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จิตตปัญญาศึกษากับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ
CONTEMPLATIVE EDUCATION AND GEROTRANSCENDENCE
ดร.วรวุฒิ เพ็งพันธ์*

บทคัดย่อ

จิตตปัญญาศึกษาเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นการสืบค้นส�ำรวจภายในตนเอง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและ
การรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้างซึ่งจะน�ำไปสู่การตระหนัก รู้จักตนเอง การหยั่งรู้ และความเปิดกว้างยอมรับความหลากหลาย
และอุดมของโลก ทั้งนี้จากการตระหนักเข้าใจตนเองจะส่งผลให้เกิดความชื่นชมในคุณค่าของประสบการณ์ของตนเองและ
ผู้อื่นด้วย ซึ่งกระบวนการที่ส�ำคัญดังกล่าวนี้จะท�ำให้เข้าใจผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีผ่านแนวคิดภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ
ซึ่งหมายถึง ภาวะที่บุคคลในวัยสูงอายุมีความเข้าใจและยอมรับในปรากฏการณ์ของชีวิต ยอมรับว่าทุกสิ่งในโลกมีความ
สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีวุฒิภาวะในการมีสัมพันธภาพต่อผู้อื่นและสังคม ซึ่งประกอบไปด้วย 3 มิติ ได้แก่ มิติการมอง
โลก มิติการมองตน และมิติการมีสัมพันธภาพต่อผู้อื่นและสังคม

Abstract

Contemplative education is to study the integration of introspection, experiential learning,
and open-mindedness. This concept leads to self-understanding, deep insight, and openness of diversity.
Regarding to self-understanding, people appreciate the experiential value of both self and others. Based
on contemplative education, older people are understood through the theory of gerotranscendence.
This means that they understand and respect life. In addition, older people have maturity
of relationships between others and society. This theory related to three major dimensions: cosmic
dimension, self-dimension, and social and individual relations dimension. These can be explained that
the cosmic dimension is broad existential changes. The dimension of self involves changes in the view
of present and retrospective self. Finally, the social and relations dimension perceives developmental
changes.

บทน�ำ

ชี วิ ต ในสั ง คมทุก วัน นี้ด�ำเนิน อยู่บ นหนทางแห่ ง
มุมมองแบบแยกส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชีวิตของคน
ตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยสูงอายุหากเข้าใกล้วิกฤตหรือถึงทางตัน
คนเรามักจะมุง่ แก้ปญ
ั หาโดยลืมมิตคิ วามเป็นมนุษย์ไป ส่งผล
ให้ชวี ติ นัน้ ๆ ขาดสมดุลและไม่อาจเข้าถึงความสุขทีแ่ ท้จริงได้

ด้ ว ยความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ไ ด้ ถู ก ลดทอนลงให้ มี ส ภาพเพี ย ง
เครื่องจักรหรือกลไก คุณค่าภายในไม่ได้รับการดูแลในยามที่
ต้องการมากทีส่ ดุ อีกด้านหนึง่ การศึกษาทีม่ งุ่ เน้นแต่ผลส�ำเร็จ
เชิงประจักษ์กท็ ำ� ให้ผเู้ รียนพลาดสิง่ ทีม่ ี คุณค่ามากทีส่ ดุ ประการ
หนึ่งไป นั่นก็คือประสบการณ์แห่งการมีชีวิตที่แท้ ชีวิตของ
ผู้เรียนจึงหยุดนิ่งและหมดชีวิตชีวาเพราะกลายมาเป็นเพียง

*อาจารย์ประจ�ำภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ผู้รับป้อนโปรแกรมและเนื้อหาที่ไม่เห็นความเชื่อมโยงใดๆ
กับชีวิต (ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558)
ตลอดระยะเวลาการปฏิรปู การศึกษาทีผ่ า่ นมา ไม่วา่
จะกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม ต่างพยายามค้นหาวิธีการที่จะพัฒนา
ผู้เรียนให้ถึงเป้าหมายสูงสุดให้ได้ ผ่านการเรียนรู้ ลองผิด
ลองถูกมามาก แม้วา่ ในยุคหนึง่ จะเพรีย่ งพร�ำ้ หลงทาง มุง่ สร้าง
ให้คนเป็นคนเก่ง มีอ�ำนาจ โดดเด่นเหนือผู้อื่นโดยเชื่อว่า
ผู้ที่เก่งที่สุด จะมีอ�ำนาจสูงสุด สามารถช่วงชิงพื้นที่เพื่อ
แสดงความอหังการ์แข่งขันสู่ความเป็นมหาอ�ำนาจ กุมชะตา
ชี วิ ต ของผู ้ ค นที่ ต กอยู ่ ใ นฐานะที่ ด ้ อ ยกว่ า ความเชื่ อ นี้ ไ ด้
น�ำมาซึ่งความล่มสลายของการพัฒนามนุษย์ จนสุดท้ายได้
ตระหนักรูว้ า่ ทีผ่ า่ นมาคือการสูญเสียอย่างสิน้ เชิง ส�ำคัญทีส่ ดุ
คือการสูญเสียทางจิตวิญญาณนั่นคือความไร้มนุษยธรรม
(วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์, 2557)
จากปัญหาในมิตดิ า้ นการศึกษาดังกล่าวมิได้เตรียม
ผู้เรียนให้พร้อมรับกับความท้าทายที่ต้องเผชิญกับสังคม
ผู ้ สู ง อายุ ใ นสั ง คมไทยในอนาคต ไม่ ว ่ า จะเป็ น การปรั บ
เปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุ หรือการเตรียม
พร้ อ มของประชากรให้ เข้ า สู ่ วั ย สู ง อายุ ไ ด้ อ ย่ า งมี คุ ณ ค่ า
รศรินทร์ เกรย์ และคณะ (2556) ได้เสนอแนวทางการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเตรียมพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุว่า
ควรก�ำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับต้นเพื่อให้
เข้าใจกระบวนการสูงวัยและตะหนักถึงคุณค่าผู้สูงอายุ ผ่าน
การส่งเสริมการท�ำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยมี
เด็กและเยาวชนเป็นแกนน�ำในการในการคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมเอง เพือ่ ให้เขาเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยการเตรียมความ
พร้อมให้ตัวเองมีคุณค่าและเป็นที่น่าเคารพนับถือเมื่อเข้าสู่
วัยสูงอายุตามแนวคิดภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ
ผู้เขียนเชื่อว่าแนวคิดจิตตปัญญาศึกษานี้จะเป็น
ทางออกหนึง่ ของการศึกษาส�ำหรับเด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ และ
บุคลากรทางการศึกษาต่างๆ ทีต่ อ้ งช่วยกันท�ำให้เป็นการศึกษา
เพื่อการมีชีวติ ทีแ่ ท้และดีงาม เป็นการสร้างการเปลีย่ นแปลง
ขัน้ พืน้ ฐานในตัวบุคคลด้วยการยกระดับจิตส�ำนึก เกิดมุมมอง
และโลกทัศน์อย่างใหม่ที่กว้างขวางขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลง

ในระดับฐานรากของชีวิตนี้ ย่อมน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี
งามในตัวคนรอบข้าง ชุมชน และสังคม ให้อยู่ร่วมกันได้ด้วย
ความรักความเมตตาและตระหนักรู้เท่าทันสภาวการณ์ของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมผู้สูงอายุที่
ก�ำลังจะเกิดขึ้นอีก 10 ปีข้างหน้านี้

ความเป็นมาและการพัฒนาของแนวคิดภาวะธรรม
ทัศน์ในวัยสูงอายุ

Lars Tornstam นักสังคมวิทยาชาวสวีเดนและ
เป็นผู้ตั้งทฤษฎี Gerotranscendence ซึ่งถูกตีพิมพ์ครั้งแรก
ในช่วงต้นของการเริ่มงานวิจัยในปลายทศวรรษ 80 โดย
เสนอว่าการพัฒนาประชากรแนวทางใหม่ควรพิจาณาและ
ศึกษาการใช้ชวี ติ ของมนุษย์ทกุ ช่วงวัยอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นซึ่ง
มีพัฒนาการมากขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ท�ำให้ผู้สูงอายุมี
วุฒภิ าวะและปัญญาในการด�ำรงชีวติ รวมทัง้ มีความพึงพอใจ
ในชีวติ มากขึน้ ยอมรับได้ตอ่ ความเสือ่ มถอยของร่างกาย ความ
เจ็บป่วย และไม่มคี วามกลัวตาย เข้าใจความเป็นจริงในชีวติ ของ
ตนเองและผูอ้ นื่ ตระหนักว่าทุกสิง่ ในโลกต้องพึง่ พาอาศัยซึง่ กัน
และกัน มีความพึงพอใจในชีวติ เกีย่ วกับสิง่ ทีผ่ า่ นมาทัง้ ในอดีต
และปัจจุบัน (Tornstam, 2005) ส�ำหรับประเทศไทยได้น�ำ
แนวคิดนีม้ าใช้ในการวิจยั ซึง่ ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณเป็น
ผู้บัญญัติค�ำศัพท์ “ภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ” ให้กับ
แนวคิด “Gerotranscendence” ใช้อย่างเป็นทางการ (นฎา
งามเหมาะ และคณะ, 2558)
Tornstam (2005) ได้ค้นคว้าและพัฒนาแนวคิด
เกี่ยวกับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ (The concept of
gerotranscendence) โดยศึกษาและเปรียบเทียบแนวคิด
ต่างๆจากทฤษฎีและแนวคิดของจุง (Jung’s theory) ทฤษฎี
ขั้นตอนของอีริคสัน (Erikson’s theory) ทฤษฎีของเพค
(Peck’s theory) แนวคิดของกัตแมน (Gutman’s concept)
และแนวคิดของไคเนน (Chinen’s concept) พบว่าแนวคิด
เกี่ยวกับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ เป็นแนวคิดที่อธิบาย
เกีย่ วกับพัฒนาการทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติของบุคคลเมือ่ เข้าสู่
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วัยสูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายในชีวิตที่พัฒนาเข้าสู่
การมีวุฒิภาวะ และปัญญา (maturation and wisdom)
ในการด�ำเนินชีวิต โดยมีการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจความ
เป็นจริงในชีวติ ของตนเองและผูอ้ นื่ จากการมองโลกเชิงเหตุผล
และเชิงวัตถุนิยมตามที่เคยยึดถือในช่วงวัยกลางคน ไปสู่
การมองโลกแบบเข้าใจโลกและท�ำใจยอมรับความเป็นจริง
ในชีวิตได้มากขึ้น ดังนั้น ภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ จึง
หมายถึง ภาวะที่บุคคลในวัยสูงอายุมีความเข้าใจ และยอม
รับในปรากฏการณ์ของชีวิต ยอมรับว่าทุกสิ่งในโลกมีความ
สัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน รวมทัง้ มีวฒ
ุ ภิ าวะในการมีสมั พันธ์ภาพ
ต่อผูอ้ นื่ และสังคม โดยทีพ่ ฒ
ั นาการในขัน้ ของภาวะธรรมทัศน์
ในวัยสูงอายุ ซึ่งมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาตามแบบแผน
วัฒนธรรมของแต่ละสังคม แต่กระบวนการของภาวะธรรม
ทัศน์ในวัยสูงอายุอาจได้รับการขัดขวางหรือส่งเสริมให้เพิ่ม
ขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับค่านิยมในสังคม วัฒนธรรมของแต่ละ
สังคม ความคาดหวังและทัศนคติของบุคคลในสังคม หรือ
ภาวะวิกฤติในชีวิตของแต่ละบุคคลซึ่งท�ำให้ผู้สูงอายุบางคน
มีระดับของภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุที่แตกต่างกัน (ลดา
รัตน์ สาภินันท์, 2545)

มิติของภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ
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เตรียมพร้อมที่จะเชิญความตาย
2) มิติการมองตน (Self-Dimension) การที่
ผู้สูงอายุมีความเข้าใจและยอมรับตัวตนที่แท้จริงของตนเอง
ค้นพบด้านทีด่ แี ละไม่ดขี องตนเอง โดยยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง
(Self-Centeredness) น้อยลง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
และเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ยอมรับความเสื่อมถอยและความ
เจ็บป่วยของร่างกาย ดูแลรักษาสุขภาพแต่ไม่ลุ่มหลงกับรูป
ลักษณ์ภายนอก มีการระลึกถึงเรือ่ งราวในวัยเด็กของตนและ
มีความมั่นคงทางใจ เข้าใจและยอมรับได้ต่อเรื่องราวที่ผ่าน
มาในอดีตด้วยความภาคภูมิใจในความส�ำเร็จของตน และ
สามารถท�ำใจยอมรับได้ต่อความล้มเหลวในชีวิตที่ผ่านมา
เพราะถือว่าตนเองได้พยายามท�ำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว เสมือน
ว่าทุกสิง่ ในอดีตนัน้ เป็นชีวติ ทีผ่ สมผสานกลมกลืนอย่างลงตัว
3) มิ ติ ก ารมี สั ม พั น ธภาพต่ อ ผู ้ อื่ น และสั ง คม
(Social and Individual Relations Dimension)
ผูส้ งู อายุจะมีความเข้าใจและยอมรับการกระท�ำและความคิดเห็น
ของผู้อื่น รวมทั้งมั่นใจในการกระท�ำของตน จึงมีความกล้า
ในการเลือกท�ำในสิ่งที่ตนพึงพอใจ สนใจความสัมพันธ์กับ
ผูอ้ นื่ อย่างมีความหมายและลึกซึง้ มากกว่าความสัมพันธ์แบบ
ผิวเผิน ขณะเดียวกันก็รักความสันโดษ มีการเข้าสังคมลดลง
เพือ่ พิจารณาไตร่ตรองเรือ่ งราวในชีวติ ทีผ่ า่ นมา เข้าใจในความ
แตกต่างระหว่างตนเองและบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป
มีการใช้ปัญญาในการด�ำเนินชีวิตและใช้ชีวิตให้สอดคล้อง
กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด
สรุปได้วา่ ภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ หมายถึง ภาวะ
ทีบ่ คุ คลในวัยสูงอายุมคี วามเข้าใจและยอมรับในปรากฏการณ์
ของชีวติ ยอมรับว่าทุกสิง่ ในโลกมีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน
รวมทั้งมีวุฒิภาวะในการมีสัมพันธภาพต่อผู้อื่นและสังคม ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 3 มิติ ได้แก่ มิติการมองโลก มิติการมองตน
และมิติการมีสัมพันธภาพต่อผู้อื่นและสังคม

Tornstam (2005) อธิบายว่าภาวะธรรมทัศน์ในวัย
สูงอายุสามารถพิจารณาได้จากการความคิดและพฤติกรรม
ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเริ่มต้นจากช่วงวัยกลางคน
เป็น 3 มิติ ได้แก่ (ธนยศ สุมาลย์โรจน์ และคณะ, 2558)
1) มิติการมองโลก (Cosmic Dimension) การที่
ผูส้ งู อายุมคี วามเข้าใจและยอมรับว่าทุกสิง่ และทุกเหตุการณ์ใน
โลกมีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันตลอดเวลาทัง้ ในอดีต ปัจจุบนั
และอนาคตจะเชือ่ มโยงกันและมีความต่อเนือ่ งกัน สิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ในอดีตจะมีผลต่อปัจจุบัน ท�ำให้ เกิดความรู้สึกผูกพันกับ
บรรพบุรุษมากขึ้น เห็นความจ�ำเป็นที่ต้องสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีกับบุตรหลาน มองว่าความตายเป็นเพียงสิ่งธรรมดาของ ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ
ลดารัตน์ สาภินันท์ (2545) ได้สรุปปัจจัยที่มีผล
ชีวติ มนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะธรรมทัศน์
ในระดับสูงพบว่าการกลัวความตายจะหายไปและมีการ ต่อภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุจากการค้นคว้างานวิจัยของ
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ทอร์นสแตมได้ประเด็นดังนี้
1. ค่ า นิ ย มของสั ง คมและวั ฒ นธรรม (Social
value and culture) ในสังคมตะวันตกยึดถือการเข้าร่วม
กิจกรรมในสังคม คุณสมบัตขิ องความเป็นมนุษย์ตามอุดมคติ
ของคนในสังคม และการมองโลกว่าทุกสิ่งต้องมีเหตุผล
เป็นเกณฑ์ในการตัดสินคนในสังคม โดยยึดถือทัศนคติว่า
ผู้สูงอายุที่สนใจเฉพาะเรื่องของตนเองและมีการถอยหนี
ออกจากสังคม จ�ำเป็นต้องได้รบั การกระตุน้ ให้เข้าร่วมกิจกรรม
ในสั ง คม ซึ่ ง ผู ้ สู ง อายุ ต ระหนั ก ว่ า กิ จ กรรมในสั ง คมและ
การเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมเป็นบรรทัดฐานของการด�ำเนิน
ชีวิตในสังคม จึงท�ำให้ผู้สูงอายุที่มีพัฒนาการเข้าสู่ภาวะ
ธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ มีความรู้สึกผิดต่อการมีมุมมองใหม่
ในเรือ่ งชีวติ และการด�ำเนินชีวติ ทีแ่ ตกต่างไปจากวัยกลางคน
เช่น การให้ความสนใจเฉพาะเรือ่ งของตน การแยกตัวตามล�ำพัง
เพื่อท�ำให้สิ่งที่ตนชอบ เป็นต้น ดังนั้น ค่านิยมและวัฒนธรรม
ในสังคม จึงเป็นอุปสรรคต่อการมีพฒ
ั นาการเข้าสูภ่ าวะธรรม
ทัศน์ในวัยสูงอายุ
2. การเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม (Social activity)
ซึง่ ประกอบด้วยการกระท�ำกิจกรรม ได้แก่ การไปเยีย่ มเยียน
ผู้อื่น การได้รับการเยี่ยมเยียนจากผู้อื่น การติดต่อกับเพื่อน
การติดต่อกับญาติ พี่น้อง โดยไม่รวมกับการติดต่อกับบุตร
หลาน เพราะว่าไม่ใช่การกระท�ำที่เป็นการตัดสินใจเลือกของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุในด้านมิติการมองโลก
และพบว่าผูท้ มี่ ภี าวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุระดับสูงจะมีการ
ตัดสินใจด้วยตนเองในการเลือกสรรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใน
สังคม มีความพึงพอใจมากขึน้ กับการทีต่ นได้เข้าร่วมกิจกรรม
ในสังคมทีต่ นตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง และจะให้ความส�ำคัญ
ลดลงต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด
ความผาสุกในชีวิตของตนมากกว่าผู้ที่มีภาวะธรรมทัศน์ใน
วัยสูงอายุระดับต�่ำ
3. ภาวะวิกฤติในชีวิต (life crisis) พบว่า ผู้ที่
เคยมีประสบการณ์เรื่องความสูญเสีย ได้แก่ การตายของ
คูส่ มรส การตายของบุคคลส�ำคัญในชีวติ หรือสถานการณ์ตา่ งๆ

ทีท่ ำ� ให้บคุ คลมีความรูส้ กึ ว่าเป็นภาวะวิกฤติของชีวติ จะมีภาวะ
ธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุด้านมิติการมองโลกในระดับสูงกว่า
ผู้ที่ไม่เคยประสบกับภาวะวิกฤติในชีวิต และผู้ที่มีความรู้สึก
ว่าชีวิตของตนอยู่ในภาวะวิกฤติเนื่องจากมีการเจ็บป่วยด้วย
โรคต่างๆ นั้น มีสาเหตุจากการที่บุคคลนั้นมีความเข้าใจชีวิต
น้อยลง จัดการกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้น้อย และรู้สึกว่า
ชีวิตจะมีความหมายน้อยลง มีความต้องการที่จะแยกตัวอยู่
ตามล�ำพังมากขึ้น ซึ่งความต้องการที่จะแยกตัวอยู่ตามล�ำพัง
นัน้ เป็นองค์ประกอบทีอ่ ยูใ่ นภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุดา้ น
มิติการมีสัมพันธภาพต่อผู้อื่นและสังคม
4. อายุ (age) พบว่า บุคคลเมื่อมีอายุมากขึ้น จะมี
ระดับของภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุดา้ นมิตกิ ารมองโลกและ
ด้านมิติการมองตน สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต
และรู้สึกว่าชีวิตของตนมีความหมายเพิ่มขึ้น มีความต้องการ
ที่จะแยกตัวอยู่ตามล�ำพังมากขึ้นซึ่งเริ่มตั้งแต่อายุ 35-44 ปี
เป็นต้นไป และผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 75 ถึง 85 ปี จะ
มีภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุด้านมิติการมองโลกในระดับ
สูงที่สุด
5. เพศ (gender) เพศหญิ ง จะมี ร ะดั บ ของ
ภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุด้านมิติการมองโลกที่มีระดับ
สูงกว่าเพศชาย อาจเนื่องจากผู้หญิงเคยมีประสบการณ์ใน
การให้ก�ำเนิดบุตรซึ่งเป็นวัฏจักรของชีวิตที่มีความต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับชีวิต
6. อาชีพ (occupation) ผู้สูงอายุที่เคยท�ำงานอยู่
ในหน่วยงานต่างๆ และผู้สูงอายุที่เคยประกอบอาชีพที่เป็น
ธุรกิจส่วนตัวก่อนปลดเกษียณ จะมีภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูง
อายุด้านมิติการมองโลกในระดับสูงกว่าอาชีพอื่น
7. สถานภาพสมรส (status) ผู้สูงอายุหญิงที่
และมีสถานภาพสมรสคู่ จะมีระดับของภาวะธรรมทัศน์ใน
วัยสูงอายุดา้ นมิตกิ ารมองโลกในระดับสูงทีส่ ดุ ส่วนผูช้ ายและ
ผู้หญิงที่มีสถานภาพสมรสม่ายหรือหย่าร้างหรือโสด จะมี
ระดับของภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุดา้ นมิตกิ ารมองโลกไม่
แตกต่างกัน ส�ำหรับผู้ที่เป็นโสด หรือผู้ที่มีสถานภาพสมรส
หย่าร้าง หรือแยกกันอยู่ จะมีระดับของภาวะธรรมทัศน์ใน
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วัยสูงอายุด้านมิติการมองตนที่มีระดับต�่ำกว่าที่มีสถานภาพ
สมรสหม้าย
8. ระดับชนชั้นในสังคม (Social class) ผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในระดับชนชั้นสูง จะมีระดับของภาวะธรรมทัศน์ใน
วัยสูงอายุด้านมิติการมองโลกในระดับสูง ผู้มีรายได้สูงจะ
มี ร ะดั บ ภาวะธรรมทั ศ น์ ใ นวั ย สู ง อายุ ด ้ า นมิ ติ ก ารมองตน
เกี่ยวกับการเข้าใจชีวิตมากขึ้นและสามารถจัดการกับปัญหา
ต่างๆของชีวิตได้มากขึ้น และรู้สึกว่าชีวิตของตนเป็นชีวิต
ที่มีความหมายมากขึ้น
9. สภาพที่พักอาศัย ผู้สูงอายุท่ีพักในเมืองจะมี
ระดับของภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุดา้ นมิตกิ ารมองโลกใน
ระดับสูงกว่าผู้สูงอายุในเขตอื่น

ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู ้ แ ละการพั ฒ นา
ศักยภาพของผู้สูงอายุ

การศึ ก ษาพั ฒ นาการในช่ ว งชี วิ ต ของผู ้ ใ หญ่ จ ะ
ช่วยให้สามารถเข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุได้ชัดเจนมากขึ้น ดังเช่นที่ McClusky (1963)
กล่าวว่าการจะเข้าใจลักษณะเฉพาะของผู้ใหญ่ในวัยต่างๆ
ตลอดจนปั ญ หาและศั ก ยภาพของเขาได้ จ ากการศึ ก ษา
ผูใ้ หญ่ตามล�ำดับขัน้ ตอนตลอดชีวติ บุคคลทีเ่ ริม่ เป็นผูใ้ หญ่จะ
เผชิญกับปัญหาต่างๆ ในระยะแรกๆ และคิดว่าถ้าสามารถ
ผ่านพ้นปัญหามาหลายๆ ช่วงชีวิตแล้วเขาก็จะคิดได้ว่าจะ
ต้องพบกับปัญหาอื่นๆ อีกในช่วงต่อไป ชีวิตที่ด�ำเนินเช่นนี้
ไปเรื่อยๆ จะเป็นลักษณะเฉพาะของชีวิตในวัยผู้ใหญ่ตลอด
เวลากว่า 20 ปี สมมติฐานที่ส�ำคัญที่จะช่วยให้มีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุได้ดีมากยิ่งขึ้นมี 5 ประการดังต่อไปนี้คือ (ชนกนารถ
บุญวัฒนะกุล, 2557)
1. ช่วงชีวิตของผู้สูงอายุ ปัญหาต่างๆ ในช่วงชีวิต
ท�ำให้เราทราบถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวของและมีอิทธิพลต่อสติ
ปัญญาของผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ ปัญหาที่ส�ำคัญ
ก็ คื อ ความเสื่ อ มถอย(decline) ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะที่ ส� ำ คั ญ
3 ประการ หรือเรียกในภาษาอังกฤษว่า 3 D’s ได้แก่ 1) การ
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ไม่ได้ใช้ (disuse) เป็นความล้มเหลวเกี่ยวกับความสามารถ
ต่างๆ นั้นมีสาเหตุส�ำคัญมาจากการไม่ได้ ใช้สิ่งนั้นนานๆ
2) โรคภัยไข้เจ็บ (diseases) ความเจ็บป่วยนับเป็นอุปสรรค
ที่ท�ำให้มีการเสื่อมถอยได้มากยิ่งขึ้นในวัยสูงอายุ 3) การ
ขาดความสนใจ (disinterest) เนื่องจากไม่ค่อยมีแรงจูงใจ
ที่ สู ง มากพอจึ ง มั ก จะท� ำ ให้ ไ ม่ ค ่ อ ยเกิ ด ความสนใจใน
กิจกรรมต่างๆ
2. การเปลี่ยนแปลงบทบาท ผู้สูงอายุจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทที่ส�ำคัญ ได้แก่ การบรรลุถึงจุดสุดยอด
ในอาชีพการงาน ช่วยให้ลูกเป็นอิสระและเป็นผู้ใหญ่ที่มี
ความรับผิดชอบต่อไป การยอมรับสภาพชีวิตครอบครัวที่
ลูกๆ จะต้องแยกตัวออกไป แต่บางครั้งผู้สูงอายุก็เกิดความ
สับสนในบทบาทฐานะทางสังคม หรือระดับฐานะทางสังคม
เศรษฐกิจและระดับชั้นทางสังคมได้เสมอ การเปลี่ยนแปลง
บทบาทจะมีความความสัมพันธ์โดยตรงกับบุคลิกภาพและ
การพัฒนาตนเอง จึงอาจมีความตึงเครียดทางอารมณ์ได้
3. วุ ฒิ ภ าวะ เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามหมายและเป็ น
ประโยชน์มากต่อวงการการศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งหมายถึง มนุษย์
สามารถที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่อาจคาดการณ์ไดแน่นอน
โดยเฉพาะคือจะมีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น เป็นบุคคลที่มี
ความรับผิดชอบตนเองได้
4. ประสบการณ์ของผู้สูงอายุ เป็นองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญมากในการเรียนรู้คือการมีประสบการณ์ที่มีคุณค่า
อย่างยิ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุน�ำเอาคุณค่าเหล่านี้มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการเรียนรู้ ประสบการณ์ของผูส้ งู อายุ อาจจ�ำแนก
ได้เป็น 3 ด้านคือ 1) ผู้สูงอายุ จะมีประสบการณ์อยู่อย่าง
มากมาย ที่เกิดขึ้นตามแต่ละช่วงวัย สะสมเป็นประสบการณ์
ที่เกิดจากการเรียนรู้ การศึกษาและการท�ำงานมาช่วงระยะ
เวลาหนึง่ และน�ำมาใช้ ในการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยได้ 2) ผูส้ งู อายุจะมีประสบการณ์ทแี่ ยกออกเป็น
ประเภทๆ ได้แตกต่างกันไป เช่น การใช้ชวี ติ การท�ำงานและการ
ปรับตัว เป็นต้น 3) ผู้สูงอายุ จะมีการจัดเรียงล�ำดับแตกต่าง
กันไปในแต่ละคน อาจจะเอาเหตุการณ์หรือสถานการณ์
เป็นตัวตั้ง หรืออาจจะเอาวันเวลาที่เกิดขึ้นตามลาดับแต่ละ
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ช่วงวัยเป็นตัวตั้ง เป็นต้น ซึ่งแล้วแต่มุมมองและวิธีคิดที่
แตกต่างกัน ไป
5. การเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง จุดมุ่งหมายส�ำคัญ
ของการศึ ก ษาผู ้ ใ หญ่ ห รื อ การศึ ก ษาประเภทใดๆ ก็ ต าม
มีความมุง่ หมายทีจ่ ะท�ำให้ผเู้ รียนด�ำเนินการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
โดยเกิดการเรียนรู้จากภายในตัวของผู้เรียนเอง ซึ่งการที่
ผูเ้ รียนจะท�ำเช่นนัน้ ได้เขาควรจะเป็นนักคิด เป็นนักสร้างสรรค์
และขยายสมรรถภาพหรื อ ศั ก ยภาพการเรี ย นรู ้ ไ ปตลอด
ชีวิตด้วย และสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นผู้เรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดีก็คือ บทบาททางสังคมของ
ผู้สูงอายุ
จากความเข้าใจเกีย่ วกับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ
การเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ดังกล่าวนั้น
จึงควรมีกระบวนการทีส่ ามารถท�ำให้ผสู้ งู อายุได้เข้าใจตนเอง
เข้าใจโลก ตลอดจนเข้าใจสังคมและสามารถพัฒนาตนเองได้
ด้วยการน�ำแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามาใช้เชื่อมโยงความรู้
และประสบการณ์ที่มีคุณค่าของผู้สูงอายุ

ความเป็นมาและการพัฒนาของแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษา

กระทั่งศาตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ ได้แปลและ
น�ำเสนอแนวคิดนี้เป็นภาษาไทยว่า “จิตตปัญญาศึกษา” จึง
ได้มีการใช้ค�ำนี้แทนอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา
ส�ำหรับประเทศไทยกลุม่ จิตวิวฒ
ั น์ได้นำ� เสนอแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษานีอ้ อกสูส่ าธารณะเป็นกลุม่ แรกและมีองค์กร
ต่างๆที่เป็นผู้บุกเบิกในสังคมไทยเช่น สถาบันอาศรมศิลป์
เสมสิกขาลัย อาศรมวงศ์สนิท เสขิยธรรมวิทยาลัย สถาบัน
ขวั ญ เมื อ ง โครงการสื่ อ สร้ า งสรรค์ เครื อ ข่ า ยจิ ต อาสา
เสถียรธรรมสถาน เครือข่ายพุทธิกา สถาบันสันติศึกษา
สถาบั น เสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ชุ ม ชนเป็ น สุ ข ด้ า น
ความเคลือ่ นไหวทีเ่ ป็นทางการในวงการอุดมศึกษา เริม่ ตัง้ แต่
ปี พ.ศ.2549 มีการตั้งศูนย์จิตตปัญญาศึกษา และเปิด
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและ
พั ฒ นาจิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จากนัน้ มีโครงการขับเคลือ่ นเครือข่ายคุณธรรม
ในระบบการศึกษา:การอบรมภาวะผู้น�ำทางจิตตปัญญา
ศึกษาสู่มหาวิทยาลัย ของส�ำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงปีพ.ศ.2550-2551
ถั ด จากนั้ น ในปี พ.ศ.2552 ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น
การสร้างเสริมสุขภาพร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 25 แห่ง
ทั่ ว ประเทศ จั ด ท� ำ โครงการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์สู่การเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทางการศึ ก ษาที่ มี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ส่ ง ผลให้
มี ก ารบู ร ณาการแนวคิ ด จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษาในการพั ฒ นา
หลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นการสอน รวมทั้ ง พั ฒ นา
รายวิชาจิตตปัญญาศึกษาขึ้นในหลายมหาวิทยาลัย กล่าว
ได้ว่ากระแสความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าวได้รับ
ความสนใจอย่ า งกว้ า งขวางทั่ ว ประเทศ (ศิ ร ประภา
พฤทธิกุล, 2553)

จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร (2550) ได้ค้นคว้าความเป็น
มาของปรัชญาแนวคิดเรือ่ ง “Contemplative Education”
เริ่มต้นขึ้นในสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1974 ที่มหาวิทยาลัย
นาโรปะ มลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย
เชอเกียม ตรุงปะ-รินโปเช แต่เริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาก
ขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ในหมู่นักการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งการ
ปฏิบตั เิ ชิงจิตตปัญญาในการศึกษาเป็นการศึกษาทีม่ งุ่ เน้นการ
สืบค้นส�ำรวจภายในตนเอง การเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ตรง
และการรับฟังด้วยใจทีเ่ ปิดกว้างซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารตระหนัก รูจ้ กั
ตนเอง การหยัง่ รู้ และความเปิดกว้างยอมรับความหลากหลาย
และอุดมของโลกทัง้ นีจ้ ากการตระหนักเข้าใจตนเองและส่งผล
ให้เกิดความชื่นชมในคุณค่าของประสบการณ์ของผู้อื่นด้วย ปรัชญาพืน้ ฐานของจิตตปัญญาศึกษา (ประเวศ วะสี,
เช่นกัน ค�ำว่า “Contemplative Education” ในช่วงแรก 2554)
1. ความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ (humanistic
นั้นใช้ค�ำภาษาไทยว่า “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ”
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value) คือ เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีความจริง ความดี และความ
งามในตนเอง มีการสร้างเงือ่ นไขให้ศกั ยภาพภายในทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดการเติบโตจากภายใน
2. กระบวนทัศน์องค์รวม (holistic paradigm)
คือ ทัศนะที่มองเห็นว่าธรรมชาติ สรรพสิ่ง คือการเชื่อมโยง
เป็นหนึ่งเดียวกัน ท�ำให้การปฏิบัติต่อสรรพสิ่งไม่แยกส่วน
จากชีวิตด้วย ทัศนะที่มองเห็นว่า มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของ
สรรพสิ่ง และสรรพสิ่งเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ ไม่ยึดตนเอง
เป็นศูนย์กลางสรรพสิ่ง เน้นความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงตนเองและการเปลี่ยนแปลงโลก

หลักการพื้นฐานของจิตตปัญญาศึกษา

หลักการพืน้ ฐานของการจัดกระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษา สามารถสังเคราะห์ออกมาได้เป็น “หลักจิตตปัญญา
ศึกษา 7 ประการ” หรือเรียกในชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า 7 C’s
ได้แก่ (ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ, 2550)
(1) หลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
(Contemplation) คือการเข้าสูส่ ภาวะจิตใจทีเ่ หมาะสมต่อ
การเรียนรู้ และน�ำจิตใจดังกล่าวไปใช้ท�ำงานอย่างใคร่ครวญ
ทั้งในด้านพุทธิปัญญา (cognitive) ด้านระหว่างบุคคล
(interpersonal) และด้านภายในบุคคล (intrapersonal)
(2) หลักความรักความเมตตา (Compassion)
คือ การส่งพลังออกเพือ่ โอบอุม้ ดูแลกลุม่ ของกระบวนกร และ
การจัดกระบวนการด้วยสิ่งแวดล้อมและบริบทที่เกื้อกูลต่อ
การเรียนรู้ (สัปปายะ)
(3) หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ์ (Connection)
คือ การช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเชื่อมโยงประสบการณ์ใน
กระบวนการเข้ากับชีวิตได้ น�ำไปสู่การท�ำให้กระบวนการ
เข้ามาสู่ภายใน (internalization) บูรณาการสู่วิถีชีวิต และ
การเอือ้ ให้เกิดการเชือ่ มโยงระหว่างผูเ้ ข้ารับการอบรมด้วยกัน
เชื่อมโยงกับชุมชน และจักรวาล
(4) หลักการเผชิญหน้า (Confronting) คือ การ
เปิดให้ผู้เข้ารับการอบรมออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตนเอง
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เพือ่ เข้าเผชิญกับพืน้ ทีเ่ สีย่ งเพือ่ เปิดพืน้ ทีก่ ารเรียนรูใ้ หม่ๆ และ
เข้าใจถึงข้อจ�ำกัดและศักยภาพของตนเองต่อการเรียนรู้และ
พัฒนา
(5) หลักความต่อเนื่อง (Continuity) คือ การ
สร้างความไหลลืน่ ของกระบวนการ อันช่วยให้เกิดพลังพลวัต
ต่อการเรียนรู้ เพือ่ ช่วยเอือ้ ให้ศกั ยภาพการเรียนรูข้ องผูเ้ ข้ารับ
การอบรมได้รับการปลดปล่อย และสามารถเข้าท�ำงานเพื่อ
บ่มเพาะพัฒนา
(6) หลักความมุ่งมั่น (Commitment) คือ การ
เอือ้ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมสามารถน�ำเอากระบวนการกลับไปใช้
ในชีวติ อย่างต่อเนือ่ ง ภายหลังจากการเข้าร่วมการอบรม เพือ่
น�ำไปสู่การเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
(7) หลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community)
คือ ความรูส้ กึ เป็นชุมชนร่วมกันของผูเ้ ข้ารับการอบรมรวมทัง้
กระบวนการ ทีเ่ กือ้ หนุนให้เกิดการเรียนรูแ้ ละการเปลีย่ นแปลง
ภายในของแต่ละคน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม ซึ่งเป็นการเรียน
รู้ที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับชีวิต โดยมีเหตุผลในแง่มุมต่างๆ
4 ประการ คือ 1. เป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง
บนพื้นฐานของการยอมรับซึ่งกันและกัน 2. เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่ หลากหลาย เกิดมุมมอง ความรู้สึก และแง่มุมความ
เป็นจริงที่ แตกต่างกันออกไป 3. ปฏิสมั พันธ์ทเี่ กิดขึน้ ระหว่าง
สมาชิกกลุ่ม และ 4. ความรู้สึกเป็นชุมชนที่มีเป้าหมาย ความ
สนใจและ อุดมการณ์ร่วมกัน

กระบวนการตามแนวจิตตปัญญาศึกษา

ศศิลักษณ์ ขยันกิจและคณะ (2558) กล่าวว่าการ
จัดการเรียนรูต้ อ้ งสร้างให้เกิดความสมดุลขององค์รวมในความ
เป็นมนุษย์ นั่นคือ กาย ใจ และหัว หรือที่เรียกว่า ปัญญา
สามฐาน ดังนั้นจึงต้องจัดให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้
ผ่านฐานกายคือการลงมือกระท�ำ ผ่านฐานใจคือความรู้สึก
หรือการสร้างความสัมพันธ์ และฐานหัวคือการคิด โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 3+1 ได้แก่ การฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรีย
สนทนา และการสะท้อนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการ
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หลักตามแนวจิตตปัญญาศึกษา ร่วมกับการผ่อนคลายซึง่ เป็น
กระบวนการเริ่มต้นของการเรียนรู้ดังนี้
1. การผ่อนคลาย เป็นการปลดคลายความตึงเครียด
ในทุกส่วนของร่างกายและน้อมน�ำความรูส้ กึ ปล่อยวาง ความ
สบายกลับเข้ามาในตัว ละวางความคิดความกังวลต่างๆ สร้าง
ให้เกิดสภาวะของการเปิดรับและพร้อมเรียนรู้
2. การฟังอย่างลึกซึง้ เป็นการรับฟังอย่างตัง้ ใจ มี
สติ เปิดรับโดยพยายามละวางการ ตัดสิน วิพากษ์วจิ ารณ์ เพือ่
ฟังให้ได้ยินเสียงและความหมายที่แท้จริงของผู้พูด ทั้งนี้
อาจเป็นการรับฟัง ผ่านช่องทางการรับรูอ้ นื่ ๆ เช่น การมองเห็น
การอ่าน การสัมผัส โดยพยายามรับรู้ สิง่ นัน้ ๆ ตามความเป็น
จริงเพือ่ สร้างความเป็นหนึง่ เดียวกับประสบการณ์นนั้ ๆ
3. สุนทรียสนทนา เป็นการพูดคุยกันอย่างให้เกียรติ
มีสติตลอดช่วงเวลาของการพูดคุย อาจมีวาระหรือไม่มีวาระ
ของการสนทนา โดยมีผู้พูดเพียงคนเดียว ที่เหลือเป็นผู้ฟัง
ผู้พูดมีหน้าที่พูดเรื่องของตนเองอย่างตั้งใจเมื่อต้องการแลก
เปลี่ยน ไม่ยึดครองเวลาในการพูดนานเกินไป เปิดโอกาสให้
ทุกคนในวงสนทนาได้แลกเปลี่ยนกันอย่างทั่วถึง โดยไม่รีบ
ตัดสินสิ่งที่ได้ยิน ไม่คาดคั้น ไม่ตั้งค�ำถาม สิ่งส�ำคัญคือการ
เคารพในบรรยากาศของความสงบ ความผ่อนคลาย และความ
เป็นอิสระไปพร้อมๆ กับการเฝ้าสังเกตอารมณ์และความรูส้ กึ
ของตนเองตลอดกระบวนการ
4. การสะท้อนการเรียนรู้ เป็นการย้อนกลับเข้ามา
สังเกตปฏิกริ ยิ าการตอบสนองของตน ต่อประสบการณ์ตา่ งๆ
ที่เกิดขึ้น ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ใคร่ครวญถึงอารมณ์
ความคิด ความรู้สึก ต่างๆ ที่มาพร้อมกับการตอบสนองต่อ
สถานการณ์นั้นๆ และพยายามค้นหาว่า ประสบการณ์นั้น
มีความหมายต่อตนเองอย่างไร รู้สึกอย่างไรและมีความคิด
ใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ โดยจัดให้มีการสะท้อนทั้งรายบุคคลและ
รายกลุ่ม

ความสัมพันธ์ของปรัชญาพื้นฐานของจิตตปัญญา
ศึกษากับมิติภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ

1. ความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์สัมพันธ์กับ
มิตกิ ารมองตนของภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ คือ เชือ่ ผูส้ งู
อายุทกุ คนมีศกั ยภาพในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีความจริง ความดี และความงามในตนเอง มีการ
สร้างเงือ่ นไขให้ศกั ยภาพภายในทีม่ อี ยูแ่ ล้วสามารถพัฒนาขึน้
เพือ่ ให้เกิดการเติบโตจากภายใน การทีผ่ สู้ งู อายุมคี วามเข้าใจ
และยอมรับตัวตนทีแ่ ท้จริงของตนเอง ค้นพบด้านทีด่ แี ละไม่ดี
ของตนเอง โดยยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Self-Centeredness)
น้อยลง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
ยอมรับความเสื่อมถอยและความเจ็บป่วยของร่างกาย ดูแล
รักษาสุขภาพแต่ไม่ลมุ่ หลงกับรูปลักษณ์ภายนอก มีการระลึก
ถึงเรื่องราวในวัยเด็กของตนและมีความมั่นคงทางใจ เข้าใจ
และยอมรับได้ตอ่ เรือ่ งราวทีผ่ า่ นมาในอดีตด้วยความภาคภูมใิ จ
ในความส�ำเร็จของตน และสามารถท�ำใจยอมรับได้ต่อความ
ล้มเหลวในชีวิตที่ผ่านมา เพราะถือว่าตนเองได้พยายามท�ำ
ในสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว เสมือนว่าทุกสิ่งในอดีตนั้นเป็นชีวิตที่ผสม
ผสานกลมกลืนอย่างลงตัว
2. การมีกระบวนทัศน์องค์รวมสัมพันธ์กับมิติ
การมองโลกและมิติการมีสัมพันธภาพต่อผู้อื่นและสังคม
ของภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ คือ ทัศนะที่มองเห็นว่า
ธรรมชาติ สรรพสิ่ง คือการเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน ท�ำให้
การปฏิบัติต่อสรรพสิ่งไม่แยกส่วนจากชีวิตด้วย ทัศนะที่มอง
เห็นว่า มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่ง และสรรพสิ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของมนุษย์ ไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางสรรพสิ่ง เน้น
ความเป็นหนึง่ เดียวระหว่างการเปลีย่ นแปลงตนเองและการ
เปลี่ยนแปลงโลก การที่ผู้สูงอายุมีความเข้าใจและยอมรับว่า
ทุกสิ่งและทุก เหตุการณ์ในโลกมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ตลอดเวลาทัง้ ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตจะเชือ่ มโยงกันและมี
ความต่อเนือ่ งกัน สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในอดีตจะมีผลต่อปัจจุบนั ท�ำให้
เกิดความรู้สึกผูกพันกับบรรพบุรุษมากขึ้น เห็นความจ�ำเป็น
ที่ต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุตรหลาน มองว่าความตาย
เป็นเพียงสิ่งธรรมดาของชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
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ผู้สูงอายุที่มีภาวะธรรมทัศน์ในระดับสูงพบว่าการกลัวความ
ตายจะหายไปและมีการเตรียมพร้อมที่จะเชิญความตาย
ผูส้ งู อายุจะมีความเข้าใจและยอมรับการกระท�ำและความคิด
เห็นของผู้อื่น รวมทั้งมั่นใจในการกระท�ำของตน จึงมีความ
กล้าในการเลือกท�ำในสิ่งที่ตนพึงพอใจ สนใจความสัมพันธ์
กับผู้อื่นอย่างมีความหมายและลึกซึ้งมากกว่าความสัมพันธ์
แบบผิวเผิน ขณะเดียวกันก็รักความสันโดษ มีการเข้าสังคม
ลดลงเพือ่ พิจารณาไตร่ตรองเรือ่ งราวในชีวติ ทีผ่ า่ นมา เข้าใจใน
ความแตกต่างระหว่างตนเองและบทบาทหน้าทีท่ เี่ ปลีย่ นแปลง
ไป มีการใช้ปญ
ั ญาในการด�ำเนินชีวติ และใช้ชวี ติ ให้สอดคล้อง
กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด

การบูรณาการหลักการพืน้ ฐานของจิตตปัญญาศึกษา
กับปัจจัยที่มีผลต่อภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ
อายุ

ปัจจัยภายในที่มีผลต่อภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูง

หลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ คือการ
ที่ผู้สูงอายุเข้าสู่สภาวะจิตใจที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และ
น�ำจิตใจดังกล่าวไปใช้ท�ำงานอย่างใคร่ครวญทั้งในด้านพุทธิ
ปัญญา ด้านระหว่างบุคคล และด้านภายในบุคคลโดยค�ำนึง
ถึงปัจจัยของตนเองในด้าน อายุ เพศ และสภาพที่พักอาศัย
เพือ่ เข้าใจช่วงเวลาของภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ ซึง่ มีสว่ น
สัมพันธ์โดยตรงกับมิติการมองตน
หลักความรักความเมตตา คือ การส่งพลังออกเพื่อ
โอบอุม้ ดูแลกลุม่ ของกระบวนกร และการจัดกระบวนการด้วย
สิง่ แวดล้อมและบริบททีเ่ กือ้ กูลต่อการเรียนรู้ โดยสัมพันธ์กบั
ปัจจัยด้านการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมของผูส้ งู อายุซงึ่ ประกอบ
ด้วยการกระท�ำกิจกรรม ได้แก่ การไปเยี่ยมเยียนผู้อื่น การได้
รับการเยีย่ มเยียนจากผูอ้ นื่ การติดต่อกับเพือ่ น การติดต่อกับ
ญาติ พี่น้อง โดยไม่รวมกับการติดต่อกับบุตรหลาน เพราะว่า
ไม่ใช่การกระท�ำที่เป็นการตัดสินใจเลือกของผู้สูงอายุ ซึ่งการ
เข้าร่วมกิจกรรมในสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะธรรม
ทัศน์ในวัยสูงอายุ มีความพึงพอใจมากขึ้นกับการที่ตนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมในสังคมที่ตนตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง และจะ
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ให้ความส�ำคัญลดลงต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมว่าเป็น
สิ่งที่ก่อให้เกิดความผาสุกในชีวิตของตน ก่อให้เกิดความรัก
ความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์สอดคล้อง
กับมิติการมีสัมพันธภาพต่อผู้อื่นและสังคม
หลักความต่อเนื่อง คือการสร้างความไหลลื่นของ
กระบวนการ อันช่วยให้เกิดพลังพลวัตต่อการเรียนรู้ เพือ่ ช่วย
เอื้อให้ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมได้รับการ
ปลดปล่อย และสามารถเข้าท�ำงานเพื่อบ่มเพาะพัฒนา ซึ่ง
สัมพันธ์กับปัจจัยด้านสถานภาพสมรสของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ
หญิงทีแ่ ละมีสถานภาพสมรสคู่ จะมีระดับของภาวะธรรมทัศน์
ในวัยสูงอายุด้านมิติการมองโลกในระดับสูงที่สุด ส่วนผู้ชาย
และผู้หญิงที่มีสถานภาพสมรสม่ายหรือหย่าร้างหรือโสด จะ
มีระดับของภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุดา้ นมิตกิ ารมองโลก
ไม่แตกต่างกัน ส�ำหรับผู้ที่เป็นโสด หรือผู้ที่มีสถานภาพสมรส
หย่าร้าง หรือแยกกันอยู่ จะมีระดับของภาวะธรรมทัศน์ในวัย
สูงอายุดา้ นมิตกิ ารมองตนทีม่ รี ะดับต�ำ่ กว่าทีม่ สี ถานภาพสมรส
หม้าย ดังนั้นสถานภาพสมรสจึงสามารถท�ำให้ผู้สูงอายุมอง
เห็นความสัมพันธ์ช่วงชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ
หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ์ คือ การช่วยให้ผู้สูงอายุ
เชื่อมโยงประสบการณ์ในกระบวนการเข้ากับชีวิตได้ น�ำไป
สู่การท�ำให้กระบวนการเข้ามาสู่ภายใน บูรณาการสู่วิถีชีวิต
และการเอือ้ ให้เกิดการเชือ่ มโยงระหว่างผูส้ งู อายุดว้ ยกัน เชือ่ ม
โยงกับชุมชน และจักรวาลโดยมีผลต่อปัจจัยด้านอาชีพของ
ผู้สูงอายุที่เคยท�ำงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ และผู้สูงอายุที่
เคยประกอบอาชีพที่เป็นธุรกิจส่วนตัวก่อนปลดเกษียณ จะ
มีภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุดา้ นมิตกิ ารมองโลกและมีหลัก
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในได้
หลักการเผชิญหน้า คือ การเปิดให้ผู้สูงอายุออก
จากพืน้ ทีป่ ลอดภัยของตนเอง เพือ่ เข้าเผชิญกับพืน้ ทีเ่ สีย่ งเพือ่
เปิดพืน้ ทีก่ ารเรียนรูใ้ หม่ๆ และเข้าใจถึงข้อจ�ำกัดและศักยภาพ
ของตนเองต่อการเรียนรูแ้ ละพัฒนา โดยเฉพาะภาวะวิกฤติใน
ชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ที่เคยมีประสบการณ์เรื่องความสูญเสีย
ได้แก่ การตายของคู่สมรส การตายของบุคคลส�ำคัญในชีวิต
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หรือสถานการณ์ตา่ งๆ ทีท่ ำ� ให้บคุ คลมีความรูส้ กึ ว่าเป็นภาวะ
วิกฤติของชีวิต จะมีภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุด้านมิติการ
มองโลกในระดับสูงกว่าผูท้ ไี่ ม่เคยประสบกับภาวะวิกฤติในชีวติ
และผูท้ มี่ คี วามรูส้ กึ ว่าชีวติ ของตนอยูใ่ นภาวะวิกฤติเนือ่ งจากมี
การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ นั้น มีสาเหตุจากการที่บุคคลนั้นมี
ความเข้าใจชีวติ น้อยลง จัดการกับปัญหาต่างๆ ในชีวติ ได้นอ้ ย
และรู้สึกว่าชีวิตจะมีความหมายน้อยลง มีความต้องการที่จะ
แยกตัวอยูต่ ามล�ำพังมากขึน้ ซึง่ ความต้องการทีจ่ ะแยกตัวอยู่
ตามล�ำพังนั้น เป็นองค์ประกอบที่อยู่ในภาวะธรรมทัศน์ใน
วัยสูงอายุด้านมิติการมีสัมพันธภาพต่อผู้อื่นและสังคม
หลักความมุง่ มัน่ คือ การเอือ้ ให้ผสู้ งู อายุสามารถน�ำ
เอากระบวนการกลับไปใช้ในชีวติ อย่างต่อเนือ่ ง ภายหลังจาก
การเข้าร่วมการอบรม เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเรียนรูเ้ พือ่ เปลีย่ นแปลง
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งส่งผลต่อปัจจัยด้านระดับชนชั้น
ในสังคมของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่อยู่ในระดับชนชั้นสูง จะมี
ระดับของภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุด้านมิติการมองโลก
ในระดับสูง ผู้มีรายได้สูงจะมีระดับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูง
อายุด้านมิติการมองตน เกี่ยวกับการเข้าใจชีวิตมากขึ้นและ
สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆของชีวิตได้มากขึ้น และรู้สึก
ว่าชีวิตของตนเป็นชีวิตที่มีความหมายมากขึ้น ย่อมมีความ
มุ่งมั่นและเข้าในในภาวะธรรมทัศน์ได้
หลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือ ความรูส้ กึ เป็นชุมชน
ร่วมกันของผูเ้ ข้ารับการอบรมรวมทัง้ กระบวนการ ทีเ่ กือ้ หนุน
ให้เกิดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงภายในของแต่ละคน
รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและเชื่อม
โยงกับชีวิต โดยมีเหตุผลในแง่มุมต่างๆ 4 ประการ คือ 1. เป็น
พื้นที่ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งบนพื้นฐานของการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน 2. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ หลากหลาย
เกิดมุมมอง ความรู้สึก และแง่มุมความเป็นจริงที่ แตกต่าง
กันออกไป 3. ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกลุ่ม และ
4. ความรูส้ กึ เป็นชุมชนทีม่ เี ป้าหมาย ความสนใจและ อุดมการณ์
ร่วมกัน ส่งผลต่อความเข้าใจในปัจจัยด้านค่านิยมของสังคม
และวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ การเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม

คุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ตามอุดมคติของคนในสังคม
และการมองโลกว่าทุกสิง่ ต้องมีเหตุผลเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
คนในสังคม โดยยึดถือทัศนคติว่าผู้สูงอายุที่สนใจเฉพาะเรื่อง
ของตนเองและมีการถอยหนีออกจากสังคม จ�ำเป็นต้องได้รบั
การกระตุ้นให้เข้าร่วมกิจกรรมในสังคม ซึ่งผู้สูงอายุตระหนัก
ว่ากิจกรรมในสังคมและการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมเป็น
บรรทัดฐานของการด�ำเนินชีวิตในสังคม จึงท�ำให้ผู้สูงอายุที่
มีพัฒนาการเข้าสู่ภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ มีความรู้สึก
ผิดต่อการมีมุมมองใหม่ในเรื่องชีวิตและการด�ำเนินชีวิตที่
แตกต่างไปจากวัยกลางคน เช่น การให้ความสนใจเฉพาะเรือ่ ง
ของตน การแยกตัวตามล�ำพังเพื่อท�ำให้สิ่งที่ตนชอบ เป็นต้น
ดังนั้น ค่านิยมและวัฒนธรรมในสังคม จะต้องใช้หลักชุมชน
แห่งการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาการเข้าสูภ่ าวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ

แนวทางการใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อ
ความเข้าใจภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ

แนวทางการใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาเพือ่
ความเข้าใจภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ สามารถน�ำไปปรับใช้
กลับกลุ่มบุคลที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้
กลุม่ ผูส้ งู อายุ ถือว่าเป็นกลุม่ เป้าหมายหลักทีจ่ ะต้อง
รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงในช่วงวัยของตนเองเพือ่ น�ำไปสูก่ าร
พัฒนาความเป็นผูส้ งู อายุอย่างมีคณ
ุ ภาพ ควรใช้กระบวนการ
สุนทรียสนทนาในการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง
ราวเพือ่ ทบทวนตนเองตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั กระบวนการ
นี้จะช่วยท�ำให้ลดข้อจ�ำกัดในการพูดคุยของผู้สูงอายุให้รู้สึก
/ผ่อนคลาย ผู้สูงอายุได้เข้าใจและยอมรับมิติการมองโลก
ยอมรับในมิติการมองตน ลดอัตตาในตนเอง และที่ส�ำคัญ
จะช่วยสร้างการมีสัมพันธภาพต่อผู้อื่นและสังคม ส่งผลให้มี
ความเชือ่ มัน่ ในความเป็นมนุษย์และมีความเข้าใจกระบวนทัศน์
แบบองค์รวมได้
กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกลุ่มที่
ส�ำคัญที่จะเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงความ
เข้าใจระหว่างช่วงวัยเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุให้เห็น
ความส�ำคัญซึ่งกันและกันในสังคมนี้ได้ ควรใช้กระบวนการ

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2559
จิตตปัญญาศึกษา ดังนี้ 1) การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญของการเริ่มต้นกระบวนการที่จะ
ท�ำให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการของแต่ละช่วงวัยไม่รู้สึกอึดอัด
กับการต้องร่วมสนทนากับผู้อื่นที่ต่างวัยกว่า การสร้างกติกา
ร่วมกันและเคารพกติการ่วมกัน จะท�ำให้เกิดบรรยากาศของ
ความเป็นมิตรมากที่สุด 2) สุทรียสนทนา โดยการจัดกลุ่ม
พูดคุยแลกเปลี่ยนผสมผสานระหว่างเด็ก เยาชน ผู้ใหญ่และ
ผูส้ งู อายุ ให้บอกเล่าเรือ่ งราวประสบการณ์ของตนเองทีผ่ า่ นมา
ทัง้ ความส�ำเร็จและข้อผิดพลาดในอดีต อันจะเป็นองค์ความรู้
ที่เกิดจากความแตกต่างโดยธรรมชาติและเป็นสัจธรรมของ
มนุษย์ที่จะ เกิด แก่ เจ็บ และตาย ผ่านช่วงวัยต่างๆ ก่อให้
เกิดคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมอนาคต ดังนั้นบทบาท
ของครูและบุคลากรทางศึกษา ควรจะต้องได้รบั การสนับสนุน
ส่งเสริมเพื่อฝึกกระบวนการให้สามารถเป็นกระบวนกรตาม
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาให้ได้
กลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นกลุ่มที่ส�ำคัญที่สุดที่
เด็กและเยาวชนต้องรับรู้และปรับตัวของตนเองให้เข้าใจใน
สถานการณ์ของสังคมผูส้ งู อายุเพือ่ การอยูร่ ว่ มกัน โดยเฉพาะ
ทัศนคติของเด็กและเยาวชนที่มีต่อภาวะธรรมทัศน์ในวัย
สูงอายุเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้บุคคลต่างวัยสามารถอยู่ร่วม
กันได้ สามารถใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาได้ดังนี้ 1)

การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เป็นกระบวนการแรกที่
จะละเลยมิได้ เนื่องจากสังคมไทยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน
เคารพและเชื่อฟังผู้สูงอายุ ดังนั้นการสร้างบรรยากาศที่
ผ่อนคลายของการเริ่มกิจกรรมใดๆ ของคนต่างวัยจึงเป็น
เรื่องส�ำคัญที่สุดที่จะท�ำให้ทุกฝ่ายสามารถเปิดใจ เรียนรู้และ
ยอมรับความคิดที่แตกต่างกันได้ 2) การฟังอย่างลึกซึ้ง เป็น
กระบวนการล�ำดับต่อมาที่ต้องฝึกให้เด็กและเยาวชนเป็น
ผู้ฟังที่ดี โดยไม่ตั้งค�ำถาม ไม่วิพากษ์และตัดสินผู้อื่นในทันที
จะต้องฟังและห้อยแขวนความคิดนัน้ ๆ เนือ่ งจากประสบการณ์
ของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน มีความแตกต่างกันมาก การ
ไม่เข้าใจเรื่องราวที่ผ่านมาย่อมเกิดขึ้นได้ ดังนั้นกระบวนการ
ดังกล่าวนี้จะช่วยขจัดปัญหาจากความไม่เข้าใจเรื่องราวหรือ
ประสบการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละคนได้ 3) สุนทรียสนทนา
เป็นกระบวนการทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะท�ำให้ผสู้ งู อายุ เด็กและเยาวชน
มีโอกาสทีจ่ ะได้ฟงั ความคิดของแต่ละคนอย่างอิสระและช่วย
สร้างบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันของสังคมได้จริง 4) การ
สะท้อนการเรียนรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้
สะท้อนการเรียนรูข้ องตนเองเกีย่ วกับความเข้าใจภาวะธรรม
ทัศน์ในวัยผู้สูงอายุ ผ่านทั้งความรู้ ความคิด ทัศนคติ และ
สถานการณ์การอยู่ร่วมกันจริงในสังคมที่แตกต่าง โดยการ
จดบันทึกการเรียนรู้ของตนเองไว้อย่างเป็นระบบ

กลุ่มผู้สูงอายุ

จิตตปัญญาศึกษา
ปรัชญาพื้นฐาน ได้แก่
- ความเชื่อในความเป็นมนุษย์
- กระบวนทัศน์แบบองค์รวม

กระบวนการที่น�ำมาใช้
- การผ่อนคลาย
- การฟังอย่างลึกซึ้ง
- สุนทรียสนทนา
- การสะท้อนการเรียนรู้

กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ
ได้แก่
- มิติการมองโลก
- มิติการมองตน
- มิติการมีสัมพันธภาพต่อผู้อื่น
และสังคม

กลุ่มเด็กและเยาวชน

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของแนวทางการใช้จิตตปัญญาศึกษาเพื่อความเข้าใจภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุ
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สูงอายุให้เกิดการยอมรับและอยู่ร่วมกันในสังคมผู้สูงอายุได้
จากทีก่ ล่าวมาตัง้ แต่ตน้ เห็นได้วา่ แนวคิดจิตตปัญญา อย่างมีความสุข ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูท้ สี่ นใจและต้องการ
ศึกษาเป็นกระบวนการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้น น�ำแนวคิดดังกล่าวมาศึกษาวิจัยเพื่อสร้างโมเดลส�ำหรับการ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองโดยการเรียนรู้ด้วยใจ เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้
ที่ใคร่ครวญเพื่อการสร้างความเข้าใจภาวะธรรมทัศน์ในวัย
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ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
อ�ำเภอชาติตระการ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3*
ACADEMIC LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN
COMMUNITY SCHOOL CHATTRAKARN DISTRICT UNDER THE
JURISDICTION OF PHITSANULOKE PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE
AREA OFFICE 3
ชฑรัช พรมบ่อ**
ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง***
ดร.ประวัติ ยงบุตร****

บทคัดย่อ

งานวิจยั ฉบับนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา เปรียบเทียบ และศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอ�ำเภอชาติตระการ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท�ำงาน และขนาดสถานศึกษา ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
9 คน และครูผู้สอน 159 คน ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตาราง Krejcie & Morgan (1970) ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test)
ผลการวิจัยพบว่า
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 ผลการวิเคราะห์เปรียบ
เทียบระหว่างวุฒกิ ารศึกษาและขนาดสถานศึกษาทีป่ ฏิบตั งิ านอยูไ่ ม่ได้สง่ ผลต่อความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอ�ำเภอชาติตระการ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 น�ำไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ วิธีการของ Scheffe มีความแตกต่างกันจ�ำนวน 1 คู่ คือ ระหว่างประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี และ
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป โดยภาพรวมไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 1) ด้าน
การประเมินนักเรียน ผู้บริหารควรสร้างความเข้าใจถึงความส�ำคัญในการประเมินผลนักเรียนให้ประเมินจากสภาพจริงและ
เป็นปัจจุบัน สนับสนุนให้ครูจัดเอกสารเกี่ยวกับการวัดผล เพื่อรายงานผลแก่ผู้ปกครองทุกภาคเรียน และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการเรียน และให้ครูศึกษาค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียน 2) ด้านการจัดโครงการ
*วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
**นิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
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ส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ โรงเรียนต้องประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนร่วมทัง้ ในและนอกหน่วยงานเพือ่ ให้ผปู้ กครอง
และชุมชนรับรู้เกี่ยวกับการจัดศึกษานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนในโรงเรียน และขอรับการสนับสนุนเรื่อง
งบประมาณ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรให้เด็กได้รับอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเด็กในพื้นที่ห่างไกล จะต้องรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนในโรงเรียน
และควรมีครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษในโรงเรียน
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract

The Purpose of this research aims to study the academic leadership, to compare administrators’
academic leadership classified by their education backgrounds, working experience and school sizes.
And study of development of a academic leadership of school administrators in community school
Chattrakarn district under the jurisdiction of Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 3. The
samples population of this study were 9 school administrators and 159 teachers, the sample groups
were randomly selected from Krejcie & Morgan’s table. Tools used 5 Rating questionnaires, data analysis
were percentage, mean, standard deviation t-test and F-test, the research results were found that:
All 5 aspects of academic leadership were in high level on overall with an average of 3.69
Comparative analysis between education and school size doesn’t affected by comments about the
academic leadership of school administrators in community School Charttrakarn district. Comparative
analysis between the experience to work in the planning for the development of a professional
teacher difference was statistically significant at 0.05 compared to the pair by means of Scheffe’s
technique the difference between the pair is number one partner is less than five years experience
and more than 10 years of experience as a whole is no different. The guidelines for developing 1)The
assessment of students, administrators should create an understanding of the importance of student
assessment, evaluate the real and currents and administrators should be encouraged to form a document,
report the results to parents every semester and support teachers to innovative research on the assessment
of students to apply classroom. 2) The program for children with special needs. Schools must promote
inclusive education both inside and outside agencies to parents and community awareness about students
with special needs to attend school and support budget Facilities media services and support to children
with special needs to the relevant authorities and allow the children to get, especially children in remote
areas must get a students with special enrolled in school and should have nanny teachers in schools.
Keywords: Academic leadership of school administrator
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กระแสโลกาภิวตั น์ได้การเปลีย่ นแปลงความคิดและ
ค่านิยมของสังคมยุคใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของ
องค์การภาครัฐและภาคเอกชนและองค์การทางการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระทรวง ศึกษาธิการโดยส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เร่งรัดมาตรการในการขับ
เคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและก�ำหนดกลยุทธ์ สถาน
ศึกษาในทุกประเภททุกระดับซึ่งเป็นการปฏิรูปการศึกษา
ทั้งระบบ กระแสการปฏิรูปการศึกษาท�ำให้สังคมอยากเห็น
คุณลักษณะของครูและผู้บริหารสถานศึกษาในมิติใหม่มีการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร ปรับเปลี่ยนแนวคิดการ
สอนของครู วัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ฉะนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพจะต้องมีกระบวนทัศน์ในหลายมิติ โดย
จะต้องมององค์รวมเชิงบูรณาการในการบริหารสถานศึกษา
จะต้องเข้าใจแนวคิดการบริหารสถานศึกษาทั้งระบบ สู่การ
บริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และใช้ความเชี่ยวชาญแห่ง
ตน เพื่อการเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงและการเป็นผู้บริหาร
การเปลีย่ นแปลงในยุคปฏิรปู การศึกษา ซึง่ เป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทาย
ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพเป็นอย่างมาก
จากผลการด�ำเนินงานสภาพปัจจุบันของสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3
ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ.2554-2559) ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 5
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียน พบว่าผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนในวิชาหลักของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
และสังคมศึกษา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O–Net) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกสาระการเรียน
ของนักเรียน ยังต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนก�ำหนด ซึ่งจะเห็นว่าผลการประเมิน
การทดสอบทางการศึกษาดังกล่าว ส่งผลต่อคุณภาพการ
ศึกษา ส่งผลให้หน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
สถานศึกษา และระดับผู้บริหารสถานศึกษา ต้องด�ำเนินการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการ
บริหารการมีสว่ นร่วมและภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มี
พัฒนาการทางการเรียนรูท้ กุ ลุม่ สาระตามเจตนารมณ์ของการ
ปฏิรูปการบริหารการศึกษาของประเทศ
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ภาวะผู้น�ำ
ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาคือความสามารถในการ
บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ สู่การบริหารงานที่มุ่งเน้นผล
สัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น และใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล ซึ่งมี
ความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับบริบทและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการในการเร่งรัด
พัฒนาให้มีการศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐานและมีคุณภาพ ผู้วิจัย
เล็งเห็นความส�ำคัญของปัญหา ท�ำให้ผวู้ จิ ยั ต้องการทีจ่ ะศึกษา
ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา เพือ่ จะได้นำ�
ผลการวิจยั เป็นข้อมูลพืน้ ฐานให้สถานศึกษาสามารถน�ำไปใช้
ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา กลุม่ เครือข่ายโรงเรียนอ�ำเภอชาติตระการ
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา กลุม่ เครือข่ายโรงเรียนอ�ำเภอชาติตระการ
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 โดยจ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน
3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น�ำทาง
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา กลุม่ เครือข่ายโรงเรียนอ�ำเภอ
ชาติตระการ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ
2 มีดังต่อไปนี้
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1. ขอบเขตของเนื้อหา การศึกษาภาวะผู้น�ำทาง
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา กลุม่ เครือข่ายโรงเรียนอ�ำเภอ
ชาติตระการ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 โดยน�ำหลักการของเซย์ฟาร์ธ (Sayfarth,
1999, pp. 165-273) ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้าน
มุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร 2) ด้าน
การประเมินนักเรียน 3) ด้านการจัดโครงการส�ำหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ 4) ด้านการประเมินผลการสอนของครู
5) ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
2. ขอบเขตพื้นที่ ได้แก่ สถานศึกษากลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนอ�ำเภอชาติตระการ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีทั้งหมด 29 โรงเรียน
3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1 ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา 29 คนและครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอ�ำเภอ
ชาติตระการ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลกเขต 3 จ�ำนวน 268 คน
3.2 กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา ได้แก่ ครูผสู้ อนจ�ำนวน
159 คน โดยก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร 268
คน จากการเปิดตาราง Krejcie & Morgan (1970) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95
4. ขอบเขตด้านตัวแปร
4.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล
ประกอบด้วย วุฒิการศึกษา (ปริญญาตรีหรือต�่ำกว่า และสูง
กว่าปริญญาตรี) ประสบการณ์ในการงานปฏิบัติงาน (น้อย
กว่า 5 ปี, ตั้งแต่ 5-10 ปี และ มากกว่า 10 ปี) และขนาด
ของสถานศึกษา (ขนาดเล็ก นักเรียนน้อยกว่า 120 คน ขนาด
กลาง นักเรียน 120-300 คน และขนาดใหญ่ นักเรียนมากกว่า
300 คน)
		 4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอ�ำเภอ
ชาติตระการ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 ใน 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านมุมมองและแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร 2) ด้านการประเมินนักเรียน
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3) ด้านการจัดโครงการส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ 4)
ด้านการประเมินผลการสอนของครู 5) ด้านการวางแผนเพื่อ
พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
5. ขอบเขตด้านเวลา ด�ำเนินการศึกษาช่วง ปีการ
ศึกษา พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ขอบเขตการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 มีดัง
ต่อไปนี้
1. ขอบเขตของเนื้อหา การศึกษาภาวะผู้น�ำทาง
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา กลุม่ เครือข่ายโรงเรียอ�ำเภอ
ชาติตระการ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลกเขต 3 (Sayfarth, 1999, pp. 165-273) ในด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดสองอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านการประเมิน
ผลนักเรียน และด้านการจัดโครงการส�ำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ
2. กลุ่มผู้ที่ให้ข้อมูล ในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอ�ำเภอชาติตระการสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 9 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sample) โดยใช้เกณฑ์
การเลือกคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
ที่มีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ ไป และมีวทิ ยฐานะช�ำนาญ
การพิเศษขึ้นไป
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
		 3.1 ตัวแปรอิสระ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีม่ คี วาม
รู้และประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา
		 3.2 ตัวแปรตาม แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�ำ
ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา กลุม่ เครือข่ายโรงเรียน
อ�ำเภอชาติตระการ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่
ด้านการประเมินนักเรียน และด้านการจัดโครงการส�ำหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
4. ขอบเขตด้านเวลา ด�ำเนินการศึกษาช่วงปีการ
ศึกษา พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
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กรอบแนวคิดวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนอำ�เภอชาติตระการ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

สถานภาพส่วนบุคคล
- วุฒิการศึกษา
- ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
- ขนาดของสถานศึกษา

ประกอบด้วย
1.) ด้านมุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร
2.) ด้านการประเมินนักเรียน
3.) ด้านการจัดโครงการสำ�หรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
4.) ด้านการประเมินผลการสอนของครู
5.) ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 2 ด้าน ประกอบด้วย
ผู้บริหารจำ�นวน 9 คน

1.) ด้านการประเมินนักเรียน
2.) ด้านการจัดโครงการสำ�หรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพและเปรียบเทียบ
ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการ
ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ �ำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอ�ำเภอ
ชาติตระการ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3
ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�ำ
ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา กลุม่ เครือข่ายโรงเรียน
อ�ำเภอชาติตระการ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผู้วิจัยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้น
ตอนที่ 1 ที่พบว่ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในแต่ละด้านน�ำมาสร้าง
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแล้วด�ำเนินการสัมภาษณ์
ผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป

ตัวอย่าง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรและกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 1 ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่
ผู้บริหาร 29 คน และครูผู้สอนจ�ำนวน 268 คน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร 29 คน และครูผู้สอน
จ� ำ นวน159 คนโดยก� ำ หนดขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจาก
การเปิดตาราง Krejcie & Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95
ขั้นตอนที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในกลุ ่ ม เครื อ ข่ า ยโรงเรี ย นอ� ำ เภอ
ชาติตระการ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก เขต 3 ปี ก ารศึ ก ษา 2558 จ� ำ นวน
9 คน โดยการเลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sample)
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เครื่องมือวิจัย

ขัน้ ตอนที่ 1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
ที่สร้างขึ้นจากการรวบรวมแนวคิดทางทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น�ำมาสร้างเป็นค�ำถามในแบบสอบถาม
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
รวบรวมข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน ขนาดของสถาน
ศึกษา
ตอนที่ 2 ค�ำถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือ
ข่ายโรงเรียนอ�ำเภอชาติตระการ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ใน 5 ด้าน ดังนี้ ด้าน
มุมมองและแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงด้านหลักสูตร ด้านการ
ประเมินนักเรียน ด้านการจัดโครงการส�ำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ด้านการประเมินผลการสอนของครู และ ด้าน
การวางแผนเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
ขั้นตอนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Standardized interview) จากการน�ำผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้าน
การประเมินนักเรียน และด้านการจัดโครงการส�ำหรับเด็กที่
มีความต้องการพิเศษ มาสร้างแบบสัมภาษณ์

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย

ขั้ น ตอนที่ 1 ผู ้ วิ จั ย ใช้ ค ่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้การทดสอบค่าที
t-test แบบ Independent Sample และการทดสอบ
เอฟ (F-test) ถ้าพบความแตกต่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ จะ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe) โดยน�ำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป ซึ่งขั้นตอนในการ
วิเคราะห์มีดังนี้
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1. น�ำแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว
น�ำไปวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิตดิ ว้ ยเครือ่ งคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูป
2. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม หาค่า
สถิติ การแจกแจงความถีค่ า่ ร้อยละ น�ำเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรียง
3. การวิเคราะห์การศึกษาภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษากลุม่ เครือข่ายโรงเรียนอ�ำเภอชาติตระการ
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 ใช้การค�ำนวณค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)
4. ทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบระดับการ
ศึกษาภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนอ�ำเภอชาติตระการสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตามลักษณะที่
แตกต่างกันในด้านวุฒิการศึกษา โดยใช้การทดสอบค่าที
(t-test) (แบบIndependent Sample) ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานและขนาดของสถานศึกษา วิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว F-test (One–way ANOVA) และ
เมื่ อ พบค่ า ความแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
จึ ง เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งรายคู ่ โ ดยใช้ วิ ธี Scheffe
(Scheffe’s method)
ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ตอนที่ 1 ที่พบว่ามีค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านน้อยที่สุด น�ำมา
เป็นกรอบแนวคิดสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
แล้วด�ำเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป ในการวิจัยครั้งนี้
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ และน�ำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการแจกแจง
ความถี่ แล้วน�ำเสนอในรูปแบบตาราง เพือ่ รวบรวมเป็นแนวทาง
พัฒนาภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนอ�ำเภอชาติตระการ สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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ผลการวิจัย
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จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการศึกษาสรุปผล
การวิจยั ได้ผลดังนี้ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในขั้นตอนที่ 1
1. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือ
ข่ายโรงเรียนอ�ำเภอชาติตระการ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จ�ำแนกตามวุฒิการ
ศึกษา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มวี ฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือต�่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ 62.90 และวุฒิการ
ศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 37.10 จ�ำแนก
ตามประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 5-10 ปี
คิดเป็นร้อยละ 52.20 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย
กว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.42 และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 21.38 และ
จ�ำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ปฏิบตั งิ านในสถานศึกษาขนาดกลางคิดเป็นร้อยละ
43.40 สถานศึกษาขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 41.51 และ
สถานศึกษาขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 15.09
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอ�ำเภอ
ชาติตระการ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 ผูว้ จิ ยั น�ำเสนอข้อมูลโดยภาพรวมและรายข้อ
2.1 ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอ�ำเภอชาติตระการ สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้าน
อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านมุมมองและแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
ด้ า นหลั ก สู ต ร มี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นการ
ประเมินผลการสอนของครู ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนา
ความเป็นครูมืออาชีพ ด้านการจัดโครงการส�ำหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ และด้านการประเมินนักเรียน มีคา่ เฉลีย่
ต�่ำสุด ตามล�ำดับ

2.1.1 สภาพภาวะผู ้ น� ำ ทางวิ ช าการของ
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ในด้ า นมุ ม มองและแนวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สนับสนุนให้มีการน�ำสื่อเทคโนโลยีและทรัพยากร
ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนมาใช้ในการศึกษา
2.1.2 สภาพภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้
บริหารสถานศึกษา ในด้านการประเมินผลนักเรียน โดยภาพ
รวมอยูใ่ น ระดับมาก เมือ่ พิจารณารายข้ออยูใ่ นระดับมากทุก
ข้อ โดยมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ส่งเสริมให้ครูมกี ารวัดผลตามหลัก
เกณฑ์และระเบียบการวัดประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
2.1.3 สภาพภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้
บริหารสถานศึกษา ในด้านการจัดโครงการส�ำหรับเด็กทีม่ คี วาม
ต้องการพิเศษ โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้ออยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ สนับสนุน
ให้โรงเรียนรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนทุกคน
2.1.4 สภาพภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้
บริหารสถานศึกษา ในด้านการประเมินผลการสอนของครู โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายข้ออยูใ่ นระดับมาก
ทุกข้อ โดยมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ เปิดโอกาสให้ผถู้ กู ประเมินซักถาม
ข้อสงสัย และ ก�ำหนดรูปแบบและมิติของงานที่ประเมิน
2.1.5 สภาพภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้
บริหารสถานศึกษา ในด้านการวางแผนเพือ่ พัฒนาความเป็นครู
มืออาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้ติดตามผล
การปฏิบัติงานของครูหลังการเข้าประชุมหรือสัมมนา
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย
3.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา ด้านมุม
มองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร ด้านการ
ประเมินนักเรียน ด้านการจัดโครงการส�ำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ด้านการประเมินผลการสอนของครู และด้าน
การวางแผนเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ พบว่าไม่แตก
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ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้น�ำ
ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา จ�ำแนกตามประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ แต่ในด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความเป็นครู
มื อ อาชี พ แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
.05 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ
Scheffe จ�ำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มีความแตกต่างกันจ�ำนวน 1 คู่ คือ ระหว่างประสบการณ์นอ้ ย
กว่า 5 ปี กับประสบการณ์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป
3.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้น�ำ
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำแนกตามขนาด
สถานศึกษา ด้านมุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ด้านหลักสูตร ด้านการประเมินนักเรียน ด้านการจัดโครงการ
ส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ด้านการประเมินผล
การสอนของครู และด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความเป็น
ครูมืออาชีพ พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ขั้นตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์จากการได้ศึกษา
แนวทางพัฒนาภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษา
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอ�ำเภอชาติตระการ สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
โดยใช้แบบสัมภาษณ์มโี ครงสร้างซึง่ ประเด็นทีน่ ำ� มาสัมภาษณ์
ได้จากการน�ำผลวิจัยในแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ข้อที่
1 และ 2 โดยน�ำข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่นๆ คือด้านการ
ประเมินนักเรียนและด้านการจัดโครงการส�ำหรับเด็กทีม่ คี วาม
ต้องการพิเศษ มาก�ำหนดเป็นกรอบในการท�ำแบบสัมภาษณ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจ�ำนวน 9 ท่าน
ด้านการประเมินผลนักเรียน พบว่า ผู้บริหารมี
ความคิดเห็นร้อยละ 100 มากที่สุดในด้านการสร้างความ
เข้าใจถึงความส�ำคัญในการประเมินผลนักเรียนโดยให้ประเมิน
จากสภาพจริงและเป็นปัจจุบัน และ ผู้บริหารควรสนับสนุน
ให้ครูจัดเอกสารแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลอย่างเพียงพอ
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เพือ่ รายงานผลการประเมินนักเรียนแก่ผปู้ กครองทุกภาคเรียน
มีความถี่ในการตอบแบบสัมภาษณ์เท่ากับจ�ำนวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ100 รองลงมาคือ ผูบ้ ริหารต้องก�ำกับดูแลควบคุม
และนิเทศครูให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการประเมิน มี
ความถีใ่ นการตอบแบบสัมภาษณ์เท่ากับจ�ำนวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90 และ ก�ำหนดนโยบายวางแผนก�ำหนดเวลาการวัด
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับคณะครูให้ชดั เจนและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการเรียนและส่งเสริมและสนับสนุนคณะครู
ให้มกี ารศึกษาค้นคว้าวิจยั นวัตกรรมเกีย่ วกับการประเมินผล
นักเรียนเพือ่ น�ำมาปรับใช้ในชัน้ เรียน มีความถีใ่ นการตอบแบบ
สัมภาษณ์เท่ากับจ�ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 80
ด้านการจัดโครงการส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการ
พิเศษ ผู้บริหารมีความคิดเห็นร้อยละ 100 มากที่สุด ในเรื่อง
โรงเรียนต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนร่วมทั้ง
ในและนอกหน่วยงานเพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนรับรู้เกี่ยว
กับการจัดศึกษานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนใน
โรงเรียน โรงเรียนต้องขอรับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือกับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ควรให้เด็กได้รับอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเด็กในพื้นที่ห่างไกล มี
ความถีใ่ นการตอบแบบสัมภาษณ์เท่ากับจ�ำนวน 9 คนคิดเป็น
ร้อยละ 100 รองลงมาคือ โรงเรียนต้องรับนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษเข้าเรียนในโรงเรียน มีความถี่ในการตอบแบบ
สัมภาษณ์เท่ากับจ�ำนวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 90 และผูบ้ ริหาร
ต้องส่งครูเข้าอบรมให้มคี วามรูด้ า้ นการจัดการเรียนการสอน
ส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และควรมีครูพี่เลี้ยงเด็ก
พิเศษในโรงเรียนมีความถี่ในการตอบแบบสัมภาษณ์เท่ากับ
จ�ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 70

อภิปรายผลและสรุปผล

จากการวิจัยภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอ�ำเภอชาติตระการ
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 อภิปรายผลได้ดังนี้
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1. ผลการวิจัยสภาพภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา กลุม่ เครือข่ายโรงเรียนอ�ำเภอชาติตระการ
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และ
เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือด้านด้านมุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน
หลักสูตร รองลงมาคือด้านการประเมินผลการสอนของครู
และด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ตาม
ล�ำดับ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สารัตน์ พวงเงินและอาคม
มหามาตย์ (2551) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตามทัศนะผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการแสดงออกถึงภาวะผูน้ ำ� ทาง
วิชาการ อันดับแรกของการจัดการศึกษาจะต้องเห็นความส�ำคัญ
และเข้าใจในหลักสูตร ต้องแสดงให้เห็นถึงบทบาท หน้าที่ใน
การเป็นผู้น�ำเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างหลักสูตรใหม่ๆ
สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น
ตามข้อมูล สภาพจริงและความต้องการของชุมชน สนับสนุน
ให้ครูมกี ารน�ำสือ่ เทคโนโลยีและทรัพยากรทีเ่ อือ้ ต่อการเรียน
การสอนมาใช้ในจัดการศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อให้ครู้ป็นครู
มืออาชีพ และผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล การใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
Murphy (1999) กล่าวว่า ภาวะความเป็นผู้น�ำทางวิชาการ
ของผู้บริหารควรจะให้ความ ส�ำคัญในเรื่องของหลักสูตร
เหมือนกับการสอน ในการบริหารงานด้านการศึกษาได้ชี้ให้
เห็นความส�ำคัญของหลักการบริหารที่ยึดเอาหลักสูตรเป็น
แนวปฏิบัติ ซึ่งภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
จึงเป็นบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะเน้นกิจกรรมการเรียนการ
สอนซึง่ เป็นตัวจักรหลักแห่งความส�ำเร็จ เพือ่ แก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนที่ด้อยคุณภาพให้หมดไปส่งผลส�ำเร็จ
ในการปฏิบัติงานวิชาการของบุคลากรและการบริหารงาน

วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา และ
สอดคล้องกับวิโรจน์ สารรัตนะ(2551, หน้า 186-197) ทีเ่ กีย่ ว
กับโครงการพัฒนาครูและพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกันมากคือ การพัฒนาครูแล้วส่งผลถึงผูเ้ รียน
เป็นส�ำคัญ แผนพัฒนาครูโดยให้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้เกิดผลดีต่อครูและผู้เรียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้
ร่วมกันของครูด้วยการเป็นครูมืออาชีพ
2. ผลการวิจัยเปรียบเทียบภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากลุ ่ ม เครื อ ข่ า ยโรงเรี ย นอ� ำ เภอ
ชาติตระการ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลกเขต 3 พบว่าวุฒิภาวะ และขนาดสถานศึกษาไม่
ได้ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา แต่ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน
ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 น�ำไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ Scheffe มีความ
แตกต่างกันจ�ำนวน 2 คู่ คือ ระหว่างประสบการณ์มากกว่า
10 ปีขนึ้ ไป กับประสบการณ์ตงั้ แต่ 5-10 ปี และประสบการณ์
ตัง้ แต่ 5-10 ปีกบั ประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สารัตน์ พวงเงินและอาคม มหามาตย์ (2551)
ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผลวิจัย
จ�ำแนกตามประสบการณ์ในการท�ำงาน พบว่า ภาวะผูน้ ำ� ทาง
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 น�ำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ด้วยวิธกี าร
ของ Scheffe มีความแตกต่างกันจ�ำนวน 2 คู่ คือ ระหว่าง
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีกับประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี
และประสบการณ์มากกว่า 10 ปีกบั ประสบการณ์ตงั้ แต่ 5-10 ปี
เปรียบเทียบภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จ�ำแนก
ตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ทีส่ ดุ ได้แก่ ด้านการประเมินนักเรียนและด้านการจัดโครงการ
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ส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในด้านการประเมินผล
นักเรียนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือส่งเสริมให้ครูและนักเรียน
ร่วมมือกันประเมินผล และด้านการจัดโครงการส�ำหรับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ก�ำหนดขั้น
ตอนในการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษที่
ชัดเจนเหมาะสม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา
ยังขาดการพูดคุยกับคณะครู ยังไม่มีความรู้ที่ชัดเจนในการ
ก�ำหนดนโยบายของรัฐและข้อก�ำหนดในหลักสูตรเกีย่ วกับการ
วางแผนการวัดประเมินผลนักเรียนร่วมกับคณะครูให้ชดั เจน
และสอดคล้องกับการวัดผลตามหลักเกณฑ์และระเบียบการ
วัดและการประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ และยังขาด
การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนร่วมมือกันประเมินผล ครูส่วน
มากจะเป็นผู้ประเมินผลนักเรียนจากสภาพจริงโดยนักเรียน
อาจจะไม่มสี ว่ นร่วมในการประเมินผลเท่าทีค่ วรและใช้วธิ กี าร
ประเมินที่ไม่หลากหลายส่งผลท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ประเมินได้ไม่ครบตามหลักสูตรทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ ในด้าน
การจัดโครงการส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ ข้อทีม่ คี า่
เฉลีย่ ต�ำ่ สุด คือ ก�ำหนดขัน้ ตอนในการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษที่ชัดเจนเหมาะสม อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริหารสถานศึกษายังไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการศึกษา
พิเศษในโรงเรียน ขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดการ
การศึกษาแบบเรียนร่วมทั้งในและนอกหน่วยงาน หรือครู
อาจจะยังขาดความรูใ้ นการประเมินและคัดกรองนักเรียนทีม่ ี
ความต้องการพิเศษท�ำให้ไม่สามารถจัดแผนการการเรียน
การสอนส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศได้สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาจจะยังขาด
การนิเทศและติดตาม การสอนซ่อมเสริม การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างต่อเนื่อง
และสม�่ำเสมอ
3. แนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา กลุม่ เครือข่ายโรงเรียน อ�ำเภอชาติตระการ
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมากที่สุดว่า
ในด้านการประเมินผลนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
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ของ วันเผด็จ มีชัย (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น�ำทาง
วิชาการที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริหาร
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีภาวะ
ผูน้ ำ� ทางวิชาการโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก การบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า อยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยตาม
ล�ำดับดังนี้ คือ ด้านการวัดผลประเมินผลและด�ำเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน รองลงมาคือด้านการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษา ด้านการจัดการเรียนร่วม และด้านการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ตามล�ำดับ
อันดับสุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความ
สัมพันธ์กนั ในทางบวกกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (Y) ในระดับมาก
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ผลการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ
0.867 มี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารท� ำ นายร้ อ ยละ 75.10 ค่ า
สัมประสิทธิก์ ารถดถอยของภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการแต่ละด้าน
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการในโรงเรี ย นสั ง กั ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มากทีส่ ดุ คือ ด้านการพัฒนา
ครู ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
ด้านวิสยั ทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจ ด้านการส่งเสริมบรรยากาศ
วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ ตามล�ำดับ ทัง้ นี้
ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะต้องสร้างความเข้าใจให้คณะครู
เห็นถึงความส�ำคัญในการ ประเมินผลนักเรียนโดยให้ประเมิน
จากสภาพจริ ง และเป็ น ปั จ จุ บั น โดยมี ก ารติ ด ตามนิ เ ทศ
อย่างสม�่ำเสมอ ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูจัด
เอกสารแบบฟอร์มเกีย่ วกับการวัดผลอย่างเพียงพอเพือ่ รายงาน
ผลการประเมินนักเรียนแก่ผปู้ กครอง ทุกภาคเรียน รองลงมา
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องก�ำกับดูแลควบคุมและนิเทศ
ครูให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยการประเมิน ผูบ้ ริหารจะต้อง
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ร่วมกันก�ำหนดนโยบายวางแผนก�ำหนดเวลาการวัดประเมินผล
นั ก เรี ย นร่ ว มกั บ คณะครู ใ ห้ ชั ด เจนและสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของการเรียน และ ส่งเสริมและสนับสนุน
คณะครูให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมเกี่ยวกับการ
ประเมินผลนักเรียนเพื่อน�ำมาปรับใช้ในชั้นเรียน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cotton amd
Ashley (2003) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการในการพัฒนา
วิชาชีพความเป็นผู้น�ำด้านการเรียนการสอนของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาในมอนเวลท์ รัฐเวอร์จิเนียร์ ผลการ
วิจัยพบว่า ผู้บริหารแสดงพฤติกรรมออกในด้านการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในอาชีพให้กบั ครู ในด้านการให้ความส�ำคัญใน
การเน้นการศึกษาด้านการเรียนการสอนการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันในคณะครู
การพัฒนาการนิเทศการสอนในคณะครูการส่งเสริมสนับสนุน
และปรับปรุงโครงการใหม่ๆ ให้ดขี นึ้ ก�ำกับติดตาม การปฏิบตั ิ
งานของบุคลากร เอาใจใส่ตอ่ ผลสัมฤทธิข์ องนักเรียน ใช้ขอ้ มูล
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนการสอน เพื่อให้ครู
ได้พัฒนาวิชาชีพ
ส่วนในด้านการจัดโครงการส�ำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ผูบ้ ริหารมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมากทีส่ ดุ
ในเรื่องที่โรงเรียนจะต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการ
เรียนร่วมทัง้ ในและนอกหน่วยงานเพือ่ ให้ผปู้ กครองและชุมชน
รับรูเ้ กีย่ วกับการจัดศึกษานักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษเข้า
เรียนในโรงเรียน ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเห็นความ
ส�ำคัญของการจัดโครงการส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
ในโรงเรียนจัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนร่วมทัง้
ในและนอกหน่วยงานเพือ่ ให้ผปู้ กครองและชุมชน ขอรับการ
สนับสนุนเรือ่ งงบประมาณ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก สือ่ บริการ
และความช่วยเหลือกับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง และควรให้เด็กได้รบั อย่างทัว่ ถึงโดยเฉพาะเด็กใน
พืน้ ทีห่ า่ งไกล ให้นกั เรียนได้มโี อกาสเข้าเรียนภาคบังคับอย่าง
ทัว่ ถึงทุกคน และ ผูบ้ ริหารต้องส่งครูเข้าอบรมให้มคี วามรูด้ า้ น
การจัดการเรียนการสอนส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
และควรมีครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษในโรงเรียนเพราะบางครั้งใน

การจัดการเรียนการสอนจะต้องมีครูผู้ช่วยดูแลเด็กที่มีความ
ต้องการเป็นพิเศษ รวมถึงการจัดกิจกรรมเฉพาะส�ำหรับเด็ก
รายบุคคล

ข้อเสนอแนะของงานวิจัยไปใช้

1. จากการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา กลุม่ เครือข่ายโรงเรียนอ�ำเภอชาติตระการ
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานต่างกัน จึงควรมีการจัด
อบรมเสริมความรู้ในการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
ให้กับครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน เพื่อให้ครูมีภาวะผู้น�ำ
ทางวิชาการที่เหมือนกันเพื่อใช้พัฒนาความรู้ความสามารถ
แก่ผู้เรียน
2. จากการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา กลุม่ เครือข่ายโรงเรียนอ�ำเภอชาติตระการ
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 ด้านที่ค่าเฉลี่ยน้อยเป็นสองอันดับสุดท้าย คือ ด้านการ
จัดโครงการส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และด้านการ
ประเมินนักเรียน ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรควรก�ำหนด
นโยบายวางแผนก�ำหนดเวลาการวัดประเมินผลนักเรียนร่วม
กับคณะครูให้ชดั เจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินจากสภาพจริงและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังต้องก�ำกับ
ดูแลควบคุมและนิเทศครู ส่งเสริมและสนับสนุนคณะครูศกึ ษา
ค้นคว้า วิจัยนวัตกรรมเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนเพื่อ
น�ำมาปรับใช้ในชั้นเรียนจัดเอกสารแบบฟอร์มเกี่ยวกับการ
วัดผลอย่างเพียงพอเพื่อรายงานผลการประเมินนักเรียนแก่
ผู้ปกครองทุกภาคเรียน
ด้านการจัดโครงการส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิ เ ศษ ผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาจะต้ อ งรั บนั ก เรี ย นที่ มีค วาม
ต้องการพิเศษเข้าเรียนในโรงเรียน โดยทีโ่ รงเรียนต้องเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนร่วมทัง้ ในและนอกหน่วยงาน
เพือ่ ให้ผปู้ กครองและชุมชนรับรูเ้ กีย่ วกับการจัดศึกษานักเรียน
ทีม่ คี วามต้องการพิเศษเข้าเรียนในโรงเรียน และต้องส่งครูเข้า
รับอบรมให้มคี วามรูด้ า้ นการจัดการเรียนการสอนส�ำหรับเด็ก
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ที่มีความต้องการพิเศษ และควรมีครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษใน ที่มีความต้องการพิเศษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควรให้
โรงเรียน และให้สถานศึกษาขอรับการสนับสนุนเรือ่ งงบประมาณ เด็กได้รับอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเด็กในพื้นที่ห่างไกล
สิง่ อ�ำนวยความสะดวก สือ่ บริการและความช่วยเหลือกับเด็ก
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มแข็งอดทนในนิสิตระดับปริญญาตรีด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 1,166 คน (ชาย 504 คน, หญิง 661 คน) มีช่วงอายุเฉลี่ย
20.76 + .84 อยู่ระหว่าง 20-25 ปีซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบวัด
ความเข้มแข็งอดทนของ Kobasa (1982) ทีผ่ วู้ จิ ยั น�ำมาพัฒนาให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาไทย ซึง่ มีคา่ อ�ำนาจ
จ�ำแนกอยู่ระหว่าง .55 - .73 ค่าความเที่ยงของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ.96 ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความเข้มแข็งอดทนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีกลมกลืนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( χ 2 = 581.97, df = 282, χ 2 / df = 2.06, GFI
= .97, AGFI = .95, CFI =1.00, RMSEA = .030, RMR = .016) มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ ด้านการควบคุม
สถานการณ์ ด้านการผูกมัดตนเอง และด้านความท้าทาย ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบแต่ละด้านเท่ากับ 0.94, 0.98 และ 0.92
ตามล�ำดับ และผลการวิจยั ยังพบว่า นักศึกษามีระดับของความเข้มแข็งอดทนอยูใ่ นระดับมาก ( X =2.63, S.D.= .67) ซึง่ แยก
ตามรายด้านดังนี้ ด้านควบคุมสถานการณ์ ( X =2.74, S.D.= .91) และด้านความท้าทายในระดับมาก ( X =2.64,
S.D. = .88) ขณะที่ด้านการผูกมัดตนเองในระดับน้อย ( X =2.25 S.D.=0.87) ซึ่งควรมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งอดทนในด้านการผูกมัดตนเองของนิสติ ในระดับปริญญาตรีให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมต่อการด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : ความเข้มแข็งอดทน / การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน / นิสิตระดับปริญญาตรี

Abstract

This study aimed to investigate the hardiness of undergraduate student using confirmatory
factor analysis. Participants were 1,166 undergraduates (604 male and 661 female).Their mean age
*อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
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was 20.76 84. + years old with age range between 20-25 years old) were randomly selected by
Multi-Stage-Sampling. Instruments were the Hardiness Scale developed from Kobasa’s Hardiness Scale.
The discrimination and the validity of the scale were (.55 - .73 and .96 respectively)
Findings showed that the model was valid and well-fitted the empirical data ( χ 2 = 581.97,
df = 282, χ 2 / df = 2.06, GFI = .97, AGFI = .95, CFI =1.00, RMSEA = .030, RMR = .016) This model
consisted of 3 factors : Control, Commitment, and Challenge. The results also exhibits high hardiness in
undergrad students ( X =2.63, S.D.= .67) considering in each category, results showed high level of
hardiness in the Control ( X =2.74, S.D.= .91); and the Challenge ( X =2.64, S.D. = .88); while the
Commitment was found less level ( X =2.25 S.D.=0.87), Suggestions for this study was to develop the
program for building hardiness of undergrad students to meet the appropriate level for everyday living.
Keywords : Hardiness/ Confirmatory Factor Analysis/ Undergraduate Student

บทน�ำ

ในการอุดมศึกษาไทย ปัจจุบนั ได้มกี ารยกระดับเพือ่
ผลิตและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อได้มาซึ่งศักยภาพ
บัณฑิตที่ให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ มี
จริยธรรมและคุณธรรมเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อ
สังคมชาติในการสร้างความรู้และนวัตกรรมนั้นเป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น ดังที่สํานัก
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาํ นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (2551) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาเยาวชน
นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคตไว้วา่ นอกเหนือจากวิชาการแล้ว
อุดมศึกษาควรจัดให้มีการเรียนการสอนและกิจกรรม โดย
เฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการทางด้านการสื่อความ การตัดสิน
ใจ การพัฒนาความเป็นผู้นํา การแก้ปัญหา การทํางานเป็น
ทีม ความอดทน คุณธรรม ฯลฯ เพื่อให้การผลิตบัณฑิต
ให้พร้อมสู่โลกของการแข่งขันและปรับตัวเข้ากับสภาพสิ่ง
แวดล้อมตลอดชีวติ ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) จึงจ�ำเป็น ต้องเริ่มจากการ
พัฒนาเสริมสร้างนักศึกษาให้เกิดสภาพจิตใจที่มีความเข้ม
แข็งอดทนต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตต่อไป
จึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี

ตามกรอบแนวคิด Kobasa (1982) ได้กล่าวไว้ว่า
ความเข้มแข็งอดทน (Hardiness) หมายถึง บุคคลทีม่ ลี กั ษณะ
ทีส่ ามารถปรับตัวต่อสภาวการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ในระดับสูง
และไม่เจ็บป่วย โดยบุคคลที่มีลักษณะบุคลิกภาพเข้มแข็งจะ
แสดงออกทัง้ ทางความเชือ่ ความรูส้ กึ และพฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ิ
เป็นประจ�ำโดยองค์ประกอบของความเข้มแข็งอดทนนั้น
มี 3 องค์ ป ระกอบด้ ว ยกั น คื อ ด้ า นการผู ก มั ด ตนเอง
(Commitment) หมายถึง ความเชื่อ ความรู้สึกถึงความ
ส�ำคัญในสิ่งที่ตนสนใจ รู้สึกว่าตนมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้รับ
ผิดชอบงานหรือสถานการณ์นั้นๆ จึงแสดงออกโดยมุ่งมั่น
ลงมือกระท�ำกิจกรรมทีต่ อ้ งรับผิดชอบอย่างเต็มใจทุม่ เท การ
ควบคุมสถานการณ์ (Control) หมายถึง ความเชือ่ ความรูส้ กึ
ว่าตนเองสามารถควบคุมและมีอทิ ธิพลเหนือการเปลีย่ นแปลง
ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมองว่าสถานการณ์ต่างๆ นั้น
เกิดจากการกระท�ำของตนเอง ซึ่งตนเองสามารถควบคุมทั้ง
ตนเอง ทัง้ สถานการณ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายในชีวติ ด้วยความ
รับผิดชอบของตนเอง ความท้าทาย (Challenge) หมายถึง
ความเชือ่ ว่าชีวติ มีการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ การเปลีย่ นแปลง
นั้นเป็นความท้าทายตนเอง ให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ทั้งทางบวกทั้งทางลบ ส่วน
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คุณลักษณะของผู้ที่มีความเข้มแข็งอดทนนั้น Maddi และ
Kobasa (1991) มีแนวคิดดังนี้
- มีระดับความเครียด ที่สามารถจัดการกับความ
เครียดได้
- มีระดับความเข้มแข็งสามารถใช้ในการจัดการ
กับความเครียดได้
- มีการเปิดกว้างส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงตนเอง
- มีเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง (เช่น การตกงาน)
มีมุมมองว่าเป็นความท้าทายมากกว่าความสูญเสีย โดยให้
บุคคลจะตีความในเชิงบวกส่งผลให้ความเครียดลดลง
แบบวัดความเข้มแข็งอดทนทีส่ ร้างขึน้ โดย Kobasa
(1982) นั้นได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยโดยผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์
(2541) ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 50 ข้อ กลุ่มตัวอย่าง
คืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ
ครอนบาค เท่ากับ .89 และอรสา เอี่ยมรัศมิโชติ (2556)
ได้ น� ำ มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ให้ เ หมาะสมกั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่
เป็นนิสิต โดยรวมกับแบบส�ำรวจปัญหาและวิธีการแก้ไข
ปัญหาของนิสิตในหอพักประจ�ำ มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ
ครอนบาค เท่ากับ .89 ซึ่งแบบวัดที่ถูกน�ำมาใช้กับนิสิตนั้น
ไม่ได้มีการตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบตามแนวคิด
ทฤษฎีว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่
ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิต ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอ
บเชิงยืนยัน ซึง่ เป็นวิธที เี่ หมาะสมส�ำหรับการทดสอบแบบวัด
ที่มีแนวคิดทฤษฎีรองรับเช่นเดียวกับการศึกษานี้ ดังนั้นการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงต้องการตรวจสอบข้อค�ำถามที่พัฒนา
ปรับปรุงขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบทของนิสติ นักศึกษาไทย
นัน้ มีโครงสร้างองค์ประกอบสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3 องค์ประกอบตามแนวคิด หฤษฎีหรือไม่ ซึ่งเป็นการยืนยัน
ว่าแบบวัดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นีม้ คี วามเหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็น
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีของประเทศไทย โดยศึกษา
นิสติ ของมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐในภาคตะวันออก และ
จากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาถึงความเข้มแข็งอดทนของนิสิตใน
ระดับปริญญาตรีโดยน�ำแบบวัดที่ผ่านการตรวจสอบความ
ตรงเชิงโครงสร้างของแนวคิดเชิงทฤษฎีและของแบบวัดความ

เข้มแข็งอดทนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์และเมื่อนิสิตมีความ
เข้มแข็งอดทนทัง้ 3 องค์ประกอบอันได้แก่ ความผูกมัดตนเอง
(commitment) การควบคุมสถานการณ์ (Control) และ
ความท้าทาย(Challenge) ซึ่งมีความส�ำคัญต่อสภาวะทาง
จิตใจที่ด�ำเนินชีวิตในการศึกษาให้ที่ให้มีคุณภาพ ทั้งในเรื่อง
สุขภาพกายและจิตใจ การเรียน การปรับตัว และการมี
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลดังที่ Pagana (1990) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งอดทนและการสนับสนุน
ทางสังคมในการประเมินความเหนื่อยยากของนักศึกษาใน
การฝึกปฏิบัติงานครั้งแรก ผลการวิจัยพบว่า ความเข้มแข็ง
อดทนสัมพันธ์กบั การประเมินสถานการณ์วา่ เป็นความท้าทาย
(Challenge) และสัมพันธ์ทางลบกับการประเมินสถานการณ์
ว่าเป็นการคุกคาม (Treat) ส่วนการสนับสนุนทางสังคม
สัมพันธ์ทางบวกกับการประเมินสถานการณ์วา่ เป็นความท้าทาย
เพียงอย่างเดียวเมื่อนิสิตเข้มแข็งอดทนในจิตใจแล้วก็จะ
สามารถทีจ่ ะเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีสติและมีปญ
ั ญา
ที่ดีรวมถึงมีก�ำลังใจในการจัดการอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ (อรสา เอี่ยมรัศมีโชติ และดลดาว
ปูรณานนท์, 2557) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า
นิสติ ในระดับปริญญาตรีนนั้ มีความเข้มแข็งอดทนเป็นอย่างไร
ทัง้ ภาพรวมและแยกตามองค์ประกอบ เพือ่ เป็นแนวทางให้แก่
อาจารย์ นักจิตวิทยา หรือผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการ
ดูแลนิสติ นักศึกษาผลจากการศึกษาครัง้ นีส้ ามารถน�ำไปใช้เป็น
แนวทางส�ำหรับครู นักจิตวิทยา ในการพัฒนารูปแบบเพือ่ ช่วย
เหลือให้การปรึกษานิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีแนวโน้ม
ความเข้มแข็งอดทนจะอยู่ในระดับต�่ำต่อไปด้วยเหตุที่ว่าการ
พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งอดทนต่อบุคคลนั้น เป็นการ
เรียนรู้ พัฒนาจากทักษะและประสบการณ์ของบุคคล นั้น
ไม่ได้เป็นการถ่ายทอดมาจากพันธุกรรมหรือสืบทอดมาจาก
วัฒนธรรมของครอบครัว

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาองค์ประกอบของความ
เข้มแข็งอดทน (Hardiness) ของนิสิตระดับปริญญาตรี
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ผู ้ วิ จั ย ใช้ แ นวคิ ด ของ Kobasa (1982) จากการศึ ก ษา การควบคุมสถานการณ์ (Control) และ 3) ความท้าทาย
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นพบว่ามี 3 องค์ประกอบ (Challenge) แสดงดังภาพที่ 1
ด้วยกันดังนี้คือ 1) ความผูกมัดตนเอง (Commitment) 2)
i1
i2
ความผูกมัดตนเอง

i6
i7

ความเข้มแข็งอดทน

การควบคุม
สถานการณ์

i8
i19

ความท้าทาย

i20
i21

i30

ภาพที่ 1 โมเดลองค์ประกอบของความเข้มแข็งอดทน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ วิ เ คราะห์องค์ป ระกอบเชิงยืน ยัน ความ
เข้มแข็งอดทนของนิสิตระดับปริญญาตรี
2. เพื่อศึกษาความเข้มแข็งอดทนของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากร คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ของรัฐบาลในเขตภาคตะวันออก ทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคเรียน
ที่ 1/2559 ซึง่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รวม 5 มหาวิทยาลัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธี
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage-Sampling) โดย

มี ม หาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง สิ้ น จ� ำ นวน 5 มหาวิ ท ยาลั ย ก� ำ หนด
มหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นหน่วยสุม่ ด้วยวิธกี ารสุม่ แบบกลุม่ (Cluster
Sampling) ได้มหาวิทยาลัยที่เป็นตัวแทนภาคตะวันออก
จ� ำ นวน 2 มหาวิ ท ยาลั ย คื อ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา) จากนัน้ ผูว้ จิ ยั
ได้กำ� หนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างตามหลักการใช้การวิเคราะห์
โมเดลลิสเรล (LISREL) ซึ่งตามหลักของการวิเคราะห์โมเดล
ลิสเรลของ Schumacker และ Lomax (1996, อ้างถึงใน
นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) ซึ่งได้เสนอว่า กลุ่มตัวอย่างในการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) 10-20 คน
ต่อตัวแปรในการวิจัย 1 ตัวแปร นอกจากนี้ Bentler and
Chou (1987) ได้ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
ไม่ควรต�่ำว่า 5 หน่วยต่อ 1 ตัวแปรที่ใช้ในการประมาณค่า
พารามิเตอร์สำ� หรับโมเดลสมการโครงสร้างทีม่ กี ารแจกแจงแบบ
ปกติ การวิจัยครั้งนี้ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 15 เท่าต่อ 1
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พารามิเตอร์ ซึง่ ในงานวิจยั นีม้ ี 61 พารามิเตอร์ กลุม่ ตัวอย่างจึง
ควรมีอย่างน้อย 915 ตัวอย่าง แต่เนื่องจากการก�ำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าวเป็นการก�ำหนดขนาดขั้นต�่ำ ผู้วิจัยจึงได้เก็บ
เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ครอบคลุมแบบวัดขาดความ
สมบูรณ์หรือสูญหายไปไม่ตอบกลับมา ผูว้ จิ ยั จึงได้กำ� หนดการ
เก็บตัวอย่างเป็น 1,200 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) กับนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 600 คน และนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
จ�ำนวน 600 คน แต่ผู้วิจัยได้รับแบบวัดกลับคืนมา จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 1,166 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 97.17% ซึ่งถือว่ามี
จ�ำนวนเพียงพอต่อการน�ำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล
(LISREL)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดความ
เข้มแข็งอดทนของนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุง
มาจากอรสา เอี่ ย มรั ศ มิ โชติ (2556) โดยผู ้ วิ จั ย ติ ด ต่ อ
ขออนุญาตใช้เพื่อการวิจัย ซึ่งแบบวัดมีจ�ำนวนข้อค�ำถาม
46 ข้อ มีลักษณะข้อค�ำถามแบบประมาณค่า 4 ระดับ
(1 = มีความเข้มแข็งอดทนในระดับน้อยทีส่ ดุ และ 4 = มีความ
เข้มแข็งอดทนในระดับมาก) และน�ำแบบวัดไปทดลองใช้
กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 100 คน เพือ่ หาค่าความเทีย่ งด้วยวิธกี ารสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาคโดยเลือกข้อที่มีอ�ำนาจจ�ำแนก .40
ขึ้นไปเหลือแบบวัดจ�ำนวนทั้งสิ้น 30 ข้อ ค่าความเที่ยงของ
แบบวัดทัง้ ฉบับเท่ากับ .96 และค่าความเทีย่ งรายองค์ประกอบ
ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ด้านการผูกมัดตนเอง (Commitment)
จ�ำนวน 6 ข้อ มีค่าความเที่ยง เท่ากับ .85 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
อยู่ระหว่าง .57 - .73 องค์ประกอบที่ 2 ด้านการควบคุม
สถานการณ์ (Control) จ�ำนวน 13 ข้อ มีค่าความเที่ยง
เท่ากับ .94 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง .64 - .76 และองค์
ประกอบที่ 3 ด้านความท้าทาย (Challenge) จ�ำนวน 11 ข้อ
มีความเทีย่ ง เท่ากับ .91 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยูร่ ะหว่าง .58 - .73
การเก็บรวบรวบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำแบบวัดไปด�ำเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่ม

ตัวอย่างทีเ่ ป็นนิสติ นักศึกษา ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
บูรพาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
รวม 1,166 คน จากนั้นน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน
บรรยายค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้และค่า
ความโด่งของตัวแปรสังเกตได้ แต่ละตัวทีใ่ ช้ในการศึกษาด้วย
โปรแกรม SPSS และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
ที่สอง (Confirmatory Factor Analysis Second order)
เพือ่ ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของทฤษฎีและแบบวัด
ความเข้มแข็งอดทนของนิสติ ระดับปริญญาตรี ด้วยโปรแกรม
LISREL 8.72

ผลการวิจัย

ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ความ
เข้ ม แข็ ง อดทนของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี พบว่ า ความ
เข้มแข็งอดทน มี 3 องค์ประกอบย่อย 30 ตัวแปรสังเกตได้
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบ
3 องค์ประกอบ จ�ำนวนข้อค�ำถาม 30 ข้อ พบว่า โมเดล
สอดคล้ อ งกั บข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ซึ่ ง พิ จ ารณาได้ จ ากค่ า
ไค-สแควร์ (χ 2) เท่ากับ 581.97; p = .0000 ที่องศาอิสระ
เท่ากับ 282 และดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ
.97 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ
.95 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ
1.00 ค่าดัชนีรากก�ำลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .030 ค่าดัชนี
รากของค่าเฉลี่ยก�ำลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
(RMR) เท่ากับ .016 ซึง่ มีคา่ เข้าใกล้ศนู ย์มากนัน่ แสดงว่า โมเดล
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือ่ พิจารณาน�ำ้ หนัก
องค์ประกอบพบว่า เมือ่ พิจารณาน�ำ้ หนักองค์ประกอบพบว่า
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง มีข้อค�ำถาม 30 ข้อ มีค่า
น�้ำหนักองค์ประกอบระหว่าง .61 ถึง .76 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 2 และภาพที่ 2
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ 3 องค์ประกอบ ข้อค�ำถาม 30 ข้อ
Commitment
SE
t

ข้อ

Control
SE

t

Challenge
SE

t

R2

i1

.64

-

-

-

-

-

-

-

-

.42

i2

.64*

.02

24.27

-

-

-

-

-

-

.41

i3

.70*

.03

19.82

-

-

-

-

-

-

.49

i4

.61*

.03

17.58

-

-

-

-

-

-

.37

i5

.64*

.03

18.61

-

-

-

-

-

-

.41

i6

.63*

.03

18.03

-

-

-

-

-

-

.40

i7

-

-

-

.66

-

-

-

-

-

.44

i8

-

-

-

.71*

.03

23.39

-

-

-

.51

i9

-

-

-

.72*

.03

22.59

-

-

-

.52

i10

-

-

-

.73*

.03

22.18

-

-

-

.54

i11

-

-

-

.68*

.03

20.81

-

-

-

.47

i12

-

-

-

.67*

.03

20.55

-

-

-

.45

i13

-

-

-

.67*

.03

20.33

-

-

-

.44

i14

-

-

-

.68*

.03

20.37

-

-

-

.47

i15

-

-

-

.73*

.03

21.98

-

-

-

.54

i16

-

-

-

.71*

.03

21.45

-

-

-

.50

i17

-

-

-

.69*

.03

20.06

-

-

-

.47

i18

-

-

-

.75*

.03

22.72

-

-

-

.57

i19

-

-

-

.70*

.03

21.35

-

-

-

.49

i20

-

-

-

-

-

-

.76

-

-

.58

i21

-

-

-

-

-

-

.69*

.03

21.20

.48

i22

-

-

-

-

-

-

.69*

.03

21.35

.47

i23

-

-

-

-

-

-

.67*

.03

21.02

.45

i24

-

-

-

-

-

-

.66*

.03

21.23

.44

I25

-

-

-

-

-

-

.63*

.02

2220

.39

i26

-

-

-

-

-

-

.66*

.03

22.10

.43

i27

-

-

-

-

-

-

.66*

.03

22.27

.43

i28

-

-

-

-

-

-

.70*

.03

23.58

.48

i29

-

-

-

-

-

-

.73*

.03

24.94

.53

i30

-

-

-

-

-

-

.72*

.03

23.77

.52

χ2=581.97, df=282, χ2/df= 2.06 ,P-value = .00000, RMSEA =.030, GFI=.97, CFI=1.00
*p-value <.05
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมือ่ พิจารณาสัมประสิทธิอ์ งค์
ประกอบ 3 องค์ประกอบ จ�ำนวนข้อค�ำถาม 30 ข้อ โมเดล ประกอบมาตรฐาน ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ซึ่งพิจารณาได้จากค่า
องค์ประกอบด้านการผูกมัดตนเอง (Commitment)
ไค-สแควร์ ( χ 2 ) มีค่าเท่ากับ 581.97; p = .0000 ที่องศา มีข้อค�ำถาม 6 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบมาตรฐาน
อิสระเท่ากับ 282 และดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ระหว่าง .61 ถึง .70
องค์ประกอบด้านการควบคุมสถานการณ์ (Control)
เท่ากับ .97 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้แล้ว (AGFI)
เท่ากับ .95 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีข้อค�ำถาม 13 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบมาตรฐาน
เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีรากก�ำลังสองเฉลีย่ ของความคลาดเคลือ่ น ระหว่าง .66 ถึง .75
องค์ประกอบด้านความท้าทาย (Challenge) มี
ในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .030 ค่าดัชนีราก
ของค่าเฉลีย่ ก�ำลังสองของความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน (RMR) ข้อค�ำถาม 11 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบมาตรฐาน
เท่ากับ .016 ซึง่ มีคา่ เข้าใกล้ศนู ย์มากนัน่ แสดงว่า โมเดลมีความ ระหว่าง .63 ถึง .76
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง ของความเข้มแข็งอดทน
องค์ประกอบ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่ 2
1. องค์ประกอบด้านการผูกมัดตนเอง
2. องค์ประกอบด้านการควบคุมสถานการณ์
3. องค์ประกอบด้านการความท้าทาย

สปส.
องค์ประกอบ

SE

t

R2

.94*
.98*
.92*

.04
.04
.03

22.16
24.05
27.07

.88
.96
.85

χ2=581.97, df=282, χ2/df = 2.06 P-value = .00000, RMSEA=0.030, GFI = .97, CFI = 1.00,AGFI= 0.95, RMR= .016
*p-value <.05

ผลการวิ เ คราะห์เมื่อพิจารณาสัม ประสิทธิ์องค์
ประกอบพบว่า จ�ำแนกได้ดังนี้ องค์ประกอบด้านการผูกมัด
ตนเอง (Commitment) มีข้อค�ำถาม 6 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์
องค์ประกอบมาตรฐาน 0.94 องค์ประกอบด้านการควบคุม
สถานการณ์ (Control) มีข้อค�ำถาม 13 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์
องค์ประกอบมาตรฐาน 0.98 และองค์ประกอบด้านความ
ท้าทาย (Challenge) มีข้อค�ำถาม 11 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์

องค์ประกอบมาตรฐาน 0.92
ผลการวิเคราะห์พบว่าความเข้มแข็งอดทนของ
นิสิต ระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับมาก ( X =2.63, SD
= .42) โดยมี ค ่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของ
องค์ประกอบความเข้มแข็งอดทนของนิสิตระดับปริญญาตรี
ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงค่าการวิเคราะห์ความเข้มแข็งอดทนของนิสิตระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบ
1. องค์ประกอบด้านการผูกมัดตนเอง (Commitment)
2. องค์ประกอบด้านการควบคุมสถานการณ์ (Control)
3. องค์ประกอบด้านความท้าทาย (Challenge)
รวม

ค่าเฉลี่ย
2.25
2.74
2.64
2.63

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
.87
.91
.88
.67

c2= 452.68, df = 328, c2/df= 1.38 P-value= .00001, RMSEA = .026, GFI = .95, CFI=1.00
ภาพที่ 2 โมเดลผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ของ 3 องค์ประกอบ หลังปรับโมเดล
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การอภิปรายผล
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเข้มแข็งอดทนของ
นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ป ระเด็ น ค้ น พบและมี ป ระเด็ น
อภิปราย ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สองของความเข้มแข็งอดทน พบว่า โมเดล
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งหมายความ
ว่ า ความเข้ ม แข็ ง อดทนของนิสิต ระดับ ปริญ ญาตรีในการ
วิจัยเป็นไปตามโครงสร้างทางทฤษฏีความเข้มแข็งอดทน
(Kobasa, 1982) และแบบวัดความเข้มแข็งอดทนของ
นิสิตระดับปริญญาตรีที่พัฒนาในการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็น
ว่า ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 30 ข้อนั้น แบ่งได้เป็น 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ ด้านการควบคุมสถานการณ์ (Control) ด้านการผูกมัด
ตนเอง (Commitment) และด้านความท้าทาย (Challenge)
ซึ่งมีค่าน�้ำหนัก องค์ประกอบ .98 .93 และ .92 ตามล�ำดับ
แสดงให้เห็นว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
ความเข้มแข็งอดทน ทัง้ 3 องค์ประกอบนัน้ มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ว่า ความเข้มแข็งอดทน (Hardiness)
เป็นบุคลิกภาพหรือหลักทั่วไปของความคิด อารมณ์และ
พฤติกรรมจะแสดงออก 3 ลักษณะดังนี้ (1) ความผูกมัดตนเอง
(Commitment) (2) การควบคุมสถานการณ์ (Control) และ
(3) ความท้าทาย (Challenge) และเชื่อว่าการท�ำงานของทั้ง
สามองค์ประกอบนีส้ ามารถก�ำหนดเป็นรูปแบบความคิดของ
ตนเองในการปฏิสัมพันธ์กับสภาพสิ่งแวดล้อม โดยเกิดจาก
การปรับตัวของบุคคลเมื่อเผชิญกับสภาพการณ์ และเมื่อ
จัดการได้ก็เปรียบเหมือนบุคคลได้เผชิญกับปัญหาได้มาก
ขึ้นและท�ำให้มีจิตใจและร่างกายที่พัฒนาขึ้น เป็นความเข้ม
แข็งอดทนต่อสภาวการณ์ต่างๆ ได้ดีตลอดชีวิต (Kobasa,
1982; Bartone , 2006; สิริกาญจน์ สง่า, 2551) ได้ ผล
การวิ เ คราะห์ ดั ง กล่ า วเป็ น การยื น ยั น ความเที่ ย งตรงเชิ ง
โครงสร้างที่ดีวิธีหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับนงลักษณ์ วิรัชชัย
(2555) ที่ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า ขั้นตอนที่ส�ำคัญในการวิเคราะห์
โมเดลลิสเรลอีกขั้นตอนหนึ่ง คือ การตรวจสอบ ความตรง
ของโมเดลลิสเรลทีเ่ ป็นสมมติฐานการวิจยั หรือการประเมินผล

ความถูกต้องของโมเดล หรือการตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์กบั โมเดล จากผลการวิเคราะห์เชิง
ยืนยันที่แสดงข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า โมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของความเข้มแข็งอดทน ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความตรง
ทีส่ ามารถน�ำไปใช้วดั ความเข้มแข็งอดทนในนิสติ นักศึกษาได้
ประเด็นที่สอง ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีความเข้ม
แข็งอดทนในระดับอยู่ในระดับมาก ( X =2.63, SD= .42)
มาก ซึ่ง Kobasa (1982) พบว่า บุคคลที่มีความเข้มแข็ง
ในระดับสูงจะมีแนวโน้มที่จะควบคุมสภาวะความเครียด
ได้ดีกว่า เป็นผลจากการประเมินผลกระทบในเชิงบวกของ
สถานการณ์ความเครียดและผลเสียทีเ่ กิดกับสุขภาพจิตน้อย
ลง ซึง่ แยกตามรายด้านดังนี้ ด้านควบคุมสถานการณ์ในระดับ
มาก ( X =2.74, SD = .91) ด้านความท้าทายในระดับมาก
( X =2.64, SD = .88) และด้านการผูกมัดตนเองในระดับ
น้อย ( X =2.25, SD = .87) จากผลการศึกษาความเข้ม
แข็งอดทนของนิสิตระดับปริญญาตรี แสดงให้เห็นว่า นิสิต
มีความเข้มแข็งอดทนด้านควบคุมสถานการณ์ในระดับมาก
ที่แสดงออกซึ่งสามารถในควบคุมและมีอิทธิพลเหนือการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ โดยจะมองว่าสถานการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เกิดจากการกระท�ำของตนเองไม่ได้เกิดจาก
โชคชะตาหรืออ�ำนาจของผู้อื่นซึ่งตนเองต้องรับผิดชอบ แม้
สถานการณ์อาจจะน�ำความยุ่งยากความเสียหายมาสู่ตนจะ
รับรู้ว่า สิ่งนั้นเป็นผลมาจากการกระท�ำที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
และสามารถวางแผนเพือ่ เผชิญกับสถานการณ์นนั้ ได้ (สิรกิ าญ
จน์ สง่า, 2551) นอกจากนี้และนิสิตมีความเข้มแข็งอดทน
ด้านความท้าทายอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นิสิตมี
ความสามารถในการความควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและ
มีความสามารถจัดการการสภาพการณ์ที่เข้ามาท้าทายได้ใน
ระดับมาก และมีการจัดการสภาพจิตใจต่อสิ่งต่างๆ อย่าง
เหมาะสมในระดับมาก
ประเด็นที่น่าสนใจ คือ นิสิตยังไม่สามารถแสดง
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความผูกมัดตนเอง ความเชื่อ
มุ่งมั่นในสิ่งที่ตนสนใจ รู้สึกว่าตนมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้รับ
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ผิ ด ชอบงานหรื อ สถานการณ์ นั้ น ๆ ซึ่ ง เป็ น ความมุ ่ ง มั่ น ที่
ลงมือกระท�ำกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มใจทุ่มเท
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้นิสิตจะสามารถควบคุมสถานการณ์
ทีเ่ ข้ามาท้าทายในชีวติ และจัดการกับสถานการณ์ทตี่ อ้ งเผชิญ
ได้ แต่ก็ขาดความผูกมัดตนเอง ความรู้สึกที่มีส่วนร่วมใน
สภาพการณ์ จนบางครั้งท�ำให้ความเข็มแข็งในการด�ำเนิน
ชีวิตอ่อนแรงลงถ้าเกิดบ่อยๆ ขึ้นก็จะเกิดความรู้สึกที่ว่าการ
กระท�ำของตนนั้นท�ำเพื่อบุคคลอื่นท�ำตามความถูกต้องที่ถูก
ก�ำหนดกฎเกณฑ์ ซึ่ง Kobasa (1979) ได้กล่าวไว้ว่าความ
ผูกมัดตนเอง (Commitment) เป็นแนวโน้มที่บุคคลจะถูก
ก�ำหนดเกี่ยวข้องกับตัวเอง และกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตด้วย
ความสนใจอยากรูอ้ ย่างแท้จริง อาทิ ความคิด กิจกรรม บุคคล
อื่นๆ และ ความผูกมัดตนเองหรือ ความมุ่งมั่นในตนเองนั้น
เป็นการควบคุมพฤติกรรม ตนเองน�ำไปสู่ความรู้สึกของการ
ก�ำหนดตนเองในการเลือกท�ำกิจกรรม ที่น�ำไปสู่การเกิด
พฤติกรรมที่ต่อเนื่องยาวนาน (Palmeira, Teixeira, Silva,
& Markland, 2007) ประกอบเป็นความเข้มแข็งอดทนขึ้น
และเมื่อนิสิตในระดับปริญญาตรีมีความเข้มแข็งอดทนแล้ว
ก็จะท�ำให้การด�ำเนินชีวติ เป็นไปอย่างราบรืน่ ซึง่ ความเข้มแข็ง
อดทนบุคคลที่มีบุคลิกภาพทั้งสามองค์ประกอบ ด้านความ
ผูกมัดตนเอง (Commitment) ด้านการควบคุมสถานการณ์
(Control) และด้านความท้าทาย (Challenge) มีความส�ำคัญ
ต่อสภาวะทางจิตใจในทางบวกของบุคคลทั้งในด้านสุขภาพ
ด้านจิตใจ ด้านการเรียน การปรับตัว และสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล เมื่อมีจิตใจที่เข้มแข็งอดทน สามารถควบคุมสติเพื่อ
ที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้ดีมีก�ำลังใจในการสู้และฟันฝ่า
อุปสรรคต่างๆ ได้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัยนี้อาจเป็นแนวทางให้อาจารย์ นักจิต
วิทยา ครูแนะแนวและนักจิตวิทยาการปรึกษาได้มกี ารตระหนัก
ในความส�ำคัญของความเข้มแข็งอดทนของนิสิตนักศึกษา
ตลอดจนสามารถที่จะใช้ผลการศึกษานี้เป็นแนวทางที่จะ
ศึกษาพัฒนาโปรแกรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอดทน
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ในนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะดังนี้
1. แบบวั ด ความเข้ ม แข็ ง อดทนสามารถน� ำ ไป
ประยุกต์ใช้ในลักษณะ ได้แก่ การน�ำไปใช้วัดความเข้มแข็ง
อดทนของบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น และผลของ
การศึกษาช่วยให้ได้แนวคิดมาพัฒนาระดับความเข้มแข็ง
อดทนให้นักเรียนนักศึกษา ก่อให้เกิดความสามารถมุ่งมั่น
ความพยายามที่จะแก้ไข้ปัญหาหรืออุปสรรคในการด�ำเนิน
ชีวติ ในการศึกษาในระดับปริญญาตรี น�ำมาสูก่ ารเรียน การใช้
ชีวติ ได้เต็มศักยภาพ และช่วยลดปัญหาต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องน�ำมาใช้ประเมินความเข้มแข็งอดทน
ของนักศึกษาในรูปแบบดังกล่าวเพือ่ ช่วยเป็นแนวทางในการ
ฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับความเข้มแข็งอดทนตามองค์ประกอบ
ทั้ง 3 องค์ประกอบ รวมถึงการพัฒนาสุขภาพจิตโดยพัฒนา
อารมณ์เชิงบวกด้วยการสร้างความเข้มแข็งอดทน เพือ่ ช่วยให้
นักศึกษาและบุคคลน�ำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความเข้มแข็ง
อดทนและการด�ำเนินชีวิตในสังคมด้วยสุขภาพจิตที่ดีต่อไป
2. การวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการหาค่าคะแนน
มาตรฐาน (Normalization) ในระดับประเทศ เพื่อที่จะได้
น�ำแบบวัดความเข้มแข็งอดทนนีเ้ ทียบกับนิสติ นักศึกษาระดับ
ประปริญญาตรีทั่วประเทศเพื่อจะได้เกิดความกว้างขว้างใน
การประเมินมากขึ้น
3. นักจิตวิทยาและนักวิชาการ ผู้สนใจสามารถใช้
เป็นเครื่องมือวัดความเข้มแข็งอดทนได้และหาความสัมพันธ์
กับตัวแปรอื่นๆ เป็นต้น หรืออาจวิเคราะห์คุณภาพของ
มาตรวัดเพิ่มเติม เช่น ความไม่แปรเปลี่ยนของมาตรวัด
(Invariance measurement) และอาจเก็บข้อมูลโดยการ
ศึกษาข้ามวัฒนธรรม เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติเพิ่มเติมเช่น
การสร้างเกณฑ์ปกติ ส�ำหรับใช้วัดและประเมินความเข้มแข็ง
อดทนให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมมากขึ้น
4. ผลการศึกษานี้ท�ำให้ทรายถึงกรอบมโนทัศน์
และองค์ประกอบของความเข้มแข็งอดทนในนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
โปรแกรมพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งอดทนโดยเฉพาะ
องค์ประกอบด้านการผูกมัด (Commitment) ในนิสิตให้
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มี ค วามเข็ ม แข็ ง อดทนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ในการ
ด�ำเนินชีวิตดีขึ้น
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รูปแบบการเตรียมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเตรียมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี และสร้างรูปแบบการเตรียมบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี โดยมีการด�ำเนิน
การวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนดกรอบแนวการวิจัย 2) สร้างรูปแบบการเตรียม
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ด้วย
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 3) ประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี จ�ำนวน 120 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนทั้ง 21 คน เห็นด้วยกับองค์ประกอบของรูปแบบการเตรียม
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี คือ 1)
ด้านภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 3) ด้านการเมืองและความมั่นคง 4) ด้านภาษาต่างประเทศ 5)
ด้านศิลปะและดนตรี ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี ทั้ง 120 คน พบว่าผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ มีความเห็นว่า รูปแบบการเตรียมบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ดังกล่าวมีความ
เหมาะสมโดยรวมในระดับมาก (X = 4.41)
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการเตรียมบุคลากรทางการศึกษา/ ประชาคมอาเซียน
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Abstract

The purposes of the study were: 1) to determine the elements of the educational preparation
model for entering ASEAN COMMUNITY of Udonthani primary educational service area office ; 2) to create
the educational personnel preparation model for entering ASEAN COMMUNITY of Udonthani primary
educational service area office. The research methodology consisted of three steps: 1) analyzing the
documents concerning the educational personnel preparation model for entering ASEAN COMMUNITY
in order to set up the conceptual framework; 2) developing educational personnel preparation model
with Delphi technique by 21 experts; 3) evaluating the opinions of educational administrators and
school superintendents. The study sample was accomplished by computation of percentage,mean,
and standard deviation. The median and interquartile range were also computed to test each of the
agreement postulated in the study.
Based upon the findings of the study, it was concluded that:
1. The 21 experts was strongly agreed with the five elements of the educational personnel
preparation model for entering ASEAN COMMUNITY of Udonthani primary educational service area office
2. The opinions of the 120 educational administrators and superintendents toward the educational
personnel preparation model for entering ASEAN COMMUNITY of Udonthani primary educational service
area office, in overall, the opinions of 120 educational administrators and superintendents agreed with
the five elements of the educational preparation model for entering ASEAN COMMUNITY of Udonthani
primary educational service area office.
Keywords : the human resource preparing model/ ASEAN Community

บทน�ำ

การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน หรือสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of
South East Asian Nations: SEAN) เป็นองค์กรระหว่าง
ประเทศระดั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ นั้ น เป็ น
เรื่องที่ทุกหน่วยงาน ได้ร่วมกันในการขับเคลื่อนให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ของการเป็นประชาคมอาเซียนทั้ง 3
เสาหลัก คือ 1) ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political-Security Community หรือ APSC)
ความมั่ น คงและเสถี ย รภาพทางการเมื อ งเป็ น พื้ น ฐาน
ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาด้ า นอื่ น ๆประชาคมการเมื อ งและ
ความมั่นคงอาเซียนจึงเป็นเสาหลักความร่วมมือ 1 ใน 3

เสาหลัก ที่เน้นการรวมตัวของอาเซียนเพื่อสร้างความมั่นใจ
ในเสถียรภาพ และสันติภาพในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนใน
อาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และปราศจากภัยคุกคาม
ด้านการทหาร และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหา
ยาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 2) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ
AEC) ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันสูง อันส่งผลให้ประเทศต่างๆ
ต้องปรับตัวเองเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจ
โลก รวมถึงการรวมกลุ่มการค้ากันของประเทศต่างๆ อาทิ
สหภาพยุโรปและเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ 3) ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
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Community หรือ ASCC) มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็น
ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอื้ออาทร
และแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยูท่ ดี่ แี ละมี
การพัฒนาในทุกด้านเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ ส่งเสริม
อัตลักษณ์ของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ระบุอยู่ในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนามนุษย์
(Human Development) การคุม้ ครองและสวัสดิการสังคม
(Social Welfare and Protection) สิทธิและความยุติธรรม
ทางสังคม (Social Justice and Rights) ความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) การสร้าง
อัตลักษณ์อาเซียน (Building and ASEAN Identity) การลด
ช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)
อย่างไรก็ตามการเกิดของประชาคมอาเซียน ย่อม
จะส่งผลกระทบต่อทุกหน่วยงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เกิด
การแข่งขันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา
และวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน บุคลากรทางการศึกษาจึง
ควรมีการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนทีต่ อ้ งพัฒนาศักยภาพของตนเอง การพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
อันจะเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของการพัฒนาความเจริญรุง่ เรืองใน
ภูมภิ าคอาเซียน ในการเป็นสมาชิกทีด่ ขี องประชาคมอาเซียน
สามารถติดต่อสือ่ สาร อยูร่ ว่ มกันได้บนพืน้ ฐานของความสงบสุข
ร่วมมือกันเสริมสร้างความมั่นคง ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง
สังคมวัฒนธรรมของภูมภิ าคอาเซียนให้ยงั่ ยืนตลอดไป ดังนัน้
การให้ความรูเ้ กีย่ วกับอาเซียน ประชาคมอาเซียนทัง้ 3 ด้านที่
ส�ำคัญ หรือ 3 เสาหลัก จึงเป็นเรื่องส�ำคัญมาก เพื่อให้มีความ
เข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง ในการเป็นพลเมืองไทยทีม่ ี
คุณภาพและเป็นพลเมืองอาเซียนทีม่ ศี กั ยภาพ เพือ่ เตรียมการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตและ
รองรับเป้าหมายการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งอาเซียนได้
ท�ำความตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและ
ความมัน่ คง และด้านสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาการศึกษา

และความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพส�ำคัญต่างๆ
อันจะน�ำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียน ดังค�ำขวัญ
ร่วมคือ หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม (One
Vision, One Identity, One Community) ของประชาคม
อาเซียน
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก�ำหนดนโยบาย
ทางการศึกษาเพือ่ เตรียมพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียนทีส่ ำ� คัญๆ
5 นโยบาย
นโยบายที่ 1 การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนัก
และเตรียมความพร้อมของครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อก้าวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558
นโยบายที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
นักศึกษาและประชาชนให้มีทักษะ ที่เหมาะสมเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียน เช่น ความรูภ้ าษา
อังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและ
ความช�ำนาญการ ทีส่ อดคล้องกับการปรับตัวและเปลีย่ นแปลง
ทางอุตสาหกรรม และการเพิ่มโอกาสในการหางานท�ำของ
ประชาชน รวมทั้งการพิจารณาแผนผลิตก�ำลังคน
นโยบายที่ 3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา และครูอาจารย์ในอาเซียน
รวมทัง้ เพือ่ ให้มกี ารยอมรับในคุณสมบัตทิ างวิชาการร่วมกัน ใน
อาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
ต่างๆ และการแลกเปลีย่ นเยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษา
ทางไกล ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริม
และปรับปรุงการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม
ทางอาชีพ ในขั้นต้น และขั้นต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมและ
เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน
นโยบายที่ 4 การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ เปิ ด
เสรีการศึกษาในอาเซียน เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การจัดท�ำความตกลง
ยอมรั บ ร่ ว มด้ า นการศึ ก ษา การพั ฒ นาความสามารถ
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ประสบการณ์ ในสาขาวิชาชีพส�ำคัญต่างๆ เพือ่ รองรับการเปิด
เสรีการศึกษา ควบคูก่ บั การเปิดเสรีดา้ นการเคลือ่ นย้ายแรงงาน
นโยบายที่ 5 การพัฒนาเยาวชนเพือ่ เป็นทรัพยากร
ส�ำคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ส�ำหรับโครงการ และ
ภารกิจส�ำคัญทีอ่ งค์กรหลักต่างๆ ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ดำ� เนินการอยูแ่ ล้ว เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบ การศึกษานอกโรงเรียน
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ การ
พัฒนาศักยภาพประชาชนคนไทยให้เข้าสูก่ ารสร้างประชาคม
อาเซียน ภายในปี 2558
เช่นเดียวกับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อม
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6 ประการดังนี้ 1) พัฒนา
องค์ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่ส�ำคัญ ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2) พัฒนาศักยภาพด้านภาษา
ไทย อังกฤษ อาเซียน และภาษาต่างประเทศคู่ค้า 3) พัฒนา
บุคลากรทุกฝ่าย ผูบ้ ริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น 4) เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ ITC 5) พัฒนา
โครงการความร่วมมือในอาเซียน ระดับบริหารนักปฏิบตั ิ และ
นักเรียน 6) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอาเซียนประชาคมอาเซียน
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เป็นหน่วยงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้การก�ำกับ ดูแลของส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีภารกิจหลักทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ
งานให้เป็นไปตามนโยบาย ให้สอดคล้องตามแผนของหน่วย
งานต้นสังกัด ดังนัน้ การทีจ่ ะให้บคุ ลากรทางการศึกษา มีความ
รู้ความเข้าใจในเรื่องอาเซียน และกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว
และมีความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน ซึง่ จะต้องมีองค์ความรู้
เกี่ยวกับอาเซียนที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถใช้ภาษา
อังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางในการสื่อสารได้ และควรรู้ภาษา
อาเซียนอย่างน้อยสองภาษา ทัง้ ต้องมีความสนใจและตระหนัก
ถึงผลที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการรวมตัวของประเทศต่างๆ
ต้องศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง สภาพการศึกษาของแต่ละประเทศ
ต้องรู้เขารู้เรา จึงต้องศึกษาเกี่ยวกับประเทศอาเซียน แล้วน�ำ
มาปรับกระบวนการปฏิบตั งิ าน ปรับทัศนคติและกระบวนทัศน์
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การเรียนรู้ส�ำหรับยุคภูมิภาคอาเซียน รู้เท่าทันสถานการณ์ มี
ความสามารถในการท�ำงานร่วมกับคนต่างวัฒนธรรม เรียนรู้
ประเทศเพือ่ นบ้าน มีความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพือ่ น�ำไปสู่
การปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บุคลากร
ทางการศึกษาควรต้องมีการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ดังนี้ 1) เราต้องรู้จักตนเองและเรียนรู้เพื่อนบ้าน
โดยเฉพาะภูมิหลังและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ 2) เพิ่ม
ทักษะการสือ่ สารด้วยภาษาอังกฤษ เพราะอาเซียนก�ำหนดให้
เป็นภาษากลางของประชาคม 3) ต้องเข้าใจภาษา รูก้ ฎหมาย
ทั่วไปและวัฒนธรรม ของประเทศอาเซียนที่เราจะไปท�ำงาน
และถ้าจะไปท�ำธุรกิจ ต้องรู้กฎหมายเฉพาะ รวมทั้งระเบียบ
ท้องถิ่นด้วย 4) ในฐานะเจ้าบ้าน เราต้องปฏิบัติต่อนักธุรกิจ
อาเซียนและแรงงานอาเซียน ทีม่ าท�ำงานบ้านเรา เหมือนปฏิบตั ิ
ต่อคนไทยด้วยกัน 5) แรงงานไทยต้องพัฒนาไปเป็นแรงงาน
ฝีมือ ให้เหนือกว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา เพื่อหนีภาวะการ
ว่างงาน ดังนัน้ การพัฒนาตัวเองให้กา้ วทันสูป่ ระชาคมอาเซียน
จ�ำเป็นอย่างยิ่ง จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ ซึ่งในเรื่องดัง
กล่าวนั้น จีระ หงส์ลดารมภ์ (2555, หน้า 68) ได้เขียนเกี่ยว
กับทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวคิดใหม่ ที่มีความ
เหมาะสม เพื่อการเตรียมพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศไทย ให้รองรับการเปิดเสรีอาเซียน ได้นำ� แนวคิด
ทฤษฎีทนุ มนุษย์ 8K’s มาเป็นแนวทางเพือ่ พัฒนายุทธศาสตร์
ในระดับประเทศ ระดับชุมชน ระดับองค์กร จึงเป็นเรือ่ งจ�ำเป็น
ส�ำหรับสังคมไทยและควรเริม่ ท�ำทันที เพือ่ เตรียมเข้าร่วมเป็น
สมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดต่อสื่อสาร อยู่
ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความสงบสุข ร่วมมือกันเสริมสร้าง
ความมั่นคง ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคอาเซียนให้ยั่งยืนตลอดไป
จะเห็นได้ว่าการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน
ภายใต้ค�ำขวัญ “อาเซียนรวมตัวกันเป็นหนึ่ง”ภายใน ปี พ.ศ.
2558 หากพิจารณาอย่างรอบด้านจะพบว่ามีทั้งผลดีและ
ผลกระทบหลายประการที่ส่งผลต่อสังคมและประชากรไทย
ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ว่าคนไทยให้ความส�ำคัญและเตรียมการในเรือ่ ง
นี้มากน้อยเพียงใด ประเด็นที่ควรให้ความสนใจ คือ การมอง
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เห็นและตระหนักในสถานการณ์ประชาคมอาเซียนเพียงใด
ถ้าหากตระหนัก ปรับตัวและเตรียมการ ก็เชื่อได้แน่ว่า
ประเทศไทยต้องมีอนาคตที่สดใส แต่หากไม่ตระหนักและ
ไม่เห็นความส�ำคัญ นอกจากจะส่งผลต่อตัวเราเอง ยังอาจ
ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
และของประชาคมอาเซียนอีกด้วย ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้และ
วางเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน เพื่อให้ตนเองมีความพร้อมต่อ
การที่ประเทศไทย ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะศึกษา 1) รูป
แบบการเตรียมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี มีอะไรบ้าง 2) รูปแบบการเตรียมบุคลากรเพือ่ รองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร เพื่อน�ำ
ผลที่ได้จากการศึกษาไปเตรียมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และผลของการศึกษาจะ
เป็นข้อมูลส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพือ่
ก้าวสูอ่ าเซียนอย่างสมบูรณ์ ในปี 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค�ำถามวิจัย

1. องค์ประกอบของรูปแบบการเตรียมบุคลากร
ทางการศึกษาเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี มีอะไรบ้าง
2. รูปแบบการเตรียมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ทีเ่ หมาะสมควรเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเตรียม
บุคลากรทางการศึกษาเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
2. เพือ่ สร้างรูปแบบการเตรียมบุคลากรทางการศึกษา
เพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ส�ำหรับส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี

ความส�ำคัญของการวิจัย

ผลการวิจัยครั้งนี้ ท�ำให้ทราบแนวทางการพัฒนา
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู ่ ป ระชาคม
อาเซียน เพื่อน�ำไปพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับ
สถานการณ์เมื่อสถานการณ์ของประชาคมอาเซียนมาถึง
ในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งเป็นข้อมูลส�ำคัญในการวางแผน
การท�ำงานให้มีประสิทธิภาพการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน
ตลอดจนหน่วยงานต่าๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ พั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

ขอบเขตการวิจัย

1. ด้านเนื้อหา ศึกษาประเด็นความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน ก�ำเนิดอาเซียน กฎบัตร
อาเซียนและประชาคมอาเซียนในองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ
1.1 ด้านภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ
1.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
1.3 ด้านการเมืองและความมั่นคง
1.4 ด้านภาษาต่างประเทศ
1.5 ด้านศิลปะและดนตรี
2. ด้านประชากรและกลุ่มที่ศึกษา ประชากรที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านประวัติ
ความเป็นมา ความส�ำคัญและวิวัฒนาการของกลุ่มอาเซียน
สู่การพัฒนาเป็นประชาคมอาเซียน จ�ำนวน 21 คน วิธีเลือก
ผู้เชี่ยวชาญใช้วิธีวิพากย์ประเด็นปัญหา (Critical incident
technique) คือเลือกผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยพิจารณาว่ามีความ
เชี่ยวชาญจริงๆ มา 1 คน ก่อนแล้วขอให้ผู้เชี่ยวชาญนั้นระบุ
รายชื่อ ผู้เชี่ยวชาญต่อไปอีกท่านละ 3 ชื่อหรือมากที่สุดเท่า
ที่จะมากได้จากนั้นขอให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านนั้นระบุชื่อผู้
เชี่ยวชาญต่อไปอีกท่านละ 3 ชื่อ ท�ำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ไปจน
ได้จ�ำนวนผู้เชี่ยวชาญมากพอ จึงน�ำรายชื่อผู้เชี่ยวชาญเหล่า
นั้นมานับความถี่ที่ซ�้ำๆ กันเรียงล�ำดับที่ซ�้ำกันจากมากไปหา
น้ อ ยจนได้ ร ายชื่ อ ผู ้ เชี่ ย วชาญตามที่ ต ้ อ งการผู ้ เชี่ ย วชาญ
ที่ใช้ในการศึกษาคนแรกได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
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(Purposive Sampling) ผูบ้ ริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์
ที่มีประสบการณ์ด้านอาเซียนจากนั้นใช้เทคนิคการบอกต่อ
(Snowball) จนครบ 21 คน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
องค์ประกอบหลัก

รูปแบบการเตรียม
บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

องค์ประกอบย่อย

ด้านภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ

1.การพัฒนาและใช้ทรัพยากรร่วมกัน
2.การรวมตัวเป็นตลาดเดียวกัน
3.การลด/เลิกภาษีสนิ ค้าส่งออกระหว่างประเทศ
4.การร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการผลิต
5.การปรับปรุงระเบียบพิธีการศุลากร
6.การขยายการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน
7.การส่งเสริมการจ้างงานและแก้ปัญหา

ด้านสังคมและวัฒนธรรม

1.การร่วมมือกันป้องกันการค้ามนุษย์
2.การร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
3.การร่วมมือกันแก้ปัญหาภัยพิบัติ
4.การร่วมมือป้องกันสิ่งแวดล้อม
5.การสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรม
6.การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดตัง้ กลไกสิทธิ

ด้านการเมืองและความมั่นคง

1.การเคารพในหลักการประชาธิปไตย
2.การแก้ไขปัญหาการขัดแย้งโดยสันติวิธี
3.การสนับสนุนและส่งเสริมการประชุมรัฐสภา
อาเซียน
4.การสร้างประชาคมอาเซียนโดยการแสดงความ
คิดเห็นไปยังกรมอาเซียน
5.การสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ น
6.การสร้างสันติภาพและลดความตึงเครียด
ทางการเมือง
7.การไม่แทรกแซงในกิจการภายในซึง่ กันและกัน
8.การร่วมมือกับสหประชาชาติลงนามในบันทึก
ช่วยจ�ำ (MOU) ในเรื่องความมั่นคง

ด้านภาษาต่างประเทศ

1.การยอมรับภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางทีใ่ ช้
สื่อสารระหว่างประเทศสมาชิก
2.การสนับสนุนส่งเสริมมิตรภาพในหมูเ่ ยาวชน
อาเซียน

ด้านศิลปะและดนตรี

1.การส่งเสริมปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิด
และศิลปินในภูมิภาค
2.การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในภูมภิ าค
3.การร่วมมือกันอนุรกั ษ์โบราณสถานและศิลปะ
การแสดงดั้งเดิม
4.การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ค วามเข้ า ใจ
ซึ่งกันและกัน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 – 2558)
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอขั้นตอนการ
ด�ำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ร่างรูปแบบเตรียมบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการเตรียมบุคลากร
ทางการศึ ก ษา เพื่ อ รองรั บ การเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ด้วย
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) กลุ่มตัวอย่างได้มา
โดยวิ ธี ก ารเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
และการเลื อ กแบบบอกต่ อ (Snowball Technique)
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บข้อมูล 3 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 น�ำแบบสอบถามฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นแบบ
สัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาคม
อาเซียน จ�ำนวน 21 คน เกี่ยวกับความเหมาะสมขององค์
ประกอบของการเตรียมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับ
การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ส�ำหรับส�ำนักเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี 5 ด้าน คือ ด้านภูมศิ าสตร์และเศรษฐกิจ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการเมืองและความมัน่ คง ด้าน
ภาษาต่างประเทศ ด้านศิลปะและดนตรี
รอบที่ 2 น�ำความคิดเห็นที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ มาสร้างเป็นค�ำถามปลายปิดแบบประมาณค่า
(Rating Scale Questionnaire) โดยด�ำเนินการดังนี้
1. น�ำแบบสอบถามไปหาค่าความเที่ยงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) หลังจากสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้ว
น�ำแบบสอบถามไปให้คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาเพื่อ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหาก่อน โดยส่งผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 5 คนเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา น�ำผล

มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC)
ได้เท่ากับ 1.00
2. การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) และ
อ�ำนาจจ�ำแนก (Discrimination) ของแบบสอบถามโดยน�ำ
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารการศึกษา และศึกษา
นิเทศก์ที่มีประสบการณ์ด้านอาเซียน ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
จ�ำนวน 30 คน น�ำมาหาค่าจ�ำแนก (Discrimination)
ของแบบสอบถามเป็นรายข้อโดยใช้ t-test เพื่อพิจารณา
เลือกข้อค�ำถามที่มีค่า t มากกว่า 1.761 ขึ้นไป (Ferguson,
1981, p. 180)
3. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบ
สอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา
(Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 1960,
pp. 201-204) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.9492
รอบที่ 3 ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามที่ได้จากรอบที่
2 ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ทรงคุณวุฒิแล้วน�ำมาวิเคราะห์
หาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
(Interquartile Range) ของแต่ละข้อค�ำถามที่ได้จากกลุ่ม
ผูเ้ ชีย่ วชาญครัง้ นีม้ กี ารแสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่าง
ควอไทล์ของกลุม่ พร้อมทัง้ ค�ำตอบเดิมของผูเ้ ชีย่ วชาญ ในรอบ
ที่ผ่านมา แล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้ง
สุดท้าย โดยพิจารณาความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ค�ำตอบของตนเองและของกลุ่ม แล้วยืนยันว่าจะเอาค�ำตอบ
เดิมหรือเปลี่ยนแปลง หากผู้เชี่ยวชาญยืนยันค�ำตอบเดิมที่มี
ค่าอยู่นอกพิสัยระหว่างควอไทล์ ผู้เชี่ยวชาญคนนั้นต้องให้
เหตุผลประกอบด้วย จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่า
มัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความคิดเห็นของผู้บริหาร
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 1 ค่าร้อยละและอันดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบการเตรียมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับ
		 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในเขตจังหวัดอุดรธานีโดยภาพรวม
ข้อที่

รูปแบบการเตรียมบุคลากร

1
2
3
4
5

ด้านภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ด้านการเมืองและความมั่นคง
ด้านภาษาต่างประเทศ
ด้านศิลปะและดนตรี

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิด
เห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 21 คน พบว่าความคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญต่อรูปแบบการเตรียมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในเขตจังหวัดอุดรธานีโดย

ความคิดเห็น
ร้อยละ
อันดับ
87.74
1
86.31
5
86.79
3
86.19
4
87.62
2
ภาพรวมดังนี้ อันดับ 1 ด้านภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ อันดับ
2 ด้านศิลปะและดนตรี อันดับ 3 ด้านการเมืองและความ
มั่นคง อันดับ 4 ด้านภาษาต่างประเทศและอันดับ 5ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม

ตารางที่ 2 ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อรูปแบบการเตรียมบุคลากรทางการศึกษา
		 เพือ่ รองรับการเข้าสู่อาเซียนในภาพรวม
ข้อที่ รูปแบบการเตรียมบุคลากร
1
2
3
4
5

5
ด้านภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ 35.00
ด้านศิลปะและดนตรี
49.00
ด้านการเมืองและความมั่นคง 36.00
ด้านภาษาต่างประเทศ
58.00
ด้านสังคมและวัฒนธรรม 44.00
เฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น
4
3
2
61.00 4.00
48.00 3.00
55.00 9.00
39.00 3.00
56.00
-

44.00 51.80

3.38

-

X

SD

แปลผล

1
-

4.31
4.46
4.27
4.55
4.44

0.54
มาก
0.56
มาก
0.62
มาก
0.56 มากที่สุด
0.50
มาก

-

4.41

0.55

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า ศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส�ำนักงานเขต
เบี่ยงเบนมาตรฐานด้านรูปแบบการเตรียมบุคลากรทางการ พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ควรมีรูปแบบดังนี้
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อันดับ 1 ด้านภาษาต่างประเทศ อันดับ 2 ด้านศิลปะและดนตรี ภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนทัว่ ไป ส่วนใหญ่ยงั ขาด
อันดับ 3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม อันดับ 4 ด้านภูมิศาสตร์ การรับรูใ้ นเรือ่ งการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวใจ
และเศรษฐกิจ อันดับ 5 ด้านการเมืองและความมั่นคง
หลักของแผนยุทธศาสตร์ชาติมุ่งเน้นสร้าง “เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์” ซึง่ ต้องอาศัยการพัฒนา “คน” เป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาทุกด้าน แรงงานของไทยไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งทักษะของ
สรุปผลการวิจัย
1. องค์ประกอบของรูปแบบการเตรียมบุคลากร งาน แต่ประเด็นส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การแข่งขันในเวทีภูมิภาค
ทางการศึกษาเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ส�ำนักงาน และเวทีโลกได้ต้องพัฒนาผู้น�ำทุกระดับทุกสาขาวิชาชีพให้มี
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี คือ 1) ด้านภาษา ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ โดยปฏิรปู การ
ต่างประเทศ 2) ด้านศิลปะและดนตรี 3) ด้านสังคมและ ศึกษาให้บรรลุเป้าหมายการรวมตัวกันเป็นเศรษฐกิจอาเซียน
2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิมีความ
วัฒนธรรม 4) ด้านภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ 5) ด้านการเมือง
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ 3 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
และความมั่นคง
2. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารการ ว่า พลเมืองของประชาคมอาเซียนมีหลากหลายภาษาและ
ศึกษา ศึกษานิเทศก์ ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม วัฒนธรรม ฉะนั้นก่อนที่จะเข้าเป็นประชาคมอาเซียน จ�ำเป็น
ศึกษาอุดรธานี พบว่าผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ มี ทีจ่ ะต้องศึกษาและเรียนรูภ้ าษาวัฒนธรรมของกันและกัน ซึง่
ความเห็นว่า รูปแบบการเตรียมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธิญาดา ยอดแก้ว (2547) ได้
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาเรื่องการศึกษาสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี มีความเหมาะสมโดยรวมใน ในกลุ่มอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาสัญลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้เกิดเป็นรูปธรรม
ระดับมาก ( X = 4.41)
และสื่อความหมายได้ชัดเจน ถูกต้อง สามารถสื่อความหมาย
ได้ตรงประเด็นทีส่ ดุ ในการน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์รปู แบบการเตรียมบุคลากรทางการ ด้านต่างๆ
3. ด้านการเมืองและความมั่นคง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ผลการวิจยั มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ 5 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า การเมืองและความมั่นคงของแต่ละประเทศ เป็น
มาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ด้านภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิมี ปัจจัยส�ำคัญยิ่ง เพราะถ้าการเมืองไม่มั่นคง ต่างประเทศย่อม
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ 4 ทั้งนี้อาจเป็น จะไม่กล้ามาลงทุน และคบค้าสมาคมด้วย ซึ่งจะมีผลกระ
เพราะว่า ภูมภิ าคอาเซียนมีคณ
ุ ลักษณะภูมอิ ากาศคล้ายคลึงกัน ทบต่อด้านเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
คื อ ร้ อ นชื้ น จึ ง มี ผ ลิ ต ผลทางการเกษตรที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น แนวคิดของ อณฎณ เชื้อไทย (2555, หน้า 56) กล่าวว่า
โดยเฉพาะข้าว, ยางพารา, เครื่องเทศ และปศุสัตว์ เป็นต้น ความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่ คงว่าประชาคมอาเซียน
ั หาด้วยสันติ
เมือ่ มีสภาพแวดล้อมทีค่ ล้ายคลึงกันประชาชนของประชาคม ได้ให้คำ� มัน่ สัญญาทีจ่ ะพึง่ พากระบวนการแก้ปญ
อาเซียน สามารถติดต่อสื่อสารค้าขายระหว่างกันและกัน ซึ่ง วิธี และค�ำนึงถึงความมัน่ คงของประเทศสมาชิกจะเกีย่ วโยงกัน
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของสมเกียรติ วัฒนศิรชิ ยั กุล (2553) ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ได้ศึกษาเรื่องวิจัยอาเซียน ผลการวิจัย พบว่า ทั้งหน่วยงาน และโครงสร้างของอาเซียนที่มีวิวัฒนาการมาช้านาน
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4. ด้านภาษาต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิด
เห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เป็นอันดับ 1 ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า
ภาษาเป็นปัจจัยส�ำคัญของทุกชาติในประชาคมอาเซียน จึงมี
ความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งเตรียมความพร้อมด้านภาษาคือจัดให้มเี รียน
การสอน การอบรมระยะสั้น โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อให้
สามารถติดต่อสือ่ สารได้เมือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 ซึง่ สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของพัชราวลัย วงศ์บุญสิน
และคณะ (2549) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
และผลิตภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน ผล
การวิจัยพบว่า ประเทศไทยมีความจ�ำเป็นต้องเร่งปรับตัวใน
เชิงลึกมากขึ้น โดยมีจุดยืน (Position) ส�ำคัญในการจัดการ
ศึกษาของประเทศไทยทุกระดับเพื่อเตรียมประชากรเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนให้คนไทยมีความสามารถในการแข่งขัน มี
ทักษะในการท�ำงาน โดยเฉพาะทักษะทางภาษา ทักษะชีวิต
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น
5. ด้านศิลปะดนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ 2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าแต่ละ
ประเทศมีศิลปะและดนตรีเป็นของตนเอง ศิลปะและดนตรี
เป็นเครื่องประโลมโลกดังพระราชนิพนธ์แปลในพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 แปลมาจากบท
ประพันธ์ของเช็กสเปียร์ ว่า “ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดาล
เป็นคนชอบกลนัก” ซึ่งสอดคล้องกับ (แผนกลยุทธ์การท่อง
เที่ยวอาเซียน 2011-2015) ได้ก�ำหนดโครงสร้างการด�ำเนิน
งานของ ASEAN NTOs ก�ำหนดจุดแข็งด้านทรัพยากรและ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเปรียบเทียบ
กับประเทศสมาชิกอาเซียน 11 แหล่ง shopping ในภูมิภาค
อาเซียนมีเพียงประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ทีม่ คี วามโดด
เด่นของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทช็อปปิ้ง ทั้งนี้ อาจ
เนือ่ งมาจากนโยบายการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว เช่น แคมเปญ
“Amazing Thailand Grand Sale” ที่ด�ำเนินมาอย่าง
ต่อเนื่องกว่า 12 ปี เป้าหมายมิใช่แค่เพียงต้องการดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช้จ่าย แต่ยังเป็นการเสริมภาพ
ลักษณ์การเป็นแหล่งสินค้าคุณภาพของภูมิภาคอีกด้วย
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1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งนี้
1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1.1 การสร้างและพัฒนารูปแบบในเรื่อง
ต่างๆ ที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรพัฒนาไม่ว่าจะเป็น
เรือ่ งเกีย่ วกับภาวะการเป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มสี มรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร สามารถใช้
กระบวนการเช่นเดียวกับงานวิจัยนี้ได้ กล่าวคือ มีการสร้าง
กรอบ ยกร่างรูปแบบและพัฒนารูปแบบ
1.1.2 ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ควรให้
ความส�ำคัญต่อรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผลมีความ
ซื่อสัตย์ยุติธรรม โปร่งใส และมีคุณธรรม โดยไม่มีจิตอคติ
สร้างความเท่าเทียมในองค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับ
การฝึกทักษะภาษาต่างประเทศให้มากขึ้นเรียนรู้เกี่ยวกับ
ศิลปะและดนตรีของประเทศเพื่อนบ้าน ศึกษาเรื่องราวเกี่ยว
กับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนให้มากขึ้น
เพื่อประโยชน์ในการเตรียมบุคลากร และควรมีการทบทวน
บทบาทของบุคลากรในแต่ละกลุม่ และกลุม่ งาน ให้มสี ว่ นร่วม
ในการก�ำหนดนโยบายแผนพัฒนาส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
1.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1.2.1 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควร
จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็น ระหว่าง
กลุ่มงาน และบุคลากรในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
แสวงหาความรูร้ ว่ มกันเกีย่ วกับอาเซียนและประเทศเพือ่ นบ้าน
โดยเฉพาะด้านภาษา ศิลปะดนตรี สังคมและวัฒนธรรมของ
แต่ละประเทศให้มากขึ้น
1.2.2 ควรพัฒนาบุคลากรในส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ในด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาด้าน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมใน
การท�ำงาน โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับ
ประเทศในอาเซียน
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2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การวิจัยรูปแบบการเตรียมบุคลากรทาง
การศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า
การส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเกี่ยวกับ
เรื่ อ งราวของประเทศในกลุ ่ ม อาเซี ย นมี อิ ท ธิ พ ลรวมต่ อ
ประสิทธิผลองค์กรมาก จึงควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา
รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ข ององค์ ป ระกอบที่ มี
อิทธิพลต่อสมรรถนะองค์กรและองค์กรแห่งการเรียนรู้กับ

การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ซึ่งผลของการวิจัย น่าจะเป็นประโยชน์ในภาพรวม ทั้งระดับ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา
2.2vในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย โดยใช้
บุคลากรเฉพาะในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงควรมี
การศึกษาวิจยั ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทาง ให้เกิดการพัฒนา
ประสิทธิผลขององค์กรอย่างครอบคลุม
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การพัฒนาวิธีการปรับเทียบสเกลผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยการขจัดอิทธิพลของขนาดโรงเรียน และใช้คะแนน
ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานเป็นคะแนนเชื่อมโยง*
The Development of the Calibration Methods for
High School Grade Point Average by Adjusted School Size Effect
and O-NET Linking Score
อรทัย เจริญสิทธิ์**
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาวิธีการปรับเทียบสเกลผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรมัธยม
ศึกษาตอนปลาย ด้วยการขจัดอิทธิพลของขนาดโรงเรียน และใช้คะแนนผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานเป็น
คะแนนเชื่อมโยง ด้วยวิธีการปรับเทียบสเกล 5 วิธี 2) เปรียบเทียบความตรงเชิงพยากรณ์ด้วยวิธีการปรับเทียบสเกล 5 วิธี
กับผลการเรียนเฉลีย่ สะสมระดับชัน้ ปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 และ 3) ศึกษาความเหมาะสมของการก�ำหนด
สัดส่วนของคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในการใช้เป็นส่วนหนึ่งการส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) คะแนนผลการสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีการศึกษา 2554 และ 2555 (O-NET) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นปีที่ 1 ระดับ
ปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2556 (FGPA) โดยขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลจากสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานการศึกษาเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาที่ก�ำหนด
ผลการวิจัยพบว่า
1. ค่าเฉลี่ยของ GPA ของโรงเรียนแต่ละขนาดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยที่
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีค่าเฉลี่ย GPA สูงที่สุด และโรงเรียนขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ย GPA ต�่ำที่สุด และค่าเฉลี่ยของคะแนน
O-NET ของโรงเรียนแต่ละขนาดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีค่า
เฉลี่ยของคะแนน O-NET สูงที่สุด และโรงเรียนขนาดเล็กมีค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET ต�่ำที่สุด และ GPA และคะแนนรวม
O-NET และคะแนน O-NET รายวิชา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และความสัมพันธ์เป็นไปใน
เชิงบวก

*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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2. การเปรียบเทียบความตรงเชิงพยากรณ์ พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมที่ได้จากการปรับเทียบสเกลด้วยวิธีก�ำหนด
สัดส่วน มีความตรงเชิงพยากรณ์สูงที่สุด รองลงมาคือวิธีวิเคราะห์การถดถอย และอันดับสามคือวิธีอิควิเปอร์เซ็นไทล์แบบ
ลูกโซ่ โดยที่การปรับเทียบสเกลทั้ง 3 วิธีมีความตรงเชิงพยากรณ์สูงกว่าเกรดเฉลี่ยสะสมที่ไม่ได้รับการปรับเทียบ ส่วนเกรด
เฉลี่ยสะสมที่ได้จากวิธีวิเคราะห์ถดถอยพหุระดับ และการปรับเทียบเชิงเส้นแบบลูกโซ่ มีความตรงเชิงพยากรณ์ต�่ำกว่าที่
ได้จากเกรดเฉลี่ยสะสมที่ไม่ได้รับการปรับเทียบ โดยความตรงเชิงพยากรณ์ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.394 – 0.447 โดยมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
3. การก�ำหนดสัดส่วนของคะแนน O-NET ที่เหมาะสมในการใช้เป็นส่วนหนึ่งการส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
พบว่าสัดส่วนของ GPA และคะแนน O-NET ที่ 50:50 มีความตรงเชิงพยากรณ์สูงที่สุด โดยการใช้คะแนนรวมของ O-NET
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการวิจัยไปในทิศทางเดียวกัน
ค�ำส�ำคัญ : การปรับเทียบสเกล/ ความตรงเชิงพยากรณ์/ คะแนนผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนั้ พืน้ ฐาน/ คะแนนเชือ่ มโยง

Abstract

This objectives of this research are to develop the calibration methods for grade point
average by adjusted school size effect using O-NET linking score, to compare the predictive validity
of the calibrated score by using freshman grade point average as a criterion and to investigate the
appropriate of O-NET proportion calibration as graduation requirement.
The data included high school grade point average, O-NET score in academic year 2011 and
2012 courtesy request from the Association of University President office of Thailand, and freshman
grade point average in academic year 2013, courtesy request from the targeted higher education
universities. The finding were as follows
1. The average of GPA of each school sizes had different significance at a 0.01 level the most
was the extra-large school and the minimum was the large school. The average of O-NET score of
each school sizes had different significance at a 0.01 level the most was the extra-large school and
the minimum was the small school. The relationship between the GPA and O-NET score is 0.604
with significance at a 0.01 level.
2. The calibrated score from the proportion calibration method was the highest predictive
validity. The second was the regression calibration method, and the third was equipercentile chain
calibration method. All of methods showed predictive validity higher than GPA. But the calibrated
scores from multilevel regression calibration method and linear chain calibration method had
predictive validity lower than GPA. The predictive validity was 0.394 to 0.447 with significance
at 0.01 level.
3. The proportion of high school GPA and O-NET score for GPA is calculated by the Ministry
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of Education in 2012 was 50:50, the total scores obtained from 8 subjects and from 5 subjects
led to the same direction.
KEYWORDS : Calibration/ Predictive Validity/ O-NET/ Linking Score

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ได้ประกาศระบบการคัดเลือกส�ำหรับการรับบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยก�ำหนดองค์ประกอบ คือ
ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม (GPAX) ผลการเรียนเฉลีย่ สะสมตาม
กลุม่ สาระการเรียนรู้ (GPA) ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ง
ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติขนั้ สูง (A-NET) ซึง่ การคัดเลือกด้วยระบบการรับเข้า
ดังกล่าวได้รบั เสียงวิพากษ์วจิ ารณ์จากผูเ้ กีย่ วข้องหลายฝ่ายว่า
ให้สัดส่วนของผลการเรียนสูงเกินไป (GPAX และ GPA รวม
กันเท่ากับร้อยละ 30) อีกทั้งการน�ำผลการเรียนสะสมตลอด
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่น�ำมาเป็นองค์ประกอบ ยัง
มีขอ้ ทักท้วงเสมอว่าไม่ได้อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกัน อันเนือ่ งมา
จากปัจจัยหลายประการ เช่น หลักสูตร การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นต้น จึง
เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัคร ดังนั้นในปี 2555 กระทรวง
ศึกษาธิการได้ก�ำหนดนโยบายในการน�ำคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ (O-NET) มาเป็นส่วน
หนึ่งของการส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยให้ใช้ผลการ
ประเมินระดับโรงเรียนร่วมกับคะแนนผลการทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติขนั้ พืน้ ฐาน เนือ่ งจากยังมีความเห็นทีไ่ ม่ตรงกัน
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก�ำหนดสัดส่วนของผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPA) และคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นสามัญ (O-NET) ดังนั้นผลการเรียนที่ค�ำนวณ
ด้วยวิธีดังกล่าวจึงยังมิได้ถูกน�ำมาใช้ในการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในระบบกลาง โดยยังคงใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแบบเดิม
ปัจจัยส�ำคัญหนึง่ ทีส่ ง่ ผลต่อมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน คือ ขนาดโรงเรียน เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ

ให้กับโรงเรียนต่างๆ เป็นการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ
ให้เงินอุดหนุนรายบุคคล ท�ำให้โรงเรียนขนาดใหญ่ได้รับเงิน
งบประมาณในภาพรวมจ�ำนวนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก
ส่งผลต่อการบริหารงาน ท�ำให้โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่
มีคุณภาพ และมาตรฐานต�่ำกว่าโรงเรียนขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ โดยจากงานวิจัยของนงลักษณ์ วิรัชชัย (2545)
พบว่า ปัจจัยด้านขนาดโรงเรียนมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติต่อผลส�ำเร็จของการปฏิรูปโรงเรียน และการศึกษา
บุญเรือง ศรีเหรัญ (2546) ที่พบว่า ขนาดของโรงเรียนมี
อิทธิพลต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียนและประสิทธิผลของ
โรงเรียน ดังนั้นขนาดของโรงเรียนจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญหนึ่งซึ่ง
ส่งผลกระทบการคุณภาพการศึกษา
จากแนวคิดของ Flanagen (1951 อ้างถึงใน
Angoff, 1984) ที่กล่าวว่าการวัดและการประเมินผลการ
ศึกษาขึ้นอยู่กับกลุ่มประชากรหรือกลุ่มของผู้สอบ ดังนั้นผล
การเรียนทีม่ าจากแต่ละโรงเรียนย่อมมีมาตรฐานแตกต่างกัน
ไปตามลักษณะของประชากรหรือนักเรียน ในการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจึงไม่สามารถพิจารณา
จากผลการประเมินระดับโรงเรียนเพียงอย่างเดียว เนื่องจาก
โรงเรียนแต่ละแห่งมีบริบทที่แตกต่างกัน เช่น นโยบายการ
บริหาร คุณลักษณะของครูผู้สอน คุณลักษณะชองนักเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ
(2551) ที่พบว่าค่าเฉลี่ยผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนไม่มีความแตกต่างกัน
แต่คา่ เฉลีย่ ของคะแนนผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนั้
พื้นฐานของโรงเรียนแต่ละแห่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ซึง่ ความไม่สอดคล้องกันระหว่างเกรดเฉลีย่ สะสมระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลายและแบบสอบมาตรฐาน
จากการที่มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบ
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ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นการน�ำเกรดเฉลี่ยสะสม
มาใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการรับเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาในระบบกลาง จึงควรมีการปรับเทียบเกรดเฉลี่ย
สะสมให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกันก่อน โดยการปรับเทียบนี้
ใช้แนวคิดของการเชื่อมโยงคะแนน (Score Linking) ซึ่งการ
เชื่อมโยงคะแนนนี้ เป็นการหาความสัมพันธ์ของแบบสอบ
สองชุดที่มุ่งวัดคุณลักษณะเดียวกัน โดยมีแบบสอบร่วมหรือ
สเกลอ้างอิงเป็นตัวเชื่อมโยง โดยแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ
คือ 1) การปรับเทียบ (Equating) เป็นการเชื่อมโยงคะแนน
ระหว่างแบบสอบสองฉบับทีว่ ดั คุณลักษณะเดียวกัน ความยาก
ง่าย เท่าเทียมกัน และมีการแจกแจงของคะแนนเหมือนกัน
2) การปรับเทียบสเกล (Calibration) เป็นการเชื่อมโยง
คะแนนระหว่างแบบสอบสองฉบับที่วัดคุณลักษณะเดียวกัน
แต่มีความยาก ง่าย และการแจกแจงของคะแนนแตกต่าง
กัน 3) การหาความสอดคล้อง (Concordance) เป็นการ
เชือ่ มโยงคะแนนระหว่างแบบสอบสองฉบับทีว่ ดั คุณลักษณะ
คล้ายคลึงกัน และมีการแจกแจงของคะแนนคล้ายคลึงกัน
ด้วย และ 4) การฉายภาพหรือการพยากรณ์ (Projection
/ Prediction) เป็นการเชื่อมโยงคะแนนระหว่างแบบสอบ
สองฉบับที่วัดคุณลักษณะต่างกัน โดยผ่านแบบสอบฉบับที่
สามหรือแบบสอบร่วม
การน�ำผลการเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ซึง่ ได้มาจาก
แบบสอบที่วัดคุณลักษณะเดียวกัน เพราะต่างก็ใช้หลักสูตร
เดี ย วกั น มี ผ ลการเรี ย นรู ้ ที่ ค าดหวั ง และคุ ณ ลั ก ษณะที่
พึงประสงค์เหมือนกัน แต่มคี วามยาก ง่าย และการแจกแจงของ
คะแนนแตกต่างกัน ซึง่ สถานการณ์นสี้ อดคล้องกับคุณลักษณะ
ของการเชื่อมโยงแบบการปรับเทียบสเกล (Calibration)
ดังนัน้ ในกรณีการปรับเทียบเกรดเฉลีย่ สะสมของนักเรียนจาก
โรงเรียนต่างๆ ที่อาจมีมาตรฐานแตกต่างกัน จึงควรใช้การ
เชื่อมโยงคะแนนแบบการปรับเทียบสเกล ซึงการศึกษาของ
กนิษฐา แสนแก้ว (2541) ที่ท�ำการเปรียบเทียบคุณภาพของ
วิธกี ารปรับแต้มเฉลีย่ สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย
คะแนนความถนัดทางการเรียนด้วยวิธีปรับเทียบอิควิเปอร์
เซ็นไทล์ เชิงเส้นตรง และไออาร์ที โดยใช้เกรดเฉลี่ยภาคการ

เรียนที่ 1 ระดับอุดมศึกษาและคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เป็นเกณฑ์ พบว่า แต้มเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่ปรับเทียบแล้วด้วยวิธีการปรับเทียบทั้ง 3 วิธี มีความ
สัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ยภาคการเรียนที่ 1 และคะแนนสอบเข้า
มหาวิทยาลัยสูงกว่าแต้มเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่ไม่ได้รับการปรับเทียบ โดยสอดคล้องกับการศึกษา
ของอัมพิกา อุปแก้ว (2548) ที่พบว่า คะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการปรับเทียบ 3 วิธี คือ
วิธีคะแนนสะสมอิควิเปอร์เซนต์ไทล์ วิธีปรับเทียบคะแนน
สะสมเชิงเส้นตรง Design IV และวิธีปรับเทียบโดยใช้ทฤษฎี
ตอบสนองข้อสอบภายใต้ Grade response model มีความ
ตรงเชิงท�ำนายสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ไม่ได้รับการปรับเทียบ
จากสถานการณ์ทเี่ ป็นปัญหาของการใช้เกรดเฉลีย่
สะสม มาพิจารณาเป็นองค์ประกอบในระบบการรับเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง และอิทธิพลของ
ขนาดโรงเรียนทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา ผูว้ จิ ยั จึงมี
ความสนใจทีจ่ ะพัฒนาวิธกี ารปรับเทียบเกรดเฉลีย่ สะสม ด้วย
การขจัดอิทธิพลของขนาดโรงเรียน โดยใช้หลักการเชื่อมโยง
คะแนน (Linking score) เพื่อให้ผลการเรียนของนักเรียนทุก
คนมีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเปรียบเทียบกันได้ และ
หากมีการน�ำไปใช้ได้จริงก็ยอ่ มเกิดความเป็นธรรมและเป็นที่
ยอมรับกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาวิธีการปรับเทียบสเกลผลการเรียน
สะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยการขจัด
อิ ท ธิ พ ลของขนาดโรงเรี ย น และใช้ ค ะแนนผลการสอบ
ทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ขั้ น พื้ น ฐานเป็ น คะแนนเชื่ อ มโยง
ด้วยวิธีการปรับเทียบสเกล 5 วิธี
2. เพื่อเปรียบเทียบความตรงเชิงพยากรณ์ ด้วยวิธี
การปรับเทียบสเกล 5 วิธกี บั ผลการเรียนเฉลีย่ สะสมระดับชัน้
ปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
3. เพือ่ ศึกษาความเหมาะสมของการก�ำหนดสัดส่วน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA)
ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายทีข่ จัดอิทธิพล
ของขนาดโรงเรียน (LGPA) และปรับ
เทียบสเกลโดยใช้คะแนน O-NET
เป็นคะแนนเชื่อมโยง

ผลการเรี ย นสะสมของนั ก ศึ ก ษา
ชัน้ ปีที่ 1 ทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง (FGPA)

ของคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐานใน ปีที่ 6 ประจ�ำปีการศึกษา 2554 และ 2555
การใช้เป็นส่วนหนึ่งของการส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นปีที่ 1 ระดับ
ปริญญาตรี หมายถึง คะแนน/ เกรดเฉลี่ยสะสมระดับชั้น
สมมติฐานการวิจัย
ปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2556 ของนิสิต
1. ค่าเฉลี่ยของผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาที่ก�ำหนด มีค่าระหว่าง
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายของโรงเรี ย นแต่ ล ะขนาดมี ค วาม 0.00 – 4.00
แตกต่างกัน
การปรับเทียบสเกล (Calibration) เป็นสร้างความ
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมที่มีการปรับเทียบสเกล
สัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่างแบบสอบสองฉบับ โดยแบบ
ทั้ง 5 วิธี มีความตรงเชิงพยากรณ์สูงกว่าผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมที่ไม่มีการปรับเทียบ เมื่อใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม สอบสองฉบับนัน้ มุง่ วัดในคุณลักษณะเดียวกัน แต่มกี ารแจกแจง
ของคะแนนแตกต่างกัน การวิจัยนี้ปรับเทียบคะแนนโดยใช้
ระดับชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีเป็นเกณฑ์
หลักการเชือ่ มโยงคะแนนระหว่างแบบสอบ (Score Linking)
ความตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity)
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ผลการเรี ย นสะสมตลอดหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษา หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของเครื่องมือวัดที่
ตอนปลาย (GPA) หมายถึง ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร ต้องการหาความตรงกับตัวเกณฑ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต โดย
มัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาในปี ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)
การศึ ก ษา 2554 และ 2555 ของนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ จาก ระหว่างตัวแปรท�ำนายกับตัวแปรเกณฑ์ ในการวิจัยนี้ หมาย
ถึง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนสะสมระดับ
โรงเรียน มีค่าระหว่าง 1.00 – 4.00
ผลการสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ข้ั น พื้ น ฐาน มัธยมศึกษาตอนปลายเดิม ผลการเรียนสะสมที่มีการปรับ
(Ordinary Nation Education Test : O-NET) หมายถึง เทียบสเกลทั้ง 5 วิธี และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นปี
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนั้ พืน้ ฐานชัน้ มัธยมศึกษา ที่ 1 ระดับปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา 2556

หน้าที่ 60

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ขนาดโรงเรียน หมายถึง การแบ่งขนาดโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คือ 1)
ขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน 2) ขนาดกลาง มีนักเรียน
500 - 1,500 คน 3) ขนาดใหญ่ มีนักเรียน 1,501- 2,500 คน
และ 4) ขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนตั้งแต่ 2,501 คนขึ้นไป
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลายที่ส�ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554
และ 2555 และสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ในปีการศึกษา 2555
จ�ำนวน 112,602 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เพื่อหาความตรงเชิงพยากรณ์
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ส�ำเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2554 และ2555 ที่เข้าเป็นนิสิต นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หรือสถาบันอุดมศึกษาก�ำกับของรัฐ จ�ำนวน 4 แห่ง โดยใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive selection)
จ�ำนวน 13,309 คน

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง 5 วิธี โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
การศึกษาอิทธิพลของขนาดโรงเรียนที่มีผลต่อ
GPA และ คะแนน O-NET
ศึกษาอิทธิพลของขนาดโรงเรียนที่มีผลต่อ GPA
และ คะแนน O-NET ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว
การขจัดอิทธิพลของขนาดโรงเรียน
การค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการขจัดอิทธิพลของขนาด
โรงเรียน ก�ำหนดให้คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนของโรงเรียนแต่ละขนาด
เป็นกลุ่ม X และคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนทั้งหมดเป็นกลุ่ม Y จาก
สมการดังนี้

การรวบรวมข้อมูล

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป กระทรวง
ศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดวิชาในการสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานให้คงเหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายดังกล่าว ผู้วิจัยจึงน�ำเสนอการค�ำนวณผลรวมของ
คะแนน O-NET เป็น 4 รูปแบบ คือ
1) คะแนน O-NET 8 กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
(ONET) เนือ่ งจากข้อมูลในการวิจยั นีเ้ ป็นข้อมูลในปีการศึกษา
2555 ซึ่งยังคงท�ำการสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการ
ค�ำนวณนี้ให้แต่ละกลุ่มฯ มีน�้ำหนักของคะแนนเท่ากัน ดังนี้

1. ผู้วิจัยขออนุเคราะห์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) และคะแนน O-NET
จากสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
2. ผู้วิจัยขออนุเคราะห์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ระดับชัน้ ปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี (FGPA) ขอความอนุเคราะห์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิธีการวิจัย

วิธีการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การ
ศึกษาอิทธิพลของขนาดโรงเรียนที่มีผลต่อ GPA และคะแนน
O-NET 2) ค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการขจัดอิทธิพลของขนาดโรงเรียน
(LGPA) และ 3) การปรับเทียบสเกลผลการเรียนสะสมตลอด



การค�ำนวณคะแนนผลการสอบทางการศึกษาแห่ง
ชาติขั้นพื้นฐาน



ONET หมายถึง คะแนนรวมผลการทดสอบทาง
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การศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
Thai หมายถึ ง คะแนนรวมผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานวิชาภาษาไทย
Social หมายถึ ง คะแนนรวมผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
English หมายถึง คะแนนรวมผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานวิชาภาษาต่างประเทศ
Math หมายถึ ง คะแนนรวมผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์
Science หมายถึง คะแนนรวมผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์
Health หมายถึง คะแนนรวมผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขนั้ พืน้ ฐานวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
Art หมายถึ ง คะแนนรวมผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานวิชาศิลปะ
Tech หมายถึ ง คะแนนรวมผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
2) คะแนน O-NET 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
มีการถ่วงน�้ำหนัก (ONETW) ก�ำหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
มีนำ�้ หนักเท่ากัน คือ 1.00 และกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม มีนำ�้ หนักเท่ากับ เนือ่ งจากกลุม่ สาระ
การเรียนรูน้ ี้ เป็นการรวมวิชาสังคมศึกษา และวิชาศาสนาและ
วัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ส่วนสุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะและ
การงาน และเทคโนโลยี มีน�้ำหนักเท่ากัน คือ อนึ่งการ
ก�ำหนดค่าน�้ำหนักให้แต่ละกลุ่มฯ ผู้วิจัยอ้างอิงการค�ำนวณ
ค่าในการใช้คะแนนผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น
พื้นฐานในการใช้เป็นองค์ประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (2556) ดังนั้น
Ͷ
͵

ǰ
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ONETW หมายถึง คะแนนรวมผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยมีการถ่วงน�้ำหนัก
3) คะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
(ONET5) น�ำคะแนนผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น
พืน้ ฐานของ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศมารวมกัน โดยที่
แต่ละกลุ่มฯ มีน�้ำหนักเท่ากัน


ONET5 หมายถึง คะแนนรวมผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
4) คะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
มีการถ่วงน�้ำหนัก (ONET5W) โดยให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
มีคา่ น�ำ้ หนักเท่ากัน คือ 1.00 และสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าน�้ำหนัก เท่ากับ ดังนั้น

ONET5W หมายถึง คะแนนรวมผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยมีการถ่วงน�้ำหนัก
การปรั บ เที ย บสเกลผลการเรี ย นสะสมตลอด
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
การปรับเทียบสเกลผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง 5 วิธี มีรายละเอียดดังนี้
การปรับเทียบด้วยวิธกี ำ� หนดสัดส่วน (Proportion
Calibration Method : PCM)
1. น�ำคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขั้นพื้นฐานมาค�ำนวณเป็นเกรด (Gradeonet) ตามเกณฑ์
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
2. น�ำคะแนน LGPA และ Gradeonet แทนค่าใน
สมการดังนี้
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การปรับเทียบสเกลเชิงเส้นแบบลูกโซ่ (Linear
Chain Calibration Method: LCM)
PCM หมายถึง ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร
การปรับเทียบแบบลูกโซ่ ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1990
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีป่ รับเทียบสเกลด้วยวิธกี ำ� หนดสัดส่วน
โดย Livingston, Dorans, and Wright (cited in Albano,
(Proportion Calibration Method)
2011) ปรับเทียบ GPA กับคะแนน O-NET ด้วยสมการดังนี้
การปรับเทียบสเกลด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอย
(Regression Calibration Method: RCM)
น�ำเกรดเฉลีย่ สะสมทีข่ จัดอิทธิพลของขนาดโรงเรียน
แล้ว (LGPA) น�ำมาปรับเทียบสเกลด้วยวิธีวิเคราะห์การ
ถดถอย โดยสมการท�ำนาย เป็นดังนี้
LC คือ ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ที่ปรับเทียบสเกลเชิงเส้นแบบลูกโซ่
คือ ค่าเฉลี่ย
เมือ่
คือ ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร
คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ปรับเทียบสเกลด้วยวิธีวิเคราะห์
การปรับเทียบสเกลอิควิเปอร์เซ็นต์ไทล์แบบลูกโซ่
ถดถอยของนักเรียนคนที่ i นักเรียนคนที่ i
 คือ คะแนนผลการสอบทางการศึกษา (Equipercentile Chain Calibration Method: ECCM)
การปรับเทียบสเกลอิควิเปอร์เซ็นต์ไทล์แบบลูกโซ่
ระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนคนที่ i
การปรั บ เที ย บสเกลด้ ว ยวิ ธี วิ เ คราะห์ ถ ดถอย มีขั้นตอนการปรับเทียบดังนี้
1. ปรับเทียบคะแนนจาก GPA และคะแนน O-NET
พหุ ร ะดั บ (Multilevel Regression Calibration
ของโรงเรียนแต่ละขนาด โดยใช้การปรับเทียบแบบอิควิเปอร์
Method: MRCM)
น�ำเกรดเฉลีย่ สะสมทีข่ จัดอิทธิพลของขนาดโรงเรียน เซ็นไทล์ ด้วยสูตรการค�ำนวณ ดังนี้
แล้ว (LGPA) น�ำมาปรับเทียบสเกลด้วยวิธวี เิ คราะห์การถดถอย
พหุระดับ โดยสมการท�ำนาย เป็นดังนี้




คือ ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ปรับเทียบสเกลด้วยวิธีวิเคราะห์
ถดถอยพหุระดับของนักเรียนคนที่ i
คือ คะแนนผลการสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานนักเรียนคนที่ i โรงเรียนที่ j
คือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโรงเรียนที่ j
คือ อิทธิพลสุ่มของ
คือ อิทธิพลสุ่มของ

2. จากนั้นปรับเทียบคะแนนผลการสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (EONET) และเกรดเฉลี่ยสะสม
ทีข่ จัดอิทธิพลของขนาดโรงเรียนแล้ว (LGPA) โดยใช้การปรับ
เทียบสเกลแบบอิควิเปอร์เซ็นไทล์

ผลการวิจัย

1. ค่าเฉลี่ยของ GPA ของโรงเรียนแต่ละขนาดมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.01 โดย
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีค่าเฉลี่ยของ GPA สูงที่สุด รองลง
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มาคือโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง ส่วนโรงเรียน
ขนาดใหญ่มีค่าต�่ำที่สุด
2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวม O-NET ของ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนแต่ละขนาดมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของ O-NET สูงที่สุด
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รองลงมาคือโรงเรียนขนาดใหญ่ อันดับสามคือโรงเรียนขนาด
กลาง และโรงเรียนขนาดเล็กมีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด
3. การเปรียบเทียบความตรงเชิงพยากรณ์ โดย
พิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ระดับชั้นปีที่ 1 และเกรดเฉลี่ยสะสมที่ได้จากการปรับเทียบ
สเกล ซึ่งผลการวิจัยแสดงเป็นตารางดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงความตรงเชิงพยากรณ์ของ GPA) และคะแนน ONET และเกรดเฉลี่ยสะสมที่ได้จากการปรับเทียบสเกล
ทั้ง 5 วิธี

FGPA
GPA
ONET
PM

FGPA
1

GPA
.411**
1

ONET
.426**
.604**
1

PM
.445**
.987**
.713**
1

RM8
MR8
LC8
ECT8

RM8
.426**
.604**
1.000**
.713**

MR8
.393**
.644**
.941**
.740**

LC8
.410**
.984**
.626**
.975**

ECT8
.413**
.982**
.624**
.973**

1

.941**
1

.626**
.650**
1

.624**
.644**
.997**
1

ตารางที่ 2 แสดงความตรงเชิงพยากรณ์ของ GPA และคะแนน ONETW และเกรดเฉลี่ยสะสมที่ได้จากการปรับเทียบสเกล
ทั้ง 5 วิธี

FGPA
GPA
ONET
PM
RM8W
MR8W
LC8W
ECT8W

FGPA
1

GPA
.411**
1

ONET
.426**
.604**
1

PM
.445**
.987**
.713**
1

RM8W
.429**
.610**
.991**
.719**

MR8W
.400**
.651**
.933**
.747**

LC8W
.409**
.984**
.627**
.976**

ECT8W
.413**
.982**
.624**
.973**

1

.944**
1

.633**
.658**
1

.629**
.650**
.996**
1
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ตารางที่ 3 แสดงความตรงเชิงพยากรณ์ของ GPA และคะแนน ONET5 และเกรดเฉลี่ยสะสมที่ได้จากการปรับเทียบสเกล
ทั้ง 5 วิธี

FGPA
GPA
ONET5
PM5

FGPA
1

GPA
.411**
1

ONET5
.422**
.608**
1

PM5
.447**
.985**
.728**
1

RM5
MR5
LC5
ECT5

RM5
.422**
.608**
1.000**
.728**

MR5
.394**
.648**
.945**
.754**

LC5
.409**
.985**
.630**
.974**

ECT5
.413**
.983**
.625**
.972**

1

.945**
1

.630**
.656**
1

.625**
.648**
.996**
1

ตารางที่ 4 แสดงความตรงเชิงพยากรณ์ของ GPA และ ONET5W และเกรดเฉลี่ยสะสมที่ได้จากการปรับเทียบสเกล
ทั้ง 5 วิธี

FGPA
GPA
ONET5
PM5
RM5W
MR5W
LC5W
ECT5W

FGPA
1

GPA
.411**
1

ONET5
.422**
.608**
1

PM5
.447**
.985**
.728**
1

RM5W
.426**
.608**
.999**
.729**

MR5W
.399**
.648**
.945**
.754**

LC5W
.409**
.985**
.630**
.974**

ECT5W
.413**
.983**
.625**
.972**

1

.946**
1

.631**
.656**
1

.626**
.648**
.996**
1
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จากตารางที่ 1- 4 พบว่า เกรดเฉลีย่ สะสมทีไ่ ด้จากการ
ปรับเทียบสเกลด้วยวิธกี ำ� หนดสัดส่วนมีความตรงเชิงพยากรณ์
สูงที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 0.445 และ 0.447 มีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.01 รองลงมาคือวิธีวิเคราะห์การถดถอย มี
ค่าความตรงเชิงพยากรณ์อยู่ระหว่าง 0.422 – 0.428 มีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.01 และอันดับสามวิธอี คิ วิเปอร์เซ็น
ไทล์แบบลูกโซ่ มีคา่ ความตรงเชิงพยากรณ์เท่ากับ 0.413 มีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยเกรดเฉลี่ยสะสมที่ได้จาก
การปรับเทียบสเกลทั้ง 3 วิธี มีความตรงเชิงพยากรณ์สูงกว่า
GPA ที่ไม่ได้รับการปรับเทียบ ส่วนเกรดเฉลี่ยสะสมที่ได้จาก
การปรับเทียบสเกลด้วยวิธวี เิ คราะห์ถดถอยพหุระดับ และวิธี
ปรับเทียบเชิงเส้นแบบลูกโซ่ มีความตรงเชิงพยากรณ์ต�่ำกว่า
GPA ที่ไม่ได้รับการปรับเทียบ ซึ่งการใช้คะแนน O-NET รวม
ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง
ที่มีการถ่วงน�้ำหนัก และไม่มีการถ่วงน�้ำหนัก มีผลการวิจัย
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Ϭ͘ϰϴ
Ϭ͘ϰϳ
Ϭ͘ϰϲ
Ϭ͘ϰϱ
Ϭ͘ϰϰ
Ϭ͘ϰϯ
Ϭ͘ϰϮ
Ϭ͘ϰϭ
Ϭ͘ϰ
Ϭ͘ϯϵ
Ϭ͘ϯϴ
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4. การหาสัดส่วนของคะแนนการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติในการใช้เป็นส่วนหนึ่งการส�ำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรที่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงจ�ำลองรูปแบบการหาค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นปีที่ 1
และเกรดเฉลี่ยสะสมที่ค�ำนวณด้วยวิธีการค�ำนวณคะแนน
เฉลี่ยสะสมตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555
โดยท�ำการปรับสัดส่วนของ GPA และคะแนน O-NET ที่
สัดส่วน 100:0, 95:5, 90:10 จนกระทั่งถึง 0:100 พบว่าที่
สัดส่วน 100:0 มีความตรงเชิงพยากรณ์เท่ากับ 0.411 เมื่อ
เพิ่มสัดส่วนของคะแนน O-NET ครั้งละ 5% ความตรงเชิง
พยากรณ์มีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งที่สัดส่วน 50:50 มีค่า
ความตรงเชิงพยากรณ์สงู ทีส่ ดุ จากนัน้ เริม่ มีคา่ ลดลงเรือ่ ยๆ จน
กระทั่งสัดส่วน 0:100 มีค่าเท่ากับ 0.425 การจ�ำลองรูปแบบ
การหาค่าสหสัมพันธ์นี้ ทั้งคะแนนรวม O-NET 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการวิจัยเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน (ดังรูปที่ 1)

KEd
KEdϱ


ภาพที่ 1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นปีที่ 1
และเกรดเฉลี่ยสะสมที่ค�ำนวณตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555
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อภิปรายผลการวิจัย

การอภิปรายผลการวิจัยได้น�ำเสนอ 3 ประเด็น ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้
1. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการเรียนสะสม
ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และค่าเฉลีย่ ของคะแนน
รวมของผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ันพื้นฐานของ
โรงเรียนแต่ละขนาด
ผลการวิจยั นี้ แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์วา่ ผลการ
เรียนสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
แต่ละขนาดมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน เนื่องจากการสอบ
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติเป็นการทดสอบที่มีแบบ
ทดสอบมาตรฐานเดียวกัน คะแนนที่ได้รับจึงสามารถเปรียบ
เทียบกันได้ ซึง่ ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายและผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนั้ พืน้ ฐาน
ต่างก็เป็นการทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นการแจกแจงของคะแนนทั้ง
สองจึงควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่จากการวิจยั พบว่าค่า
เฉลี่ยของผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของผลการสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติขนั้ พืน้ ฐานไม่ได้มคี า่ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ซึง่ ค่าเฉลีย่ ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีการเรียงล�ำดับดังนี้


ส่วนค่าเฉลี่ยคะแนนรวมของผลการสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานมีการเรียงล�ำดับ ดังนี้


จากแนวคิดของ Flanagen (1951 cited in
Angoff, 1984) ที่กล่าวว่าการวัดและการประเมินผลการ
ศึกษาขึ้นอยู่กับกลุ่มประชากรหรือกลุ่มของผู้สอบ ดังนั้นผล
การเรียนทีม่ าจากแต่ละโรงเรียนย่อมมีมาตรฐานแตกต่างกัน
ไปตามลักษณะของประชากรหรือนักเรียน ในการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจึงไม่สามารถพิจารณา

จากผลการประเมินระดับโรงเรียน (School Assessment)
เพียงอย่างเดียว เนื่องจากโรงเรียนแต่ละแห่งมีบริบทที่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Lui (1985 อ้าง
ถึงใน วิรุฬห์จิต ใบลี, 2547) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐจอร์เจียของนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก และการศึกษาของนริศ สวัสดี (2550)
ที่ได้ข้อสรุปว่า ขนาดโรงเรียนมีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยของประสบการณ์สอนของครูผู้สอนได้อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ในส่วนความไม่สอดคล้องกันระหว่างผล
การเรียนสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานนั้น ผลการ
วิจยั สอดคล้องกับการศึกษาของศิรชิ ยั กาญจนวาสี และคณะ
(2551) ที่พบว่าค่าเฉลี่ยผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนไม่มคี วามแตกต่างกัน แต่
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนแต่ละแห่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
และ American College Test Inc (2005) ศึกษาปัญหา
เกรดเฟ้อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยท�ำการเปรียบ
เทียบเกรดเฉลี่ยสะสมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายกับคะแนน ACT พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิม่ ขึน้ ถึง 12.5 % ขณะทีค่ ะแนน
SAT ไม่มีความเปลี่ยนแปลง
2. การเปรียบเทียบความตรงเชิงพยากรณ์ระหว่าง
คะแนน GPA กับเกรดเฉลีย่ สะสมทีไ่ ด้จากการปรับเทียบสเกล
ด้วยวิธีทั้ง 5 วิธี
ผลการวิจัยพบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมที่ได้จากการ
ปรับเทียบสเกลการปรับเทียบสเกลด้วยวิธีก�ำหนดสัดส่วนมี
ความตรงเชิงพยากรณ์สูงที่สุด รองลงมาคือวิธีวิเคราะห์การ
ถดถอย อันดับสามคือวิธีอิควิเปอร์เซ็นไทล์แบบลูกโซ่ โดย
มีค่าความตรงเชิงพยากรณ์อยู่ระหว่าง 0.398 – 0.447 ใน
ความเป็นจริงปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับ
ชั้นปีที่ 1 มีมากมาย เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางด้าน
ของครอบครัว ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม งานวิจัย
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นี้น�ำคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และขนาดโรงเรียนมาพิจารณาเพียงสองตัวแปร
และมีความตรงเชิงพยากรณ์สูงถึง 0.398 – 0.447 ก็ถือว่า
ความเพียงพอที่จะสามารถอธิบายได้ และ Klappan and
Sacuzzo (1997 cited in Miller & Rudner, 2008)
ที่กล่าวว่า หากค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท�ำนายและ
ตัวแปรเกณฑ์อยู่ระหว่าง 0.30 – 0.40 ก็มีความเพียงพอที่
จะยอมรับความตรงเชิงพยากรณ์นั้นได้
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของกนิษฐา
แสนแก้ว (2541) ที่ท�ำการเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีการ
ปรับแต้มเฉลีย่ สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยคะแนน
ความถนัดทางการเรียนด้วยวิธีปรับเทียบอิควิเปอร์เซ็นไทล์
เชิงเส้นตรง และไออาร์ที โดยใช้เกรดเฉลี่ยภาคการเรียนที่ 1
ระดับอุดมศึกษาและคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์
พบว่า แต้มเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ปรับ
เทียบแล้วด้วยวิธีการปรับเทียบทั้ง 3 วิธี มีความสัมพันธ์กับ
เกรดเฉลีย่ ภาคการเรียนที่ 1 และคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สูงกว่าแต้มเฉลีย่ สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีไ่ ม่ได้รบั
การปรับเทียบ และสอดคล้องกับการศึกษาของอัมพิกา อุป
แก้ว (2548) ที่พบว่า คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ได้รับการปรับเทียบ 3 วิธี คือวิธีคะแนนสะสมอิ
ควิเปอร์เซนต์ไทล์ วิธีปรับเทียบคะแนนสะสมเชิงเส้นตรง
Design IV และวิธีปรับเทียบโดยใช้ทฤษฎีตอบสนองข้อสอบ
ภายใต้ Grade response model มีความตรงเชิงท�ำนาย
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่
ได้รับการปรับเทียบ
3. การน�ำเสนอรูปแบบการสัดส่วนของคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐานในการใช้เป็นส่วน
หนึง่ การส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทีเ่ หมาะสมทีเ่ หมาะสม
โดยพิจารณาจากค่าความตรงเชิงพยากรณ์
จากการวิจัย พบว่า ค่าความตรงเชิงพยากรณ์จะ
มีค่าสูงสุดที่สัดส่วนของคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและคะแนนรวมของผลการสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานเท่ากับ 50:50 โดยการใช้
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คะแนนรวมของผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนั้ พืน้ ฐาน
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า
คะแนนของ 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้ มีคา่ ความตรงเชิงพยากรณ์
สูงกว่าคะแนนของ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพียงเล็กน้อย
คือมีค่าความต่างอยู่ระหว่าง 0.001 – 0.006 ดังนั้นหากใช้
ความตรงเชิงพยากรณ์เป็นเกณฑ์ การใช้คะแนนรวมของ
ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้นั้นก็มีความเพียงพอที่จะสามารถอธิบายได้ ทั้งนี้
การปรับลดวิชาสอบลง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จะท�ำให้
ประหยัดทรัพยากรทีใ่ ช้ในการจัดการสอบลงได้มาก โดยผลลัพธ์
ที่ได้มีความแตกต่างจากการสอบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียน
รู้ไม่มากนัก

ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้

1. ควรมีการปรับเทียบสเกลของคะแนนเฉลีย่ สะสม
ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนการน�ำไป
ใช้เป็นองค์ประกอบของการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาในระบบกลาง และใช้ผลการสอบทางการศึกษา
แห่งชาติขั้นพื้นฐานมาเป็นส่วนร่วมในการปรับเทียบสเกล
เนื่องจากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานเป็น
การสอบมาตรฐานเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คะแนน
ที่ได้นั้นสามารถเปรียบเทียบกันได้โดยตรง
2. การก�ำหนดสัดส่วนของคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมในการใช้
เป็นส่วนหนึ่งการส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอยู่ที่ 50:50
ทีส่ ดั ส่วนดังกล่าวมีคา่ ความตรงเชิงพยากรณ์สงู ทีส่ ดุ ซึง่ กรณี
ของการใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน 8 กลุ่มและ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการวิจัย
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีค่าความตรงเชิงพยากรณ์
ต่างกันไม่มากนัก

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. ศึกษาการปรับเทียบคะแนนเฉลี่ยสะสมของ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้แบบสอบ
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ร่วมที่เป็นการทดสอบระดับชาติ เช่น การใช้การทดสอบวิชา
ความถนัดทั่วไป (GAT) หรือการทดสอบวิชาความถนัดทาง
วิชาการและวิชาชีพ (PAT) เนื่องจากคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบระดับชาติสามารถเปรียบเทียบกันได้โดยตรง
2. ควรศึกษาความตรงเชิงพยากรณ์ของปรับเทียบ
คะแนนเฉลีย่ สะสมของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยพิจารณาตามรายคณะวิชา เพือ่ ศึกษาความเหมาะสมของ
วิธกี ารปรับเทียบในแต่ละคณะวิชา หรือเพือ่ ศึกษาคุณสมบัติ
ความไม่แปรเปลี่ยน (Invariance) ของการปรับเทียบ
3. ศึกษาการปรับเทียบคะแนนเฉลี่ยสะสมของ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ผลการสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ร่วมกับการศึกษาตัวแปร

ทางสังคมศาสตร์ หรือปัจจัยแวดล้อมต่างๆ โดยใช้ความตรง
เชิงพยากรณ์เป็นเกณฑ์ในการวัดคุณภาพของวิธกี ารปรับเทียบ

กิตติกรรมประกาศ

ผู ้ วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ สมาคมอธิ ก ารบดี
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส�ำนักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
และมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง อันประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ที่ใช้ในงานวิจัยนี้
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เรื่องภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติที่เน้นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานส�ำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5-6 2) พัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติที่เน้นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 3) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตร 4) เปรียบเทียบเจตคติในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตร 5) ศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ที่สร้างขึ้นของนักเรียนที่ผ่านการทดลองใช้หลักสูตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียน
ท่าแร่วิทยา ปีการศึกษา2558 จ�ำนวนชั้นละ 30 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือในการทดลองใช้หลักสูตร ได้แก่
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ แบบ
วัดเจตคติในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติใช้ทดสอบสมมติฐานใช้ การทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ต้องการให้พัฒนาหลักสูตรเสริมขึ้น 2) หลักสูตรชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5-6 ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.59, SD = 0.12) และ ( X = 4.53, SD = 0.23)
ตามล�ำดับ 3) นักเรียนมีผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์หลังทดลองใช้
หลักสูตรสูงกว่าก่อนทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักเรียนมีเจตคติในการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติหลังทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ที่ระดับ .05 5) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 89.90, SD
=2.86) และ ( X = 91.93, SD = 2.39) ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ : ภูมิปัญญา/ สีธรรมชาติ/ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

Abstract

The purposes of this study were: 1) to investigate the state and need of developing a
curriculum to enrich science learning on wisdom of fabric dye with natural color by emphasizing the
community-based learning source for fifth and sixth graders, 2) to develop a curriculum to enrich
science learning on wisdom of fabric dye with natural color by emphasizing the community-based
learning source for fifth and sixth graders, 3) to compare the learning results of knowledge, science
process skill, and spiritual science between before and after experiment in using the curriculum, 4)
to compare the attitude toward conserving of the wisdom of fabric dye with natural color between
before and after experiment in using the curriculum, and 5) to examine students’ satisfaction with the
created curriculum after the experiment in using it. The sample used were 30 fifth graders and 30 sixth
graders, who were enrolled at Tha-Rae Withaya School in academic year 2015 selected by cluster random
sampling. The instruments in experiment of using the curriculum were: a test of learning achievement in
knowledge, a test of science process skill, an inventory for measuring spiritual science, and an inventory
for measuring the attitude toward conserving the wisdom of fabric dye with natural color, and a form
for assessing satisfaction. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation,
and t-test for hypothesis testing.
The findings revealed as follows. 1) Most people in the sample needed to have an enrichment
curriculum developed. 2) The developed curriculum for fifth and sixth graders had its appropriateness at
the highest level ( X = 4.59, SD = 0.12, X = 4.53, SD = 0.23 respectively). 3) The students had significantly
higher learning results of knowledge, science process skill, and spiritual science after experiment in using
the curriculum than those before treatment at the .05 level. 4) Students had significantly higher attitude
toward conserving wisdom of fabric dye with natural color after experiment in using the curriculum than
that before treatment at the .05 level. 5) Students in fifth grade and sixth grade were satisfied with the
curriculum at the highest level ( X = 89.90, SD = 2.86) and ( X = 91.93, SD = 2.39) consecutively.
Keywords : Wisdom/ Natural Color/ Community Based Learning Source
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช
2551 ได้เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาท
ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้อง เหมาะสมกับ
สภาพ บริบท และความต้องการของตนเอง การพัฒนาหลักสูตร
ในส่วนนี้ จ�ำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ตลอดจนชุมชนผู้เกี่ยวข้อง
ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการระดมความคิด วางแผน
ระดมทรั พ ยากรด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
เป็นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้
มีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร (ส�ำนักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา. 2558)
จากผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน
ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 ค่าเฉลีย่
คะแนน O-Net วิชาวิทยาศาสตร์เท่ากับ 42.13 (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2557)
ซึ่ ง ต�่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 50 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การจัดการเรียนการสอนของครู นักเรียนมีการเชื่อมโยง
องค์ความรู้น้อย หากครูสามารถให้นักเรียนมีทักษะการ
เชือ่ มโยงองค์ความรูแ้ ละสรุปเป็นองค์ความรูใ้ หม่ได้ จะท�ำให้
นักเรียนเกิดทักษะและน�ำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต เกิดความ
สนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น การเชื่อม
โยงองค์ความรู้และสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่นี้ สอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 2 แนวคิดคือ 1) แนวคิดเชิง
ปัญญาเป็นแนวคิดของ Jean Piaget มีแนวคิดว่า มนุษย์
เราต้องสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านทางประสบการณ์
ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างโครงสร้าง
ทางปัญญา 2) แนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์เป็นแนวคิด
ของ Lev Vygotsky เชื่อว่าเด็กจะพัฒนาในกลุ่มของสังคม
ที่จัดขึ้น การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างกันมากกว่าทีจ่ ะแยกผูเ้ รียนจากคนอืน่ ๆ ครูควรสร้าง
บริบทส�ำหรับการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถได้รับการส่งเสริม
ในกิจกรรมที่น่าสนใจที่กระตุ้นและเอื้ออ�ำนวยต่อการเรียนรู้
ควรแนะน�ำเมือ่ ผูเ้ รียนประสบปัญหา กระตุน้ ให้เขาปฏิบตั งิ าน

แนะน�ำให้พวกเขาต่อสู้กับปัญหา และเกิดความท้าทาย
นัน่ เป็นรากฐานของสถานการณ์ในชีวติ จริง ทีจ่ ะท�ำให้ผเู้ รียน
เกิดความสนใจ และได้รบั ความพึงพอใจในผลของงานทีพ่ วกเขา
ได้ลงมือกระท�ำ ดังนั้นครูจะคอยช่วย เอื้อให้ผู้เรียนเกิดความ
เจริญทางด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ (บุญเลี้ยง ทุมทอง,
2556) แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ยงั เสริมสร้างให้นกั เรียน
มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทัง้ จิตวิทยาศาสตร์
ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ ความรับผิดชอบ ความมี
เหตุผล ความมีระเบียบรอบคอบ ความมีใจกว้าง และความ
ซื่อสัตย์ ให้กับนักเรียน ในการน�ำทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
มาใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์ Schulte (1996) เชือ่ ว่า นักเรียน
จะน�ำประสบการณ์ทมี่ อี ยูแ่ ล้วเข้าไปในห้องเรียนด้วยและจะ
พัฒนาขึ้นเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ครูและสภาพแวดล้อม
มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความคิดขึน้ มาด้วยตัวนักเรียนเอง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ พิศณาวงษ์ (2557) เรื่อง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์โดยจัดการเรียนรู้ตามแนว
คิดคอนสตรัคติวิซึมส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทีพ่ บว่าการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
ท�ำให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
ในจังหวัดสกลนครมีการใช้สธี รรมชาติมาย้อมเส้นใย
จากฝ้ายและไหมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้ด�ำเนินการ
มาช้านาน สีธรรมชาติสว่ นใหญ่ได้จากเปลือกไม้ ใบไม้ รากไม้
และดิน มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าที่ต้องอนุรักษ์ไว้
เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น ผ้ า ย้ อ มสี ค รามธรรมชาติ
จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท�ำให้มี
การใช้สีเคมีในการย้อมผ้ามากขึ้น นักเรียนจึงได้รับอิทธิพล
จากสังคมที่นิยมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มที่ย้อมด้วยสีเคมีสีสัน
สดใสสวยงาม มีส�ำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการย้อมผ้า
ด้วยสีธรรมชาติน้อย เยาวชนรุ่นใหม่ไม่รู้จักภูมิปัญญาดั้งเดิม
ในถิ่นฐานของตนเอง ไม่สนใจสืบสานองค์ความรู้ที่มีคุณค่า
เนื่องจากขาดการปลูกฝังจิตส�ำนึกจึงไม่เห็นความส�ำคัญของ
ภูมิปัญญาเหล่านี้ การฝึกฝนให้นักเรียนเกิดทักษะ มีความรู้
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ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีและเห็นความส�ำคัญของภูมิปัญญา
ในท้องถิ่นของตนนั้น ควรจะใช้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน เพื่อให้นักเรียน
ได้ เ ห็ น ของจริ ง ลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง สอดคล้ อ งกั บ อุ ม าพร
สวัสดิ์ศรี (2557) ที่ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง
การย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
พบว่านักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการ
ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติสงู กว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด และสอดคล้อง
กับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศให้ปี 2556
เป็นปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพ การศึกษาและ
ได้ก�ำหนดเป้าหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมีทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับศตวรรษที่
21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จึงมีความ
สนใจในการพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรือ่ งภูมปิ ญ
ั ญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติทเี่ น้นแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนเป็นฐาน ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
โดยเป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่นักเรียนต้องเรียนเนื้อหาพื้นฐาน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนที่จะเรียนในชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ฝึกให้นักเรียนมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้และ
สรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ เสริมสร้างทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้ทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้มี
ผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ที่ดีขึ้นต่อไป และเป็นการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้กบั นักเรียนในท้องถิน่ ส่งเสริมความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เน้นการน�ำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ กระบวนการพัฒนาของหลักสูตร
ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ฝึกปฏิบตั จิ ริง ชุมชนมีสว่ นร่วม มีการถ่ายทอด องค์ความรู้
จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ท�ำให้เกิดความภาคภูมิใจ
ของคนในชุมชนทั้งในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ปกครอง
ครูผู้สอนและนักเรียน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการ เกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์เรือ่ งภูมปิ ญั ญา
การย้ อ มผ้ า ด้ ว ยสี ธ รรมชาติ ที่ เ น้ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นชุ ม ชน
เป็นฐานส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
2. เพือ่ พัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
เรือ่ งภูมปิ ญ
ั ญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติทเ่ี น้นแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนเป็นฐาน ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
3. เพือ่ เปรียบเทียบผลการเรียนรูข้ องนักเรียนด้าน
ความรู้ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และด้าน
จิตวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตร
4. เพือ่ เปรียบเทียบเจตคติในการอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญา
การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติกอ่ นและหลังการทดลองใช้หลักสูตร
5. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตร
ที่พัฒนาขึ้น

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร
ของ Tyler (1949) Taba (1962) Saylor, Alexander
and Lewis (1981) และธ�ำรง บัวศรี (2542) ได้แนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรโดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนคือ
การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การสร้างหลักสูตร การทดลองใช้
หลักสูตร และการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร แนวคิด
ทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้คือแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2556) และ
(Schulte, 1996) แนวคิ ด การใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นชุ ม ชน
เป็นฐาน (สงัด อุทรานันท์, 2532) แนวคิดและวิธีการสร้าง
แบบวัดความตระหนัก แบบวัดความพึงพอใจ แบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแนวคิดและงานวิจยั เกีย่ ว
กับแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์(นิตกิ ลุ บุญหล้า, 2555) ผูว้ จิ ยั ได้นำ�
มาก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร ดังภาพที่ 1
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แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
แนวคิดการใช้แหล่งเรียนรู้
ในชุมชนเป็นฐาน

การพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง
ภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ที่เน้นแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนเป็นฐาน ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
มี 4 ขั้นตอน
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
2. การพัฒนาหลักสูตร
3. การทดลองใช้หลักสูตร
4. การประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร
1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. จิตวิทยาศาสตร์
4. เจตคติในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสี
ธรรมชาติ
5. ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

1. นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้หลักสูตรทีส่ ร้างขึน้ มีผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ด้านจิตวิทยาศาสตร์หลังทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนทดลอง
ใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2. เจตคติในการอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาการย้อมผ้าด้วยสี
ธรรมชาติหลังทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนทดลองใช้หลักสูตร
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรที่สร้าง
ขึ้นหลังทดลองใช้หลักสูตรมีความพึงพอใจในระดับมาก

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและความต้องการ
โดยศึกษาและส�ำรวจความต้องการและความคิดเห็นในการ
พัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องภูมิปัญญา
การย้ อ มผ้ า ด้ ว ยสี ธ รรมชาติ ที่ เ น้ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นชุ ม ชน

เป็นฐาน ด้วยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ในการสัมภาษณ์ได้แก่ ครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์ ในกลุม่ โรงเรียน
ศูนย์เครือข่ายไตรศิลา จ�ำนวน 16 คน ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิดในเรื่องความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
และปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้ด้านความรู้ ด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านจิตวิทยาศาสตร์และ
ความต้องการหลักสูตรเสริมและข้อเสนอแนะ ส่วนกลุ่มที่ใช้
ในการสนทนากลุ่มได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ผู้ปกครอง
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการย้อมผ้า
ด้วยสีธรรมชาติ และกรรมการสถานศึกษา จ�ำนวน 12 คน
ได้จากการเลือกแบบเจาะจง สนทนาในประเด็น ความต้องการ
ในการพัฒนาหลักสูตรเสริม การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ร่างเนื้อหาหลักสูตรและข้อเสนอแนะ
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ตารางที่ 1 เนื้อหาหลักสูตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เนื้อหา

จำ�นวน
ชั่วโมง

1. ภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสี ธรรมชาติ

2

1. เส้นใยธรรมชาติ

4

2. ชนิดของสีย้อม

6

2. เทคนิคในการย้อม

3

3. คุณสมบัติของสีย้อม

2

3. การตรวจสอบคุณสมบัติของสีย้อมธรรมชาติ

3

4. กระบวนการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ

8

4. สีครามธรรมชาติ

8

5. ข้อดีและข้อจำ�กัดของการย้อมผ้าด้วย
สีธรรมชาติ

2

5. คุณค่าของภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสี
ธรรมชาติ

2

รวม

20

เนื้อหา

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตร ด�ำเนินการโดย
2.1 การสร้างโครงร่างหลักสูตร โดย 1) ยก
ร่างหลักสูตร จากข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 ได้องค์
ประกอบหลักสูตร คือ ความเป็นมา วิสัยทัศน์ หลักการ
จุดมุ่งหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระการเรียนรู้
ค�ำอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ และการวัดผล
และประเมินผล 2) ประชุมพิจารณาโครงร่างหลักสูตร น�ำ
เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา 3) ตรวจสอบคุณภาพของโครงร่าง
หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน 4) การปรับปรุง
หลักสูตรก่อนน�ำไปทดลองใช้
2.2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ เป็ น แบบประเมิ น ความ
เหมาะสมมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 34 ข้อ และแบบประเมินความ
สอดคล้องของร่างหลักสูตร ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
พบว่า โครงร่างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 มี
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( X = 4.59, SD = 0.12 )
และ ( X = 4.53, SD = 0.23) ตามล�ำดับ มีดชั นีความสอดคล้อง
อยู่ระหว่าง 0.60-1.00

รวม

จำ�นวน
ชั่วโมง

20

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 3.1.1 ประชากร เป็นนักเรียนโรงเรียนท่า
แร่วิทยา ปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 จ�ำนวน 108 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ�ำนวน 102
คน จ�ำนวนชั้นละ 3 ห้องเรียน
		
3.1.2 กลุม่ ตัวอย่าง เป็นนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 5/3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จ�ำนวนชั้นละ
30 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม ซึ่งโรงเรียนจัดชั้นเรียนแบบ
คละความสามารถ
3.2 เครื่องมือในการทดลองใช้หลักสูตร ได้แก่
		
3.2.1 แบบทดสอบผลการเรียนรูด้ า้ นความ
รู้ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ�ำนวน 30 ข้อ
มีวิธีสร้างดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารงานวิจัย ผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรและวิธีสร้างแบบทดสอบที่ดี 2) สร้างแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้แบบอิงเกณฑ์ น�ำเสนออาจารย์
ที่ปรึกษาและปรับปรุง 3) ประเมินค่าความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านแล้วจัดพิมพ์เป็นแบบ
ทดสอบฉบับทดลองน�ำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถม

หน้าที่ 76

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวนชั้นละ 30
คน 5) น�ำคะแนนที่ได้จากการตรวจมาวิเคราะห์ข้อสอบราย
ข้อคัดเลือกข้อสอบไว้ชั้นละ 30 ข้อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี
ค่าความยากระหว่าง 0.31 - 0.63 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง
0.30 - 0.70 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าความยากระหว่าง
0.33 - 0.67 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง 0.25 - 0.88 หาค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 ชั้นประถมศึกษาปีที่
5 และ 6 เท่ากับ 0.89 และ 0.92 ตามล�ำดับ
		
3.2.2 แบบวั ด ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ใช้ฉบับเดียวกัน เป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ�ำนวน 30 ข้อ
มีวิธีสร้างเช่นเดียวกับแบบทดสอบผลการเรียนรู้ด้านความรู้
เมือ่ น�ำคะแนนทีไ่ ด้จากการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อได้คดั
เลือกข้อสอบไว้ 30 ข้อมีค่าความยากระหว่าง 0.33 - 0.73
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง 0.20 - 0.60 หาค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับโดยใช้สูตร KR-20 ได้เท่ากับ 0.88
		
3.2.3 แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ใช้ฉบับเดียวกัน เป็นแบบทดสอบ
ทีไ่ ด้รบั การหาคุณภาพและมีคณ
ุ ภาพแล้วของ นิตกิ ลุ บุญหล้า
(2555) เป็นแบบทดสอบเชิงสถานการณ์แบบปรนัยชนิด
4 ตัวเลือก มีเกณฑ์ให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์วัดระดับความ
รู้สึกน้อยที่สุด (1) น้อย (2) มาก (3) มากที่สุด (4) จ�ำนวน
64 ข้อ ครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความสนใจใฝ่รู้
ด้านความรับผิดชอบมุง่ มัน่ อดทนและเพียรพยายาม ด้านความ
มีระเบียบรอบคอบ ด้านความมีเหตุผล ด้านความมีใจกว้าง
และด้านความซื่อสัตย์ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ตั้งแต่ 0.60–1.00 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์รายข้อกับโดยรวม (Item Total Correlation)
มีคา่ อ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อระหว่าง 0.41–0.93 หาค่าความเชือ่
มั่นทั้งฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient)
ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98
		
3.2.4 แบบวัดเจตคติในการอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญั ญา
การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5-6 ใช้ฉบับเดียวกัน มีวิธีสร้างดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิดและวิธี

การสร้างแบบวัดเจตคติของนักเรียน 2) น�ำแบบวัดเจตคติที่
สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 3) น�ำแบบวัดเจตคติเสนอผู้
เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบ 4) น�ำแบบวัดเจตคติที่
สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่
ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวนชัน้ ละ 30 คน น�ำมาตรวจให้คะแนน
หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก คัดเลือกข้อสอบไว้ 20 ข้อมีค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกระหว่าง 0.31 - 0.58 หาค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาใช้วิธีของครอนบาค ได้เท่ากับ 0.82
		
3.2.5 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
นักเรียนต่อหลักสูตรทีส่ ร้างขึน้ มีวธิ สี ร้างดังนี้ 1) ศึกษาเอกสาร
งานวิจยั ต�ำรา แนวคิดการประเมินหลักสูตรและวิธกี ารสร้าง
แบบประเมินความพึงพอใจ โดยก�ำหนดแบบประเมินแบบ
มาตราวัดประมาณค่า 5 ระดับ 2) ก�ำหนดจุดมุ่งหมายและ
โครงสร้างของแบบประเมิน 3) สร้างแบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียน 4) น�ำแบบประเมินทีส่ ร้างขึน้ เสนออาจารย์
ที่ปรึกษา 5) น�ำแบบประเมินเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5
ท่าน ตรวจสอบ 6) น�ำแบบประเมินไปทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จ�ำนวนชั้นละ 30 คน แล้วน�ำมา
ตรวจให้คะแนนหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์รายข้อกับโดยรวม (Item Total Correlation)
คัดเลือกข้อสอบไว้ 20 ข้อมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง 0.21
- 0.74 หาค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ใช้
วิธีของ ครอนบาคได้เท่ากับ 0.85
3.3 การด�ำเนินการทดลองใช้หลักสูตร ได้ทำ� การ
ทดลองใช้หลักสูตรของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 และ 6/1
จ�ำนวนชัน้ ละ 30 คน ได้จากการสุม่ แบบกลุม่ ซึง่ โรงเรียนจัดชัน้
เรียนแบบคละความสามารถ ใช้รปู แบบการทดลองแบบกลุม่
เดียวท�ำการทดสอบก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตร โดย
ผูว้ จิ ยั ร่วมกับผูช้ ว่ ยวิจยั อีก 2 คนเป็นผูท้ ดลองใช้หลักสูตร พบ
ว่า ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู้ ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
จิตวิทยาศาสตร์ และเจตคติของนักเรียนหลังทดลองใช้หลักสูตร
สูงกว่าก่อนทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 โดยความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5
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และ 6 อยู่ที่ระดับมากที่สุด ( X = 89.90, SD = 2.86) และ
( X = 91.93, SD = 2.39) ตามล�ำดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนและเจตคติในการอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญั ญา
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ของกลุม่ ตัวอย่างระหว่างก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตร
โดยการทดสอบค่าที แบบ Dependent Samples ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียน เทียบกับเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ (ศิรชิ ยั
กาญจนวาสี, 2540) ผลการทดลองแสดงตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดลองใช้หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายการประเมิน

คะแนน ก่อนทดลองใช้
เต็ม
หลักสูตร

หลังทดลองใช้
หลักสูตร

SD

X

X

SD

1. ด้านความรู้

30 14.07

2.53 25.03

1.83

2. ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

30 14.13

2.50 25.67

3. จิตวิทยาศาสตร์

ก่อนทดลองใช้
หลักสูตร

หลังทดลองใช้
หลักสูตร

SD

X

14.53

4.11

2.44

16.80

256 177.97 20.11 226.07

8.97

4. เจตคติในการอนุรักษ์
ภูมิปัญญา

100 50.13

8.82 90.07

5. ความพึงพอใจของนักเรียน

100

- 89.90

-

30

30

ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์

30

30

จิตวิทยาศาสตร์

30

256

SD

25.23

3.39

2.99

25.93

3.53

177.47

22.41

233.80

14.26

2.65

52.07

7.76

93.43

3.47

2.86

-

-

91.93

2.39

ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
N คะแนน การทดลอง X
ผลการเรียนรู้
เต็ม
ด้านความรู้

X

SD

ก่อน

14.07

2.53

หลัง

25.03

1.83

ก่อน

14.13

2.50

หลัง

25.67

2.44

ก่อน

177.97

20.11

หลัง

226.07

8.97

t

Sig

29.41*

.00

32.82*

.00

14.66*

.00

*มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
*เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
**นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
****ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ข้าราชการบ�ำนาญ ส�ำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
N

คะแนน
เต็ม

ด้านความรู้

30

30

ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์

30

30

จิตวิทยาศาสตร์

30

256

ผลการเรียนรู้

การทดลอง

SD

X

ก่อน

14.53

4.11

หลัง

25.23

3.39

ก่อน

16.80

2.99

หลัง

25.93

3.53

ก่อน

177.47

22.41

หลัง

233.80

14.26

t

Sig

25.24*

.00

21.20*

.00

11.50*

.00

*มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 และ 5 พบว่าหลังทดลองใช้หลักสูตร นักเรียนมีผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยข้อที่ 1
ตารางที่ 6 แสดงผลการวัดเจตคติในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของนักเรียน
หลังเรียน
SD

ก่อนเรียน
SD

N

คะแนน
เต็ม

ประถมศึกษาปีที่ 5

30

100

90.07

0.13

82.33

0.44

26.02*

.00

ประถมศึกษาปีที่ 6

30

100

93.43

1.17

84.10

0.39

28.06*

.00

ผลการเรียนรู้

X

X

t

Sig

*มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 6 พบว่าหลังทดลองใช้หลักสูตร นักเรียนมีเจตคติในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสูงกว่าก่อนทดลองใช้
หลักสูตรอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
ตารางที่ 7 แสดงผลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้
ความพึงพอใจ
นักเรียนชั้น ป. 5
นักเรียนชั้น ป. 6

เกณฑ์กำ�หนด
80.00
80.00

X

89.90
91.93

SD

ความหมาย

2.86
2.39

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 7 พบว่า หลังทดลองใช้หลักสูตร นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและการปรับปรุง
หลักสูตร พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยการ
ประเมินเจตคติหลังทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนทดลองใช้
หลักสูตรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติและการประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนที่ใช้หลักสูตรอยู่ในระดับมากขึ้นไป

ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติหลังทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อน
ทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 มีความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 89.90, SD
= 2.86) และ ( X = 91.93, SD = 2.39) ตามล�ำดับ

สรุปผลการวิจัย

		 1. ผลการศึกษาสภาพและความต้องการจากการ
สัมภาษณ์ครูและสนทนากลุ่มพบว่า กลุ่มโรงเรียนศูนย์เครือ
ข่ายไตรศิลาไม่เคยมีหลักสูตรเกี่ยวกับภูมิปัญญาการย้อมผ้า
ด้วยสีธรรมชาติมาก่อนและนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ต�่ำกว่าร้อยละ 50 (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2557) จาก
การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียน
รูว้ ทิ ยาศาสตร์ผใู้ ห้สมั ภาษณ์ เกิดจากนักเรียนไม่สามารถเชือ่ ม
โยงองค์ความรู้ได้ จึงท�ำข้อสอบระดับชาติ (O-NET) แบบ
เชิงวิเคราะห์ไม่ได้เต็มที่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จึงต้องการให้
พัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องภูมิปัญญา
การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติทเี่ ป็นหลักสูตรตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิ ต์โดยใช้แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนและมีความคาด
หวังให้นกั เรียนมีความรูไ้ ด้ลงมือฝึกปฏิบตั จิ ริงด้วยตนเองเกีย่ ว
กับภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ
		 2. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบ่งออกเป็น 4
ขั้นตอนได้แก่ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การสร้างหลักสูตร
การทดลองใช้หลักสูตรและการประเมินผลและปรับปรุง
หลักสูตร ทั้งนี้เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ
Tyler (1949) Taba (1962) Saylor, Alexander, and
Lewis (1981) สงัด อุทรานันท์ (2532) และธ�ำรง บัวศรี
(2542) หลักสูตรที่สร้างขึ้นทุกองค์ประกอบของหลักสูตร
มีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกัน โดยจากการ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานผู้วิจัยได้น�ำมาวิเคราะห์แล้วจัดท�ำเป็น
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนชุมชน
ทดลองใช้หลักสูตร ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อนุรัตน์ สายทอง (2555) ได้พัฒนาหลักสูตร

1. ผลการศึ ก ษาสภาพและความต้ อ งการจาก
การสั ม ภาษณ์ ค รู แ ละสนทนากลุ ่ ม พบว่ า กลุ ่ ม โรงเรี ย น
ศูนย์เครือข่ายไตรศิลา ในเขตจังหวัดสกลนคร ไม่เคยมี
หลักสูตรเสริมด้านภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ
และภู มิ ป ั ญ ญาด้ า นการย้ อ มผ้ า ด้ ว ยสี ธ รรมชาติ ก� ำ ลั ง จะ
เลือนหายไปจากชุมชน เนื่องจากขาดผู้สืบทอด อีกทั้งผล
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนได้คะแนน
ต�่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 50 โดยกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเห็ น ความส� ำ คั ญ
และต้องการให้จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ด้านการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ คาดหวังให้นักเรียนได้
ศึ ก ษา โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นชุ ม ชนของตนเอง มี ผู ้ รู ้ ใ น
ท้องถิ่นเป็นวิทยากรร่วมจัดการเรียนรู้
2. หลักสูตรทีส่ ร้างขึน้ เป็นหลักสูตรเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เรื่องภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5-6 เป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ในการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับการใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยองค์ประกอบของหลักสูตรชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.59, SD = 0.12) และ ( X = 4.53, SD =
0.23) ตามล�ำดับ
3. นักเรียนมีผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์หลังทดลอง
ใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีเจตคติในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการ

อภิปรายผลการวิจัย
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ท้องถิ่นเรื่องครามและการย้อมคราม ในโครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาครามสู่ลูกหลาน มีการส�ำรวจบริบทของชุมชน
ข้อมูลพืน้ ฐาน สร้างหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตรและประเมิน
ผลและปรับปรุงหลักสูตร
		 3. นักเรียนมีผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์หลังทดลอง
ใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะผูว้ จิ ยั ได้จดั กิจกรรม
การเรียนรูต้ ามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์โดยใช้ขนั้ ตอน 3 ขัน้ ตอน
ได้แก่ ขั้นเชื่อมโยงประสบการณ์ ขั้นสร้างผลงาน และขั้นน�ำ
เสนอ นักเรียนได้ท�ำงานเป็นกลุ่ม ได้อภิปราย ศึกษานอก
สถานที่ ได้ความรู้จากวิทยากรท้องถิ่น ได้ลงมือปฏิบัติจริง
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับอุมาพร สวัสดิ์ศรี (2557) ที่ศึกษาผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่อง การย้อมผ้าสีผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน พบว่า นักเรียนทุกคนมีคะแนน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ
และมี ค ะแนนทั ก ษะการย้ อ มผ้ า สู ง กว่ า เกณฑ์ ร ้ อ ยละ75
ที่ก�ำหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุรัตน์ สายทอง
(2555) ที่ได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องครามและการย้อม
ครามในโครงการสืบสานภูมิปัญญาครามสู่ลูกหลาน พบว่า
หลังทดลองใช้หลักสูตรนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าก่อนทดลองใช้หลักสูตรและมีเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญา
ครามและสอดคล้องกับ Heron (1997) ที่พบว่านักเรียนที่
เรี ย นตามแนวคอนสตรั ค ติ วิ ส ต์ มี เจตคติ ท างบวกต่ อ วิ ช า
วิทยาศาสตร์
		 4. นักเรียนมีเจตคติในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการ
ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติหลังทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อน
ทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ทัง้ นี้
อาจเนื่องมาจาก การส่งเสริมให้ปราชญ์ท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยกระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดความรักความหวงแหน ภาคภูมิใจ ตระหนัก
ในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน สอดคล้องกับ Good
(1973) ที่กล่าวว่าเมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าหรือ
รับสัมผัสสิ่งเร้าแล้วจะเกิดความรู้เข้าใจสิ่งนั้น คือเกิดความ
คิดรวบยอดและน�ำไปสู่การเรียนรู้และน�ำไปสู่การเกิดความ
ตระหนักในที่สุด
		 5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 มีความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 89.90,
SD = 2.86) และ ( X = 91.93, SD = 2.39) ตามล�ำดับ
แสดงว่านักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขจากการได้ศึกษา
จากแหล่งการเรียนรู้จริง สถานที่จริง ได้ปฏิบัติจริง ได้พูด
ได้สรุปองค์ความรู้ ได้คิด ได้ท�ำงานเป็นกลุ่ม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอนุรัตน์ สายทอง (2555) ที่พัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นเรื่องครามและการย้อมครามในโครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาครามสู่ลูกหลานหลังจากทดลองใช้หลักสูตรแล้ว
ได้ศึกษาความพอใจของนักเรียน ครูผู้สอนและภูมิปัญญา
ที่สอนพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก

ข้อเสนอแนะการวิจัย

		 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพครูผู้สอน
ควรใช้แหล่งเรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง และเชิญวิทยากรที่เป็น
ผู้ปฏิบัติการย้อมผ้าจริงที่มีในชุมชนของนักเรียน
		 2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้ในรูปของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่า
เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน เช่น
การใช้สีจากธรรมชาติมาเป็นสีในการท�ำขนม
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การพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง:
ผลกระทบและแนวทางแก้ไข*
COMMUNITIES IN MAP TA PHUT MUNICIPALITY:
IMPACT AND SOLUTION GUIDELINES
ณัฐวัฒน์ วิเศษสุวรรณ์**
ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล***
ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง***

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์งานวิจัยผลกระทบต่อชุมชน ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และด้านสิ่งแวดล้อม จากการพัฒนาอุตสาหกรรม 2) ตรวจสอบผลกระทบต่อชุมชน จากงานวิจัยกับสภาพจริงในชุมชน
3) ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยองโดยการ
สังเคราะห์เอกสารงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ จ�ำนวน 22 เรื่องส�ำรวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในชุมชนจ�ำนวน 402 คน และ
การสนทนากลุ่มกับผู้ร่วมสนทนาซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดจ�ำนวน 13 คน ผลการวิจัยพบว่า
1. การสังเคราะห์งานวิจยั พบว่าราคาทีด่ นิ สูงขึน้ เกิดอาชีพทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ มีการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค คนต่างถิ่นมากขึ้น ครอบครัวมีความห่างเหิน ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง การจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น
ได้รับผลกระทบจากกลิ่น ฝุ่นละออง เสียง และก๊าซพิษ ส่งผลให้คนในชุมชนมีโอกาสเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ สัตว์น�้ำ
จืดสูญหาย น�้ำผิวดิน น�้ำบ่อน�้ำใต้ดิน และน�้ำฝนไม่สามารถน�ำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ และเกิดการกัดเซาะชายฝั่ง
เป็นบริเวณกว้าง
2. ผลตรวจสอบผลกระทบสภาพจริงในชุมชน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เรียงตามล�ำดับได้แก่
ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสังคมอยู่ในระดับปานกลาง และด้านสุขภาพ
อยู่ในระดับปานกลาง การด�ำเนินการแก้ไข โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล�ำดับได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ
3. แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ เทศบาลควรจัดท�ำแผนและกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน
และโรงงานอุตสาหกรรมควรประชาสัมพันธ์ขา่ วสารการรับสมัครงาน อย่างทัว่ ถึง ควรสร้างแรงจูงใจให้คนต่างถิน่ ย้ายส�ำเนา
ทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในชุมชน ควรจัดท�ำป้ายจราจรในชุมชน และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจต้องเข้มงวดในระเบียบการขนส่งและ
วินัยจราจร ปัญหาเยาวชน ครอบครัวและชุมชนต้องเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่บุตรหลาน จัดตั้งกองทุนสุขภาพในชุมชน และ
ควรก�ำหนดพื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตปกครองพิเศษ
*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาชุมชน / เทศบาลเมืองมาบตาพุด

Abstract

The purposes of this research were to 1) synthesize the researches on the impact of industry’s
development on health, economic, social and environment. 2) Compare between the proven impacts,
that have been stated in the researches, and the actual situation in the communities. 3) Study the
solution guideline responded to health, economic, social and environment’s impacts of Map Ta Phut
Municipality. The study synthesizes 22 researches and theses as well as collecting 402 samples by using
questionnaire. Moreover, 13 key informants, who live in Map Ta Phut Municipality, have been included
in focus group discussion. The results showed that:
1. Land prices were gradually increased and the infrastructures were developed due to the
industry sector. The number of internal migration was expanded. Family relationship has been
loosened and elderly were left behind. An excessive of accident causes a traffic jam in the area.
The developed industry sector in Map Ta Phut leads to health problems for example a respiratory
syndrome. Noise and air pollution was widely found. The number of freshwater animals has been
declined. Surface water sources and rain water have been contaminated and unable to use. The
erosion of sea cost was broadened.
2. The study compared between the previous research results and the actual situation in
the community. The study found that degree of harm can be considered as severely impact was on
environment disadvantaged. Moderated severe was economic disadvantaged, social disadvantaged
and health disadvantaged. The management process that respond to all those problems was fairly
conducted considering with health issues, social issues, environment issues and economic issues.
3. The solution guideline was the Map Ta Phut Municipality has to developed master plan and
action plan on empowering the part –time job or self employed for the local villages. Furthermore,
factory has to increase a number of vacancies for local villagers in order to persuade internal migration
to set up permanent residency. In addition, the traffic sign should be installed adequately as well as
impose strictly traffic preventive measures. Human development project should be imposed. Health
development fund should be established as well as Map Ta Phut should be considered as a special
district.
KEYWORDS : Communities / Map Ta Phut Municipality
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

ก่อนมีโครงการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลตะวันออก
พืน้ ทีม่ าบตาพุดมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นหลัก
มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการผลิ ต ตํ่ า ปลู ก พื ช ไม่ ต้ อ งลงทุ น มาก
ฝนตกตามฤดูกาล ส่วนชุมชนทีอ่ าศัยติดชายฝัง่ ทะเลมีอาชีพ
ประมงพื้นบ้านเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ทางทะเล (พีระ รัตนวิจติ ร, 2536, หน้า 118) ในแผน พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534)
พื้นที่มาบตาพุดถูกกำ�หนดไว้ให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลัก
ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบการผลิต
รวมถึ ง อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งอื่ น ๆ และรั ฐ บาลบริ ก าร
โครงสร้ า งพื้ น ฐานต่ า งๆ เพื่ อ อำ�นวยความสะดวกแก่
อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้น (สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2534, หน้า 97) แผนพัฒนาฯ
ดังกล่าว จึงก่อให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต่อมา
ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พัฒนาพื้นที่บริเวณใกล้เคียงให้เป็นนิคม
อุตสาหกรรมเพิ่มอีก 4 แห่งคือ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
และนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล รวมเรียกว่า มาบตาพุด
คอมเพล็กซ์ (สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2554, หน้า 15) เทศบาลเมืองมาบตาพุด
มีชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองจำ�นวน 38 ชุมชน ในอดีต
ช่วงปี พ.ศ. 2535 มีประชากรทั้งสิ้น 23,455 คน ในปี พ.ศ.
2557 ประชากรในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีประชากร
เพิ่มขึ้นเกินกว่า 1 เท่าตัว พบว่ามีประชากรทั้งสิ้น 58,245
คน (เทศบาลตำ�บลมาบตาพุด, 2535, หน้า 16; เทศบาล
เมืองมาบตาพุด, 2557, หน้า 20) ตลอดระยะเวลาของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดในช่วงปี พ.ศ. 2529
ถึงปี พ.ศ. 2554 ก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้านคือ การมี
งานทำ� การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบ
สาธารณสุข การค้าขายกับคนในโรงงาน ราคาที่ดินสูงขึ้น
กิจการบ้านเช่าและหอพักคนงาน ส่วนในด้านปัญหาที่เกิด

ขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวได้แก่ ด้านสุขภาพ พบว่า ประชาชน
มีแนวโน้มของความเจ็บป่วยเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะโรคระบบ
ทางเดินหายใจ ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ปว่ ยด้วยโรคภูมแิ พ้กนั มากขึน้
(ฉวีวรรณ สายบัว, 2554, หน้า 155) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า
เกิดภาวะเงินเฟ้อในชุมชน ค่าครองชีพของชุมชนสูงขึน้ สินค้า
และบริการทุกชนิดมีราคาแพง ทำ�ให้ประชาชนต้องแบกรับ
ภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมพบว่า
เกิดการล่มสลายของชุมชนแบบดั้งเดิม เนื่องจากประชากร
แฝงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการอพยพของแรงงาน
ต่างถิ่นเข้ามาเป็นจำ�นวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาชุมชนแออัด
ความแปลกหน้ า นำ�มาสู่ ค วามไม่ ไว้ ว างใจซึ่ ง กั น และกั น
เกิดความขัดแย้งทางสังคมจากการจัดการมลพิษทางอากาศ
ของโรงงาน การกัดเซาะชายฝั่ง และการทิ้งขยะพิษ ฯลฯ
เป็นต้น (ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศลิ ป์ และคณะ, 2550, หน้า 45)
ตลอดระยะเวลาของการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่
มาบตาพุด มีการศึกษาวิจัย ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน
จากการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับชุมชนจำ�นวนมาก ดังนั้น จึงจำ�เป็นต้องมีการ
ศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่าน
มา จากการสังเคราะห์งานวิจยั และศึกษาผลกระทบจากการ
พัฒนาชุมชนทีย่ งั คงอยูห่ รือทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั (พ.ศ. 2559)
รวมทั้ ง ศึ ก ษาระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบดั ง กล่ า ว
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยังคงส่งผลกระทบต่อชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง
เพือ่ นำ�สูก่ ารอยูร่ ว่ มกันได้ของประชาชนในชุมชนและโรงงาน
ในสังคมอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อ
ชุ ม ชน ด้ า นสุ ข ภาพ ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คมและด้ า น
สิง่ แวดล้อม จากการพัฒนาอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลเมือง
มาบตาพุด อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง
2. เพื่ อ ตรวจสอบผลกระทบต่ อ ชุ ม ชน ในเขต
เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำ�เภอเมือง จังหวัดระยองจากงาน
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วิจัยกับสภาพจริงในชุมชน
4. ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จำ�นวน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบ 13 คน เป็นบุคคลที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
ต่อชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำ�เภอเมือง จังหวัด มาบตาพุด และอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 10 ปี ที่เป็นผู้นำ�ชุมชน
ระยอง
ข้าราชการ และประชาชน

กรอบแนวคิดงานวิจัย
แนวคิด ทฤษฎี
1. แนวคิดผลกระทบต่อชุมชน
2. ทฤษฎีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจตามลำ�ดับขั้น
3. ทฤษฎีความขัดแย้ง
4. ทฤษฎีความทันสมัย
งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบและ
แนวทางแก้ไขต่อชุมชนด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมในมาบตาพุด

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

ผลกระทบจาก
การพัฒนาชุมชน
ในเขตเทศบาล
เมืองมาบตาพุด

แนวทางแก้ไข
ผลกระทบจากการ
พัฒนาชุมชน
ในเขตเทศบาล
เมืองมาบตาพุด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ กำ�หนดชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองมาบตาพุดจำ�นวน 38 ชุมชน แบ่งเป็น 3 เขต ตามการ
กำ�หนดเขตการจัดการชุมชนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด
2. ขอบเขตของปัญหาวิจัย แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1) สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากการพัฒนา
อุตสาหกรรม ในพื้นที่มาบตาพุด ในช่วง พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ.
2557 ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
สุขภาพ 2) ศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาชุมชน ในเขต
เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง จากการศึกษาภาค
สนาม 3) ศึกษาแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง จากการ
ศึกษาภาคสนาม
3. ขอบเขตด้ า นประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ประชากรคื อ ประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตเทศบาลเมื อ ง
มาบตาพุดจำ�นวน 58,245 คน กลุ่มตัวอย่างคือประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดจำ�นวน 402 คน
จากการสุ่มแบบสัดส่วน

การวิจัยนี้มีวิธีการดำ�เนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย ผลกระทบ
ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
จากการพัฒนาอุตสาหกรรม ในพื้นที่มาบตาพุด มีขั้นตอน
ดังนี้
1. ศึกษาวิทยานิพนธ์ รายงานวิจัยและเอกสาร
ทางวิ ช าการของสถาบั น การศึ ก ษาและหน่ ว ยงานระดั บ
ประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข
ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คม ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และด้ า น
สุขภาพ จากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด
เป็นวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต จำ�นวน 7 เรื่อง งานวิจัย
ของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานระดับประเทศ จำ�นวน
12 เรื่อง และเอกสารวิชาการ จำ�นวน 3 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 22
เรื่อง ผลการศึกษาอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2536 ถึงปี พ.ศ. 2557
2. สังเคราะห์งานวิจัยและสรุปรายละเอียดของ
งานวิจัย และบันทึกรายละเอียดของงานวิจัยตามแบบสรุป
รายละเอียดของงานวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ระยะที่ 2 การตรวจสอบผลกระทบต่ อ ชุ ม ชน
ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง
จากงานวิจัยกับสภาพจริงในชุมชน มีขั้นตอนดังนี้
1. สร้างและการพัฒนาแบบสอบถาม มีข้ัน
ตอนดังนี้ 1) นำ�ผลการสังเคราะห์งานวิจัยผลกระทบและ
แนวทางแก้ไข มาสร้างแบบสอบถาม ที่มีเนื้อหาครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ โดยขอคำ�แนะนำ�จากอาจารย์ที่ปรึกษา
2) ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา
(Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาปรับปรุง
แก้ไข 3) นำ�แบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try out)
กับประชาชนในชุมชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 30 คน
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4) นำ�แบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้หาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นด้าน
ผลกระทบ 0.97 และค่าความเชื่อมั่นแนวทางแก้ไข 0.96 5)
นำ�แบบสอบถามทีไ่ ด้มาปรับปรุงและเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
2. ขอหนั ง สื อ จากคณบดี ค ณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ถึ ง นายกเทศมนตรี เ มื อ งมาบตาพุ ด
จังหวัดระยอง เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จำ�นวน 38 ชุมชน
3. นำ�แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกลุม่ ตัวอย่าง 402
คน
4. นำ�แบบสอบถามทีจ่ ดั เก็บได้ มาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ ทำ�การบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูล
ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ ต่อชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ระยะที่ 3 การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง มีขั้นตอนดังนี้
นำ�ประเด็นจากการศึกษาผลกระทบ และแนวทาง
การแก้ไข ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม และด้าน
สุขภาพ จากการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
จังหวัดระยองในระยะที่ 2 ที่พบว่ายังไม่ได้รับการแก้ไข
มากำ�หนดเป็นประเด็นในการสนทนากลุ่ม (Focus group
discussion) เพื่อศึกษาผลกระทบ และให้ข้อเสนอแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจยั นีม้ วี ธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content
analysis) และนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ และสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการบรรยาย
ระยะที่ 2 ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณเป็นการ
บรรยาย ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม และด้านสุขภาพ ซึง่ ข้อมูลทัง้ หมด
ที่ได้ นำ�มาวิเคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ระยะที่ 3 วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาจากการสนทนา
กลุ่ม ตรวจสอบข้อมูล ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า
(Triangulation) ตามแนวคิดของ สุภางค์ จันทรวานิช
(2552, หน้ า 129-130) คื อ การตรวจสอบด้ า นข้ อ มู ล
(Data triangulation) ทำ�การตรวจสอบแหล่ ง บุ ค คล
โดยตรวจสอบว่าถ้าต่างบุคคลข้อมูลที่ได้เหมือนกัน และ
ซํ้ากันถือว่าข้อมูลนั้นเชื่อถึอได้และเป็นจริงแล้วทำ�การจด
บันทึก และตรวจสอบด้านวิธีวิทยา (Methodological
triangulation) โดยการตรวจสอบวิธกี ารเก็บข้อมูลถ้าข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ผลของข้อมูลภาค
สนาม และการสนทนากลุม่ ตรงกันแล้วนำ�ไปวิเคราะห์เนือ้ หา
(Content analysis) นำ�เสนอในรูปแบบการอธิบายตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สรุปและอภิปรายผล

1. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบ
ต่อชุมจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลเมือง
มาบตาพุด อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง
ด้านเศรษฐกิจ และสังคมพบว่าการพัฒนาพื้นที่
มาบตาพุดจากภาคเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม ทำ�ให้
พื้นที่เกษตรกรรมลดลง คนในชุมชนมีค่าครองชีพและหนี้
สินเพิ่มขึ้น ราคาที่ดินสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ และเกิดอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับภาค
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและ
ชุมชนห่างเหินกันมากขึ้น ผลต่างๆที่เกิดขึ้น สาเหตุเนื่องมา
จากพืน้ ทีม่ าบตาพุดถูกกำ�หนดเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักที่
เกี่ยวเนื่องกับการใช้ก๊าซธรรมชาติและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
อื่นๆ จำ�นวนโรงงานจึงเพิ่มมากขึ้นบนพื้นที่เกษตรกรรมเดิม
ภายใต้ราคาที่ดินที่สูงขึ้นจากการซื้อขายเกร็งกำ�ไรของนาย
หน้าค้าที่ดิน คนต่างถิ่นจำ�นวนมากเข้ามาพักอาศัยเช่าบ้าน
ในชุมชนเพือ่ มาทำ�งานในโรงงาน และประกอบอาชีพทีเ่ กีย่ ว

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กับอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับ
คนในชุมชนเดิม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจตามลำ�ดับขั้น(The stage of economic
growth theory) ขั้นเข้าสู่กระบวนการพัฒนา (Take-off
stage) ของรอสทาวน์ (Rostow, 1990, pp. 4-16) กล่าว
ว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นรวดเร็วมาก
โครงสร้างทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจพัฒนามากขึ้น
สังคมเมืองเกิดขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ความสัมพันธ์
ทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากความสัมพันธ์นับถือใกล้ชิด
เหมือนเครือญาติ มาเป็นความสัมพันธ์กันตามการหน้าที่
ความคุ้นเคยสนิทสนมในชุมชนลดลง
ด้านสิง่ แวดล้อม พบว่านาํ้ ฝนมีคณ
ุ ภาพเสือ่ มโทรม
ไม่ ส ามารถนำ�มาใช้ เ พื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภค คนในชุ ม ชน
มาบตาพุ ด ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของสิ่ ง
แวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สาเหตุเนื่องมาจากโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยรอบชุมชนปล่อยมลพิษออกสู่บรรยากาศ
และลงสู่ แ หล่ ง นํ้ า ต่ า งๆโดยขาดความรอบคอบ ความรู้
และความเข้าใจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
สอดคล้องกับแนวคิดของเกษม จันทร์แก้ว (2541, หน้า 539)
ที่กล่าวว่าสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมสาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมคือ ผู้ใช้ทรัพยากรหากขาดความรู้
ความเข้าใจ และประสบการณ์ จะทำ�ให้ขาดความระมัดระวัง
ในการใช้ นอกจากจะนำ�มาใช้มากและไม่เหมาะสมแล้ว
ยังอาจมีส่วนสร้างของเสีย และมลภาวะเกิดขึ้นได้
ด้านสุขภาพ พบว่ากลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม
รอบๆชุ ม ชนมี ผ ลต่ อ ระบบทางเดิ น หายใจ และร่ า งกาย
เกิดอาการต่างๆ เช่น แสบจมูก แสบตา หายใจไม่ออก
วิงเวียนศีรษะ คันขึ้นผื่น ตาบวม แน่นหน้าอก เกิดอาการ
เครียด สร้างความรำ�คาญ วิตกกังวล ขาดสมาธิ หลงลืม
ง่าย มีผลทำ�ให้คนในชุมชนมีโอกาสป่วยทางสุขภาพจิต และ
คุณภาพชีวิตเสื่อมโทรมลงได้ สาเหตุเนื่องมาจากโรงงาน
รอบๆชุมชนขาดการจัดการปัญหามลพิษโดยเฉพาะเรือ่ งกลิน่
ซึ่งคนในชุมชนได้รับกลิ่นบ่อยมาก และบางช่วงเวลากลิ่น
เหม็นมาก ส่วนเสียงจากยานพาหนะที่มีเสียงรบกวนตลอด
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ทั้งวันทั้งรถของคนงานในช่วงเวลาเร่งด่วน และรถบรรทุก
สินค้าที่มีเพิ่มมากขึ้นและวิ่งตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ภาวะ
ความกดดันทางเศรษฐกิจจาก รายได้ที่ลดลงและปัญหา
หนีส้ นิ ก็มสี ว่ นสำ�คัญเช่นกัน อีกทัง้ คนในชุมชนส่วนใหญ่ขาด
ความรูค้ วามเข้าใจในการป้องกันตนเองจากปัญหามลภาวะที่
เกิดขึน้ สอดคล้องกับการศึกษาของ พงศ์ราม รามสูต (2552,
หน้า 25) นงค์นุช สาวะจันทร์ (2552, หน้า 12-14) และ
บุษยา เตียรประเสริฐ (2541, หน้า 17-24) ที่กล่าวว่า
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมของมลภาวะทางอากาศเป็น
อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะระบบหายใจ
มะเร็งผิวหนัง ระบบประสาท และอาจสะสมในเนื้อเยื่อ
ร่างกาย ซึ่งมลสารแต่ละชนิดจะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพ
ต่างกัน รวมถึง ความเครียด และความผิดปกติของร่างกาย
2. การตรวจสอบผลกระทบต่อชุมชน ในเขต
เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำ�เภอเมือง จังหวัดระยองจาก
งานวิจัยกับสภาพจริงในชุมชน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ พบว่า
นํ้าฝน และนํ้าจากห้วย หนอง คลอง บึง ที่อยู่ในชุมชน
ไม่สามารถนำ�มาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้ สาเหตุ
เนื่องมาจากการปล่อยนํ้าเสียโรงงานลงสู่แหล่งนํ้าต่างและ
การปล่อยมลพิษ ฝุ่นควันสู่บรรยากาศ สอดคล้องกับการ
ศึกษาของณัทศักดิ์ พลายพล (2557) ที่ศึกษาปัญหาและ
ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด จากนิ ค มอุ ต สาหกรรม
มาบตาพุ ด ต่ อ ชุ ม ชนโดยทฤษฎี ขี ด ความสามารถในการ
รองรับด้านสิง่ แวดล้อมพบว่า คุณภาพนา้ํ ของแหล่งนา้ํ ทีร่ องรับ
นํ้ า เสี ย จากกิ จ กรรมอุ ต สาหกรรม และแหล่ ง นํ้ า ที่ ชุ ม ชน
ใช้อปุ โภคบริโภคมีคา่ เกินมาตรฐาน ส่วนคุณภาพอากาศมีคา่
เกินมาตรฐานในมลพิษประเภท ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซค์ ฝุน่
ละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย ส่งผลให้เกิด
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม
ในพื้ น ที่ ทั้ ง นี้ เ พราะแนวทางในการบริ ห ารจั ด การและ
การตรวจวัดคุณภาพของสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารรวมกลุม่
อุตสาหกรรมยังขาดประสิทธิภาพ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่าพื้นที่
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มาบตาพุดที่ดินมีราคาสูงขึ้น ธุรกิจ กิจการบ้านเช่า อาชีพ
ค้าขายต่างๆในชุมชน และธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับอุตสาหกรรม
มี เ พิ่ ม มากขึ้ น สาเหตุ เ นื่ อ งมาจากพื้ น ที่ ม าบตาพุ ด มี ก าร
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ถูกกำ�หนดเป็นพื้นที่
อุตสาหกรรม มีการขยายตัวของธุรกิจสังหาริมทรัพย์ และ
อสังหริมทรัพย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรม สอดคล้อง
กับการศึกษาของอดิศักดิ์ ตั้งปทมชาติ (2541) ที่ศึกษาผล
กระทบสิ่งแวดล้อมชุมชนจากการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณี การผลิตไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าบางปะกงพบว่า การก่อตั้งโรงไฟฟ้าบางปะกง
ส่ ง ผลให้ ส ภาพเศรษฐกิ จ มี ก ารขยายตั ว มี ก ารจ้ า งงาน
ประชาชนมี ร ายได้ เ พิ่ ม และโรงไฟฟ้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
สุ น ทรี ย ภาพและการท่ อ งเที่ ย ว โดยมี ป ระชาชน และ
ข้าราชการ มาทัศนศึกษาอยู่เป็นประจำ�
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง
ด้านเศรษฐกิจ เทศบาลจะต้องจัดทำ�แผนและกิจกรรมเสริม
สร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน ผ่านการทำ�แผนชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ควรมีประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร
การรับสมัครงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเมือง
มาบตาพุด อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ควรทำ�ข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างชุมชนและโรงงานในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ในสิทธิพิเศษกับบุตรหลานในการทำ�งานในโรงงาน สาเหตุ
ที่ต้องมีแนวทางแก้ไขแบบนี้เนื่องมาจาก คนในชุมชนขาด
โอกาสการสร้ า งรายได้ จ ากอาชี พ เสริ ม ทั้ ง ๆที่ ส ามารถใช้
ทรั พยากรในชุ ม ชนที่ มี อ ยู่ร่ว มกับ ทัก ษะของคนในชุม ชน
มาเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้คนใน
ชุมชนยังขาดโอกาสในการทำ�งานในโรงงานในเขตเทศบาล
เมืองมาบตาพุดจากข้อจำ�กัดการสื่อสาร และการให้โอกาส
การทำ�งาน สอดคล้องกับการศึกษาของกิติกร จามรดุสิต
และคณะ (2555, หน้า 239-240) กล่าวว่าควรมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน เพราะภาค
อุตสาหกรรม มาใช้พื้นที่ของคนในชุมชนเพื่อสร้างรายได้
ควรมีการตอบแทนคนในชุมชนเพือ่ ชดเชยในสิง่ ทีช่ มุ ชนได้รบั

ผลกระทบในรูปแบบต่างๆทีเ่ หมาะสม ทัง้ ด้านสาธารณูปโภค
สาธารณสุข และการสร้างงานให้คนในชุมชน
ด้านสังคม การแก้ไขการสัญจรในชุมชนมีหลายวิธี
คือ ชุมชนจัดทำ�ลูกระนาดหรือเส้นจราจรชะลอความเร็ว
จั ด ทำ�ป้ า ยจราจรบอกความหมายสากล และป้ า ยจำ�กั ด
ความเร็วในชุมชน สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างชุมชนและ
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งกรมการขนส่งทางบก และเจ้าหน้าที่ตำ�รวจต้องเข้มงวด
ในระเบียบการขนส่งและวินัยจราจร ส่วนแนวทางแก้ไข
ปัญหาเยาวชนคือ สมาชิกในครอบครัวต้องเสริมสร้างทักษะ
ความรู้แก่บุตรหลานด้านการใช้ชีวิตประจำ�วัน ชุมชนต้อง
สร้างกิจกรรมให้เด็กมีทักษะชีวิตของการอยู่ร่วมกับคนใน
ชุมชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ต้องร่วมทำ�งานอย่างบูรณการ
และร่วมกับชุมชนเพื่อนำ�ไปสู่การสร้างเด็กและเยาวชนให้
มีทักษะในชีวิตมากขึ้น สาเหตุที่ต้องมีแนวทางแก้ไขแบบ
นี้เนื่องมาจากการสัญจรบนท้องถนนในชุมชนมีปริมาณรถ
ทั้ ง รถจั ก รยานยนต์ ข องคนโรงงาน รถรั บ ส่ ง พนั ก งาน
รถบรรทุกสินค้าประเภทต่างๆทั้งตั้งแต่หกล้อขึ้นไปที่มีเพิ่ม
ขึ้นเป็นจำ�นวนมาก ถึงแม้วิ่งผ่านชุมชนที่มีความแออัดก็
ไม่ชะลอความเร็ว และไม่ค่อยรักษากฏจราจรสร้างความ
ไม่ปลอดภัยกับชีวติ และทรัพย์สนิ ของคนในชุมชน โดยเฉพาะ
เขตโรงเรียนในช่วงเวลารับ-ส่งนักเรียนทั้งเช้า และเย็น และ
ช่วงเวลาเร่งด่วน ส่วนด้านเยาวชนในชุมชนไม่รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่
เพราะต้องทำ�งานหาเลี้ยงครอบครัว ทิ้งให้บุตรหลานใช้ชีวิต
กับสื่อสังคมเสียเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งชุมชนขาดการเอาใจใส่
ดูแล และเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ไขอย่าง
จริงจัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญแข อ่างทอง (2554)
ทำ�การศึกษาปัญหาและ มาตรการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
ของแรงงานภาคอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบว่าปัญหาที่
อยู่อาศัยของแรงงานในเขตโรงงานสวนอุตสาหกรรมเครือ
สหพัฒน์ ได้แก่ ปัญหาการจอดรถริมถนน ทำ�ให้จราจรติดขัด
ในช่วงเวลาเร่งด่วน ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรในเวลา

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เร่งด่วน เมื่อพิจารณามาตราการการแก้ไขที่อยู่อาศัยของ
แรงงานในเขตโรงงานสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ พบว่า
ประชาชนอยากให้ มี ม าตรการเร่ ง ด่ ว น 2 ข้ อ ได้ แ ก่
1) การจัดอบรมเด็กและเยาวชนและ 2) อยากให้เทศบาล
บังคับใช้ พรบ. การจักการจราจรมิให้กีดขวางการจราจร
อย่ า งจริ ง จั ง และควรมี ค่ า ปรั บ สำ�หรั บ ผู้ ทำ�ผิ ด กฎหมาย
จราจร พื้นที่มาบตาพุดมีปัญหาเกิดขึ้นทุกด้านโดยเฉพาะ
ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมแต่การที่จะแก้ปัญหาให้
ตรงกับความต้องการของชุมชน และไม่ล่าช้า เทศบาลเมือง
มาบตาพุดต้องมีเอกภาพในการจัดการ แก้ไขปัญหาดังกล่าว
ดังนัน้ จึงควรมีการจัดตัง้ เขตปกครองพิเศษทีเ่ ป็นกลไกในการ
จัดการปัญหาในพืน้ ทีม่ าบตาพุด สาเหตุทตี่ อ้ งมีแนวทางแก้ไข
แบบนี้เนื่องมาจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ มีความล่าช้าในการจัดการและแก้ไข เพราะมี
หลายหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เป็นหน่วยงานที่ที่ไม่ใช่หน่วย
งานในท้องถิ่น และขาดการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหา อีกทั้งด้วยบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายที่กำ�กับและ
ควบคุมไว้เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น
การจัดตัง้ เขตปกครองพิเศษ จะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาบตาพุดตามความต้องการของชุมชน
ตามกรอบกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 มาตรา 284 การปกครองท้องถิ่น วรรค 9
การจั ด ตั้ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เ ศษที่ มี
โครงสร้างการบริหารจัดการที่แตกต่างจากที่บัญญัติไว้ให้
กระทำ�ได้ตามกฎหมาย อย่างมีส่วนร่วม (วุฒิสาร ตันไชย
2555, หน้า 13) ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ
เดชรัต สุขกำ�เนิด (2552, หน้า 236) ที่ว่าควรจัดตั้งจังหวัด
ระยองเป็นเขตการปกครองพิเศษ เนื่องจากจังหวัดระยอง
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีศักยภาพ และมีความ
พร้อมที่ทำ�ให้อุตสาหกรรมเข้ามาเป็นจำ�นวนมาก เศรษฐกิจ
มีความเจริญก้าวหน้าเป็นไปอย่างก้าวกระโดด แต่ในขณะ
เดียวกันปัญหาต่างๆ ก็เพิ่มมากขึ้นแต่การบริหารจัดการ
ต่างๆ ต้องผ่านหน่วยงานส่วนกลางทำ�ให้เกิดความล่าช้า และ
แก้ปัญหาไม่ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่ หากมีการ
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บริหารจัดการแบบบูรณาการ มีโครงสร้างเป็นของตนเอง
โดยจัดตั้งเป็นเขตการปกครองพิเศษให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมจะเป็นทางออกที่ช่วยให้การบริหารจัดการของจังหวัด
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่
ด้านสิ่งแวดล้อม สัตว์นํ้าจืดลดลงและบางชนิด
สูญหายไปต้องสำ�รวจแหล่งนํ้าในชุมชนและกำ�หนดพื้นที่
อนุรักษ์สัตว์น้ํา พื้นที่จับสัตว์น้ํา และสร้างข้อตกลงร่วมกัน
ในแต่ละชุมชน นอกจากนีห้ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องสนับสนุน
พันธุ์สัตว์นํ้าเพื่อขยายพันธุ์ และสร้างข้อตกลงร่วมกันใน
แต่ ล ะชุ ม ชนมี ก ารกำ�หนดพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ สั ต ว์ นํ้ า พื้ น ที่ จั บ
สัตว์นํ้าในแต่ละชุมชน สาเหตุที่ต้องมีแนวทางแก้ไขแบบ
นี้เนื่องมาจากสัตว์นํ้าจืดตามแหล่งนํ้าธรรมชาติลดน้อยลง
และบางชนิดสูญหายไป จากคนต่างถิ่นที่มีทักษะการจับ
สัตว์นํ้าอย่างเชี่ยวชาญเพื่อนำ�มาบริโภคและค้าขาย ทำ�ให้
ปริมาณสัตว์นํ้าลดน้อยลงและบางชนิดได้สูญหายไปจาก
ชุมชน ซึ่งคนในชุมชนมีความพยายามให้สัตว์นํ้าจืดคงอยู่
ในแหล่งนํ้าธรรมชาติและมีสัตว์นํ้าจืดบริโภคร่วมกันภายใน
ชุมชน แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว สอดคล้องกับกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการแก้ ไขปั ญหาผลกระทบจากการพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมด้ า นสิ ท ธิ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน คือสิทธิชุมชนตามมาตรา 66 ที่กล่าวว่าบุคคลซึ่ง
รวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ย่อมมีสิทธิการมีสิทธิและอำ�นาจร่วมกับรัฐเพื่อการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ในการ
จัดการทรัพยากรของท้องถิ่น (สำ�นักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, 2555, หน้า 31-37)
การรับผิดชอบสุขภาพชุมชนต้องจัดตั้งกองทุน
สุ ข ภาพเพื่ อ ดู แ ลคนในชุ ม ชน สร้ า งหลั ก ประกั น ความ
ปลอดภัยในรูปแบบบัตรประกันสุขภาพที่รักษาพยาบาล
ได้อย่างทั่วถึง และกองทุนสุขภาพ สาเหตุที่ต้องมีแนวทาง
แก้ไขแบบนี้เนื่องมาจาก คนในชุมชนรอบโรงงานในเขต
เทศบาลเมืองมาบตาพุดได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
ปล่อยมลพิษของโรงงานทัง้ ปล่อยออกสูบ่ รรยากาศ และลงสู่
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แหล่งนํา้ สาธารณะทำ�ให้คนในชุมชนเจ็บป่วยเรือ้ รัง ทัง้ ระบบ
ทางเดินหายใจ อาการผื่นคัน และภูมิแพ้ ดังนั้นโรงงาน
อุตสาหกรรมควรมีการสร้างหลักประกันความปลอดภัยและ
ความพร้อมในการรับผิดชอบต่อชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบด้าน
สุขภาพให้คนในชุมชน สอดคล้องกับงานศึกษาของ กระทรวง
สาธารณสุข (2554, หน้า20-26) กมลศักดิ์ ตรีครุฑพันธ์
(2549, หน้า 101) เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง (2546, หน้า 113-114)
เดชรัต สุขกำ�เนิด (2552, หน้า 171, 233) มหาวิทยาลัย
มหิดล (2553, หน้า 107) ซึ่งระบุว่าภาคอุตสาหกรรมควร
ดำ�เนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนโดยให้ผแู้ ทนชุมชน และหน่วยงานท้องถิน่
ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูบ้ ริหารจัดการ ควรจัดให้มแี พทย์เคลือ่ นทีใ่ ห้
บริการรักษาพยาบาลหมุนเวียนไปยังชุมชนต่างๆ อย่างทัว่ ถึง
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นผูม้ บี ทบาทหน้าที่
ในการให้ข้อมูล และการแจ้งเตือนด้านมลภาวะควรมีการ
แจ้งเตือน และให้ข้อมูลข่าวสารด้านมลภาวะที่เป็นจริง ต้อง
มีช่องทางการสื่อสารสื่อสังคมกับชุมชนในรูปแบบ LINE
กลุ่ม เพื่อเป็นเครือข่ายแจ้งเตือนด้านมลภาวะ ให้ความรู้
เกีย่ วกับมลภาวะและวิธกี ารป้องกันมลภาวะ กับคนในชุมชน
มาบตาพุดสาเหตุที่ต้องมีแนวทางแก้ไขแบบนี้เนื่องมาจาก
คนในชุมชนขาดความน่าเชิ่อถือ ในการให้ข้อมูลแจ้งเตือน
ด้านมลภาวะ ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นอกจาก
นี้คนในชุมชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับมลภาวะและวิธีการ
ป้องกันมลภาวะที่เกิดขึ้นในชุมชน และข้อมูลสารตั้งต้นสาร
เคมีในโรงงาน ขาดช่องทางการสื่อสารสื่อสังคมกับชุมชน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของเวียรเธียร สุขชืน่ (2545, หน้า 99100) ทีก่ ล่าวว่าต้องนำ�หลักการป้องกันไว้กอ่ น (Precaution
principle) มาใช้และการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (Public
disclosure) ให้สาธารณชนเข้าถึงได้
ด้านสุขภาพ มลภาวะที่เกิดขึ้นในชุมชนควรมีการ
ปรับแก้คา่ มาตรฐานรวมของการปล่อยมลพิษร่วมกันของทุก
โรงงาน คนในชุมชนควรมีสว่ นร่วม และเรียนรูใ้ นการกำ�หนด
ค่ามาตรฐานการปล่อยมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบมลพิษ ควรพัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจสอบ

มลพิษ สาเหตุทตี่ อ้ งมีแนวทางแก้ไขแบบนีเ้ นือ่ งมาจาก คนใน
ชุมชนรูส้ กึ ไม่ปลอดภัยในชีวติ การปล่อยมลพิษของโรงงานที่
ไม่คำ�นึงถึงค่ามาตรฐานรวมของทุกโรงงาน ที่เกินมาตรฐาน
และมีผ ลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน นอกจากนี้
โรงงานมีการแอบปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ และ
ออกสู่บรรยากาศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
มลพิษให้ข้อมูลด้านมลพิษที่ไม่เป็นจริงขาดความน่าเชื่อถือ
และไว้วางใจจากชุมชน และคนในชุมชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในการกำ�หนดค่ามาตรฐานการปล่อยมลพิษออกจาก
โรงงานสู่บรรยากาศ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เวียรเธียร
สุขชื่น (2545, หน้า 99-100) และเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง (2546,
หน้า 92-117) กล่าวว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
ลดและขจัดปัญหามลพิษ ควรมีการเปิดเผยข้อมูลด้านมลพิษ
ให้แก่ประชาชนให้มากขึ้น ควรมีวิธีการประชาสัมพันธ์อย่าง
ทั่วถึง และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับรู้
ควรปรับค่ามาตรฐานของคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
เนื่องจากค่ามาตรฐานบางชนิด ทำ�ให้คนในชุมชนเป็นโรค
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมากขึ้น
โรงงานอุตสาหกรรมทีจ่ ดั ทำ�เวทีประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม (EHIA) และสุขภาพ ควรจัดทำ�เวทีดังกล่าว
ในชุมชนและไม่ควรกำ�หนดจำ�นวนผู้เข้าร่วมเพื่อเปิดโอกาส
ให้คนในชุมชนได้เรียนรูร้ ว่ มกัน สาเหตุทตี่ อ้ งมีแนวทางแก้ไข
แบบนี้เนื่องมาจาก การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ (EHIA) ที่ผ่านมา คนในชุมชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการดังกล่าวเป็นจำ�นวนมาก เพราะการจัด
ทำ�เวทีประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ เชิญ
เพียงตัวแทนคนในชุมชนมาร่วมเวที และสถานที่จัดไม่ได้
อยู่ในชุมชน ทำ�ให้คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในกิจกรรม
ดังกล่าว เพราะเป็นเรื่องใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดล (2533, หน้า 107) และ (ธงชัย พรรณ
สวัสดิ,์ 2554, หน้า 11) ทีร่ ะบุวา่ ในมาตรา 67 สิทธิของบุคคล
เพื่อให้ดำ�รงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่
จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือ
คุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความ
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เหมาะสม การดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำ�มิได้ เว้น
แต่จะได้ศกึ ษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มกี ระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้ง
ได้ให้องค์กรอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
ที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ
หรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำ�เนินการ
ดังกล่าว และร่วมผลักดันให้ประชาชนและภาคีเครือข่าย มี
ส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
(EHIA) มากขึ้น และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง
แวดล้อมควรจะเพิ่มบทบาทควบคุม กำ�กับการทำ�รายงาน
ผลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ร่วมกับภาค
ประชาชนมากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. การจั ด ทำ�แผนชุ ม ชนของเทศบาลเมื อ ง
มาบตาพุดควรมีแผนการพัฒนาอาชีพเสริมกับคนในชุมชน
และแผนการการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตชีวิต
เพิ่มขึ้น
2. นิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด ควรส่ ง เสริ ม
การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือ
กับคนในชุมชนมาบตาพุดเพิ่มขึ้น ในด้านการให้ความรู้ และ
ข้อมูลด้านมลภาวะ
ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ในการเป็ น เขต
ปกครองพิเศษมาบตาพุด
2. ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดตั้งกองทุน
สุขภาพชุมชนมาบตาพุด
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยด�ำเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์เข้า
สู่ต�ำแหน่ง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 10 คน ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ของกลยุทธ์ โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาจ�ำนวน 164 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
ผลการวิจัยพบว่า
1. กลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มี 3
ระดับ ประกอบด้วย 1.1 กลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ สร้างศักยภาพการเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งทางด้านวิจัยเพื่อ
พัฒนางานวิจัยที่ทันสมัยสร้างความเป็นผู้น�ำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานภาคตะวันออกและเชื่อม
โยงสูเ่ ครือข่ายสากล และสร้างระบบการดูแลคณาจารย์หลังส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพือ่ สร้างสรรค์งานวิจยั อย่าง
ต่อเนื่อง 1.2 กลยุทธ์ระดับคณะได้แก่ สนับสนุนการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นวิจัยและสนับสนุนการเผยแพร่ตี
พิมพ์ผลงานวิจยั ทัง้ ของคณาจารย์และนิสติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทำ� วิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียน
รูแ้ บบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้มกี ารเผยแพร่ผลงานวิจยั ในระดับชาติ หรือนานาชาติเป็นประจ�ำทุกปี 1.3
กลยุทธ์ระดับบุคคล ได้แก่ สร้างเจตคติต่อตนเองในการเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการการสร้างความเชื่อมั่น และความตระหนัก
ในตนเองต่อการเข้าสูต่ ำ� แหน่งทางวิชาการ และสร้างแรงจูงใจให้กบั ตนเองในการเข้าสูต่ ำ� แหน่งทางวิชาการด้วยค่าตอบแทน
และการยอมรับนับถือเพิ่มมากขึ้น
2. ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ : กลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์/ เข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการ

*บุคลากรช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract

The purpose of this research was to find out the strategies to obtain academic position of
instructors in Faculty of Education, Burapha University. The research methodology devided in to 2
phases; the first phase was constructing strategies to obtain academic position by interviewing 10
spcialists, the second phase was to find out the feasibility of strategies practices by using 5 rating- scale
questionnaire.The samples who answered the questionnaires were 164 instructors in Faculty of
Education, Burapha University. The statistical devices used in this study were mean and standard
deviation.
The results were as follows:
1. University level; constructing for Research Excellence University which will
be academically leader in South East Asia potentials, as well as connecting to international countries;
constructing supported systems for graduates students (after received doctorate degree) to create
researches continually.
Faculty level: Supporting new research oriented curriculum in graduate level; supporting the
research publishing, both students and instructors, in academic journals; supporting instructors to
develop effective teaching – learning innovations; supporting research publishing both at national and
international level.
Personnal level: Constructing instructors’ self-efficacy to obtain academic position; constructing
self- confidence and self-realization of instructors to obtain academic position; constructing self
motivation, money incentive and recognition, to obtain academic position.
2. As a results of feasibility study of these strategies, the finding revealed that
there was high Recommendation from faculties in applying these strategies in Burapha University.

บทนำ�

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ
และมีความรับผิดชอบทีจ่ ะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ทำ�การวิจยั เพือ่ แสวงหาและพัฒนาองค์ความรูใ้ นศาสตร์สาขา
วิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำ�ไปใช้ในการเรียนการสอน
รวมทัง้ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำ�รงตำ�แหน่ง
ทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาจะเกิดขึ้นได้ต้องให้ความ
สำ�คัญในการพัฒนาอาจารย์อันจะส่งผลไปสู่การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ผลที่ตามมาคือการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนให้ดียิ่งขึ้น (เสริมศักด์ วิศาลาภรณ์, 2545, หน้า 5)

อาจารย์ ที่ มี คุ ณ ภาพจะช่ ว ยชี้ แ นะบั ณ ฑิ ต ให้ คิ ด ได้ อ ย่ า ง
มี เ หตุ ผ ลมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการ
ประกอบอาชีพ มหาวิทยาลัยของรัฐเป็นองค์การทีไ่ ด้รบั มอบ
หมาย และความเชื่อถือไว้วางใจจากสังคมให้ปฏิบัติภารกิจ
หลัก 4 ประการ คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคม และการทำ�นุศิลปวัฒนธรรม (จรัส สุวรรณเวลา,
2546, หน้า 197-198) แต่เท่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจะเน้น
ในด้านการสอนเป็นหลัก ไม่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่
ในการค้นคว้าวิจัย อาจารย์จำ�นวนไม่น้อยที่คิดว่าการสอน
และการถ่ายทอดความรูเ้ ป็นหน้าทีห่ ลักเพียงอย่างเดียว โดย
ในภาพรวมมีนอ้ ยมากของอาจารย์ทงั้ หมดในระดับอุดมศึกษา
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ที่ทำ�งานวิจัย ดังนั้น จึงต้องมีการกระตุ้นให้อาจารย์สร้าง
ความรู้ ใ หม่ แ ล้ ว นำ�ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการเรี ย นการสอน
จึงต้องมีการสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการทีม่ ี
คุณภาพสูงอันจะส่งผลต่อตำ�แหน่งทางวิชาการผูท้ ไี่ ด้ตำ�แหน่ง
ทางวิชาการต้องผ่านกระบวนการตามกฎและระเบียบทีม่ อี ยู่
และเกิดความภาคภูมใิ จว่าได้มาอย่างถูกต้องเป็นเกียรติและ
ศักดิ์ศรีตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพของอาจารย์อีกด้วย
(มนัส สุวรรณ, 2543, หน้า 5-6)
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลทีส่ ำ�คัญในการแสดง
ให้เห็นว่าอาจารย์ประจำ�และนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนา
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่ง
เสริมให้มีการเผยแพร่และนำ�ไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการ
และการแข่งขันวิชาการของประเทศได้ การผลิตผลงานทาง
วิชาการเป็นสิ่งสำ�คัญของการเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่จะต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง
โดยเริ่มตั้งแต่การจูงใจให้อาจารย์รักงานและมีจิตสำ�นึกใน
การทุม่ เทความรู้ ความสามารถ เนือ่ งจากต้องใช้ความมุง่ มัน่
ความเพี ย รพยายามและความมานะอดทน การพั ฒ นา
อาจารย์ให้เกิดเจตคติ ความรู้ ความสามารถ ด้านการผลิตผล
งานทางวิชาการจึงเป็นสิง่ จำ�เป็นอย่างยิง่ ต่อการเข้าสูต่ ำ�แหน่ง
ทางวิชาการ ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่สำ�คัญ 2 ส่วน คือ ปัจจัย
ส่วนที่หนึ่ง คือตัวอาจารย์เอง ส่วนที่สองคือ การสนับสนุน
ของสถาบัน (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2541, หน้า 8)
คณะศึ ก ษาศาสตร์ เ ป็ น คณะหนึ่ ง ที่ สั ง กั ด ใน
มหาวิทยาลัยบูรพา มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตออกรับใช้สังคม
อาจารย์ที่ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชาการในปีการศึกษา 2558
ประกอบไปด้วย ตำ�แหน่งรองศาสตราจารย์ จำ�นวน 5 คน
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จำ�นวน 24 คน และตำ�แหน่ ง
อาจารย์ จำ�นวน 217 คน ซึ่งตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กำ�หนด ทั้งนี้
แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 กลยุทธ์ที่ 12 กำ�หนดให้
มีพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีขีดความ
สามารถสูง สอดคล้องกับภารกิจและแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา ซึ่งได้กำ�หนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของกลยุทธ์คือใน
ปี พ.ศ. 2558 ให้คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มีตำ�แหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 55 ของอาจารย์ทั้งหมด (คณะศึกษา
ศาสตร์, 2557, หน้า 49) จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ยังสามารถขอ
เสนอผลงานทางวิชาการได้อีกในระดับหนึ่ง
จากสภาพของการเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการดัง
กล่าวข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การ
พัฒนาอาจารย์เข้าสูต่ ำ�แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าจะมีกลยุทธ์ใดช่วยใน
การพัฒนาอาจารย์เข้าสูต่ ำ�แหน่งทางวิชาการ เพือ่ เสริมสร้าง
ความเป็นเลิศทางวิชาการความก้าวหน้าในตำ�แหน่งทาง
วิชาการ ความน่าเชื่อถือและคุณภาพการศึกษาต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาอาจารย์ เข้ า สู่
ตำ�แหน่ ง ทางวิ ช าการของคณาจารย์ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพือ่ ตรวจสอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ขิ อง
กลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำ�ถามการวิจัย

1. กลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำ�แหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มีอย่างไร
2. ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของกลยุทธ์การ
พัฒนาอาจารย์เข้าสูต่ ำ�แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในระดับใด

ความสำ�คัญของการวิจัย

1. ได้ ท ราบถึ ง กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาอาจารย์ เข้ า สู่
ตำ�แหน่งทางวิชาการเพื่อนำ�ไปใช้ในการพัฒนาและบริหาร
งานเพื่อเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ
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2. ผูบ้ ริหารในมหาวิทยาลัย สามารถนำ�กลยุทธ์การ
พัฒนาอาจารย์เข้าสูต่ ำ�แหน่งทางวิชาการไปใช้ในการกำ�หนด
แนวทางการดำ�เนินงานการบริหารจัดการ และสนับสนุนให้
อาจารย์เข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการอันจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของคณาจารย์และคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยต่อไป
3. ผู้บริหารได้แนวทางในการสร้างกลยุทธ์การ
พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ และเอื้ออำ�นวย
ต่อการเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์
และนโยบายให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ ได้จากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร์
จำ�นวน 264 คน
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จำ�นวน 164 คน ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างมีขนาด
เป็นไปตามตารางสำ�เร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie
& Morgan, 1970, p. 608) โดยวิธกี ารสุม่ อย่างง่าย (Simple
random sampling)

กรอบความคิดในการวิจัย

1. ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การ
พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยยึดหลักการ
แนวคิ ด ทฤษฎี จากเอกสาร ตำ�รา และงานวิ จั ย อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาสภาพปัจจุบันของคณะศึกษาศาสตร์
รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงาน
ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 10 คน โดยวิธีเลือก
เจาะจง คุณสมบัติคือเป็นคณาจารย์ที่มีตำ�แหน่งระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
บริหารซึ่งเป็นที่ยอมรับในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา
2. นำ�ข้อมูลจากข้อที่ 1 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์
และสรุปเป็นประเด็นรายข้อกลยุทธ์
การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. นำ�ข้อมูลข้อที่ 2 ไปศึกษาความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบตั ขิ องกลยุทธ์โดยสอบถามความคิดเห็นกลุม่ ตัวอย่างจาก
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำ�นวน 164 คน
4. สรุปและนำ�เสนอกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์
เข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษากลยุทธ์การพัฒนา
อาจารย์เข้าสูต่ ำ�แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามระดับกลยุทธ์การบริหารงาน
3 ระดับ ประกอบด้วย กลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย กลยุทธ์
ระดับคณะ และกลยุทธ์ระดับบุคคล (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์,
2556) ซึ่งสรุปเป็นกรอบแนวคิดดังภาพ
ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกลยุทธ์
การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำ�แหน่งทาง
วิชาการ การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค (SWOT)
กลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำ�แหน่ง
ทางวิชาการ

กลยุทธ์
- ระดับมหาวิทยาลัย
- ระดับคณะ
- ระดับบุคคล

ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของ
กลยุทธ์ การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่
ตำ�แหน่งทางวิชาการ

ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์
สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์
เข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ จำ�นวน 10 คน จากนั้นนำ�ไป
ศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ขิ องกลยุทธ์โดยคณาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิธีดำ�เนินการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามชนิด
ปลายเปิดที่สร้างขึ้นโดยนำ�เอาทฤษฏีเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
พัฒนาอาจารย์เข้าสูต่ ำ�แหน่งทางวิชาการ ได้กรอบแนวคิด 4
กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และ
ระดับบุคคล โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนำ�ไปมา
วิเคราะห์ผลเป็นความถี่ และอันดับ จากนัน้ นำ�ข้อมูลไปสร้าง
เป็นแบบสอบถาม แบบสอบถามฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ 1 มาสร้างเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ
ได้แก่ กลยุทธ์มคี วามเป็นไปได้อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

แบบสั ม ภาษณ์ ฉ บั บ ที่ 1 ได้ จ ากการสั ม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโดยการ
แจกแจงความถี่ และจั ด อั น ดั บ จากนั้ น นำ�ไปสร้ า งเป็ น
แบบสอบถาม แบบสอบถามฉบั บ ที่ 2 การตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำ�แหน่ง
ทางวิชาการ เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X )
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากลยุทธ์การ
พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยดำ�เนินการวิจัย 2
ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 1 การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์
เข้าสู่ตำ�แหน่ง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน
10 คน ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติของกลยุทธ์ โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ คณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจำ�นวน 164 คน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัยพบว่า
1. กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาอาจารย์ เข้ า สู่ ตำ�แหน่ ง
ทางวิชาการของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บู ร พา มี 3 ระดั บ ประกอบด้ ว ย 1.1 กลยุ ท ธ์ ร ะดั บ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ สร้างศักยภาพ การเป็นมหาวิทยาลัย
ที่เข้มแข็งทางด้านวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยที่ทันสมัยสร้าง
ความเป็นผู้นำ�ทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพ
พื้นฐานภาคตะวันออกและเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล และ
สร้างระบบการดูแลคณาจารย์หลังสำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาเอกเพื่ อ สร้ า งสรรค์ ง านวิ จั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 1.2
กลยุทธ์ระดับคณะได้แก่ สนับสนุนการเปิดหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เน้นวิจัยและสนับสนุนการเผยแพร่ตีพิมพ์ผล
งานวิจัยทั้งของคณาจารย์และนิสิตส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คณาจารย์ทำ�วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียน
รู้แบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้มีการเผย
แพร่ผลงานวิจยั ในระดับชาติ หรือนานาชาติเป็นประจำ�ทุกปี
1.3 กลยุทธ์ระดับบุคคล ได้แก่ สร้างเจตคติต่อตนเองในการ
เข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการการสร้างความเชื่อมั่น และความ
ตระหนักในตนเองต่อการเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ และ
สร้างแรงจูงใจให้กับตนเองในการเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ
ด้วยค่าตอบแทนและการยอมรับนับถือเพิ่มมากขึ้น
2. ผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ของกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล

จากผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ขอนำ�เสนอ
อภิ ป รายผลการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ จ ากคณาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อยืนยันความ
เป็นไปได้ของกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำ�แหน่งทาง
วิชาการเป็นหลักในการอภิปรายดังนี้
1. ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติกลยุทธ์การพัฒนา
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อาจารย์เข้าสูต่ ำ�แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องจากตำ�แหน่งทางวิชาการมีความสำ�คัญมาก
ต่อวิชาชีพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพราะตำ�แหน่งทาง
วิชาการแสดงถึงความเป็นผู้รู้ แสดงถึงศักดิ์ศรีแห่งความ
เป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา และยังเป็นเครื่องแสดงถึง
ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีวิชาความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ การมีคณาจารย์
ที่มีตำ�แหน่งทางวิชาการสูงๆจำ�นวนมาก จึงถือเป็นเกียรติ
ของมหาวิทยาลัยทำ�ให้มหาวิทยาลัยมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั่วไปด้วยการผลิตผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพตามระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน
ที่กำ�หนด อีกทั้งการเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการนับเป็นการ
พั ฒ นาวิ ช าชี พ ของอาจารย์ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมซึ่ ง สะท้ อ น
ให้ เ ห็ น ความเชี่ ย วชาญ ความชำ�นาญ ความลุ่ ม ลึ ก ทาง
วิชาการ วิสัยทัศน์ ความพากเพียร รวมทั้งใช้ความอดทน
เพียรพยายาม เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการยาวนาน ดังที่ อำ�นวยพร มโนวงศ์ (2552,
หน้า 2-3) กล่าวว่าการเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการจึงเป็น
เสมือนหนึ่งรางวัลของความก้าวหน้าและความสำ�เร็จใน
วิชาชีพผู้ที่ได้รับกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ และระดับ
ตำ�แหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นย่อมได้รับความคาดหวังว่าจะ
ต้องทำ�การ ศึกษา และผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ
และนอกจากนี้ยังเป็นสิ่งบ่งชี้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเป็น
ดัชนีชี้คุณภาพ และความสำ�เร็จของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ
หากมหาวิทยาลัยมีปริมาณของอาจารย์ที่ดำ�รงตำ�แหน่งทาง
วิชาการสูงก็จะสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ความน่าเชื่อ
ถือการได้รับการยอมรับตลอดจนเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความมีคุณภาพและศักยภาพของสถาบัน
และเมื่ อ พิ จ ารณามี ป ระเด็ น ที่ น่ า สนใจนำ�มา
อภิปรายดังนี้
กลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย มีความเป็นไปได้อยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากการเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์จะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้หรือร้อยละ
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ของอาจารย์ที่มีตำ�แหน่งทางวิชาการต่อจำ�นวนอาจารย์
ทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยที่จะกำ�หนดกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์
เข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการที่มีความเหมาะสมและเป็นไป
ได้ ดังนั้น การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ให้มีตำ�แหน่ง
ทางวิชาการ มีความจำ�เป็นที่จะต้องมีการเสริมสร้างเจตคติ
ความเชื่อมั่น และสร้างความตระหนักของอาจารย์ในคณะ
ต่อการเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นว่าเป็นสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ ดีมีคุณค่า และเป็นความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน ได้รบั การยอมรับในวงวิชาชีพ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
นอกนี้ มหาวิทยาลัยยังได้การกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงาน
ทางวิชาการและการเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตามในการดำ�เนินการตามกลยุทธ์นนั้ มหาวิทยาลัย
ต้องเลือกกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้มา
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้ดำ�เนินไปในทิศทางเดียวกันโดยอาศัยความร่วมมือ ความ
ยืดหยุ่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนปลงอยู่ตลอเวลา ประกอบกับมหาวิทยาลัยควร
มีแผนพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัยโดย
การจัดทำ�แผนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีตำ�แหน่งทางวิชาการให้มาก
ขึน้ สอคล้องกับงานวิจัย ศุภมิต ณ เชียงใหม่ (2541) ได้
ศึกษาสภาพทั่วไปกับความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติของ
อาจารย์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ใ นการเข้ า สู่ ตำ�แหน่ ง ทาง
วิชาการ พบว่า ตำ�แหน่งทางวิชาการสร้างความภูมิใจแก่
ผู้ขอ มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
จัดสรรผูท้ รงคุณวุฒใิ นการพิจารณากำ�หนดตำ�แหน่งทีเ่ หมาะ
สม และได้รบั ค่าตอบแทนเหมะสมกับเวลาและความยากง่าย
ของผลงาน นอกจากนัน้ การสัมมนาเกีย่ วกับเกณฑ์ในการขอ
ตำ�แหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกระยะ 1-2 ปี จะสร้าง
ความเข้าใจและกระตุน้ ให้ผลิตผลงานทางวิชาการรวมทัง้ ต้อง
มีงบประมาณสนับสนุนการทำ�ผลงานวิจัย และในการเข้าสู่
ตำ�แหน่งทางวิชาการ
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กลยุทธ์ระดับคณะ มีความเป็นไปได้ยใู่ นระดับมาก
ทั้งนี้เนื่องจากตำ�แหน่งทางวิชาการมีความสำ�คัญต่อวิชาชีพ
ของอาจารย์ ใ นระดั บ อุ ด มศึ ก ษาเป็ น อย่ า งยิ่ ง เนื่ อ งจาก
เป็นวิชาชีพที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลในระดับ
ปั ญ ญาชน ดั ง นั้ น อาจารย์ จึ ง ต้ อ งพั ฒ นาตนเองให้ เ กิ ด
ความรู้ ใ หม่ ๆ ด้ ว ยการวิ จั ย เขี ย นเอกสารทางวิ ช าการ
ผลิ ต ตำ�ราหรื อ ผลงานทางวิ ช าการในลั ก ษณะอื่ น ๆ เพื่ อ
ประกอบการขอตำ�แหน่ ง ทางวิ ช าการ อั น เป็ น ตำ�แหน่ ง
ที่ บ่ ง บอกถึ ง คุ ณ ภาพของอาจารย์ ส่ ง ผลให้ อ าจารย์ ไ ด้
รั บ เกี ย รติ แ ละศั ก ดิ์ ศ รี ต่ อ วิ ช าชี พ ของการสอนเนื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพย่อมบ่งบอกถึงอาจารย์ที่มีคุณภาพ
(ศรุตา ชัยสุวรรณ, 2550, หน้า 32) การสนับสนุนการวิจัย
ทุ น ผลผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการ ตลอดจนการสนั บ สนุ น
อุปกรณ์การวิจยั และการผลิตผลงานทางวิชาการ การส่งเสริม
และสนับสนุนให้ภาควิชาและสาขาวิชามีอาจารย์อาวุโส/
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาให้คำ�แนะนำ� ช่วยเหลือในการ
เข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการแล้ว จะสามารถทำ�ให้อาจารย์
ผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพและขอตำ�แหน่ ง
ทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น การเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการเสนอขอตำ�แหน่งทางวิชาการ
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ปรี ช า เต็ ง ศิ ริ วั ฒ นา (2543)
ได้ศกึ ษาการพัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิ ท ยาเขตพายั พ พบว่ า การเข้ า สู่ ตำ�แหน่ ง ทางวิ ช าการ
ผู้บริหารต้องเห็นความสำ�คัญของการพัฒนาและส่งเสริม
การพั ฒ นาอย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ ง สร้ า งความ
ตระหนักแก่บุคลากร เพื่อให้ความสำ�คัญและจำ�เป็นในการ
พั ฒ นาตนเองอย่ า งสมํ่ า เสมอ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย
อำ�นวย มโนวงศ์ (2552) ได้ศึกษาการเข้าสู่ตำ�แหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ พบว่าการเข้าสู่
ตำ�แหน่งทางวิชาการ โดยผู้บังคับบัญชาระดับคณะ/ภาค
วิชา/สาขาวิชาต้องส่งเสริม คอยกระตุน้ ให้คำ�แนะนำ� ปรึกษา
และทำ�การประเมินจึงควรสนับสนุนโดยลดภาระงานสอน
ลง สร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานทาวิชาการ รวมทั้งสร้าง
บรรยากาศด้านการวิจัยขึ้นภายในคณะ/ภาควิชา/

กลยุทธ์ระดับบุคคล มีความเป็นไปได้อยูใ่ นระดับมาก
ทั้งนี้ เนื่องจากการเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการนั้นคณาจารย์
ทุกคน จำ�เป็นต้องมีความสามารถในการจัดทำ� เอกสาร
คำ�สอน เอกสารประกอบ การสอน และผลงานงานวิชากา
รอื่นๆซึ่งประกอบด้วย ผลงานวิจัย บทความวิชาการ ตำ�รา
หนังสือ และงานวิจัยสอดคล้องกับงานกับจรูญ สมบูรณ์
และวัฒน์ ศิริกุล (2546) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปั ญ หาการพั ฒ นาบุ ค ลากรสู่ ตำ�แหน่ ง ทางวิ ช าการสู ง ขึ้ น
กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
พบว่า อาจารย์ต้องมีความตั้งใจมากขึ้นในการจัดทำ�ผลงาน
ทางวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาตนเองให้ มี ตำ�แหน่ ง ทางวิ ช าการ
สอดคล้องกับ อำ�นวยพร มโนวงศ์ (2552) ได้ศึกษาการเข้าสู่
ตำ�แหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ พบว่า
การเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการของอาจารย์เป็นภารกิจหนึ่ง
ที่ มี ค วามสำ�คั ญ เนื่ อ งจากเป็ น การพั ฒ นางานวิ ช าการ
การเลื่อนขั้นตำ�แหน่งทางวิชาการ และสายทางก้าวหน้า
ในอาชี พ ของอาจารย์ โดยอาจารย์ จ ะต้ อ งผลิ ต ผลงาน
ทางวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กำ�หนด และ
คณาจารย์เองต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่เพราะการเข้าสู่
ตำ�แหน่งทางวิชาการเป็นการพัฒนาทางวิชาการ พัฒนา
ความรู้ และความสามารถของอาจารย์แสดงถึงความเป็น
คนชั้ น นำ�ในวงวิ ช าการของผู้ ที่ มีอ าชี พ เป็ น อาจารย์ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับผู้ที่เป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย
ซึ่ง ศรุตา ชัยสุวรรณ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการ
เข้าสูต่ ำ�แหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน
ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต่ อ การเข้ า สู่ ตำ�แหน่ ง
ทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนที่สำ�คัญอีก
ปัจจัยหนึ่ง คือ ปัจจัยด้านอาจารย์ ได้แก่ การพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาการ อาจารย์ทุกคนต่างก็ตั้งเป้าหมายและมีการ
วางแผนในการขอตำ�แหน่งทางวิชาการ และศึกษาระเบียบ
ข้อบังคับให้เข้าใจและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาใช้ความรู้ความสามารถ กระตือรือร้นใน
การค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ ตลอดจนการศึกษาระเบียบ
และกฎเกณฑ์ ใ นการยื่ น เสนอขอตำ�แหน่ ง ทางวิ ช าการ
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อาจารย์ควรตระหนัก และเห็น ความสำ�คัญของการเข้าสู่ ตำ�แหน่งทางวิชาการ รวมถึงการสร้างศักยภาพให้กับตนเอง
ตำ�แหน่งทางวิชาการว่ามีความสำ�คัญ
ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจด้านการสอน วิจัย และบริการ
วิชาการแก่สังคมให้สอดคล้องกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. ควรศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการส่งเสริมและสนับสนุน
1. มหาวิ ท ยาลั ย ควรส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ให้คณาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการ
คณาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการ โดยใช้กระบวนการเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยเป็นฐานเพื่อ
การสอนและการวิจัยเป็นฐานเพื่อนำ�ไปสู่การขอตำ�แหน่ง นำ�ไปสู่การขอตำ�แหน่งทางวิชาการ
ทางวิชาการ
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
2. คณะควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ ของการจัดทำ�ผลงานทางวิชาการ
ทำ�วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ
3. ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับปัญหาและข้อเสนอ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนะในการจัดทำ�ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์คณะ
3. คณาจารย์ควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เข้ า ใจในเรื่ อ งการสร้ า งผลงานทางวิ ช าการในการเข้ า สู่
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ผลการจัดการเรียนรูแ้ บบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจที ี (TGT) ทีม่ ตี อ่ แรงจูงใจ
ใฝ่สมั ฤทธิแ์ ละความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2*
The Effects of the 4mat Learning Management with TGT
Techniques on Achievement Motivation and Mathematics
Problem Solving Abilities of Eighth Grade Students.
สุวารี ศรีอำ�ไพวิวัฒน์**
ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี***
ดร.สุณิสา สุมิรัตนะ****

บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจีที (TGT) และเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน เขตจตุจักร จ�ำนวน 33 คน ซึ่งได้มา
จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest – Posttest
Design เครือ่ งมือทีใ่ ช้วจิ ยั ได้แก่ แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
ที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ t-test for dependent samples และ t-test for one sample
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
โดยการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจีที (TGT) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อัตราส่วนและ
ร้อยละหลังเรียนโดยการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจีที (TGT) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 17.90 คิดเป็นร้อยละ 74.58

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
**นิสติ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ค�ำส�ำคัญ : การเรียนรู้แบบ 4MAT/ เทคนิคทีจีที (TGT)/ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์/ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

Abstract

This research aimed to compare the achievement motive in learning mathematics and the
ability to solve mathematical problems before and after learning 4MAT learning management with TGT
techniques and to compare it with the criteria. The sample group was eighth grade students in the 1st
semester in 2016 in Satrivoranart Bangkhen School, Chatuchak district in the amount of 33 students in 1
classroom selected by using cluster random sampling. The trial period was 16 periods of 50 minutes. The
research was One-Group Pretest – Posttest Design. The tools used for data collection were math lesson
plans on the 4MAT model with TGT learning techniques. The instruments used for ratio and percentage
were mathematics achievement motive and tests on the ability to solve mathematical problems. The
statistics used in this study was the arithmetic mean and standard deviation. The statistics used to test
the hypothesis was t-test for dependent samples and t-test for one sample.
The results were concluded as follows:
1. Achievement motive in Mathematics of Eighth grade students in the aspects of ratio and
percentage by learning 4MAT learning management with TGT technique, it was found to be higher after
than before with the statistical significance at . 05.
2. The ability to solve mathematical problems of Eighth grade students in the aspects of ratio
and percentage by learning 4MAT learning management with TGT technique, it was found to be higher
after than before with the statistical significance at . 05.
3. The ability to solve mathematical problems of Eighth grade students in the aspects of ratio
and percentage by learning 4MAT learning management with TGT techniques , it was found to be 70%
after than before with the statistical significance at.05 with the average score was at 17.90, 74.58 %.
Keywords : 4MAT/ TGT/ motive in learning mathematics/ ability to solve mathematical Problems
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บทน�ำ

การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้
การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อัน
เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรูแ้ ละปัจจัยเกือ้
หนุนให้บคุ คลเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ (คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2551, หน้า 2) โดยหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์
ไว้เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก�ำลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มี
จิตส�ำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ
ที่จ�ำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญบนพื้นฐานความเชื่อ
ว่าทุกคนสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 3)
จากผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ
โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนพบว่า วิชาคณิตศาสตร์ในสาระ
ที่ 1 จ�ำนวนและการด�ำเนินการ เมื่อเทียบขนาดโรงเรียน
จากคะแนนเต็ม 100 พบว่า มีค่าเฉลี่ย 21.50 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 41.08 เมื่อเทียบขนาดจังหวัด มีค่าเฉลี่ย 38.09
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 48.56 และเทียบขนาดประเทศ มี
ค่าเฉลี่ย 33.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 47.05 ซึ่งต�่ำกว่า
เกณฑ์ 50 (รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขัน้ พืน้ ฐาน, 2558) จากทัง้ ผลการประเมินในระดับนานาชาติ
(TIMSS) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งระดับประเทศและ
ระดับโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนต่างมีสาเหตุเหมือนกัน คือ
ครูขาดความสามารถในการสอนส่งผลกระทบต่อคุณภาพการ
จัดการศึกษา ตัวนักเรียนขาดแรงจูงใจ ความสนใจและสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน การขาดทรัพยากรการ
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เรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ได้แก่ สือ่ การเรียน ท�ำให้ผวู้ จิ ยั ได้เห็นว่าควร
มีการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษาเพื่อจะท�ำให้นักเรียนสนใจการเรียนรู้มากขึ้น
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่าน
มา พบว่า นักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหา แสดงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆได้
เพราะยังมีนักเรียนจ�ำนวนมากที่ด้อยความสามารถเกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การแสดงหรืออ้างอิงเหตุผล
การสื่อสารหรือการน�ำเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การ
เชื่อมโยงระหว่าง เนื้อหาคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่างๆ
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปัญหาเหล่านี้ท�ำให้นักเรียนไม่
สามารถน�ำความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำ
วันและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551, หน้า 1) ความ
สามารถในการแก้ปญ
ั หาเป็นทักษะและกระบวนการทีส่ ำ� คัญ
เพราะเป็นมาตรฐานทีท่ กุ เนือ้ หาต้องน�ำไปใช้ ซึง่ ความสามารถ
ในการแก้ปญ
ั หา การให้เหตุผล การสือ่ สาร การสือ่ ความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการน�ำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ
ทางคณิตศาสตร์ และการเชือ่ มโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อนื่ ๆ
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,
หน้า 13) และปรีชา เนาว์เย็นผล (2537, หน้า 62) ให้ความ
หมายการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ว่าการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เป็นการหาวิธีการเพื่อให้ได้ค�ำตอบของปัญหา
ซึ่งผู้แก้ปัญหาจะต้องใช้ความรู้ ความคิดทางคณิตศาสตร์ที่มี
อยูม่ าผสมผสานกับข้อมูลต่างๆทีก่ ำ� หนดในปัญหาเพือ่ ก�ำหนด
วิธีการหาค�ำตอบของปัญหา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
จึงต้องเน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ผูส้ อนต้องก�ำหนดผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ การคิด ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาสมองและความแตกต่างระหว่างบุคคล (วิชยั วงษ์ใหญ่,
2552, หน้า 34-95)
ตามแนวความคิดของแมคคาร์ธี (McCarthy) การ
เรียนการสอนแบบ 4MAT สามารถทีร่ ะบุถงึ รูปแบบการเรียน
รู้เรื่องกระบวนการรับรู้ข้อมูลโดยการใช้สมองซีกขวาและ
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ซีกซ้ายด้วยวิธีต่างๆ รูปแบบการใช้สมองซีกซ้าย เป็นการใช้
การวิเคราะห์และรับรูส้ งิ่ ต่างๆ ทีเ่ ราสามารถอธิบายออกมาได้
อย่างแม่นย�ำ สมองส่วนนีจ้ ะตรวจสอบถึงเหตุและผล แบ่งสิง่
ต่างๆ ออกมาได้เป็นส่วนๆและจัดประเภทให้กบั สิง่ เหล่านัน้ ได้
การเรียนการสอนแบบ 4MAT ได้นำ� แนวความคิดของแมคคาร์ธี
(McCarthy) ทีร่ ะบุถงึ รูปแบบการเรียนรูเ้ รือ่ งกระบวนการรับ
รูข้ อ้ มูลโดยการใช้สมองซีกขวาและซีกซ้ายด้วยวิธตี า่ งๆ เรียก
ระบบการท�ำงานของสมองทัง้ สองซีกว่า รูปแบบการใช้สมอง
ซีกซ้าย (Left Mode) และรูปแบบการใช้สมองซีกขวา (Right
Mode) รูปแบบการใช้สมองซีกซ้าย เป็นการใช้การวิเคราะห์
และรับรูส้ งิ่ ต่างๆ ทีเ่ ราสามารถอธิบายออกมาได้อย่างแม่นย�ำ
สมองส่วนนีจ้ ะตรวจสอบถึงเหตุและผล แบ่งสิง่ ต่างๆ ออกมา
ได้เป็นส่วนๆและจัดประเภทให้กับสิ่งเหล่านั้นได้ สมองส่วน
นี้จะเสาะหาและใช้ภาษากับสัญลักษณ์ใช้ประสบการณ์เพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจคิดทฤษฎีและสร้างรูปแบบต่างๆ รวมไป
ถึงการจัดล�ำดับและการท�ำงานตรงเวลา รูปแบบการใช้สมอง
ซีกขวา เป็นส่วนที่รับรู้ได้มากกว่าที่คิด สมองซีกนี้จะเติมเต็ม
ช่องว่างและใช้จินตนาการ สมองจะใช้สัญชาตญาณในการ
รับรู้ มีการรับรู้โดยใช้ความรู้สึก สามารถรับรู้เป็นภาพรวม
เสาะหาและใช้รูปแบบต่างๆ ได้ ใช้ความสัมพันธ์ทางมิติ
ในการรับรูร้ วมถึงการใช้ความเชือ่ มโยงของสิง่ ต่างๆได้ดี สมอง
ซีกนีจ้ ะใช้รปู ทรง ระยะและพืน้ ทีใ่ นการวิเคราะห์ (McCarthy,
1997, pp. 6-8)
ความสามารถทางด้านสมองหรือสมรรถภาพทาง
สมองเป็นองค์ประกอบส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการเรียนการ
สอน เพราะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาวิชาการ
ต่างๆ ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายปลายทางของการศึกษา
นั้นๆได้ ธรรมชาติได้สร้างให้แต่ละบุคคลมีสมรรภาพสมอง
ที่แตกต่างกันเพื่อสนองกับงานที่ต้องอาศัยความสามารถที่
แตกต่างกัน (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2542, หน้า 1) ดัง
นั้นสมองของมนุษย์ มีหน้าที่ส�ำคัญหลายประการได้แก่ การ
ควบคุมความรู้สึก การรับรู้ การเรียนรู้ระบบการคิด การจ�ำ
การแสดงพฤติกรรมตลอดจนควบคุมการท�ำงานของอวัยวะ
ต่างๆของร่างกาย สมองซีกซ้ายท�ำงานเกีย่ วกับการวิเคราะห์

แยกแยะ การจัดล�ำดับ รายละเอียด เหตุผล การแสดงออก
ภาษา อักษร ตัวเลขและจ�ำนวน สมองซีกขวาท�ำงานเกีย่ วกับ
อารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์
ภาพรวม เคลื่อนไหวตลอดถึงมิติสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
การท�ำงานของสมองทัง้ สองซีกจะประสานสัมพันธ์กนั อย่างต่อ
เนื่องและเป็นระบบ ยืดหยุ่น เสริมต่อซึ่งกันและกัน สมองจะ
มีประสิทธิภาพต้องได้รบั การพัฒนาไปพร้อมๆกันอย่างสมดุล
(กิตติชัย สุธาสิโนบล, 2546, หน้า 1-4) วิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ทจี่ ะท�ำให้นกั เรียนได้พฒ
ั นา
ทัง้ ร่างกายและสมองและเน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ท�ำให้ผเู้ รียนมี
คุณภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ดั การจัดการ
เรียนรู้ต้องค�ำนึงถึงความสามารถและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลแล้วยังค�ำนึงถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้น
ความคิด ความสนใจสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน การเรียน
แบบร่วมมือ คือ วิธีสอนแบบหนึ่งโดยก�ำหนดให้นักเรียนที่มี
ความสามารถต่างกันท�ำงานพร้อมกันเป็นกลุม่ ขนาดเล็ก โดย
ทุกคนมีความรับผิดชอบงานของตนเองและงานส่วนรวมร่วม
กัน มีปฏิสัมพันธ์กันและกัน มีทักษะการท�ำงานกลุ่ม เพื่อให้
งานบรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดความพอใจอันเป็นลักษณะ
เฉพาะของกลุ่มร่วมมือ (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, 2544, 6) ใน
การการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคทีจีที (TGT) นั้นถือว่า
เป็นการท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแบ่งผู้เรียนที่มีความ
สามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุม่ เพือ่ ท�ำงานร่วมกัน กลุม่ ละ
ประมาณ 4-5 คน โดยก�ำหนดให้สมาชิกของกลุม่ ได้แข่งขันกัน
ในเกมการเรียนที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ ท�ำการทดสอบความ
รู้โดยการใช้เกม การแข่งขัน คะแนนที่ได้จากการแข่งขันของ
สมาชิกแต่ละคน ในลักษณะการแข่งขันตัวต่อตัวกับทีมอื่นๆ
น�ำเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม ผูส้ อนจะต้องใช้เทคนิค
การเสริมแรง เช่น ให้รางวัล ค�ำชมเชย เป็นต้น ดังนั้นสมาชิก
กลุม่ จะต้องมีการก�ำหนดเป้าหมายร่วมกันช่วยเหลือซึง่ กันและ
กันเพื่อความส�ำเร็จของกลุ่ม (สุวิทย์ มูลค�ำ และอรทัย มูลค�ำ,
2546, หน้า 163)
ด้วยเหตุนผี้ วู้ จิ ยั ได้ตระหนักถึงปัญหาการเรียนด้าน
คณิตศาสตร์ที่ต�่ำลงดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะแก้ปัญหา
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การเรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ที่จะเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญร่วม
กับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคทีจีที (TGT) เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และน�ำ
ผลการเรียนไปแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคทีจีที (TGT) มาช่วยเพื่อ
ให้นกั เรียนได้มแี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
มีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล สามารถพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของสมองตลอด
จนสอดคล้องกับกระบวนการปฏิรปู การเรียนรูต้ ามสภาพการ
จัดการศึกษาในปัจจุบัน (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี; และ ไพเราะ พุ่ม
มั่น, 2543, หน้า 7)

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ เปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการเรียนรูแ้ บบ
4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจีที (TGT)
2. เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
ทางคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการเรียนรูแ้ บบ
4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจีที (TGT)
3. เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
ทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนโดยการเรียนรูแ้ บบ 4MAT ร่วมกับ
เทคนิคทีจีที (TGT) กับ เกณฑ์ร้อยละ 70

สมมติฐานในการวิจัย

1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
หลังเรียนโดยการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจีที
(TGT) สูงกว่าก่อนเรียน
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
หลังเรียนโดยการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจีที
(TGT) สูงกว่าก่อนเรียน
3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
หลังเรียนโดยการเรียนรูแ้ บบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจที ี (TGT)
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

วิธีด�ำเนินการวิจัย
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การวิจยั ครัง้ นีผ้ ู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ OneGroup Pretest – Posttest Design (ล้วน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ, 2543, หน้า 150)
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน จ�ำนวน 3 ห้องเรียน จ�ำนวน
นักเรียนทั้งหมด 99 คน ซึ่งโรงเรียนจัดห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
สตรีวรนาถบางเขน จ�ำนวน 1 ห้องเรียน จ�ำนวนนักเรียน 33 คน
ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์ โดยใช้รปู แบบการเรียนรูแ้ บบ 4MAT ร่วม
กับเทคนิคทีจีที (TGT) เรือ่ ง อัตราส่วนและร้อยละ แบบวัดแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ งอัตราส่วน
และร้อยละ
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 3.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจีที (TGT)
จากงานวิจยั บทความวารสารวิชาการ คูม่ อื ครูของสถาบันส่ง
เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวง
ศึกษาธิการ ทีใ่ ช้ในการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยมีรูปแบบการเรียนรู้แบบ
4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจีที (TGT) จ�ำนวน 7 แผน โดยมีขั้น
ตอนการหาคุณภาพ ดังนี้
			 3.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูก
ต้อง ภาษา เนื้อหา รูปแบบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
รูใ้ ห้เหมาะสมกับเวลา แล้วแก้ไขปรับปรุงตามทีอ่ าจารย์เสนอ
แนะ ตามรูปแบบต่อไปนี้
				 1) มาตรฐานการเรียนรู้
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				 2) ตัวชี้วัด
				 3) สาระส�ำคัญ
				 4) จุดประสงค์การเรียนรู้
					 4.1) ด้านความรู้และทักษะ
					 4.2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์
					 4.3) ด้านสมรรถนะ
				 5) สาระการเรียนรู้
				 6) กิจกรรมการเรียนรู้
					 6.1) ขั้นสร้างประสบการณ์ (สมองซีก
ขวา) นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 5 - 6 คน แบบคละ
ความสามารถ กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยใช้สื่อที่น่า
สนใจ ใช้สื่อที่เชื่อมโยงกับจริงในปัจจุบันสร้างสถานการณ์ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม ท�ำให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
กระตุ้นให้ผู้เรียนสังเกต
					 6.2) ขัน้ วิเคราะห์ประสบการณ์ (สมอง
ซีกซ้าย) ให้ผเู้ รียนวิเคราะห์สงิ่ ทีไ่ ด้จากสือ่ ได้จากสถานการณ์
ที่ตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วม โดยการที่ผู้เรียนออกมาเขียน
ตอบสิ่งที่เห็นจากสื่อ จากสถานการณ์บนกระดาน ครูสร้าง
ข้อค�ำถามที่สอดคล้องกับสื่อ สถานการณ์ในตอนแรกอีกข้อ
หนึ่งแล้วให้นักเรียนช่วยกันคิดและตอบค�ำถาม เพื่อที่ผู้เรียน
ได้มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น
					 6.3) ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความ
คิดรวบยอด (สมองซีกขวา) ให้ผู้เรียนน�ำความรู้ที่ได้มาสร้าง
เป็นตัวอย่างโจทย์ แล้วสังเกต เปรียบเทียบ หาค�ำตอบให้กับ
ตัวอย่างโจทย์ทตี่ นเองสร้างขึน้ ด้วยวิธกี ารใดวิธหี นึง่ ไม่จำ� กัด
วิธี เป็นการให้ผเู้ รียนได้นำ� ความรูจ้ ากทีค่ รูจดั ให้มาเขียนหรือ
แสดงความรูส้ กึ ของตนเองออกมาโดยการสร้างจากความคิด
ของตนเอง
					 6.4) ขัน้ พัฒนาความคิดรวบยอด (สมอง
ซีกซ้าย) ให้ผเู้ รียนได้มสี ว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรมร่วมกัน โดย
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกตัวอย่างโจทย์ที่ดีที่สุดในกลุ่ม
ออกมาเขียนแสดงวิธีคิดบนกระดานทุกกลุ่ม จากนั้นครูและ
ผู้เรียนทั้งห้องร่วมกันอธิบาย ท�ำความเข้าใจกับวิธีการหา
ค�ำตอบที่ถูกต้อง ในขั้นนี้ครูเป็นผู้ให้ความรู้ทฤษฎีหลักการ

โดยเฉพาะรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ โดยการเพิ่มเติม
ประสบการณ์ใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและพัฒนาความคิด
รวบยอดของตนเองซึ่งขั้นนี้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความ
รู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมจากการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ใน
เนือ้ หาวิชา และสามารถวิเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดจาก
เนื้อหาสาระที่เรียน
					 6.5) ขัน้ ลงมือปฏิบตั จิ ากกรอบความคิด
ที่ก�ำหนด (สมองซีกซ้าย) เป็นการท�ำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะใน
การลงมือปฏิบตั ิ ซึง่ กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เน้นให้ผเู้ รียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมที่ใช้คือการแข่งขันเกม เป็นกิจกรรม
ที่มีขั้นตอนตามที่ครูก�ำหนด ครูเป็นผู้วางแผนและจัดการให้
เกิดการเรียนรู้ และคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
						 6.5.1) ให้นกั เรียนสลับกลุม่ กันโดย
ให้มคี วามสามารถแตกต่างกันไปแยกย้ายกันไปแข่งขันในโต๊ะ
ที่จัดไว้ตามความสามารถ โดยมีการจัดดังนี้
						 กลุ่มที่ 1 เป็นโต๊ะผู้แข่งขันส�ำหรับ
ที่มีความสามารถเก่ง
						 กลุ่มที่ 2 เป็นโต๊ะผู้แข่งขันส�ำหรับ
ผู้มีความสามารถปานกลาง
						 กลุ่มที่ 3 เป็นโต๊ะผู้แข่งขันส�ำหรับ
ผู้มีความสามารถปานกลาง
						 กลุ่มที่ 4 เป็นโต๊ะผู้แข่งขันส�ำหรับ
ผู้มีความสามารถอ่อน
		 				 6.5.2) ขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น การ
แข่งขัน											
							 1) ครูชแี้ จงรูปแบบของเกม โดย
ให้กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางกลุ่มอ่อนได้ท�ำการแข่งขันทีละ
กลุ่ม และครูชี้แจงคะแนน ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละโต๊ะ
จะได้คะแนนเพิ่ม 10 คะแนน ผู้ที่ได้คะแนนรองอันดับ 1 จะ
ได้คะแนนเพิ่ม 8 คะแนน ผู้ที่ได้คะแนนรองอันดับ 2 จะได้
คะแนนเพิ่ม 6 คะแนนและผู้ที่ได้คะแนนรองอันดับ 3 จะได้
คะแนนเพิ่ม 4 คะแนน
						 6.5.3) การแข่งขันเกม แต่ละกลุ่ม
ต้องผลัดกันแข่งโดยให้กลุ่มเก่งได้เล่นก่อน เมื่อกลุ่มเก่งเสร็จ
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แล้ว จึงด�ำเนินการแข่งขันในกลุม่ ต่อไปคือกลุม่ ปานกลางและ
กลุ่มอ่อน ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงคะแนนที่ได้ โดยจะน�ำ
คะแนนของกลุ่ม เก่ง ปานกลางและอ่อนมารวมกันหลังจาก
เสร็จสิ้นแล้ว
						 6.5.4) ให้ทุกคนรวมคะแนนของ
ตนเอง โดยมีสมาชิกรับรองในกลุ่มว่าถูกต้อง
						 6.5.5) ยกย่องกลุม่ ทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ
นักเรียนที่ไปท�ำการแข่งขันกลับเข้ากลุ่มเดิม น�ำคะแนนการ
แข่งขันแต่ละคนมารวมเป็นคะแนนของกลุ่ม ครูแจ้งผลการ
แข่งขันพร้อมกับกล่าวชมกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด
					 6.6) ขัน้ สร้างชิน้ งานเพือ่ สะท้อนความ
เป็นตัวเอง(สมองซีกขวา) เป็นการเสริม เติม แต่ง ฝึกฝนจน
ให้ผเู้ รียนได้ชว่ ยกันปฏิบตั กิ จิ กรรมในกลุม่ ช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้องและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยก่อน
ปฏิบัติกิจกรรม โดยผู้สอนจะเป็นพี่เลี้ยง ในขั้นนี้ผู้สอนได้น�ำ
เทคนิคทีจีที (TGT) คือการแข่งขันเกมเข้ามาใช้ร่วมกับการ
จัดกิจกรรมโดยกิจกรรมเป็นขัน้ ตอนตามทีค่ รูกำ� หนดครูเป็น
ผู้วางแผนและจัดการให้เกิดการเรียนรู้
					 6.7) ขัน้ วิเคราะห์คณ
ุ ค่าและการประยุกต์
ใช้ (สมองซีกซ้าย) เป็นการตรวจทาน ประเมิน สร้างชิ้นงาน
ประยุกต์ผลงาน ให้ผเู้ รียนได้วเิ คราะห์ชนิ้ งานของตนเองและ
ปัญหาอุปสรรคในการท�ำงาน สามารถปรับปรุงผลงานของ
ตนเองและให้ขอ้ เสนอแนะข้อคิดกับผูอ้ นื่ ได้และมีวธิ กี ารแก้ไข
โดยบูรณาการการประยุกต์ใช้เพื่อเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและ
อนาคต
					 6.8) ขัน้ แลกเปลีย่ นประสบการณ์เรียน
รู้กับผู้อื่น (สมองซีกขวา) เพื่อสะท้อนความเป็นตนเอง ให้ผู้
เรียนได้แสดงความสามารถของตนเองตามความถนัด ความ
สนใจเพือ่ สร้างสรรค์ชนิ้ งานตามจินตนาการของตนเองทีแ่ สดง
ถึงความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนให้เห็นเป็นรูปธรรมในรูป
แบบต่างๆ และให้ผู้เรียนได้น�ำผลงานของตนเองมาน�ำเสนอ
หรือจัดแสดงในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ให้เพือ่ นๆได้ชนื่ ชอบเป็นการ
สะท้อนความรู้ที่ได้รับทั้งหมดตั้งแต่เริ่มสอน ถือเป็นการแบ่ง
ปันโอกาสทางด้านความรู้และประสบการณ์ให้ผู้อื่นได้รับรู้
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				 7) ชิ้นงาน/ภาระงาน
				 8) เกณฑ์การให้คะแนนชิน้ งาน/ภาระงาน
				 9) สื่อ / อุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้
				 10) การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
				 10.1) พฤติกรรม
				 10.2) วิธีการ
				 10.3) เครื่องมือ
				 10.4) เกณฑ์การประเมิน
11) บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
			 3.1.2 น�ำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดกับการ
ประเมินผล การเรียนรู้และการใช้ภาษาที่ถูกต้อง จากนั้นน�ำ
มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence: IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งได้ค่า IOC
ระหว่าง 0.67 - 1.00 ซึ่งได้น�ำแผนการ
จัดการเรียนรูม้ าปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผูเ้ ชีย่ วชาญ
			 3.1.3 น�ำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุง
แล้วไปหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยน�ำไปทดลอง
ใช้ (try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ทดลองแต่มีลักษณะของนักเรียนคล้ายกลุ่มทดลองโดยน�ำ
แผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้จ�ำนวน 7 แผน เพื่อหาข้อ
บกพร่องเกี่ยวกับเวลาในการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน และ
ปริมาณสาระการเรียนรู้ ที่น�ำมาจัดกิจกรรมในวัน เวลาที่
ก�ำหนด ผลการทดลองใช้ พบว่ากิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ
(TGT) ใช้เวลามากเกินกว่าเวลาที่ก�ำหนดไว้ จึงน�ำแผนการ
จัดการเรียนรูม้ าปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้
			 3.1.4 น�ำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว เสนออาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาความถูกต้องอีกครั้ง
หนึ่ง แล้วจึงน�ำไปพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อน�ำไปทดลอง
ใช้จริงต่อไป
		 3.2 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ มีขั้นตอนการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
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			 3.2.1 ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยว
กั บ การสร้ างแบบวั ด แรงจูงใจใฝ่สัม ฤทธิ์ในการเรียนวิช า
คณิตศาสตร์ 		
			 3.2.2 ก�ำหนดรูปแบบของแบบวัดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิใ์ นการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ�ำนวน 40 ข้อ โดยใช้แนวคิดของ
พินทริช และชัค (Pintrich; & Schunk, 1996, pp. 13-15)
			 3.2.3 สร้างข้อความที่แสดงถึงแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ จ�ำนวน 40 ข้อ โดยมีทั้งข้อความที่เป็นเชิงบวกและ
เชิงลบ
			 3.2.4 น�ำแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์พจิ ารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของ
แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
			 3.2.5 น�ำแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์มาแก้ไขปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของ
อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์แล้ว เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน
3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity)
โดยหาความสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค� ำ ถามกั บ พฤติ ก รรม
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ต้องการ
วัด ได้ค่าเท่ากับ IOC 0.67 - 1.00 แล้วน�ำแบบวัดแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์มาปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ
โดยผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ คือให้ใช้ค�ำถามที่ไม่เป็น
การชี้น�ำให้ตอบ ไม่ควรใช้คำ� น�ำหน้าซ�้ำๆ หลายๆ ข้อ เช่น
อดทนและใช้ค�ำถามที่ตรงประเด็นในแผนการจัดการเรียนรู้
			 3.2.6 น�ำแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้
(try out) กับนักเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
ไม่ใช่กลุม่ ทดลองแต่มลี กั ษณะของนักเรียนคล้ายกลุม่ ทดลอง
เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์
			 3.2.7 น� ำ ผลการวั ด แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ใ น
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (t)
โดยวิธีแจกแจงแบบที (t - distribution) แล้วคัดเลือกข้อ

ค�ำถามที่ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (t) เท่ากับ 0.074 - 0.710 ที่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ�ำนวน 20 ข้อ
			 3.2.8 หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้โปรแกรม
ส�ำเร็จรูป ได้ค่าเท่ากับ 0.71
			 3.2.9 น�ำแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์มาแก้ไขปรับปรุงและเสนออาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาความถูกต้องอีกครั้ง
แล้วจึงน�ำไปพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน�ำไปทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป
		 3.3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง อัตราส่วนและร้อยละ มีขนั้ ตอน
การหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
			 3.3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
เนื้อหา แนวคิด ทฤษฎี หลักการเขียน การสร้างแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์แบบเลือก
ตอบ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
			 3.3.2 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
โดยใช้กระบวนการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ของโพลยา (ปรีชา
เนาว์เย็นผล, 2544, หน้า 18-19 อ้างอิงจาก Polya, 1957,
How To Solve It: A New Aspect of Mathematical
Method, pp. 16-17) จ�ำนวน 48 ข้อ
			 3.3.3 น�ำแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์และปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามค�ำแนะน�ำ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
			 3.3.4 น�ำเสนอแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ต่อผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3
ท่าน แล้วน�ำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยแบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ได้ค่า IOC 0.67 -1.00 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแนะน�ำให้เขียนค�ำถาม
ในลักษณะไม่มีการชี้น�ำ ท�ำให้อ่านแล้วเข้าใจ แล้วน�ำแบบ
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ทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
มาปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ
			 3.3.5 น�ำแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ที่
ปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดสอบ
(try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีว
รนาถบางเขนที่เรียนเรื่อง อัตราส่วนและร้อยละผ่านมาแล้ว
และไม่ใช่กลุ่มทดลองแต่มีลักษณะของนักเรียนคล้ายกลุ่ม
ทดลองจ�ำนวน 1 ห้องเรียนทั้งหมด 30 คน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบ
			 3.3.6 น� ำ ผลการทดสอบที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์
หาค่าความยาก (P) และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) โดยใช้ ก าร
วิ เ คราะห์ ข ้ อ สอบแบบเลื อ กตอบด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป
แล้วคัดเลือกข้อที่มีความยาก (p) ระหว่าง คือ 0.27 – 0.88
และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) 0.25 ขึ้นไป ได้แบบทดสอบจ�ำนวน
ทั้งหมด 24 ข้อ
			 3.3.7 น�ำแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
มาหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (Reliability)
โดยการใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ได้ค่าเท่ากับ 0.86 น�ำแบบ
ทดสอบเสนออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณา
ความถูกต้องอีกครัง้ หนึง่ แล้วน�ำไปพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพือ่
ไปใช้จริงกับกลุ่มทดลองต่อไป
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ให้นกั เรียนท�ำแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ซง่ึ เป็นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 24 ข้อ และท�ำแบบวัดแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จ�ำนวน 20 ข้อทั้งก่อนเรียน
และหลังเรียน
5. วิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test
for dependent samples เปรียบเทียบความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดย
ใช้ t-test for dependent sample และเปรียบเทียบความ
สามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนกับเกณฑ์
ร้อยละ 70 โดยใช้ t-test for one sample
6. สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และน�ำเสนอผล
การศึกษาวิจัย

ผลการวิจัย

1. เปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการเรียนรูแ้ บบ 4MAT
ร่วมกับเทคนิคทีจีที (TGT) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้ t-test for dependent
samples

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจีที (TGT) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยใช้ t-test for dependent samples

กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

n
33
33

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.37
3.69

SD
0.33
0.43

SD

SD

10.65

113.42

2

t

p

4.05*

0.00*
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จากตารางที่ 1 พบว่า การวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรูแ้ บบ 4MAT ร่วมกับ ปัญหาทางคณิตศาสตร์กอ่ นเรียนและหลังเรียนโดยการเรียน
เทคนิคทีจีที (TGT) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลัง รู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจีที (TGT) โดยใช้ t-test for
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 dependent samples ดังตารางที่2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจีที (TGT) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

n
33
33

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7.73
17.90

SD
2.73
2.89

SD

SD

t

p

336

112,896

14.39*

0.00*

2

จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า ความสามารถในการแก้
3. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทาง
ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับ คณิตศาสตร์ หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้ t-test for
เทคนิคทีจีที (TGT) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลัง one sample ดังตารางที่ 3
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ

การทดสอบ
หลังการทดลอง

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

n
33

17.90

SD
2.89

m0(70%)
16.80

t
2.19*

p
0.00*

ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรือ่ ง อัตราส่วนและร้อยละ
โดยการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจีที (TGT) หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับ
เทคนิคทีจีที (TGT) เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาอย่าง
สมดุลและร่วมมือกันท�ำกิจกรรมการเรียนรู้ภายในกลุ่มโดย
อภิปรายผลการวิจัย
ใช้เทคนิคทีจีที (TGT) เข้ามาร่วมด้วย ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่
1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค�ำนึงถึงการเรียนของผู้เรียน เน้นการพัฒนาท�ำให้ผู้เรียนได้
จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า การเปรียบเทียบความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนโดยการ
เรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจีที (TGT) ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรือ่ ง อัตราส่วนและร้อยละ สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 17.90 คิดเป็นร้อยละ 74.58
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เรียนรูต้ ามความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม มีการจัด
กิจกรรมเกมทักษะทางวิชาการ คือ การแข่งขันกันตอบปัญหา
ในกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มได้ตัวแทนมาจากคนเก่ง ปานกลางและ
อ่อน เพือ่ ให้นกั เรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ การน�ำเทคนิคทีจที ี (TGT) เข้ามาร่วมด้วยนัน้ ท�ำให้
นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นและมีแรงจูงใจทีจ่ ะเข้าร่วม
กิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมเกมเป็นทักษะที่นักเรียนมีความ
สนใจมากเป็นพิเศษจึงท�ำให้มแี รงจูงใจทีจ่ ะร่วมกิจกรรมและ
ท�ำกิจกรรมอย่างตั้งใจ โดยการน�ำเทคนิคทีจีที (TGT) มาร่วม
จัดกิจกรรมในขั้นที่ 5 ของ 4MAT ด้วย โดยผู้วิจัยได้วัดแรง
จูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึง่ มีลกั ษณะของ
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 4 ลักษณะ คือ
การเลือกงานทีท่ ำ� ความพยายาม มานะ บากบัน่ ความอดทน
และผลสัมฤทธิ์ เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วม
กับเทคนิคทีจีที (TGT) ท�ำให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์สงู ขึน้ เพราะนักเรียนสนุกสนาน มีความสุขใน
การเรียนจึงมีความรู้สึกที่ดีและมีแรงจูงใจ อยากจะเรียนวิชา
คณิตศาสตร์มากขึน้ และมีความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ วิชาคณิตศาสตร์ ดัง
ผลงานวิจัยของ ธนวัฒน์ ค�ำเบ้าเมือง (2553, หน้า 108-109)
ได้ทำ� การศึกษาผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปสี่เหลี่ยมของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบปกติ
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านท่าโป่งสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชัยภูมิ
เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จ�ำนวน 62 คน ผล
การทดลองพบว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิต์ อ่ วิชาคณิตศาสตร์สงู กว่านักเรียนทีเ่ รียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน
		 2. ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรือ่ ง อัตราส่วนและร้อยละ
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โดยการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจีที (TGT) หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลีย่ 17.90 คิดเป็น
ร้อยละ 74.58 เนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจีที (TGT) เป็นการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้พัฒนาสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา
อย่างสมดุลและผู้เรียนได้ร่วมมือกันในการท�ำกิจกรรมการ
เรียนรู้ภายในกลุ่มคือเกมทักษะทางวิชาการ ซึ่งเป็นการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายค�ำนึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งการจัดกิจกรรมแบบ 4MAT
มีการเชื่อมโยงเนื้อหาไปสู่สถานการณ์จริงในชีวิตประจ�ำวัน
เทคนิคทีจที ี (TGT) เป็นการท�ำกิจกรรมความรูเ้ ป็นเกมทักษะ
ทางวิชาการโดยดึงเกมที่ทุกคนรู้จัก มาจัดกิจกรรมร่วมด้วย
ท�ำให้ผู้เรียนเห็นความส�ำคัญและความสามารถในเรื่องที่จะ
เรียนรู้ ซึง่ ในขัน้ ประสบการณ์จะท�ำให้สงิ่ ทีเ่ รียนมีความหมาย
โดยตรงกับผูเ้ รียน โดยผูว้ จิ ยั ให้นกั เรียนสรุปสิง่ ทีเ่ รียนมาในรูป
แบบต่างๆ เช่น แผนผังความคิด (mind mapping) แผนภาพ
ป้ายนิเทศ สมุดเล่มเล็ก เป็นต้น ดังผลงานวิจัยของ วรรณี
แสนค�ำภา. (2553, หน้า 94-95) ได้ศึกษาผลจากการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 4MAT เรื่องอัตราส่วน
ร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ 4MAT เรื่องอัตราส่วน
และร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
82.75/80.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ก�ำหนดไว้ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้กิจกรรมเรียนรู้แบบ 4MAT มีผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 75 อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ.01และมีคะแนนเฉลีย่ จากแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เท่ากับ
24.60 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.33 คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 82.0 และมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สิทธิกร รัตนวารินทร์ชัย (2556, หน้า 65-66) ได้ศึกษา เรื่อง
ผลของโปรแกรมพัฒนาการเรียนรูโ้ ดยบูรณาการรูปแบบการ
เรียนแบบ TGT (Teams Games Tournaments) ที่มีต่อ
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แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิแ์ ละผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต�่ำ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบางแพ (ชุมชน
วัดบางแพใต้) การวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลองโดยใช้รูปแบบการ
เรียนแบบ TGT (Team Games Tournaments) ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้าง
ขึน้ มาโดยสร้างกิจกรรมเป็นการใช้วธิ กี ารสอนทีเ่ น้นนักเรียน
เป็นส�ำคัญด้วยการน�ำรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค
การเรียนแบบการแข่งขัน (Team Games Tournaments
หรือ TGT) มาใช้กับการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยจับคู่กับ
กิจกรรมพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกับกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกับนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมและแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิก์ บั ผลสัมฤทธิว์ ชิ าคณิตศาสตร์
มีความสัมพันธ์กันทางบวก
จากเหตุผลข้างต้น ท�ำให้การจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคทีจีที (TGT) ที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ
หลังเรียนสูงก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์หลังเรียน
โดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิค
ทีจีที (TGT) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

ตลอดเวลา ครูควรชี้แจงขั้นตอนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
และผลการเรียนรูท้ นี่ กั เรียนได้รบั ก่อนเริม่ สอน เพือ่ ให้ขนั้ ตอน
ด�ำเนินการได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้อย่างประสบความ
ส�ำเร็จและครูผู้สอนควรบริหารจัดการเวลาด�ำเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนตามทีว่ างแผนไว้ให้เสร็จสิน้ ภายในคาบเรียน
เพือ่ การจัดกิจกรรมได้บรรลุวตั ถุประสงค์และท�ำให้นกั เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับ
เทคนิคทีจีที (TGT) เป็นการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่ม ซึ่งนักเรียน
แต่ละกลุม่ อาจปฏิบตั กิ จิ กรรมได้ไม่เท่ากัน ครูควรใจเย็นและ
อดทนรอเวลาทีจ่ ะให้นกั เรียนได้ทำ� กิจกรรมให้ครบทุกคนทุก
กลุม่ และครูควรเดินดูนกั เรียนแต่ละกลุม่ อย่างสม�ำ่ เสมอและ
ทั่วถึง
3. ครูผู้สอนควรสร้างโจทย์ที่เป็นตัวเลขที่ง่ายต่อ
การค�ำนวณ เพื่อสะดวกให้นักเรียนได้ท�ำกิจกรรมได้เร็วขึ้น
และควรสร้างกิจกรรมที่เป็นเรื่องในปัจจุบันและใกล้ตัว
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรน�ำกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับ
เทคนิคทีจที ี (TGT) ไปท�ำวิจยั ในวิชาและระดับชัน้ อืน่ ๆ ต่อไป
2. ควรน�ำกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วม
กับเทคนิคทีจีที (TGT) ไปวิจัยเปรียบเทียบกับเทคนิคการ
สอนแบบอื่นๆ เช่น การสอนแบบโมเดลซิปปา การสอนแบบ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
3. ควรน�ำกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับ
เทคนิคทีจีที (TGT) ไปพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น พัฒนาด้านความ
ข้อเสนอแนะ
คิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านเจตคติ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
4. ควรน�ำรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบอื่นๆ มา
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับ ร่วมในกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ 4MAT กับเทคนิคทีจที ี (TGT)
เทคนิคทีจที ี (TGT) เป็นการจัดกิจกรรมทีใ่ ช้ทกั ษะของนักเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เพิ่มขึ้น
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การเตรียมความพร้อมของทหารเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้*
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ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง****

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของทหารเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ผลกระทบ การปรับตัวและแนวทางการเตรียมความพร้อมของทหารเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุม่ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบ่งได้เป็น 5 ประเด็น ดังนี้ คือ 1) สภาพวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ 2) สภาพการปฏิบัติงาน 3) สภาพพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน 4) อันตรายจากการปฏิบัติงาน และ 5) อุปกรณ์ส�ำหรับ
การปฏิบัติหน้าที่
2. ผลกระทบของทหารเรือทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ผลกระทบต่อทหารเรือทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี3 ประเด็นหลัก 1) ด้านทางสุขภาพ ประกอบด้วย สุขภาพกาย คือ ได้รับบาดเจ็บและมีความเจ็บ
ป่วย ด้านสุขภาพจิต คือ เกิดความกดดันความเครียด ความวิตกกังวล และรู้สึกเสียใจที่เพื่อนร่วมงานได้รับบาดเจ็บหรือเสีย
ชีวิต 2) ด้านเศรษฐกิจ ผลทางบวก คือได้รับค่าตอบแทนพิเศษ และได้รับสวัสดิการ ผลกระทบทางลบ คือ การเดินทางกลับ
ภูมิล�ำเนามีค่าใช้จ่ายสูง 3) ด้านสังคม ผลทางบวก คือ ได้รับประสบการณ์ตรงและทักษะการท�ำงาน ครอบครัวได้รับการ
ดูแล มีโอกาสเลื่อนขั้น และ มีช่วงเวลาที่ได้กลับไปดูแลครอบครัว ผลทางลบ คือ ห่างไกลครอบครัว มีอุปสรรคในการท�ำงาน
ความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ช�ำรุดหรือไม่เพียงพอ การปรับตัวของทหารเรือ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ทหารเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถปรับตัวได้ โดยมี
การปรับตัวทั้ง 4 ด้าน คือการปรับตัวทางด้านสรีระ ด้านอัตมโนทัศน์ ด้านบทบาทหน้าที่ และ ด้านการพึ่งพาระหว่างกัน
3. แนวทางการเตรียมความพร้อมของทหารเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 3 ประเด็นหลัก
คือ 1) การเตรียมความพร้อมทางการทหาร ประกอบด้วย ความรู้วัฒนธรรมในพื้นที่และความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติการทางทหาร 2) การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล ประกอบด้วยด้านร่างกาย จิตใจและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ

*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ด้านความรู้และอุปกรณ์หรือใช้ส่วนบุคคล ด้านทัศนคติในการท�ำงาน และ 3) การเตรียมความพร้อมของครอบครัว มีการ
วางแผนด้านเศรษฐกิจและการมอบหมายหน้าที่ของตนเองให้ผู้อื่นท�ำแทน
ค�ำส�ำคัญ : การเตรียมความพร้อม/ ทหารเรือ/ จังหวัดชายแดนภาคใต้

Abstract

Objective of this research is to study impact, adaptation and guidance about Royal Thai Navy
personnel preparation for mission in the Southern province. This study conducted to collect data during
February-May in 2016 by in-depth interview and focus group discussion. Analysis results were below.
The results were as follows:
1. Conditions of working in the southern province can be divided into 5 issues i.e. 1) livelihood
2) characteristics of duty 3) characteristics of working place 4) danger from mission and 5) equipment
for working
2. Impact on Royal Thai Navy working in the Southern border provinces found that there were
3 main issues i.e. 1) health impact as negative impacts consisting of physical that means pain and illness
and mental impact that means stress, anxiety and regret in pain and illness of colleagues, 2) economic
impact consisting of positive impacts from compensation and welfare and a negative impact from high
expense from transportation to home town and 3) social impact consisting of positive impacts that are
from direct working experiences and skill, family care, probability from promotion and having time to
return to their families and a negative impact from being far from their families, difference of language
and local culture and broken or insufficient equipments. Adaptation of Royal Thai Navy working in the
Southern border provinces found that they can adapt. There were 4 sides of adaptation i.e. physiological
needs, self concept, role function and interdependence relations.
3. There were 3 main issues of guidance about Royal Thai Navy personnel preparation for
mission in the Southern province i.e. 1) Royal Thai Navy preparation; consisting of perception in local
culture and specialized operating military knowledge, 2) physical and mental personnel preparation
consisting of body, heart and mental restraints in sided of knowledge and personnel devices and 3)
family preparation, economic plan and job assignment to others.
Keywords : Preparation / Royal Thai Navy / The Southern Provinces
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

ทหารเป็นผู้ที่มีเกียรติและเป็นที่ยอมรับจากสังคม
ว่าจะต้องเป็นบุคคลทีม่ คี วามเสียสละและรับผิดชอบต่อสังคม
หน้าที่หนึ่งที่ส�ำคัญของทหารคือการป้องกันรักษาประเทศ
และพร้อมทีจ่ ะเสียสละชีวติ ในการปฏิบตั หิ น้าที่ อย่างไรก็ตาม
ภารกิจของทหารนัน้ ยังมีอกี มากมาย ครอบคลุมหลายมิตหิ ลาย
ด้าน เพือ่ ความสงบสุขของสังคมและประเทศชาติ ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ เมือ่ วันที่
3 ธันวาคม พ.ศ. 2538 (ส�ำนักราชเลขาธิการ, 2539, หน้า
534) ความตอนหนึ่งว่า “ทหารมีหน้าที่หลักอยู่ที่การป้องกัน
ประเทศและการธ�ำรงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติ ไว้ด้วย
แสนยานุภาพ นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ด้านอื่นอีกซึ่งมีความ
ส�ำคัญเท่าเทียมกัน คือการบ�ำบัดบรรเทาความทุกข์ยากและ
การปฏิบตั พิ ฒ
ั นาให้บงั เกิดความเจริญร่มเย็นแก่บา้ นเมืองและ
ประชาชน หน้าทีน่ ดี้ กู นั อย่างผิวเผินจะเห็นว่าไม่จำ� เป็นนัก แต่
ถ้าพิจารณาดูให้กระจ่างชัดแล้ว จะเห็นตามความเป็นจริงว่า
ความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศนัน้ นอกจากจะมีกำ� ลังรบและ
อาวุธยุทโธปกรณ์ทเี่ ข้มแข็งพร้อมมูลแล้วยังจ�ำเป็นทีป่ ระชาชน
จะต้องมีชีวิตอยู่ ด้วยความร่มเย็นเป็นปรกติสุขปลอดจาก
ภยันตรายและความเดือดร้อนยากเข็ญต่างๆ ด้วย เมื่อความ
ส�ำคัญและจ�ำเป็นมีอยู่ดังนี้ ทหารจะต้องเตรียมตัว เตรียมใจ
และเตรียมการให้พร้อมทุกเมือ่ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจได้
พร้อมเพรียง คล่องตัวมีประสิทธิภาพ” สอดคล้องกับ บทบาท
และความรับผิดชอบหลักตามทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 มาตรา 77
“รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช
อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ�ำนาจรัฐ ต้องจัดให้มีก�ำลัง
ทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทที่ นั สมัย จ�ำเป็นและ
เพียงพอเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตย ความมั่นคงของ
รัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุขและเพือ่ การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน
รวมถึงการปฏิบัติการทางทหารอื่นๆ” กองทัพเรือเป็นหนึ่ง
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ใน 3 เหล่าทัพ ที่มีบทบาทส�ำคัญในการป้องกันประเทศและ
ความมั่นคงของรัฐ โดยเฉพาะความมั่นคงด้านเกาะแก่งและ
ชายฝัง่ ทะเล ซึง่ ครอบคลุมไปถึงพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
ด้วย จากเหตุรุนแรงนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 เป็นต้นมา กลุ่ม
คนบางกลุม่ มีความเกีย่ วโยงกับกลุม่ ผูก้ อ่ การร้ายน�ำไปสูค่ วาม
รุนแรงจนท�ำให้ประชาชนผูบ้ ริสทุ ธิไ์ ด้รบั ความเดือดร้อนอย่าง
หนัก จากสถานการณ์ความรุนแรงดังกล่าว กองทัพเรือได้มี
การปฏิบตั กิ ารทางทหารและจัดก�ำลังพลหมุนเวียนเพือ่ ปฏิบตั ิ
ราชการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้โดยทีจ่ ะมีการฝึกก�ำลัง
พลก่อนลงไปปฏิบัติหน้าที่ใน โดยฝึกทักษะเพื่อเตรียมความ
พร้อมต่อสถานการณ์ความไม่สงบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลด
การสูญเสียของก�ำลังพล ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นตอนการ
ฝึกอบรมก่อนการฝึก ขั้นการฝึกในที่ตั้ง และขั้นการฝึกใน
ภาคสนาม รวมถึงกระบวนการยุติธรรมและงานนิติเวชใน
เรื่องของการเก็บหลักฐานและวัตถุพยานด้วย
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่ากองทัพเรือได้ให้
ความส�ำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านการฝึกของก�ำลังพล
ก่อนไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ อย่างเป็น
ระบบและมีความสม�ำ่ เสมอในด้านการเตรียมความพร้อมให้กบั
ข้าราชการกองทัพเรือ นัน้ ครอบคลุมหลายมิติ เพือ่ ให้กำ� ลังพลมี
ความรู้ความช�ำนาญในการปฏิบตั งิ าน แม้จะมีการฝึกทักษะต่างๆ
แต่การปฏิบัติงานก็ยังผลกระทบต่อร่างกายและสภาพจิตใจ
ดังที่ผู้วิจัยท�ำการศึกษาน�ำร่องโดยการสัมภาษณ์ข้าราชการ
ทหารเรือทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ลงไปปฏิบตั งิ านชายแดนภาคใต้
พบประเด็นในด้านการเตรียมความพร้อมดังนี้ 1) มีการเตรียม
ด้านร่างกายเพื่อให้มีความพร้อมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
มีความพร้อมตลอดเวลา การเตรียมทักษะทางทหารเพื่อให้
มีทกั ษะและความช�ำนาญ ด้านการใช้อาวุธ มีการฝึกทบทวน
ทักษะต่างๆอย่างสม�่ำเสมอ เช่นการฝึกยิงปืน การฝึกท�ำงาน
เป็นทีมกับหน่วยต่างๆ เพื่อพร้อมจัดการกับสถานการณ์ที่
จะเกิดขึ้นทุกรูปแบบ 2) ด้านจิตใจ มีทัศนะคติที่ดีในการ
ท�ำงาน และต้องรู้เป้าหมายและหน้าที่ในการลงไปปฏิบัติ
หน้าที่มีก�ำลังใจเข้มแข็ง และมีความปลอดภัยในการท�ำงาน
3) ครอบครัวต้องรับรู้และเข้าใจ และมีการพูดคุยอธิบายถึง
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ความจ�ำเป็นที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ 4) การเตรียมด้านสังคม
และวัฒนธรรม ความแตกต่างดังกล่าวท�ำให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคในการท�ำงานได้ นอกจากนี้สภาพการปฏิบัติหน้าที่
ทีอ่ นั ตรายยังมีและความเสีย่ งต่อการสูญเสียชีวติ ด้วย จากการ
ศึกษาน�ำร่องท�ำให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงข้อเท็จจริง สภาพความ
เป็นอยู่ ลักษณะงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทหารเรือที่
ไปปฏิบัติหน้าที่ชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง ข้อเท็จจริงดัง
กล่าวจ�ำเป็นต้องได้จากผู้ปฏิบัติหน้าที่จริงในพื้นที่ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ตรง อันจะเป็นประโยชน์
อย่างมาก แก่กองทัพเรือ และข้าราชการทหารสังกัดกองทัพ
เรือทีจ่ ะไปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ ข้อมูลที่
ได้จากการวิจยั นี้ สามารถน�ำมาพัฒนาเป็นแนวทางในการเตรี
ยมความพร้อมของทหารเรือทีไ่ ปปฏิบตั หิ น้าทีช่ ายแดนภาคใต้
เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
ครอบครัว ซึง่ ส่งผลดีทงั้ ด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของ
ทหารเอง น�ำมาซึง่ ความส�ำเร็จในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเอง
สังคม และกองทัพ ผลลัพธ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อความมั่นคง
และความเจริญก้าวหน้าของกองทัพและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. ศึกษาสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของทหารเรือใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
2. ศึกษาผลกระทบจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทหาร
เรือในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
3. ศึกษาการปรับตัวและแนวทางการเตรียมความ
พร้อมของทหารเรือทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทย

กรอบแนวคิดการวิจัย

การศึกษาการเตรียมความพร้อมของทหารเรือที่
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นจังหวัดชายแดนภาคใต้นนั้ ศึกษาตามแนวคิด
การปรับตัวของ Roy (1984) ซึ่งอธิบายการปรับตัวในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ การปรับตัวด้านสรีระ การปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์
การปรับตัวด้านบทบาทหน้าทีแ่ ละการปรับตัวด้านการพึง่ พา

และแนวความคิด การปรับตัวในการท�ำงานของ Dawis &
Lofquitst (1984) ประกอบด้วย การปรับตัวให้เข้ากับความ
ต้องการขององค์การและการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการ
ส่วนบุคคล เพือ่ อธิบายการท�ำงานโดยมีการพิจารณาปัจจัยทัง้
ด้านสภาพแวดล้อมในงาน ปัจจัยด้านบุคคล รวมทั้งผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นได้แก่ ความพึงพอใจในงานและความคงอยู่ในงาน
แนวคิดการปรับตัวในการท�ำงานของ Kammeyer-Mueller
and Wanberg (2003) อธิบายแนวคิดการปรับตัวของผู้
เข้ามาใหม่ในองค์กรเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นสมาชิกของ
องค์กร ด้านความเครียดจากการปฏิบตั งิ านศึกษาตามแนวคิด
ของ Lazarus and Folkman (1984) ประกอบด้วยการใช้
สติปัญญา ความรู้ประสบการณ์ที่มีมา และการตัดสินจาก
เหตุการณ์เพือ่ เลือกการเผชิญปัญหาอย่างเหมาะสม นอกจาก
นี้ผู้วิจัยได้ศึกษาผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็น
ผลกระทบด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. น�ำผลการวิจยั ไปปรับปรุงเพือ่ ให้เกิดการปรับตัว
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารเรือที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ได้วิธีการปรับตัวและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อการเตรียมความพร้อมของทหารเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. หน่วยงานของกองทัพเรือทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำ� ไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียม
ความพร้อม มีการให้ความรู้ ปรับทัศนคติของทหาร และ
การดูแลก�ำลังพลทีเ่ หมาะสม จากการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ที่ศึกษาได้แก่ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยในความรับผิดชอบของ หน่วย
เฉพาะกิจนาวิกโยธิน (ฉก.นย.ทร/ ฉก.นย.ภต.) กองทัพเรือ
รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย อ�ำเภอไม้แก่น
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อ�ำเภอสายบุรี และจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย อ�ำเภอ
เมือง อ�ำเภอยี่งอ และอ�ำเภอบาเจาะ
2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลและผู้ร่วมสนทนากลุ่ม
		 2.1 ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลั ก ในการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
ได้แก่ ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร และ ข้าราชการทหาร
ชัน้ ประทวน สังกัดกองทัพเรือ ซึง่ ได้จากการเลือกอย่างเจาะจง
(Purposive Sampling)โดยเป็นผูท้ กี่ ำ� ลังปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือเคย
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
		 2.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครอบครัว ผู้ร่วม
งาน ผู้บังคับบัญชา ของข้าราชการทหารสังกัดกองทัพเรือที่
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ ศึกษาสภาพการปฏิบัติ
หน้าที่ ผลกระทบ การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของ
ทหารเรือทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การด�ำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการปฏิบัติหน้าที่และผลก
ระทบของทหารเรือทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทย ใช้วธิ กี ารศึกษาโดย การสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสังเกต เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้วิจัยเป็นเครื่องมือ
ในการสัมภาษณ์ มีเครื่องมือประกอบ ดังนี้ 1) แบบสัมภาษณ์
ข้อมูลทั่วไป 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หาคุณภาพ
แบบสัมภาษณ์โดยการศึกษาน�ำร่อง โดยน�ำไปสัมภาษณ์
ข้าราชการสังกัดกองทัพเรือทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ลงไปปฏิบตั ิ
งานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน 5 คน และน�ำมาปรับ
ข้อค�ำถามให้ครอบคลุมและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และ
กรอบการวิจัย 3) แบบบันทึกการสังเกต ด้านผู้ให้ข้อมูล มี
ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพเรือที่
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน 13 คน
ผู้เกี่ยวข้อง คือ ครอบครัว ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานของ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก รวม 19 คน
ตอนที่ 2 ศึกษาการปรับตัว และแนวทางการเตรี
ยมความพร้อมของทหารเรือทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นจังหวัดชายแดน
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ภาคใต้ของประเทศไทย โดยการสนทนากลุ่ม ก�ำหนดผู้ร่วม
สนทนากลุ่ม ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 10 คน
ดังนี้ 1) จิตแพทย์ จ�ำนวน 1 คน 2) พยาบาลที่ได้รับการ
อบรมเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ จ�ำนวน 1 คน 3)
พยาบาลวิชาชีพ จ�ำนวน 2 คน 4) นักจิตวิทยาคลินิก จ�ำนวน
1 คน 5) ครูฝึก จ�ำนวน 1 คน 6) ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน จ�ำนวน
4 คน โดยสนทนากลุ่ม ณ สโมสร ร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

1. สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของทหารเรือในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จากการสัมภาษณ์ สภาพการปฏิบัติหน้าที่
แบ่งได้เป็น 5 ประเด็น ดังนี้ คือ1) สภาพวิถีชีวิตความเป็น
อยู่ 2) สภาพการปฏิบัติงาน 3) สภาพพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน 4)
อันตรายจากการปฏิบัติงาน และ 5) อุปกรณ์ส�ำหรับการ
ปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่าง
เรียบง่าย ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย ความเป็นอยู่หลับนอน
การรับประทานอาหารอย่างง่ายๆ หรือที่ทางหน่วยจัดให้
ไว้รับประทาน เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ต้องมีความพร้อม
ตื่นตัวตลอดเวลา เมื่อปฏิบัติหน้าที่จะมีการท�ำงานเป็นทีม
โดย การศึกษาของ ชิดชนก ชัยธนามี (2552) พบว่าทหารที่
ท�ำงานชุดลาดตระเวนเส้นทาง ชุดคุม้ ครอง ครูและประชาชน
และชุดมวลชนสัมพันธ์มกี ารสลับสับเปลีย่ นหมุนเวียนกันออก
ปฏิบตั งิ าน และจะท�ำงานเป็นทีม การปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
อันตราย นัน้ ทหารทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นจังหวัดชายแดนภาคใต้ตก
เป็นเป้าหมายของผู้ก่อการร้าย เช่น เกิด เหตุการณ์การลอบ
ท�ำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ การลอบวางระเบิดรายวัน เป็นต้น
การท�ำงานเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยนัน้ จ�ำเป็นทีท่ หารจะต้อง
มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน อาวุธปืน
ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มีน�้ำหนักมากส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ทางกายตามมา
2. ผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของทหารเรือ
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ที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ โดยมี 3 ด้าน คือ 1) ผลกระทบด้าน
สุขภาพ ประกอบด้วย ผลกระทบต่อสุขภาพกาย คือ การ
ปฏิบัติงานในสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยและ เสี่ยงต่ออันตราย
การที่ต้องพร้อมเคลื่อนที่ตลอดเวลา และมีโอกาสเผชิญกับ
ภัยคุกคามต่างๆ ได้แก่ ภัยคุกคามจากการกระท�ำของฝ่ายตรง
ข้าม ภัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม เช่น เสียงดัง อุณหภูมิอากาศ
ที่สูง หรือต�่ำเกินไป ภัยจากสารเคมี เช่น ระเบิด ภัยที่เกิด
จากลักษณะการท�ำงานในการฝึกการปฏิบตั หิ น้าทีท่ างทหาร
เช่น ข้อพลิก กระดูกหัก เป็นต้น (เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ
ทางด้านการแพทย์ อทร. 9301, 2556, หน้า 1-3) ผลกระ
ทบต่อสุขภาพจิต คือ ผลกระทบที่มีผลต่อความผาสุกของ
บุคคลและสัมพันธภาพที่ดีงามกับบุคคลอื่น ซึ่งเป็นศักยภาพ
ของบุคคลต่อการจัดการกับความเครียดในชีวิตประจ�ำวัน
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาพจิต มีทงั้ ปัจจัยภายนอก เช่น การลาด
ตระเวนในสภาพอากาศที่ร้อน และในที่มืดมองเห็นสิ่งต่างๆ
ไม่ชัด และสิ่งกระทบกระเทือน ปัจจัยภายใน เช่น ความรู้สึก
นึกคิด, ความรู้สึกโดดเดี่ยว, ความรู้สึกเหงา, ความเชื่อมั่นใน
ตนเองต�่ำ, ความรู้สึกสิ้นหวัง, การแยกจากครอบครัว, ความ
รูส้ กึ เสียใจเมือ่ ผูร้ ว่ มงานหรือคนรูจ้ กั เสียชีวติ ขณะปฏิบตั หิ น้าที,่
รูส้ กึ เสียใจต่อการกระท�ำของตนเองทีท่ ำ� ให้ผอู้ นื่ ต้องเสียชีวติ
และ เกิดความกดดันรูส้ กึ ไม่พร้อมในการปฏิบตั หิ น้าที่ เป็นต้น
ปัจจัยจากลักษณะงานสภาพการท�ำงาน คือ ผู้ร่วมงาน และ
การจัดสภาพงานเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ของคนที่มีต่อ
ลักษณะงาน กระบวนการท�ำงานและสิ่งแวดล้อม เช่น งานที่
เร่งรัดท�ำแข่งกับเวลา การท�ำงานทีม่ ชี วั่ โมงการท�ำงานยาวนาน
การท�ำงานหนักเกินไป การท�ำงานที่จ�ำเจซ�้ำซาก การท�ำงาน
ที่ไม่เหมาะสมกับความสามารถของร่างกายและจิตใจ การ
ใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น บุคคลจะมีกลไกการตอบ
สนองความเครียดที่เกิดขึ้นนี้ สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
ส่วนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ ส่วนที่เป็นประสบการณ์ที่
คนยอมรับได้ อีกทั้งยังช่วยเป็นประสบการณ์ที่ดีของบุคคล
เกิดทักษะ เกิดประสบการณ์การระวังป้องกันอันตราย ใน
กรณีเช่นนี้ถ้าความเครียดเพิ่มขึ้นจะท�ำให้ได้ผลลัพธ์ดีเพิ่ม

ขึ้น ส�ำหรับความเครียดที่ก่อให้เกิดโทษ จะเป็นส่วนที่บุคคล
ยอมรับไม่ได้อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเจ็บป่วย, การมีสุขภาพ
ไม่ดี, ผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานลดลง 2) ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ มีผลกระทบทางบวก คือ ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ภาคใต้จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้รับสวัสดิการ
ท�ำให้ลดค่าใช้จา่ ยและมีเงินออม ได้รบั ค่าตอบแทนพิเศษ และ
การได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ผลกระทบทางลบ คือ
มีคา่ ใช้จา่ ยสูงในการเดินทางกลับไปดูแลครอบครัว ซึง่ เป็นไป
ตามแนวคิดด้านเศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจของบุคคลประกอบ
ด้วยรายได้และรายจ่าย ทีส่ ามารถประเมินมูลค่าออกมาเป็น
หน่วย เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน รายจ่ายที่เป็นของตนเองและ
การใช้จ่ายเพื่อดูแลครอบครัว เศรษฐกิจจึงมีความส�ำคัญ
ต่อบุคคล ถ้าบุคคลใดมีเศรษฐกิจดี สามารถท�ำงานมีรายได้
เพียงพอที่จะหาซื้อสิ่งที่มีความจ�ำเป็นไม่มีหนี้สิน มีเงินออม
และทรัพย์สนิ การด�ำเนินชีวติ ก็จะมีความสุข แต่ถา้ เศรษฐกิจ
ไม่ดี มีรายได้ไม่เพียงพอ มีหนี้สิน ไม่มีงานท�ำ การด�ำเนิน
ชีวิตของบุคคลนั้นจึงไม่มีความสุข (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ,
2554; จีรพรรณ ชีรานนท์, 2545; สมศักดิ์ สามัคคีธรรม,
2533) 3) ผลกระทบด้านสังคม พบว่าการปฏิบัติหน้าที่ใน
พื้นที่ชายแดนภาคใต้มี ผลกระทบทางบวก คือ การได้รับ
ประสบการณ์และทักษะที่จ�ำเป็นในการท�ำงาน ท�ำให้การ
ท�ำงานราบรื่น และเกิดความปลอดภัย ท�ำให้ครอบครัวได้
รับการดูแลจากหน่วยงาน เช่น บุตรได้รับทุนการศึกษา มี
โอกาสกลับไปดูแลครอบครัว และเกิดความภาคภูมใิ จในงาน
ผู้บังคับบัญชาเห็นผลงาน เป็นต้น ผลทางลบ คือ อุปสรรค
ในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เช่น การพลัดเปลี่ยน
บุคคลากรท�ำให้ขาดความต่อเนือ่ งในการปฏิบตั งิ าน ขาดความ
ช�ำนาญและยังไม่คนุ้ เคยกับพืน้ ที่ ความไม่พร้อมของอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานหรืออุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการท�ำงาน การ
ปฏิบัติงานที่ไม่ตรงกับความช�ำนาญ อุปสรรคทางด้านภาษา
และวัฒนธรรมในการสือ่ สารกับประชาชน เป็นต้น สอดคล้อง
กับแนวคิด ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
มี 2 ลักษณะ คือ ผลกระทบทางบวก มีหลายประการ หาก
มองจากแง่ของการพัฒนาตนเอง บุคคลอาจจะมีความเป็นอยู่
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ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ อาหาร
การกิน บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย รวมทั้งการได้รับการบริการ
ทางด้านสาธารณสุขต่างๆ อย่างเพียงพอ ส่วนในแง่อื่นๆ นั้น
บุ ค คลอาจได้ รั บ การศึ ก ษาที่ ดี ขึ้ น มี ค วามรู ้ ความคิ ด
กว้างไกลกว่าเดิม มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและได้รับการ
ยอมรับนับถือในวงสังคม มีผลต่อมนุษย์และสังคมอาทิเช่น
ท�ำให้มนุษย์เกิดความสะดวกสบาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของมนุษย์ในแต่ละสังคม มีผล
ให้ วิ ถี ชี วิ ต ของคนในสั ง คมเปลี่ ย นไปจากเดิ ม เป็ น ต้ น
ผลกระทบทางลบ เป็นผลที่เกิดจากการปรับตัวไม่ทันรวม
ทั้งไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จนกลายเป็นการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้ และถ้าหากผู้ที่ไม่ยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงนั้น ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ เป็นรอยร้าวที่
ไม่อาจเชื่อมต่อกันได้ น�ำสู่ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาความขัด
แย้งในหน่วยงาน และปัญหาความเสื่อมโทรมของครอบครัว
เป็นต้น (วราคม ทีสุกะ, 2527, หน้า 72; สนธยา พลศรี,
2541, หน้า 120)
3. การปรับ ตัว ของทหารเรือที่ป ฏิบัติหน้าที่ใ น
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความส�ำคัญมากเนื่องจาก เป็น
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงและอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ทั้งความ
เสี่ยงต่อการซุ่มโจมตี การลอบยิง และการลอบวางระเบิดทั้ง
โดยการท�ำงานจะต้องพร้อมท�ำงานตลอดเวลา เมื่อมีภารกิจ
หรือเมื่อมีการร้องขอ ทั้งยังมีความรู้สึกคิดถึงครอบครัวที่อยู่
ห่างไกล แม้ว่าขณะออกไปปฏิบัติงานจะเกิดความวิตกกังวล
ท�ำให้ไม่มสี มาธิในการท�ำงานก็จำ� เป็นต้องตัดความกังวลออก
ไปและต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้านการปฏิบัติงานเมื่อ
ปฏิบัติงานไประยะหนึ่งเกิดประสบการณ์การท�ำงานมากขึ้น
เกิดการปรับตัวต่อลักษณะงานทีท่ ำ� ก็จะเกิดทักษะต่างๆ เช่น
ทักษะการสังเกตเมือ่ มีสงิ่ ผิดปกติ การสังเกตสิง่ แวดล้อมและ
บริบทของพืน้ ที่ ท�ำให้การท�ำงานเกิดความคล่องตัว ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น ซึ่ง Dawis and Lofquitst (1984) ได้กล่าวถึง
ความต้องการของบุคคลที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมของ
งานที่จะน�ำไปสู่ความพึงพอใจในงาน ความสอดคล้องนี้เป็น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของงาน (Work Personality)
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กับสิ่งแวดล้อมของงาน (Work Environment) ปัจจัย
ทั้ ง สองนี้ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น โดยบุ ค คลมี ก าร
ตอบสนองความต้องการของงานและงานตอบสนองความ
ต้องการของบุคคล กระบวนการจะเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและไม่
หยุดนิง่ เนือ่ งจากบุคคลจะปรับตัวให้สอดคล้องกับสิง่ แวดล้อม
ตลอดเวลา การเพิ่มความสอดคล้องจึงเป็นการเพิ่มความ
พึงพอใจ หากลดความสอดคล้องเป็นการก่อให้เกิดความไม่
พึงพอใจในงานได้ สอดคล้องกับผลการศึกษา พบว่า ความ
พึงพอใจในการท�ำงานมีอทิ ธิพลต่อการปรับตัว ส่งผลทางบวก
ต่อการปฏิบัติงานของทหารและยังส่งผลทางตรงกับความ
ผูกพันกับองค์กรทหารด้วย รวมถึงปัจจัยด้านความส�ำเร็จ
ในงาน ความรับผิดชอบที่มีต่อประเทศชาติและประชาชน
การได้รับโอกาสในการท�ำงาน การได้รับยุทโธปกรณ์พิเศษ
เพิ่ ม เติ ม ด้ า นสิ ท ธิ ก� ำ ลั ง พล ด้ า นการตรวจเยี่ ย มของผู ้
บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น สู ง ด้ า นลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ และด้ า น
สถานการณ์ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน (ปิน่ กนก วงศ์ปน่ิ เพ็ชร์, 2551;
กมล สดมณี, 2551; ดิเรก พรมบาง, 2551) สอดคล้องกับแนว
ความคิดของ Roy (1984) กล่าวถึงบุคคลว่า บุคคลเป็น
ระบบของการปรับตัว (Adaptive system) บุคคลเป็นระบบ
ของสิ่งมีชีวิต (Living system) บุคคลเป็นระบบเปิด (Open
system) ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบุคคลตลอดเวลา ดังนัน้ บุคคลจ�ำเป็นต้องมีการปรับ
ตัวให้เข้ากับสิง่ แวดล้อม ระบบการปรับตัวของบุคคลประกอบ
ด้วย สิ่งน�ำเข้า (Input), ตัวควบคุมกระบวนการ (Control
Process), สิ่งน�ำออก (Out put) และปฏิกิริยาย้อนกลับ
(Feedback) จากการสัมภาษณ์ พบการปรับตัวของทหาร
เรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 4 ด้าน คือ
1) การปรับตัวทางด้านสรีระ คือ การออกก�ำลังกายอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง และพร้อมตลอดเวลาเมื่อต้องปฏิบัติงานใน
ภาวะเร่งด่วน และเมื่อต้องสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานก็จะ
ปฏิบตั อิ ยูใ่ นกรอบและไม่ขดั ต่อการปฏิบตั งิ านของทางราชการ
เมื่อถึงเวลาพักผ่อนก็จะพยายามพักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อให้
สามารถท�ำงานได้และไม่เป็นภาระเพือ่ นร่วมงานหรือผูบ้ งั คับ
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บัญชา สอดคล้องกับ Roy (1984) กล่าวว่า คนเป็นระบบ
ชีวิตแบบระบบเปิด ที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงท�ำให้บุคคลต้องปรับตัวเพื่อ
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การที่บุคคลจะ
ปรับตัวได้หรือไม่ได้นั้นขึ้นอยู่กับระดับการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม 2) การปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ พบว่าทหารที่
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้มคี วามรูส้ กึ คิดถึง
ครอบครัวที่อยู่ห่างไกล แม้ว่าขณะออกไปปฏิบัติงานจะเกิด
ความวิตกกังวลท�ำให้ไม่มีสมาธิในการท�ำงานก็จ�ำเป็นต้อง
ตัดความกังวลออกไปและต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และ
ประสบการณ์ทไี่ ด้รบั การบาดเจ็บจากการปฏิบตั งิ านหรือบุคคล
ใกล้ชดิ เคยได้รบั อันตรายจากการท�ำงานมีผลท�ำให้ตนเองเกิด
ความหวาดระแวงและความกลัวขึ้นมา โดยจะพยายามปรับ
ความคิดของตนเองให้มองอันตรายทีเ่ กิดกับเพือ่ นร่วมงานหรือ
อันตรายทีอ่ าจเกิดกับตนเองว่าเป็นเรือ่ งธรรมดา และคิดว่าเรา
ไม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้ทกุ ปัญหาเพียงแต่ทำ� งานตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายให้ดีที่สุด และการท�ำงานของตนเองเป็นงานเพื่อ
ประเทศชาติ มีความภาคภูมใิ จในงานทีท่ ำ� เยาวชนและสังคม
ให้ความส�ำคัญ สอดคล้องกับ Roy (1984) ที่กล่าวว่า การ
ปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์เป็นการปรับความเชือ่ หรือความรูส้ กึ
ทีบ่ คุ คลมีตอ่ ตนเอง เป็นการประเมินทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ กีย่ วกับ
ตนเอง ตามสภาวการณ์เกิดขึน้ ท�ำให้เกิดความเชือ่ มัน่ และเห็น
คุณค่าในตนเอง สัมพันธ์กับ วีระ ไชยศรีสุข (2539) ที่กล่าว
ว่า วัยผูใ้ หญ่มกั พบกับปัญหาความยากล�ำบากต่างๆ และเกิด
ความกดดันจากสิ่งแวดล้อมจนไม่สามารถควบคุมความคิด
อารมณ์ พฤติกรรม และการท�ำงานตามปกติ ได้แก่ ความ
ตึงเครียดของชีวติ ครอบครัว ความตึงเครียดของการเลีย้ งชีพ
เช่น รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายท�ำให้เกิดการกู้หนี้ยืมสิน
สอดคล้องกับแนวคิดของ Lazarus and Folkman (1984)
ได้กล่าวถึง สาเหตุความเครียดว่าแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ
ปัจจัยด้านตัวบุคคล คือ บุคลิกลักษณะประจ�ำตัว และ ปัจจัย
ด้านสภาพเหตุการณ์หรือสิง่ แวดล้อม คือ เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
กับบุคคลนั้นจึงก่อให้เกิดความเครียด เช่น การหย่าร้าง การ
เปลีย่ นแปลงสภาพการท�ำงาน หรือเหตุการณ์ในชีวติ ประจ�ำวัน

เป็นต้น 3) การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่ที่อันตรายมีความเสี่ยงสูง จึงจ�ำเป็นต้องเป็นผู้ที่
มีความเคร่งครัดต่อระเบียบวินัย และรับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ตนเองได้รับ ซึ่ง Robbins (2000) กล่าวว่า ปัจจัยหนึ่งที่
ท�ำให้เกิดความเครียดในการท�ำงาน คือปัจจัยด้านองค์กร
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยในงาน คือ งานทีบ่ คุ คลได้รบั มอบหมาย
ให้รบั ผิดชอบ เงือ่ นไขในการปฏิบตั งิ าน และสิง่ แวดล้อมรอบตัว
เช่น ห้องทีแ่ คบ อากาศทีร่ อ้ นเกินไป จะท�ำให้เกิดความเครียด
ได้ 2) บทบาทในการท�ำงาน การท�ำงานเกินบทบาทหรือขัด
แย้งกับบทบาททีไ่ ด้รบั ท�ำให้เกิดความเครียดในการท�ำงาน 3)
ความสัมพันธ์กบั บุคลากรในหน่วยงาน หากความสัมพันธ์กบั
บุคคลในองค์กรไม่ดีจะก่อให้เกิดความเครียดในการท�ำงาน
สูง การปรับตัวต่อความเครียดในการท�ำงานจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
โดย Dawis and Lofquitst (1984) ได้กล่าวถึงการปรับตัว
ในการท�ำงาน ประกอบด้วยองค์ประกอบส�ำคัญ 2 ประการ
คือ 1) การปรับตัวให้เข้ากับความต้องการขององค์การ เป็น
ความสามารถในการปรับตัวในการท�ำงานโดยพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถ ทักษะในการท�ำงาน และบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสม ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ
และความคาดหวังขององค์การ และ 2) การปรับตัวให้เข้า
กับความต้องการส่วนบุคคล หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่จะปฏิบัติงานอย่างมีความมุ่งหวังและให้ความใส่ใจ
ในความส�ำเร็จของงาน และมีโอกาสได้ใช้ความเป็นตัวของ
ตัวเองเข้าไปเสริมการท�ำงาน การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม,
การมีเกียรติและศักดิ์ศรี, การมีความเข้าใจและรู้จักตนเอง
เป็นไปตาม แนวคิดการปรับตัวของ Roy (1984) ที่กล่าวว่า
บุคคลต้องมีการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่เพื่อให้เกิดความ
มั่นคงทางสังคม บุคคลจะด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
สุข ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น จึงขึ้นอยู่
กับว่าบุคคลนั้นมีบทบาทหรือต�ำแหน่งอะไรในสังคม และ
สามารถแสดงบทบาทของตนเองได้ดีมากน้อยเพียงไร เป็น
ที่ยอมรับของสังคมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งบทบาทของ
แต่ละบุคคลในสังคมจะแตกต่างกันออกไป 4) การปรับตัว
ด้านความสัมพันธ์ด้านการพึ่งพากัน การปรับตัวด้านความ
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สัมพันธ์ด้านการพึ่งพากัน เป็นการได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมทัง้ ด้านการท�ำงาน ในด้านของการท�ำงานมีการท�ำงาน
แบบเป็นพี่น้องท�ำให้สามารถพูดคุยท�ำความเข้าใจกันได้ง่าย
มีการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้
ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น การปฏิบัติหน้าที่ใน
พื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลจากครอบครัว ท�ำให้เกิดความรู้สึกคิดถึง
ครอบครัวจึงพยายามติดต่อกลับอยู่เสมอ แม้ตนเองจะไม่
สามารถด�ำรงบทบาทหัวหน้าครอบครัวได้ แต่มผี ดู้ ำ� รงบทบาท
แทน เช่น ภรรยาท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว หรือ เมื่อ
ตนเองไม่อยู่ ภรรยาและบุตรได้รับการดูแลจากญาติพี่น้อง
เพื่อนสนิท หรือผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังมีสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจ เช่น พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอา
ภาภร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย)
พระเครื่อง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพนับถือ โดยจะน�ำ
ติดตัวไปเมื่อปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท�ำให้
รู้สึกอุ่นใจและมีก�ำลังใจ สอดคล้องกับ Roy (1984) ที่กล่าว
ว่าการปรับตัวด้านความสัมพันธ์ด้านการพึ่งพากัน เป็นการ
ปรับตัวเพื่อความมั่นคงทางสังคม โดยธรรมชาติของการอยู่
ร่วมกันบุคคลจ�ำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้น
บุคคลจึงต้องการผู้ที่รู้ใจหรือสนิทสนมเป็นพิเศษ เพื่อให้การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลนี้ หมาย
ถึง การให้ความรัก ความเคารพ การยกย่องให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องเป็นผู้ให้และผู้รับพร้อมๆกัน
ด้วยความเต็มใจ ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นไปอย่าง
สมดุลดังกล่าว การอยูร่ ว่ มกันในสังคมจะเป็นไปอย่างราบรืน่
4. แนวทางการเตรียมความพร้อมของทหารเรือที่
ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เหมาะสม คือ 1)
การเตรียมความพร้อมทางการทหาร ก่อนปฏิบัติหน้าที่ใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ กองทัพเรือได้จดั การฝึกทบทวน
ก�ำลังพล โดยมีการฝึก คือ ขัน้ การฝึกภาคทีต่ งั้ และขัน้ การฝึก
ภาคสนามแก่ก�ำลังพลเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปราม
การก่อความไม่สงบให้ ประสบผลส�ำเร็จ ตลอดจนก�ำลังพล
ที่เข้าร่วมการฝึกได้มีขวัญและก�ำลังใจ เกิดความเชื่อมั่น เมื่อ
จะต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง หน่วยงานมีการปรับปรุง
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การฝึกของก�ำลังพลเพื่อให้ทันสมัยต่อสถานการณ์และจัด
ให้มีการฝึกทบทวนอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการฝึกในเรื่อง
ของการรบในเมืองและการรบในป่า การสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน การเข้าใจภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นพื้นฐาน
และเป็นความรูท้ คี่ วามส�ำคัญทีต่ อ่ การปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ สรวุท
ชวนะ (2550) กล่าวว่า มีปัจจัยที่บ่งชี้ได้ว่าการปฏิบัติการให้
เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมต่อการปฏิบัติงานใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ปัจจัยเรื่องความรู้ความเข้าใจ
ในบริบทการท�ำงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทหาร
ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพืน้ ที่ สอดคล้องกับลักษณะผูน้ ำ� ทางทหาร
ที่พึงประสงค์ของกองทัพไทย (ภัคพล สนิทสม และญัฐพล
จารัตน์, 2558) คือ จะต้องมีสติปัญญาและความสามารถ
ความรอบรู้ในวิชาชีพของตน มีความสามารถทางเทคนิค
และยุทธวิธีของตนเมื่ออยู่กลางสมรภูมิ มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ การจะน�ำมาซึ่งความรู้มีหลายรูป
แบบ เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติจริง การถ่ายทอดจาก
การเล่าประสบการณ์เพือ่ ให้ทหารได้เรียนรู้ เข้าใจได้มากทีส่ ดุ
และสามารถน�ำไปใช้เมื่อปฏิบัติงานจริงได้ ซึ่ง สอดคล้องกับ
วิธีสอนผู้ใหญ่ตามหลักการศึกษาของผู้ใหญ่ (Andragogy)
ของ Knowles (1984) ประกอบไปด้วย 1) มโนทัศน์ของ
ผู้เรียน ควรค�ำนึงถึง บรรยากาศการเรียนรู้ การวิเคราะห์
ความต้องการในการเรียนรู้ การวางแผนร่วมกัน การน�ำ
ประสบการณ์การเรียนรู้มาใช้ในการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 2) ประสบการณ์ของผูเ้ รียน ควรค�ำนึง
ถึง ความส�ำคัญของประสบการณ์มาใช้ในการเรียนการสอน
และการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจากประสบการณ์ 3) ความพร้อมที่
จะเรียน คือ เวลาในการเรียนรู้ และการจัดกลุ่มในการเรียนรู้
และ 4) แนวทางการเรียนรู้ คือ ควรมีแนวทางของการเรียน
รู้ในแบบต่างๆ นอกจากนี้ สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2555) กล่าวถึง
การเรียนรู้ว่า การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง การ
ได้รับลักษณะนิสัย ความรู้ และ ทัศนคติทั้งหลาย การเรียน
รู้จึงท�ำให้บุคคลมีการปรับตัวทั้งในด้านส่วนตัว และทางด้าน
สังคม หลักการเรียนรู้ส�ำหรับผู้ใหญ่ จึงควรพิจารณาและให้
ความส�ำคัญกับ แรงจูงใจในการเรียน สภาพแวดล้อมในการ
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เรียนรู้ มีความเหมาะสม ตลอดจนได้รับความไว้วางใจและ
การให้เกียรติผู้เรียน การค�ำนึงถึง ความต้องการในการเรียน
ของแต่ละบุคคล และรูปแบบ ของการเรียนรู้ ที่มีความหลาก
หลาย ค�ำนึงถึง ความรู้เดิมและประสบการณ์อันมีคุณค่า มี
ให้มีเวลาอย่างพอเพียงในการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้
ข้อมูลใหม่ๆทักษะใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ให้
โอกาสในการ ฝึกภาคปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือการน�ำความ
รู้ไปประยุกต์ได้ 2) การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลและ
ครอบครัว ดังนี้ 2.1) การเตรียมด้านร่างกาย จิตใจ และสิ่ง
ยึดเหนีย่ วจิตใจ 2.2) การเตรียมความรูแ้ ละอุปกรณ์หรือของใช้
ส่วนบุคคล 2.3) การเตรียมทัศนคติในการท�ำงาน สร้างความ
ภูมิใจในอาชีพทหาร 2.4) การจัดการเกี่ยวกับเอกสารและ
การเตรียมการด้านมรดก 2.5) การวางแผนด้านเศรษฐกิจ
ของครอบครัว จะเห็นได้วา่ การเตรียมความพร้อมทีด่ จี ำ� เป็น
ต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคคล Maslow (1970)
ได้กล่าวถึงความต้องการของมนุษย์ โดยที่มองเห็นว่ามนุษย์
ทุกคนล้วน แต่มคี วามต้องการทีจ่ ะสนองความต้องการให้กบั
ตนเองทั้งสิ้น ซึ่งความต้องการของมนุษย์นี้ มีมากมายหลาย
อย่างด้วยกัน ความต้องการความปลอดภัย ถ้าความต้องการ
ทางด้านร่างกาย ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ มนุษย์
ก็จะมีความต้องการในเรื่องอื่นต่อไปอีก คือ ความต้องการ
ความปลอดภัย ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัย ความเป็นปึก
แผ่น ความต้องการการคุ้มครองปกป้อง ความรู้สึกที่ปลอด
จากการคุกคาม ปลอดจากความวิตกกังวล ความต้องการ
ที่จะอยู่ในระเบียบ ความต้องการกฎหมายคุ้มครอง ล้วนแต่
ต้องการความมั่นคงปลอดภัย การที่แต่ละคนมุ่งท�ำงาน เพื่อ
สะสมเงินทองเอาไว้ก็ด้วยความรู้สึก ที่ต้องการความมั่นคง
ปลอดภัย ต้องการเป็นปึกแผ่นเช่นกัน การเตรียมความ
พร้อมที่ดีจะสร้างความสามารถในการด�ำเนินกิจกรรมนั้นๆ
ให้บรรลุผลส�ำเร็จในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยอาศัย
ปัจจัยหลายประการ ได้แก่ วุฒิทางร่างกาย จิตใจ ปัจจัย
แวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และประสบการณ์การเรียนรู้
ต่างๆประกอบกัน (เอมอร เสียงใหญ่, 2541, หน้า 12; รวีนาฎ
โพธิ์ทอง, 2547, หน้า 20; รัตยา พัฒนารักษ์, 2549, หน้า

36-37) ความพร้อมทางร่างกาย ได้แก่ การบรรลุนิติภาวะ
ทางด้านร่างกาย รวมถึงความคล่องแคล่วว่องไว และอวัยวะ
ที่ท�ำให้เกิดการปฏิบัติได้ดี ความพร้อมทางสติปัญญา ได้แก่
ความสามารถในการรับรู้ ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุ
มีผล ความพร้อมทางจิตใจ อารมณ์ แรงจูงใจ และบุคลิกภาพ
ได้แก่ ความมั่นคงทางอารมณ์ ความสนใจที่จะเรียนรู้ และ
ความกระตือรือร้น ความพร้อมทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่
การได้รับการอบรม การได้รับประสบการณ์ทางสังคม และ
ความมัน่ คงในครอบครัว สัมพันธ์กบั กองทัพเรือทีม่ แี นวคิดด้าน
ความพร้อมรบ นอกจากการมีอาวุธยุทโธปกรณ์ทพี่ ร้อม และ
มีกำ� ลังรบทีม่ คี วามเชีย่ วชาญช�ำนาญศึกแล้วยังมีองค์ประกอบ
ทีส่ ำ� คัญอีกอย่างหนึง่ ก็คอื การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ
ของก�ำลังรบ การบริการสุขภาพเพื่อความพร้อมของกองทัพ
เรือ มีเป้าหมายหลักคือ การด�ำรงรักษาพลังกายและพลังใจ
ของก�ำลังรบให้สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจได้จนบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ มีการสร้างเสริมสุขภาพ การ
มีสุขภาพดีทั้ง ทางกาย ทางใจ ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ทางภูมปิ ญ
ั ญา จะเป็นพืน้ ฐานทีท่ ำ� ให้กำ� ลังพลของกองทัพเรือ
สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งด้านอืน่ ๆได้อย่างดี ซึง่
สัมพันธ์กบั การให้ความหมายของความพร้อมคือ การทีบ่ คุ คล
มีลักษณะความคล่องตัว กระตือรือร้นในการท�ำงานมีความ
สามารถ ในการด�ำเนินกิจกรรมนัน้ ๆ ให้บรรลุผลส�ำเร็จในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึง่ โดยองค์ประกอบของความพร้อม (วิมล
ฉวีวงศ์พงษ์เดช, 2545, หน้า 31; พงษ์ศรี นวลสาร, 2550)
ได้แก่ 1) ความพร้อมทางร่างกาย ได้แก่ การบรรลุนิติภาวะ
ทางด้านร่างกาย รวมถึงความคล่องแคล่วว่องไว และอวัยวะที่
ท�ำให้เกิดการปฏิบัติได้ดี 2) ความพร้อมทางสติปัญญา ได้แก่
ความสามารถในการรับรู้ ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุมี
ผล 3) ความพร้อมทางจิตใจ อารมณ์ แรงจูงใจ และบุคลิกภาพ
ได้แก่ ความมั่นคงทางอารมณ์ ความสนใจที่จะเรียนรู้ และ
ความกระตือรือร้น และ 4) ความพร้อมทางด้านสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ การได้รับการอบรม การได้รับประสบการณ์ทางสังคม
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ทหารเรือทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้ ควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านการทหาร ความ
รู้วัฒนธรรมในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลอย่าง
ครบถ้วน
2. ทหารเรือทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้ ควรมีการปรับตัวทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็ง
และหน่วยงานต้นสังกัดต้องมีระบบการให้คำ� ปรึกษาอย่างทัว่
ถึง
3. กองทั พ เรื อ ควรออกแบบหรื อ จั ด หา อาวุ ธ
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ยุทโธปกรณ์ที่มีความทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน และไม่
ส่งผลกระทบต่อก�ำลังพล
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาการเตรียมความพร้อมของทหารที่ปฏิบัติ
หน้าทีใ่ นจังหวัดชายแดนของประเทศไทยทัง้ 3 เหล่าทัพ เพือ่
บูรณาการ การเตรียมความพร้อมให้เป็นแนวทางร่วมกัน
2. ควรศึกษาความต้องการของข้าราชการทหารที่
ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนของประเทศไทย
3. ควรศึกษานโยบายในการจัดการสวัสดิการแก่
ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและสภาพสังคม
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเปลีย่ นผ่านเฉพาะบุคคลจากโรงเรียนสูส่ ถานประกอบ
การส�ำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 2) สร้างรูปแบบการจัดการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลจากโรงเรียนสู่สถาน
ประกอบการส�ำหรับบุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา 3) ศึกษาคุณภาพของรูปแบบการจัดการเปลีย่ นผ่านเฉพาะบุคคล
จากโรงเรียนสู่สถานประกอบการส�ำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล 3 ชนิดได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นผูบ้ ริหารหรือ
ครูผู้สอนงานอาชีพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผู้ปกครองของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผู้บริหาร
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ จ�ำนวน 68 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling พบว่า การ
จัดการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลจากโรงเรียนสู่สถานประกอบการ ด้านการวางแผน มีการก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานร่วม
กับนักเรียน ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ ด้านการเตรียมการ มีการก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากร ผู้
ปกครอง และสถานประกอบการ ด้านการจัดต�ำแหน่งงานที่เหมาะสม มีการพิจารณาเลือกอาชีพที่เหมาะสมให้กับนักเรียน
โดยส�ำรวจความถนัด ความสนใจ ศักยภาพ ความสามารถเฉพาะและทักษะพืน้ ฐานของนักเรียน ด้านการจัดบริการสนับสนุน
มีการส่งนักเรียนออกไปฝึกงาน ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ จัดพี่เลี้ยงดูแลและอธิบายงาน ด้านการปรับตัว
เข้ากับสังคมปกติ โรงเรียนนิเทศติดตาม น�ำข้อมูลที่สถานประกอบการรายงานมาแก้ไขปัญหา 2) แบบสังเคราะห์รูปแบบ
การจัดการเปลี่ยนผ่าน พบว่า ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ การส�ำรวจความต้องการ การประเมินสมรรถภาพ แผนการ
จัดการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล การประเมินความพร้อมในการท�ำงาน และการประเมินความพึงพอใจ ความร่วมมือ การ
สนับสนุนของโรงเรียน ผูป้ กครอง และสถานประกอบการที่มีต่อรูปแบบการจัดการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล 3) แบบส�ำรวจ
ความคิดเห็นรูปแบบการจัดการเปลี่ยนผ่านกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและการประเมินผล
ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านแนะแนวการศึกษา ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการสอนอาชีพ จ�ำนวน 5 คน ได้มาจากการ
*ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
**นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) พบว่า มีค่าร้อยละความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบโครงสร้างของรูปแบบการ
จัดการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล ร้อยละ 100 ในทุกองค์ประกอบ มีความเหมาะสมในการน�ำไปใช้อยู่ในระดับดีมาก
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการเปลี่ยนผ่าน/ รูปแบบการจัดการเปลี่ยนผ่าน/ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

Abstract

This research has objectives in order to 1) Study the state of managing of individual transition
model from school to workplace for persons with mild intellectual disabilities, 2) Create the managing
form of individual transition model from school to workplace for persons with mild intellectual disabilities,
3) Study the quality of the managing form of individual transition model from school to workplace for
persons with mild intellectual disabilities.
Tools that are used in gathering 3 types of information are 1) Interviewing forms, Target groups
that are used in this research, are executives or teachers who have taught about careers, persons with mild
intellectual disabilities, parents of persons with mild intellectual disabilities, unit managers or workplace
executives for 68 persons that are selected from purposive sampling. This is found that in managing
of individual transition model from school to workplace, For planning, there is defining of operating
plans with students, parents and workplaces. For preparing, there is defining of job responsibilities for
personnel, parents and workplaces. For suitable job positioning, there is consideration of suitable careers
for students by surveying from skills, interests, capacities, specific capacities and basic skills of students.
For rendering servicing support, there are sending of students for job training and this has received the
cooperation from workplaces, there are providing of job trainers to take care of students and there
are job explaining. For adapting with the normal society, the school supervision group would bring the
reported information from workplaces to solve problems, 2) There are 5 elements of synthetic forms
of individual transition model that are, surveying of demands, evaluating of capacities, planning for
individual transition model, evaluating of the readiness in working and evaluating of the satisfactory, the
cooperation, the support of schools, parents and workplaces for managing forms of individual transition
model, 3) Surveying forms of opinions of individual transition model via the target group to be used
in researching to be professionals in measuring and evaluating, special education, education guidance,
curriculum and teaching, careers teaching for 5 persons that are selected from purposive sampling.
This is found that the percentage of opinions for the element of the structure of the form of individual
transition model for 100% in all elements. There is suitable in bringing to use in very good level.
Keywords : Managing of Individual Transition Model/ The form of Individual Transition
Model/ Persons with Mild Intellectual Disabilities.
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหาการวิจัย หลายประการ เนื่องจากความไม่เข้าใจในศักยภาพของ
คนพิการมักถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม เป็นผู้ที่
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องอาศัยการสงเคราะห์ดูแล
จากครอบครัว ด้านการจ้างงานคนในสังคมมองว่าคนพิการ
ไม่ใช่ประชากรทีท่ ำ� งานในเชิงเศรษฐกิจ แต่เป็นผูอ้ ยูใ่ นฐานะที่
ได้รบั การสงเคราะห์ จากข้อมูลของโครงการวิจยั ติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่
3 (พ.ศ. 2550-2554) โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พบว่าในด้านการมีงานท�ำและรายได้ ผู้พิการที่เข้า
สู่ตลาดแรงงานมีจ�ำนวนไม่มากนัก ส่วนมากเป็นกลุ่มบุคคล
ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว เนื่องมา
จากระบบการฟื้นฟูอาชีพ มีสถานที่รองรับจ�ำนวนมาก และ
ผูพ้ กิ ารกลุม่ นีโ้ ดยส่วนใหญ่มรี ะดับสติปญ
ั ญาปกติ เมือ่ เข้ารับ
การฟืน้ ฟูอาชีพจึงจัดเป็นแรงงานทีม่ ฝี มี อื ในข้อเสนอแนะจาก
รายงานสถานการณ์คนพิการปี พ.ศ. 2551 (วิชัย รูปข�ำดี,
2551) ได้เสนอความต้องการให้แก่ภาครัฐไว้ว่า ควรให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานแก่บคุ คลทีม่ คี วามบกพร่อง
ทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคล
ออทิสติก ซึง่ เป็นกลุม่ คนพิการทีย่ งั ไม่เข้มแข็งในด้านการรวม
กลุม่ ท�ำให้ขาดโอกาส เข้าไม่ถงึ สิทธิและบริการทางสังคม ควร
ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ โดยขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ ภาคท้องถิน่ ภาคเอกชน
องค์กรคนพิการ ตลอดจนภาคธุรกิจทีม่ คี วามสนใจในการท�ำ
ประโยชน์เพื่อสังคม
ในประกาศรับสมัครงานผ่านทางโฆษณาในหน้า
หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารจัดหางาน บนเว็บไซด์ อาทิ
ห้องตลาดงานคนพิการของมูลนิธิคนพิการไทย Facebook:
จ้างงานคนพิการภาครัฐ เป็นต้น พบว่า คนพิการที่ได้งานท�ำ
เป็นส่วนมากคือ กลุ่มบกพร่องทางการได้ยิน กลุ่มบกพร่อง
ทางร่างกายและการเคลื่อนไหว กลุ่มบกพร่องทางสายตา
ส่วนการจ้างงานในกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญาไม่พบการ
ประกาศจ้างงานอย่างชัดเจน กลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางสติปญ
ั ญา นอกเหนือจากการถูกปฏิเสธการจ้างงานแล้ว
บุคคลกลุม่ นีย้ งั ต้องเผชิญกับปัญหาด้านข้อจ�ำกัดและอุปสรรค

บุคคลกลุ่มนี้อย่างแท้จริง กลุ่ม บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางสติ ปั ญญาที่ ผ ่ า นการฝึ ก อาชี พ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กลุ ่ มที่ มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับน้อย (Mild) และระดับ
ปานกลาง (Moderate) มีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเอง
สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ (Educable Mentally Retarded:
EMR) และฝึกฝนได้ (Trainable Mentally Retarded: TMR)
หากได้รบั การฝึกฝนอย่างถูกต้องและฝึกปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ
(ดารณี ธนะภูมิ, 2540, หน้า 210)
แม้ว่าประเทศไทยมีการจัดการศึกษาให้กับบุคคล
ที่มีความต้องการพิเศษทั้งในโรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียน
เฉพาะทาง และมีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียน
จ�ำนวนมากกว่า 244,222 คน (ส�ำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ, 2555) แต่กลับไม่พบสถิติการมีงานท�ำของนักเรียน
ไม่มีข้อมูลของนักเรียนหลังจบการศึกษา แสดงให้เห็นถึง
คนพิการยังเข้าไม่ถึงการมีงานท�ำ แม้เราจะมีกฎหมายการ
จ้าง แต่กย็ งั ไม่พบนโยบายเฉพาะทีช่ ดั เจนในการฝึกอาชีพแก่
คนพิการ (กุลยา ก่อสุวรรณ. 2553) แนวทางในการช่วยเหลือ
และส่ ง เสริ มให้ บุค คลที่ มี บกพร่ อ งทางสติ ปั ญญา มี สิ ท ธิ
มีโอกาสในการเข้าถึงอาชีพได้อย่างเท่าเทียมกับผู้ที่มีความ
พิการอื่นๆ และคนปกตินั้น ต้องใช้วิธีการช่วยเหลือโดย
การเตรียมพร้อมตั้งแต่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียน ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการก�ำหนดกฎหมายลูกเพือ่ รองรับข้อก�ำหนด
ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาว่าด้วยการศึกษาของ
ผู้พิการ (IDEA) เกิดกฎหมายการศึกษาว่าด้วยการเตรียม
นักเรียนก่อนจากโรงเรียนสู่สถานประกอบการขึ้น (Schoolto-Work Opportunities Act 1994) เป็นการช่วยเหลือ
ด้านอาชีพแก่นกั เรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษ โดยการเตรียม
ความพร้อมตั้งแต่อยู่ในโรงเรียน เรียกว่า การเตรียมนักเรียน
ก่อนออกจากโรงเรียนเข้าสู่สถานประกอบการ (School to
work) มีการท�ำงานร่วมกัน 3 ส่วน คือ 1) การใช้โรงเรียน
เป็นฐานในเรียนรู้ (school-based learning) 2) การใช้การ
ท�ำงานเป็นฐานในการเรียนรู้ (work-based learning) และ 3)
กิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ (connecting activities)
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(Center for Law and Education, ม.ป.ป.) โดยเรียกชื่อว่า
การเปลี่ยนผ่าน เชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้จากชั้นเรียน
และกิจกรรมการเรียนรู้จากการท�ำงานเข้าด้วยกัน ผ่านการ
สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน นายจ้างและชุมชน
Wragaa (1998) ได้กล่าวถึงระบบการเตรียมการไว้ว่า
ต้องช่วยให้นกั เรียนค้นพบอาชีพทีห่ ลากหลายและรูว้ า่ จ�ำเป็น
ต้องมีทักษะใดในการท�ำงานนั้นๆ ช่วยพัฒนาทักษะโดย
การเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน และประสบการณ์เรียนรู้จาก
การใช้งานเป็นฐาน รวมถึงทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา และ
ความต้องการด้านอาชีพ
จากสภาพปัญหาข้างต้นจึงศึกษาสภาพการจัดการ
เปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลจากโรงเรียนสู่สถานประกอบการ
ว่าในโรงเรียนแต่ละแห่งมีการจัดหลักสูตรเพื่อการมีงานท�ำ
อย่างไร มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเรื่องการมีงานท�ำ
อย่างไร สภาพการจัดการเปลีย่ นผ่านมีการด�ำเนินการอย่างไร
ซึง่ รวมไปถึงความสามารถของบุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางสติ
ปัญญาในการออกไปสูก่ ารมีงานท�ำ แต่ละโรงเรียนพบปัญหา
อุปสรรคอะไรในการจัดเรื่องการมีงานท�ำ น�ำข้อมูลที่ได้มาส
ร้างรูปแบบการจัดการเปลี่ยนผ่าน ไปวางแผน ช่วยเหลือใน
เรื่องการจัดการเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนไปสู่การท�ำงานได้
อย่างแท้จริงต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเปลี่ยนผ่านเฉพาะ
บุคคลจากโรงเรียนสู่สถานประกอบการส�ำหรับบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางสติปญั ญา ในสถาบัน หรือโรงเรียน หรือศูนย์
ทีจ่ ดั การศึกษาและให้บริการแก่บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา
2. เพือ่ สร้างรูปแบบการจัดการเปลีย่ นผ่านเฉพาะ
บุคคลจากโรงเรียนสู่สถานประกอบการส�ำหรับบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางสติปญั ญา
3. เพือ่ หาคุณภาพของรูปแบบการจัดการเปลีย่ นผ่าน
เฉพาะบุคคลจากโรงเรียนสูส่ ถานประกอบการส�ำหรับบุคคล
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ทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญา

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั นีแ้ บ่งการด�ำเนินการออกเป็น 3 ขั้นตอน มี
โครงสร้างและรายละเอียด ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการเปลีย่ นผ่าน
เฉพาะบุคคลจากโรงเรียนสูส่ ถานประกอบการส�ำหรับบุคคลที่
มีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญา ในสถาบัน หรือโรงเรียน หรือ
ศูนย์ทจี่ ดั การศึกษาและให้บริการแก่บคุ คลทีม่ คี วามบกพร่อง
ทางสติปัญญา
1. กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลจากโรงเรียนสู่สถาน
ประกอบการส�ำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
จากโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกลู โรงเรียนลพบุรปี ญ
ั ญานุกลู
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร สถาบันราชานุกูล และศูนย์นวัตกรรม
เพื่อคนพิการทางสติปัญญา แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
		 1. ผูบ้ ริหาร หรือครูผสู้ อนงานอาชีพประจ�ำ จ�ำนวน
21 คน
		 2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่
จ�ำนวน 21 คน
		 3. ผู้ปกครองของบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปญ
ั ญา จ�ำนวน 14 คน
		 4. ผู้บริหารหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
จ�ำนวน 12 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา สภาพการจัดการเปลี่ยนผ่าน
แก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยศึกษาสภาพ
5 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การเตรียมการ 3) การจัด
ต�ำแหน่งงานที่เหมาะสม 4) การจัดบริการสนับสนุน และ 5)
การปรับตัวเข้ากับสังคมปกติ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีทั้งหมด 4
ชุด รายละเอียดดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร หรือครูผสู้ อนงานอาชีพ
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ประจ�ำ ในประเด็นต่อไปนี้
โรงเรียน หรือสถาบัน หรือศูนย์ของท่านได้มีการ
วางแผน การเตรียมการ มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการจัดต�ำแหน่ง
งาน การจัดบริการสนับสนุน ความช่วยเหลือในการปรับตัว
เข้ากับสังคมปกติแก่นักเรียนที่เข้าสู่ระบบการเปลี่ยนผ่าน
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจากโรงเรียนสู่สถาน
ประกอบการอย่างไร
2. แบบสัมภาษณ์บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ในประเด็นต่อไปนี้
นักเรียนได้มีการวางแผน มีการเตรียมการ มีหลัก
เกณฑ์อย่างไรในการเลือกอาชีพให้กบั ตนเอง ต้องการบริการ
สนับสนุน ความช่วยเหลืออย่างไรจากโรงเรียน หรือสถาบัน
หรือศูนย์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอย่างไร
3. แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองของบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ในประเด็นต่อไปนี้
ผู้ปกครองมีการวางแผน การเตรียมการ มีหลัก
เกณฑ์อย่างไรในการจัดต�ำแหน่งงานให้กับนักเรียน การจัด
บริการสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือในการปรับตัวเข้ากับ
สังคมปกติแก่นักเรียนอย่างไร
4. แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการที่รับบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าท�ำงาน ในประเด็นต่อไปนี้
สถานประกอบการมีการวางแผน มีการเตรียมการ
มีหลักเกณฑ์ มีการจัดบริการสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ
ในการปรับตัวเข้ากับสังคมปกติให้กบั บุคคลทีม่ คี วามบกพร่อง
ทางสติปญ
ั ญาอย่างไร

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการจัดการเปลีย่ น
ผ่านเฉพาะบุคคลจากโรงเรียนสู่สถานประกอบการส�ำหรับ
บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาระดับเล็กน้อย
การรวบรวมข้อมูล น�ำข้อมูลจากการศึกษาสภาพ
การจัดการเปลี่ยนผ่านจากขั้นตอนที่ 1 และการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์และสังเคราะห์
ร่วมกัน ใช้การวิเคราะห์เอกสาร เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างของข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 คุณภาพของรูปแบบการจัดการเปลีย่ น
ผ่านเฉพาะบุคคลจากโรงเรียนสูส่ ถานประกอบการส�ำหรับบุคคล
ทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาระดับเล็กน้อย
1. กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
ด้านการวัดและการประเมินผล ด้านการศึกษาพิเศษ ด้าน
แนะแนวการศึกษา ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการสอน
อาชีพ ด้านการจัดการเปลี่ยนผ่าน จ�ำนวน 5 คน โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ คุณภาพของรูปแบบการ
เปลีย่ นผ่านเฉพาะบุคคลจากโรงเรียนสูส่ ถานประกอบการ ซึง่
ประกอบด้วยเครือ่ งมือ 7 เครือ่ งมือ ได้แก่ แบบส�ำรวจความ
พร้อม แบบประเมินศักยภาพ แผนการจัดการเปลี่ยนผ่าน
เฉพาะบุคคล แบบประเมินความพร้อมในการท�ำงาน แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเปลีย่ นผ่านเฉพาะบุคคล
แบบประเมินความร่วมมือ ต่อรูปแบบการเปลีย่ นผ่านเฉพาะ
บุคคล และแบบประเมินการสนับสนุนต่อรูปแบบการเปลีย่ น
ผ่านเฉพาะบุคคล

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เครื่องมือ
1. แบบสำ�รวจ
ความต้องการ
แรงงาน

ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- การเข้าสู่ตลาดแรงงานเปิด
(Open Labor Market)
- การจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน (community-based)

2. แบบประเมิน
ศักยภาพ

- สมรรถนะพื้นฐานในการทำ�งาน
(Basic work competencies)
ของ J. Sowers (1983)
-รายการตรวจสอบทักษะการ
วางแผนการเปลี่ยนผ่าน (Outcome/skill checklist for transition planning) ของ Richards
Roessler (1988)
- รายงานการวิเคราะห์งาน (Job
Analysis Report) และรายการ
ตรวจสอบการจับคู่งาน (JobMatch Checklist) ของ R. Bragman and J. C. Cole (1984)

3. แผนการจัดการ - การสอนด้วยวิธีต่างๆ เช่น วิธี
เปลี่ยนผ่านเฉพาะ วิเคราะห์งาน วิธีสอนตรง วิธีการ
บุคคล
สอนโดยการกระตุ้นเตือน การ
สอนงานแบบ on the job training, job coach, mentors, การ
ใช้ visual strategies เป็นต้น
4. แบบประเมิน
- ศึกษาการวัดและประเมินผลการ
ความพร้อมในการ ทำ�งาน (Sample work perforทำ�งาน
mance evaluation)
ของ Frank R. Rusch (2008)
และ Hursh, Norman C. (1988)

ลักษณะเครื่องมือ
เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 2
ตอน คือ ด้านความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานในสถานประกอบ
การ และด้านความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจ้างงาน
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
ด้านทักษะวิชาการ เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ 4 ตัวเลือก
มีข้อคำ�ถามจำ�นวน 22 ข้อ
ด้านทักษะในชีวิตประจำ�วัน
เป็นแบบตรวจสอบรายการ 4
ตัวเลือก มีข้อคำ�ถามจำ�นวน
10 ข้อ
ด้านทักษะทางสังคม เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ 4 ตัวเลือก
มีข้อคำ�ถามจำ�นวน 11 ข้อ
ด้านทักษะด้านอาชีพ เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ 4 ตัวเลือก
มีข้อคำ�ถามจำ�นวน 10 ข้อ
ประกอบด้วย 12 กิจกรรมแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมผู้เรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นฝึกปฏิบัติ
ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผล
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 โรงเรียน
ส่วนที่ 2 สถานประกอบการ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ
4 ตัวเลือก มีคำ�ถามจำ�นวน
30 ข้อ
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นำ�ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
- ด้านการวัดและการ
ประเมินผล
- ด้านการศึกษาพิเศษ
ด้านแนะแนวการศึกษา
- ด้านหลักสูตรและการ
สอน
- ด้านการสอนอาชีพ
จำ�นวน 5 คน ทำ�การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ด้านโครงสร้างและเนื้อหา
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5. แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเปลี่ยน
ผ่านเฉพาะบุคคล

ศึกษาการประเมินความพึงพอใจ
จากเอกสารของของ Frank R.
Rusch (2008)
และ Hursh, Norman C. (1988)

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 โรงเรียน
ส่วนที่ 2 ผู้ปกครอง
ส่วนที่ 3 สถานประกอบการ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ
4 ตัวเลือก มีคำ�ถามจำ�นวน
40 ข้อ

6. แบบประเมิน
ความร่วมมือต่อ
รูปแบบการเปลี่ยน
ผ่านเฉพาะบุคคล

ศึกษาการประเมินความพึงพอใจ
จากเอกสารของของ Frank R.
Rusch (2008)
และ Hursh, Norman C. (1988)

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 โรงเรียน
ส่วนที่ 2 ผู้ปกครอง
ส่วนที่ 3 สถานประกอบการ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ
4 ตัวเลือก มีคำ�ถามจำ�นวน
40 ข้อ

7. แบบประเมิน
การสนับสนุนต่อ
รูปแบบการเปลี่ยน
ผ่านเฉพาะบุคคล

ศึกษาการประเมินความพึงพอใจ
จากเอกสารของของ Frank R.
Rusch (2008)
และ Hursh, Norman C. (1988)

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 โรงเรียน
ส่วนที่ 2 ผู้ปกครอง
ส่วนที่ 3 สถานประกอบการ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ
4 ตัวเลือก มีคำ�ถามจำ�นวน
40 ข้อ

		 โรงเรียน 1) ท�ำการวิเคราะห์ขนั้ ตอนการท�ำงาน
3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
ขั้นตอนในการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ จากระบบการท�ำงานจริงในแต่ละอาชีพ 2) สร้างโปรแกรมการ
มีรายละเอียดดังนี้
จัดการเปลีย่ นผ่านเฉพาะบุคคลจากโรงเรียนสูส่ ถานประกอบ
การ และจัดสถานทีส่ ำ� หรับฝึกปฏิบตั งิ านในโรงเรียน (School
based enterprises) 3) ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานและการ
ผลการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการจัดการเปลีย่ น ประเมินผล 4) ด�ำเนินการตามแผนที่ก�ำหนดไว้ เพื่อพัฒนา
ผ่านเฉพาะบุคคลจากโรงเรียนสูส่ ถานประกอบการส�ำหรับบุคคล ความสามารถของเด็ก 5) ประเมินศักยภาพนักเรียนตาม
ทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา ในสถาบัน หรือโรงเรียน หรือ มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ในแผนงาน
ศูนย์ทจี่ ดั การศึกษาและให้บริการแก่บคุ คลทีม่ คี วามบกพร่อง 		 นักเรียน 1) ให้ขอ้ มูลส่วนตัวและรับการประเมิน
ศักยภาพเพือ่ สังเคราะห์ความถนัด 2) นักเรียนเข้าสูโ่ ปรแกรม
ทางสติปัญญา ดังนี้
1. ด้านการวางแผน
การจัดการเปลีย่ นผ่านเฉพาะบุคคลจากโรงเรียนสูส่ ถานประกอบ

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2559
การ 3)รับทราบแผนการด�ำเนินการ และให้ความร่วมมือ 4)
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 5) รับทราบผลการประเมิน รวมถึง
ปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมิน
		 ผู้ปกครอง 1) ผู้ปกครองให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยว
กับครอบครัว ความถนัด และความชอบของนักเรียน 2)
อนุญาตให้นักเรียน เข้าสู่โปรแกรมการจัดการเปลี่ยนผ่าน
เฉพาะบุคคลจากโรงเรียนสู่สถานประกอบการ 3) รับทราบ
แผนการด�ำเนินการ และให้ความร่วมมือ 4) ผู้ปกครองเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการฝึกปฏิบตั ขิ องนักเรียนทีบ่ า้ น และแนวทางที่
โรงเรียนแนะน�ำเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน 5) รับ
ทราบผลการประเมินจากโรงเรียน
		 ผู้ประกอบการ 1) วางแนวทางร่วมกับโรงเรียน
โดยเน้นการฝึกอาชีพแบบ On The job training 2) แลก
เปลีย่ นข้อมูลจ�ำเป็น หรือบุคลากร หรือสถานที่ เพือ่ เอือ้ อ�ำนวย
ต่อการฝึกงานของนักเรียน 3) รับทราบแผนการด�ำเนินการ
และให้ความร่วมมือ 4) ให้ข้อมูลลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงาน
กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และผลที่ต้องการได้
จากการท�ำงานของนักเรียน 5) รับทราบผลการประเมินจาก
โรงเรียน
2. ด้านการเตรียมการ
		 โรงเรียน 1) แต่งตั้งคณะกรรมการ 2) ก�ำหนด
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้กบั บุคลากรและคณะกรรมการตาม
แผนการด�ำเนินงาน 3) เตรียมความพร้อมให้กบั บุคลากรผูร้ บั
ผิดชอบในด้านต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับนักเรียน สังคม
อาชีพ และการเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนสู่สถานประกอบการ
ลักษณะและทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิด การปรับ
ตัวของนักเรียน เป็นต้น 4)จัดสถานที่เพื่อการฝึกงาน หรือ
ประสานงานกับชุมชน (community-based vocational
education: CBVE) ในการหาแหล่งฝึกงานให้นักเรียน
		 นักเรียน 1) ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ทางโรงเรียนแจ้งให้ทราบ 2) เตรียมความพร้อมนักเรียน
ให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ดี เช่น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ
สามารถปรับตัวได้ เป็นต้น
		 ผู้ปกครอง 1) ร่วมเป็นคณะกรรมการ หากได้
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รับการเชิญจากโรงเรียน 2)ปฏิบตั ติ ามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ที่ทางโรงเรียนแจ้งให้ทราบ 3) รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เอื้อ
อ�ำนวยต่อการพัฒนานักเรียนจากโรงเรียน รวมถึงให้ความ
ร่วมมือกับโรงเรียนเพือ่ ให้นกั เรียนประสบความส�ำเร็จในการ
ประกอบอาชีพ
		 ผูป้ ระกอบการ 1) ร่วมเป็นคณะกรรมการ หากได้
รับการเชิญจากโรงเรียน 2) ปฏิบตั ติ ามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ที่ทางโรงเรียนแจ้งให้ทราบ 3) เตรียมความพร้อมบุคลากรใน
องค์กร ให้รบั ทราบเกีย่ วกับการมีบคุ คลทีม่ คี วามบกพร่องทาง
สติปัญญาเข้าร่วมในการท�ำงาน 4) ประสานงานกับโรงเรียน
และให้โอกาสนักเรียนมาฝึกงาน
3. ด้านการจัดต�ำแหน่งงานที่เหมาะสม
		 โรงเรียน 1) ส�ำรวจความถนัด ความสนใจ และ
ความสามารถเฉพาะของนักเรียนตรวจสอบทักษะในการ
ท�ำงาน เช่น การจับ การยก การเช็ด ความรอบคอบ ความถี่
ถ้วน เป็นต้น 2) ก�ำหนดเกณฑ์การพิจารณาเลือกอาชีพที่
เหมาะสมให้กับนักเรียน โดยพิจารณาร่วมกับศักยภาพและ
ทักษะพืน้ ฐานของนักเรียน 3) พัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะ
ของนักเรียนที่เหมาะสมต่ออาชีพที่เลือกไว้
		 นักเรียน 1) ให้ข้อมูลจ�ำเป็นกับโรงเรียน 2)
พิจารณาความพึงพอใจต่ออาชีพที่ทางโรงเรียนเลือกให้ 3)
พัฒนาตนเอง ตามแผนการเปลี่ยนผ่านที่ก�ำหนดไว้
		 ผูป้ กครอง 1) ให้ขอ้ มูลจ�ำเป็นกับโรงเรียน 2) ร่วม
กับนักเรียนพิจารณาความพึงพอใจต่ออาชีพทีท่ างโรงเรียนเลือก
ให้ 3) ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนานักเรียน
		 ผู้ประกอบการ 1) ให้ความร่วมมือในก�ำหนด
เกณฑ์ หรือระดับศักยภาพที่เหมาะสม
กับต�ำแหน่งงานในสถานประกอบการของตน 2) ส่งบุคลากร
เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยง (mentor) ให้กับนักเรียนในโปรแกรมฯ
4. ด้านการจัดบริการสนับสนุน
		 โรงเรียน 1) ส่งเสริมการเรียนรูก้ ารท�ำงานจริงใน
สถานประกอบการ 2)ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการ
ในการจัดหาพีเ่ ลีย้ งดูแลการท�ำงาน 3) ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการท�ำงานของบุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา จาก
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สถานประกอบการ
		 นักเรียน รายงาน/บันทึกสภาพการท�ำงาน เพื่อ
ส่งให้โรงเรียนเป็นระยะ
		 ผูป้ กครอง เชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างสถานประกอบ
การและนักเรียน เพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียน
		 ผูป้ ระกอบการ 1) อธิบายส่วนงานให้กบั นักเรียน
รวมถึงเตรียมความพร้อมบุคลากรในสถานประกอบการที่
ต้องท�ำงานร่วมกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 2)
จัดหาพี้เลี้ยงดูแลการท�ำงานให้กับบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา 3) สรุปผลการท�ำงาน และความพึงพอใจต่อ
การท�ำงานของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และ
รายงานต่อโรงเรียน
5. ด้านการปรับตัวเข้ากับสังคมปกติ
		 โรงเรียน 1) นิเทศติดตาม และแก้ไขปัญหาที่พบ
2) นิเทศติดตาม และเพิม่ เติมทักษะการท�ำงานให้กบั นักเรียน
		 นักเรียน 1) รายงานปัญหาทีพ่ บกับโรงเรียนหรือ
ผู้ปกครอง 2) รายงานปัญหาที่พบกับโรงเรียนหรือผู้ปกครอง

		 ผู้ปกครอง 1) รายงานปัญหาที่บุตรหลานพบ
จากสถานประกอบการแก่โรงเรียน 2)รายงานปัญหาที่บุตร
หลานพบจากสถานประกอบการแก่โรงเรียน
		 ผู้ประกอบการ รายงานปัญหา และร่วมแก้ไข
ปัญหากับโรงเรียน
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการจัดการเปลีย่ นผ่าน
เฉพาะบุคคลจากโรงเรียนสูส่ ถานประกอบการส�ำหรับบุคคลทีม่ ี
ความบกพร่องทางสติปญั ญา ตารางที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 คุณภาพของรูปแบบการจัดการเปลีย่ น
ผ่านเฉพาะบุคคลจากโรงเรียนสูส่ ถานประกอบการส�ำหรับบุคคล
ทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาระดับเล็กน้อย โดยการหาดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence:
IOC) จากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวัดและการประเมินผล ด้านการ
ศึกษาพิเศษ ด้านแนะแนวการศึกษา ด้านหลักสูตรและการ
สอน ด้านการสอนอาชีพ จ�ำนวน 5 คน ท�ำการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบที่สร้างขึ้น สรุปได้ดังตาราง 2

แหล่งข้อมูล

1 OSERS Transition Model (1984)
2 Halpern’s Revised (1985)
3 Wehman, Kregal and Barcus
(1985)
4 Pathways Model (1984)
5 Wehman, Moon, Everson,etc
(1987)
6 Virginia Common Wealth
University (1987)
7 NIMH Transition Model (1987)
8 The Process of Transition (2001)
9 Paula Kohler’s Taxonomy
(1996)
10 The Essential Transition Process
(1987)
11 NTN (1999 และ 2005)
12 รูปแบบการจัดการเปลี่ยนผ่านของ
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล (2555)
13 รูปแบบการจัดการเปลี่ยนผ่านของ
ศูนย์นวัตกรรมฯ (2555)
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ตารางที่ 2 ร้อยละความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบโครงสร้างของรูปแบบการจัดการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล (N = 5)
องค์ประกอบโครงสร้างของรูปแบบ
การจัดการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล
องค์ประกอบที่ 1 การสำ�รวจความต้องการ
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินสมรรถภาพ
องค์ประกอบที่ 3 แผนการจัดการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล
องค์ประกอบที่ 4 แบบประเมินความพร้อมในการทำ�งาน
องค์ประกอบที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจ ความร่วมมือ
และการสนับสนุนต่อรูปแบบการจัดการเปลี่ยนผ่าน

ความคิดเห็น
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
5
5
5
5
5

-

ร้อยละ
100
100
100
100
100

* เมื่อ N คือ จ�ำนวนผู้เชี่ยวชาญที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมด
อภิปรายผล
ขัน้ ตอนที่ 1 จากการศึกษาสภาพการจัดการเปลีย่ น
ผ่านเฉพาะบุคคลจากโรงเรียนสู่สถานประกอบการส�ำหรับ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า
1. ด้านการวางแผน พบว่า มีการประเมินศักยภาพ
นักเรียนเพือ่ สังเคราะห์ความถนัด และความชอบของนักเรียน
ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานร่วมกับผูป้ กครองโดยขอข้อมูลพืน้
ฐานเกี่ยวกับครอบครัว มีการวิเคราะห์ขั้นตอนการท�ำงาน
จากระบบการท�ำงานจริง จัดสถานที่ส�ำหรับฝึกปฏิบัติงาน
ในโรงเรียน (School based enterprises) สถานประกอบ
การวางแนวทางการฝึกอาชีพร่วมกับโรงเรียน ใช้การฝึกอาชีพ
แบบ On The job training สอดคล้องกับ McDonnell and
Kiefer-O’Donnell (1995) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการ
วางแผนว่า ต้องเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างผูป้ กครองและ
บุคคลที่รับผิดชอบในการให้บริการ ต้องก�ำหนดการบริการ
และแหล่งให้ความช่วยเหลือในด้านการท�ำงานและการเข้า
ร่วมกิจกรรมในชุมชน นักเรียนสามารถรับบริการได้จริงก่อน
จบการศึกษาจากโรงเรียน
2. ด้านการเตรียมการ พบว่า มีการก�ำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบให้กบั บุคลากร ผูป้ กครอง และสถานประกอบ
การ มอบหมายให้กบั บุคลากรในโรงเรียนรับผิดชอบในด้านต่างๆ

เช่น ความรูเ้ กีย่ วกับนักเรียน สังคม อาชีพ และการเปลีย่ นผ่าน
จากโรงเรียนสูส่ ถานประกอบการ มีการประสานงานกับชุมชน
(community-based vocational education: CBVE) ใน
การขอโอกาสให้กับนักเรียนได้มาฝึกงาน ซึ่ง McDonnell
and Kiefer-O’Donnell (1995) กล่าวถึงการเตรียมการไว้วา่
ควรพิจารณาถึงแหล่งทีพ่ กั อาศัยของบุคคลทีม่ ภี าวะบกพร่อง
ทางสติปัญญา การฝึกงาน ครูควรระบุโปรแกรมการฝึกงาน
และสถานทีท่ เี่ หมาะสมส�ำหรับบุคคล โดยครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการประเมินความต้องการของ
บุคคล จัดท�ำแผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลของนักเรียน
แต่ละคน การวางแผนร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
ชักจูงให้ผู้ปกครองเข้าร่วมการวางแผนด้วย
3. ด้านการจัดต�ำแหน่งงานที่เหมาะสม มีการ
พิจารณาเลือกอาชีพที่เหมาะสมให้กับนักเรียน ท�ำร่วมกับ
การส�ำรวจความถนัด ความสนใจ ศักยภาพ ความสามารถ
เฉพาะและทักษะพื้นฐานของนักเรียน จากนั้นใช้การพัฒนา
ศักยภาพและคุณลักษณะของนักเรียนโดยได้รับความร่วม
มือจากสถานประกอบการ ซึ่งมีการเตรียมบุคลากรเพื่อเป็น
พี่เลี้ยง (mentor) แก่นักเรียน ซึ่ง Brian Cobb และคณะ
(1999) ได้รวบรวมขัน้ ตอนเกีย่ วกับการจัดต�ำแหน่งงานอาชีพ
และฝึกอาชีพให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยเสนอ
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4 ขั้นตอน คือ ส�ำรวจอาชีพ (vocational exploration)
การประเมินด้านอาชีพ (vocational assessment) การฝึก
อาชีพ (vocational training) และ ความร่วมมือในการสอน
ด้านอาชีวศึกษา (cooperative vocational education) ผล
ทีไ่ ด้รบั เมือ่ สามารถส�ำรวจอาชีพได้ตรงกับความสามารถจริง
นักเรียนจะสามารถบรรลุไปถึงยังเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของการเปลี่ยนผ่าน
4. ด้านการจัดบริการสนับสนุน พบว่า โรงเรียนได้ขอ
ความร่วมมือจากสถานประกอบการในการส่งนักเรียนออกไป
ฝึกงาน ขอให้มีการจัดหาพี่เลี้ยงดูแลการท�ำงาน ช่วยอธิบาย
ส่วนงานให้กับนักเรียน รวมถึงเตรียมความพร้อมบุคลากร
ในสถานประกอบการที่ต้องท�ำงานร่วมกับบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางสติปญ
ั ญา อีกทัง้ สถานประกอบการสรุปผลการ
ท�ำงาน และความพึงพอใจต่อการท�ำงานของบุคคลที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา และรายงานต่อโรงเรียน ซึ่ง Brian
Cobb et al. (1999) ได้กล่าวว่าการฝึกงานเป็นการร่วมมือกัน
ระหว่างโรงเรียนและนายจ้างเพือ่ ดูความสามารถ ทักษะต่างๆ
ว่านักเรียนสามารถท�ำงานยังสถานประกอบการจริงได้หรือไม่
หากพร้อมอาจมีการคุยกับนายจ้างเรือ่ งการท�ำงานหลังเรียน
จบ หากไม่พร้อม ก็จะประเมินว่าขาดทักษะใด ควรมีการเพิม่
เติมด้านใด จะมีการฝึกเพือ่ พัฒนาทักษะนัน้ ๆ อีกครัง้
5. ด้านการปรับตัวเข้ากับสังคมปกติ พบว่า โรงเรียน
จะมีการนิเทศติดตาม และแก้ไขปัญหาทีพ่ บ เพือ่ เพิม่ เติมทักษะ
การท�ำงานให้กบั นักเรียน ในส่วนของสถานประกอบการจะมี
การรายงานปัญหา และร่วมแก้ไขปัญหากับโรงเรียน สอดคล้อง
กับ Brian Cobb et al. (1999) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกขัน้ ตอนนีไ้ ว้วา่ เพือ่ เป็นการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ความ
สามารถในการท�ำงาน พฤติกรรมต่างๆ ทีน่ กั เรียนแสดงออก
การปรับตัว รวมถึงเป็นการยืนยันว่าต�ำแหน่งงานทีท่ ำ� นัน้ เหมาะ
สมจริงหรือไม่ หากไม่เหมาะสมก็จะมีการค้นหาความถนัดความ
สนใจอีกครัง้
ขั้นตอนที่ 2 จากการสังเคราะห์รปู แบบการจัดการ
เปลีย่ นผ่าน ทัง้ 13 รูปแบบ (ในตารางที่ 1) พบว่า NIMH
Transition Model (1987), Paula Kohler’s Taxonomy
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of Transition Services (1996) The Essential Transition
Process (1987) NTN (The National Transition Network,
1999, 2005), รูปแบบการจัดการเปลี่ยนผ่านของโรงเรียน
เชียงรายปัญญานุกูล (2555) และรูปแบบการจัดการเปลี่ยน
ผ่านของศูนย์นวัตกรรมเพือ่ คนพิการทางสติปญ
ั ญา (2555) มี
การสร้างรูปแบบการจัดการเปลีย่ นผ่านทีค่ รอบคลุมการท�ำงาน
ทางด้านการเตรียมการ ด้านการวางแผน ด้านการจัดต�ำแหน่ง
งานทีเ่ หมาะสม ด้านการจัดบริการสนับสนุน และด้านการปรับตัว
เข้ากับสังคมปกติ รูปแบบทีส่ ร้างขึน้ จากการสังเคราะห์แนวคิด/
ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านด้านอาชีพของ NTN (The National
Transition Network, 1999, 2005) สถาบันการท�ำงานกับ
ชุมชนของมหาวิทยาลัยมินนิโซตา (Institute on Community
Integration at the University of Minnesota) และสภาพ
การเปลีย่ นผ่านเฉพาะบุคคลจากโรงเรียนสูส่ ถานประกอบการ
ในประเทศไทย ส�ำหรับรูปแบบการจัดการเปลี่ยนผ่านเฉพาะ
บุคคลจากโรงเรียนสู่สถานประกอบการที่พัฒนาขึ้นในการ
ศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่
		 ขัน้ ที่ 1 การส�ำรวจความต้องการ ได้แก่ การประเมิน
ศักยภาพชุมชน และการขอโอกาสด้านการฝึกอาชีพในชุมชน
		 ขัน้ ที่ 2 การประเมินสมรรถภาพ ได้แก่ การส�ำรวจ
ความสนใจในอาชีพ และการประเมินทักษะพืน้ ฐานในการท�ำงาน
		 ขัน้ ที่ 3 แผนการจัดการเปลีย่ นผ่านเฉพาะบุคคล
ได้แก่ การประเมินทักษะเพื่อจัดต�ำแหน่งงานทีเ่ หมาะสม การ
ด�ำเนินการตามแผนการจัดการเปลีย่ นผ่านเฉพาะบุคคล และการ
ประเมินความพร้อมในการท�ำงาน
		 ขัน้ ที่ 4 การประเมินความพร้อมในการท�ำงานเป็น
การรวบรวมข้อมูลจากครูผู้สอนงานอาชีพ ผู้ปกครอง และ
สถานประกอบการ เพื่อสรุปความก้าวหน้าของบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ การปฏิบัติงานในหน้าที่
การปฏิบัติงานได้ส�ำเร็จในระยะเวลาที่ก�ำหนด การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการท�ำงาน การปรับตัวต่อสถานที่ท�ำงาน การแก้
ปัญหาในขณะปฏิบัติงาน การปรับตัวกับเพื่อนร่วมงาน การ
มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และผลสัมฤทธิ์ของงาน
		 ขัน้ ที่ 5 การประเมินความพึงพอใจ ความร่วมมือ
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และการสนับสนุนของโรงเรียน ผูป้ กครอง และสถานประกอบ
การที่มีต่อรูปแบบการจัดการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล
ขั้นตอนที่ 3 พบว่า คุณภาพของรูปแบบการจัดการ
เปลีย่ นผ่านเฉพาะบุคคลจากโรงเรียนสูส่ ถานประกอบการส�ำหรับ
บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญา (ตารางที่ 2) พบว่า แบบ
ส�ำรวจความต้องการจ้างงาน แบบประเมินศักยภาพ แผนการ
จัดการเปลีย่ นผ่านเฉพาะบุคคล แบบประเมินความพร้อมใน
การท�ำงาน แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเปลีย่ น
ผ่านเฉพาะบุคคล แบบประเมิน ความร่วมมือต่อรูปแบบการ
เปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล แบบประเมิน การสนับสนุนต่อรูป
แบบการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล มีค่าร้อยละความคิดเห็น
ทีม่ ตี อ่ องค์ประกอบโครงสร้างของรูปแบบการจัดการเปลีย่ น

ผ่านเฉพาะบุคคล ร้อยละ 100 ในทุกองค์ประกอบ มีความ
เหมาะสมในการน�ำไปใช้

ข้อเสนอแนะ

ควรน�ำผลจากการศึกษาสภาพการจัดการเปลีย่ นผ่าน
และรูปแบบการจัดการเปลีย่ นผ่านทีส่ ร้างขึน้ น�ำไปศึกษาหา
ประสิทธิผลและความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเปลีย่ น
ผ่าน และเสริมสร้างความพร้อมของบุคคลทีม่ คี วามบกพร่อง
ทางสติปัญญา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียน
ผู้ปกครอง สถานประกอบการต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยวัฒนธรรมหลังความตายของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชลบุรีเป็นการศึกษาในลักษณะพื้นที่ศึกษา
(Area Study) ที่ศึกษาตรวจสอบ “ฟอสซิลทางสังคม” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมหลังความตายของชาวจีน และ
ชาวไทยเชือ้ สายจีนในจังหวัดชลบุรี รวมทัง้ ศึกษา ความแตกต่างของทัง้ สองวัฒนธรรม และปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล การปรับตัวของ
ชาวไทยเชื้อสายจีนในด้านวัฒนธรรมหลังความตายในจังหวัดชลบุรี โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative approach)
การเก็บข้อมูลหลักในหลักปฐมภูมิ (Primary data) คือการสัมภาษณ์เชิงลึก และเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
อันได้แก่การวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์จากภาพนิ่งและเอกสารวิจัยต่างๆ ผู้วิจัยดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยการให้รหัสข้อมูล จัดกลุ่มประเด็น และสรุป
ผลการวิจัยอธิบายถึงภาพรวมของวัฒนธรรมหลังความตายของชาวจีนจาก 6 ด้าน ได้แก่ 1)รูปแบบการฝังศพ 2)
รูปแบบการปลงศพ 3) รูปแบบสุสาน 4) พิธีกรรมงานศพ 5) การเซ่นไหว้ และ 6)คุณค่าต่อสังคม เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ รูปแบบสังคม ความเชื่อเรื่องศาสนา และความเคยชินในการใช้ชีวิต ที่ประชาชนแต่ละชนเผ่า แต่ละพื้นที่ของ
จีนอาศัยอยู่ ล้วนมีความแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ วัฒนธรรมหลังความตายของชาวจีนได้แสดงให้เห็นความหลากหลายอุดม
สมบูรณ์มาก ขณะเดียวกัน วัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชลบุรี ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม
ความเชื่อต่างๆ ของจีน เช่น วัฒนธรรมด้านความกตัญญู ความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษ ความเชื่อเรื่องข้อห้าม ความเชื่อเกี่ยว
กับโลกของคนตาย เป็นต้น รวมทั้งได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมทางสังคมไทย โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องศาสนา
พุทธในท้องถิ่น จากอิทธิพลของ 2 ปัจจัยดังกล่าว ทำ�ให้ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชลบุรี มีวัฒนธรรมหลังความตายที่
เป็นเอกลักษณ์ งานวิจัยอธิบาย 5 ขั้นตอนไว้อย่างละเอียด ได้แก่ 1) การจองฮวงซุ้ย เตรียมเสื้อและโลงศพ 2) เพิ่งเสียชีวิต
(เพิ่งเสียชีวิต-เคลื่อนศพไปยังที่ตั้ง) 3) ขั้นตอนการกระทำ�ศพ (ตั้งฉาก-พิธีกงเต๊ก) 4) ขั้นตอนออกศพ 5) ขั้นตอนการเซ่นไหว้
และการไว้ทุกข์

*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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นอกจากนี้ วัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายจีน ยังมีคุณค่าต่อสังคมในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) สามารถ
บรรเทาความรู้สึกและปลอบประโลม 2) กระชับความปรองดอง ลดความขัดแย้ง และเสริมสร้างความสามัคคีภายใน
ครอบครัวและวงศ์ตระกูลได้ 3) การสืบทอดวัฒนธรรมด้านความกตัญญู และ 4) ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำ�รงอยู่ของวัฒนธรรมหลังความตาย สรุปได้ว่า 1) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 2) อิทธิพลของการศึกษาที่สูงขึ้น ทำ�ให้ความเชื่อและค่านิยมเกิดการเปลี่ยนแปลง 3) กางแต่งงานกับคนท้องถิ่น
จึงทำ�ให้วัฒนธรรมเกิดการผสมผสาน สุดท้ายเรื่องการปรับตัวของชาวไทยเชื้อสายจีน สรุปได้ว่า 1) การปรับตัวด้านอาหาร
สำ�หรับเซ่นไหว้ 2) การปรับตัวด้านพิธีกรรม 3) การปรับตัวด้านสถานที่จัดงาน 4) การปรับตัวด้านดนตรีประกอบพิธีกงเต๊ก
และ 5) การปรับทางด้านผู้นำ�พิธีกรรม
คำ�สำ�คัญ: วัฒนธรรมหลังความตาย/ คนไทยเชื้อสายจีน/ ความเชื่อ/ การปรับตัว/ การดำ�รงอยู่

Abstract

The Funeral Culture of Chinese-Thai in Chonburi was an Area Study in order to investigate “Social
Fossil”. The purpose of this research was to study the funeral culture of Chinese and Chinese-Thai in
Chonburi, including study factors influencing towards adjusting of the funeral culture of Chinese-Thai in
Chonburi. This study used a qualitative research design. The researcher analyzed the data qualitatively
through coding categorizing and theming.
The results of the study explained the overall of the funeral culture of Chinese-Thai into six
aspects; 1) Burial 2) Cremation 3) Cemetery 4) Funeral Ritual 5) Oblation and 6) Social Value. According
to the differences of natural environment, social pattern, religion belief and familiarity of Chinese and
tribes in each area, there were many varieties of the funeral culture. Meanwhile, the funeral culture
of Chinese-Thai in Chonburi were influenced by cultural believe of Chinese such as belies of gratitude,
ancestor, restricted rules, and place of death including influenced by environment, Thai culture especially
local religion belief. From the above of these two influences resulted the identity of the funeral culture
of Chinese-Thai in Chonburi. This research explained the 5 procedures 1) preparing the funeral, clothes
and coffin 2) moving the dead body 3) Chinese funeral process (Gohng-Dtek) 4) Out of mourning and
5) morning and ritual respect
Moreover, the funeral culture of Chinese-Thai reflected social values; 1) console the sorrow 2)
create utility, reduce conflict and establish good family relationship 3) carry on gratitude culture 4) support
the people. Factors influenced the funeral culture could be summarized as follow; 1) the development
of economic and technology 2) higher education - causing the changed of values and beliefs 3) cross
culture of married. The adaptation of Chinese-Thai were 1) food for ritual 2) ritual ceremony 3) ritual
place 4) ritual of music and 5) ritual leader
Keywords : funeral culture/ Chinese-Thai/ belief/ adjustment/existing
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

จีนเป็นประเทศแห่งอารยะธรรมเก่าแก่ มีประวัตศิ าสตร์
ยาวนานกว่า 5000 ปี ก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันรุง่ โรจน์สวยงาม
เช่นวัฒนธรรมหลังความตายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำ�คัญของ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน
วัฒนธรรมหลังความตายหมายถึง กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเสียชีวติ ทีม่ นุษย์สร้างขึน้ มา มีลกั ษณะหลากหลายซับ
ซ้อน ซึ่งครอบคลุมด้วย วัตถุ ความเชื่อ จิตวิทยา จริยธรรม
คุณธรรม และศิลปะ วัฒนธรรมหลังความตายไม่ได้เกิดขึ้น
พร้อมกับการเกิดสังคมมนุษย์ แต่เกิดขึน้ ผ่านการวิวฒ
ั นาการ
ทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน พร้อมกระบวนการพัฒนา
ของสังคม เมื่อวัฒนธรรมหลังความตายเกิดขึ้น จะมีลักษณะ
ความเข้มเข็งมั่นคง ถึงแม้ว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงก็จะใช้
เวลานาน และบางครัง้ จะมีความขัดแย้งกับกระบวนการการ
พัฒนาสังคม เพราะฉะนัน้ จากการศึกษาวัฒนธรรมหลังความ
ตายของสังคมนัน้ จึงได้เกิดองค์ความรูต้ า่ งๆ เช่น ความระดับ
การผลิตภาพและวิวฒ
ั นาการของสังคมนัน้ สถานภาพวิถชี วี ติ
และเครือญาติของชุมชนในสังคมนั้น สถานภาพวัฒนธรรม
สังคมและโครงสร้างทางสังคม ดังนั้นวัฒนธรรมหลังความ
ตายได้ชอื่ ว่าเป็น “ฟอสซิลทางสังคม” ได้เกิดความสนใจของ
นักวิชาการทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก (He Bin, 1995,
หน้า 2)
นอกจากวัฒนธรรมรุง่ โรจน์สวยงามและประวัตศิ าสตร์
ทีย่ าวนานแล้ว ประเทศจีนยังมีประวัตกิ ารอพยพไปยังดินแดน
ต่างๆ มายาวนานอีกด้วย อีกทั้งไม่ว่าชาวจีนจะอพยพไปตั้ง
ถิน่ ฐานทำ�มาหากินอยูท่ ใี่ ดก็ตาม พวกเขาจะนำ�อุปนิสยั ประเพณี
ของตนเองไปด้วย โดยที่พยายามจะรักษาขนบธรรมเนียม
และประเพณีของตนเองมากบ้างน้อยบ้างตามสภาพ ไม่ว่า
พวกเขาอยูใ่ นประเทศจีน ในชุมชนจีนโพ้นทะเลหรือในฐานะ
ของชาวต่างชาติในสังคมตะวันตกที่คนส่วนใหญ่เป็นผิวขาว
วิธีการดำ�เนินชีวิตและความเชื่อต่างๆ ก็ไม่แตกต่างกันมาก
นัก (ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, 2517, หน้า 11)
หลังจากชาวจีนตัง้ รกรากทีป่ ระเทศไทยแล้ว คนจีน
นำ�วัฒนธรรมตัวเองติดตัวมาอยู่ในสังคมไทยเช่นกัน คนไทย

เชื้อสายจีนยังปฏิบัติตามพิธีกรรมตามประเพณีต่างๆ ของ
ตนทีเ่ คยปฏิบตั เิ มือ่ ครัง้ อยูใ่ นประเทศจีนซึง่ คนจีนมีความเชือ่
ว่า ถ้าตนได้ปฏิบตั ติ ามขนบธรรมเนียมประเพณีแต่เดิมมา จะ
สามารถช่วยเหลือให้การดำ�เนินชีวติ ในต่างแดนมีความมัน่ คง
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ขนบธรรมเนียมประเพณีจีนแสดง
บทบาทสำ�คัญต่อวิถีชีวิตทางสังคมในการส่งเสริม ความเป็น
เชื้อชาติเดียวกัน และทำ�ให้เกิดความสามัคคีในหมู่ชาวจีน
เพราะฉะนั้นชาวจีนไม่ว่าจะอพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ใด จะ
ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อของตนเอาไว้
อย่างเหนียวแน่นและมัน่ คง (บรูมฟิลด์, ฟรีนา่ , 2533, หน้า 3)
จังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในห้าจังหวัดที่ตั้งอยู่ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จังหวัดชลบุรีเป็นดิน
แดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ยังมีความมั่งคั่ง
ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นย่านชุมชนจีน
ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก (นภัสวรรณ สุภาทิตย์, 2557,
หน้า 6) นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีสุสานของคนไทยเชื้อ
สายจีนที่มากที่สุดของประเทศไทย มีสุสานกระจายทั่วไปทั้ง
จังหวัด
คนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีได้รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ่ ของตนเอาไว้อย่างเหนียว
แน่นและมั่งคง ในตรงกันข้าม มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำ�ให้
วัฒนธรรมเกิดความเปลีย่ นแปลง ในทีส่ ดุ คนจีนทีอ่ พยพเข้ามา
ตัง้ ถิน่ ฐานทีต่ า่ งถิน่ ต่างวัฒนธรรมในจังหวัดชลบุรนี ี้ มีทศั นคติที่
เกีย่ วกับความตาย ความเชือ่ และพิธกี รรมทีเ่ กีย่ วกับหลังความ
ตายอย่างไร มีส่วนใดบ้างที่ยังคงเป็นความเป็นจีนอยู่ มีส่วน
ใดบ้างได้ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย ขณะเดียวกันจังหวัด
ชลบุรไี ด้เผชิญกับปัญหาราคาทีด่ นิ แพงขึน้ สุสานของคนไทย
เชือ้ สายจีนจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรในอนาคต ถ้าเปรียบเทียบ
กับวัฒนธรรมหลังความตายต้นเกิดของจีนแล้วจะมีความแตก
ต่างกันอย่างไร และแก่นของวัฒนธรรมหลังความตายของคน
ไทยเชือ้ สายจีนคืออะไร จากทีก่ ล่าวทัง้ หมดจึงเป็นประเด็นที่
น่าสนใจอย่างยิง่ ทีท่ ำ�ให้ผวู้ จิ ยั ศึกษาเรือ่ ง วัฒนธรรมหลังความ
ตายของคนไทยเชือ้ สายจีนในจังหวัดชลบุร:ี ความเชือ่ และวิถี
ปฏิบัติ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ศึกษาวัฒนธรรมหลังความตายของคนจีนและ
คนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชลบุรี
2. ศึกษาความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมหลัง
ความตายของคนไทยเชือ้ สายจีนในจังหวัดชลบุรกี บั วัฒนธรรม
หลังความตายของคนจีนโดยรวม
3. ศึ ก ษาการด� ำ รงอยู ่ แ ละแนวโน้ ม ในอนาคต
ส�ำหรับวัฒนธรรมหลังความตายของคนไทยเชื้อสายจีนใน
จังหวัดชลบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. ภูมิสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่
แตกต่างกัน จะก่อให้เกิดวัฒนธรรมหลังความตายของชุมชน
แตกต่างกันโดยอย่างลายละเอียด
2. วัฒนธรรมหลังความตายเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม
ส่วนหนึง่ ของประเทศจีน วัฒนธรรมหลังความตายมีลกั ษณะมัง่
คงและเปลีย่ นแปลงช้า ส่วนวัฒนธรรมหลังความตายของคน
ไทยเชือ้ สายจีนในจังหวัดชลบุรนี ี้ ได้รบั อิทธิพลจากวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมพื้นถิ่น มีลักษณะเฉพาะตัว
3. ใช้แนวคิดศึกษาโดยแนว ความเชื่อ-วิถีปฏิบัติ
มาอธิบายเรื่องวัฒนธรรมหลังความตายของคนไทยเชื้อสาย
จีนในจังหวัดชลบุรี
4. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งน�ำความคิดหลากหลายทันสมัยและ
โลกออนไลน์ มาสูว่ ถิ ชี วี ติ ประจ�ำวันของคนไทยเชือ้ สายจีนรุน่
หลังในจังหวัดชลบุรี ส่งผลให้คา่ นิยมและความเชือ่ ของคนรุน่
หลังได้เกิดความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเกิดความไม่สนใจและ
ไม่เข้าใจความหมายในเรื่องวัฒนธรรมหลังความตาย

หน้าที่ 147

ท่ามกลางความเจริญของสังคม อีกทัง้ เป็นจังหวัดในภาคตะวัน
ออกทีม่ คี นไทยเชือ้ สายจีนอยูห่ นาแน่น ถือเป็นย่านชุมชนจีน
ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในภาคตะวันออก และยังคงมีบริบทของความเป็น
สังคมจีนที่มีความใกล้เคียงกัน
2. เนื่องจากพิธีศพหากต้องการจัดอย่างถูกต้อง
มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ท�ำให้ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนได้
ประกอบพิธีศพแบบจีนน้อยลง โดยข้อมูลการประกอบพิธี
ท�ำศพในปัจจุบนั พบว่าค่าใช้จา่ ยตลอดพิธจี ะอยูท่ ปี่ ระมาณ 3
ถึง 4 แสนบาท (ศุภการ สิริไพศาล, 2552, หน้า 118-119)
แต่ชลบุรเี ป็นจังหวัดทีม่ พี นื้ ฐานทางเศรษฐกิจทีม่ นั่ คง คนไทย
เชื้อสายจีนในชลบุรีส่วนใหญ่เชี่ยวชาญการค้าและมีบทบาท
ส�ำคัญในเรื่องเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม จึงท�ำให้ตระกูลจีนใน
จังหวัดชลบุรมี ฐี านะมัง่ คัง่ ยังประกอบพิธศี พให้แก่บรรพบุรษุ
โดยการสร้างสุสาน และด�ำรงวัฒนธรรมหลังความตายอย่าง
เหนียวแน่นและมั่นคง
3. จั ง หวั ด ชลบุ รี อุ ด มสมบู ร ณ์ ด ้ ว ยทรั พ ยากร
ธรรมชาติ ประกอบทัง้ ภูเขาและทะเล เป็นท�ำเลทีด่ พี อสมควร
เหมาะสมกับการสร้างสุสานของคนไทยเชื้อสายจีน จึงท�ำให้
ในจังหวัดชลบุรไี ด้เห็นกระบวนการทุกขึน้ ตอนของการปฏิบตั ิ
วัฒนธรรมหลังความตายและสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน

วิธีด�ำเนินงานวิจัย

เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้
วิธวี จิ ยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา (Ethnography)โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การบันทึกภาพนิง่ และภาพเคลือ่ นไหว รวมถึงการเก็บข้อมูล
ทุตยิ ภูมิ (Secondary data) ได้แก่ การวิเคราะห์จากเอกสาร
ภาพนิ่ง และเอกสารประเภทวิจัยต่างๆ
ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาในเชิงพื้นที่ (Area
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษานี้ก�ำหนดด้านพื้นที่ไว้เฉพาะในจังหวัด study) โดยศึกษาความเชือ่ และวิถปี ฏิบตั ดิ า้ นวัฒนธรรมหลังค
วามตายของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชลบุรีตามประเด็น
ชลบุรีเท่านั้น เพราะ
1. จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่อยู่ ต่างๆดังนี้
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1. ศึกษาวัฒนธรรมหลังความตายของคนจีน โดย
เก็บข้อมูลเชิงทุติยภูมิ (Secondary data) จากหนังสือ
บทความ และเอกสารราชการ
2. วิถปี ฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับวัฒนธรรมหลังความตายของ
คนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชลบุรี
โดยเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือการสัมภาษณ์เชิง
ลึก และการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
3. ความเชือ่ เกีย่ วกับวัฒนธรรมหลังความตายของ
คนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชลบุรี
4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมหลังความตาย
คนไทยเชื้อสายจีน
5. การปรั บ ตั ว ของคนไทยเชื้ อ สายจี น ในด้ า น
วัฒนธรรมหลังความตาย
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 6 กลุ่ม
จ�ำนวน 22 คน ดังนี้
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ คนไทยเชือ้ สายจีน (บรรพบุรษุ อพยพ
มาจากประเทศจีน)ไม่เกินรุ่นที่ 3จ�ำนวน 11 คน ได้แก่
1. อาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 2 คน
2. เจ้าของอุตสาหกรรม จ�ำนวน 1 คน
3. ครูสอนภาษาจีนประจ�ำโรงเรียนเฮงฮั้ว และ
โรงเรียนศรีราชา จ�ำนวน 2 คน 		
4. แม่บ้าน จ�ำนวน 2 คน
5. พ่อค้าแม่ค้า จ�ำนวน 2 คน
6. เจ้าของธุรกิจส่วนตัว จ�ำนวน 1 คน
7. เจ้าของอพาร์ทเม้นท์ จ�ำนวน 1 คน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ดูแลสุสาน ซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสาย
จีน ประกอบอาชีพนี้มาไม่น้อยกว่า 10 ปี จ�ำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายสมชาย แซ่โล้ว ดูแลสุสานฮุ้งง๊วยชัวจึง
2. นางละมัย กุลธีรวิทย์ ดูแลสุสานไหหน�ำแห่ง
ประเทศไทย
3. นายน้อย สนามชัย ดูแลสุสานไตรสรณะพุทธ
สมาคม (เม่งหุย) จังหวัดชลบุรี
กลุม่ ที่ 3 กลุม่ เจ้าหน้าทีข่ องมูลนิธ/ิ สมาคมจีนต่างๆ

โดยให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการตายในจังหวัดชลบุรี จ�ำนวน
3 คน ได้แก่
1. นายอมสิน จิรตะกูลพงษ์(谢英胜)เป็น
สมาชิกของศีลธรรมสมาคม (สุสานเม่งซิม)
2. นายสุรพงษ์ เจริญบูลย์วิวัฒน์(郭广潮)
เป็นสมาชิกของพุทธสมาคมสว่างผล หนองมน (เม่งก้วยเซี่
ยงตั๊ว) เจ็งเยี่ยงไท้
3. นายสุวัฒน์ กรุงไกรเพชร(黄文洲)เป็น
สมาชิกของไตรสรณะพุทธสมาคม (เม่งหุย) ชลบุรี
กลุ่มที่ 4 ผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆในงานศพแบบ
จีน จ�ำนวน 2 คน
นายโค้ว จี่ เอ็ง ผู้ประกอบพิธีกงเต็ก และสุวรรณ
โรจน์สัตตรัตน์ เป็นผู้น�ำพิธีกรรมงานศพแบบจีน
กลุม่ ที่ 5 เจ้าของร้านสังฆภัณฑ์ และเครือ่ งใช้ในพิธี
จีน จ�ำนวน 2 คน
นายสุทัศน์ เตชะจารุวงศ์(郑俊成)เจ้าของ
ร้านพิพฒ
ั น์ชยั และนางจิง้ เซียม แซ่แต้(郑敬嫦)เจ้าของ
ร้านกระดาษเซ่นไหว้จีน
กลุ่มที่ 6 เจ้าของธุรกิจโลงศพ จ�ำนวน 1 คน
คุณโอ๋ พนักงานขายประจ�ำร้านป๋อเซี้ยงหีบศพ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) หมาย
ถึง ข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั เป็นผูเ้ ก็บรวบรวมด้วยตนเองจากการสังเกต
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นข้อมูลทีม่ รี ายละเอียดตรง
กับที่ผู้วิจัยต้องการ และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
หมายถึง ข้อมูลต่างๆจากหน่วยงานหรือบุคคลอืน่ เก็บไว้กอ่ น
แล้ว เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยไม่ได้เก็บรวบรวมด้วยตัวเอง งานวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลปฐมภูมิเป็นหลัก โดยผู้วิจัยเป็นผู้เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
1. การศึกษาเอกสาร
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงทุติยภูมิ (Secondary
data) เพื่อตอบปัญหาการวิจัย ซึ่งได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่
เกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้ 1.รูปแบบการฝังศพ 2.รูปแบบ
การปลงศพ 3.รูปแบบสุสาน 4.พิธีกรรมฝังศพ 5.การเซ่น
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ไหว้ 6.คุณค่าต่อสังคมของวัฒนธรรมหลังความตายของคน
จีน 7.ความเชื่อที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมหลังความตาย 8.ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมหลังความตาย
		 1.1 ประเภทของเอกสาร
การบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร e-book งาน
วิจัย หนังสือ ภาพ เทปบันทึกภาพ และเทปบันทึกเสียง
		 1.2 ที่มาของข้อมูล
			 1.2.1 หนังสือ เอกสาร หรือบทความต่างๆที่
อาจารย์ และเพื่อนชาวจีนแนะน�ำ
			 1.2.2 ฐานข้อมูลของจีน ประกอบด้วย
			 - China national knowledge
infrastructure CNKI (www.cnki.net) ; National
Library of China -National Digital Library of China
(http://www.nlc.gov.cn/) ; Harbin Institute of
technology Library (http://www.lib.hit.edu.cn/) ;
Wanfang Data Knowledge Service Platform (http://
www.wanfangdata.com.cn/) ; Du Xiu Knowledge
Base (http://www.duxiu.com/)
2. การศึกษาภาคสนาม (Field study) เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยใช้วิธีการ
ดังนี้
		 2.1 การสังเกต (Observation) และจดบันทึก
		 2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
interview)
การตรวจสอบข้อมูล
1. การตรวจสอบข้อมูลเอกสาร
เพือ่ ความน่าเชือ่ ถือของเอกสารทีผ่ วู้ จิ ยั น�ำมาใช้อา้ งอิง
การตรวจสอบข้อมูลจึงมีหลายองค์ประกอบ เช่น แหล่งที่มา
ของเอกสาร ความน่าเชื่อถือของผู้เขียน ประสบการณ์ของผู้
เขียน ผลงานของผู้เขียน การเป็นที่ยอมรับของผู้เขียน รวม
ทั้งคุณสมบัติของผู้เขียน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังตรวจสอบความทันสมัย และความ
เป็นปัจจุบันของเอกสารอีกด้วย โดยเลือกเอกสารที่ตีพิมพ์
หลังปี พ.ศ.2553 เท่านั้น
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2. การตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
การตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ใช้วิธีการ 2 แบบ
ได้แก่
		 2.1 การน�ำข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ผรู้ ู้ (Key informant)
กลับไปทวนสอบกับผู้ให้ข้อมูลว่า ข้อมูลที่ได้ตรงตามที่ผู้ให้
ข้อมูลได้ให้ไว้หรือไม่
		 2.2 การตรวจสอบข้ อ มู ล แบบสามเส้ า
(Triangulation) โดยแบ่งเป็นการตรวจสอบด้านข้อมูล
(Data triangulation) และการตรวจสอบด้านวิธีรวบรวม
ข้อมูล (Methodological triangulation)
			 2.2.1 การตรวจสอบด้ า นข้ อ มู ล (Data
triangulation) เป็นการพิสูจน์ว่า ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูก
ต้องหรือไม่ โดยด�ำเนินการตรวจสอบจากหลายแหล่ง เช่น
สถานที่ และบุคคล เป็นต้น
				 2.2.1.1 สถานที่ ตรวจสอบว่า ข้อมูลเรื่อง
เดียวกัน แต่แหล่งทีม่ าต่างกัน จะมีความเหมือนหรือแตกต่าง
กันอย่างไร
				 2.2.1.2 บุคคล ตรวจสอบว่า ข้อมูลเรื่อง
เดียวกัน แต่ถ้าผู้ให้ข้อมูลไม่ใช่คนเดิมข้อมูลจะเหมือนเดิม
หรือไม่
			 2.2.2 การตรวจสอบด้านวิธีรวบรวมข้อมูล
(Methodological triangulation) คือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเรื่องเดียวกันโดยใช้วิธีที่แตกต่างกัน แต่ได้ข้อมูลหรือ
เนื้อหาเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือ (สุ
ภางค์ จันทวานิช, 2554, หน้า 128-131) การวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยสัมภาษณ์คนไทยเชื้อสายจีน หรือผู้น�ำพิธีศพแบบ
จีน โดยให้ผู้สัมภาษณ์ช่วยบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ
ส�ำหรับชีวติ หลังความตาย นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังเข้าร่วมงานศพ
ของคุณแม่บุญช่วย แซ่ตั้ง วัย 92 ปี ซึ่งจัดขึ้นที่ต�ำบลเนินหิน
อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.
2559 โดยสังเกตขั้นตอนต่างๆในงานศพของคนไทยเชื้อสาย
จีนด้วยตนเอง ซึ่งใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์
เจาะลึก และสังเกต เปรียบเทียบผลที่ได้จาก 2 วิธีดังกล่าว

หน้าที่ 150

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ว่า มีความสอดคล้องกันหรือไม่ จากนั้นค่อยน�ำข้อมูลเหล่า
นี้ไปท�ำการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ตอบปัญหา
การวิจัย พร้อมตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัย (ชูศักดิ์
สุวมิ ลเสถียร, 2557) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ เป็นการ
น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ มาจ�ำแนกหรือจัดหมวดหมูใ่ ห้เป็นระบบ หาความ
หมาย แยกแยะองค์ประกอบ รวมทั้งเชื่อมโยง และหาความ
สัมพันธ์ของข้อมูล เพือ่ น�ำไปสูค่ วามเข้าใจต่อการด�ำรงอยู่ และ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ศึกษา (ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2544,
หน้า 267) ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูล จึงเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญ
ที่สุดในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การถอดบทสัมภาษณ์
บันทึกเสียงในขณะสัมภาษณ์ เขียนบรรยายข้อมูล
จากภาพที่มี รวมทั้งจดบันทึกจากวิดีทัศน์ และเก็บรวบรวม
เป็นหมวดหมู่
2. การท�ำแฟ้มข้อมูล
ส�ำหรับขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยจ�ำแนกและจัดหมวดหมู่
ข้อมูลภาคสนาม และจากการศึกษาเอกสารในรูปของการ
บรรยายเป็นระบบ ซึ่งวิธีนี้ มีความสะดวกต่อการค้นหา
วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงาน
3. การท�ำรหัสข้อมูล
เลือกใช้คำ� ประโยค หรือแนวคิดมาก�ำหนดชือ่ หรือ
ป้ายเรือ่ งหมวดหมูข่ องข้อมูล เพือ่ จ�ำแนกประเภทข้อมูลเป็นก
ลุม่ สะดวกต่อการค้นหา การตรวจสอบความถูกต้อง และการ
วิเคราะห์ข้อมูล
4. การท�ำข้อมูลเบื้องต้น
การท�ำข้อมูลสรุปชั่วคราว (Memoing) คือการ
เขียนแนวคิดทฤษฎีทปี่ ระมวลได้จากรหัสข้อมูล และเชือ่ มโยง
ความสัมพันธ์ของรหัสข้อมูลเข้าด้วยกัน อาจอยูใ่ นรูปประโยค
ย่อหน้า หรือมากกว่านี้
5. การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป
หลังจากที่จัดท�ำข้อสรุปเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

จะน�ำข้อสรุปต่างๆเหล่านี้ มาสร้างบทสรุป เพื่อตอบปัญหา
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อให้ผลการวิจัย มีความถูกต้อง
สอดคล้องกับความจริง มีความสมบูรณ์ ลุ่มลึก และน่าสนใจ
(สิน พันธุ์พินิจ, 2547, หน้า 278-283)

การสรุปและอภิปรายผลการศึกษา

วัฒนธรรมหลังความตายของชาวจีน สามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้
ภาพรวมของวัฒนธรรมหลังความตายของชาวจีน
สรุปได้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) รูปแบบการฝังศพ 2) รูปแบบการ
ปลงศพ 3) รูปแบบสุสาน 4) พิธีกรรมงานศพ 5) การเซ่น
ไหว้ และ 6) คุณค่าต่อสังคม ด้วยสถานการณ์ที่ต้องเคารพ
การสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนชาติจีน ทั้งยังเผชิญกับ
ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร และมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
ที่ร้ายแรงมากขึ้นทุกวัน ส�ำนักนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศ
จีน จึงออกกฎเกี่ยวกับการจัดการพิธีเคลื่อนศพและฝังศพ
เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 นั่นคือ “ข้อ
ก�ำหนดชั่วคราวเกี่ยวกับการจัดการพิธีเคลื่อนศพและฝัง
ศพ” จนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมหลังความตายดั้งเดิมของจีน
นับว่า เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยต่างๆ
เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และนโยบายของ
ประเทศ เป็นต้น
1. รูปแบบการฝังศพในประเทศจีน นอกจากได้
รับอิทธิพลเกี่ยวกับแนวคิดความตายแล้ว ยังได้รับอิทธิพล
จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอีกด้วย ด้วยเงื่อนไขทาง
ภูมศิ าสตร์ทแี่ ตกต่างกัน ผูค้ นจะคล้อยตามความต้องการของ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เลือกใช้วธิ กี ารปลงศพทีเ่ หมาะ
สม ส�ำหรับพืน้ ทีแ่ ร้นแค้น ผูค้ นจะเลือกใช้การห้อยโลงศพไว้ที่
หน้าผา และการตั้งโลงศพไว้ในถ�้ำ ส่วนพื้นที่ป่าไม้ จะใช้การ
แขวนโลงศพบนต้นไม้ และชนเผ่าทีอ่ ยูใ่ กล้กบั แหล่งน�ำ้ จะใช้วธิ ี
น�ำศพไปลอยในแม่น�้ำ เป็นต้น ความแตกต่างของชนเผ่าและ
พื้นที่ ท�ำให้รูปแบบการปลงศพแตกต่างกันออกไป นอกจาก
วิธีการปลงศพที่กล่าวในข้างต้น ซึ่งได้แก่ การฝังศพ การเผา
ศพ การปล่อยให้นกแร้งจิกกินศพเป็นอาหาร การแขวนโลง
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ศพไว้บนหน้าผา การน�ำศพไปลอยในแม่น�้ำ และการฝังศพ
ใต้เจดีย์แล้ว ในทางประวัติศาสตร์จีน ยังเคยปรากฏรูปแบบ
อื่นๆ เช่น สุสานอาภรณ์ (สุสานที่ไม่มีศพของผู้ตาย แต่น�ำ
เสื้อผ้าและหมวกของผู้ตายมาฝังแทน) เป็นต้น
2. รูปแบบการปลงศพ ถึงแม้ว่ารูปแบบจัดการศพ
ของจีน จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนาทั้งหมด แต่ส่วนใหญ่กลับมี
ความเกีย่ วข้องกับความเชือ่ อย่างทีแ่ ยกออกจากกันไม่ได้ ด้วย
เหตุนี้ รูปแบบการปลงศพทีแ่ ตกต่างกัน มักจะมีทศั นคติทแี่ ตก
ต่างกันไว้กบั ผูล้ ว่ งลับ ปกติแล้วรูปแบบปลงศพทีพ่ บเห็นค่อน
ข้างบ่อยในจีน คือการฝังศพครัง้ เดียว การฝังศพสองครัง้ การ
ฝังแบบนอนหงาย การฝังแบบนอนคว�ำ่ การฝังแบบงอแขนขา
เป็นต้น นอกจากวิธกี ารปลงศพทีค่ อ่ นข้างพบเห็นบ่อยในข้าง
ต้นแล้ว ชนกลุม่ น้อยของจีน ยังมีรปู แบบการฝังศพทีค่ อ่ นข้าง
พบเห็นน้อย และไม่เหมือนใคร เช่น การฝังแบบหั่นแขนขา
การฝังบนหลังคาบ้าน การฝังไว้ในเครื่องปั้นดินเผา การฝัง
เสื้อผ้าและหมวกของผู้ตายแทนศพ เป็นต้น
3. รูปแบบสุสาน รูปแบบสุสานของจีน โดยทั่วไป
แบ่งเป็น สุสานทรงกองดิน สุสานทรงเก้าอี้ สุสานทรงกระดอง
เต่า เป็นต้น รูปแบบสุสานของจีน ไม่เพียงสามารถสะท้อน
กระบวนการพัฒนาด้านวัตถุของสังคม เมื่อพิจารณาจากมุม
มองของคติชนวิทยา การวิจยั รูปแบบของสุสาน ท�ำให้มคี วาม
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านท้องถิ่น ลักษณะที่แตกต่าง
กันของสุสาน สามารถรับรู้ได้ว่า ขณะที่ผู้คนสร้างสุสาน พวก
เขาก�ำลังปกป้องโลกภายในจิตใจ สุสานเป็นตัวแบ่งแยกคน
ตายกับคนเป็นออกจากกัน กลายเป็นโลกของคนตาย ทั้งยัง
กลายเป็นพื้นที่ที่วิญญาณด�ำรงอยู่ เป็นการแสดงออกถึงอีก
โลกหนึ่งในสายตาของชาวจีน
4. พิธีกรรมงานศพ สามารถแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน
ดังนี้
		 4.1 พิธีกรรมส�ำหรับผู้ที่เพิ่งเสียชีวิต ได้แก่ พิธี
เรียกวิญญาณ การดูใจเป็นครั้งสุดท้าย การอาบน�้ำศพ การ
แต่งตัวศพ พิธีป้อนข้าวป้อนน�้ำ และการแจ้งตาย
		 4.2 พิธีเตรียมฝังศพ ได้แก่ การใส่ชุดผ้าดิบ การ
นอนเฝ้าศพ การไว้ทุกข์
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		 4.3 พิธีกงเต๊ก
		 4.4 พิธีเคลื่อนศพ ได้แก่ การดูฤกษ์เคลื่อนย้าย
ศพ พิธีไว้อาลัย พิธียกโลงและเคลื่อนขบวน พิธีส่งวิญญาณ
และพิธีฝัง
5. การเซ่นไหว้ สาเหตุที่ท�ำให้เกิดการเซ่นไหว้ ใน
สายตาของชาวจีนคือ วิญญาณไม่เพียงมีตัวตน แต่ยังนึกถึง
โลกทีเ่ คยใช้ชวี ติ อยูเ่ สมอ ชอบได้รบั การเคารพจากคนเป็น เสพ
สุขกับอาหารเลิศรสที่ผู้คนน�ำมาเซ่นไหว้ มิเช่นนั้น วิญญาณ
จะไม่มีความสุข ส่วนเครื่องเซ่นไหว้ ประกอบด้วย 1) เงิน
กระดาษ 2) ธูป 3) เสียงร้องไห้ 4) อาหารและสิ่งของ 5) วัตถุ
เชิงสัญลักษณ์ 6) คนและสัตว์
วัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชือ้ สายจีน
ในจังหวัดชลบุรี สามารถสรุปได้ดังนี้
วัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายจีน
ในจังหวัดชลบุรี ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆ
ของจีน ซึ่งประกอบด้วย วัฒนธรรมด้านความกตัญญู ความ
เชื่อเรื่องบรรพบุรุษ ความเชื่อเรื่องข้อห้าม ความเชื่อเกี่ยวกับ
โลกของคนตาย และความเชือ่ ด้านฮวงจุย้ ความเชือ่ ทีส่ ะท้อน
ถึงวัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชือ้ สายจีนในจังหวัด
ชลบุรเี หล่านี้ ไม่ใช่วฒ
ั นธรรมหลังความตายในแง่ของการปฏิบตั ิ
เชิงวัฒนธรรมทั่วไป แต่เริ่มต้นจากมุมมองรูปแบบแนวความ
คิดของผูค้ น มุง่ เน้นการแบ่งแยกและจินตนาการทีช่ าวไทยเชือ้
สายจีนในจังหวัดชลบุรมี ตี อ่ “โลกแห่งความเป็น” และ “โลก
แห่งความตาย” รวมทัง้ ความหมายพืน้ ฐานของสัญลักษณ์และ
โครงสร้างทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังของพิธงี านศพ นอกจากนี้ วัฒนธรรม
หลังความตายของคนไทยเชือ้ สายจีนยังได้รบั อิทธิพลจากสิ่ง
แวดล้อม วัฒนธรรมทางสังคมไทย โดยเฉพาะความเชื่อเรื่อง
ศาสนาพุทธ จากปัจจัยดังกล่าว ท�ำให้ชาวไทยเชื้อสายจีนใน
จังหวัดชลบุรี มีวัฒนธรรมหลังความตายที่เป็นเอกลักษณ์
ส่วนทางด้านวิถีปฏิบัติของวัฒนธรรมหลังความตายชาวไทย
เชื้อสายจีน สามารถสรุปได้ว่า การจัดพิธีกรรมงานศพแบบ
ประเพณีจีน มีความละเอียดซับซ้อน สะท้อนภูมิปัญญาเก่า
แก่ และยังเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจอง
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ฮวงซุ้ย ตลอดจนขั้นตอนการฝังศพและไว้ทุกข์ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการจองฮวงซุ้ย เตรียม
เครื่องแต่งกาย และโลงศพ 2) ขั้นตอนเคลื่อนย้ายศพ 3) ขั้น
ตอนตั้งฉาก-พิธีกงเต๊ก 4) ขั้นตอนเคารพศพ 5) ขั้นตอนการ
เซ่นไหว้ และการไว้ทุกข์
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมหลังความตาย
ของชาวไทยเชือ้ สายจีนในจังหวัดชลบุรกี บั วัฒนธรรมหลังค
วามตายของชาวจีนโดยรวม สามารถสรุปได้ดังนี้
วัฒนธรรมหลังความตายของชาวจีน ได้รบั อิทธิพล
จากนโยบายของรัฐบาลจีนเป็นอย่างมาก เช่น ส�ำนักนายก
รัฐมนตรีแห่งประเทศจีน ออกกฎเกีย่ วกับการจัดการพิธเี คลือ่ น
ศพและฝังศพเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528
นัน่ คือ “ข้อก�ำหนดชัว่ คราวเกีย่ วกับการจัดการพิธเี คลือ่ นศพ
และฝังศพ” ต่อมาในปีพ.ศ. 2540 ส�ำนักนายกรัฐมนตรีแห่ง
ประเทศจีน ออกกฎ “ระเบียบงานศพ” อย่างเป็นทางการ
อีกครั้งหนึ่ง นโยบายเหล่านี้ ส่งผลให้ชาวจีนด�ำเนินพิธีกรรม
ฝังแบบดั้งเดิมไม่ได้อีกต่อไป ซึ่งผลของการศึกษาสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Qu Chunming, Xiang Haixia, and Zou
Huan (2014, p. 54) โดยพบว่า “วัฒนธรรมหลังความตาย
ของชาวจีน เกิดการเปลีย่ นแปลง เพราะอิทธิพลจากนโยบาย
ของรัฐบาลอย่างเห็นได้ชดั ” นอกจากนี้ การปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรม
ของจีนกว่า 10 ปี ยังส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม การเมือง
สังคม เศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง จนส่งผลให้วฒ
ั นธรรมดัง้ เดิม
บางอย่างสูญหายไปจากสังคม จากปัจจัย 2 ข้อนี้ ท�ำให้
วัฒนธรรมหลังความตายของจีนแบบตั้งเดิมเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างมาก ส่วนวัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชือ้
สายจีนในจังหวัดชลบุรี เนื่องจากประเทศไทย เป็นประเทศ
ประชาธิปไตย ประชากรมีสทิ ธิจดั การกับทีด่ นิ ของตัวเองอย่าง
เสรี ซึ่งสามารถสร้างฮวงซุ้ย และจัดงานศพแบบจีนดั้งเดิม
ตามฐานะทางการเงินของครอบครัว ท�ำให้วัฒนธรรมหลังค
วามตายเปลี่ยนแปลงช้า นอกจากนี้ ชาวไทยเชื้อสายจีนใน
จังหวัดชลบุรี ยังใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาด้านต่างๆ ปรับตัวให้เข้ากับสังคม
ต่างถิ่น ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากร วัฒนธรรม และ
ความเชื่อที่แตกต่างกันจากจีน การเปลี่ยนแปลงและปรับตัว

ในวัฒนธรรมหลังความตายของคนไทยเชือ้ สายจีนในจังหวัด
ชลบุรีได้แก่ เครื่องเซ่นไหว้ รูปแบบพิธีกรรมงานศพ สถานที่
จัดงานศพ และดนตรีที่ใช้ประกอบพิธีกรรมงานศพ
ด้านเครื่องเซ่นไหว้ ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัด
ชลบุรี เลือกใช้ของทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ แทนเครือ่ งเซ่นไหว้ ทีใ่ ช้เมือ่
อยู่ในประเทศจีน ด้านรูปแบบพิธีกรรมงานศพ ขั้นตอนแบบ
ไทยเข้ามาแทนทีพ่ ธิ กี รรมแบบดัง้ เดิมมากขึน้ ด้านสถานทีจ่ ดั
งานศพ จัดงานศพที่วัดไทยมากขึ้น ซึ่งแตกต่างกับประเพณี
จีนดั้งเดิม ที่นิยมจัดงานภายในบ้านของจีน เนื่องจากขาด
ผู้มีความรู้ด้านงานศพ และมีเนื้อที่ใช้สอยจ�ำกัด ด้านดนตรี
ประกอบพิธีกรรมงานศพ มีดนตรีปี่พาทย์ของคนไทยเข้ามา
เสริม “เชิญพระมาสวด และมีดนตรีปี่พาทย์ของคนไทยเข้า
มาเสริม ท�ำให้มีทั้งดนตรีจีนและดนตรีไทย” (สัมภาษณ์, 20
พฤศจิกายน 2559)
การด� ำ รงอยู ่ แ ละแนวโน้ ม ในอนาคตส� ำ หรั บ
วัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชือ้ สายจีนในจังหวัด
ชลบุรี สามารถสรุปได้ดังนี้
วัฒนธรรมหลังความตายของชาวไทยเชื้อสายจีน
ในจังหวัดชลบุรี มีแนวโน้มได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมไทย
มากกว่าวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิม ขณะเดียวกัน การผสม
ผสานของ 2 วัฒนธรรม ส่งผลให้วัฒนธรรมหลังความตาย
ของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชลบุรี เกิดรูปแบบใหม่ซึ่ง
ไม่เหมือนใคร ผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของพวงทิพย์
เกิดทรัพย์กล่าวคือ “ลักษณะการเปลีย่ นแปลงของพิธศี พของ
ชาวจีน มีการใช้โลงศพแบบไทย ไม่จัดพิธีกงเต็ก และลดขั้น
ตอนลง ในอดีต ปัจจัยส�ำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ
ด้านการเมือง แต่ในปัจจุบนั คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจ” (2540)
และผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ คุณพรีมกล่าวว่า “ครอบครัวเรามีเชือ้ สาย
จีน งานศพของคุณยาย เลือกจัดแบบไทย จากนั้นน�ำอัฐิเก็บ
ไว้ทวี่ ดั ไทย เมือ่ ถึงช่วงเทศกาลเช็งเม้ง ครอบครัวจะนัดไปไหว้
ที่วัดไทย” (สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2559)
นอกจากนี้ วัฒนธรรมหลังความตายของคนไทย
เชื้อสายจีน มีแนวโน้มปฏิบัติตามพิธีกรรมจีนน้อยลง ซึ่งผล
การวิจัยได้สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์ของท่าน
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สุวรรณ โรจน์สัตตรัตน์คือ “เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสมัย
โบราณกับปัจจุบนั แต่กอ่ นครอบครัวชาวจีนร้อยละ 80 จัดพิธี
กงเต็ก แต่ปจั จุบนั เหลือเพียงร้อยละ 20 เท่านัน้ ” (สัมภาษณ์,
20 พฤศจิ ก ายน 2559 ) นอกจากนี้ ยั ง มี ผู ้ เชี่ ย วชาญ
ด้านวัฒนธรรมจีนอย่างอาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ กล่าว
ในทีวี รายการเปิดปม ฮวงซุ้ยรุกป่า เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 59)
ว่า “ปัจจุบันครอบครัวคนจีน เลือกเผาศพ 70-80% อีก
20% เลือกวิธีการฝังศพ เพราะฮวงซุ้ยที่ดี มีคนจองหมดแล้ว
แถมยังมีราคาแพงเทียบเท่ากับราคาอพาร์ทเม้นท์ หรือบ้าน
หลังหนึ่ง”
คนไทยเชื้อสายจีน รุ่นที่ 1 ได้รับอิทธิพลจากพ่อ
แม่ หรือวัยเด็กเคยมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในเมืองจีน
ท�ำให้วัฒนธรรมหลังความตายแบบดั้งเดิมของจีน มีอิทธิพล
ต่อคนไทยเชื้อสายจีน รุ่นที่ 1 เป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่คนไทย
เชื้อสายจีนรุ่นนี้ ยังเลือกการจัดพิธีงานศพแบบจีน และใช้รูป
แบบการฝังดิน บางคนซึง่ จ�ำนวนไม่นอ้ ยมีการจองฮวงซุย้ แต่
เนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านฐานะการเงินของตนเองหรือลูกๆ พิธี
งานศพของคนไทยเชือ้ สายจีน รุน่ ที่ 1 จึงมีความแตกต่าง และ
เนือ่ งจากลูกๆนับถือศาสนาพุทธ ท�ำให้การจัดงานศพแบบไทย
และศาสนาพุทธเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น
คนไทยเชื้อสายจีน รุ่นที่ 2 ร้อยละ 20 ยังเลือกการ
จัดงานศพแบบจีนดัง้ เดิม แต่รอ้ ยละ 80 กลับเลือกการจัดงาน
ศพแบบไทย ซึ่งใช้วิธีการเผาศพ ส่วนสาเหตุ เนื่องจากการฝัง
ศพแบบจีนดั้งเดิมนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมาก บวกกับขั้นตอนที่ยุ่ง
ยากและซับซ้อน พ่อแม่บางส่วน ไม่ต้องการเพิ่มภาระให้กับ
ลูกๆทีท่ ำ� งานหนักอยูแ่ ล้ว แต่โดยพืน้ ฐานแล้ว เนือ่ งจากตัง้ แต่
เกิดจนโต คนไทยเชือ้ สายจีนรุน่ นี้ ได้รบั อิทธิพลจากวัฒนธรรม
ไทยเป็นอย่างมาก ท�ำให้ในด้านค่านิยม รวมถึงความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความตายเกิดการเปลี่ยนแปลง
คนไทยเชือ้ สายจีน รุน่ ที่ 3 มีนอ้ ยคนทีจ่ ะเข้าใจความ
หมายของการฝังศพแบบจีนดั้งเดิมอย่างแท้จริง เป็นเพราะ
แนวคิดในด้านงานศพของพ่อแม่ตนเองเกิดการเปลีย่ นแปลง
คนรุ่นนี้รับแนวคิดของคนรุ่นก่อน นอกจากนี้ เนื่องจากได้รับ
อิทธิพลจากการยกระดับทางการศึกษา และสือ่ โซเชียลใหม่ๆ
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ท�ำให้มีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด�ำรงอยู่ และก่อให้เกิด
แนวโน้มใหม่ดังที่กล่าวข้างต้นนั้น ปัจจัยแรกคือ การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วงแรกชาวไทยเชื้อ
สายจีน อาศัยการท�ำนา จับปลา ปลูกผัก เลี้ยงเป็ด และปลูก
อ้อยเลีย้ งชีพ แต่เมือ่ เศรษฐกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ชาว
ไทยเชือ้ สายสายจีน จึงค่อยๆละทิง้ เกษตรกรรม และหันไปท�ำ
อุตสาหกรรมแทน ปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมประกอบ
อาชีพครู เจ้าของธุรกิจ เจ้าของร้านอาหาร หรือรับราชการ
เป็นต้น ส่งผลให้เศรษฐกิจก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมีอทิ ธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมหลังความตายด้วย ซึ่งผล
การวิจัยได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสวรรณ สุภาทิตย์
(2557) กล่าวคือ “ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชลบุรี แม้
จะปฏิบตั ติ ามพิธกี รรมทีค่ ล้ายคลึงกับในอดีต แต่เพราะความ
ไม่รซู้ งึ้ ในประเพณีอย่างถ่องแท้ บวกกับการได้รบั อิทธิพลจาก
ความเจริญด้านเทคโนโลยี และความเป็นสมัยใหม่ ย่อมท�ำให้
รูปแบบการจัดงาน รวมทัง้ พิธกี รรมในทางปฏิบตั เิ ปลีย่ นแปลง
ไป”
ปั จ จั ย ด้ า นระดั บ การศึ ก ษาที่ สู ง ขึ้ น และการ
เปลีย่ นแปลงของทัศนคติทมี่ ตี อ่ ความเชือ่ หลังความตาย ท�ำให้
รูปแบบและรายละเอียดของพิธกี รรมงานศพของชาวไทยเชือ้
สายจีนในจังหวัดชลบุรเี ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ท่านภารดี มหา
ขันธ์ กล่าวว่า “พวกเราตัดสินใจเซ็นเอกสารบริจาคร่างกาย
เป็นกายวิทยาทาน เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ศึกษาวิจัย และน�ำ
ความรู้ที่ได้ไปต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยในอนาคต” (สัมภาษณ์,
18 พฤศจิกายน 2559)
ปัจจัยด้านการแต่งงาน และการผสมผสานของ
วัฒนธรรม การแต่งงานกับคนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม ส่งผลให้องค์ประกอบของครอบครัว
ตามรูปแบบของจีนเกิดการเปลีย่ นแปลงไป ขณะเดียวกัน การ
ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ท�ำให้พิธีกรรมศพของชาวไทย
เชื้อสายจีนในจังหวัดชลบุรี แสดงออกในรูปแบบของความ
เชื่อแบบไทยมากขึ้น เช่น การสวดมนต์ก่อนการฝังศพ การ
ท�ำความเคารพวิญญาณผู้ตายในวันที่ 1 ถึงวันที่ 5 รวมทั้งพิธี
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ฝังศพแบบพุทธศาสนา ซึง่ ผลของการศึกษาสอดคล้องกับงาน
วิจยั ของดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (2532) “ในด้านวัฒนธรรม
ของชาวจีนปัจจุบัน ส่วนใหญ่ชนรุ่นหลังที่เติบโตขึ้นในสภาพ
แวดล้อมทีต่ า่ งจากบรรพบุรษุ และแต่งงานกับคนเชือ้ ชาติอนื่
สิง่ เหล่านี้ มีผลต่อความกลมกลืนทางวัฒนธรรม ท�ำให้พธิ กี รรม
ต่างๆทีเ่ คยปฏิบตั ใิ นรุน่ ของบรรพบุรษุ มีการย่นย่อ และยังเปิด
รับวัฒนธรรมไทยเข้ามา ท่านสุวรรณ โรจน์สัตตรัตน์กล่าวว่า
“ปัจจุบนั ผูห้ ญิงไทยแต่งเป็นสะใภ้ครอบครัวคนจีน ผูช้ ายไทย
กลายเป็นลูกเขยคนจีน หรือลูกคนจีนแต่งเข้าบ้านคนไทย แต่
ก่อนใส่เสือ้ ผ้ากัน 3-4 ชัน้ ตอนนีเ้ ริม่ ประหยัด เพราะลูกหลาน
มีฐานะทางการเงินไม่เท่ากัน จึงใส่แค่เสื้อเชิ้ต 1 ตัว กางเกง
1 ตัวเท่านั้น” ( สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2559)

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

1. ผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญ
และความเข้มเข็งของวัฒนธรรมหลังความตายของชาวจีน
ที่แสดงถึงความกตัญญูของลูกหลานที่มีต่อบรรพบุรุษ การ
ปฏิบตั ดิ งั กล่าวช่วยเสริมสร้างความปรองดองระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว ซึง่ เชือ่ ว่าเป็นวิถปี ฏิบตั ทิ ดี่ สี มควรอย่างยิง่ แก่การ
อนุรักษ์ปกป้องรักษาเอาไว้
2. ผลการวิจยั ครัง้ นี้ บ่งบอกว่า ชาวไทยเชือ้ สายจีน
รุน่ ใหม่ในจังหวัดชลบุรี มีระดับการศึกษาสูงขึน้ รวมทัง้ คนไทย
เชื้อสายจีนเลือกแต่งงานกับคนไทยหรือคนเชื้อชาติอื่น จน
ให้ความส�ำคัญกับการสร้างฮวงซุ้ยน้อยลง ซึ่งอาจมีอิทธิพล
ต่อประเพณีการเคารพศพในช่วงเทศกาลเช็งเม้ง และความ
ปรองดองในหมูญ
่ าติพนี่ อ้ ง คนไทยเชือ้ สายจีนในจังหวัดชลบุรี
และในประเทศไทย ควรตระหนักถึงความเป็นไปได้ขอ้ นี้ เพือ่
หาแนวทางป้องกันปัญหาดังกล่าว
3. ผลการวิจัยครั้งนี้ เสนอแนวคิดแก้ปัญหาต่างๆ
เช่น ความต้องการที่ดินเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น
และปัญหาการใช้ทดี่ นิ เป็นฮวงซุย้ มากเกินไปในจังหวัดชลบุรี
เป็นต้น ผลการวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ดังกล่าว พิจารณาการเปลี่ยนรูปแบบฮวงซุ้ยจากแบบเดิมให้
เป็นแบบคอนโดหรือรูปแบบอืน่ ๆ ซึง่ เป็นรูปแบบการฝังใหม่ๆ

ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การฝังแบบพื้นที่เสมือน การฝัง
แบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือการฝังแบบใช้เทคโนโลยี AR
เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป

หลังจากด�ำเนินการวิจัยในหัวข้อ วัฒนธรรมหลัง
ความตายของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชลบุรี: ความเชื่อ
และวิถีปฏิบัติ ผู้วิจัยเห็นว่า หลังจากนี้ควรมีการวิจัยดังนี้
1. ควรศึกษาว่า ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และ
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของชาวไทยเชื้อสายจีน จะ
มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมหลังความตายแบบดั้งเดิมอย่างไร
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อสรุปว่า ชาวไทยเชื้อสายจีน
ที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้น ส่งผลให้ทัศนคติและความเชื่อ
ที่มีต่อวัฒนธรรมหลังความตายเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
ครั้งต่อไป ควรศึกษาในประเด็นที่ว่า ระดับการศึกษาที่สูง
ขึน้ มีความสัมพันธ์อย่างไรกับความเชือ่ ดัง้ เดิมของวัฒนธรรม
หลังความตาย ขณะเดียวกัน ในแง่วัฒนธรรมหลังความตาย
ยังเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไร
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมหลังความตายของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัด
ชลบุรีกับวัฒนธรรมหลังความตายของคนไทยเชื้อสายจีนใน
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งภูเก็ตเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีคนไทยเชื้อสาย
จีนอย่างมากและสภาพเศรษฐกิจและสังคมแตกต่างไปจาก
ชลบุรี อีกทัง้ ชาวไทยเชือ้ สายจีนในจังหวัดชลบุรโี ดยส่วนมาก
เป็นคนจีนแต้จวิ๋ ส่วนชาวไทยเชือ้ สายจีนในจังหวัดภูเก็ต ส่วน
ใหญ่เป็นคนฮกเกี้ยน
3. ควรศึกษาความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
หลังความตายของชาวจีนในเมืองซัวเถา ซานโถว มณฑล
กวางตุ้ง ประเทศจีน กับวัฒนธรรมหลังความตายของคน
ไทยเชือ้ สายจีนในจังหวัดชลบุรี เนือ่ งจากชาวไทยเชือ้ สายจีน
ในจังหวัดชลบุรีส่วนมากเป็นคนแต้จิ๋ว ซึ่งอพยพมาจากเมือง
ซัวเถา ซานโถว มณฑลกวางตุ้งของจีน ก่อนที่กลุ่มชาวจีนจะ
อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย วัฒนธรรม หลังความ
ตายของพวกเขา เหมือนกับชาวจีนที่ยังอยู่ในเมืองจีน ดังนั้น
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ครั้งต่อไปควรศึกษาในประเด็นที่ว่า คนจีนกลุ่มเดียวกัน ซึ่งมี ทรัพยากร วัฒนธรรม และความเชือ่ ทีแ่ ตกต่างกัน วัฒนธรรม
วัฒนธรรมหลังความตายเหมือนกันมาก่อน หลังจากอพยพ หลังความตายจะเป็นอย่างไร
เข้ามาปักหลักในประเทศหรือภูมภิ าค ทีม่ ลี กั ษณะภูมปิ ระเทศ
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จิตลักษณะและสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม
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บทคัดย่อ

การวิ จั ย นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ สำ�คั ญ 2 ประการคื อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ เ ปรี ย บเที ย บจิ ต ลั ก ษณะ
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน และ 2) เพื่อศึกษาอำ�นาจ
การทำ�นายพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนด้วยจิตลักษณะ สถานการณ์และจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี ที่ได้
รับการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจำ�นวน 98 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า เพื่อวัดตัวแปร
อิสระ ตัวแปรอธิบายและตัวแปรตาม จำ�นวน 11 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.83-0.95 วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารโรงเรียน
ที่มีจิตลักษณะ คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก หรือ มีความเชื่ออำ�นาจในตนมาก หรือ มีความตระหนักในการ
บริหารโรงเรียนมาก หรือ มีสุขภาพจิตดีมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนประเภท
ตรงข้าม พบผลนี้ในกลุ่มรวม กลุ่มอายุราชการน้อยกว่า 25 ปี และกลุ่มประสบการณ์บริหารน้อยกว่า 16 ปี 2) ผู้บริหาร
โรงเรียนที่อยู่ในสถานการณ์ที่มีการบริหารแบบประชาธิปไตยมากหรือได้รับการสนับสนุนทางสังคมมาก หรือ มีการเห็น
แบบอย่างที่ดีมาก หรือ มีการเปิดรับสื่อมวลชนที่มีประโยชน์มาก เป็นผู้มีพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่า
ผู้บริหารโรงเรียนประเภทตรงข้าม พบผลนี้ในกลุ่มรวม กลุ่มวุฒิปริญญาตรี และกลุ่มอายุราชการน้อยกว่า 25 ปี 3)
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 3 ตัวแปร คือ สุขภาพจิต การบริหารแบบประชาธิปไตย และการเห็นแบบอย่างที่ดี ส่งผลต่อ
เจตคติ ต่ อ พฤติ ก รรมบริ ห ารอย่ า งมี จ ริ ย ธรรม ในกลุ่ ม เพศชาย หรื อ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปร 3 ตั ว แปร คื อ
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การสนับสนุนทางสังคม และการเห็นแบบอย่างที่ดี ส่งผลต่อเจตคติต่อพฤติกรรมบริหาร
อย่างมีจริยธรรมในกลุ่มรวม กลุ่มเพศหญิง กลุ่มวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี กลุ่มประสบการณ์บริหารน้อยกว่า 16 ปี และกลุ่ม
โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาล หรือมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 3 ตัวแปร คือ ความตระหนักในการบริหารโรงเรียน
การสนับสนุนทางสังคม และการเปิดรับสื่อมวลชนที่มีประโยชน์ ส่งผลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมี
จริยธรรมในกลุ่มอายุราชการน้อยกว่า 25 ปี หรือมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 3 ตัวแปร คือ สุขภาพจิต การบริหารแบบ
ประชาธิปไตย และการเห็นแบบอย่างที่ดี ส่งผลต่อพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมในกลุ่มอายุราชการน้อยกว่า 25 ปี
และมากกว่า 25 ปี หรือ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 3 ตัวแปร คือความตระหนักในการบริหารโรงเรียน การสนับสนุนทาง
สังคมและการเปิดรับสื่อมวลชนที่มีประโยชน์ ส่งผลต่อพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมในกลุ่มเพศหญิง และ 4) เมื่อรวม

*รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะ 4 ตัวแปรสถานการณ์ 4 ตัวแปร และจิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร รวมเป็น 10
ตัวแปร สามารถทำ�นายพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนได้ 65.70 เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มรวม
และสามารถทำ�นายพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมได้สูงสุด 79.60 เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล
โดยพบตัวทำ�นายพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมที่สำ�คัญ 4 ตัวแปร คือ การบริหารแบบประชาธิปไตย ความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และสุขภาพจิตตามลำ�ดับ
คำ�สำ�คัญ : จิตลักษณะ/ สถานการณ์/ จิตลักษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม

Abstract

The purposes of this research were 1) to study the relationship and compare psychological
and situational correlated of the moral administration behavior of school administrators and 2) to study
the power of predicting moral administration behavior of school administrator by psychological trait,
situation, and psychological situation. The samples were school administrators of the Office of the
Basic Education Commission Chonburi Province, which using multi stage sampling with the total of 98
people. The research instruments were 11 rating scale questionnaires to measure independent variables,
explanatory variables, and dependent variables. The reliability of the research instrument is 0.83 – 0.95.
The statistics used for analyzing the data were three-way ANOVA and multiple regression analysis. The
findings of this research were 1) the school administrators with psychological trait who have a high level
of future orientation and self-control, or high level of internal locus of control, or high level of school
administration awareness, or high level of mental health, have more moral administration behavior
than the opposite type of school administrators. These school administrators found in the whole group,
the group of working experience less than 25 years and administrative experienced less than 16 years.
2) the school administrators who are in the situation of the high level of democracy administration, or
high level of social support, or high level of imitation a model, or high level of mass media exposer,
have more moral administration behavior than the opposite type of school administrators. These school
administrators found in the whole group, the group of earn bachelor degree and working experienced
less than 25 year. 3) The interactions between three variables which are mental health, democracy
administration, and imitation a model, effected to attitude towards moral administration behavior in
male, or the interactions between three variables which are future orientation and self-control, social
support, and imitation a model, effected to attitude towards moral administration behavior in female,
earned a degree higher than bachelor degree, administrative experience less than 16 years, and school
located in municipal area, or the interactions between three variables which are school administration
awareness, social support, and mass media exposer, effected to intention to perform moral administration
behavior in the group of administrative experience less than 25 years, or the interactions between three
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variables which are mental health, democracy administration, and imitation a model, effected to moral
administration behavior in the group of administrative experience less than 25 years and more than 25
years, or the interactions between three variables which are school administration awareness, social
support, and mass media exposer, effected to moral administration behavior in female, and 4) when
combine the four variables of psychological trait, four variables of situational, and two variables of
psychological situation, the total are 10 variables can predict moral administration behavior of school
administrator of the whole group 65.70 percentage and 79.60 percentage for schools which are located
outside municipal area. The important predictors are democracy administration, intension to perform
moral administration behavior, future orientation and self-control, and mental health respectively.
Keywords : Psychological trait/ Situational/ Psychological situation and Moral administration behavior

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

จากอดีตถึงปัจจุบนั การบริหารงานในระบบราชการ
ถูกมองว่าบริหารงานอยูใ่ นระบบอุปถัมภ์ กล่าวคือ การท�ำงาน
มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ท�ำให้ประสิทธิภาพของงานต�ำ่ คนดี
และคนเก่งไม่ท�ำงานอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้เป็นเพราะ
ผูบ้ ริหารขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน แสดง
ให้เห็นถึงระบบการบริหารงานที่ไม่เอื้อต่อประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของงาน โดยเฉพาะมาพิจารณาการบริหารงาน
ทางการศึกษาที่ต้องมีหน้าที่พัฒนาคนอันเป็นผลผลิตได้แก่
นักเรียนให้มีคุณภาพแต่ได้ผลไม่เป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
กล่าวคือ คุณภาพของนักเรียนอันเป็นผลผลิตต�่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ด้วยเหตุผลนีจ้ ากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบ
การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยพิจารณาบริบท กระบวนการ
และผลผลิต พบว่า กระบวนการอันเริม่ ต้นจากการรับเด็กเข้า
เรียน ครูผสู้ อน หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการ
บริหารองค์กร ไม่เป็นไปตามจุดมุง่ หมาย ขาดการผลิตก�ำลังคน
โดยเฉพาะผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนยังท�ำงานในระบบอุปถัมภ์ที่
ก่อให้เกิดการขาดประสิทธิผล และประสิทธิภาพของงาน ผู้
บริหารยังขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน ซึง่ จะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน ปัญหาดังกล่าวนีย้ งั ไม่ได้รบั การ
แก้ไขอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะผูบ้ ริหารบางคนก็ได้มาโดยระบบ

อุปถัมภ์ ทั้งนี้การที่เป็นเช่นนี้ เพราะการถ่ายทอดทางสังคม
ประกิตที่ท�ำตามกันมา และยังไม่มีกระบวนการแก้ไขให้ได้
ผู้บริหารการศึกษาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มาบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพสูง ส่งผลต่อนักเรียนโดยตรงได้โดยระบบ
บริหารองค์การทางการศึกษา
จากการศึกษาประสิทธิภาพของงานในองค์การ
การศึกษาส่วนหนึ่งขึ้นกับภาวะผู้น�ำของผู้บริหารองค์การที่
จะบริหารงานแบบใด ให้บคุ ลากรท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข ซึ่งการศึกษาแบบแผนการบริหารที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพของงาน พบว่า มาจากปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกของผู้บริหารเอง ปัจจัยภายในได้แก่ จิต
ลักษณะ (Psychological traits) เป็นตัวบ่งชี้ (Indicators)
พฤติกรรมท�ำงานของผูบ้ ริหารทีจ่ ะส่งผลต่อบุคลากรและงาน
ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เจตคติต่อพฤติกรรม
การบริหารงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออ�ำนาจในตน
เหตุผลเชิงจริยธรรม สติปัญญา ประสบการณ์ทางสังคม และ
สุขภาพจิต นอกนั้นเป็นปัจจัยภายนอก ได้แก่สถานการณ์
(Situation) อาทิ การสนับสนุนทางสังคม การเห็นแบบอย่าง
ที่เหมาะสม และการเปิดรับสื่อมวลชนที่มีประโยชน์ เป็นต้น
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538 และวิรัต ปานศิลา, 2542)
ซึ่งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกดังกล่าวเป็นตัวชี้บาง
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พฤติกรรมการท�ำงานของบุคคลโดยทัว่ ไปในภาพรวมเท่านัน้
ยังไม่พบว่ามีการวิจยั ตัวบ่งชี้ ซึง่ เป็นสาเหตุของพฤติกรรมการ
บริหารอย่างมีจริยธรรมของผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยเฉพาะด้าน
พฤติกรรมการบริหารอย่างมีจริยธรรมในโรงเรียน ซึง่ โรงเรียน
มีการบริหารงานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานแผน งานการ
เงิน และงานกิจกรรมนักเรียน ที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องรับผิด
ชอบ และบริหารอย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมนัน้ จะพัฒนา
ได้ตอ้ งอาศัยปัจจัยภายในตัวผูบ้ ริหารเอง และปัจจัยภายนอก
ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมของผูบ้ ริหาร
ทีถ่ กู ค้นพบโดยการวิจยั เท่านัน้ ทีจ่ ะเชือ่ มัน่ ได้วา่ ปัจจัยเหล่านัน้
เกีย่ วข้องจริงมาก-น้อยเพียงใด ทัง้ นีเ้ พือ่ น�ำมาอธิบาย ท�ำนาย
ควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมบริหารได้ และด้วยตระหนักถึง
พฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมของผูบ้ ริหารโรงเรียน ซึง่ มี
อิทธิพลต่อบุคลากรและงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุ
และผลในการศึกษาจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
และท�ำนายพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมของผู้บริหาร
โรงเรียน เพื่อน�ำผลวิจัยมาพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้เป็น
ผู้บริหารในระบบคุณธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน
ให้สูงขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานของผลผลิตต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาว่าผูบ้ ริหารโรงเรียนทีม่ จี ติ ลักษณะแตก
ต่างกัน มีพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมต่างกันมาก-น้อย
เพียงใด
2. เพือ่ ศึกษาว่าผูบ้ ริหารโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นสถานการณ์
แตกต่างกันมีพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมแตกต่างกัน
มากน้อยเพียงใด
3. เพือ่ ศึกษาว่าผูบ้ ริหารโรงเรียนมีจติ ลักษณะแตก
ต่างกัน และอยูใ่ นสถานการณ์แตกต่างกันมีพฤติกรรมบริหาร
อย่างมีจริยธรรมแตกต่างกันมาก-น้อย เพียงใด
4. เพือ่ ศึกษาอ�ำนาจการท�ำนายพฤติกรรมบริหาร
อย่างมีจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนด้วยตัวแปรกลุ่มจิต
ลักษณะ สถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์ ว่ามี
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เปอร์เซ็นต์ทำ� นายมากน้อยเพียงใดและตัวแปรกลุม่ ใดเป็นตัว
ท�ำนายที่ส�ำคัญ ตามล�ำดับ

สมมติฐานของการวิจัย

1. ผู้บริหารโรงเรียนที่บริหารแบบประชาธิปไตย
มาก เห็นแบบอย่างทีด่ มี ากและมีสขุ ภาพจิตดีมาก มีเจตคติตอ่
พฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่า มีความตัง้ ใจแสดง
พฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่าและมีพฤติกรรม
บริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนประเภท
ตรงข้าม
2. ผูบ้ ริหารโรงเรียนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนทางสังคม
มาก เห็นแบบอย่างที่ดีมาก และมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตนสูง มีเจตคติตอ่ พฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่า
มีความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่า
และมีพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่าผู้บริหาร
โรงเรียนประเภทตรงข้าม
3. ผูบ้ ริหารโรงเรียนทีบ่ ริหารแบบประชาธิปไตยมาก
เปิดรับสือ่ มวลชนทีม่ ปี ระโยชน์มากและเชือ่ อ�ำนาจในตนมาก
มีเจตคติตอ่ พฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่า มีความ
ตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่า และมี
พฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากว่าผู้บริหารโรงเรียน
ประเภทตรงข้าม
4. ผูบ้ ริหารโรงเรียนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนทางสังคม
มาก เปิดรับสื่อมวลชนที่มีประโยชน์มาก และตระหนักใน
การบริหารโรงเรียนมาก มีเจตคติต่อพฤติกรรมบริหารอย่าง
มีจริยธรรมมากกว่า มีความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่าง
มีจริยธรรมมากกว่า และมีพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม
มากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนประเภทตรงข้าม
5. กลุม่ ตัวแปรจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร คือ ลักษณะ
มุง่ อนาคตควบคุมตน ความเชือ่ อ�ำนาจในตน สุขภาพจิต และ
ความตระหนักในการบริหารโรงเรียนร่วมกับสถานการณ์ 4
ตัวแปร คือ การบริหารแบบประชาธิปไตย การสนับสนุน
ทางสังคม การเห็นแบบอย่างที่ดี และการเปิดรับสื่อมวลชน
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ที่มีประโยชน์ รวม 8 ตัวแปร สามารถท�ำนายพฤติกรรม
บริหารอย่างมีจริยธรรมได้มากกว่าปัจจัยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เพียงกลุ่มเดียว โดยก�ำหนดเกณฑ์เปอร์เซ็นต์การท�ำนายไว้
มากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์
6. กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร คือ
ลักษณะมุง่ อนาคตควบคุมตน ความเชือ่ อ�ำนาจในตน สุขภาพ
จิต และความตระหนักในการบริหารโรงเรียน กับสถานการณ์
4 ตัวแปร คือ การบริหารแบบประชาธิปไตย การสนับสนุน
ทางสังคม การเห็นแบบอย่างที่ดี และการเปิดรับสื่อมวลชน
ที่มีประโยชน์ร่วมกับจิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร
คือ เจตคติต่อพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม และความ
ตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมรวม 10 ตัวแปร
สามารถท�ำนายพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมได้มากกว่า
ปัจจัยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว โดยก�ำหนดเกณฑ์
เปอร์เซ็นต์การท�ำนายไว้มากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจยั นีใ้ ช้แนวทางการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม
ตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นยิ ม ( Interactionism model)
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541, หน้า 105-108) และทฤษฎี
ต้นไม้จริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538, หน้า 15)
เป็นกรอบในการก�ำหนดตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรมบริหาร
อย่างมีจริยธรรม ซึง่ ตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นยิ ม กล่าว
ว่า พฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นจากปัจจัยสาเหตุ 4 ประการ

คือ จิตลักษณะเดิม ลักษณะสถานการณ์ จิตลักษณะเดิมที่มี
อิทธิพลร่วมกับสถานการณ์และจิตลักษณะตามสถานการณ์
ซึง่ เป็นการอธิบายพฤติกรรมทีเ่ น้นความส�ำคัญของปฏิสมั พันธ์
ระหว่างลักษณะทางจิตใจของบุคคลกับสถานการณ์ที่เขา
ประสบอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมที่สรุปว่า
พฤติกรรมคนดีและคนเก่งเกิดจากสาเหตุทางจิตใจ 2 ส่วน
คือ จิตลักษณะส่วนแรกที่เป็นรากของต้นไม้ 3 ประการ คือ
สติปัญญา ประสบการณ์ทางสังคม และสุขภาพจิต และส่วน
ที่เป็นจิตลักษณะที่ล�ำต้นของต้นไม้ 5 ประการ คือ ลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ�ำนาจในตน แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ เหตุผลเชิงจริยธรรมและเจตคติ ค่านิยม คุณธรรม
(เกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น สถานการณ์นั้น) มาสร้างเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยโดยก�ำหนดตัวแปรเชิงสาเหตุ 4 กลุ่ม คือ
กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิมได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตน ความเชื่ออ�ำนาจในตน สุขภาพจิต และความตระหนักใน
การบริหารโรงเรียน กลุม่ ตัวแปรสถานการณ์ได้แก่ การบริหาร
แบบประชาธิปไตย การสนับสนุนทางสังคม การเห็นแบบอย่าง
ที่ดี และการเปิดรับสื่อมวลชนที่มีประโยชน์ กลุ่มตัวแปรจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมบริหาร
อย่างมีจริยธรรม และความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่าง
มีจริยธรรม และกลุ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิมกับ
สถานการณ์ โดยมีลักษณะชีวสังคมได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา
อายุราชการ ประสบการณ์บริหาร และที่ตั้งของโรงเรียนเป็น
ตัวแปรแบ่งกลุ่ม ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั เป็นผูบ้ ริหารโรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี
ที่ได้รับการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage random
sampling) จากประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 98 คน
จาก 98 โรงเรียน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ เ ป็ น
แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) เพื่อวัด
ตัวแปรอิสระ 8 ตัวแปร ตัวแปรอธิบาย 2 ตัวแปรและตัวแปร
ตาม 1 ตัวแปร รวม 11 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบวัดลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน 2) แบบวัดความเชื่ออ�ำนาจในตน 3)
แบบวัดสุขภาพจิต 4) แบบวัดความตระหนักในการบริหาร
โรงเรียน 5) แบบวัดการบริหารแบบประชาธิปไตย 6) แบบ
วัดการสนับสนุนทางสังคม 7) แบบวัดการเห็นแบบอย่างที่
ดี 8) แบบวัดการเปิดรับสื่อมวลชนที่มีประโยชน์ 9) แบบวัด
เจตคติต่อพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม 10) แบบวัด
ความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม 11) แบบ

วัดพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม
แบบวัดทั้ง 11 ฉบับ มีความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.83 ถึง
0.95 โดยหาค่าความเชือ่ มัน่ ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟา
(α Coefficients) ของครอนบาค (Cronbach)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three way ANOVA) และ
ใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)

ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์จติ ลักษณะด้านสุขภาพจิตและ
สถานการณ์ดา้ นการบริหารแบบประชาธิปไตยกับการเห็นแบบ
อย่างทีด่ ี ต่อเจตคติตอ่ พฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม ความ
ตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมและพฤติกรรม
บริหารอย่างมีจริยธรรม พบผลการวิจัยใน 3 ประเด็น คือ
1.1 ผู้บริหารที่ได้รับสถานการณ์ด้านการเห็น
แบบอย่างทีด่ มี าก ส่งผลต่อเจตคติ ต่อพฤติกรรมบริหารอย่าง
มีจริยธรรมมากกว่าการเห็นแบบอย่างทีด่ นี อ้ ย ทัง้ ในกลุม่ รวม
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และกลุ่มย่อย อีก 8 กลุ่ม คือ กลุ่มเพศชาย เพศหญิง วุฒิการ
ศึกษาปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี อายุราชการ 25 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์บริหารน้อยกว่า 16 ปี และ 16 ปีขึ้นไป และ
โรงเรียนตัง้ อยูน่ อกเขตเทศบาล และยังพบว่าการบริหารแบบ
ประชาธิปไตยมากส่งผลต่อเจตคติตอ่ พฤติกรรมบริหารอย่าง
มีจริยธรรมมากกว่า การบริหารแบบประชาธิปไตยน้อย พบ
ผลในกลุ่มอายุราชการน้อยกว่า 25 ปี ประสบการณ์บริหาร
น้อยกว่า 16 ปี และโรงเรียนตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล นอกนั้น
พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 3 ตัว คือ การบริหารแบบ
ประชาธิปไตย การเห็นแบบอย่างที่ดี และสุขภาพจิต ในกลุ่ม
เพศชาย และปฏิสัมพันธ์ตัวแปร 2 ตัวคือ การเห็นแบบอย่าง
ที่ดีและสุขภาพจิตดีในกลุ่มผู้มีประสบการณ์บริหาร 16 ปี
ขึ้นไป
1.2 ผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั สถานการณ์ดา้ นการบริหาร
แบบประชาธิปไตยมาก และการเห็นแบบอย่างที่ดีส่งผลต่อ
การตั้งใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่า
การบริหารแบบประชาธิปไตยน้อย และการเห็นแบบอย่าง
น้อย ผลที่ปรากฏในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยอีก 7 กลุ่ม คือ
กลุ่มเพศชาย วุฒิปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี อายุราชการ
25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์บริหาร 16 ปีข้ึนไป ในเขตและ
นอกเขตเทศบาล ส่วนสถานการณ์ ด้านการเห็นแบบอย่างทีด่ ี
มีตวั แปรเดียวส่งผลต่อความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่าง
มีจริยธรรม เฉพาะในกลุ่มเพศหญิง อายุราชการน้อยกว่า 25
ปี และประสบการณ์บริหารน้อยกว่า 16 ปี ไม่พบว่าสุขภาพ
จิตส่งผลต่อความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมบริหาร นอกนัน้ พบว่า
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร คือ การบริหารแบบ
ประชาธิปไตยกับการเห็นแบบอย่างทีด่ ี ในกลุม่ เพศหญิงและ
กลุม่ ผูบ้ ริหารทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ส่งผลต่อความ
ตั้งใจ แสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม
1.3 ผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั สถานการณ์ดา้ นการบริหาร
แบบประชาธิปไตยมาก และการเห็นแบบอย่างที่ดีส่งผลต่อ
พฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่าการบริหารแบบ
ประชาธิปไตยน้อยและการเห็นแบบอย่างที่ดีน้อย ผลนี้พบ
ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยอีก 8 กลุ่มคือ กลุ่มเพศชาย เพศ

หญิง กลุ่มวุฒิปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี อายุราชการ
น้อยกว่า 25 ปี, 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์บริหาร 16 ปีขึ้น
ไปและโรงเรียนตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล ส่วนจิตลักษณะด้าน
สุขภาพจิตดีมากส่งผลต่อพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม
มากกว่า ผู้บริหารที่มีสุขภาพจิตดีน้อย ในกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มเพศชาย กลุ่มอายุราชการน้อยกว่า 25 ปี และกลุ่ม
ผูม้ ปี ระสบการณ์บริหารน้อยกว่า 16 ปี นอกนัน้ พบปฏิสมั พันธ์
ระหว่างตัวแปร 3 ตัว คือ การบริหารแบบประชาธิปไตย การ
เห็นแบบอย่างทีด่ ี และสุขภาพจิต ส่งผลต่อพฤติกรรมบริหาร
อย่างมีจริยธรรมในกลุม่ อายุราชการน้อยกว่า 25 ปี และกลุม่
อายุราชการ 25 ปีขึ้นไป ส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2
ตัว คือ การบริหารแบบประชาธิปไตยกับสุขภาพจิตส่งผล
ต่อพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมในกลุ่มรวมและกลุ่ม
ย่อยอีก 4 กลุ่มคือ กลุ่มวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี อายุราชการ
25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์บริหาร 16 ปีขึ้นไป และโรงเรียน
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
2. ผลการวิเคราะห์จิตลักษณะด้านลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนและสถานการณ์ด้านการสนับสนุนทาง
สังคม กับการเห็นแบบอย่างทีด่ ตี อ่ เจตคติตอ่ พฤติกรรมบริหาร
อย่างมีจริยธรรม
ความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมและพฤติกรรม
บริหารอย่างมีจริยธรรม พบผลการวิจัยใน 3 ประเด็นคือ
2.1 ผู้บริหารที่ได้รับสถานการณ์ด้านการเห็น
แบบอย่างทีด่ มี าก ส่งผลต่อเจตคติ ต่อพฤติกรรมบริหารอย่าง
มีจริยธรรมมากกว่าการเห็นแบบอย่างทีด่ นี อ้ ย ทัง้ ในกลุม่ รวม
และกลุ่มย่อยอีก 7 กลุ่ม คือ กลุ่มเพศชาย กลุ่มวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี อายุราชการ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์บริหาร
น้อยกว่า 16 ปี และมากกว่า 16 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล นอกนั้นพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 3
ตัวแปรคือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การสนับสนุนทาง
สังคม และการเห็นแบบอย่างทีด่ ี ส่งผลต่อเจตคติตอ่ พฤติกรรม
บริหารอย่างมีจริยธรรมในกลุม่ รวม กลุม่ เพศหญิง วุฒสิ งู กว่า
ปริญญาตรี อายุราชการน้อยกว่า 25 ปี ประสบการณ์บริหาร
น้อยกว่า 16 ปี และกลุ่มที่ตั้งโรงเรียนในเขตเทศบาล ส่วน
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร คือ การสนับสนุนทาง
สังคมและการเห็นแบบอย่างทีด่ สี ง่ ผลต่อเจตคติ ต่อพฤติกรรม
การบริหารอย่างมีจริยธรรม พบผลในกลุ่มเพศชายเท่านั้น
2.2 ผู้บริหารที่มีจิตลักษณะ ด้านลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนมากและได้รบั สถานการณ์ดา้ นการสนับสนุน
ทางสังคมมาก กับการเห็นแบบอย่างที่ดีมาก ส่งผลต่อความ
ตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากว่า ลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย การสนับสนุนทางสังคมน้อยและ
การเห็นแบบอย่างทีด่ นี อ้ ย ผลการวิจยั นี้ พบในกลุม่ รวมและ 5
กลุ่มย่อย คือ เพศชาย วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี อายุราชการ 25
ปีขนึ้ ไป ประสบการณ์บริหารน้อยกว่า 16 ปี และทีต่ งั้ โรงเรียน
นอกเขตเทศบาล ส่วนลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมากกับ
การเห็นแบบอย่างมากส่งผลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม
มากกว่าในกลุ่มอายุราชการน้อยกว่า 25 ปี ส�ำหรับกลุ่มที่ได้
รับการสนับสนุนทางสังคมมากและเห็นแบบอย่างทีด่ มี าก ส่ง
ผลต่อความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมมากกว่าในกลุม่ ประสบการณ์
บริหาร 16 ปี ขึน้ ไป และพบลักษณะมุง่ อนาคตควบคุมตนมาก
ส่งผลต่อความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมบริหารมากกว่าในกลุม่ เพศ
หญิง นอกนั้นพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร คือ
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และการสนับสนุนทางสังคม
และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนกับการเห็นแบบอย่างที่ดี
ส่งผลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม
ในกลุ่มเพศชาย และวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ตามล�ำดับ
2.3 ผู ้ บ ริ ห ารที่ มี จิ ต ลั ก ษณะด้ า นมุ ่ ง อนาคต
ควบคุมตนมากกับได้รับการสนับสนุนทางสังคมมาก ส่งผล
ต่อพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่าผู้บริหารที่มี
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย และได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมน้อย พบผลในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม
คือ กลุ่มวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี อายุราชการน้อยกว่า 25 ปี
ประสบการณ์บริหารน้อยกว่า 16 ปี ที่ตั้งโรงเรียนในเขตและ
นอกเขตเทศบาล นอกนัน้ พบว่าผูบ้ ริหารทีม่ ลี กั ษณะมุง่ อนาคต
ควบคุมตนมาก มีพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่า
ผูบ้ ริหารทีม่ ลี กั ษณะมุง่ อนาคตควบคุมตนน้อย พบผลในกลุม่
ย่อยคือ กลุ่ม 16 ปีขึ้นไป ส่วนผู้บริหารที่ได้รับการสนับสนุน
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ทางสังคมสูงมีพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่าใน
กลุ่มเพศหญิงและวุฒิปริญญาตรี ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรลักษณะมุง่ อนาคตควบคุมตน การสนับสนุนทางสังคม
และการเห็นแบบอย่างที่ดี แต่อย่างใด
3. ผลวิเคราะห์จิตลักษณะด้านความเชื่ออ�ำนาจ
ในตน สถานการณ์การบริหารแบบประชาธิปไตยและการเปิด
รับสื่อมวลชนที่มีประโยชน์ต่อเจตคติ ต่อพฤติกรรมบริหาร
อย่างมีจริยธรรม ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่าง
มีจริยธรรม และพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม พบผล
วิจัยใน 3 ประเด็น คือ
3.1 ผู้บริหารที่มีการบริหารแบบประชาธิปไตย
มากและเปิดรับสื่อมวลชนที่มีประโยชน์ ส่งผลต่อเจตคติต่อ
พฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่าการบริหารแบบ
ประชาธิปไตยน้อยและเปิดรับสื่อมวลชนที่มีประโยชน์น้อย
พบผลในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยอีก 5 กลุ่ม คือ กลุ่มเพศชาย
วุฒิปริญญาตรี อายุราชการน้อยกว่า 25 ปี ประสบการณ์
บริหารน้อยกว่า 16 ปี และกลุม่ ทีต่ งั้ โรงเรียนนอกเขตเทศบาล
นอกนั้นพบว่า ผู้บริหารที่บริหารแบบประชาธิปไตยมาก ส่ง
ผลต่อเจตคติต่อพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่า
ในกลุ่มเพศหญิงเท่านั้น ส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบ
ว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร คือ การบริหาร
แบบประชาธิปไตย และการเปิดรับสื่อมวลชนที่มีประโยชน์
ส่งผลต่อเจตคติตอ่ พฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมในกลุม่
ผู้บริหารที่มีวุฒิปริญญาตรีเท่านั้น
3.2 ผู้บริหารที่มีความเชื่ออ�ำนาจในตนมาก
บริหารแบบมีประชาธิปไตยมากและเปิดรับสื่อมวลชนที่มี
ประโยชน์มาก มีความตั้งใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมี
จริยธรรมมากกว่า ผู้บริหารที่มีความเชื่ออ�ำนาจในตนน้อย
บริหารแบบประชาธิปไตยน้อย และเปิดรับสื่อมวลชนที่มี
ประโยชน์น้อย พบผลนี้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยอีก 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มวุฒิปริญญาตรี อายุราชการน้อยกว่า 25 ปี และ
ประสบการณ์บริหารน้อยกว่า 16 ปี นอกนั้นพบว่า ผู้บริหาร
ที่บริหารแบบประชาธิปไตยมาก และเปิดรับสื่อมวลชนที่
มีประโยชน์มาก มีความตั้งใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่าง
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มีจริยธรรมมากกว่า ผู้บริหารที่บริหารแบบประชาธิปไตย
น้อยและเปิดรับสือ่ มวลชนทีม่ ปี ระโยชน์นอ้ ย ในกลุม่ ย่อยอีก
ทุกกลุ่ม (10 กลุ่ม) ส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร คือ ความเชื่ออ�ำนาจใน
ตน กับการบริหารแบบประชาธิปไตยส่งผลต่อความตัง้ ใจแสดง
พฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม ในกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มอายุราชการน้อยกว่า 25 ปี และประสบการณ์น้อยกว่า
16 ปี นอกนัน้ มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว คือ ความเชือ่
อ�ำนาจในตน กับการเปิดรับสื่อมวลชนที่มีประโยชน์ในกลุ่ม
เพศชาย และกลุม่ ประสบการณ์บริหารน้อยกว่า 16 ปี และยัง
พบอีกว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ในกลุ่มผู้บริหาร
แบบประชาธิปไตยกับเปิดรับสือ่ มวลชนทีม่ ปี ระโยชน์มผี ลต่อ
ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมในกลุ่ม
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 16 ปี
3.3 ผู้บริหารที่มีความเชื่ออ�ำนาจในตนมาก
บริหารแบบประชาธิปไตยมาก และเปิดรับสื่อมวลชนที่มี
ประโยชน์มาก มีพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่า
ผู้บริหารที่มีลักษณะตรงกันข้ามคือ มีความเชื่ออ�ำนาจในตน
น้อย บริหารแบบประชาธิปไตยน้อย และเปิดรับสื่อมวลชน
ที่มีประโยชน์น้อย พบผลนี้ในกลุ่มรวม และกลุ่มอายุราชการ
น้อยกว่า 25 ปี ส่วนผูบ้ ริหารทีบ่ ริหารแบบประชาธิปไตยมาก
และเปิดรับสื่อมวลชนที่มีประโยชน์มากส่งผลต่อพฤติกรรม
บริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่า ผูบ้ ริหารประเภทตรงกันข้าม
ในกลุ่มเพศชาย วุฒิปริญญาตรี อายุราชการน้อยกว่า 25 ปี
ประสบการณ์บริหารน้อยกว่า16 ปี และโรงเรียนตั้งอยู่นอก
เขตเทศบาล นอกนั้นพบว่าผู้บริหารแบบประชาธิปไตยมาก
ส่งผลต่อพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่าผูบ้ ริหาร
ทีบ่ ริหารแบบประชาธิปไตยน้อย ในกลุม่ เพศหญิง วุฒผิ บู้ ริหาร
สูงกว่าปริญญาตรี อายุราชการ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์
บริหาร 16 ปีขึ้นไป และโรงเรียนตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล
ส�ำหรับปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่ามีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ตัวแปร 2 ตัวแปร คือ ความเชื่ออ�ำนาจในตน กับการเปิดรับ
สือ่ มวลชนทีม่ ปี ระโยชน์มาก ส่งผลต่อพฤติกรรมบริหารอย่าง
มีจริยธรรม ในกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์บริหาร 16 ปี

ขึ้นไปเพียงกลุ่มเดียว
4. ผลการวิเคราะห์จติ ลักษณะด้านความตระหนัก
ในการบริหาร สถานการณ์สนับสนุนทางสังคม และการเปิด
รับสื่อมวลชนที่มีประโยชน์ต่อเจตคติต่อพฤติกรรมบริหาร
อย่างมีจริยธรรม ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมี
จริยธรรมและพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม พบผลวิจัย
ใน 3 ประเด็นคือ
4.1 ผู้บริหารที่มีความตระหนักในการบริหาร
โรงเรียนมาก มีเจตคติต่อพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม
มากกว่า ผูบ้ ริหารทีม่ ลี กั ษณะตระหนักในการบริหารโรงเรียน
น้อย พบผลนีใ้ นกลุม่ รวม และกลุม่ ย่อยทุกกลุม่ ส่วนผูบ้ ริหาร
ที่มีความตระหนักในการบริหารโรงเรียนมาก และได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมมาก ส่งผลต่อเจตคติตอ่ พฤติกรรมบริหาร
อย่างมีจริยธรรม ในกลุ่มวุฒิปริญญาตรี และกลุ่มโรงเรียนตั้ง
อยู่นอกเขตเทศบาล นอกนั้นพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
2 ตัวแปร คือ การได้รับการสนับสนุนทางสังคมมาก กับการ
เปิดรับสือ่ มวลชนทีม่ ปี ระโยชน์ ส่งผลต่อเจตคติตอ่ พฤติกรรม
บริหารอย่างมีจริยธรรมมากในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยอีก 3
กลุ่ม คือ กลุ่มเพศชาย อายุราชการ 25 ปีขึ้นไป และกลุ่มที่ตั้ง
โรงเรียนนอกเขตเทศบาล และยังพบอีกว่าผู้บริหารที่มีความ
ตระหนักในการบริหารโรงเรียนมาก และเปิดรับสือ่ มวลชนทีม่ ี
ประโยชน์มากส่งผลให้ผบู้ ริหารมีเจตคติตอ่ พฤติกรรมบริหาร
อย่างมีจริยธรรมสูงด้วย
4.2 ผู้บริหารที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคม
มาก และเปิดรับสื่อมวลชนที่มีประโยชน์มาก มีความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่า ผู้บริหารที่
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมน้อยและเปิดรับสื่อมวลชนที่มี
ประโยชน์น้อย พบผลนี้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยอีก 4 กลุ่ม
คือ กลุ่มเพศชาย กลุ่มประสบการณ์บริหารน้อยกว่า 16
ปี กลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตและนอกเขตเทศบาล นอกนั้น
พบว่าผู้บริหารที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมากส่งผลต่อ
ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่า
ผูบ้ ริหารได้รบั สถานการณ์ดงั กล่าวน้อย พบผลในกลุม่ ผูม้ วี ฒ
ุ ิ
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และอายุราชการ 25 ปีขึ้นไป
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ส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 3 ตัวแปรคือ ความตระหนัก
ในการบริหารโรงเรียน การสนับสนุนทางสังคม และการเปิด
รับสื่อมวลชนที่มีประโยชน์ พบว่า ส่งผลต่อความตั้งใจแสดง
พฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมในกลุ่มผู้บริหารที่มีอายุ
ราชการน้อยกว่า 25 ปี พวกนัน้ พบปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปร
2 ตัวคือ การสนับสนุนทางสังคมกับการเปิดรับสื่อมวลที่มี
ประโยชน์มาก ส่งผลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมบริหาร
อย่างมีจริยธรรมมากในกลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี อายุราชการ
ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์บริหารน้อยกว่า 16 ปี และ
โรงเรียนตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล และยังพบปฏิสัมพันธ์อีก
ว่า ผู้บริหารที่ตระหนักในการบริหารโรงเรียนมาก ได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมมาก และเปิดรับสื่อมวลชนที่มีประโยชน์
ส่งผลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม
มากในกลุ่มผู้บริหารที่มีวุฒิปริญญาตรี
4.3 ผู้บริหารที่มีความตระหนักในการบริหาร
โรงเรียนมากและได้รบั การสนับสนุนทางสังคมมาก มีพฤติกรรม
บริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่า ผู้บริหารที่มีความตระหนัก
ในการบริหารโรงเรียนน้อยและได้รบั การสนับสนุนทางสังคม
น้อย ผลนี้พบในกลุ่มรวม ส่วนผู้บริหารที่มีความตระหนัก
ในการบริหารโรงเรียนมากด้านเดียว ส่งผลต่อพฤติกรรม
บริหารอย่างมีจริยธรรมมากในกลุ่มผู้บริหารที่มีอายุราชการ
25 ปีขึ้นไป นอกนั้นพบว่าผู้บริหารที่ได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมมาก ส่งผลต่อพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม
มากกว่า ผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนทางสังคมน้อยในกลุม่
เพศชาย เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี ประสบการณ์น้อยกว่า 16
ปี และโรงเรียนตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลรวม 5 กลุ่มย่อย ส่วน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร 2 ตัวคือ ความตระหนักในการบริหารโรงเรียน กับ
การสนับสนุนทางสังคม ส่งผลต่อพฤติกรรมบริหารอย่างมี
จริยธรรมในกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล และยังพบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 3 ตัวแปร คือ ความตระหนักใน
การบริหารโรงเรียน การสนับสนุนทางสังคม และการเปิดรับ
สือ่ มวลชนทีม่ ปี ระโยชน์สง่ ผลต่อพฤติกรรมการบริหารอย่างมี
จริยธรรมมากในกลุ่มเพศหญิง
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5. การท�ำนายความแปรปรวนของคะแนนเจตคติ
ต่ อ พฤติ ก รรมบริ ห ารอย่ า งมี จ ริ ย ธรรม และพฤติ ก รรม
บริหารอย่างมีจริยธรรม ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมบริหาร
อย่างมีจริยธรรม และพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม
ด้วยจิตลักษณะ 4 ตัวแปร และสถานการณ์ทางสังคม 4
ตัวแปรและรวม 8 ตัวแปร ได้ผลวิจัยดังนี้
5.1 การท�ำนายความแปรปรวนของคะแนน
เจตคติตอ่ พฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมด้วยจิตลักษณะ
4 ตัวแปร และสถานการณ์ 4 ตัวแปรและรวม 8 ตัวแปร
มีอ�ำนาจการท�ำนายปรากฏผลในกลุ่มรวมโดย 8 ตัวแปร
ท�ำนายความแปรปรวนของคะแนนเจตคติตอ่ พฤติกรรมบริหาร
อย่างมีจริยธรรมได้ 51.60 % โดยมีตัวแปรความตระหนัก
ในการบริหารโรงเรียน (β = 0.41) การเห็นแบบอย่างที่ดี
(β = 0.35) และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (β = 0.24)
เป็นตัวท�ำนายทีส่ ำ� คัญตามล�ำดับ และเมือ่ พิจารณาอ�ำนาจใน
การท�ำนายรองลงมาคือ กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะ 4 ตัวแปร
ท�ำนายได้ 48.80 % มีตัวแปรความตระหนักในการบริหาร
โรงเรียน (β = 0.53) และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
(β = 0.27) เป็นตัวท�ำนายที่ส�ำคัญตามล�ำดับ ส่วนอ�ำนาจ
การท�ำนายในกลุม่ สถานการณ์ 4 ตัวแปร ท�ำนายได้ 42.40 %
มีตวั ท�ำนาย 1 ตัว เป็นตัวท�ำนายคือ ตัวแปรการเห็นแบบอย่าง
ที่ดี (β = 0.44) เป็นตัวท�ำนายที่ส�ำคัญ ส�ำหรับในกลุ่มย่อย
พบว่า ในกลุม่ ตัวแปรท�ำนาย 8 ตัวแปรสามารถท�ำนายได้สงู สุด
ในกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล ท�ำนายได้ 87.30 %
5.2 การท�ำนายความแปรปรวนของคะแนน
ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมด้วย
จิตลักษณะ 4 ตัวแปร และสถานการณ์ 4 ตัวแปร และรวมทั้ง
8 ตั ว แปร มี อ� ำ นาจการท� ำ นายปรากฏผลในกลุ ่ ม รวม
67.40% โดยมีการเห็นแบบอย่างที่ดี (β = 0.39) ลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตน (β = 0.36) และความตระหนักใน
การบริหารโรงเรียน (β = 0.21) เป็นตัวท�ำนายที่ส�ำคัญ
ตามล�ำดับ และพิจารณาอ�ำนาจการท�ำนายกลุ่มตัวแปรรอง
ลงมา คือ กลุ่มสถานการณ์ 4 ตัวแปรมีอ�ำนาจการท�ำนายผล
ในกลุ ่ ม รวมได้ 62.30% โดยมี ก ารเห็ น แบบอย่ า งที่ ดี
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(β = 0.49) และการเปิ ด รั บ สื่ อ มวลชนที่ มี ป ระโยชน์
(β = 0.37) เป็นตัวท�ำนายตามล�ำดับ ส่วนกลุ่มจิตลักษณะ
มีอำ� นาจการท�ำนายความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมี
จริยธรรมในกลุม่ รวมได้ 60.20% มีลกั ษณะมุง่ อนาคตควบคุม
ตน (β = 0.48) และความตระหนักในการบริหารโรงเรียน
(β = 0.40) เป็นตัวท�ำนายที่ส�ำคัญตามล�ำดับ ส�ำหรับในกลุ่ม
ย่อยกลุ่มตัวแปรท�ำนาย 8 ตัวแปร สามารถท�ำนายได้สูงสุด
ในกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลท�ำนายได้ 79.30%
โดยมีตัวท�ำนาย 2 ถึง 4 ตัวแปรท�ำนายในแต่ละกลุ่มย่อย
ทุกกลุ่ม
5.3 การท�ำนายความแปรปรวนของคะแนน
พฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมด้วยจิตลักษณะ 4 ตัวแปร
สถานการณ์ 4 ตัวแปร และรวม 8 ตัวแปร มีอำ� นาจการ
ท�ำนายปรากฏผลในกลุ่มรวมจาก 8 ตัวแปร ท�ำนายได้
64.30% โดยมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (β = 0.34)
การบริหารแบบประชาธิปไตย (β = 0.25) การสนับสนุน
ทางสั ง คม (β = 0.23) และสุ ข ภาพจิ ต (β = 0.22)
เป็ น ตั ว ท� ำ นายที่ ส� ำ คั ญ ตามล� ำ ดั บ และเมื่ อ พิ จ ารณา
กลุ่มตัวแปรที่มีอ�ำนาจการท�ำนายรองลงมา คือ สถานการณ์
พบว่ า ท� ำ นายพฤติ ก รรมบริ ห ารอย่ า งมี จ ริ ย ธรรมได้
57.30% ในกลุ่มรวม โดยมีการบริหารแบบประชาธิปไตย
(β = 0.39) การเห็นแบบอย่างที่ดี (β = 0.30) และการ
เปิ ด รั บ สื่ อ มวลชนที่ มี ป ระโยชน์ (β = 0.24) เป็ น ตั ว
ท�ำนายตามล�ำดับ ส่วนกลุ่มจิตลักษณะมีอ�ำนาจการท�ำนาย
57.20% ในกลุ่มรวม โดยมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
(β = 0.39) สุขภาพจิต (β = 0.26) และความตระหนัก
ในการบริหารโรงเรียน (β = 0.30) เป็นตัวแปรที่ส�ำคัญ
ในการท�ำนาย ส�ำหรับในกลุ่มย่อยพบว่า กลุ่มตัวแปร 8 ตัว
สามารถท� ำ นายพฤติ ก รรมบริ ห ารอย่ า งมี จ ริ ย ธรรมได้
กลุ่มละ 2 ถึง 4 ตัวแปร และท�ำนายได้สูงสุด 76.50%
ในกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล
6. การท�ำนายความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรม
บริ ห ารอย่ า งมี จ ริ ย ธรรมด้ ว ยจิ ต ลั ก ษณะ 4 ตั ว แปร
สถานการณ์ 4 ตัวแปรและจิตลักษณะตามสถานการณ์

2 ตัวแปรรวม 10 ตัวแปร มีอ�ำนาจการท�ำนายผลในกลุ่ม
รวมได้ 65.70% โดยมี ก ารบริ ห ารแบบประชาธิ ป ไตย
(β = 0.31) ความตั้ ง ใจที่ จ ะแสดงพฤติ ก รรมบริ ห าร
(β = 0.30) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (β = 0.24)
และสุ ข ภาพจิ ต (β = 0.20) เป็ น ตั ว ท� ำ นายที่ ส� ำ คั ญ
ตามล� ำ ดั บ และเมื่ อ พิ จ ารณากลุ ่ ม ตั ว แปรที่ มี อ� ำ นาจ
ท� ำ นายรองลงมาคื อ สถานการณ์ ท� ำ นาย 57.30% ซึ่ ง
แตกต่ า งกั บ กลุ ่ ม รวมเกิ น 5% พบว่ า ตั ว แปรที่ มี อ� ำ นาจ
การท�ำนายพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม คือ การ
บริหารแบบประชาธิปไตย (β = 0.39) การเห็นแบบอย่าง
ที่ ดี (β =0.30) และการเปิ ด รั บสื่ อ มวลชนที่ ประโยชน์
(β = 0.24) เป็นตัวท�ำนายที่ส�ำคัญตามล�ำดับ ส�ำหรับ
กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอ�ำนาจการท�ำนาย
เป็นอันดับสาม พบว่า ตัวแปรที่มีอ�ำนาจท�ำนายพฤติกรรม
บริหารอย่างมีจริยธรรมในกลุ่มรวมนี้ คือ ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน (β = 0.39) สุขภาพจิต (β = 0.26) และความ
ตระหนักในการบริหารโรงเรียน (β = 0.30) เป็นตัวท�ำนาย
ที่ส�ำคัญ ส่วนกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ พบว่าความ
ตั้งใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมเป็นตัวท�ำนาย
ที่ส�ำคัญ ส�ำหรับในกลุ่มย่อยในกลุ่มตัวแปรรวม 10 ตัวแปร
พบว่ามีตวั แปรเข้าท�ำนายพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม
กลุ่มย่อยละ 2 ถึง 4 ตัวแปร และตัวแปรมีอ�ำนาจการท�ำนาย
สู ง สุ ด ในกลุ ่ ม ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นที่ ตั้ ง อยู ่ น อกเขตเทศบาล
ท�ำนายได้ 79.60% โดยมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
(β = 0.39) การบริหารแบบประชาธิปไตย (β = 0.35)
และการสนับสนุนทางสังคม (β = 0.28) เป็นตัวท�ำนายที่
ส�ำคัญตามล�ำดับ และเมือ่ พิจารณากลุม่ ย่อยอืน่ พบว่า ตัวแปร
ที่มีการท�ำนายเป็นตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปรในสถานการณ์
จิ ต ลั ก ษณะ และจิ ต ลั ก ษณะตามสถานการณ์ และเมื่ อ
พิจารณาเฉพาะกลุ่มสถานการณ์ 4 ตัวแปรเข้ามาท�ำนาย
พฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม 2 ถึง 3 ตัวแปรท�ำนาย
สูงสุดในกลุ่มโรงเรียนตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล 76.50% ส่วน
กลุ่มจิตลักษณะมีตัวแปรท�ำนาย 1 ถึง 3 ตัวแปรท�ำนาย
สู ง สุ ด ในกลุ ่ ม เช่ น เดี ย วกั บ สถานการณ์ แ ละกลุ ่ ม สุ ด ท้ า ย
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จิตลักษณะตามสถานการณ์ท�ำนายสูงสุดในกลุ่มโรงเรียน
ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล โดยท�ำนายพฤติกรรมบริหารอย่างมี
จริยธรรมได้ 64.50% มีความตั้งใจแสดงพฤติกรรมบริหาร
อย่างมีจริยธรรมเป็นตัวท�ำนายที่ส�ำคัญ

สรุปและอภิปรายผล

1. ผลการวิจัยพบว่าการเห็นแบบอย่างที่ดีและ
การบริหารแบบประชาธิปไตยมาก ผู้บริหารมีเจตคติต่อ
พฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่า และความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่า การเห็น
แบบอย่างที่ดีน้อย และการบริหารแบบประชาธิปไตยน้อย
รวมทั้ง ผู้บริหารที่เห็นแบบอย่างที่ดีมาก มีการบริหารแบบ
ประชาธิปไตยมาก และมีสขุ ภาพจิตดีมาก มีพฤติกรรมบริหาร
อย่างมีจริยธรรมมากกว่าสถานการณ์และจิตลักษณะที่อยู่
ตรงข้าม สนับสนุนสมมติฐานที่ 1 เป็นบางส่วนในกลุ่มรวม
และรวมกลุม่ ย่อยบางกลุม่ นอกนัน้ ยังพบปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
การบริหารแบบประชาธิปไตย การเห็นแบบอย่างทีด่ ี สุขภาพ
จิตดี ส่งผลต่อเจตคติต่อพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม
ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม และ
พฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมสนับสนุนสมมติฐานในกลุม่
ย่อยเป็นบางส่วน ที่เป็นเช่นนี้แสดงว่าเจตคติต่อพฤติกรรม
บริหารอย่างมีจริยธรรม ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมบริหาร
อย่างมีจริยธรรม และพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมได้รบั
อิทธิพลจากจิตลักษณะและสถานการณ์ อันได้แก่ สุขภาพจิต
ดี การเห็นแบบอย่างที่ดี และการบริหารแบบประชาธิปไตย
ตามทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism model)
และทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541,
2538) ที่ระบุว่าพฤติกรรมบุคคลมีสาเหตุมาจากจิตลักษณะ
สถานการณ์ จิตลักษณะตามสถานการณ์ และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างจิตลักษณะ และสถานการณ์ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจุฑารัตน์ กิตติธนากร (2553) ที่มีการศึกษาปัจจัยทาง
จิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท�ำงานด้านความรับ
ผิดชอบในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า การ ถ่ายทอดทางสังคม
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เป็นตัวแปรทีส่ มั พันธ์กบั พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของบุคคล
และยังสอดคล้องกับการวิจัยของวิรัติ ปานศิลา (2542) เรื่อง
การถ่ายทอดทางสังคมในการท�ำงาน จิตลักษณะและการรับ
รูบ้ ทบาททีส่ มั พันธ์กบั การท�ำงานของบุคลากรสาธารณสุข ที่
พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมท�ำงาน
ของบุคคล
2. ผลการวิจัยพบว่า การเห็นแบบอย่างที่ดีส่งผล
ให้ผู้บริหารมีเจตคติต่อพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม
มากกว่า การเห็นแบบอย่างที่ดีน้อยและพบว่าผู้บริหารที่มี
ลักษณะมุง่ อนาคตควบคุมตนมากได้รบั การสนับสนุนทางสังคม
มาก และเห็นแบบอย่างทีด่ มี าก มีความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม
บริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่าผูบ้ ริหารทีม่ ลี กั ษณะตรงข้าม
นอกนัน้ พบว่าผูบ้ ริหารทีม่ ลี กั ษณะมุง่ อนาคตควบคุมตนมาก
ได้รบั การสนับสนุนทางสังคมมาก มีพฤติกรรมบริหารอย่างมี
จริยธรรมมากกว่าผูบ้ ริหารทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าวน้อย สนับสนุน
สมมติฐานที่ 2 เป็นบางส่วนทั้งในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยบาง
กลุ่ม และยังพบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสามตัวแปร
ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การสนับสนุนทางสังคม
และการเห็นแบบอย่าง ส่งผลต่อเจตคติต่อพฤติกรรมบริหาร
อย่างมีจริยธรรมในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยบางกลุ่ม รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธ์ 2 ตัวแปร ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
กับการสนับสนุนทางสังคม การสนับสนุนทางสังคมกับการ
เห็นแบบอย่างในกลุ่มย่อยบางกลุ่ม อีกทั้งพบว่าลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนกับเห็นแบบอย่างส่งผลต่อความตัง้ ใจแสดง
พฤติกรรมบริหารในกลุม่ ย่อยบางกลุม่ สนับสนุนสมมติฐานที่
2 บางส่วน ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เป็นเพราะเป็นไปตมทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์นิยม และทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม (ดวงเดือน พัน
ธุมนาวิน, 2541, 2538) พฤติกรรมย่อมมีสาเหตุมาจากจิต
ลักษณะและสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมนั้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงหรือจากการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างจิตลักษณะกับจิตลักษณะหรือจิตลักษณะกับสถานการณ์
หรือสถานการณ์กับสถานการณ์ สอดคล้องกับการวิจัยเรื่อง
จริยธรรมของเยาวชนไทย ทีพ่ บว่าลักษณะมุง่ อนาคตควบคุม
ตนซึ่งเป็นจิตลักษณะเดิมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน
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และความก้าวหน้าในอนาคต และยังได้พบผลวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน กับการถ่ายทอดทางสังคม
อันเป็นการเห็นแบบอย่าง และการได้รับการสนับสนุนทาง
สังคม ส่งผลต่อพฤติกรรมท�ำงานของบุคลากรสาธารณสุข
(วิรัติ ปานศิลา,2542) นอกนั้นเรวัตร สดมณี (2544) ยังพบ
ว่าลักษณะมุง่ อนาคตควบคุมตนส่งผลต่อพฤติกรรมการท�ำงาน
อย่างมีจริยธรรมด้วย
3. ผลการวิจยั พบว่า การบริหารแบบประชาธิปไตย
มาก และเปิดรับสือ่ มวลชนทีม่ ปี ระโยชน์มาก ผูบ้ ริหารมีเจตคติ
ต่อพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่ามีลกั ษณะทาง
สถานการณ์ดังกล่าวน้อย และพบว่าผู้บริหารที่มีความเชื่อ
อ�ำนาจในตนมาก มีการบริหารแบบประชาธิปไตยมากและเปิด
รับสือ่ มวลชนทีม่ ปี ระโยชน์มาก มีความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม
บริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่าผูบ้ ริหารประเภทตรงข้าม นอก
นั้นยังพบว่าผู้บริหารที่มีความเชื่ออ�ำนาจในตนมาก บริหาร
แบบประชาธิปไตยมาก และเปิดรับสื่อมวลชนที่มีประโยชน์
มาก มีพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่าผู้บริหารที่
มีลักษณะดังกล่าวน้อย ผลนี้ปรากฏทั้งในกลุ่มย่อยบางกลุ่ม
สนับสนุนสมมติฐานที่ 3 บางส่วน และยังพบว่ามีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร คือ ความเชื่ออ�ำนาจในตนกับการ
เปิดรับสือ่ มวลชนทีม่ ปี ระโยชน์ ส่งผลต่อเจตคติตอ่ พฤติกรรม
บริหารอย่างมีจริยธรรม ความเชือ่ อ�ำนาจในตนกับการบริหาร
แบบประชาธิปไตย รวมทัง้ ความเชือ่ อ�ำนาจในตนกับการเปิด
รับสือ่ มวลชนทีม่ ปี ระโยชน์สง่ ผลต่อความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม
บริหารอย่างมีจริยธรรม สนับสนุนสมมติฐานที่ 3 บางส่วนที่
เป็นเช่นนี้ แสดงว่า พฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมได้รับ
อิทธิพลจากจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นไป
ตามทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม(Interactionism model) และ
ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมประกอบกัน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน,
2541, 2538) และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของดวงเดือน
พันธุมนาวินและคณะ, 2529) ที่วิจัยการควบคุมอิทธิพลของ
สือ่ มวลชนครอบครัวกับจิตลักษณะทีส่ ำ� คัญ พบว่า เยาวชนที่
เปิดรับสือ่ มวลชนทีม่ ปี ระโยชน์ ส่งผลให้เยาวชนมีจติ ลักษณะ
ที่ส�ำคัญสูงขึ้น นอกนั้นสอดคล้องกับปริญญา ณ วันจันทร์

(2539) ที่พบว่าความเชื่ออ�ำนาจในตนร่วมกับจิตลักษณะ
ตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมร่วมกันท�ำนายการสอนของครูได้
สูง สัมพันธ์กับจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) ที่ศึกษาปัจจัย
ทางจิตสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับความรับผิดชอบในการท�ำงาน ซึง่
เป็นพฤติกรรมท�ำงานอย่างมีจริยธรรม
4. ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารที่มีความตระหนัก
ในการบริหารโรงเรียนมาก มีเจตคติต่อพฤติกรรมบริหาร
อย่างมีจริยธรรมมากกว่าผู้บริหารที่มีความตระหนักในการ
บริหารโรงเรียนน้อยและพบว่าผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
ทางสังคมมากกับเปิดรับสือ่ มวลชนทีม่ ปี ระโยชน์มาก มีความ
ตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่า ผูบ้ ริหาร
ประเภทตรงข้าม นอกนัน้ พบว่าผูบ้ ริหารทีม่ คี วามตระหนักใน
การบริหารโรงเรียนมากและได้รบั การสนับสนุนทางสังคมมาก
มีพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากกว่าผูบ้ ริหารทีอ่ ยูใ่ น
ประเภทตรงข้าม ผลปรากฏทัง้ กลุม่ รวมและกลุม่ ย่อยบางกลุม่
สนับสนุนสมมติฐานที่ 4 บางส่วนและยังพบปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ตัวแปร 2 ตัวแปร คือ ความตระหนักในการบริหารโรงเรียน
กับ การเปิดรับสื่อมวลชนที่มีประโยชน์ การสนับสนุนทาง
สังคมกับการเปิดรับสือ่ มวลชนทีม่ ปี ระโยชน์ ส่งผลต่อเจตคติ
ต่อพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม ความตระหนักในการ
บริหารโรงเรียนกับการสนับสนุนทางสังคมและการเปิดรับ
สือ่ มวลชนทีม่ ปี ระโยชน์ ส่งผลต่อความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม
บริหารอย่างมีจริยธรรมและพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม
ในกลุ่มย่อยบางกลุ่มสนับสนุนสมมติฐานที่ 4 บางส่วน ผล
เป็นเช่นนี้นอกจากเป็นไปตามทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม และ
ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541, 2538)
แล้วยังสอดคล้องกับการวิจัยของวิรัติ ปานศิลา (2542)
ที่วิจัยเรื่องการถ่ายทอดทางสังคมในการท�ำงาน จิตลักษณะ
และการรับรู้บทบาทที่สัมพันธ์กับการท�ำงานของบุคลากร
สาธารณสุขต�ำบล และสอดคล้องกับการวิจัยของศิราภรณ์
สุขศีลล�ำเลิศ (2550) ทีพ่ บว่าครูทไี่ ด้รบั การสนับสนุนทางสังคม
จากผู้บริหารสูงมีความสามารถในการเป็นครูยุคปฏิรูปการ
ศึกษามากกว่าครูทไี่ ด้รบั การสนับสนุนทางสังคมจากผูบ้ ริหารต�ำ่
สอดคล้องกับอ้อมเดือน สดมณี (2549) ซึ่งศึกษาปัจจัยด้าน
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จิตสังคมและความสุขเกี่ยวกับพฤติกรรมการท�ำงานของครู
โดยพบว่าครูทมี่ อี ทิ ธิบาท 4 สูง มีพฤติกรรมท�ำงานแนวปฏิรปู
ดีกว่าครูที่มีอิทธิบาท 4 ต�่ำ สอดคล้องกับพฤติกรรมบริหาร
อย่างมีจริยธรรมของผู้บริหาร เมื่อได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมมากจะมีพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมมากเช่นกัน
5. ผลการวิจัยพบว่า การท�ำนายความแปรปรวน
ของคะแนนพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมด้วยจิตลักษณะ
4 ตัวแปร สถานการณ์ 4 ตัวแปร และจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ 2 ตัวแปร รวมตัวท�ำนาย 10 ตัวแปร มีอ�ำนาจ
ท� ำ นายพฤติ ก รรมบริ ห ารอย่ า งมี จ ริ ย ธรรมได้ ผ ลในกลุ ่ ม
รวมได้ 65.70% กลุ่มสถานการณ์ท�ำนายได้ 57.30% และ
กลุ่มจิตลักษณะเดิมท�ำนายได้ 57.20% กลุ่มจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ท�ำนายได้ 47.80% มีตัวท�ำนายที่ส�ำคัญ 4
ตัวแปร คือ การบริหารแบบประชาธิปไตย ความตั้งใจแสดง
พฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม ลักษณะมุง่ อนาคตควบคุม
ตนเอง และสุขภาพจิต ตามล�ำดับ ท�ำนายในกลุ่มรวมแตก
ต่างจากกลุ่มสถานการณ์จิตลักษณะตามสถานการณ์เกิน
5% สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้และเมื่อพิจารณากลุ่มย่อย
ทุกกลุ่มยังพบว่าเปอร์เซ็นต์การท�ำนายพฤติกรรมบริหาร
อย่างมีจริยธรรมของกลุ่ม 10 ตัวแปร สูงกว่ากลุ่ม 2 ตัวแปร
4 ตัวแปรเกิน 5% ทุกกลุ่ม สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้
เช่นกัน ที่เป็นเช่นนี้แสดงว่าตัวแปรการท�ำนายกลุ่มยิ่งมาก
การท�ำนายยิ่งสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของปริญญา ณ
วันจันทร์ (2539) พบว่าตัวแปรต่างๆ อาทิ ความเชือ่ ทางพุทธ
การปฏิบัติทางพุทธ อิทธิบาท4 เจตคติต่ออาชีพครู ความเชื่อ
อ�ำนาจในตน แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิร์ ว่ มกันท�ำนายพฤติกรรมการ
ท�ำงานของครูได้สูง สอดคล้องกับสุธาสินี ทองลิ่ม (2548)
ที่พบว่าอ�ำนาจการท�ำนายของตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะ กลุ่ม
สถานการณ์ และกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ท�ำนาย
พฤติกรรมรับผิดชอบของผู้ปกครองเด็กนักเรียนได้น้อยกว่า
กลุม่ รวมตัวแปรทัง้ 3 กลุม่ คือ จิตลักษณะ รวมกับสถานการณ์
และจิตลักษณะตามสถานการณ์
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ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ

1. จากผลการวิจัยพบว่าจิตลักษณะ 4 ตัวแปร
คือลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก หรือความเชื่ออ�ำนาจ
ในตนมาก หรือสุขภาพจิตดีมาก หรือความตระหนักในการ
บริหารโรงเรียนมาก รวมกับสถานการณ์ 4 ตัวแปร คือ การ
บริหารแบบประชาธิปไตยมาก หรือการสนับสนุนทางสังคม
มาก หรือการเห็นแบบอย่างทีด่ มี าก หรือการเปิดรับสือ่ มวลชน
ทีม่ ปี ระโยชน์มาก ส่งผลให้ผบู้ ริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมบริหาร
อย่างมีจริยธรรมมาก ปรากฏผลวิจัยทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่ม
ย่อยตามผลวิจยั ดังนัน้ ผูบ้ ริหารระดับสูงต้องพัฒนาให้ผบู้ ริหาร
โรงเรียนมีจติ ลักษณะและสถานการณ์ในระดับมาก เพือ่ ส่งผล
ต่อพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมในระดับสูง จะได้สง่ ผล
ถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบและงาน
2. จากผลการวิจยั พบอ�ำนาจการท�ำนายพฤติกรรม
บริหารอย่างมีจริยธรรมว่ามีอำ� นาจการท�ำนายสูงทัง้ กลุม่ รวม
และกลุม่ ย่อยสมควรต้องพัฒนาจิตลักษณะ สถานการณ์ และ
จิตลักษณะตามสถานการณ์ทเี่ ป็นตัวท�ำนายทีส่ ำ� คัญเพือ่ พัฒนา
พฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมให้สูงขึ้น แทนการพัฒนา
พฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมในการฝึกอบรบพฤติกร
รมตรงๆ กับผู้บริหารโรงเรียนซึ่งไม่ได้ผล
3. จากผลการวิจัยพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร 3 ตัวแปร และ 2 ตัวแปรของจิตลักษณะและ
สถานการณ์ ส่งผลต่อเจตคติหรือความตั้งใจหรือพฤติกรรม
บริหารอย่างมีจริยธรรม ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยบางกลุ่ม
ดังนั้นในการพัฒนาให้ได้ผลต้องพัฒนาให้ได้ผลร่วมของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไปพร้อมกันในกลุ่มที่ปรากฏตาม
ผลการวิจัย จึงจะได้ประโยชน์จากการวิจัยอย่างครอบคลุม
ผลการวิจัยนี้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป

1. ควรมี ก ารวิ จั ย เชิ ง ทดลองประเมิ น ผลตาม
ตัวแปรท�ำนายที่ส�ำคัญได้แก่ การบริหารแบบประชาธิปไตย
ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรม ลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตน และสุขภาพจิตในกลุ่มผู้บริหารที่มี
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พฤติกรรมบริหารอย่างมีจริยธรรมต�ำ่ ทัง้ ในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย และทฤษฎีตน้ ไม้จริยธรรมเป็นกรอบในการก�ำหนดตัวแปรวิจยั
2. ควรมีการวิจยั หาสาเหตุทสี่ ง่ ผลถึงพฤติกรรมบริหาร
3. ควรออกแบบการวิจัยด้วยการใช้สถิติขั้นสูง
อย่างมีจริยธรรม โดยเพิม่ ตัวแปรสาเหตุให้ครอบคลุมมากขึน้ เพิ่มจากการวิจัยครั้งนี้ เช่น ใช้ Path analysis MANOVA
ด้วยการใช้ทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นยิ ม (Interactionism model) หรือ SEM เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย
และ 2) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมี
การดำ�เนินการวิจัย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย
โดยได้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยด้วยรูปแบบบริหารเครือข่ายโรงเรียนจากการสังเคราะห์การ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา การจัดการเครือข่ายและด้านการศึกษาปฐมวัย จำ�นวน 5 คน ทั้งนี้ เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับเนือ้ หาและแนวคิดในการสร้างรูปแบบและคูม่ อื การใช้รปู แบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษา
ปฐมวัย แล้วนำ�ไปตรวจสอบความเหมาะสม ด้วยวิธีจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 8 คน ตอน
ที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย โดยเลือกโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 3
เครือข่าย เป็นโรงเรียนแม่ข่าย 3 โรงเรียน และโรงเรียนที่สมัครใจร่วมเป็นลูกข่าย 16 โรงเรียน ดำ�เนินการทดลองตามรูป
แบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555
ทำ�การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ตามองค์ประกอบของรูปแบบ โดยใช้เครื่องมือแบบประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) ภารกิจเครือข่าย 2)
วิธีดำ�เนินการ 3) องค์กรดำ�เนินการ 4) การติดตามและประเมิน
2. ความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ข องรู ป แบบการบริ ห ารเครื อ ข่ า ยโรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 89.72) เมื่อพิจารณาแยกเป็นองค์ประกอบ พบว่า ทั้ง 4 องค์ประกอบ มีความ
เหมาะสมมากที่สุด ดังนี้คือ องค์ประกอบที่ 1 ภารกิจเครือข่าย (ร้อยละ 89.13) องค์ประกอบที่ 2 วิธีดำ�เนินการ

*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
***ศาสตราจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
****ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
*****อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
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(ร้อยละ 88.59) องค์ประกอบที่ 3 องค์กรดำ�เนินการ (ร้อยละ 96.38) องค์ประกอบที่ 4 การติดตามและประเมิน
(ร้อยละ 84.78)
คำ�สำ�คัญ : การพัฒนารูปแบบ/ การบริหารเครือข่ายโรงเรียน/ เครือข่ายครูปฐมวัย/ รูปแบบการบริหารเครือข่าย

Abstract

The purposes of this research were 1) to develop administration model of network school
providing early childhood education and 2) to assessment the suitability and feasibility of the model.
Creation and development of this model were based on the concept that organizations with
similar working goals were combined to set up their network with no emphasis on administrative power,
but on the following aspects i.e. new relationship management, establishment of good atmosphere
of working, assistance of each other, building work inspiration, and administration with three stages of
management functions:
Stage 1: The administrative network model created and developed by the schools offering the
early childhood education was based on the guidelines of developing the model efficiency synthesized
from an interview with five experts of educational administration, network establishment and early
childhood educational management. This was done in order to collect the data in relation to contents
and concept of establishing a model and manual of using the administrative network model for the
school providing the above education.
Stage 2: The experiment was carried out by selecting three voluntary samples of networking
schools including three main networking schools and sixteen sub-networking schools. The model was
tried out by the schools during September-November 2012. The model to assessment the suitability
and feasibility by using the tools in line with the required model components.
The finding of this study were as follows:
1. There were four model components – 1) network missions, 2) procedure, 3) working
organizations, and 4) follow-up and evaluation. The model quality evaluated by the experts was found
at the highest appropriate level (mean value 4.60).
2. The model to assessment the suitability and feasibility totally the highest appropriate level
(89.72%). Taking each aspect into consideration, it indicated that the following four components were also
ranked at the highest suitability and feasibility level i.e. 1) networks missions (89.13%), 2) procedure(88.59%),
3) working organizations (96.38 %), and 4) follow-up and evaluation (84.78 %) respectively.

Keywords : Model Development/ School Networks Administration/ Childhood Teacher Networks/
		 Networks Administration Model
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บทน�ำ

ความคาดหวังด้านการศึกษาของคนไทยและสังคม
ไทย คือ อยากเห็นสถานศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพเกิดขึน้ ทัว่ ทัง้ แผ่นดิน
ไทย เป็นสถานศึกษาทีใ่ ห้บริการทางการศึกษาทีส่ นองตอบต่อ
ความต้องการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถมี
ทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ มีขีดความ
สามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด�ำรง
ตนอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่ ก ระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้
อย่างมีความสุขอยู่เสมอ (อ�ำรุง จันทวานิช, 2547) ซึ่ง
สมศักดิ์ คงเที่ยง (2551, หน้า 58-59) ได้กล่าวถึงแนวโน้ม
การบริหารจัดการองค์กรแห่งอนาคตว่า องค์กรที่จะประสบ
ผลส�ำเร็จ จ�ำเป็นต้องมีแนวคิด ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการ
องค์กรยุคใหม่เป็นองค์กรคลื่นลูกที่สาม มีลักษณะในแบบ
เครือข่าย (Networks Model) หรือที่เรียกว่า N-form เป็น
รูปแบบองค์กรทีใ่ ห้ความส�ำคัญเรือ่ ง การบริหารกระบวนงาน
และทีมงาน การบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กร การปรับระบบ
งานบนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (Trust) การ
วัดผลงานในเรื่องยุทธศาสตร์ (Strategic Performance)
การเสริมสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ระบอบงาน การจัดการความรู้
องค์กรสมัยใหม่ เน้นการสร้างวิสยั ทัศน์และทัศนคติของบุคคล
ในองค์กร การก�ำหนดวิสยั ทัศน์และคุณค่าอย่างชัดเจนเพือ่ ว่า
บุคลากรจะสามารถด�ำเนินงานในทิศทางตามวิสัยทัศน์จะมี
ความส�ำคัญยิ่งขึ้นต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อความส�ำเร็จของการปฏิรูป
การศึกษาไทย หากสามารถสร้าง “เครือข่ายการปฏิรูปการ
ศึกษา” ให้เกิดความเข้มแข็งและขยายตัวกว้างออกไปได้
มากเท่าใด ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสที่การปฏิรูปการศึกษา
จะประสบความส�ำเร็จได้มากเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ “การสร้าง
เครือข่าย (Networks Building)” จึงนับเป็นกลยุทธ์ส�ำคัญ
ที่จ�ำเป็นต้องให้ความสนใจและลงมือผลักดันให้เกิดขึ้นจริง
เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543,
หน้า 2-3) เช่นเดียวกันกับ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ
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(2545, หน้า 67-71) ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการสร้าง
เครือข่าย ได้ท�ำการวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้าง
ระบบบทบาทหน้าที่ และการด�ำเนินงานของรูปแบบเครือข่าย
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ หมาะสม และเพือ่
ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของเครือ
ข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งยังได้เสนอ
แนะไว้ว่า ในระยะเริ่มแรกควรด�ำเนินการจัดตั้งแม่ข่ายและ
ลูกข่ายที่จ�ำเป็นก่อน แล้วจึงพัฒนาอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับ
การเตรียมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่เขตพื้นที่
การศึกษา ซึง่ จ�ำเป็นต้องปรับบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิด
ชอบต้องท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ภายใต้เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเดียวกัน
และได้กล่าวโดยสรุปในเรือ่ งเครือข่ายพัฒนาบุคลากรทางการ
ศึกษาว่าแนวคิดในเรือ่ งเครือข่ายการศึกษา ได้ปฏิบตั มิ านาน
แล้ว ทั้งในประเทศและต่างประเทศน�ำมาเป็นแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาทุกระดับ เพราะมีความสามารถในการเชือ่ ม
โยง เข้าถึงกันและกันภายในเครือข่ายอย่างใกล้ชิด สามารถ
ช่วยเหลือ ดูแล ให้บริการซึ่งกันและกันได้โดยสะดวก
เรื่อง “เครือข่าย” ไม่ใช่เรื่องใหม่ทั้งในสังคมไทย
และสังคมตะวันตก ในสังคมชนบทไทย การพึ่งพาอาศัย
ร่วมมือกันท�ำงานเป็นส่วนเหนึ่งของวิถีชีวิต ดังค�ำที่กล่าวว่า
“พริกอยู่บ้านเหนือ เกลืออยู่บ้านใต้ ตะไคร้อยู่บ้านเพื่อน”
เมือ่ ผนวกเข้ากับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดา้ นข่าวสาร
ข้อมูล ซึง่ เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการท�ำงานเครือข่าย ก็ทำ� ให้
การท�ำงานเครือข่ายพัฒนาขึน้ ไปอีก (พระมหาสุทติ ย์ อาภากโร
(อบอุ่น), 2547, หน้า 20-23; เสรี พงศ์พิศ, 2548, หน้า
12-13; สนทยา พลศรี , 2550, หน้ า 191-193) และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากรายงานการวิจยั ของ ธีระ รุญเจริญ
(2547) เสนอไว้วา่ สถานศึกษาควรมีนโยบาย ในการประสาน
ความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นในการสร้างเครือข่ายคณะ
กรรมการสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
และวิชัย วงษ์ใหญ่ (2551, หน้า 42-43) ได้อภิปรายและ
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เสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกว่า เขต
พื้นที่การศึกษาต้องส่งเสริมการจัดการศึกษา เช่น การสร้าง
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างภาคีเครือข่าย การ
ท�ำวิจัยคู่ขนาน คุณภาพการศึกษาจึงจะเกิดขึ้น เช่นเดียวกับ
นฤมล นิราทร (2543, หน้า 11) ที่ให้แนวคิดว่าการสร้าง
เครือข่ายการท�ำงานร่วมกันของสถานศึกษา ก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งกับสถานศึกษามากกว่าทีแ่ ต่ละสถานศึกษาจะท�ำงาน
โดยโดดเดี่ยว ทั้งนี้โดยมีความเชื่อว่าการรวมพลัง (Synergy)
กันจะก่อให้เกิดคุณค่าที่ทวีคูณ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนทีจ่ บหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในปีการศึกษา 2551 พบ
ว่าร้อยละของนักเรียนตามระดับพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญา ส่วนใหญ่มคี ณ
ุ ภาพอยูใ่ น
ระดับดี แต่ยงั มีขอ้ สังเกตว่า ข้อมูลค่าร้อยละของพัฒนาการดัง
กล่าวมีความแตกต่างกันมากคือ 98.00 93.86 71.67 และ
59.17 ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นว่า ครูผู้สอนส่วนหนึ่งอาจไม่
ได้จดั ประสบการณ์เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่นกั เรียนเป็น
องค์รวมอย่างแท้จริง จึงควรมีการเพิม่ การด�ำเนินการพัฒนา
ครูให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจอย่างถ่องแท้เกีย่ วกับกระบวนการ
น�ำหลักสูตรไปใช้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการโดยองค์
รวมให้นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพตาม
เป้าหมายของหลักสูตรต่อไป (ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552ข, หน้า 109-114) เพราะการพัฒนา
เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 0-5 ปี เป็นช่วงวัยที่มีอัตราการเรียน
รู้สูงสุด เป็นช่วงเวลาที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นที่สุดในการพัฒนา
สมองของมนุษย์ การพัฒนาเด็กในวัยนี้ต้องถือว่าเป็นการ
ลงทุนที่คุ้มค่า เป็นการลงทุนที่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการตาม
แก้ปญ
ั หาของสังคมทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั (ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2550)
จากการรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบแรกพบว่าสถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาปฐมวัย จ�ำนวน 30,347
แห่งได้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพ จากส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

จ�ำนวน 25,049 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.47 สถานศึกษาที่
ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
มากที่สุด คือ สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 18.44 และส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาการ
ศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานว่า รัฐบาลควรทบทวน
บทบาทหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรับผิดชอบต่อการก�ำหนด
ทิศทางและนโยบายในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามที่ได้
ก�ำหนดไว้ การเร่งพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานโดยหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจะต้อง
ส่งเสริมและจัดการให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง การน�ำผลการประเมินไปใช้ การบริหารจัดการโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน การลดภาระของครูในงานด้านธุรการ
และงานเอกสาร การพัฒนาครู การกระจายอัตราก�ำลังครู
ให้ทั่วถึง การส่งเสริมแนวทาง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ทุกด้านโดยการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการ
สร้าง ความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน), 2553, หน้า 10-11)
การด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
ของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีด่ ำ� เนินการจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัย จ�ำเป็นที่จะต้องหานวัตกรรมหรือแนวทางใน
การพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง มีความสามารถใน
การจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหาร
จัดการ การใช้และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดสภาพ
แวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ การให้บริการ และการพัฒนาเด็ก
ทุกด้านอย่างสมดุลตามศักยภาพ โดยการศึกษาหารูปแบบ
หรือวิธีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนร่วมมือในการด�ำเนินการ
บริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ พัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียน
ที่จัดการศึกษาปฐมวัย และ
2. เพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมและความเป็ น
ไปได้ของรูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษา
ปฐมวัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่าย
โรงเรียนเพื่อที่จัดการศึกษาปฐมวัย ครั้งนี้มีขั้นตอนในการ
ด�ำเนินการ 2 ตอน
ตอนที่ 1 คือการสร้างและพัฒนารูปแบบเครือ
ข่ายโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย มี 3 ขั้น
ขัน้ ที่ 1 ศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการ
บริหารเครือข่ายโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย จากเอกสาร
ต�ำรา วารสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การสืบค้นจาก
Internet ให้ครอบคลุมแนวคิด และหลักการเกีย่ วกับเครือข่าย
โรงเรียนในการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
น�ำมาก�ำหนดเป็นองค์ประกอบตัวบ่งชีป้ ระสิทธิภาพการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหาร ด้านการ
จัดการศึกษาปฐมวัยและการวิจยั ด�ำเนินการสัมภาษณ์ผทู้ รง
คุณวุฒิ จ�ำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสัมภาษณ์ที่มี
ประเด็นค�ำถามเกีย่ วกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนทีจ่ ดั การ
ศึกษาปฐมวัย จ�ำนวน 5 ประเด็น
ขัน้ ที่ 2 สร้างรูปแบบบริหารเครือข่ายโรงเรียน
ทีจ่ ดั การศึกษาปฐมวัย ในขัน้ ร่าง เพือ่ จัดท�ำรูปแบบการบริหาร
เครือข่ายโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาปฐมวัย เป็นโครงร่าง และจัด
ท�ำคู่มือการใช้รูปแบบ
ขัน้ ที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
การบริหารเครือข่ายโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาปฐมวัย โดยวิธจี ดั
กลุม่ สนทนา (Focus Group) ผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 8 คน และ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบเครือข่ายโรงเรียนทีจ่ ดั การ
ศึกษาปฐมวัย โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม สรุปได้วา่ รูป
แบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาปฐมวัยโดย

หน้าที่ 175

รวมทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ดุ ( X
= 4.60) เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบ
ที่ 2 วิธีด�ำเนินการ ( X = 4.73) มีค่าคะแนนความเหมาะสม
สูงที่สุด รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 3 องค์กรด�ำเนินการ
( X = 4.52) และล�ำดับที่สามคือองค์ประกอบที่ 1 ภารกิจ
ของเครือข่าย ซึ่งมีค่าคะแนนเท่ากับ องค์ประกอบที่ 4 การ
ติดตามและประเมินผล ( X = 4.50)
ตอนที่ 2 ทดลองใช้และประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียน
ที่จัดการศึกษาปฐมวัย มี 2 ขั้น
ขั้นที่ 1 การทดลองใช้รูปแบบการบริหาร
เครือข่ายโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย คือ
1. โรงเรียนที่ด�ำเนินการจัดการศึกษา
ปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพจากโรงเรียนศูนย์ปฐมวัย
ต้นแบบในโครงการของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ มีความพร้อมเพียงพอทีจ่ ะเป็นโรงเรียนแม่ขา่ ย
ที่สามารถเป็น แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม มีความพร้อมในการ
เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนอื่นได้ จ�ำนวน 3 โรงเรียน ก�ำหนด
ให้เป็นโรงเรียนแม่ข่าย
2. โรงเรียนที่สมัครใจพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาปฐมวัย เป็นโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีไ่ ม่หา่ งไกล
กันมากนัก สามารถเดินทางติดต่อกันได้สะดวก และสมัครใจ
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
จ�ำนวน 5 – 6 โรงเรียน เพื่อก�ำหนดเป็นโรงเรียนลูกข่าย
เครื่องมือทดลอง คือ รูปแบบการบริหารเครือข่าย
โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย และคู่มือการใช้รูปแบบการ
บริหารเครือข่ายโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ใช้เวลาใน
การทดลอง 2 เดือน
ขั้นที่ 2 การประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนที่
จัดการศึกษาปฐมวัย
1. กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ด�ำเนินการทดลอง
และให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 19
คน ครูปฐมวัย จ�ำนวน 27 คน กรรมการสถานศึกษา จ�ำนวน
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19 คน และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จ�ำนวน 19 คน รวม 84 คน
2. เครื่องมือเก็บข้อมูล เป็น แบบประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเครือ
ข่ายโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย มีดัชนีความสอดคล้อง
ของผู้เชี่ยวชาญ (ค่า IOC = 0.98) แปลผลว่า ใช้ได้
3. การเก็บข้อมูล ด�ำเนินการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเครือข่าย
โรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาปฐมวัย หลังจากทดลองใช้ โดยผูด้ ำ� เนิน
การทดลองและให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูปฐมวัย กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
ประเมินตามองค์ประกอบของรูปแบบ ทั้ง 4 องค์ประกอบ
ของแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย

ผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ได้รปู แบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนทีจ่ ดั การ
ศึกษาปฐมวัย ทีบ่ รู ณาการระหว่างหน้าทีห่ ลักทางการบริหาร
(Management Functions : POLC) ซึ่งประกอบด้วย 1)
การวางแผน (Planning) 2) การจัดองค์การ (Organizing)
3) ภาวะผู้น�ำ (Leading) 4) การควบคุม (Controlling) กับ
แนวคิดการรวมพลัง (Synergy) คือการรวมพลังกันร่วมมือ
กันท�ำงาน น�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีค่าทวีคูณ หรือความเข้มแข็งใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น ทฤษฎีของการแลกเปลี่ยน (Change
Theory) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกันบน
พืน้ ฐานความเท่าเทียมกัน และการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ น�ำมาก�ำหนดเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของรูป
แบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยได้
จ�ำนวน 4 องค์ประกอบคือ 1) ภารกิจเครือข่าย 2) วิธีด�ำเนิน
การ 3) องค์กรด�ำเนินการ 4) การติดตามและประเมิน จากการ
จัดกลุม่ สนทนาโดยผูท้ รงคุณวุฒแิ ละประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียน
ที่จัดการศึกษาปฐมวัย มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60)

2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารเครือข่าย
โรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาปฐมวัย จากการตรวจสอบประสิทธิภาพ
โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยทีท่ ดลองใช้รปู แบบการ
บริหารเครือข่ายโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาปฐมวัย มีความเหมาะ
สมและปฏิบัติได้ในระดับมากที่สุด (ค่าร้อยละ 89.72) เมื่อ
พิจารณาแยกเป็นองค์ประกอบ พบว่า ทั้ง 4 องค์ประกอบ
มีความเหมาะสมและปฏิบัติได้ในระดับมากที่สุด ดังนี้ องค์
ประกอบที่ 1 ภารกิจเครือข่าย (ค่าร้อยละ 89.13) องค์
ประกอบที่ 2 วิธีด�ำเนินการ (ค่าร้อยละ 88.59) องค์ประกอบ
ที่ 3 องค์กรด�ำเนินการ (ค่าร้อยละ 96.38) องค์ประกอบที่
4 การติดตามและประเมิน (ค่าร้อยละ 84.78)

อภิปรายผลการวิจัย

จากการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียน
ทีจ่ ดั การศึกษาปฐมวัย อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่าย
โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยครั้งนี้
ได้ รู ป แบบการบริ ห ารเครื อ ข่ า ยโรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษา
ปฐมวัย ที่บูรณาการระหว่างหน้าที่หลักทางการบริหาร
(Management Functions : POLC) ซึ่งประกอบด้วย 1)
การวางแผน (Planning) 2) การจัดองค์การ (Organizing)
3) ภาวะผู้น�ำ (Leading) 4) การควบคุม (Controlling) กับ
แนวคิดการรวมพลัง (Synergy) คือการรวมพลังกันท�ำงาน
น�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีค่าทวีคูณ หรือเข้มแข็งมากขึ้น ทฤษฎีของ
การแลกเปลี่ยน (Change Theory) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ระหว่างกัน และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แนวทางในการก�ำหนดเป็นองค์
ประกอบส�ำคัญของรูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนที่
จัดการศึกษาปฐมวัย 4 องค์ประกอบคือ 1) ภารกิจเครือข่าย
2) วิธีด�ำเนินการ 3) องค์กรด�ำเนินการ 4) การติดตามและ
ประเมิน น�ำเสนอผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปได้โดยวิธกี ารจัดกลุม่ สนทนา และด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
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ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูป
แบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย อยู่
ในระดับมากทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ 4.60) ซึง่ การด�ำเนินการพัฒนารูป
แบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาปฐมวัยครัง้ นี้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ
(2545, หน้า 69-71) โดยศึกษาลักษณะ โครงสร้าง ระบบ
บทบาทหน้าที่และการด�ำเนินงานของเครือข่าย ตลอดจน
ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจ
ของเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการ
วิจัยได้รูปแบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ประกอบด้วย 1) หลักการในการสร้างเครือข่าย โดยอาศัย
แนวคิด การจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการ
ศึกษา ตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 2) กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร 3) วิธีการใน
การพัฒนา 4) กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา 5) องค์ประกอบ
ของรูปแบบเครือข่าย 6) ความเชือ่ มโยง 7) ทรัพยากร 8) การ
ประเมินเครือข่าย และ 9) ข้อเสนอแนะ ในส่วนที่เป็นองค์
ประกอบส�ำคัญของรูปแบบเครือข่ายนั้นสอดคล้องกับองค์
ประกอบที่ส�ำคัญของเครือข่ายตามที่ สนธยา พลศรี (2550,
หน้า 216-218) ได้ศึกษาไว้ว่า องค์ประกอบที่ส�ำคัญต้อง
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันซึ่งสมาชิก
ของเครือข่ายจะต้องมีวตั ถุประสงค์และเป้าหมายเหมือนกัน
มารวมกันเป็นเครือข่ายเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
เดียวกัน นอกจากนี้ยังมี การบริหารจัดการซึ่งสมาชิกเครือ
ข่ายเป็นผูร้ ว่ มกันก�ำหนดการบริหารและจัดการเครือข่ายทัง้
โครงสร้างของเครือข่าย สถานภาพและบทบาทของสมาชิก
กฎระเบียบที่ใช้ร่วมกัน อีกทั้งเครือข่ายต้องมีลักษณะเป็น
พลวัต มีระบบการท�ำงานที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่หยุด
นิง่ และเครือข่าย เป็นการเรียนรูร้ ว่ มกันซึง่ เครือข่ายมีลกั ษณะ
ของการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ระหว่างสมาชิก
ด้วยกันหรือระหว่างสมาชิกกับคนอื่นๆ ในการวิจัยครั้งนี้ได้
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ก�ำหนดองค์ประกอบส�ำคัญของเครือข่ายในลักษณะเดียวกัน
กับงานวิจัยของสุวิมล โพธิ์กลิ่น (2549, หน้า 187-199) ที่
ได้ท�ำการวิจัย การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้
ฐานขนาดเล็ก ทีส่ รุปผลการวิจยั ได้องค์ประกอบหลักของรูป
แบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ประกอบ
ด้วย 5 องค์ประกอบหลักที่ส�ำคัญของเครือข่ายความร่วมมือ
ประกอบด้วย 1) แกนน�ำ/ผู้น�ำเครือข่าย สมาชิกเครือข่าย
2) ขอบข่ายและภารกิจงานด้านวิชาการ 3) กระบวนการ
ปฏิบัติงานของเครือข่าย 4) คุณลักษณะที่ดีของแกนน�ำ และ
5) เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย
2. การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของรูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ปฐมวัย โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฐมวัย กรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ที่ด�ำเนินการทดลอง
และให้ข้อมูล ประเมินจากกระบวนการด�ำเนินกิจกรรมตาม
องค์ประกอบของรูปแบบ ในระดับคุณภาพ 5 ระดับ คือ มี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับดีมาก ในระดับ
ดี ในระดับปานกลาง ในระดับน้อย ในระดับปรับปรุง ซึ่ง
จากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ผลประเมินคุณภาพโดยรวม
ของรูปแบบมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้และความ
เป็นไปได้ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 89.72) เมื่อพิจารณา
แยกเป็นองค์ประกอบ พบว่า ทั้ง 4 องค์ประกอบมีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้มากที่สุด ดังนี้ องค์ประกอบ
ที่ 1 ภารกิจเครือข่าย (ร้อยละ 89.13) องค์ประกอบที่ 2
วิธีด�ำเนินการ (ร้อยละ 88.59) องค์ประกอบที่ 3 องค์กร
ด�ำเนินการ (ร้อยละ 96.38) องค์ประกอบที่ 4 การติดตามและ
ประเมิน (ร้อยละ 84.78) ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจาก การสร้างรูปแบบ
รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย
เป็นไปตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้ ตั้งแต่การก�ำหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย การศึกษาแนวคิด หลักการ หน้าที่หลัก
ทางการบริหารและการจัดการ การบริหารจัดการโรงเรียน
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ทฤษฎีและแนวคิดการสร้างเครือ
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ข่ายการท�ำงานเพือ่ พัฒนาองค์การทีป่ ระกอบด้วย ทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยน และแนวคิดการรวมพลัง การสัมภาษณ์ผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงในการบริหารการศึกษา การ
จัดการเรียนรู้ การบริหารเครือข่าย และการนิเทศ จนได้รูป
แบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยที่
เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
นอกจากนี้ รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียน
ทีจ่ ดั การศึกษาปฐมวัยครัง้ นีอ้ ยูบ่ นพืน้ ฐานของความต้องการ
ของครูปฐมวัย ซึ่งเป็นการช่วยให้ครูได้มีการช่วยเหลือและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการให้บริการสื่อ อุปกรณ์
ประกอบการจัดกิจกรรมเพือ่ ให้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด เป็นการ
ร่วมมือกันทางด้านวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ปนัดดา ยิ้มสกุล (2553, หน้า 116-117) ที่ได้วิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรกี บั สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยครั้ง
นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ พัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานความร่วม
มือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรกี บั สถาบัน
อุดมศึกษาต่างประเทศ ผลการวิจัยสรุปจากการตรวจสอบ
ความเหมาะสม/ ความเป็นไปได้ในการปฏิบตั งิ านของรูปแบบ
การด�ำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการโดยรวม ในแต่ละ
ด้านและแต่ละข้อ พบว่า มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้
ในการน�ำไปปฏิบตั สิ งู กว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติทรี่ ะดับ .05 และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ รูปแบบการ
บริหารเครือข่ายโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาปฐมวัย เป็นรูปแบบ
ทีเ่ กิดขึน้ โดยอาศัยความร่วมมือของผูเ้ กีย่ วข้องในการจัดการ
ศึกษาทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง
กรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ มีการวางแผนและระดม
ทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาร่วม
กัน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างรอบด้าน
เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ (2553,
หน้า 231-234) ได้วิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพือ่
พัฒนาแบบจ�ำลองเชิงทฤษฏีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้ม

แข็งของภาคีเครือข่ายสถานศึกษา พบว่า 1) ตัวแปรปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความเข้มแข็งมี 6 ปัจจัย เรียงล�ำดับ
ค่าอิทธิพลจากมากไปน้อย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการ
บริหารจัดการ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านการ
เรียนรู้ ปัจจัยด้านการสื่อสาร ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำ และ
ปัจจัยด้านการสนับสนุนทรัพยากร ส่วนปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทาง
อ้อมต่อความเข็มแข็งมี 2 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ความต่อเนื่องของกิจกรรม และปัจจัยด้านผลประโยชน์ร่วม
กัน 2) ตัวแปรองค์ประกอบความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย
มี 2 ด้าน ประกอบด้วย การพึ่งตนเองได้ และการพัฒนา
ศักยภาพตนเองได้ ดังนัน้ การน�ำรูปแบบการบริหารเครือข่าย
โรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาปฐมวัยไปใช้ให้บรรลุเป้าหมายของใน
การบริหารจัดการศึกษาโดยรูปแบบของเครือข่ายนั้น ต้อง
สร้างความตระหนักให้ทกุ ฝ่ายเกิดความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ แสวงหา
ความร่วมมือจากบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องหลายฝ่ายทีม่ เี ป้าหมาย
เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูผู้สอน ซึ่งส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวถึง ปัจจัยหลักในการ
พัฒนาเด็กให้มคี ณ
ุ ภาพตามทีต่ อ้ งการได้ คือ ตัวครู ซึง่ มีองค์
ประกอบที่เกี่ยวข้องเพียง 2 ส่วน คือ คุณภาพของตัวครูเอง
และคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรูข้ องครู สิง่ ส�ำคัญ
ที่สุดคือ ครูต้องมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ (ต่อยอดความรู้) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความ
ส�ำคัญกับประโยชน์ที่จะเกิดกับลูกศิษย์เป็นอันดับแรก บน
ความเชื่อที่ว่า “เด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และ
สามารถพัฒนาตนเองได้” การจัดประสบการณ์การเรียนรูข้ อง
ครูตอ้ งส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน,
2550, หน้า 5) นอกจากนี้ ผู้ที่ต้องให้การสนับสนุนส�ำคัญที่
จะบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพได้คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาหรือองค์กรเครือข่ายอื่น
ที่จะมาร่วมกันก�ำหนดรูปแบบหรือโครงสร้างของเครือข่าย
โดยวางแผน ออกแบบการท�ำงาน ตั้งเป้าหมาย ก�ำหนด
วัตถุประสงค์ ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ ก�ำหนดกิจกรรมส�ำคัญ
ตามล�ำดับที่ต้องด�ำเนินการร่วมกัน และการสรุปรายงานผล
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ทั้งหมดเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลให้การบริหารในรูปแบบ
ของเครือข่ายบรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการ
พีรกี อย และโครเดอร์ (Peregoy & Kroder, 2000)
ได้ท�ำการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์ส�ำหรับเครือข่ายด้านการ
ศึกษาในมหาวิทยาลัยดัลลัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลวิจัย
พบว่า กลยุทธ์ในการพัฒนาเครือข่ายด้านการศึกษามีปัจจัย
หลายประการทีช่ ว่ ยท�ำให้เกิดประสิทธิภาพและเครือข่ายเกิด
ความเข้มแข็งคือ การเน้นการมีส่วนร่วม โดยเน้นเป้าหมาย
เป็นส�ำคัญ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการบริหาร
เครือข่าย การให้การสนับสนุนด้านปัจจัยสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกและอาคารสถานที่ การบริหารจัดการที่ท้าทาย โดย
เฉพาะจุดแข็งของเครือข่ายจะมีองค์ประกอบส�ำคัญ ได้แก่
ประสบการณ์ของบุคลากรในเครือข่าย คุณสมบัติความเป็น
มืออาชีพของบุคลากร ความเหมาะสมของแผนพัฒนา ตลอด
จนวิธกี ารทีเ่ ข้าถึงผูเ้ รียนให้มคี วามสามารถในการเรียนรู้ ปัจจัย
ที่ส่งเสริมให้เครือข่ายประสบผลส�ำเร็จและถือว่าเป็นจุดแข็ง
ได้แก่ เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต สื่อ อุปกรณ์ อาคารสถาน
ที่และห้องปฏิบัติ
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2552, หน้า 239-241)
ท�ำการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม
ส�ำหรับนักเรียนปฐมวัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)
พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ บบผูป้ กครอง
มีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาทักษะทางสังคมส�ำหรับนักเรียนปฐมวัย
พบว่า ภายหลังการใช้รปู แบบการจัดประสบการณ์การเรียน
รู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม 2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลการ
ประเมินทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือ และด้านการแบ่ง
ปันสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ภายหลังการใช้รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม ครูผู้สอน
และผูป้ กครองมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการน�ำรูปแบบไป
ใช้อยู่ในระดับดีมาก และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูแ้ บบผูป้ กครองมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนา
ทักษะทางสังคม อยู่ในระดับมาก โดยครูและผู้ปกครองมี
ความเห็นว่ารูปแบบ 3PDIE ยังส่งผลให้ครูและผู้ปกครองมี
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ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ในประเทศสิ ง คโปร์
(มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2551) ซึ่งเป็นประเทศหนึ่ง
ที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นศูนย์กลางทางการ
ศึกษาการบริหารจัดการทางการศึกษาโรงเรียนทุกระดับมี
คุณภาพเป็นทีย่ อมรับ โดยเฉพาะการศึกษาปฐมวัยทีป่ ระเทศ
สิงคโปร์ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ มีรปู แบบการพัฒนาครูทดี่ ี
และมีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมหลักสูตรสือ่ การเรียน
อย่างเหมาะสมยิ่งจนถือว่าเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ เล็งเห็น
ความส�ำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเน้นการจัดระบบ
ศูนย์การศึกษาที่ดี เอื้ออ�ำนวยการอบรมพัฒนาเด็ก อีกทั้ง
มีโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ ให้แก่ผู้ดูแลเด็กให้
รอบรู้ ทัง้ วิธกี ารท�ำงาน วิธคี ดิ สูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างมีคณ
ุ ภาพ เช่น
เดียวกับ คณะกรรมการพัฒนามนุษย์และการศึกษาส�ำหรับ
ครอบครัว ได้ศึกษาพบว่าผู้ปกครองมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิต
ของเด็ก ดังนัน้ โรงเรียนจึงมุง่ มัน่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
โรงเรียนและครอบครัว จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ผู้ปกครอง
และครูประจ�ำชัน้ ผูบ้ ริหารโรงเรียนได้รบั ทราบการด�ำเนินงาน
ของโรงเรียน และด�ำเนินการจัดประสบการณ์สำ� หรับเด็ก เพือ่
เป็นการพัฒนานักเรียนร่วมกันโดยมีเป้าหมายของหลักสูตร
ตามขั้นพื้นฐาน (Colorado State University, 1999)
ดังนัน้ รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนทีจ่ ดั การ
ศึกษาปฐมวัย ที่มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบคือ 1) ภารกิจ
เครือข่าย 2) วิธีด�ำเนินการ 3) องค์กรด�ำเนินการ 4) การ
ติดตามและประเมิน มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้
ส่งผลให้เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษาปฐมวัย

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการน�ำผล
การวิจยั ไปใช้ และข้อเสนอแนะในการท�ำการวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังนี้

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้

ผลการวิจัยที่พบว่า รูปแบบการบริหารเครือข่าย
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โรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาปฐมวัย ทีม่ อี งค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ
คือ 1) ภารกิจเครือข่าย 2) วิธีด�ำเนินการ 3) องค์กรด�ำเนิน
การ 4) การติดตามและประเมิน มีความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ ในการด�ำเนินการบริหารเครือข่ายโรงเรียนทีจ่ ดั การ
ศึกษาระดับปฐมวัย และจะส่งผลให้เกิดคุณภาพในการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย ผู้วิจัยข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ดังนี้
1. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยควร
น�ำรูปแบบเครือข่ายการบริหารโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาปฐมวัย
ไปใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพิม่
ประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน และส่งผลดีตอ่ คุณภาพผู้
เรียนมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประสิทธิผลในระยาวต่อไป
2. ส� ำ นั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
ทีม่ กี ารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ควรน�ำรูปแบบการบริหาร
เครือข่ายโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ไปเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลด้านคุณภาพผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
3. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ควรน�ำรูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนที่จัดการศึกษา

ปฐมวัย ไปก�ำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
ศึกษาระดับปฐมวัยให้กับสถานศึกษาอื่นๆ ต่อไป
4. หน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
สามารถน�ำรูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษา
ปฐมวัย น�ำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาในรูปแบบอื่นได้

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการน�ำรูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียน
ทีจ่ ดั การศึกษาปฐมวัย ไปทดลองใช้ขยายผลกับโรงเรียนอืน่ ๆ
เพื่อหาประสิทธิผลต่อไป
2. ควรมีการน�ำรูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียน
ที่จัดการศึกษาปฐมวัย ไปท�ำการวิจัยกับการจัดการศึกษาใน
สาระอื่นๆ อีก
3. ควรมีการวิจยั เพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ปฐมวัยโดยเครือข่ายความร่วมมือผู้ปกครอง
4. ควรมีการวิจยั เพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ปฐมวัยโดยใช้แหล่งเรียนรูแ้ ละบุคคลในท้องถิน่ เป็นสาระการ
เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ส�ำคัญส�ำหรับเด็ก
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การด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�้ำใส ต�ำบลทุ่งเบญจา อ�ำเภอท่าใหม่
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของ
ชุมชนบ้านน�้ำใส ต�ำบลทุ่งเบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานพัฒนา
ชุมชนของชุมชนบ้านน�้ำใส ต�ำบลทุ่งเบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 3) เพื่อศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาการ
ด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�้ำใส ต�ำบลทุ่งเบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้คือประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ ณ หมู่บ้านน�้ำใส จ�ำนวน 173 ครัวเรือน ก�ำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยการใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนครัวเรือนจ�ำนวน 121 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติการถดถอยพหุคูณเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของ
ชุมชนบ้านน�้ำใสโดยก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการวิจัยพบว่า
1. กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�ำ้ ใส ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมากทีส่ ดุ
2. ภาวะผู้น�ำและการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�้ำใส ส่วนการ
สื่อสารในชุมชนไม่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�้ำใส
3. ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�้ำใส มีดังนี้
การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท ปัญหาคือชาวบ้านไม่บอกข้อมูลเพื่อการจัดเก็บตามความเป็นจริง แก้ไข
โดยให้ความรู้รวมถึงเหตุผลและประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แก่ประชาชนในชุมชนทุกคน
การขับเคลื่อนแผนชุมชน ปัญหาคือเมื่อส่งแผนชุมชนให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วไม่มีการด�ำเนินงานตาม
แผน แก้ไขโดยถ้าเป็นแผนงานที่ชุมชนท�ำเองได้จะใช้งบในชุมชนด�ำเนินการแต่ถ้าไม่ได้จะส่งแผนให้ทางนายกมารับมอบ
แผนชุมชนและให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบลติดตามให้ด�ำเนินการตามแผน
การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน ปัญหาคือขาดการจัดเก็บความรู้ในชุมชนและขาดงบประมาณในการสร้างศูนย์
เรียนรู้แก้ไขโดยอบรมชาวบ้านให้เข้าใจถึงความส�ำคัญของการจัดเก็บความรู้ในชุมชนและของบประมาณมาจัดท�ำสถานที่
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

*รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
**ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
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การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย ปัญหาคือขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนแก้ไข
โดยจัดหางบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชนรู้ถึงประชาธิปไตยให้มากขึ้น
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาคือมีชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงน�ำขยะมาทิ้งในพื้นที่
หมูบ่ า้ นน�ำ้ ใสแก้ไขโดยมีการเฝ้าระวังพร้อมทัง้ สือ่ สาร ติดประกาศ ติดป้ายภายในพืน้ ทีห่ า้ มทิง้ ขยะบนพืน้ ทีส่ าธารณะภายใน
หมู่บ้าน
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาคือขาดการรวมกลุ่มในการด�ำเนินกิจกรรมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก้ไขโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้โดยสร้างแกนน�ำกลุ่มต่างๆ เป็นแกนหลักในการเชิญชวนให้มีการรวมกลุ่ม
ประชาชนในการด�ำเนินการในหมู่บ้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาคือมีกลุม่ เสีย่ งและเยาวชนติดยาเสพติดบางส่วนแก้ไขโดยจัดกิจกรรม
เยาวชนกลุม่ เสีย่ งเข้าอบรมและ ถ้าเยาวชนกลุม่ ใดติดยาเสพติดให้นำ� เยาวชนเหล่านัน้ เข้ารับการบ�ำบัดจะได้มชี วี ติ ใหม่ทด่ี ขี นึ้
การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาคือการหาแนวทางในการป้องกันความยากจนอย่างยั่งยืนแก้ไขโดยให้คนใน
ชุมชนใช้แนวทางลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การส่งเสริมอาชีพ ปัญหาคืออาชีพทีส่ ง่ เสริมไม่สอดคล้องกับบริบทของหมูบ่ า้ น แก้ไขโดยเลือกอาชีพทีจ่ ะส่งเสริม
ให้สอดคล้องกับบริบทของหมู่บ้านโดยให้ผู้เข้าอบรมส่งเสริมอาชีพเป็นผู้เลือกเอง
การส่งเสริมทุนชุมชน ปัญหาคือการก�ำหนดข้อตกลงในการใช้เงินคืนยังขาดการร่วมมืออย่างจริงจังแก้ไขโดยการ
ก�ำหนดกติกา ข้อตกลงที่ทุกคนยอมรับและก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกติการ่วมกัน โดยมีกรรมการตรวจ
สอบการด�ำเนินการตามแนวทางและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด เป็นธรรมและโปร่งใส
ค�ำส�ำคัญ : การด�ำเนินงานพัฒนาชุมชน/ ชุมชนบ้านน�้ำใส

Abstract

The objectives of this study include: 1) to study the level of operation of Community Development
in Bann Nam Sai; 2) to study the affecting factors with operation of Community Development in Bann
Nam Sai; 3) to study the problems and solutions for the operation of Community Development in Bann
Nam Sai, Thung Benja Sub-District, Tha Mai District, Chantaburi Province. The population consisted of
173 heads of household who were registered in Bann Nam Sai, Thung Benja Sub-District. The sampling
size was calculated by Taro Yamane’s formula. There were 121 participants used as a sampling group
and were randomly selected by Simple Random Sampling. A questionnaire was used as the research
instrument in this study. The data analysis was done by using frequency, percentage, mean, standard
deviation. A multiple regression analysis was used to study the affecting factors with operation of
Community Development in Bann Nam Sai. The significance was set at .01 The results revealed that:
1) The sample group reflected that the level of operation of Community Development in Bann
Nam Sai was of a high level.
2) There were 2 factors affecting with operation of Community Development in Bann Nam Sai:
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including, Leadership and citizen participation but communication in community was not affecting with
operation of Community Development in Bann Nam Sai.
3) Problems and solutions for the operation of Community Development in Bann Nam Sai,
Thung Benja Sub-District.
Collecting data for rural development purposes: The problem was the people in the village
didn’t give true information. The solutions process Educating the reasons and the benefit to all
people in the village about collecting data (Jor.Por.Tor).
Driven community plans: There was a problem that after the plan was submitted to the
local administration organization and no actions were taken. The solutions are if there are any plans
or projects that the people in the village could managed by themselves, they could use the fund in
village to support. If there are any plans or projects that the people in the village couldn’t manage,
then they will pass directly these plans to the leader of the local administration organization (OR.BOR.
TOR) and the members of the local administration organization (OR.BOR.TOR) have assigned to follow
up on the plans implementation.
Driven community learning centre: The problems were lack of storing community of knowledge
for the village and funding support activities of driven community learning centre, The solutions are
provide training relating to collecting and storing community of knowledge for the village and coordinate
related government offices and local administration organizations for funding support.
Promoting democracy: The problem was a lack of funding to promote democratic activities
in the village. The solutions process Coordinate related government offices and local administration
organizations for funding support.
Conservation of natural resources and the environment: The problem was the other villages
bringing their rubbish and dumping it in the Baan Nam Sai village area. The solutions are community
leaders and people in the community can guard and protect the area from other villages bringing their
rubbish and dumping it in the village area, Further more put signs up to let people know that the village
does not allow the dumping of rubbish by the roadside and in public areas of the village.
Driving the sufficiency economy philosophy: There was a problem that the people in the village
were using the sufficiency economy philosophy just to reduce their expenses and increase their earning
income individually, but they did not participate with the other people in the village. The solution
is to provide the training the correct knowledge to the people in the village regarding the use of the
sufficiency economy philosophy, and convince them to work in groups and create leaders for each group.
Protections and solutions of drug addiction: There was a problem relating to some part of young
groups have drug problems. The solution is to set up training activities for younger groups that are at risk
of drug addiction. If any young group has drug problems, send them for treatment. After they return from
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successful treatment the community leaders have to protect and support them in living a better life.
To solve the problem of poverty: There was a problem that the community seeks the way to
prevents people from falling into poverty. The solution is concerned people by using the sufficiency
economy philosophy method which is to reduce expenses and increase earning income.
Promoting career: There was a problem that the community sends people for career training
but is inconsistent with the context of the village. The solution is In relation to a career that suits the
village environment. The topics of training were selected by peoples.
Promoting community fund: There was a problem about reimbursements. The solution is they
have a fund agreement that provides clear conditions and the terms of penalties for those who do not
follow the rules. The committee operates under the guidelines, and strictly follows the agreement in
a fair and transparent manner.
		
Keywords : Community Development/ Bann Nam Sai Community

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยมีการพัฒนาจาก
ภาคเกษตรกรรมมาสูภ่ าคอุตสาหกรรมและมีการเปลีย่ นแปลง
เกิดขึ้นมาอย่างมากโดยการเปลี่ยนแปลงเกิดจากเหตุผล
หลายประการกล่าวคือกระแสโลกาภิวตั น์ได้สง่ ผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง วัฒนธรรม โลกาภิวัตน์ท�ำให้เกิดการผนึกก�ำลังกัน
ของแรงผลักดันด้านเศรษฐกิจและสังคม ท�ำให้เกิดการรวม
ตัวกันของผลประโยชน์รวมถึงพันธกิจตลอดจนค่านิยมและ
รสนิยม มีการรวมตัวของกลุ่มประเทศคู่แข่งทางการค้า
มีมาตรการใหม่ในการกีดกันทางการค้า เศรษฐกิจโลกก่อให้
เกิดองค์การระดับโลกที่มองพื้นที่ทั่วโลกเป็นตลาดของพวก
เขา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้เกิดความต้องการ
ก�ำลังคนรวมถึงผู้น�ำชุมชนที่มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น
เพื่อมาพัฒนาการด�ำเนินการของชุมชนให้สามารถรองรับ
การพัฒนาสู่ความเป็นสากลในระดับโลกด้วย (วีรวุธ มาฆะ
ศิรานนท์, 2549, หน้า19) นอกจากนี้การที่ทรัพยากรที่มี
อยู่ในโลกมีจ�ำนวนจ�ำกัดจึงต้องมีการบริหารจัดการการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดังนั้น ชุมชนควรจะต้องมีการพัฒนา
ชุมชนเพือ่ บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุดเพือ่

ที่จะสามารถแข่งขันได้ในวันข้างหน้า อีกทั้งต้องสามารถ
บริหารการใช้ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อีกด้วย การบริหารทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้นั้นก็คือ ความ
สามารถในการดึงความรูท้ มี่ อี ยูใ่ นตัวของแต่ละบุคคลในชุมชน
คือ Tacit knowledge ซึ่งเป็นความรู้ที่ฝังในตัวบุคคลมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชนในการสร้างนวัตกรรมใหม่เพือ่ ตอบ
สนองความคาดหวังของประชาชนทีไ่ ม่มวี นั สิน้ สุดได้อย่างถูก
ต้องและรวดเร็ว (วรภัทร์ ภู่เจริญ, 2547, หน้า 138)
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจ
ในการเสริมสร้างการบริหารจัดการชุมชน ให้ชมุ ชนเข้มแข็งพึง่
ตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครองและสิง่ แวดล้อมเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง ซึง่
ได้ก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็น ประกอบด้วย
สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข เสริมสร้างขีดความสามารถ
การบริหารงานชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน และเสริมสร้าง
องค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง (กรมพัฒนาชุมชน, 2558, หน้า
64) โดยเน้นให้มกี ารพัฒนาศักยภาพชุมชนและเพิม่ ขีดความ
สามารถผูน้ ำ� ชุมชน ให้มสี มรรถนะในการบริหารจัดการชุมชน
ให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าผู้น�ำชุมชน
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ที่มีศักยภาพ มีความรู้ และมีคุณธรรมถือเป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่าเป็นกลไกและคลังสมองส�ำคัญในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนดังนัน้ การพัฒนาผูน้ ำ� ชุมชนอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง ให้มีสมรรถนะความสามารถเพิ่มขึ้น มีจิตส�ำนึก
สาธารณะและ มีคุณธรรม จะเป็นพลัง สร้างสรรค์ชุมชน
สามารถเป็นแกนหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็งยั่งยืนได้ (Hood, 1991; Christina M. Blumel,
2001) ผู้น�ำชุมชนที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการชุมชน
ให้เข้มแข็งพึง่ ตนเองได้ตอ้ งมีภาวะผูน้ ำ� สามารถจัดระบบการ
ท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพและน�ำผูอ้ นื่ ได้ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ าน
บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรได้ ซึ่งสอดคล้องกับรังสรรค์
ประเสริฐศรี (2544, หน้า 11) ได้ให้ความหมายของค�ำว่า
ภาวะผู้น�ำไว้ว่า เป็นความสามารถจูงใจบุคคลอื่นให้กระท�ำ
กิจกรรมที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์การสังคมได้
ปัจจัยที่มีความส�ำคัญที่สุดในการบริหารงานต่างๆ คือผู้น�ำ
หน่วยงานใดมีผู้น�ำที่มีความรู้ความสามารถรอบด้าน หน่วย
งานนั้นย่อมประสบความส�ำเร็จอย่างดี และเป็นปัจจัยที่มีผล
ให้ทศั นคติ แรงจูงใจ และผลการปฏิบตั งิ านของคนในองค์การ
หรือในชุมชนแตกต่างกันได้มาก (ธงชัย สันติวงษ์, 2543, หน้า
204), (คุณวุฒิ คนฉลาด, 2540, หน้า 11)
ในการปกครองระดับท้องที่นั้น หมู่บ้าน/ชุมชน
คือ โครงสร้างทางการปกครองของไทยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ และส�ำคัญ
ที่สุดของการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในทุกมิติ หากวันนี้
เราสามารถท�ำให้ทุกหมู่บ้านใน ประเทศไทยของเรา มีความ
เข้มแข็งและพึง่ พาตนเองได้ ประเทศไทยของเราก็จะมีรากฐาน
ที่แข็งแกร่ง และเป็นพลังที่ส�ำคัญ ในการพัฒนาประเทศใน
ทุกมิติ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2558) ส�ำหรับหมู่บ้านน�้ำใส
ตัง้ อยูท่ หี่ มู่ 11 ต�ำบลทุง่ เบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
เป็นหมูบ่ า้ นใหม่ซงึ่ แยกตัวจากหมูท่ ี่ 5 ต�ำบลทุง่ เบญจา อ�ำเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2538 โดยมี
นายสุทิน ศรีคงรักษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก และนางจิดาภา
ธนะมูล เป็นผู้ใหญ่คนที่ 2 และด�ำรงต�ำแหน่งจนถึงปัจจุบัน
โดยบ้านน�้ำใสมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหนองน�้ำ
สลับกับเนินเขา มีหนองน�้ำใหญ่กลางหมูบ่ ้านทีช่ าวบ้านเรียก

ว่า “หนองน�้ำใส” จึงน�ำมาเป็น ชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านน�้ำใส”
คณะกรรมการบ้านน�้ำใสได้ปกครอง และเชิดชูสถาบันพระ
มหากษัตริย์ และได้น้อมน�ำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มา
เป็นแนวทางในการด�ำรงชีวิต และประพฤติตน แล้วขยายผล
ไปสู่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และประชาชนในหมู่บ้าน
(หมู่บ้านน�้ำใส, 2558, หน้า 2) ส่วนการด�ำเนินงานพัฒนา
ชุมชนของชุมชนบ้านน�้ำใส ได้ด�ำเนินการตามภารกิจ 10
กิจกรรม ได้แก่ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2557, หน้า 8) การ
จัดเก็บข้อมูลเพือ่ การพัฒนาชนบท การขับเคลือ่ นแผนชุมชน
การขับเคลือ่ นศูนย์เรียนรูช้ มุ ชน การส่งเสริมวิถปี ระชาธิปไตย
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การขับเคลือ่ น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด การแก้ไขปัญหาความยากจน การส่งเสริมอาชีพและการ
ส่งเสริมทุนชุมชน โดยหมูบ่ า้ นน�ำ้ ใสได้ดำ� เนินการพัฒนาชุมชน
มาอย่างต่อเนือ่ งจากอดีตถึงปัจจุบนั โดยกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของคนในหมูบ่ า้ น ผ่านเวทีประชาคมเพือ่ สร้างการเรียนรูร้ ว่ ม
กัน เน้นการมีกจิ กรรมร่วมกันของคนในหมูบ่ า้ นเป็นหลักผ่าน
แกนน�ำทีส่ ำ� คัญของหมูบ่ า้ น คือ คณะกรรมการหมูบ่ า้ น (กม.)
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีการพัฒนาต่างๆ ทีม่ าร่วมใน
กิจกรรมของหมูบ่ า้ นโดยผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาพบว่าทาง
หมูบ่ า้ นน�ำ้ ใสประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาส่งผลให้หมูบ่ า้ น
น�ำ้ ใสเข้มแข็งพึง่ ตนเองได้อย่างยัง่ ยืนทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมเหมาะสมกับการที่เป็นต้นแบบเพราะเป็นหมู่บ้านที่ได้
รับรางวัลชนะเลิศจากการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
“อยู่เย็นเป็นสุข” ระดับจังหวัดจันทบุรี ประจ�ำปี 2557 เมื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2557 (หมู่บ้านน�้ำใส, 2558)
จากเหตุผลแห่งความส�ำเร็จดังกล่าวผูว้ จิ ยั ทราบถึง
ประโยชน์และความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชน
ของชุมชนบ้านน�้ำใส ต�ำบลทุ่งเบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�ำ้ ใส ต�ำบลทุง่ เบญจา
อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีว่าที่ด�ำเนินงานมานั้นสมาชิก
ทุกคนในชุมชนมีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับใดและสนใจที่
จะศึกษาว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการพัฒนา
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ในหมู่บ้านนี้ซึ่งถ้าทราบปัจจัยที่ส่งผลจะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาส่งเสริมปัจจัยนั้นให้ดีขึ้นไปอีกนอกจากนี้เพื่อผลแห่ง
การพัฒนาในทุกมิติ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัญหาและวิธีการ
แก้ไขปัญหาการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�ำ้ ใส
ต�ำบลทุง่ เบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรเี พือ่ ผลการวิจยั
ที่ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระดับผลการด�ำเนินงาน ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานตลอดจนปัญหาและวิธีการแก้ไข
การด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�ำ้ ใสแห่งนีจ้ ะได้
น�ำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชน
ของชุมชนบ้านน�้ำใสและชุมชนอื่นๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงให้มี
การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติในอนาคตต่อไป

ค�ำถามการวิจัย

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�ำเนินงาน
พัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�้ำใส ต�ำบลทุ่งเบญจา อ�ำเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นอย่างไร?
2. ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชน
ของชุมชนบ้านน�้ำใส ต�ำบลทุ่งเบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี?
ตัวแปรต้น
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3. ปัญหาในการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชน
บ้านน�้ำใส ต�ำบลทุ่งเบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีคือ
อะไรและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร?

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�้ำใส ต�ำบล
ทุ่งเบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การด� ำ เนิ น งาน
พัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�้ำใส ต�ำบลทุ่งเบญจา อ�ำเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาการ
ด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�ำ้ ใส ต�ำบลทุง่ เบญจา
อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษาโดยได้น�ำ
หลักการตามแนวคิดของกรมการพัฒนาชุมชน (กรมการ
พัฒนาชุมชน, 2557, หน้า 8) มาใช้ในการสร้างกรอบแนวคิด
ในการวิจัยได้กรอบแนวคิดดังนี้

ตัวแปรตาม
การดําเนินงานพัฒนาชุมชน

ปัจจัย
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ภาวะผู้นํา
การสื่อสารในชุมชน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย

1. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท
2. การขับเคลื่อนแผนชุมชน
3. การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน
4. การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย
5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
7. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
8. การแก้ไขปัญหาความยากจน
9 การส่งเสริมอาชีพ

ปัญหาและ
วิธีการแก้ไข
ปัญหา
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สมมติฐานการวิจัย

ส�ำมโนครัว ณ หมู่บ้านน�้ำใส
การหาขนาดตัวอย่าง
ในการศึกษาครัง้ นีม้ ปี ระชากรเป้าหมาย ทัง้ สิน้ 173
ครัวเรือน สามารถค�ำนวณหาขนาดของตัวอย่าง จากจ�ำนวน
ประชากรเป้าหมาย โดยใช้สูตร Taro Yamane (Yamane,
1970) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% ความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมรับ
ได้ 0.05 มีสูตรดังนี้

1. ภาวะผู้น�ำส่งผลต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชน
ของชุมชนบ้านน�ำ้ ใส ต�ำบลทุง่ เบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี
2. การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนส่งผลต่อการ
ด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�ำ้ ใส ต�ำบลทุง่ เบญจา
อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
3. การสื่ อ สารในชุ ม ชนส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
n =
N
พัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�ำ้ ใส ต�ำบลทุง่ เบญจา อ�ำเภอท่าใหม่
			
1 + N (e2)
จังหวัดจันทบุรี
n = ขนาดตัวอย่าง
N = ประชากร 173 ครัวเรือน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
e = ความคลาดเคลือ่ นในการสุม่ ก�ำหนดให้คลาด
1. ทราบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�ำ้ ใส ต�ำบลทุง่ เบญจา เคลื่อนได้ 0.05
n =
173
อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1 + (173 x .0025)
2. ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานพัฒนา 		
n = 121 ครัวเรือน
ชุมชนของชุมชนบ้านน�้ำใส ต�ำบลทุ่งเบญจา อ�ำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
3. ทราบปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาการด�ำเนิน
งานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�ำ้ ใส ต�ำบลทุง่ เบญจา อ�ำเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
4. เป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�้ำใสจาก
ผลการวิจยั ทีค่ น้ พบเพือ่ ให้การด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนมีการ
ด�ำเนินงานได้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นรวม 121 ครัวเรือน
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน ครัวเรือน
ละ 1 คน ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 121 คน เมื่อได้จ�ำนวน
ขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ข ้ า งต้ น แล้ ว ผู ้ วิ จั ย
ได้ ด� ำ เนิ น การโดยใช้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม ตั ว อย่ า งอย่ า งง่ า ย แบบ
จับสลาก (เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2543, หน้า 9) กล่าวคือ น�ำราย
ชือ่ ของหัวหน้าครัวเรือนซึง่ เป็นประชากรมาก�ำหนดหมายเลข
ให้กับหน่วยแต่ละหน่วยที่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อ เรียงล�ำดับกัน
ไปโดยไม่เว้น หรือซ�้ำกัน หลังจากนั้นจึงจับสลากหมายเลข
ตามจ�ำนวนที่ต้องการ

ขั้นตอนของการใช้วิธีการเชิงปริมาณ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ใน ขั้นตอนของการใช้วิธีการเชิงคุณภาพ
กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative
การศึกษาคือ ประชาชนทีเ่ ป็นตัวแทนครัวเรือนทีอ่ าศัยอยู่ ณ
หมู่บ้านน�้ำใส มีครัวเรือน 173 ครัวเรือน (บ้านน�้ำใส, 2559) research) ประกอบไปด้วย การวิจยั เชิงเอกสาร (documentary
2. กลุ่มตัวอย่าง จากตัวแทนครัวเรือนที่มีชื่ออยู่ใน research) และการสนทนากลุ ่ มย่ อ ย (Focus Group
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Discussion) โดยเหตุผลประการส�ำคัญของการน�ำกระบวน
วิธีการวิจัย (methodology) ดังกล่าวข้างต้น มาใช้ในการ
ด�ำเนินการวิจัย มีสาระส�ำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้
การวิจยั เชิงเอกสาร (documentary research)
ส�ำหรับการก�ำหนดวิธีการวิจัย (methodology)
โดยการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)
ด้วยวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) นั้น
ผู้วิจัยได้ท�ำการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการตอบวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยเกี่ยวกับการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�้ำ
ใส ต�ำบลทุ่งเบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
การสนทนากลุม่ ย่อย (Focus Group Discussion)
ส�ำหรับการก�ำหนดวิธีการวิจัย (methodology)
โดยการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)
ด้วยวิธีการวิจัยแบบการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group
Discussion) นั้นผู้วิจัยได้ท�ำการทบทวนวรรณกรรม และ
แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ มี ค วามครอบคลุม ตามกรอบแนวคิดและ
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการศึกษาและ
เพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มาสร้างเป็นแบบสนทนา
กลุ่มย่อยเพื่อใช้ส�ำหรับการประชุมสนทนากลุ่มย่อยและได้
ก�ำหนดผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญโดยมีผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญจ�ำนวนทั้งสิ้น
12 คน และมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญดังนี้
1. ต้องเป็นผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมากกว่า 15 ปี
2. ต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการ
ด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนในชุมชนของตัวเอง
3. ต้องเป็นผูม้ คี วามรูเ้ รือ่ งการพัฒนาชุมชนภายใน
ชุมชนบ้านน�้ำใสเป็นอย่างดี

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เชิงปริมาณ ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้าง
แบบสอบถาม (Questionnaires) ขึน้ มาเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการเก็บข้อมูล โดยท�ำการศึกษาจากข้อมูลพืน้ ฐาน แนวคิด
ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม รวมทัง้ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
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กับการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�้ำใส ต�ำบล
ทุ่งเบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นแนวทาง
ในการก�ำหนดขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม
เชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ครั้งนี้ คือ แบบสนทนากลุ่มย่อยเป็นเครื่องมือซึ่งผู้วิจัย
สร้างขึ้นเองโดยการศึกษาประเด็นค�ำถามจากการทบทวน
วรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง โดยสร้างเป็นแนว
ค�ำถามที่มีความครอบคลุมตามกรอบแนวคิดและขอบเขต
ของการศึกษาวิจยั ซึง่ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งการศึกษาและเพือ่ ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการเรียงล�ำดับค�ำถาม เนื้อหาของ
ค�ำถามสามารถปรับได้ตามลักษณะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยอาศัย
การตั้งแนวค�ำถามที่มีความเข้าใจง่าย เป็นค�ำถามปลายเปิด
ไม่เป็นค�ำถามน�ำ โดยแนวค�ำถามนี้ได้รับข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญ

เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการเข้าถึงข้อมูล
และการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data) และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data) ข้อมูลที่ใช้ในการ
วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary
Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อติดตาม
ศึกษาการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�ำ้ ใส ต�ำบล
ทุง่ เบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data)
คณะผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาและรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ
โดยการวิเคราะห์จากเอกสารต่างๆ ทั้งที่เป็นทฤษฏี แนวคิด
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงผลการด�ำเนินงานจากแหล่งข้อมูลที่
เป็นสิง่ พิมพ์ตา่ งๆ เช่น เอกสารทีอ่ ดั ส�ำเนาเป็นรูปเล่ม วารสาร
ต�ำราหรือหนังสือและงานวิจยั ต่างๆ ทีม่ ผี ศู้ กึ ษาวิจยั เกีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�ำ้ ใส ต�ำบลทุง่
เบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data)
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ในการเก็บข้อมูลภาคสนามนี้ ผูว้ จิ ยั ได้มขี นั้ ตอนใน
การจัดเก็บโดยการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่พื้นที่ศึกษา
การเตรียมความพร้อมของคณะผู้วิจัย การท�ำความรู้จักกับ
พืน้ ที่ โดยการลงพืน้ ทีส่ งั เกตการณ์ (Field Observation) และ
การเก็บข้อมูลการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�ำ้
ใส ต�ำบลทุง่ เบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรโี ดยเทคนิค
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบ่งเป็น 2 แบบ คือ เทคนิค
การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และเทคนิคการรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ

โดยใช้แบบสอบถามการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชน
ของชุมชนบ้านน�้ำใส ต�ำบลทุ่งเบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรีเป็นค�ำถามปลายเปิด โดยการเก็บข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaires) ขึ้นมาเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยท�ำการศึกษาจากข้อมูลพื้น
ฐาน แนวคิดทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม รวมทั้งงาน
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้าน
น�้ำใส ต�ำบลทุ่งเบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อ
เป็นแนวทางในการก�ำหนดขอบเขตเนือ้ หาของแบบสอบถาม
และท�ำการแจกแบบสอบถามให้ได้ตามจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างที่
ก�ำหนดไว้ขา้ งต้นโดยเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูว้ จิ ยั
ได้น�ำแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว ด�ำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้
1. ด�ำเนินการแจกแบบสอบถามแก่ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ เ ป็ น หั ว หน้ า ครั ว เรื อ นทั้ ง สิ้ น รวม 121 ครั ว เรื อ น เป็น
121 คน เพื่อให้ตอบแบบสอบถาม
2. เมือ่ แจกแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและพบว่ า มี
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาและสมบูรณ์ 121 ฉบับ คิดเป็น
100 เปอร์เซ็นต์
3. ท�ำการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล โดยใช้เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมส�ำเร็จรูปเพือ่ การวิจยั ทางสังคมศาสตร์

เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ

การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้อาศัย
วิธีการดังนี้
1. การลงพื้นที่สังเกตการณ์ ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อ
สังเกตการณ์
2. การสนทนากลุม่ ย่อยโดยประชุมกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ด้วยการใช้การประชุมกลุม่ ย่อย เพือ่ ให้รายละเอียดของข้อมูล
ตามแนวค�ำถามโดยพยายามถามให้ครบประเด็นค�ำถามที่
ก�ำหนดไว้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนตัวในบรรยากาศ
ที่เป็นกันเอง ไม่เร่งรัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมีความน่า
เชื่อถือมากที่สุด
3. การศึกษาครั้งนี้เป็นการประชุมแบบสนทนา
กลุม่ ย่อยกับกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จ�ำนวน 12 คน โดยสนทนา
ตามแนว ค�ำถามที่ผู้วิจัยได้ก�ำหนดไว้ก่อนล่วงหน้า มีการจด
บันทึกไว้ในแบบบันทึกการประชุมและการอัดเสียง โดยผูว้ จิ ยั
ได้ขออนุญาตจากผูเ้ ข้าร่วมประชุมและต้องได้รบั อนุญาตก่อน
ทุกครั้งในการด�ำเนินงาน
4. ผู้วิจัยเดินทางไปประชุมกับผู้ให้ข้อมูลหลักที่
สถานทีน่ ดั หมายโดยยึดสถานทีท่ เี่ หมาะสมและสะดวกต่อการ
ประชุม ก่อนที่เริ่มท�ำการประชุมผู้วิจัยได้ย�้ำถึงวัตถุประสงค์
ของการประชุมครั้งนี้ก่อนเสมอ ตลอดจนขออนุญาตผู้ให้
ข้อมูลหลักในการท�ำการบันทึกค�ำพูดและบันทึกเสียงระหว่าง
มีการประชุมและเพือ่ เป็นการสร้างบรรยากาศของการประชุม
ให้เป็นกันเอง ผู้วิจัยได้พูดคุยเรื่องราวต่างๆ เป็นค�ำถามใน
ลักษณะของเรื่องทั่วๆ ไป ถามความคิดเห็น สภาพความ
เป็นอยู่ เป็นค�ำถามที่เปิดกว้างไม่จ�ำกัดค�ำตอบ เปิดโอกาส
ให้ ผู้ให้ข้อมูลหลักมีอิสระในการตอบ มีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นของเขาเอง
5. เมื่อได้ค�ำตอบที่เป็นแนวทางและเกิดความ
ชัดเจนในเรือ่ งทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการทราบจึงเข้าสูป่ ระเด็นการสนทนา
กลุ่มย่อยตามแนวค�ำถามที่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า
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วิธีประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณของข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่
แบบสอบถาม การประมวลผลข้อมูล ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ส�ำหรับงานวิจัยโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. บันทึกข้อมูลที่เป็นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูล
และเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามล�ำดับ
		 1.1 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ด้ ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
		 1.2 ประมวลผลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา
วิจัย
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน ดังนี้
		 2.1 อธิบายลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างโดย
ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา คือ ค่าความถี่ และ
ค่าร้อยละ (Percentage)
2.2 อธิบายระดับความคิดเห็นของประชาชน
ต่อปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชน
บ้านน�ำ้ ใส ต�ำบลทุง่ เบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรโี ดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา คือค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
2.3 อธิบายระดับความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�ำ้ ใส ต�ำบลทุง่
เบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2.4 ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์หาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�้ำใส
ต�ำบลทุ่งเบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนโดยก�ำหนดระดับ
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นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ การสนทนา
กลุ่มย่อยและข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เก็บ
รวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content Analysis) โดยเทคนิคการวิจัยที่พยายาม
จะบรรยายเนื้อหาของข้อความและเอกสารอย่างเป็นระบบ
และเน้นสภาพวัตถุวิสัย (Objective) (Berelson, 1952 อ้าง
ถึงใน สุภางค์ จันทวานิช, 2542, หน้า 144) การบรรยายนี้
เน้นที่เนื้อหาตามที่ปรากฏในข้อความ พิจารณาเนื้อหาโดยผู้
วิจยั ไม่มอี คติหรือความรูส้ กึ ของตัวเองเข้าไปพัวพัน ไม่เน้นการ
ตีความหรือความหมายทีซ่ อ่ นอยูเ่ บือ้ งหลัง โดยการวิเคราะห์
เนือ้ หาในงานวิจยั นีจ้ ะมีลกั ษณะส�ำคัญ 3 ประการ คือ มีความ
เป็นระบบ มีความเป็นสภาพวัตถุวิสัยและอิงกรอบแนวคิด
ทฤษฎี โดยน�ำข้อมูลจากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์ตาม
เนื้อหา ดังนั้นการอธิบายในการศึกษาครั้งนี้จึงได้ยกค�ำพูด
(Quotation) ของผู้ให้ข้อมูลบางท่านเพื่อให้ผู้อ่านงานวิจัย
นีไ้ ด้เข้าใจถึงค�ำตอบและความรูส้ กึ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลอย่างชัดเจน

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ระดับความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชน
ของชุมชนบ้านน�ำ้ ใส ต�ำบลทุง่ เบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�้ำใส
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมากทีส่ ดุ จากการค้นคว้างานวิจัย
ที่ มี ค วามใกล้ เ คี ย งกั บ การด� ำ เนิ น การพั ฒ นาชุ ม ชนของ
ชุมชนบ้านน�้ำใสพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ�ำนวย
อังกระโทก (2553,บทคัดย่อ) ที่มีการศึกษาความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการด�ำเนินการพัฒนาชุมชนเทศบาลต�ำบล
เสิงสาง อ�ำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยผลการวิจยั พบ
ว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�ำเนินการพัฒนาชุมชน
เทศบาลต�ำบลเสิงสาง อ�ำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาใน
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ภาพรวมอยู่ระดับดีมากเช่นกัน เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียด
พบว่าการที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนิน
งานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�้ำใสในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ดีมากทีส่ ดุ เป็นเพราะว่าชุมชนบ้านน�ำ้ ใสมีการการขับเคลือ่ นแผน
ชุมชนโดยมีการจัดเวทีประชาคมและมีการทบทวนปรับปรุง
แผนชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้น�ำชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล พัฒนากร ปลัดอ�ำเภออีกทั้งใช้ข้อมูลจาก จปฐ.
กชช.2ค ข้ อ มู ล ทุ น ชุ ม ชนและบั ญ ชี ค รั ว เรื อ นมาก� ำ หนด
แนวทางจัดท�ำแผนงานชุมชนโดยมีการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของแผนงานหรือโครงการทีม่ คี วามเร่งด่วนและมีความจ�ำเป็น
ในการด�ำเนินการโดยถ้าโครงการใดที่ทางชุมชนมีศักยภาพ
สามารถด�ำเนินการเองได้ก็จะรีบด�ำเนินการแต่จะจัดส่ง
โครงการและแผนชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยส่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล มารับมอบแผน
ชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนสนับสนุนงบประมาณ
ด�ำเนินการในโครงการทีเ่ กินศักยภาพของชุมชน โดยให้สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลติดตามให้ด�ำเนินการตามแผน
ส่งผลให้การพัฒนาชุมชนเดินหน้าเป็นอย่างดี นอกจากนีท้ าง
หมูบ่ า้ นหนองน�ำ้ ใสยังมีการส่งเสริมวิถปี ระชาธิปไตยโดยการ
จัดกิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกและให้ผู้น�ำชุมชนถ่ายทอดความรู้
หลักประชาธิปไตยให้คนในชุมชนทราบพร้อมทั้งท�ำตัวเป็น
ตัวอย่างที่ดีไม่ซื้อสิทธิขายเสียงและรณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งทุกครั้งโดยเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันพร้อมรับฟังความคิดเห็น
ของทุกคนยอมรับเสียงข้างมากและเคารพและให้ความส�ำคัญ
กับเสียงข้างน้อยโดยส่งผ่านกระบวนการกิจกรรมต่างๆ ของ
หมู่บ้าน เช่น การประชุมประจ�ำเดือน เวทีประชาคมทบทวน
ปรับปรุงแผนชุมชนซึง่ จะส่งผลให้การส่งเสริมวิถปี ระชาธิปไตย
บรรลุผลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางด้านการส่งเสริมอาชีพ
มีวิธีการด�ำเนินงานโดยน�ำรายได้จากการกู้ยืมของกองทุน
หมูบ่ า้ นมาจัดสรรเป็นสวัสดิการเพือ่ พัฒนาอาชีพด้วยการส่ง
ผู้สนใจเข้ารับการอบรมโดยให้ผู้เข้าอบรมส่งเสริมอาชีพเป็น
ผู้เลือกเองรวมถึงการส่งเสริมทุนชุมชนมีวิธีการด�ำเนินงาน

โดยการร่วมกันพัฒนาทุนชุมชนในพืน้ ทีเ่ พือ่ น�ำมาใช้ประโยชน์
เช่นพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับ
ปราชญ์ชาวบ้านโดยน�ำรายได้จากการกูย้ มื ของกองทุนหมูบ่ า้ น
มาจัดสรรเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกเช่น สวัสดิการเพื่อการ
ศึกษาน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยชุมชนร่วม
กันแก้ไขปัญหาให้กับครัวเรือนที่ยากจนพร้อมใจกันน้อมน�ำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางพร้อมทั้งหาช่อง
ทางสร้างอาชีพเสริมและรวมกลุ่มในสินค้าและผลิตภัณฑ์
เดียวกันภายใต้แนวคิด “รายรับรายวัน รายเดือน รายปี”
การที่ประชาชนในหมู่บ้านน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงเป็นแนวทางในการด�ำรงชีวติ ยึดหลักพึง่ ตนเองประกอบ
อาชีพหลักและสร้างอาชีพเสริม ภายใต้แนวคิด “รายรับ
รายวัน รายเดือน และ รายปี” โดยส่งเสริมให้ประชาชน
ในหมู่บ้านปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองเพื่อลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันระหว่างครัวเรือนรวมถึง
มีการส่งเสริมการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนส่งผลให้ชว่ ยลดปัญหา
ความยากจนในชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนีภ้ ายในชุมชน
บ้านน�ำ้ ใสยังมีการด�ำเนินการการขับเคลือ่ นศูนย์เรียนรูช้ มุ ชน
ขึ้นโดย จัดเวทีประชาคมเพื่อเผยแพร่ความรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ โดย
ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน
เช่น อาชีพการเกษตร การท�ำขนมไทย และการใช้สมุนไพร
รักษาโรคและพิษงูและมีการให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ ภายใน
ศูนย์เรียนรูผ้ า่ นช่องทางจัดจุดเรียนรู้ แหล่งเรียนรูภ้ ายในหมูบ่ า้ น
อีกทัง้ มีการให้บริการในการศึกษาดูงานของบุคคลทัว่ ไปและ
ส่วนราชการต่างๆ ท�ำให้ชาวบ้านเข้าใจถึงความส�ำคัญของ
การจัดเก็บความรู้ในชุมชนและท�ำการของบประมาณมา
จัดท�ำสถานที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนซึ่งสามารถสร้างศูนย์เรียนรู้
ชุมชนจนส�ำเร็จภายในหมูบ่ า้ น ส่วนทางด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดทางชุมชนได้มีการจัดตั้งกลุ่มองค์กร
ภาคประชาชน 25 ตาสับปะรด ช่วยกันสอดส่องดูแล เฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านและใช้กลไกของกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยึด
หลักสันติวิธีอีกทั้งตั้งด่านตรวจสาธารณะเพื่อตรวจสอบ

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2559
และป้องปรามพร้อมทัง้ ติดตัง้ กล่องแจ้งเหตุเกีย่ วกับยาเสพติด
และตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยงเพื่อน�ำไปบ�ำบัดโดย
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาให้แก่เยาวชนในพื้นที่เพื่อป้องกันการ
ยุ ่ ง เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ในประเด็ น ของการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นทางชุมชนมีการ
เฝ้าระวังพร้อมทั้งสื่อสารติดประกาศ ติดป้ายภายในพื้นที่
ห้ า มทิ้ ง ขยะบริ เวณริ ม ถนนและพื้ น ที่ ส าธารณะภายใน
หมู่บ้านและในประเด็นสุดท้ายคือการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาชนบททางผูน้ ำ� ชุมชนมีการให้ความรูร้ วมถึงเหตุผลและ
ประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.แก่ประชาชนในชุมชนทุก
คนได้รบั ทราบเพือ่ ความเข้าใจตรงกัน จากการด�ำเนินการทัง้ หมด
ทีก่ ล่าวมาข้างต้นส่งผลให้การด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชน
บ้านน�้ำใส ต�ำบลทุ่งเบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมากทีส่ ดุ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชน
ของชุมชนบ้านน�้ำใส ต�ำบลทุ่งเบญจา อ�ำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
ผลการศึกษาพบว่าภาวะผูน้ ำ� และการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนส่งผลต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชน
บ้านน�ำ้ ใส ต�ำบลทุง่ เบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ส่วนการสื่อสารในชุมชนไม่สง่ ผลต่อการด�ำเนินงานพัฒนา
ชุมชนของชุมชนบ้านน�ำ้ ใส ต�ำบลทุง่ เบญจา อ�ำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรตี ามผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
ภาวะผู ้ น� ำ ส่งผลต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชน
ของชุมชนบ้านน�ำ้ ใส ต�ำบลทุง่ เบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี ผลการศึกษาพบว่าภาวะผูน้ ำ� ส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
พัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�ำ้ ใส จากการค้นคว้าวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องและใกล้เคียงพบว่าสอดคล้องกับปราณี รามสูต
และจ�ำรัส ด้วงสุวรรณ (2545, หน้า19) ที่ได้กล่าวว่าภาวะ
ผู้น�ำส่งผลต่อกลุ่มในด้านการน�ำพาการปฏิบัติงานของกลุ่ม
ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการสามารถท�ำให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
หรือร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนให้ประสบความส�ำเร็จได้
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับอนันต์ มาลารัตน์ (2551, หน้า
151-165) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ งการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
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เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการ
เครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�ำเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการเครือข่ายชุมชน
ด้านสุขภาพ ส่งผลให้เกิดความชัดเจนว่าภาวะผู้น�ำมีอิทธิพล
ต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชน และเมื่อพิจารณาถึงความมี
เหตุผลในประเด็นภาวะผู้น�ำส่งผลต่อการด�ำเนินงานพัฒนา
ชุมชนผู้วิจัยขอยกแนวคิดภาวะผู้น�ำว่าเป็นคุณลักษณะของ
บุคคลทีม่ คี วามมุง่ มัน่ อุทศิ ตนเพือ่ ให้สมาชิกปฏิบตั งิ านส�ำเร็จ
ไปตามวิสัยทัศน์ของชุมชนและประสานวิสัยทัศน์ของบุคคล
สามารถสอนงานพร้อมสอนทักษะรวมทั้งเป็นผู้ช่วยเหลือ
สนับสนุนเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านในชุมชนส�ำเร็จตามเป้าหมาย
(Kaiser, 2000 อ้างถึงใน สมคิด สร้อยน�ำ้ , 2547, หน้า 27-29),
(Yukl, 2002, p. 3) เมื่อน�ำแนวคิดมาเทียบเคียงกับผลการ
วิจยั พบว่าผูน้ ำ� ชุมชนบ้านน�ำ้ ใสเป็นผูม้ มี คี วามรูค้ วามสามารถ
ในด้านการพัฒนาชุมชนมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างทีด่ มี ีความ
เสียสละและสามารถจูงใจให้ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันในการ
พัฒนาชุมชนจึงเป็นเหตุผลทีม่ นี ำ�้ หนักพอทีจ่ ะสรุปได้วา่ ภาวะ
ผูน้ ำ� ส่งผลต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�ำ้ ใส
การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อการด�ำเนิน
งานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�ำ้ ใส ต�ำบลทุง่ เบญจา อ�ำเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วม
ของประชาชนส่งผลต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนจากการ
ค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและใกล้เคียงพบว่าสอดคล้อง
กับ แก้วกัณหา อนุกูลยุทธน (2548) ที่ได้ท�ำการวิจัยเรื่องรูป
แบบองค์กรพัฒนาเมืองเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กรณี
ศึกษา: โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลองสามที่พบว่าการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป็น ปัจจัยหลักทีเ่ หมาะสมใน
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพขององค์กรพัฒนาเมือง
และสอดคล้องกับธนาณัติ ขันทะสิทธิ์ (2557) ที่ได้ท�ำการ
วิจยั เรือ่ ง การบริหารจัดการเพือ่ การพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน
ในบริเวณลุ่มน�้ำโขงตอนบน และพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนคือการมีส่วนร่วมและร่วมมือกัน
ภายในชุมชนส่งผลให้เกิดความชัดเจนว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนส่งผลต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนบ้านน�ำ้ ใสและ
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เมื่อพิจารณาถึงความมีเหตุผลในประเด็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนส่งผลต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชน ผูว้ จิ ยั ขอยกแนวคิด
หลักการมีส่วนร่วมที่พูดถึงการมีส่วนร่วมว่าเป็นการที่ชุมชน
มีนโยบายรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปตอบสนอง
และน�ำข้อคิดเห็นที่รับฟังมาใช้ในการตัดสินใจหรือปรับปรุง
การปฏิบัติงาน ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยว
กับการวางแผนโครงการต่างๆ (ธณัฐฐา นกวิเชียร, 2552),
(พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต, 2557) เมื่อน�ำแนวคิดมาเทียบ
เคียงกับผลการวิจัยพบว่าในชุมชนบ้านน�้ำใสยึดหลักการ
มีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารงานดังตัวอย่างการจัดท�ำกฎ
ระเบียบเพื่อใช้เป็นข้อบังคับของบ้านน�้ำใส หมู่ที่ 11 ต�ำบล
ทุ่งเบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เกิดความ
สงบสุขความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมูบ่ า้ นและสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลดังนัน้ บ้านน�ำ้ ใสจึงได้จดั ท�ำประชาคม
หมู่บ้านขึ้น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 ณ ที่ท�ำการผู้ใหญ่บ้าน
เพือ่ จัดท�ำกฎระเบียบของหมูบ่ า้ น โดยให้ทกุ หลังคามีสว่ นร่วม
เสนอแผนงานและโครงการผ่านการพิจารณาของการประชุม
ประชาคมและถือปฏิบตั โิ ดยถือหลักวิถชี วี ติ แบบประชาธิปไตย
(หมู่บ้านน�้ำใส, 2559) โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า
ชุมชนบ้านน�ำ้ ใสมีการให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการวางแผนงานและโครงการต่างๆ ของชุมชนอีก
ทั้งตอบสนองและน�ำข้อคิดเห็นที่รับฟังจากประชาชนมาใช้
ในการตัดสินใจหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน จึงเห็นเป็นเชิง
ประจักษ์วา่ ผลจากการมีสว่ นร่วมของประชาชนน�ำพาให้เกิด
การพั ฒ นาชุ ม ชนไปในทิ ศ ทางที่ ดี ท� ำ ให้ ส มาชิ ก ในชุ ม ชน
ทุกคนยอมรับจึงเป็นเหตุผลทีม่ นี ำ�้ หนักพอสรุปได้วา่ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนส่งผลต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของ
ชุมชนบ้านน�้ำใส
การสื่อสารในชุมชนมีอิทธิพลต่อการด�ำเนินงาน
พัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�ำ้ ใส ต�ำบลทุง่ เบญจา อ�ำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรผี ลการวิจยั พบว่าการสือ่ สารในชุมชนไม่สง่ ผล
ต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�ำ้ ใสต�ำบลทุง่ เบญจา
อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จากการค้นคว้าวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องและใกล้เคียงพบว่าขัดแย้งกับงานวิจัยของนพรัตน์

คล่องสารา (2551) ที่ได้ท�ำการวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นคอยรุตตั๊กวา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ที่พบว่าปัจจัยการสื่อสารมีผลต่อกระบวนการพัฒนาชุมชน
ส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าการสื่อสารในชุมชนมีอิทธิพล
ต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนบ้านน�้ำใสหรือไม่และเมื่อ
พิจารณาถึงความมีเหตุผลในประเด็นการสื่อสารในชุมชน
ไม่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนของชุมชนบ้านน�ำ้ ใสเมื่อ
สรุปเทียบเคียงกับผลการวิจัยพบว่าผู้น�ำชุมชนบ้านน�้ำใส
สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาชุมชนแก่สมาชิก
ทุกคนอย่างทัว่ ถึงและเข้าใจได้เป็นอย่างดีสง่ ผลให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินงานพัฒนาและยังพบอีกว่าการสือ่ สาร
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมมากกว่าการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชน
และจากการค้นคว้าผู้วิจัยพบว่ามีงานวิจัยหลายชิ้นที่ค้นพบ
การสือ่ สารส่งผลต่อการมีสว่ นร่วมของประชาชน (ธีระ แกล้ว
กล้า, 2548, หน้า 72-74), (นันทิยา ยศศร, 2548, หน้า
94-96) ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงสรุปได้วา่ การสื่อสารในชุมชน
บ้านน�้ำใสไม่สง่ ผลต่อการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนโดยตรงแต่
ส่งผลทางอ้อมต่อการด�ำเนินการพัฒนาชุมชนโดยส่งผ่านการ
มีส่วนร่วมของประชาชนโดยจากการวิจัยที่ผู้วิจัยค้นคว้าค้น
พบว่าการสือ่ สารในชุมชนจะส่งผลทางตรงต่อการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนจึงสรุปได้วา่ การสื่อสารในชุมชนไม่สง่ ผลต่อการ
ด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนบ้านน�ำ้ ใส
ปัญหาอุปสรรคและวิธกี ารแก้ไขปัญหาการด�ำเนิน
งานกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามภารกิจของผู้น�ำชุมชนบ้าน
น�ำ้ ใส ต�ำบลทุง่ เบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ผลการศึกษาพบว่าการจัดเก็บข้อมูลเพือ่ การพัฒนา
ชนบทปัญหาคือชาวบ้านไม่บอกข้อมูลเพื่อการจัดเก็บตาม
ความเป็นจริง แก้ไขโดยให้ความรูร้ วมถึงเหตุผลและประโยชน์
ในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้จะท�ำให้
ชาวบ้านบอกข้อมูลเพือ่ การจัดเก็บตามความเป็นจริงน�ำไปสู่
การแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาชนบทได้ถูกทางขึ้น
การขับเคลื่อนแผนชุมชนปัญหาคือเมื่อส่งแผน
ชุมชนให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วไม่มีการด�ำเนินงาน
ตามแผนแก้ไขโดยถ้าเป็นแผนงานที่ชุมชนท�ำเองได้จะใช้งบ
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ในชุมชนด�ำเนินการแต่ถา้ ไม่ได้จะส่งแผนให้นายก มารับมอบ
แผนชุมชน นอกจากนีย้ งั ให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ติดตามให้ด�ำเนินการตามแผน การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้จะ
ท�ำให้ขับเคลื่อนแผนชุมชนได้อย่างยั่งยืน
การขับเคลือ่ นศูนย์เรียนรูช้ มุ ชนปัญหาคือขาดการ
จัดเก็บความรูใ้ นชุมชนและขาดงบประมาณในการสร้างศูนย์
เรียนรูแ้ ก้ไขโดยอบรมชาวบ้านให้เข้าใจถึงความส�ำคัญของการ
จัดเก็บความรู้ในชุมชนและของบประมาณมาจัดท�ำสถานที่
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเมื่อชาวบ้านเข้าใจถึงความส�ำคัญของการ
จัดเก็บความรู้ก็จะท�ำให้การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนไป
ได้ถูกทิศทางและรวดเร็วขึ้น
การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยปัญหาคือขาดงบ
ประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
แก้ไขโดยจัดหางบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกให้
ประชาชนรู้ถึงประชาธิปไตยให้มากขึ้นการแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีนี้จะท�ำให้ชาวบ้านรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตัวเอง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปัญหาคือมีชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงน�ำขยะมาทิ้งใน
พื้นที่หมู่บ้านน�้ำใสแก้ไขโดยมีการเฝ้าระวังพร้อมทั้งสื่อสาร
ติดประกาศ ติดป้ายภายในพื้นที่ห้ามทิ้งขยะบริเวณริมถนน
และพื้นที่สาธารณะภายในหมู่บ้านการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้
จะท�ำให้สภาพแวดล้อมในหมู่บ้านน�้ำใสดีขึ้นลดการทิ้งขยะ
ซึ่งจะไปท�ำลายสภาพแวดล้อมของชุมชนต่อไป
การขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาคือ
ขาดการรวมกลุม่ ในการด�ำเนินกิจกรรมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก้ไขโดยจัดกิจกรรมให้ความรูโ้ ดยสร้างแกน
น�ำกลุ่มต่างๆ เป็นแกนหลักในการเชิญชวนให้มีการรวมกลุ่ม
ประชาชนในการด�ำเนินการในหมูบ่ า้ นเมือ่ มีการรวมกลุม่ กันจะ
ท�ำให้เกิดพลังแห่งความสามัคคีพร้อมทีจ่ ะขับเคลือ่ นปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้ก้าวหน้าต่อไป
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาคือ
มีกลุ่มเสี่ยงและเยาวชนติดยาเสพติดบางส่วนแก้ไขโดยจัด
กิจกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าอบรมและ ถ้าเยาวชนกลุ่มใด
ติด ยาเสพติดให้นำ� เยาวชนเหล่านัน้ เข้ารับการบ�ำบัดการแก้ไข
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ปัญหาด้วยวิธีนี้จะท�ำให้ผู้ติดยาเสพติดจะมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น
การแก้ไขปัญหาความยากจนปัญหาคือการหา
แนวทางในการป้องกันความยากจนอย่างยั่งยืนแก้ไขโดยให้
คนในชุมชนใช้แนวทางลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมือ่ ชุมชนมีรายได้พออยูพ่ อกินสม
ฐานะจะส่งผลต่อการพัฒนาด้านอื่นๆได้ดีต่อไป
การส่งเสริมอาชีพปัญหาคืออาชีพที่ส่งเสริมไม่
สอดคล้องกับบริบทของหมูบ่ า้ น แก้ไขโดยเลือกอาชีพทีจ่ ะส่ง
เสริมให้สอดคล้องกับบริบทของหมูบ่ า้ นโดยให้ผเู้ ข้าอบรมส่ง
เสริมอาชีพเป็นผูเ้ ลือกเองจะท�ำให้ได้อาชีพเสริมทีต่ รงกับความ
ต้องการและความถนัดของตนเองส่งผลให้ประกอบอาชีพเป็น
ไปด้วยความยั่งยืน
การส่งเสริมทุนชุมชนปัญหาคือการก�ำหนดข้อตกลง
ในการใช้เงินคืนยังขาดการร่วมมืออย่างจริงจังแก้ไขโดยการ
ก�ำหนดกติกา ข้อตกลงทีท่ กุ คนยอมรับและก�ำหนดบทลงโทษ
ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ปฏิบตั ติ ามกติการ่วมกันโดยมีกรรมการตรวจสอบ
การด�ำเนินการตามแนวทางและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด เป็น
ธรรมและโปร่งใสการแก้ไขปัญหาด้วยวิธนี จี้ ะท�ำให้การคืนเงิน
ทีก่ ยู้ มื ไปส่งคืนกับทันเวลาทีช่ าวบ้านทีม่ คี วามจ�ำเป็นท่านอืน่
จะยืมต่อท�ำให้เกิดการหมุนเวียนของตัวเงินและอาชีพส่งผล
ให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จากผลการวิจยั พบว่าด้านการจัดเก็บข้อมูลเพือ่
การพัฒนาชนบทค่าเฉลี่ยต�่ำสุดดังนั้นผู้น�ำชุมชนควรมีนโย
บายสนับสนุนให้ความรูเ้ รือ่ งการจัดเก็บข้อมูลเพือ่ การพัฒนา
ชนบทภายในชุมชน
2. จากผลการวิจยั พบว่าด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยต�่ำดังนั้นผู้บริหารชุมชน
ควรมีนโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ผู้น�ำชุมชนควรมีการด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรู้ถึงก�ำหนดการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.2ค
2. ผู้น�ำชุมชนควรมีการติดตามประเมินผลการ
ด�ำเนินการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อการปรับปรุง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ควรให้มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพือ่ จะได้ทราบปัญหาเชิงลึกของการด�ำเนินงานกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนของชุมชนบ้านน�้ำใส
2. จากการวิจัยได้ค้นพบเพิ่มเติมว่าการสื่อสารใน
ชุมชนมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนดังนั้นควรมี
การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ข้อค้นพบนี้
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การเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นที่มาจากครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว ด้วยรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ
The emotional Resilience Enhancement of Single Family
Adolescent Students through Integrative Group Counseling Model
ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ประกอบของความหยุ่นตัวทางอารมณ์ และเสริมสร้างความหยุ่น
ตัวทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ด้วยรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ กลุ่มตัวอย่าง
ทีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนวัยรุ่นที่มีอายุ 15-17 ปี ที่มีภูมิล�ำเนาในภาคตะวันออก มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว แบ่งเป็น
2 ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนที่ 1 ที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบของความหยุ่นตัวทางอารมณ์ ได้แก่นักเรียนวัยรุ่น
อายุ 15-17 ปี ที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จํานวน 450 คน กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนที่สอง เป็นนักเรียนวัยรุ่น อายุ
15-17 ปี ที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจ�ำนวน 30 คน สุ่มอย่างง่ายแบ่ง เป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคุม
กลุ่มละ 15 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วมการให้การปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์
ส่วนกลุ่มควบคุม ไม่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มใดๆ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. แบบวัดความหยุ่นตัวทางอารมณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95
2. รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ ประกอบด้วย การปรึกษากลุ่ม 12 ครั้งครั้งละ 90 นาที วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 และสถิติทดสอบความแปรปรวนแบบพหุแบบมีการวัดซ�้ำ
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ ๒ ของความหยุ่นตัวทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นที่มาจาก
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว พบว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความหยุ่นตัวทางอารมณ์ มีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบการมองการณ์ไกล (l = .99) องค์ประกอบ
ความเชื่อมั่นในตัวเอง (l = .94) องค์ประกอบความอดทน (l = .98) และ องค์ประกอบการจัดการทางอารมณ์ (l = .89)
2. รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นที่มาจาก
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ประกอบ ด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มต้น ขั้นดําเนินการ และขั้นยุติการปรึกษา โดยมีการบูรณาการ
ทฤษฎีเล่าเรื่องซึ่งเป็นทฤษฏีครอบครัวเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิคการให้การปรึกษา
3. ความหยุ่นตัวทางอารมณ์โดยรวมและรายองค์ประกอบของกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมการให้การปรึกษากลุ่ม ก่อน
การทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่ากลุ่มทดลอง
มีคะแนนความหยุ่นตัวทางอารมณ์ทั้งในภาพรวมและรายด้านช่วงหลังการทดลอง และติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุม
*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า การให้การปรึกษากล่มเชิงบูรณาการมีผลท�ำให้ความหยุ่นตัวทางอารมณ์
ของนักเรียนวัยรุ่น เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : ความหยุ่นตัวทางอารมณ์รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ

Abstract

The purposes of this study were to study Emotional Resilience components and to
construct a Intregrative group Counseling model for developing Emotional Resilience of adolescent
students. The subjects were Adolescent Students in Secoundary School, Eastern Part of Thailand.
They were divided into two groups. The first group consisted of 450 of Adolescent Students in
Secoundary School. This group was a representative for Emotional Resilience components study.
The second group included 30 subjects Adolescent Students in Secoundary School. They were
randomly selected into two groups, i.e., an experimental group and a control group. Each
group consisted of 15 students. The instruments were Emotion Resilience Test with reliability
coefficient 0.91 and Intregrative Group Counseling Model for enhancing Emotion Resilience.
The results of the study were as follows ;
1. The confirmatory factor analysis (2 order) has significantly confirmed that the model
of Emotional Resilience could be characterized into four factors: Getting along, Confidence, Persistance
and Emotional management. These four factors were high loading at the .05 level and could be
able to measure the Emotional Resilience factors.
2. The Emotional Resilience intregrative group Counseling model consisted of three
stages: the initial stage, the working stage and the ending stage. The counseling theories and
techniques and also base on Narrative Family Theory and Psychological techniques were applied
to enhance the Emotional Resilience of the adolescent students.
3. Statistically significant differences in the total Emotional Resilience and each
components of the Emotional Resilience of the experimental group existed before and after
participated in the group Counseling and the follow up period at .05 level. The results of this
study indicated that the Emotional Resilience group Counseling Model was a key factor in
increasing positive change in the Emotional Resilience of the adolescent students.
4. Statistically significant differences in the total Emotional Resilience and each
components of the Emotional Resilience between the experimental group and the control group
existed before and after participated in the training group and after the follow up period .05 level.
KEYWORDS : Emotional Resilience/ Adolescent Students/ Intregrative Group Counseling Model.
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วัยรุ่นเป็นช่วงวัยหนึ่งของบุคคลที่จะต้องเติบโต
และ พัฒนาไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม
และประเทศชาติ ในขณะเดียวกัน วัยรุ่นก็เป็นวัยที่มีการ
เปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ด้วยเหตุจากเป็นวัยทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่าง
เด็กกับผูใ้ หญ่ มีพฒ
ั นาการทางร่างกายและอารมณ์ทซี่ บั ซ้อน
จึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ
ดังกล่าว สถาบันหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญในการหล่อหลอม พัฒนา
ร่างกายและอารมณ์ของวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
สถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหลักทางสังคมที่เล็กที่สุด
ที่เป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ ที่จะปลูกฝังสิ่ง
ที่ดี ขัดเกลาทางสังคมให้วัยรุ่นเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคมดังที่กล่าวมาแล้วนั้น หาก
สถาบันครอบครัว มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง สมาชิกใน
ครอบครัวก็จะมีคุณภาพ สามารถเผชิญกับสภาพการณ์
ปัจจุบนั ได้อย่างเข้มแข็ง เติบโตเป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อสังคม
สถาบันครอบครัวจึงนับเป็นทุนทางสังคมทีส่ าํ คัญในการพัฒนา
คน พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศให้เจริญอย่างยั่งยืน
ในสภาพสังคมปัจจุบนั ครอบครัวมีการเปลีย่ นแปลง
มีปัญหาและอ่อนแอลง ครอบครัวไม่สามารถทําหน้าที่ได้
อย่างสมบูรณ์ สัมพันธภาพในครอบครัวเสื่อมถอย เหตุจาก
การทีค่ รอบครัว ต้องเผชิญกับสภาวะเปลีย่ นแปลงหลากหลาย
ทัง้ จากปัจจัยภายในครอบครัว และ ปัจจัยภายนอกครอบครัว
อันได้แก่ ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และ ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่จากสถิติส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) พบว่า ประเทศไทย
มีประชากรเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 11- 22 ปี จ�ำนวน
11.4 ล้านคน อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกว่า 2.5 ล้าน
ครอบครัว ซึ่งสาเหตุการเกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว พบว่า
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 1,000 ราย ระบุสาเหตุของการเป็น
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวอันดับ 1 เกิดจากการหย่าร้าง รองลงมา
คู่สมรสถึงแก่กรรม ที่ส�ำคัญกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่กลาย
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่วัยรุ่นและวัยเรียน และต้องดูแลบุตร
เฉลี่ย 1-2 คน (คม ชัด ลึก, 2558, ส�ำนักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว, 2556) จากสภาวการณ์ดังกล่าว เด็ก
วัยรุ่นจะต้องเติบโตเรียนรู้ ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ การที่เด็กวัยรุ่น
เติบโตมาในครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว มักจะประสบปัญหาเฉพาะ
ของตนซึ่งต้องการการแก้ไขที่แตกต่างกัน เมื่อเด็กต้อง
เผชิญหน้ากับอคติในสังคมที่เชื่อว่า ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว คือ
ความผิดพลาดในการใช้ชีวิตคู่ ครอบครัวไม่ปกติ ครอบครัว
แตกแยก หรือครอบครัวครึง่ ใบ ผูห้ ญิงทีต่ อ้ งเป็นแม่เลีย้ งเดีย่ ว
เพราะมีความประพฤติไม่ดี ผลกระทบโดยตรงที่เกิดอคติ
ของสังคมเหล่านี้ท�ำให้ลูกเลี้ยงเดี่ยวได้รับผลกระทบอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
เด็กที่เติบโตในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จะได้รับผล
กระทบในหลากหลายด้าน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อพัฒนาการ
ของเด็ก เนื่องจากเด็กจะมีความรู้สึกขาดรัก พัฒนาการ
ทางอารมณ์และจิตใจบกพร่อง ท�ำให้เกิดปัญหาพฤติกรรม
เรียกร้องและโหยหาความรัก ส่งผลให้เด็กต้องออกไปหา
ความรัก ความเข้าใจข้างนอกบ้าน และก่อให้เกิดปัญหา
สังคมตามมา และจากงานวิจัยของ Graeme Paton (2010)
พบเด็กที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีปัญหาพฤติกรรม
พบว่า ร้อยละ 12 ของเด็กที่เติบโตมาจากครอบครัวที่มี
พ่อหรือแม่เพียงคนเดียว จะแสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
อย่างต่อเนื่องที่อายุ 7 ปี เมื่อเทียบกับเด็กในครอบครัวปกติ
พบเพียงร้อยละ 6 เท่านัน้ มีงานวิจยั ทีส่ อบถามแม่เลีย้ งเดีย่ ว
จ�ำนวน 13,000 คนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็ก
พบว่า เป็นปัญหาพฤติกรรม ความสามารถในการอยู่นิ่ง
ความประพฤติ ปัญหาทางอารมณ์ และความสัมพันธ์กับ
เพื่อน นอกจากนี้ งานวิจัยของ Martin Beckford (2008)
ได้ศึกษาในเด็กอายุระหว่าง 13-16 ปี พบ เด็กกลุ่มนี้มีปัญหา
ทางอารมณ์และพฤติกรรม ตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา พฤติกรรม สุขภาพจิต, อัตลักษณ์ในตนเอง (SelfConcept) สมรรถนะทางสังคม (Social Competence)
และสุขภาพในระยะยาว เมือ่ เทียบกับเด็กทีม่ าจากครอบครัว
ปกติ แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
การที่เด็กวัยรุ่นเติบโตมาในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
มักจะประสบปัญหาเฉพาะบุคคล ที่ต้องการการแก้ไขที่
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แตกต่างกัน ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับวัยรุน่ เพือ่ ให้ประสบความส�ำเร็จและมีความสุขควบคู่
ไปกับเสริมสร้างสุขภาพจิตทางบวก ปัญหาที่ส�ำคัญที่ควร
พัฒนาในเด็กวัยรุน่ จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์นกั เรียนวัยรุน่
ที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จ�ำนวน 20 คน พบว่า นักเรียน
วัยรุ่นส่วนใหญ่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ไม่มั่นคง เอาแต่
ใจตนเอง ไม่ค่อยสนใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความอดทน
อดกลั้นน้อย ไม่รู้จัก การรอคอย ขาดการจัดการอารมณ์
ตนเองที่เหมาะสม และ คิดเรื่องเดิมซ�้ำๆ น้อยใจครอบครัว
ทีไ่ ม่เหมือนครอบครัวอืน่ จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น
พบว่านักเรียนวัยรุ่นกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มี
แนวโน้มที่จะเกิดปัญหาต่างๆ อีกทั้งมักจะมีการตัดสินใจ
อย่างรวดเร็วฉับพลัน ขาดความยืดหยุ่น โดยเฉพาะเวลา
โกรธ หรือไม่พอใจในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ก็จะจัดการกับปัญหาที่
เกิดขึ้นตามความคิด ความรู้สึกในขณะนั้น สามารถคล้อย
ตามสังคมหรือกลุ่ม โดยปราศจากการยั้งคิด ขาดการเรียนรู้
ที่จะควบคุมตนเองในการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่
ทราบว่าจะกําหนดเป้าหมายในการ ดําเนินชีวิตของตนเอง
อย่างไร โดยเฉพาะในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในสังคม
และครอบครัวของนักเรียน
นอกจากนี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ แ บบสอบถามปั ญ หา
(Problem Checklist Questionnaire) พบว่า ร้อยละ
45 มี ปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์ ร้อยละ 40 มีปัญหา
ด้านการจัดการกับความรู้สึกของตนเอง ร้อยละ 15 มี
ปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นในตนเอง ดังนั้นการที่วัยรุ่นมีความ
สามารถในการเรียนรู้และจัดการอารมณ์ของตนเอง เมื่อ
ต้องเผชิญ กับสภาวการณ์ตึงเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิต และ
สามารถที่จะฟื้นคืน หรือ ผ่านพ้นสถานการณ์นั้นไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงเป็นความสามารถในการเสริมสร้างความ
หยุน่ ตัวทางอารมณ์ของวัยรุน่ อย่างหนึง่ จากงานวิจยั ของ เบอร์
นาร์ด (Bernard, 2008) ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การที่
วัยรุ่นมีความหยุ่นตัวทางอารมณ์ (Emotional Resilience)
ประกอบไปด้วย การมีความเชื่อมั่นในตนเอง (confidence)
มีความอดทน (persistence) มีความสามารถในการจัดการ

หน้าที่ 201

อารมณ์ (Emotional management) และมีการมองการณ์
ไกล (getting along) ทักษะทั้ง 4 นี้จะท�ำให้วัยรุ่นสามารถ
ดึงความสามารถส่วนตัวออกมาได้และช่วยให้มีสุขภาพจิต
ที่ดีในการจัดการกับความล้มเหลว ความรู้สึกผิดหวังใน
อดีต การไม่มคี วามสุข หรือ สภาวะการโกรธง่าย ให้มศี กั ยภาพ
และมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไป
การทีจ่ ะท�ำให้นกั เรียนวัยรุน่ สามารถพัฒนาศักยภาพ
ทางอารมณ์ของตนเอง เพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ซึง่ แนวทางต่างๆ ในการพัฒนาความหยุน่ ตัว
ทางอารมณ์นั้นมี หลากหลายวิธี แต่วิธีการพัฒนาความหยุ่น
ตัวทางอารมณ์ ที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง คือ การใช้รูปแบบ
การให้การปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการโดยผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการ
ปรึกษาแบบเล่าเรื่องซึ่งเป็นทฤษฎีครอบครัวเป็นฐาน ในการ
ที่จะเสริมสร้างให้นักเรียนวัยรุ่นเกิดการหยุ่นตัวทางอารมณ์
มีความมั่นคงทางอารมณ์ คือ มีวิธีการที่จะดูแลจิตใจให้ทน
อยู่ได้ รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตนและผู้อื่น สามารถ
จัดการกับอารมณ์ ความรูส้ กึ ทุกข์ของตัวเองได้ ในสถานการณ์
ทีก่ ดดัน มีการมองการณ์ไกล มีความหวังและก�ำลังใจในการที่
จะด�ำเนินชีวติ ต่อไปภายใต้สถานการณ์ทกี่ ดดัน มีความมัน่ ใจ
และพร้อมทีจ่ ะเอาชนะปัญหาอุปสรรคทีเ่ กิดจากสถานการณ์
วิกฤต และมีความอดทน
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น นี้ ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่
ศึกษาองค์ประกอบของความหยุน่ ตัวทางอารมณ์ของนักเรียน
วัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ตลอดจนน�ำข้อมูลที่ได้
มาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความ
หยุ่นตัวทางอารมณ์ของวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
โดยใช้รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ เพื่อให้
นักเรียนวัยรุ่นมีความหยุ่นตัวทางอารมณ์ และ มีศักยภาพ
ทางอารมณ์เพื่อการด�ำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นก�ำลังที่ส�ำคัญของประเทศชาติสืบต่อไป

ค�ำถามการวิจัย

1. องค์ประกอบของความหยุ่นตัวทางอารมณ์
ของนั ก เรี ย นวั ย รุ ่ น ที่ ม าจากครอบครั ว เลี้ ย งเดี่ ย ว ซึ่ ง ได้
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ถูกพัฒนามาจากการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีของ Bernard
(2008) มี ค วามกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ห รื อ ไม่
และมีกี่องค์ประกอบ
2. รูปแบบการปรึกษากลุม่ เชิงบูรณาการเพือ่ เสริมสร้าง
ความหยุน่ ตัวทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุน่ ทีม่ าจากครอบครัว
เลีย้ งเดีย่ วทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีผลท�ำให้นกั เรียนวัยรุน่ ทีม่ าจาก
ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วมีความหยุน่ ตัวทางอารมณ์มากขึน้ หรือไม่

สมมุติฐานการวิจัย

1. องค์ประกอบการหยุน่ ตัวทางอารมณ์ของนักเรียน
วัยรุน่ ทีม่ าจากครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
2. กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมการให้การปรึกษาตามรูป
แบบการปรึกษาเชิงบูรณาการ มีคะแนนความหยุ่นตัวทาง
อารมณ์ หลังการทดลอง และติดตามผล สูงกว่าก่อนการเข้า
ร่วมการให้การปรึกษา
3. กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมการให้การปรึกษาตามรูป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการหยุ่นตัวทาง แบบการปรึกษาเชิงบูรณาการ มีคะแนนความหยุ่นตัวทาง
อารมณ์ หลังการทดลอง และติดตามผล สูงกว่ากลุ่มควบคุม
อารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณา
การเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์ของนักเรียนวัย ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ได้ทราบความหยุ่นตัวทางอารมณ์ของนักเรียน
รุ่นที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
3. เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิง วัยรุ่นในภาคตะวันออก
2. ได้แบบวัดความหยุ่นตัวทางอารมณ์เพื่อน�ำไป
บูรณาการเพือ่ เสริมสร้างความหยุน่ ตัวทางอารมณ์ของนักเรียน
ใช้ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องต่อไป
วัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
3. ได้รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการเพื่อ
เสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่น

กรอบแนวคิ
ดในการวิดจัยในการวิจัย
กรอบแนวคิ

ตัตัววแปรอิ
แปรอิสสระระ
การปรึ ก ษากลุ ่ มเชิงบูรณาการ
ประกอบด้
ประกอบด้วยวย
1.1. ขัขั้น้นเริเริ่ม่มต้นต้น
2. ขั้นด�ำเนินการ
2. ขั้นดําเนินการ
3. ขั้นสรุป
3. ขั้นสรุป

ตัตัววแปรตาม
แปรตาม
ความหยุ่น่นตัตัววทางอารมณ์
ความหยุ
ทางอารมณ์
การมองการณ์ไกลไกล
1.1. การมองการณ์
ความเชื่อ่อมัมั่นในตนเอง
2.2. ความเชื
่นในตนเอง
3. ความอดทน
3. ความอดทน
4. ความสามารถในการจัดการ
4. ความสามารถในการจั
ดการ
อารมณ์ตนเอง
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ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี ศึกษากับนักเรียนวัยรุ่นที่มาจาก
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในภาคตะวันออก ด�ำเนินการวิจัยใน 2
ขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบความหยุน่ ตัว
ทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุน่ ทีม่ าจากครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนวัยรุ่นมีอายุระหว่าง
15-17 ปี ในภาคตะวันออก 8 จังหวัด ที่มาจากครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งเป็นประชากรที่ไม่สามารถระบุจ�ำนวนได้
2. กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ นักเรียนวัยรุ่น
มีอายุระหว่าง 15-17 ปี ในภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง และ ปราจีนบุรี ได้จาก
การใช้วธิ กี ารสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน (Multi-Stage Sampling)
จ�ำนวน 450 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่ำโดยการ
หาสัดส่วนของตัวแปรเชิงประจักษ์ (Observation Variable)
ต่อกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ต่อ 10
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาความหยุ่นตัวทางอารมณ์
ประกอบด้วย ตัวแปรชีว้ ดั 4 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบการมอง
การณ์ไกล องค์ประกอบความเชื่อมั่นในตัวเอง องค์ประกอบ
ความอดทน และ องค์ประกอบการจัดการทางอารมณ์
ขั้นตอนที่ 2 การเสริมสร้างความหยุ่นตัวทาง
อารมณ์ของนักเรียนวัยรุน่ ทีม่ าจากครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วด้วย
รูปแบบการปรึกษากลุม่ เชิงบูรณาการ มีวธิ ดี ำ� เนินการดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ในการเสริมสร้างความหยุ่นตัวทาง
อารมณ์ ได้แก่ นักเรียนวัยรุ่นมีอายุระหว่าง 15-17 ปี
ในภาคตะวันออก 8 จังหวัด ที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
ซึ่งเป็นประชากรที่ไม่สามารถระบุจ�ำนวนได้
2. กลุ่มตัวอย่าง ในการเสริมสร้างความหยุ่นตัว
ทางอารมณ์ จ�ำนวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 15 คน ได้มาจากการเป็นอาสาสมัคร โดย
มีวิธีการคัดเลือกดังนี้
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		 2.1 ท�ำการติดต่อกลับไปยังกลุ่มตัวอย่างใน
ขั้ น ตอนที่ 1 ที่ มี ค ่ า การหยุ ่ น ตั ว ทางอารมณ์ น ้ อ ยกว่ า
เปอร์ เซนไทล์ ที่ 30 เพื่ อ สอบถามความสมั ค รใจในการ
เข้าร่วมโปรแกรมการทดลอง
2.2 ท�ำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) จากอาสาสมัครให้ได้จ�ำนวน 30 คน แล้วท�ำการ
สุ่มอีกครั้งเพื่อแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 15 คน โดยให้กลุ่มที่ 1
เป็นกลุ่มทดลอง กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิง
บูรณาการ
2. ตัวแปรตาม คือ ความหยุ่นตัวทางอารมณ์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แบบวัดความหยุ่นตัวทางอารมณ์ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น จ�ำนวน 33 ข้อ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) โดยผู ้ เชี่ ย วชาญ มี ค ่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง
(Item Objective Congruence: IOC) อยู ่ ร ะหว่ า ง
.66 - 1.00 และมีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.95
2. รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ
ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective
Congruence: IOC) เท่ากับ 1.00

วิธีการรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development) ผู้วิจัยด�ำเนินการวิจัยด้วยเทคนิค
การวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) ด้วยการศึกษา
องค์ประกอบของความหยุ่นตัวทางอารมณ์ โดยได้พัฒนา
มาจากแนวคิดของ Bernard,2008 ด�ำเนินการเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ทีผ่ า่ น
การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (Discriminate Power) และ
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ได้แบบสอบถามประกอบด้วย
ข้อค�ำถามด้านละ 12 ข้อรวมจ�ำนวน 48 ข้อค�ำถาม หลังจาก
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นัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการเก็บข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างจริง จ�ำนวน
450 คน และได้ด�ำเนินการตรวจสอบคุณภาพของข้อค�ำถาม
อีกครั้ง พบว่า ข้อค�ำถามที่ผ่านเกณฑ์ ด้านการมองการณ์
ไกล จ�ำนวน 8 ข้อค�ำถาม มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อระหว่าง
0.41 - 0.60 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 ด้านความ
เชื่อมั่นในตัวเอง จ�ำนวน 10 ข้อ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ
ระหว่าง 0.50 - 0.72 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89
ด้านความอดทน จ�ำนวน 7 ข้อ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ
ระหว่าง 0.54 - 0.64 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.83
และด้านการจัดการอารมณ์ จ�ำนวน 8 ข้อ มีคา่ อ�ำนาจจ�ำแนก
รายข้อระหว่าง 0.56 - 0.71 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ
0.87 รวมข้อค�ำถามที่มีคุณภาพทั้งสิ้นจ�ำนวน 33 ข้อค�ำถาม
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 แล้วจึงน�ำข้อค�ำถาม
ทั้ง 33 ข้อ มาด�ำเนินการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสถิติการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 (Secondary
Confirm Factor Analysis) ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทาง
สถิติ หากพบว่าแบบจ�ำลองตามสมมุติฐานยังไม่มีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Non Fit) ผู้วิจัยด�ำเนินการ
ปรับแก้แบบจ�ำลองด้วยการตัดข้อค�ำถามที่มีค่าน�้ำหนักองค์
ประกอบมาตรฐาน (Factor Loading) น้อยกว่า 0.40 ออก
เพราะยังไม่เป็นองค์ประกอบทีด่ ใี นแบบจ�ำลองได้ (Stevens,
2002) และการยอมให้ค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดของ
ตัวแปรเชิงประจักษ์ บางคู่มีความสัมพันธ์กัน (Set Error
Covariance) จนกระทั่งแบบจ�ำลองมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่ยอมรับได้ จึงจะยอมรับในการ

ประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ในแบบจ�ำลองดังกล่าว
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิจัยด้วยเทคนิคการวิจัยเชิง
ทดลอง (Experimental Research) ด้วยการทบทวน
เอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง และสังเคราะห์โปรแกรม
การปรึกษาเสริมสร้างการหยุน่ ตัวทางอารมณ์ แล้วด�ำเนินการ
ทดลองด้ ว ยแบบแผนการทดลองแบบกลุ ่ ม ควบคุ ม ที่ มี
การวัดก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล
(Control Group Pretest Posttest Follow up Design)
กับกลุม่ ทดลองจ�ำนวน 15 คน และกลุม่ ควบคุม จ�ำนวน 15 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิค การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวแบบพหุที่มีการวัดซ�้ำ (One-Way ANOVA Repeated
Measurement) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนของกลุ่มทดลอง
(Experimental Group) ระหว่าง 1) ระยะก่อนทดลอง 2)
หลังการทดลอง 3) ระยะติดตามผล และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิติทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบพหุ
ทีม่ กี ารวัดซ�ำ้ (Two-Way ANOVA Repeated Measurement)
เพื่อเปรียบเทียบคะแนนของกลุ่มทดลอง (Experimental
Group) ระหว่าง 1) ระยะก่อนทดลอง 2) หลังการทดลอง
3) ระยะติดตามผล

ผลการวิจัย

1.ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
ที่ 2 (Secondary Confirm Factor Analysis) ขององค์
ประกอบการหยุ่นตัวทางอารมณ์ ตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ข้อที่ 1 รายละเอียดดังตาราง 1
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ตารางที่ 1 ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Factor Loading Score) แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน
(Standardize Score) ขององค์ประกอบการหยุ่นตัวทางอารมณ์ (n = 450)
Error
Factor Loading
t
ความหยุ่นตัวทางอารมณ์
(q)
(l)
การมองการณ์ไกล (getting along)
.99
.02
11.64**
ความเชื่อมั่นในตัวเอง (conf)
.94
.12
15.14**
ความอดทน (persi)
.98
.04
12.75**
การจัดการ (emana)
.89
.22
15.00**
2
2
c = 829.88, df= 457, p-value = 0.00000; Relative c = 1.81; RMSEA = .043; GFI = .92;
AGFI = .90; RMR = .033; SRMR= .040; P-Value for Test of Close Fit = 1.00; NFI = .97;
IFI= .99; CFI = .99; CN = 279.66
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R2
.98
.88
.96
.78

** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 1 พบว่า องค์ประกอบการหยุ่นตัวทาง
อารมณ์ มี ค วามกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ (c 2=
829.88, df = 457, p-value = .00000; Relative
c2= 1.81; RMSEA = .043; GFI = .92; AGFI = .90;
RMR = .033; SRMR = .040; P-Value for Test of Close
Fit = 1.00; NFI = .97; IFI= .99; CFI = .99; CN = 279.66)
มี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบด้านการมอง
การณ์ไกล (gl) ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบย่อย องค์
ประกอบด้านความเชื่อมั่นในตัวเอง (conf) ประกอบด้วย
10 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบด้านความอดทน (parsi)
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบย่อย และองค์ประกอบด้าน
การจัดการอารมณ์ตนเอง (emana) ประกอบด้วย 8 องค์
ประกอบย่ อ ย ค่ า น�้ ำ หนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน (l)
(Standardized Solution) มีค่าอยู่ระหว่าง .89 - .99
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 มีคา่ ความคลาดเคลือ่ น
มาตรฐาน (q) อยู่ระหว่าง .02 - .22 แต่ละตัวแปรชี้วัด
สามารถ อธิบายความแปรปรวนของตัวชี้วัดหลัก (ตัวชี้วัด
แต่ละตัวแปรมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยพิจารณา
จากค่า R2) ได้ระหว่างร้อยละ 78-98
2. ผลของการพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิง
บูรณาการเพือ่ เสริมสร้างความหยุน่ ตัวทางอารมณ์ของนักเรียน

วัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
การพั ฒ นารู ป แบบการให้ ก ารปรึ ก ษากลุ ่ ม เชิ ง
บูรณาการเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนวัยรุ่น
ทีม่ าจากครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ เป็นรูปแบบ
การให้การปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ โดยใช้แนวคิดส�ำคัญ
หลั ก จากทฤษฎี ก ารปรึ ก ษาแบบเล่ า เรื่ อ ง ซึ่ ง เป็ น ทฤษฏี
การปรึกษาครอบครัว ร่วมกับเทคนิคจากทฤษฏีพฤติกรรม
นิ ย ม ทฤษฏี ก ารรู ้ คิ ด พฤติ ก รรม ทฤษฎี เ น้ น ทางออก
ระยะสั้น เพื่อให้นักเรียนวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตระหนัก
ในอารมณ์ ข องตนเอง ท� ำ ความเข้ า ใจความคิ ด อารมณ์
พฤติกรรม เรียนรู้ความเชื่อมโยงของอารมณ์ตนเองที่ได้รับ
อิทธิพลจากครอบครัว ตลอดจนมีความมุ่งมั่น อดทน และ
สามารถจัดการอารมณ์ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรูป
แบบการให้การปรึกษากลุม่ เชิงบูรณาการ ประกอบด้วย การ
ให้การปรึกษากลุ่มทั้งหมด 12 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที
รูปแบบการให้การปรึกษากลุม่ เชิงบูรณาการ ได้รบั
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ มี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Item-objective Congruence:
IOC) เท่ากับ 1.00 มีขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ เริม่ ต้น เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูว้ จิ ยั
กับนักเรียนวัยรุน่ ทีเ่ ป็นสมาชิกกลุม่ และระหว่างสมาชิกในกลุม่
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ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันอันดับ 2 ความหยุ่นตัวทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่น
ผู ้ วิ จั ย จะชี้ แจงวั ต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ก าร บทบาทหน้ า ที่ ข อง
สมาชิกกลุ่ม การรักษาความลับ ข้อตกลง ระยะเวลาในการ
ให้การปรึกษา วัน เวลา สถานที่ที่ใช้ในการให้การปรึกษา
เพื่อท�ำให้สมาชิกกลุ่มได้เปิดเผยความ รู้สึก และ มั่นใจที่จะ
พูดคุยถึงปัญหาทีเ่ กีย่ วกับอารมณ์ของตนเอง ทีม่ าจากผลกระ
ทบของครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว โดยใช้เทคนิคการให้การปรึกษา
เบื้องต้น เช่น การฟังอย่างตั้งใจ การใช้ค�ำถามปลายเปิด
การสะท้อนความรู้สึก การทวนความ การให้ก�ำลังใจและ
การชื่นชม การใส่ใจ การสรุปความ
ขั้ น ด� ำ เนิ น การ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก
เรียนรู้ และ เข้าใจความหยุ่นตัวทางอารมณ์ เรียนรู้ผล
กระทบจากครอบครัวทีม่ ตี อ่ อารมณ์ของตนเอง และตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของความหยุน่ ตัวทางอารมณ์ สมาชิกกลุม่ จะ
ตั้งเป้าหมายในการเสริมสร้างการหยุ่นตัวทางอารมณ์ การ
เรียนรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม
เพื่อให้สามารถแสดงพฤติกรรม และ สามารถจัดการอารมณ์
ได้อย่างเหมาะสม

ครั้งที่ 1 การเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์
เริ่มจากการให้สมาชิกกลุ่มตระหนักในอารมณ์ของตนเอง
อิทธิพลของครอบครัว บุคคลต่างๆ สถานการณ์ต่างๆ ที่มี
ต่ออารมณ์ของตน ผู้วิจัยจะให้สมาชิกกลุ่มเรียนรู้การใช้
ปรอทวัดอารมณ์ของตนเอง เพื่อการรู้เท่าทันอารมณ์ของ
ตนเอง เรียนรู้ความเชื่อมโยงระหว่างการใส่ใจในอารมณ์ใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน ท�ำความเข้าใจอารมณ์ส�ำหรับทุกคน
เผชิญหน้ากับความรู้สึก ชอบ หรือ ไม่ชอบ และทดลองการ
คิดในลักษณะใหม่ๆ โดยผู้วิจัยบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค
ในการให้การปรึกษา เพื่อให้สมาชิกที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเกิด
การตระหนักรู้ในอารมณ์ของตนเอง
ครั้งที่ 2 การเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์
ด้านการมองการณ์ไกล ผู้วิจัยจะให้สมาชิกกลุ่มเล่าเรื่องที่
ตนเองทดลองท�ำสิ่งใหม่ๆ ภายใต้สถานการณ์ความเครียด
ที่ตนพบเจอ และเรียนรู้แนวทางในการสร้างความมุ่งมั่นให้
ตนเอง ในแต่ละสถานการณ์นั้น
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ครั้งที่ 3 การเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์
ด้านการเสริมสร้างการมองการณ์ไกล ผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่ม
ก�ำหนดเป้าหมายในชีวติ ของตนเอง จากกิจกรรมถนนอารมณ์
และ กิจกรรมทางเลือกที่หลากหลายที่สมาชิกกลุ่มจะเลือก
และก�ำหนดได้ด้วยตนเอง
ครั้งที่ 4 การเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์
ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้วิจัยจะ
บูรณาการเทคนิคการผ่อนคลาย และ ฝึกความกล้าหาญให้
กับนักเรียนวัยรุ่นที่เป็นสมาชิกกลุ่ม สมาชิกกลุ่มจะได้เรียนรู้
อารมณ์และความรู้สึกที่ท�ำให้ส่งผลต่อความมุ่งมั่นในตนเอง
การค้นหาบทสรุปของการสร้างความมั่นใจ การฝึกพูดกับ
ตนเอง พูดกับสมาชิกครอบครัว พูดกับเพือ่ นด้วยความมัน่ ใจ
ครั้งที่ 5 การเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์
ด้านการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้วิจัยจะให้สมาชิกกลุ่ม
ฝึกการเรียนรู้ ว่าชีวิตนี้ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ สมาชิกกลุ่ม
จะต้องปรับความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม เพื่อที่จะท�ำให้
เกิดความรู้สึกที่ดีทั้งต่อตนเองและครอบครัวเดิม
ครั้งที่ 6 การเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์
ด้านการเรียนรู้ความอดทน ผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่มได้บอก
เล่าความรู้สึกของตนเอง ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน ผ่าน
เทคนิคในทฤษฎีเล่าเรื่อง เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ยาก
ที่ผ่านมาในชีวิต แต่สมาชิกสามารถผ่านมาได้ และ กิจกรรม
ความผิดพลาดเพื่อนฉัน ในครั้งนี้สมาชิกจะได้ฝึกการส�ำรวจ
และท�ำความเข้าใจกับความคิดอัตโนมัตเิ ชิงลบ วิเคราะห์และ
สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครั้งที่ 7 การเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์
ด้านการเสริมสร้างความอดทน ผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่มแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ที่เขาสามารถท�ำสิ่งที่ยากให้ส�ำเร็จได้
และ เรียนรู้สิ่งใดจากการท�ำสิ่งที่ยากให้ส�ำเร็จได้ และ เสริม
สร้างให้สมาชิกกลุม่ มีความอดทน ต่อสูก้ บั อารมณ์ของตนเอง
อารมณ์ของผูอ้ นื่ สถานการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดในชีวติ และ ตระหนัก
เสมอว่า ไม่มีอะไรที่เป็นไม่ได้
ครั้งที่ 8 การเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์
ด้านการบริหารจัดการอารมณ์ของตนเอง ผูว้ จิ ยั จะให้สมาชิก
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กลุม่ ได้สำ� รวจความคิด พฤติกรรม อารมณ์ และปฏิกริ ยิ าทาง
ร่างกายของตนเองโดยใช้เทคนิคการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็น
ฐาน (Problem – based Learning) เทคนิคการมองภาพใหม่
(Reframing) เทคนิคการชื่นชมตนเอง (Self-Admiration)
ครั้งที่ 9 การเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์
ด้านการบริหารจัดการอารมณ์ของตนเอง ผูว้ จิ ยั จะใช้เทคนิค
การท�ำในสิ่งที่ตรงกันข้าม (Paradox) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
อารมณ์ของตนเอง แต่ละอารมณ์ เช่น โกรธ เกลียด อิจฉา
ซึ่งเป็นอารมณ์ทางลบ เรียนรู้ผลและการปรับเปลี่ยน และ
สร้างพันธะสัญญากับตนเอง
ครั้งที่ 10 การเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์
ด้านการเสริมสร้างการบริหารจัดการอารมณ์ของตนเอง ผู้
วิจัยให้สมาชิกกลุ่มเชิญสมาชิกครอบครัว 1 คน ร่วมใน
กลุ่มครั้งนี้ด้วย โดยผู้วิจัยจะให้สมาชิกกลุ่มและครอบครัว
เรียนรู้ความรู้สึกซึ่งกันและกัน เปิดเผย ผู้วิจัยใช้เทคนิคการ
ร้องขอในวันที่ห่วงใย (Caring Day) เพื่อให้สมาชิกกลุ่มและ
ครอบครัวร้องในสิง่ ทีแ่ ต่ละฝ่ายอยากได้ และ ให้อกี ฝ่ายตกลง
ให้ในสิ่งที่สามารถให้ได้ เรียนรู้
ครั้งที่ 11 การเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์
บูรณาการองค์ประกอบทุกด้าน ผู้วิจัยให้สมาชิกกลุ่มแสดง
ความรู้สึกที่มีต่ออารมณ์ของตนเองในขณะนี้ ความยากใน
การควบคุมอารมณ์ การจัดการกับอารมณ์ สิง่ ใดทีจ่ ะสามารถ
ท�ำให้สามารถเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่กกันและกัน ขณะ
เดียวกัน ผู้วิจัยสอนและสร้างเสริมให้สมาชิก กลุ่มสามารถ
ยืนหยัดในการสร้างความหยุน่ ตัวทางอารมณ์ได้อย่างเข้มแข็ง
ครั้งที่ 12 การยุติการปรึกษา ผู้วิจัยยุติการปรึกษา
กลุ่มเชิงบูรณาการ ด้วยการให้สมาชิกกลุ่มเชิญครอบครัว
มาอีกครั้งหนึ่ง และ ให้สมาชิกกลุ่มเตรียมการ์ดแสดงความ
รูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ ครอบครัว ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ ตนเอง และ การเรียนรู้
ทีจ่ ะเริม่ ต้นใหม่อย่างมีความหมายอีกครัง้ หนึง่ ในการยุตกิ าร
ปรึกษาและประเมินตนเองภายหลังการเข้าร่วมการปรึกษา
กลุ่มเชิงบูรณาการ

หน้าที่ 208

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ขั้นสรุป เพื่อส�ำรวจความรู้สึกและความคิดที่มีต่อ
การให้การปรึกษากลุม่ และประเมินความหยุน่ ตัวทางอารมณ์
ของสมาชิกกลุ่มหลังการให้การปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ
โดยใช้เทคนิคการให้การปรึกษาเบื้องต้น ได้แก่ การฟังอย่าง
ตั้งใจ ค�ำถามปลายเปิด การสะท้อนความ การสะท้อนความ

รู้สึก การท�ำให้กระจ่าง การให้ก�ำลังใจและการชื่นชม การ
ใส่ใจ การสรุปความ
3. ผลของรูปแบบการปรึกษากลุม่ เชิงบูรณาการ
เพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่น
ที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ดังแสดงในตารางที่ 3-4

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการหยุ่นตัวทางอารมณ์ในภาพรวม และรายด้าน ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง และ ติดตามผลของกลุ่มทดลองด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบทางเดียวที่
มีการวัดซ�้ำ (One-Way ANOVA Repeated Measurement)
ตัวแปร
การมองการณ์ไกล (gl)
ความเชื่อมั่นในตัวเอง (conf)
ความอดทน (persii)
การจัดการอารมณ์ (emana)
การหยุ่นตัวทางอารมณ์โดยรวม

ก่อน (1)
M
SD
2.93 .11
2.87 .22
2.81 .22
2.78 .33
2.85 .20

หลัง (2)
ติดตาม (3)
F
Bonferroni test
M
SD
M
SD
3.57
.29
3.59
.23 87.23*
2>1, 3>1
3.48
.26
3.57
.29 85.85*
2>1, 3>1
3.41
.28
3.33
.32 31.54*
2>1, 3>1
3.46
.29
3.43
.31 54.36*
2>1, 3>1
3.48
.20
3.48
.20 175.54*
2>1, 3>1
Wilks’ Lambda = .052, F = 19.52, P = .000

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
การหยุ่นตัวทางอารมณ์โดยรวม และรายด้าน ระหว่างก่อน
การทดลอง หลังการทดลอง และการติดตามผล พบว่า ค่า
เฉลี่ยทั้ง 3 ช่วง แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (F= 31.54 ถึง 175.54) เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ เป็นราย
คูใ่ นแต่ละช่วงการวัด พบว่า ค่าเฉลีย่ การหยุน่ ตัวทางอารมณ์

โดยรวม และรายด้านทุกด้าน มีความแตกต่างเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งหมด กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยหลังการทดลอง มากกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ค่าเฉลี่ยการติดตามผล มากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการหยุ่นตัวทางอารมณ์ในภาพรวมและรายด้าน ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผลของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน แบบสองทางที่มีการวัดซ�้ำ (Two-Way
ANOVA Repeated Measurement)
ตัวแปร

ระยะเวลา

การมองการณ์ไกล (gl)

ก่อน (1)
หลัง (2)
ติดตาม (3)
ความเชื่อมั่นในตัวเอง (conf) ก่อน (1)
หลัง (2)
ติดตาม (3)
ความอดทน (persii)
ก่อน (1)
หลัง (2)
ติดตาม (3)
การจัดการอารมณ์ (emana) ก่อน (1)
หลัง (2)
ติดตาม (3)
การหยุ่นตัวทางอารมณ์โดย ก่อน (1)
รวม
หลัง (2)
ติดตาม (3)

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
F
(n=15)
(n=15)
(Interaction)
M
SD
M
SD
2.93
.11
2.69
.46
20.68*
3.57
.29
2.82
.35
3.59
.23
2.86
.39
2.87
.22
2.63
.57
6.70*
3.48
.26
2.85
.37
3.57
.29
2.91
.47
2.81
.22
2.74
.53
9.95*
3.41
.28
2.86
.39
3.33
.32
2.84
.39
2.78
.33
2.53
.56
8.05*
3.46
.29
2.75
.43
3.43
.31
2.75
.40
2.85
.20
14.59*
2.65
.50
3.48
.20
2.82
.36
3.48
.20
2.84
.37
Wilks’ Lambda = .530, F = 4.945, P = .000

t-test
2.00
6.23*
6.02*
1.53
5.24*
4.50*
0.48
4.32*
3.62*
1.46
5.15*
5.09*
1.46
5.98*
5.66*

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ การหยุน่ ตัวทางอารมณ์
ในภาพรวม และรายด้านระหว่างก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผล ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุม โดยพิจารณาจากผลของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กัน (Interaction) ของกลุ่มการทดลอง (กลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุมคุม) กับระยะเวลาในการวัด (ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล) พบว่าความการ
หยุ่นตัวทางอารมณ์ในภาพรวม และรายด้านมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มการทดลอง กับระยะเวลาในการวัด อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 6.70 ถึง 20.68) ดังนัน้ ผู้
วิจยั จึงได้ทำ� การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ เป็นรายคูท่ งั้ 5 ตัวแปร
พบว่าค่าเฉลี่ยการหยุ่นตัวทางอารมณ์โดยรวม และรายด้าน
ทุกด้าน ก่อนการทดลองมีคะแนนไม่แตกต่างกัน แต่หลัง

การทดลอง และติดตามผล พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนสูง
กว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล

การพัฒนาความหยุ่นตัวทางอารมณ์ของนักเรียน
วัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวด้วยรูปแบบการให้การ
ปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตาม
สมมติฐานดังนี้
สมมุติฐานข้อที่ 1 องค์ประกอบการหยุ่นตัวทาง
อารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการหยุ่นตัวทาง
อารมณ์ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (c2= 829.88,
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df= 457, p-value = .00000; Relative c2= 1.81;
RMSEA = .043; GFI = .92; AGFI = .90; RMR =
.033; SRMR= .040; P-Value for Test of Close Fit
= 1.00; NFI = .97; IFI= .99; CFI = .99; CN = 279.66)
พบว่า มี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การมองการณ์ไกล (gl )
ความเชื่อมั่นในตัวเอง (conf) ความอดทน (persi) และการ
จัดการอารมณ์ ( emana) ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
(l) (Standardized Solution) มีค่าอยู่ระหว่าง .89 - .99
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 มีคา่ ความ คลาดเคลือ่ น
มาตรฐาน (q) อยูร่ ะหว่าง .02 - .22 แต่ละตัวแปรชีว้ ดั สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวชีว้ ดั หลัก (ตัวชีว้ ดั แต่ละตัวแปร
มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2) ได้
ระหว่างร้อยละ 78-98 จากข้อมูลน�้ำหนักองค์ประกอบทั้ง 4
องค์ประกอบ จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนและมีความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาความหยุน่ ตัวทางอารมณ์ ซึง่ สอดคล้องกับ
องค์ประกอบความหยุ่นตัวทางอารมณ์ของ Bernard, 2008
ที่ก�ำหนดไว้ 4 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านการมองการณ์ไกล
องค์ประกอบด้านความเชือ่ มัน่ ในตนเอง องค์ประกอบด้านความ
อดทน และองค์ประกอบด้านการจัดการอารมณ์ สอดคล้องกับ
ความคิดเห็นในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กล่าว
ว่าความหยุ่นตัวทางอารมณ์ส่งผลให้วัยรุ่นมีความสามารถ
ในการปรับตัวอยู่รอด อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ศักยภาพ ในสังคมปัจจุบัน จากความส�ำคัญดังกล่าว จึงควร
น�ำองค์ประกอบความหยุ่นตัวทางอารมณ์ ไปเป็นแนวทาง
ใน การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ
เพื่อเสริมสร้างการหยุ่นตัวทางอารมณ์แก่นักเรียนวัยรุ่นที่มา
จากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวต่อไป
สมมติฐานข้อ 2 กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมการให้การ
ปรึกษาตามรูปแบบการปรึกษาเชิงบูรณาการ มีคะแนนความ
หยุ่นตัวทางอารมณ์ หลังการทดลอง และติดตามผล สูงกว่า
ก่อนการเข้าร่วม
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลอง
ที่ได้รับการให้ปรึกษากลุ่มตามรูปแบบการให้การปรึกษา
กลุ่มเชิงบูรณาการที่มีทฤษฏีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องเป็น

ฐานหลังการทดลองและติดตามผลเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อน
การทดลองอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ทั้ ง นี้
เนื่องจากรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการที่มี
ทฤษฏีครอบครัวเป็นฐานทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มุง่ เน้นให้นกั เรียน
วั ย รุ ่ น ที่ เ ป็ น กลุ ่ มทดลองได้ ท� ำ ความเข้ า ใจตนเอง เข้ า ใจ
ความคิด อารมณ์ ในการที่จะแสดงออกเป็นการกระท�ำ โดย
เริม่ จากการส�ำรวจ สังเกตอารมณ์ ความคิดของตนเอง เกิดการ
ตระหนักรู้ และ เรียนรู้ที่จะมองการณ์ไกล รวมทั้งการสังเกต
การตอบสนองของร่างกายตนเองเมือ่ มีอารมณ์เกิดขึน้ ซึง่ เป็น
วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเสริมสร้างความหยุ่นตัว
ทางอารมณ์ให้กับนักเรียนวัยรุ่น การที่นักเรียนวัยรุ่นได้เรียน
รู้ความสามารถของตนเอง เช่น ความมุ่งมั่นในตน ความเชื่อ
มัน่ ในตนเอง โดยเฉพาะการเชือ่ ในอ�ำนาจในตนเอง เมือ่ เผชิญ
กับสถานการณ์ทยี่ ากล�ำบาก กดดันหรือท�ำให้เกิดความเครียด
(Bernard, 2008) และ สามารถควบคุม ตลอดจนจัดการ
อารมณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้น จุด
เด่นของรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการนี้ คือ การน�ำ
สมาชิกในครอบครัวทีม่ อี ทิ ธิพลต่อนักเรียนวัยรุน่ เข้าร่วมกลุม่
การให้การปรึกษาด้วย จะท�ำให้นกั เรียนวัยรุน่ กลุม่ ทดลองได้
เข้าใจครอบครัวมากขึ้น และ ได้จัดการกับเรื่องราวที่ค้างคา
ใจที่ส่งผลต่ออารมณ์ของกลุ่มทดลองด้วย ผลการวิจัย ยัง
สอดคล้องกับที่ Salovey and Sluyter (1997) อธิบายไว้
ว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคคลพัฒนาจากบุคคลทีม่ กี าร
จัดการกับอารมณ์ และ มีความหยุ่นตัวทางอารมณ์ที่เหมาะ
สม จะเป็นส่วนส�ำคัญทีจ่ ะเสริมสร้างความมัน่ คงทางอารมณ์
ตลอดจนเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และลดภาวะ
ความความเครียดของแต่ละบุคคล ท�ำให้สามารถบริหารจัดการ
อารมณ์ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ความหยุน่ ตัวทางอารมณ์
ในภาพรวม และรายด้านระหว่างก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผล ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุม พบว่าความหยุ่นตัวทางอารมณ์ในภาพรวม และราย
ด้านมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการทดลอง กับระยะเวลาใน
การวัด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 6.70 ถึง
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20.68) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทำ� การเปรียบเทียบ ค่าเฉลีย่ เป็นราย
คูท่ งั้ 5 ตัวแปร พบว่าค่าเฉลี่ยการหยุ่นตัวทางอารมณ์โดยรวม
และรายด้านทุกด้าน ก่อนการทดลองมีคะแนนไม่แตกต่าง
กัน แต่หลังการทดลอง และติดตามผลพบว่า กลุ่มทดลองมี
คะแนนสูงกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05ทั้งนี้เนื่องจาก นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลองได้รับการเสริม
สร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์ด้วยรูปแบบการปรึกษากลุ่ม
เชิงบูรณาการที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จึงท�ำให้นักเรียนวัยรุ่นกลุ่ม
ทดลองมีความตระหนัก การจัดการกับเรื่องราวที่ค้างคาจาก
ครอบครัว การเรียนรุเ้ ทคนิคในการพัฒนาอารมณ์ของตนเอง
อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ Bernard (2008) และ
Bono and Remus (2006) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาความหยุ่น
ตัวทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุน่ ด้วยกระบวนการฝึกอบรม
และพบว่าประสิทธิภาพในการอบรมท�ำให้นกั เรียนทีเ่ ป็นกลุม่
ทดลองมีความสามารถในการเรียนรู้ แลกเลีย่ นประสบการณ์
และ สามารถควบคุมอารมณ์ และ พัฒนาการหยุ่นตัวทาง
อารมณ์ได้สูงกว่ากลุ่มควบคุม

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 ผลการวิจัยครั้งนี้ ได้องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของความหยุ่นตัวทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่น 4
องค์ประกอบที่สอดคล้องแนวคิดทฤษฎีและบริบทของไทย
ได้แก่ องค์ประกอบการมองการณ์ไกล องค์ประกอบความ
อดทน องค์ประกอบความเชือ่ มัน่ ในตนเอง และ องค์ประกอบ
การจัดการอารมณ์ของตนเอง ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้
เป็นคุณลักษณะทางจิตทีม่ คี วามส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้วยั รุน่ เติบโต
ไปเป็นประชากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ หากมีการเรียนรู้ มีความตระหนัก
ตลอดจนมีการพัฒนาตนเอง ดังนัน้ ผลการวิจยั นี้ จะท�ำให้ได้
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แบบวัดความหยุน่ ตัวทางอารมณ์ทสี่ อดคล้องกับบริบทในสังคม
ปัจจุบนั จึงควรน�ำแบบวัดไปใช้ในการคัดกรอง และ สร้างเสริม
ให้นกั เรียนวัยรุน่ มีความหยุน่ ตัวทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
		 1.2 รูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการ
โดยมีทฤษฎีการปรึกษาแบบเล่าเรื่องซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎี
ครอบครัวเป็นฐาน ที่ผู้วิจัยพัฒนามาจากพื้นฐานความคิด
ในการพัฒนาบุคคล ควรเริ่มต้นจากพื้นฐานด้านครอบครัว
ดังนั้นการน�ำทฤษฎีครอบครัวมาบูรณาการเพื่อพัฒนารูป
แบบการปรึกษากลุ่ม จึงเป็นแนวคิดที่มีความทันสมัย และ
เสริมสร้างให้วัยรุ่นตระหนักถึงความส�ำคัญของอิทธิพลของ
ครอบครัวที่มีต่อคุณภาพของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่
อยู่ในครอบครัวที่มีสภาพปัญหาและความจ�ำเป็นในปัจจุบัน
เมื่อสมาชิกเข้าใจ ก็จะใส่ใจกันและกัน ให้ก�ำลังใจช่วยเหลือ
กัน เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ท�ำให้สามารถพัฒนา
บุคคลและครอบครัวได้อย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ จึงควรมีการเผยแพร่
และน�ำรูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการโดยใช้ทฤษฎี
ครอบครัวเป็นฐานในการด�ำเนินงานกับเยาวชนในวงกว้างต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรพัฒนารูปแบบการปรึกษาครอบครัว
ในวัยรุ่นที่มีความหยุ่นตัวทางอารมณ์ เนื่องจากพื้นฐานทาง
อารมณ์ของบุคคลล้วนมีจดุ เริม่ ต้นมาจากครอบครัว การใช้รปู
แบบการปรึกษาครอบครัวอาจจะเป็นรูปแบบหนึง่ ทีส่ ามารถ
พัฒนาความหยุน่ ตัวทางอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธหี นึง่
		 2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความหยุ่นตัว
ทางอารมณ์ของเยาวชนที่มาจากครอบครัวลักษณะอื่น หรือ
ความหยุ่นตัวทางอารมณ์ของเยาวชนที่มีรูปแบบการเลี้ยงดู
ที่แตกต่างกัน เพื่อน�ำไปพัฒนาเป็นนโยบายในการส่งเสริม
สถาบันครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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โรงเรียนบันดาลใจ เป็นหนังสือที่รวบรวมกรณี
ศึกษา ข้อมูล ข่าวสาร งานวิจัยจากประเทศต่างๆ มาบอก
เล่าความคิดด้านการศึกษาทีต่ กผลึกความคิดกว่า 40 ปี ของ
ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาชาวอังกฤษคนหนึ่งที่เติบโตมา
ด้วยสวัสดิการการศึกษาทีร่ ฐั บาลจัดให้ประชาชน ผูเ้ ขียนเป็น
อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย เป็นนักวิชาการ นักวิจัย การที่
ผู้เขียนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษามากมาย
ท�ำให้ได้รับเชิญมาบรรยายบนเวที TED แคลิฟอร์เนีย กับ
หั ว ข้ อ โรงเรี ย นท� ำ ลายความคิด สร้างสรรค์จริงหรือ? ที่

มีผู้รับชมออนไลน์กว่า 30 ล้านครั้ง ท�ำให้เกิดการพูดถึง
มากมายของผู้คนทั่วโลกหลังจากการบรรยายเสร็จสิ้น และ
ส่วนหนึ่งของการบรรยายนี้ได้ถูกน�ำมาเขียนเป็นหนังสือ
เล่มนี้เอง ซึ่งโรงเรียนบันดาลใจ มีค�ำถามมากมายที่ต้องการ
น�ำเสนอความเป็นไปของปัญหาการศึกษาในโรงเรียน? ระดับ
มัธยมศึกษาของสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ในยุค
ปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสร้างมาตรฐาน ทั้งหลักสูตรแห่ง
ชาติ ที่มุ่งเน้นสายวิชาการกับรายวิชาที่มีการจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญหลายล�ำดับชั้นท�ำให้วิชาการส�ำคัญมากกว่าวิชาชีพ
การปฏิรูปการสอนที่เมินการให้ความส�ำคัญของกิจกรรม
กลุ่ม และการประเมินผลที่เน้นการสอบอย่างเป็นทางการ
และเป็นปรนัยหลายตัวเลือก การมุ่งเน้นดังกล่าวเรียกได้
ว่าเป็นขบวนการปฏิรูปการศึกษา แต่การด�ำนินการยังสวน
ทางและไม่ประสบผลส�ำเร็จ เนื่องจากยังพบว่ามีนักเรียน
กว่า 17% ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายและยังอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ นอกจากนั้นนักเรียนยังขาดความรู้วัฒนธรรม
พื้นๆ ที่ควรจะรู้ โดยสิ่งที่ผู้เขียนน�ำเสนอ คือ การจัดการ
การศึกษาที่สมดุล ค�ำนึงถึงความแตกต่างของบุคคล และ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผ่านภาคส่วนต่างๆ ที่น่าสนใจ
คือผู้เขียนได้น�ำเสนอพร้อมกรณีศึกษา ได้แก่ 1) โรงเรียน

*อาจารย์ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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แห่งความบันดาลใจ ทีค่ ำ� นึงถึงปัจเจกบุคคล การปรับเปลีย่ น
วัฒนธรรม บรรยากาศ ระบบ และนวัตกรรมที่สนับสนุนส่ง
เสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน 2 ) การเรียน ควรมีรปู แบบทีห่ ลาก
หลายแบบฟรีสไตล์ การมาเรียนเสมือนมาท�ำงานกับครูผสู้ อน
และเดินออกจากขอบเขตการมุ่งเน้นแต่วิชาการ แต่เป็นการ
ยืดหยุ่นตามความสามารถของแต่ละบุคคล 3) การสอน จะ
ต้องมีพลังของการสอน การจูงใจ การดึงศักยภาพของผูเ้ รียน
สร้างความคาดหวัง การติดปีกให้ผู้เรียน และการสอนอย่าง
สร้างสรรค์ 4) หลักสูตร กรอบเนือ้ หาทีก่ ำ� หนดให้ผเู้ รียนต้อง

เรียนรู้ โดยหลักสูตรควรจะมีความหลากหลาย มีความลึก
และมีพลวัต คือเปิดโอกาสเชือ่ มโยงปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียน
ครู และคนในชุมชน 5) การสอบ ควรเป็นการประเมินผลการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การที่
ผู้เรียนได้น�ำสิ่งที่เรียนไปใช้ได้จริง เป็นต้น
ดังนัน้ การได้อา่ นหนังสือโรงเรียนบันดาลใจอาจจะ
ท�ำให้ผู้อ่านได้กลับมาตั้งค�ำถาม และเริ่มต้นที่จะหาค�ำตอบ
อาจจะด้วยความเห็นชอบ หรือยอมรับบางอย่างที่จะน�ำไป
สู่การปรับเปลี่ยนสิ่งดีๆ ให้ผู้เรียนก็เป็นได้

