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บทความ 

ว่าด้วยเรื่องการวิจัย ถามตอบเพื่อความรู้สู่การปฏิบัติ

อ.ดร.อุทัย	ดุลยเกษม
*

ถาม	:	 การวิจัยคืออะไร?

ตอบ	:		 คือ	กระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ

ถาม	:		 โครงสร้างของกระบวนการท�าวิจัยเป็นอย่างไร?

ตอบ	:		 โครงสร้างของกระบวนการวิจัย	มี	3	ส่วน

	 1.		ค�าถาม	หรอืโจทย์การวจิยัภาษาองักฤษ	เรยีกว่า	Research	Question	หรอื	Research	Problem

	 2.	 วิธีการหรือกระบวนการตอบค�าถาม	หรือโจทย์นั้น	บางทีเรียกว่า	ระเบียบวิธีวิจัย	บางทีเรียกว่า 

	 	 วิธีวิทยาการวิจัยภาษาอังกฤษ	เรียกว่า	Research	Methodology

	 3.		การวิเคราะห์และตีความข้อมูล

ถาม	:		 ถ้าจะท�าวิจัย	จะเริ่มต้นอย่างไรส�าหรับคนมือใหม่?

ตอบ	:		 ให้เริ่มต้นตามขั้นตอน	ดังนี้

	 1.		มองหาปรากฏการณ์ที่เราสนใจ	 ถ้ามีความสนใจในหลายปรากฏการณ์ให้เลือกปรากฏการณ ์

	 	 ที่สนใจมากที่สุดปรากฏการณ์เดียวก่อน

ถาม	:		 ปรากฏการณ์คืออะไร	ช่วยอธิบายด้วย

ตอบ	:		 ปรากฏการณ	์คือ	สิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ	ตัว	 เราทั้งในอดีต	ปัจจุบัน	และแม้ในอนาคต	ปรากฏการณ์ 

	 ที่เราคุ้ยเคยนั้น	อาจแบ่งออกได้เป็น	2	ประเภท	คือ

	 1.		ปรากฏการณ์ธรรมชาต	ิได้แก่	แผ่นดินไหว	ภูเขาไฟระเบิด	น�า้ขึ้นน�า้ลง	ฝนตกแดดออก	ฯลฯ

	 2.		ปรากฏการณ์ทางสังคม	 เช่น	 สงคราม	 การอพยพโยกย้าย	 การเดินขบวน	 การหย่าร้าง	 

	 	 การรวมตัวกันเป็นกลุ่ม	 ความยากจนของคน	 ฯลฯ	 ปรากฏการณ์	 2	 ประเภทนี้	 ต่างกันอยู่ 

	 	 เรื่องเดียว	คือ	ปรากฏการณ์ทางสังคม	มีตัวมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะผู้กระท�า	(Actors)

ถาม	:		 เมื่อเลือกปรากฏการณ์ที่สนใจจะท�าวิจัยได้แล้ว	ท�าอย่างไรต่อไปเล่า

ตอบ	:		 เมื่อเลือกปรากฏการณ์ที่สนใจจะท�าวิจัยได้แล้ว	ก็ต้องตั้งค�าถาม	หรือตั้งโจทย์การวิจัย

ถาม	:		 การตั้งค�าถามการวิจัย	หรือโจทย์การวิจัย	ตั้งอย่างไรบอกด้วย

ตอบ	:		 เคยสังเกตไหมว่า	 เวลาคนเห็นปรากฏการณ์ต่างๆ	 เกิดขึ้น	คนที่อยากรู้มักจะตั้งค�าถามเสมอ	เช่น 

	 พอเกิดแผ่นดินไหว	 คนที่อยากรู้ก็ตั้งค�าถามกับผู้ที่คิดว่าน่าจะให้ค�าตอบได้	 หรือเมื่อคนเห็น	 

	 การโยกย้ายเกิดขึ้น	คนที่อยากรู้ก็มักจะตั้งค�าถามเช่นกัน	พอมีคนถาม	ก็มักจะมีคนช่วยตอบเสมอ 

	 ซึ่งบางครั้งก็ตอบถูก	 บางครั้งก็ตอบผิด	 อันเป็นเรื่องธรรมดา	 คนที่มักจะให้ค�าตอบแก่ผู้อื่นเสมอ	 

	 นีแ้หละทีเ่ราเรยีกว่า	นกัทฤษฎเีวลาตัง้ค�าถามเกีย่วกบัปรากฏการณ์	คนมกัจะถามค�าถาม	2	ลกัษณะ 

*		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
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อ.ดร.อุทัย	ดุลยเกษม
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	 ด้วยกัน	คือ	

	 1.	มันเป็นยังไงวะ?

	 2.	มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงวะ?

	 การตั้งค�าถามการวิจัย	หรือการตั้งโจทย์การวิจัยก็ตั้งใน	2	ลักษณะนี	้เช่นเดียวกัน

ถาม	:		 ค�าถาม	2	ลักษณะนี้มันต่างกันอย่างไร?

ตอบ	:		 ที่มันต่างกัน	ก็คือว่า

	 ค�าถามแบบที่	 1	 ผู้ถามต้องการรู้ว่า	 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมัน	 เป็นอย่างไร	 กล่าวคือ	 มันม ี

	 รายละเอียดต่างๆ	 อย่างไร	 เช่นว่า	 แผ่นดินไหวมันเป็นยังไง	 แผ่นดินมันสั่นมากไหม	 มีดินแยก 

	 หรือเปล่า	 มีบ้านเรือนพังไหม	 กินเนื้อที่กว้างแค่ไหน	 อะไรเหล่านี้เป็นต้น	 หรือความยากจนของ 

	 หมู่บ้านนี้มันเป็นยังไง	 ผู้คนยากจนกันมากไหม	 จนกันขนาดไหน	 ถึงขนาดไม่มีอะไรกินเลยหรือ	 

	 อะไรท�านองนี้

	 ค�าถามแบบที่	 2	 ผู้ถามต้องการที่จะรู้ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น	 มีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง	 เช่น 

	 อยากรู้ว่าความยากจนของคนในหมู่บ้านที่เกิดขึ้นนี้มันมีสาเหตุอะไรบ้าง	 หรือสาเหตุของแผ่นดิน 

	 ไหวคืออะไร	 เป็นต้น	 มาจากการตั้งค�าถาม	 หรือการตั้งโจทย์ทั้งสองลักษณะนี	้ เวลาต้องการจะได ้

	 ค�าตอบจะต้องน�าเอาวิธีการ	 หรือระเบียบวิธีการวิจัยอย่างเป็นระบบมาใช้	 ไม่เหมือนกับการถาม 

	 ผูรู้	้เพราะเมือ่ถามผูรู้้	ผูรู้น้ัน้กม็กัจะให้ค�าตอบได้ง่าย	แต่อาจจะผดิกไ็ด้	เพราะฉะนัน้ระเบยีบวธิวีจิยั 

	 จึงเป็นสิ่งส�าคัญ	เพราะถ้าใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ไม่ถูกต้อง	ค�าตอบที่ได้อาจจะผิดก็ได้

ถาม	:		 หลังจากตั้งค�าถามเสร็จแล้ว	ท�ายังไงต่อล่ะ

ตอบ	:		 ก็พิจารณาว่าค�าถามที่ตั้งนั้น	เป็นค�าถามลักษณะไหน	แบบที	่1	หรือแบบที	่2

	 ถ้าเป็นค�าถามแบบที่	 1	 ก็ให้ถามตัวเองว่าต้องการรู้รายละเอียด	 อะไรบ้าง	 มากน้อยแค่ไหน	 เช่น 

	 สมมติว่า	 ตั้งค�าถามว่า	 สภาพทั่วไปของชุมชนบ้านท่าสูงเป็นยังไงวะ	 และเราอยากรู้เรื่องสภาพ 

	 การท�ามาหากินของผู้คนในชุมชนท่าสูง	 ว่าท�ามาหากินกันอย่างไร	 มีรายละเอียดของการท�าอาชีพ 

	 ต่างๆ	เช่น	การประมง	การค้าขาย	การท�าเกษตร	การเผาอิฐ	ฯลฯ	หรือเราอยากรู้ว่าผู้คนที่ชุมชน 

	 ท่าสูงอพยพโยกย้ายออกจากชุมชนมากน้อยแค่ไหน	 และโยกย้ายไปท�าอะไรที่ไหน	 หรือเรา 

	 อยากรู้ว่า	 วิถีชีวิตด้านวัฒนธรรมของชุมชนท่าสูงเป็นอย่างไร	 ยังมีการบวชเรียนกันอยู่หรือเปล่า 

 ผู้คนยังไปท�าบุญวันชักพระกันอยู่หรือไม่มากน้อยเพียงใด	ฯลฯ	เรียกว่า	อยากรู้อะไรก็แสวงหาความรู้

	 เรื่องนั้น	 ถ้าอยากรู้แคบๆ	 การวิจัยชิ้นนั้นก็จะมีขอบเขตการวิจัยที่แคบ	 ความรู้ที่ได้ก็แคบๆ	 แต่ถ้า 

	 อยากรู้ ให้กว้าง	 ขอบเขตการวิจัยก็กว้าง	 และความรู้ที่ได้ก็กว้างตามไปด้วย	 ถ้าการตั้งค�าถามเป็น 

	 แบบที่	 2	 การด�าเนินการวิจัยจะซับซ้อนมากขึ้น	 มีเรื่องที่ต้องท�าความเข้าใจมากขึ้น	 จึงจะท�าวิจัย 

	 แบบนี้ได้

ถาม	:		 ถ้าถามค�าถามการวิจัยแบบที	่2	จะต้องรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมบ้าง	บอกได้ ไหม

ตอบ	:		 ดังที่ได้กล่าวแล้ว	การตั้งโจทย์การวิจัยแบบที่สองนั้น	ผู้ตั้งค�าถามต้องการรู้ว่า	ปรากฏการณ์ที่ก�าลัง 

	 สนใจนั้นมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไง	 หมายความว่า	 ผู้ตั้งค�าถามอยากรู้ถึงสาเหตุของการเกิดขึ้นของ 
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การสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการนิยาม/แนวความคิด และปัจจัยที่เสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : 

การขับเคลื่อนจิตวิญญาณของผู้เรียนด้วยพลังทางการศึกษา

Synthesis of knowledge about the definition / concepts and factors that reinforce learning 

process for developing spiritual of humanization: 

the driving spiritual of learners with educational power. 

ธีรศักดิ์	อุ่นอารมย์เลิศ
*

จุรีวรรณ	จันพลา
**

เดชา	ทวีไทย
***

บทคัดย่อ

การสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการนิยาม/แนวความคดิ	และปัจจัยที่เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์:	 การขับเคลื่อนจิตวิญญาณของผู้เรียนด้วยพลังทาง 

การศึกษา	 มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับนิยาม/แนวความคิด และปัจจัยที่เสริมสร้าง

กระบวนการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาจติวญิญาณของความเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์	โดยการสงัเคราะห์การจดักระบวนการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู	้4	กลุม่ของแผนงานพฒันาจติเพือ่สขุภาพ	และการศกึษาเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง	

ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	ผลการสังเคราะห์พบว่า

1.	ผูเ้ข้าร่วมกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูม้นียิาม/แนวความคดิเกีย่วกบักระบวนการจดัการเรยีน

รู้เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ดังนี	้

“การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับความสนใจ	 ความถนัด	 และความแตกต่าง

ของผู้เรียน	 เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย	 อารมณ์	 สังคม	 สติปัญญา	 คุณธรรมจริยธรรม	 

อย่างสมดุล	และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล”

2. ผูเ้ข้าร่วมกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ด้ก�าหนดปัจจยัทีเ่สรมิสร้างกระบวนการจดัการเรยีน

รู้เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	ในด้านต่างๆ	ดังนี้	

	 2.1	 ปัจจัยด้านผู้เรียน	 ประกอบด้วย	 การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น	 การมีจิตอาสา	 

มคีวามสามารถในการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง	การมสีขุภาพทีส่มบรูณ์ทัง้ทางร่างกาย	จติใจ	และสขุภาพทางสงัคม	

เพื่อสร้างให้ผู้เรียนก้าวไปสู่การเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย	อารมณ	์สังคม	และสติปัญญา

	 2.2	 ด้านผูส้อน	ประกอบด้วยบทบาทในการเป็นผูบ้รหิารและบทบาทในการเป็นผูส้อน	สร้าง

	 		 2.2.1	 บทบาทในการเป็นผู้บริหาร	 ประกอบด้วย	 การมีวิสัยทัศน์และเข้าใจบริบท	 

การเรียนรู้และสร้างศรัทธาเพื่อหาทีมงาน	 การบริหารงานด้วยความโปร่งใส	 เท่าเทียม	 และมีส่วนร่วม	 

การท�างานในเชิงรุก	และการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชน	

*		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์	โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร	์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

***	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

การสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการนิยาม/แนวความคิด และปัจจัยที่เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
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   2.2.2	 บทบาทในการเป็นผูส้อน	ประกอบด้วย	การเป็นผูจ้ดัการการเรยีนรู้	การเข้าใจ

และเข้าถึงนักเรียนอย่างถ่องแท	้ความทุ่มเท	มุ่งมั่นและเอื้ออาทร	การเป็นต้นแบบที่ด	ีการสร้างกระบวนการ

หล่อหลอมคนดี	

	 	2.3	 ด้านครอบครวั	ประกอบด้วย	การมส่ีวนร่วมทัง้แบบเป็นทางการ	โดยการศกึษาเชงิการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต	 และการมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการ	 โดยการสนับสนุนกิจกรรมให้เกิดผลและส่งข้อมูล

ป้อนกลับสู่โรงเรียน

	 	2.4	 ด้านสถาบันการศึกษา	ประกอบด้วย	องค์การแห่งความผูกพัน	สิ่งแวดล้อมที่ด	ีและ 

หล่อหลอมแรงบันดาลใจ

	 	2.5		 ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม	 ประกอบด้วย	 การให้การรับอย่างสมดุล	 และแหล่ง 

การเรียนรู้นอกต�ารา

โดยปัจจัยที่เสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ทั้ง	 5	 ปัจจัยข้างต้นต้องมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่เกื้อกูลและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน	 

โดยมีปัจจัยด้านผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของ 

ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

Abstract

	 Synthesis	of	knowledge	about	the	definition	/	concepts	and	factors	that	reinforce	

learning	process	for	developing	spiritual	of	humanization:	the	driving	spiritual	of	learners	

with	educational	power	aim	to	synthesize	knowledge	about	the	definition	/	concepts	and	

factors	that	reinforce	learning	process	for	developing	spirit	of	humanization	by	synthesizing	

exchanging	knowledge	process	management	among	4	groups	of	mental	developing	plan	for	

health	and	study	of	documents	including	related	literatures.	With	content	analysis,	the	result	

of	synthesis	found	that:

	 1.	Participants	of	exchanging	knowledge	process	have	definitions	/	concepts	about	

knowledge	process	management	for	developing	spirit	of	humanization	as	the	following:

	 “Teaching	and	learning	management	in	ways	consistent	with	interest,	competency	

and	learners’	differences	provide	the	physical,	emotional,	social,	and	intellectual	balances	

and	are	able	to	rationally	live	with	the	others”.

	 2.	Participants	of	exchanging	knowledge	process	define	factors	that	reinforce	the	

knowledge	process	management	for	developing	spirit	of	humanization	as	the	following:

	 	 2.1	 Factor	in	learners	consisting	of	self-	knowledge	and	of	the	others,	having	

mind	of	volunteer,	continuous	learning,	having	a	good	physical	and	mental	health,	and	also	

social	health	reinforce	learners	to	step	forward	of	being	human	who	has	physical,	mental,	

social,	and	intellectual	balances.

	 	 2.2	 Factor	 in	 instructors	consists	of	 roles	of	being	 the	management	and	 

การสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการนิยาม/แนวความคิด และปัจจัยที่เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้

ธีรศักดิ์	อุ่นอารมย์เลิศ	-	จุรีวรรณ	จันพลา	-	เดชา	ทวีไทย



วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่	1	ฉบับที่	2	(มกราคม	-	มิถุนายน	2553)

27

การพัฒนารูปแบบการสื่อสารความรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรกรปลูกฝรั่งชมพู่คุณภาพ

เพื่อแก้ ไขความยากจนในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม

THE  DEVELOPMENT  OF  A MODEL  FOR  COMMUNICATION  KNOWLEDGE  

ON SUFFICINECY  ECONOMY  TO  RESOLVE THE  POVERTY  SITUATION : 

A CASE STUDY OF  GUAVA  AND ROSE  APPLE FARMERS  

IN  NAKHONPATHOM PROVINEC

ลุยง		วีระนาวิน
*

ธีรศักดิ์		อุ่นอารมย์เลิศ
**

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ใช้วิธีการวิจัย	(Research	Methodology)	แบบผสม	(Mixed	Methodology)	 

ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	และเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยศึกษา 

จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งและชมพู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม	 โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น	 2	 ระยะ	 คือ	

ระยะที่	 1	 ท�าการศึกษาสภาวการณ์การผลิตและการจัดการผลผลิตในปัจจุบัน	 กระบวนการสื่อสารความรู้

เศรษฐกิจพอเพียง	รวมถึงความต้องการความรู้ด้านต่างๆ	ของเกษตรกร	และการเปรียบเทียบความรู้การผลิต

ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศึกษากับพื้นที่อื่น	ๆ	ที่ใกล้เคียง	 โดยการใช้แบบสอบถาม	การสัมภาษณ์

ระดับลึก	และการสนทนากลุ่ม	ส่วนในระยะที	่2	เป็นการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการให้ความ

รู้ในการสร้างโอกาสและทางเลือกของเกษตรกรของผู้ปลูกฝรั่งและชมพู่ในจังหวัดนครปฐม	 เพื่อแก้ปัญหา 

ความยากจนของเกษตรกรต่อไป	ผลการวิจัยสามารถสรุปประเด็นส�าคัญได้ดังนี้

1.	 สภาวการณ์การผลิตและการจัดการผลผลิตทางการเกษตรในปัจจุบัน	 พบว่าเกษตรกรส่วน

ใหญ่มีลักษณะของการท�าการเกษตรในเชิงพาณิชย์และใช้พื้นที่ท�าการเกษตรจ�านวน	1	–	10	ไร่	สภาพการใช้

สารเคม	ีปุ๋ย	และสารก�าจัดศัตรูพืชนั้นอยู่ในระดับปานกลาง	ส�าหรับเงินทุนที่ใช้ในการท�าการเกษตรส่วนใหญ่

อยู่ในระหว่าง	 10,001	 –	 50,000	 บาท	 ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนส่วนตัวและญาติพี่น้อง	 โดยส่วนใหญ่มีแหล่ง

วัตถุดิบ	กิ่งพันธุ์	ปุ๋ย	และยาก�าจัดศัตรูพืชภายในท้องถิ่น	การจัดจ�าหน่ายผลผลิตเป็นการจ�าหน่ายผ่านพ่อค้า

คนกลางและพ่อค้าคนกลางเป็นผูก้�าหนดราคาผลผลติ	ในการประยกุต์ใช้องค์ความรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงในการ

ท�าการเกษตรนั้น	พบว่าส่วนใหญ่มีการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง

2.	 กระบวนการสื่อสารความรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงของเกษตรกร	พบว่ามกัจะสอดแทรกอยูใ่นการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวันของสมาชิกในชุมชน	โดยสามารถแบ่งรูปแบบของการสื่อสารได้เป็น	2	รูปแบบ	คือ	การ

สื่อสารทางเดียว	 และการสื่อสารแบบสองทาง	 หากจะพิจารณาถึงสื่อที่ใช้ในการสื่อสารความรู้เศรษฐกิจ 

พอเพียงของเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งและชมพู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม	 จะพบว่ามีหลายสื่อ	 คือ	 สื่อบุคคล	

เสียงตามสาย	 สื่อสารมวลชน	 อย่างไรก็ตามการสื่อสารความรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรก็ยังไม่มีการ 

*	 อาจารย์	ดร.		ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.		ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

การพัฒนารูปแบบการสื่อสารความรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรกรปลูกฝรั่งชมพู่คุณภาพ

ลุยง		วีระนาวิน	-	ธีรศักดิ์		อุ่นอารมย์เลิศ	
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กระจายไปสู่เกษตรกรในชุมชนมากนัก	ส่วนใหญ่จะรู้กันเฉพาะในกลุ่มเท่านั้น	

3.	 ความต้องการความรู้ของเกษตรกรในด้านต่างๆ	 และสภาพปัญหา	 พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่

เห็นว่าความรู้ทางด้านการผลิตนั้นมีเพียงพออยู่แล้วในชุมชน	 โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการผลิต

นั้นมีอยู่มากและสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ควบคู่กับความรู้ใหม่ๆ	 ได้เป็นอย่างด	ี แต่ในส่วนของสภาพปัญหา 

ที่เกษตรกรต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนั้น	 พบปัญหาที่ส�าคัญๆ	 ได้แก่	 (1)	 ปัญหา

การตายต้นของต้นฝรั่ง	 (2)	 ปัญหาผลผลิตที่มีมากเกินกว่าความต้องการของตลาด	 (3)	 ปัญหาการไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมในการจ�าหน่ายผลผลิต	

4.	 การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษา	 (จ.นครปฐม)	 กับพื้นที่

อื่น	ๆ	ที่ใกล้เคียง	 (จ.สมุทรสาคร)	พบว่ากลุ่มเกษตรกรทั้ง	2	กลุ่มมีระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ 

พอเพียงแตกต่างกัน	 โดยกลุ่มเกษตรกร	 จ.สมุทรสาคร	 ส่วนใหญ่มีระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ 

พอเพียงในระดับปานกลางถึงสูง	 แต่กลุ่มเกษตรกร	 จ.นครปฐม	 ส่วนใหญ่มีระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ระดับต�่าถึงสูง	

5.	 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารความรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขความยากจนของเกษตรกร 

ผู้ปลูกฝรั่งและชมพู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม	 มีดังนี้	 (1)	 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การผลิตตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง	 (2)	 การพัฒนาวิทยุชุมชนเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นชุมชน	 (3)	 การพัฒนา 

รูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคลให้มีลักษณะของการสื่อสารแบบใช้สื่อผสม	(Multi	–	Media	Approach)	

Abstract

This		research		employed		a		mixed	methodology		between		quantitative	and		qualitative		

research,	focusing		on		those	guava		and		rose		apple		farmers		in		Nakhon		Pathom	province.	

Five		following		objectives		were	set	up	for		the		study		including	:	(1)		the		production		and		

management	process,	(2)	the	communication	process		of		knowledge	on		Sufficiency		Economy,	

(3)		The		farmers’		needs		for		knowledge		on		production		and		management	as	well		as		

quality		standard		of		product,	(4)		a		comparision	of		farmers’	knowledge		on		Sufficiency		

Economy		between		Nakhon	Pathom	province.	Area		and		its		vicinity,	and	(5)		the		development		

of		model		for		communication		Sufficiency		Economy			knowledge		to		resolve	the		poverty		

situation		in		Nakhon		Pathom			province	area.		The		finding		were		:	

	1.		Most	of	the		farmers		planted		guava		and		rose		apple		as		commercial		agriculture,		

having		planting		area		around		1-4	acres,		the		use		of		chemical		fertilizer		and		chemicals		

for		pest		control		were		moderately,	and		spent		their		own		money	as	well		as		their		

relatives	’	for		planting		between		10,001-50,000		baht.		Most	of		them		possessed		source		

of		raw	materials,	propagated		stocks.		There		were		chemical		fertilizer		and	chemical		for		

pest		control		provided		in		local		area.		The		middleman		was		one		who		set		up		the		price		

of		products.		Most	of		the		farmers		applied		the		knowledge		on		Sufficiency		Economy		

moderately.		

การพัฒนารูปแบบการสื่อสารความรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรกรปลูกฝรั่งชมพู่คุณภาพ

ลุยง		วีระนาวิน	-	ธีรศักดิ์		อุ่นอารมย์เลิศ	
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การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูของข้าราชการครู

ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)

THE	DEVELOPMENT	OF	A	TEACHERS’	CHARACTERISTIC	ENHANCEMENT	MODEL	

OF	GOVERNMENT	TEACHERS	IN	THE	SCHOLARSHIP	PROJECT	

OF	THE	PROMOTION	OF

SCIENCE	AND	MATHEMATICS	TALENTED	TEACHERS	(PSMT)

โสภณ		แย้มทองค�า
*

มาเรียม		นิลพันธุ์
**

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูของ

ข้าราชการครทูนุโครงการส่งเสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	(สควค.)

โดยใช้ระเบยีบวธิกีารวจิยัและพฒันา(Research	and	Development)	ด้วยการวจิยัแบบผสมผสานวธิ	ี(Mixed	

Methods	Research)	ประกอบด้วยการวิจัย	3	ขั้นตอนคือ	ขั้นที่	1	การวิเคราะห์คุณลักษณะความเป็นคร	ู

สควค.	 ขั้นที่	 2	 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู	 สควค.	 ขั้นที่	 3	 การประเมิน

ประสทิธผิลของรปูแบบการเสรมิสร้างคณุลกัษณะความเป็นคร	ูสควค.	มกีารทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง

ใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มทดลอง	จ�านวน	60	คน	และใช้รูปแบบปกติกับกลุ่มควบคุม	 จ�านวน	60	คน	

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย	 ประกอบด้วย	 1)	 คู่มือการใช้รูปแบบ	 2)	 แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นคร	ู

สควค.	และ	3)	แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบ

ผลการวิจัยพบว่า 

1.	 คุณลักษณะความเป็นครู	สควค.	ที่จ�าเป็นต้องเสริมสร้างให้กับคร	ูสควค.	คือ	1)	ความสามารถ

ในด้านการคิด	ประกอบด้วย	ความคิดสร้างสรรค์และความคิดอย่างมีเหตุผล		2)	ความสามารถในด้านการ

แสดงออก	ประกอบด้วย	ความเป็นครูผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสาร		

2.	 ผลการพัฒนาได้รูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู	 สควค.(A-STAR	Model)		

ประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	คือขั้นที่	1	การศึกษาความต้องการจ�าเป็นในโรงเรียน	(Assessment	of	Needs	:	

A)	ขั้นที่	2	การแลกเปลี่ยนประสบการณ์	(Sharing	Experience	:	S)	ขั้นที	่3	การประชุมกลุ่ม	(Team	

Discussion	 :	T)	ขั้นที่	4	การปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นคร	ู (Action	 :	A)	และขั้นที	่5	การสะท้อน 

ผลการปฏิบัติงาน	(Reflection	:	R)

3.	 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคร	ูสควค.	พบว่า	

	 	3.1	 ค่าเฉลีย่คณุลกัษณะความเป็นคร	ูสควค.หลงัการทดลองของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุ

*	 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.	ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศิลปากร

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูของข้าราชการครู

โสภณ		แย้มทองค�า	-	มาเรียม		นิลพันธุ์
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อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05	 และกลุ่มทดลองมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู 

ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของคร	ูสควค.		

3.2	 ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นครูหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 .05	 และครูมีความมั่นใจในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูภายใต้การได้รับค�าแนะน�า 

จากผู้เชี่ยวชาญ	

3.3	ครู	สควค.	กลุ่มทดลองมีความพอใจต่อรูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคร	ูสควค.	

ระดับมาก	 และครูมีความกระตือรือร้นที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาโครงการผ่านกระบวนการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือ	

3.4	 ภายหลังการใช้รูปแบบในเดือนที่	 1	 เดือนที่	 2	 และเดือนที่	 3	 ครู	 สควค.	 มีพัฒนาการ 

ของคุณลักษณะความเป็นครูเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 และมีการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้ค�าปรึกษา	 

นิเทศและติดตามผลการด�าเนินงานโครงการในโรงเรียน

Abstract

The	 purposes	 of	 this	 research	 was	 to	 develop	 a	 model	 that	 enhances	 teachers’	

characteristics	 in	 the	scholarship	project	of	 the	Promotion	of	Science	and	Mathematics	

Talented	Teachers	(PSMT).	This	research	was	research	and	development	work	which	applied	

mixed	methods	research	design	consisting	of	three	main	steps:1)	analyzing	the	teachers’	

characteristics;		2)	developing	a	model	for	enhancing	the	teachers’	characteristics	and	3)	

investigating	the	effectiveness	of	the	model	by	using	the	pretest-posttest	control	group	design	

in	which	the	experimental	group	of	60	teachers	using	the		model	while	the	control	group	

of	60	teachers	using	the	conventional	model.	The	instruments	used	in	the	study	were:	1)	the	

model	manual	2)	the	assessment	form	of	teachers’	characteristics;	and	3)	the	assessment	

form	of	satisfaction	from	the	usage	of	the	model.

The research results were :  

1.	 The	characteristics	of	government	teachers	in	the	scholarship	project	of	the	PSMT	

needed	to	be	enhanced	were:	1)	the	ability	to	think	critically	and	logically	and	2)	the	ability	

to	express	leadership	for	change	,human	relations	and	communication	skills.	

2.	 The	developed	model	called	A-STAR	Model	consisted	of	5	steps:	1)	Assessment	

of	Needs	(A);	2)	Sharing	Experience	(S);	(3)	Team	Discussions	(T)	;	4)	Actions	(A)	and	5)	

Reflections	(R).	

3.	 The	results	from	the	investigation	of	the	model’s	effectiveness	were:

	 3.1	 The	average	level	of	teachers’	characteristics	of	the	experimental	group	after	

implementing	the	A-STAR	Model	was	significantly	higher	than	that	of	the	control	group	

with	the	statistical	significance	higher	than	that	of	the	control	group	with	the	statistical	

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูของข้าราชการครู

โสภณ		แย้มทองค�า	-	มาเรียม		นิลพันธุ์
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significance	 level	of	 .05.	 It	was	also	 revealed	 that	 the	experimental	group	had	a	clear	

intention	to	attend	the	training	which	they	found	suitable	and	relevant	to	their	needs.	

	 	3.2	The	average	level	of	teachers’	characteristics	of	the	experimental	group	after	

implementing	the	A-STAR	Model	was	significantly	higher	than	that	before	the	implementation	

with	the	statistical	significance	level	of	.05.	Additionally,	teachers	gained	confidence	in	the	

development	of	their	characteristics	under	supervision	of	experts.	

	 	3.3	The	teachers	in	the	experimental	group	were	highly	satisfied	with	the	model	

for	enhancing	teachers’	characteristics	and	they	had	enthusiasm	to	have	hands-on	experience	

through	collaborative	learning.

	 	3.4	After	implementing	the	model	in	the	first,	the	second	and	the	third	months,	

teachers	in	the	experimental	group	had	continuous	enhancement	of	teachers’	characteristics.	

In	addition,	there	were	strong	supports	in	terms	of	coaching,	supervising	and	monitoring	

the	achievement	of	continuing	projects	in	the	school.	

บทน�า

	 สถาบันฝึกหัดครูมีภารกิจในการผลิต

บณัฑติคร	ูโดยการจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต	นักศึกษาเพื่อการพัฒนานิสิต	นักศึกษา

ครูให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่ดีและเป็นผู้ที่มีความ

รอบรู้ ในวทิยาการด้านต่าง	ๆ 	กล่าวคอื	รูด้ใีนเรือ่งทีจ่ะ

สอนมศีาสตร์การถ่ายทอดความรูซ้ึง่เป็นศาสตร์ส�าคญั

ที่ควรได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นส�าหรับความเป็นคร	ู

สควค.	 การสร้างคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีจึงเริ่ม

จากการสร้างความศรัทธาต่ออาชีพคร	ูพัฒนาครูให้มี

จิตวิญญาณแห่งความเป็นครูที่แท้จริง	 รู้บทบาทและ

หน้าที่ครูผู ้ที่เปี ่ยมไปด้วยเมตตา	 รู ้จักและเข้าใจ 

ผู้เรียน	ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่จูงใจให้ผู้เรียนเชื่อถือ

และเคารพศรัทธา	(วัลลภา		เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	

2537	 :	 1-8)	 และตามหลักเกณฑ์มาตรฐานความรู้

และสมรรถนะของผู ้ที่จะประกอบวิชาชีพครูตาม 

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา	

พ.ศ.	2546	ได้ก�าหนดสาระวชิาความเป็นครเูป็นส่วน

หนึ่งของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครูไว้อย่างชัดเจน	 ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าว

แสดงให้เห็นได้ว่า	 ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครูจ�าเป็น

ต้องได้รับการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็น

ครูให้สมบูรณ์และควรตระหนักตนเองอยู่เสมอว่า 

เป็นผู ้ที่ได้รับการมอบหมายภารกิจอันใหญ่หลวง	 

ที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีคุณภาพส�าหรับ

การผลิตบัณฑิตครูนั้น	 พระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา	 พ.ศ.	 2546	 	 ก�าหนดไว้ ใน

มาตรา	44	(ก)	ว่า	นกัศกึษาสายครทูีจ่บการศกึษาตาม

หลักสูตร	 ต้องมีความรู้และทักษะความสามารถตาม

หลักสูตรโดยเฉพาะ	 “การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู”	และคุรุสภาได้ก�าหนดมาตรฐานการผลิต

บัณฑิตครูว่า	 “หน่วยการผลิตบัณฑิตครูต้องมีระบบ

การจัดการกิจกรรมเสริมความเป็นครูมืออาชีพ	 ทั้งนี้

นักศึกษาต้องผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความ

เป็นคร	ูโดยมีหลักสูตร	คู่มือการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน

มแีผนการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง”	ดงันัน้	จะเหน็ได้

ว่าในการผลิตครูตามความต้องการของสังคมไทยยุค

ปัจจุบัน	 ต้องมุ ่งเน้นการผลิตครูที่มีความรู ้ความ

สามารถและทักษะในการจัดการเรียน	 การสอน

สอดคล้องกับจุดเน้นของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ	 ฉบับแก้ ไข	 พ.ศ.	 2545	 ที่ต้องการพัฒนา 

ผูเ้รยีนให้มคีณุภาพมาตรฐานและมคีณุธรรมหรอือาจ

กล่าวได้ว่าต้องมีการผลิตครูดีและครูเก่งนั่นเอง	

การด�าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูของข้าราชการครู

โสภณ		แย้มทองค�า	-	มาเรียม		นิลพันธุ์
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การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม

เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมส�าหรับนักเรียนปฐมวัย 

THE DEVELOPMENT OF LEARNING EXPERIENCE MANAGEMENT MODEL 

BASED UPON PARENTAL PARTICIPATION FOR DEVELOPING SOCIAL SKILLS 

AMONG EARLY CHILDHOOD PUPILS

ศิริวรรณ		วณิชวัฒนวรชัย
*

มาเรียม		นิลพันธุ์
**

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้แบบผู้ปกครอง 

มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมส�าหรับนักเรียนปฐมวัย	 และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช ้

ในการวิจัย	คือ	นักเรียนปฐมวัยจ�านวน	15	คน	ผู้ปกครองจ�านวน	15	คน		และครูผู้สอนจ�านวน	4	คน	จาก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลบางพลับ	อ�าเภอสองพี่น้อง	จังหวัดสุพรรณบุร	ีโดยรูปแบบการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้มีชื่อว่า	 3P
DIE
	 มีองค์ประกอบหลักคือ	 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง	 3	 

ขั้นตอนคือ	 1)	 การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์	 ตัดสินใจ	 2)	 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ	 และ	 3)	 การม ี

ส่วนร่วมในการประเมินผล	 และมีกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม	 3	 

ขั้นตอนคือ	1)	ขั้นเตรียมผู้เรียน		2)	ขั้นปฏิบัติ		และ	3)	ขั้นการประเมินผล	ผลการทดลองใช้รูปแบบพบว่า	

นักเรียนปฐมวัยมีทักษะทางสังคมหลังการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม	

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

Abstract

The	objectives	of	this	study	were	to	develop	a	learning	experience	management	model	

based	upon	parental	participation	for	developing	social	skills	among	early	childhood	pupils	

and	to	examine	the	effectiveness	of	the	model.	Participants	in	the	study	were	15	parents,	

15	 early	 childhood	 pupils	 and	 4	 early	 childhood	 teachers	 from	 the	 Early	 Childhood	

Development	Center	of	Bawplub	Sub-district	Administrative	Organization,	Song	Phi	Nong	

District,	 Suphanburi	 Province.	 The	 learning	 experience	 model	 called	 3P
DIE
	 model	 was	

developed	based	on	parental	participation	and	 learning	experience	management.	There	

*	 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา		ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.	มาเรียม	นิลพันธุ์	ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ศิริวรรณ		วณิชวัฒนวรชัย	-	มาเรียม		นิลพันธุ์
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were	3	steps	of	parental	participation:	1)	participation	in	decision	making;	2)	participation	

in	implementation	and	3)	participation	in	evaluation.	There	were	also	3	steps	of	learning	

experience	management	:	1)	pupil	preparation;	2)	implementation	and	3)	evaluation.	It	was	

found	 that	 the	 early	 childhood	 pupils’	 social	 skills	 were	 improved	 after	 the	 model	

implementation	with	the	statistical	significance	level	of	.01.

บทน�า

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมไทย 

ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ	การเมอืง	การสือ่สาร	วทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 เป็นผล 

ให้การด�าเนินชีวิตของคนในสังคมไทยต้องเปลี่ยนวิถี

การด�าเนินชีวิตเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

สังคมปัจจุบันจึงเป็นสังคมที่ให้ความส�าคัญกับวัตถ ุ

มากกว่าทางด้านจิตใจ	 ซึ่งแตกต่างจากสังคมไทยใน 

อดีตที่ผ่านมาที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน		มีความ 

เอือ้อาทร	ดงันัน้การศกึษาจงึควรส่งเสรมิการพฒันาคน 

ให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา 

อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข	 โดยเริ่มตั้งแต่ 

ระดับปฐมวัย	 แต่การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

ปัจจุบันให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทางด้านสมอง 

และสติปัญญามากกว่าการพัฒนาทางด้านพฤติกรรม 

และสงัคมนสิยั	ส่งผลให้เดก็เมือ่เตบิโตขึน้มพีฤตกิรรม 

ไม่พึงประสงค์	 ดังนั้นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

ที่ถูกต้องจึงควรส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านให้สมดุล 

รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้มีเรียนมีทักษะทางสังคมที่ดี

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (2550:	

19-20)	ได้ก�าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันา

เด็กปฐมวัย	(0-5	ปี	)	ระยะยาว	พ.ศ.	2550-2559	

โดยมีสาระส�าคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี

พฒันาการทีด่	ีการส่งเสรมิให้พ่อแม่ผูป้กครอง	และผู้

ที่ เกี่ยวข้องมีส ่วนร ่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย	 

ซึ่งสอดคล้องกับส�านักงานคณะกรรมการการประถม

ศึกษาแห่งชาติที่ได้ก�าหนดนโยบายในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยโดยการปฏิรูปการ 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กเกิดพัฒนาการ

ในทุกด้านเต็มศักยภาพ	โดยให้บิดามารดาผู้ปกครอง

หรอืผู้ ใกล้ชดิเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัประสบการณ์

เรียนรู้	 (ส�านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา	

2543:	5)	ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	

มาตรา	24	ข้อ	6	ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้เกิดขึ้น

ได้ทุกเวลาทุกสถานที่	 ที่มีการประสานความร่วมมือ 

กับบิดา	 มารดา	 ผู้ปกครอง	 และบุคคลอื่นเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูเด็ก	 การมี 

ส่วนร่วมของพ่อแม่ผู ้ปกครองในการจัดการศึกษา 

มิใช่มีผลต่อความส�าเร็จทางด้านการเรียนเท่านั้น	แต่

ยงัส่งผลต่อการประสบความส�าเรจ็ในชวีติของเดก็อกี

ด้วย	 จากการศึกษาวิจัยของโอราแวคซ์	 	 (Oravacz	

2004	:	Abstract)	และงานวิจัยของ	ไมซ์	และเอเบล	

(	Mize	and		Abell		2007	:	Abstract)	พบว่าเด็ก

มพีฒันาการทางด้านอารมณ์และพฒันาการทกัษะทาง

สังคมเป็นไปในทางบวก	 เมื่อผู้ปกครองเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ	ในโรงเรียน	ส่งผลให้เดก็

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

อีกทั้งเป็นการพัฒนาทัศนคติทางบวกต่อตัวเด็กเอง

ด้วย	 ซึ่งสอดคล้องกับซาร่าและคณะ	 (Sarah	 and	

other	1971	:	373)	ที่กล่าวว่า	การจัดการศึกษาโดย

การมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองและครูผู ้สอนจะมี

อิทธิพลต่อชีวิตเด็กในอนาคต	 	 มีส่วนช่วยในการ 

สร้างเสริมเด็กให้ประสบความส�าเร็จในชีวิต	 เติบโต

เป็นผู้ ใหญ่ที่มีคุณภาพได	้

ปัจจุบันพบว่าผู ้ปกครองมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยน้อยมาก	ทั้งๆที่ผู้ปกครอง

คือผู ้มีส่วนร่วมทางการศึกษาที่ส�าคัญส�าหรับเด็ก	 

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ศิริวรรณ		วณิชวัฒนวรชัย	-	มาเรียม		นิลพันธุ์
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างเสริมมโนทัศน์และการแก้ปัญหาในวิชาฟิสิกส์           

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

THE DEVELOPMENT OF AN  INSTRUCTIONAL MODEL ENHANCING CONCEPTUAL 

UNDERSTANDING AND PROBLEM SOLVING IN THE FIELD OF PHYSICS 

FOR UPPER SECONDARY SCHOOL

แสงเดอืน		เจรญิฉมิ
*

สเุทพ		อ่วมเจรญิ
**

บทคดัย่อ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างเสริมมโนทัศน์และการแก้ปัญหาในวิชาฟิสิกส์	 มีการ 

ด�าเนนิการวจิยั	4	ระยะ	คอื	1)	การวเิคราะห์ข้อมลูทีใ่ช้ในการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน	2)	การออกแบบ

และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน	 3)	 การน�าไปใช้ โดยการน�ารูปแบบฯไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 4	 โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ	 ก�าแพงแสน	 จ�านวน	 80	 คน	 ท�าการสุ่มห้องเรียนแบบแบ่งกลุ่ม	

(Cluster	Random	Sampling)	เป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง	กลุ่มละ	40	คน	เครื่องมือวิจัยคือแบบ

ทดสอบการปฏิบัติมค่ีาความเชือ่มัน่	 .99	 แบบทดสอบวัดมโนทัศน์และการแก้ปัญหามีค่าความเชื่อมั่น	 0.88		

วเิคราะห์ข้อมลูโดยการทดสอบค่าท	ี(t-test)	แบบ		Paired	samples	t	–	test	และการวเิคราะห์ความแปรปรวน

ร่วม	(Analysis	of	Covariance)		4)	การประเมิน	(Evaluation)	ประกอบด้วย	การประเมินระหว่างการ 

ใช้รูปแบบฯ	และหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ผลการวิจัย		1)	รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนามีองค์ประกอบส�าคัญ	4	ประการ	คือ	(1)	หลักการ

(2)	 จุดมุ่งหมาย	 (3)	กระบวนการจัดการเรียนรู	้ 	 และ(	4)	การวัดและประเมินผล	2)	 	ผลการทดลองใช้ 

รปูแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันา	พบว่า	นกัเรยีนกลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความเข้าใจในมโนทศัน์ทางฟิสกิส์	 

มีความสามารถในการแก้ปัญหา	 หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง	 และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05	 รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผล.50	 และมีประสิทธิภาพ	

80.37/81.04	 และ	 	 3)	 ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนฟิสิกส	์ มีความเห็นว่า	 รูปแบบที่พัฒนาขึ้น

สามารถพัฒนาความเข้าใจในมโนทศัน์ทางฟิสกิส์	 และความสามารถในการแก้ปัญหา	 	 มคีวามเหมาะสมและ 

สามารถน�าไปใช้กบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายได้

Abstract

This	 research	 aimed	 	 to	 develop	 an	 instructional	 model	 enhancing	 conceptual	

understanding	and	problems	solving	in	the	field	of	physics	for	upper	secondary	schools.	It	

was	conducted	in		4		phrases	:	1)	analysis	of	data	and	information	in	the	development	of	

the	model	;	2)	design	and	development	of	the	model	;	3)	implementation	of	the	model	among	

*		 นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.	ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างเสริมมโนทัศน์และการแก้ปัญหาในวิชาฟิสิกส์          

แสงเดือน		เจริญฉิม	-	สุเทพ		อ่วมเจริญ
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80	Mattayomsuksa	4	students	of		Kasetsart	University	Laboratory	School	in	the	2
nd
	semester	

of	 academic	 year	 2009	 and	 4)	 evaluations	 of	 the	 model	 during	 and	 after	 the	 model		

implementation.

The	research	results	were:

1)	The	model	consisted	of	4	key	elements:	(1)	principles;	(2)	objectives;	(3)	learning	

management	process	and	(4)	measurement	and	evaluation.

2)	The	experimental	group	students	had	higher	scores	of	conceptual	understanding	

and	higher	ability	of	problem	solving	from	the	posttest	than	the	pretest	and	the	control	

group	with	the	statistical	significance	level	of	.05.

3)	The	effectiveness	index	was	.50	and	the	efficiency	index	was	80.37/81.04	which	

is	higher	than	the	standard	criteria	of	80/80.

4)	The	 experts	 in	 curriculum	and	physics	 instruction	 viewed	 that	 the	 developed	

instructional	model	was	effective,	efficient	and	suitable	to	be	implemented.

บทน�า

การศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส�าคัญ 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ในขณะที่ภาวะการ

แข่งขันในเวทีโลกเป็นไปอย่างเข้มข้นและรุนแรง 

เช่นในปัจจุบัน	 ขณะเดียวกันความเจริญก้าวหน้า 

ทางด้านเทคโนโลยี	 ผนวกกับความเฉลียวฉลาด 

ของมนุษย์ในศตวรรษที่	 21	 ท�าให้เกิดการเปลี่ยน 

แปลงอย่างรวดเร็วของข้อมูลสารสนเทศ	 และการ

เปลี่ยนแปลงดังกล ่าวส ่งผลต ่อการด�ารงชีวิต 

ของมนุษย์	 ผู ้ เรียนในยุคนี้ต ้องมีความสามารถ 

ในการคิดเชิงระบบ	การคิดเชิงเหตุผล	คิดแก้ปัญหา

และตัดสินใจบนพื้นฐานของข ้อมูลสารสนเทศ 

ต้องประยุกต์ทักษะพื้นฐานในการด�ารงชีวิต	 รวมทั้ง 

ต้องพัฒนาทักษะใหม่	ๆ 	เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม

สภาวิจัยแห่งชาติ	 (National	 Research	

Council	1996	:1)	ของประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่า 

การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์	(Scientific	Literacy)	หมายถึง 

ความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และ

กระบวนการทีจ่�าเป็นต่อการตดัสนิใจด้วยตนเอง		การ

เข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะของการเป็นพลเมืองและ

ภาระหน้าทีต่่อวฒันธรรม		ผูเ้รยีนทีรู่เ้รือ่งวทิยาศาสตร์ 

ต้องมีคุณสมบัติดังนี้	 1)	 มีความรู ้ความเข้าใจใน 

มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และมีกระบวนการที่จ�าเป็น

ส�าหรับการมีส่วนร่วมในสังคม	2)	สามารถตั้งค�าถาม	

ค้นหา	 หรือตัดสินใจตอบค�าถามจากปัญหาซึ่งมา 

จากความอยากรู้อยากเห็น	 เกี่ยวกับประสบการณ์ใน

ชีวิตประจ�าวัน	 3)	 	 มีความสามารถในการบรรยาย		

อภปิราย		และท�านายเกีย่วกบัปรากฏการณ์ธรรมชาต	ิ

4)	 สามารถอ่านได้อย่างเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทาง

วิทยาศาสตร์	 และน�าสาระส�าคัญมาอภิปรายเป็น 

บทสรุปที่เที่ยงตรง	และ	5)	สามารถประเมินคุณภาพ

ของสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์บนพื้นฐาน 

ของแหล่งข้อมูลและวิธีการที่ได้มา

จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

ร่วมกับสมาคมนานาชาติ	 (The	 International	

Association	for	the	Evaluation	of	Educational	

Achievement	หรอื	IEA)	ในโครงการ	TIMSS	1999	

(The	 Third	 International	 Mathematics	 and	

Science	Study	1999	หรือ	TIMSS	1999)	ในวิชา

วิทยาศาสตร์	 โดยท�าการศึกษากับกลุ ่มตัวอย่าง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 จ�านวน	 5,732	 คน	 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างเสริมมโนทัศน์และการแก้ปัญหาในวิชาฟิสิกส์          

แสงเดือน		เจริญฉิม	-	สุเทพ		อ่วมเจริญ
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การศึกษาความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อบทบาทการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์   

ในจังหวัดนครปฐม

A  STUDY  OF  THE  EXPECTATION  OF  BUDDHISTS  THAT  AFFECTS  THE  

ROLES  AND  PERFORMANCE  OF  MONKS  IN  NAKHON  PATHOM  PROVINCE

พระปลดัสวุรรณ์		โกวโิท
*

ธรีศกัดิ	์	อุน่อารมย์เลศิ
**

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อบทบาท 

การปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ	์	ในจังหวัดนครปฐม		2)	เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของพุทธศาสนิกชน 

ที่มีต่อบทบาทการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์	 ในจังหวัดนครปฐม	 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย 

เชิงบรรยาย	 (Descriptive	 Research)	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้	 คือพุทธศาสนิกชนที่สังกัดอยู ่

ในเขตปกครองของจังหวัดนครปฐม	รวมทั้งสิ้น	400	คน	ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	(Multi-stage	

Random	Sampling)		เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง		เดือนพฤศจิกายน	2009	ถึงธันวาคม	2009	เครื่องมือ 

ที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม	และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก	่ความถี	่(f)	ค่าร้อยละ	(%)		

ค่าเฉลี่ย(X )	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	ใช้การทดสอบท	ี	(t	–	test)		การทดสอบความแปรปรวนทาง

เดียว	 (One	 –	way	ANOVA)	 	 และการเปรียบเทียบพหุคูณ	 (Multiple	 	 Comparison)	 แบบ	 LSD	 

ผลการวิจัยพบว่า		

1.	ความคาดหวงัของพทุธศาสนกิชนทีม่ต่ีอบทบาทการปฏบิตัศิาสนกจิของพระสงฆ์ด้านการปกครอง		

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 (X =	4.11,	S.D.	=	 .661),	บทบาทด้านการศาสนศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 

(X =	4.03,	S.D.	=	 .653),	บทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห	์โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(X =	4.14,	S.D.	 

=	.678),		บทบาทด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(X =	4.17,	S.D.	=	.622),		บทบาท

ด้านการสาธารณปูการ	โดยรวมอยู่ในระดบัมาก	(X =	3.99,	S.D.	=	.635),	บทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์		

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(X =	4.00,	S.D.	=	.667)

2.	 	 เปรียบเทียบได้ว่าพุทธศาสนิกชนที่มีรายได้ต่างกัน/ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมแตกต่างกัน	 

มคีวามคาดหวงัต่อบทบาทด้านการปกครองแตกต่างกนั	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05,	พทุธศาสนกิชน

ที่มีการปฏิบัติธรรมต่างกัน	 มีความคาดหวังต่อบทบาทด้านการศาสนศึกษาแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	 .05,	 พุทธศาสนิกชนที่มีรายได้ต่างกัน	 มีความคาดหวังต่อบทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์

แตกต่างกนั	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05,	พทุธศาสนกิชนทีม่รีายได้ต่างกนั	มคีวามคาดหวงัต่อบทบาท

ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม	 แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05,	 พุทธศาสนิกชนที่มีอาย ุ

*		 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพัฒนศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

** อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย	์ดร.	ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศิลปากร

การศึกษาความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อบทบาทการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์          

พระปลัดสุวรรณ์		โกวิโท	-	ธีรศักดิ์		อุ่นอารมย์เลิศ
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ต่างกัน/	 มีระดับการศึกษาต่างกัน/	 มีอาชีพต่างกัน/	 มีรายได้ต่างกัน/	 มีประสบการณ์การปฏิบัติธรรมต่างกัน	 

มีความคาดหวังต่อบทบาทด้านการสาธารณูปการ	 แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05,	

พุทธศาสนิกชนที่มีอายุต่างกัน	 /มีรายได้ต่างกัน	 มีความคาดหวังต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห	์ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

Abstract

The		research	objectives		were	to:		1)		study		Buddhists’s	expectation	of		roles		and		

performance	of		monks		in		Nakhon		Pathom	Province	and	2)	compare		Buddhists’	expectation		

of	roles	and	performance	of	monks		in		Nakhon		Pathom		Province.	The		samples		were	

400		Buddhists	in		Nakhon		Pathom		Province.	They	were	selected	by	multiple-stage	random	

sampling	method.	The	data	were	collected	during	November,	2009	to	December,	2009.	The	

instruments		used		in		the		study	were	questionnaires.	The	data	were	analyzed	by	percentage,	

mean,	standard		deviation,	t-test,		One	–	way	Analysis	of	Variance	(ANOVA)	and		Least	

Significant	Difference		(LSD).	The		findings		were	as		follows:

1.		The	Buddhists’s	expectation		of	roles	and	performance	of	monks		in	terms	of		

ruling		(X =	4.11,	S.D.	=	 .661),	Dhamma		education		(X =	4.03,	S.D.	=	 .653),		welfare		 

(X =	4.14,	S.D.	=	 .678),	Dhamma		 teaching	 (X =	4.17,	S.D.	=	 .622),	public	 	assistance	 

(X =	3.99,	S.D.	=	.635),	and		public		welfare	(X =	4.00,	S.D.	=	.667)	were	high.				

2.	 	Buddhists	with	different	 	 income,	or	 	meditation	experience,	had	a	different	

expectation	of	monks’	ruling	roles	a	significant	level	of	.05.	Buddhists	with	different	meditation	

experience	had	a	different	expectation	of	the	monks’	roles	of	Dhamma	at	a	significant	lavel	

of	.05	When	the	Buddhists’		income	was		varied,	the	expectation	of	the	roles	of		welfare	

education	 as	 well	 as	 Dhamma	 teaching	 was	 significantly	 different	 at.05.	 The	

Buddhists’expectation	for	public	assistance	was	significantly	different	at	.05	when	their	age,	

education,	careers,	income	or	meditation	experience	was	varied.	The	Buddhists’s	expectation	

of		the	roles	of	public	welfare		was		significantly		different	at	.05		when	their	age	or	income	

was	varied.

บทน�า

พุทธศาสนามีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตชาว

ไทยในฐานะที่เป็นสถาบันหนึ่งของสังคม	 ที่มีความ

ส�าคัญเป็นศูนย์รวมแห่งกิจกรรมความเชื่อต่างๆ	 

พระสงฆ์จึงเป็นที่เคารพรักและศรัทธาเชื่อถือของ

ประชาชน	 (คนึงนิตย์	 	 จันทบุตร	 2532	 :	 217)				

พระพทุธศาสนามบีทบาทในการพฒันาสงัคม		ในด้าน 

ต่างๆ	 อย่างมาก	 ไม่ว่าจะเป็นประเพณี	 วัฒนธรรม		 

การด�าเนินชีวิตของมนุษย์ก็ตาม	 ย่อมเกี่ยวข้องกับ

การศึกษาความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อบทบาทการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์          

พระปลัดสุวรรณ์		โกวิโท	-	ธีรศักดิ์		อุ่นอารมย์เลิศ
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การศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของพระวินยาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร

A STUDY OF THE PERFORMANCE OF THE POLICE MONK’S ROLES IN BANGKOK

พระธนวฒัน์		พรมเลศิ
*

ธรีศกัดิ	์	อุน่อารมย์เลศิ
**

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง	 การศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของพระวินยาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร	 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทในปัจจุบันของพระวินยาธิการในเขต

กรงุเทพมหานคร	2)	ศกึษาเปรยีบเทยีบการปฏบิตังิานตามบทบาทของพระวนิยาธกิารในเขตกรงุเทพมหานคร	

เมื่อจ�าแนกตามปัจจัยส่วนส่วนบุคคลได้แก่	 อายุ	 พรรษา	 ระดับการศึกษาแผนกสามัญ	 นักธรรมและบาล	ี 

ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน	ต�าแหน่งในทางคณะสงฆ์	การอบรมเกีย่วกบัขัน้ตอนการปฏบิตังิานของพระวนิยาธิ

การ	 3)	 ศึกษาปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามบทบาทของพระวินยาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร	

ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	พระวนิยาธกิารประจ�าเขตการปกครองคณะสงฆ์ในเขตกรงุเทพมหานคร	จ�านวน	

272	 รูป	 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย	 คือ	 พระวินยาธิการประจ�าเขตการปกครองคณะสงฆ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร	จ�านวน	162	รูป	ซึ่งได้จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน	ด�าเนินการเก็บข้อมูลระหว่าง

เดือน	พฤศจิกายน	2552-มกราคม	2553	เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม	แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	

และการสนทนากลุม่		สถติทิีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมลู		ได้แก่		ค่าความถี	่ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

การทดสอบค่าที	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	 และ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา		

	ผลการวจิยัสรปุได้ดงันี	้1)	การปฏบิตังิานตามบทบาทของพระวนิยาธกิาร	อยู่ในระดบัมาก	เมือ่พจิารณา

รายข้อ	 พบว่า	 กระบวนการสอบสวนมีระเบียบขั้นตอนอย่างโปร่งใส	 มีการยึดหลักพระธรรมวินัยกฎหมาย		 

กฎมหาเถรสมาคมค�าสัง่เจ้าคณะกรงุเทพมหานคร	เป็นต้น	อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ	2)	การปฏบิตังิานตามบทบาท

ของพระวินยาธิการ	พบว่า	อาย	ุพรรษา		ระดับการศึกษาแผนกสามัญ	ระดับการศึกษาแผนกนักธรรม	ระดับ 

การศึกษาแผนกบาลี	 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	 ต�าแหน่งในทางคณะสงฆ์	 การอบรมเกี่ยวกับขั้นตอน 

การปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ	 มีการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน	 3)	 ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ของพระวินยาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร	เมื่อจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	พบว่า	ต�าแหน่งในทางคณะสงฆ	์

มีการปฏิบัติงานแตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วน	ส่วนคู่อื่นๆ	ไม่มีความแตกต่างกัน	

 

*	 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพัฒนศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์	ดร.	ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศิลปากร

การศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของพระวินยาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร          

พระธนวัฒน์		พรมเลิศ	-	ธีรศักดิ์		อุ่นอารมย์เลิศ
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Abstract

The	purposes	of		this	research	were.	1)	To	study	the	performance	level	of	the	police	

monks’	roles	in	Bangkok.		2)	To	compare		the	performance	of	the	police	monks’	roles	in	

Bangkok	 by	 classifying	 according	 to	 personal	 factors	 such	 as	 ordination	 year,	 general	

education	 level,	 religious	 study	 and	 Pali	 study	 period	 of	 performance,	 position	 in	 the	 

monastic	order,	 training	on	procedures	of	 the	police	monks.	3)	To	study	problems	and	

obstacles	in	performance	of	the	police	monks’	roles	in	Bangkok.	The	research	populations	

were	272		police	monks	staying	in	the	governing	area	of	the	monastic	order	in	Bangkok.	

The	samples	were	the	162	police	monks	staying	in	the	governing	area	of	the	monastic	order	

in	Bangkok,	derived	from	the	two-stage	random	sampling.	The	data	were	collected	during	

November	 2009	 to	 January	 2010.The	 questionnaire,	 the	 profound	 interview	 and	 group	

discussion	were	applied	as	the	research	tool.	The	Statistics	used	for	data	analysis	in	this	

research	were	Frequency,	Percentage,	Mean,	Standard	deviation,	t-test,	One-way	ANOVA,	

Stepwise	Multiple	Regression	Analysis		and	Content	Analysis.                   

The	results	of	research	revealed	that	1)	The	performance	of	the	police	monk’s	roles	

is	in	the	high	level.		When	considering	in	a	particular	item,	it	was	found	that,	a	transparent	

investigation	procedure,	holding	to	the	Buddha’s	laws,	disciplines	were	and	regulations	of	

ecclesiastical	court	ordered	by	the	Bangkok	ecclesiastical	Governor	were	in	the	highest	

level.	2)	The	performances	of	the	police	monks’	roles	in	Bangkok	when classified	according	

to	personal	factors	such	as	study	ordination	year,	general	education	level,	education	level	

of	 religious	 study	and	Pali	 period	of	performance,	 position	 in	 the	monastic	order,	 and	

training	on	performing	procedures	of	the	police	monks	were	not	different.	3)		Problems	and	

obstacles	of	the	police	monk’s	performance	in	Bangkok	when		classified	by	position	in	the	

monastic	order	were	statistically	significant	difference	at	0.5	level.		

การศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของพระวินยาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร          

พระธนวัฒน์		พรมเลิศ	-	ธีรศักดิ์		อุ่นอารมย์เลิศ

บทน�า

ปัจจุบันในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงทาง 

ด้านวัตถุด้วยประดิษฐกรรมทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีต่างๆ	 ท�าให้สภาพสังคมเปลี่ยนแปลง 

ไป	 ท�าให้คนในสังคมให้ความส�าคัญส่วนตนมากกว่า

ส่วนรวม	 การให้คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นคน

และการยึดหลักธรรมในการด�ารงชีวิตเริ่มเสื่อมถอย

ลง	 ละเลยการประพฤติให้อยู่ในศีลธรรม	 คุณธรรม	

(ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห ่งชาต	ิ	

2551:1)	 ไม่เว้นแม้แต่ผู ้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธ

ศาสนา	กล่าวคือ	บางรูป	บางกลุ่ม	เมื่อบวชแล้วไม่ได้

สนใจศึกษา	 และปฏิบัติตามตามหลักพระธรรมวินัย	

อาศัยช่องทางจากความเชื่อความเลื่อมใสในพระ 

พุทธศาสนาของชาวพุทธ	 ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจหลัก

พระพทุธศาสนา	แสวงหาผลประโยชน์	ดงัจะเหน็จาก

จ�านวนสถิติการจับกุมพระภิกษุที่กระท�าความผิด 

พระวนิยัโดยศนูย์ปฏบิตักิารพระวนิยาธกิารคณะสงฆ์

กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	2540	พบว่า	มีการบิณฑบาต 
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ผลที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีต่อสุขภาวะทางสังคมของคนในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์                                                 

อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

IMPACTS OF AGRO-TOURISM ON SOCIAL WELL-BEING OF MAHASAWAT CANAL 

COMMUNITY, PHUTTHAMONTHON DISTRICT, NAKHONPATHOM PROVINCE.

ธารทิพย์	ขาวผ่องอ�าไพ
*

ธีรศักดิ์		อุ่นอารมย์เลิศ
**

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาผลที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีต่อสุขภาวะทาง

สังคมของคนในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์	2)	เปรียบเทียบผลที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีต่อสุขภาวะ

ทางสังคมของคนในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์	 เมื่อจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 

พื้นที่ของโครงการ	3)	ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโครงการล่องเรือชมสวนเลียบคลอง

มหาสวสัดิอ์�าเภอพทุธมณฑล	จงัหวดันครปฐม	วธิกีารศกึษาเป็นการศกึษาทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพการศกึษา

ในเชิงคุณภาพโดยใช้การวิจัยเอกสารและใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง	สัมภาษณ์เชิงลึกกับประชาชน

ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของการด�าเนินงาน	จากกลุ่มตัวอย่าง	30	คนและบุคลากรผู้ที่มีส่วนร่วมของการด�าเนินงาน	

20	คน	รวมทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห	์เชิงเนื้อหาท�าการตรวจสอบ

ข้อมูลแบบสามเส้า	 น�าเสนอข้อมูลในรูปวิธีพรรณนา	 ในส่วนของการศึกษาเชิงปริมาณนั้น	 ใช้กลุ่มตัวอย่าง 

คือ	ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่ของโครงการจ�านวน	109	คนและนักท่องเที่ยวจ�านวน	200	คน	ระยะเวลา 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	 –	 มกราคม	 2553	 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถาม	 การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	 การแจกแจงความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบค่าที	 การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว	 ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ	 

LSD	และ	การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	ส�าหรับข้อค�าถามปลายเปิด

ผลการวิจัยในเชิงปริมาณสรุปได้ดังนี้	 1)	 ผลที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีต่อคนในชุมชน 

เมื่อจ�าแนกตาม	 เพศ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 รายได้	 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน	 และภูมิล�าเนา	 พบว่า	 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05และ	 เมื่อจ�าแนกตาม	 อายุ	 ลักษณะครัวเรือน	 และการ 

มีส่วนร่วมพบว่า	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05	ตามล�าดับ	และ2)ผลการศึกษาระดับความ

พึงพอใจของนักท่องเที่ยว	 พบว่า	 มีความพึงพอใจในด้าน	 สถานที่	 สิ่งอ�านวยความสะดวก	 ความปลอดภัย	 

การให้บริการ	 ราคาสินค้าและการจัดการ	 การคมนาคม	 และความคิดเห็นในภาพรวมของโครงการอยู่ใน 

ระดับมาก    

ผลการวจิยัในเชงิคณุภาพสรปุได้ดงันี	้1)	ด้านสขุภาพ	ผลเชงิบวก	พบว่าคนในชมุชนได้รบัทราบข้อมลู

ข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ	 จากการได้รวมกลุ่มพูดคุยกันและจากการแลกเปลี่ยนความรู้กับนักท่องเที่ยว 

*	 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพัฒนศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์	ดร.	ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีต่อสุขภาวะทางสังคมของคนในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์                                                          

ธารทิพย์	ขาวผ่องอ�าไพ	-	ธีรศักดิ์		อุ่นอารมย์เลิศ
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ส่งผลท�าให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น	 ผลเชิงลบพบว่า	 ชุมชนได้รับ

ผลกระทบเพยีงเลก็น้อยซึง่ยงัไม่ส่งผลทีท่�าให้คนในชมุชนรูส้กึถงึความเปลีย่นแปลง	2)	ด้านสงัคม	ผลเชงิบวก 

พบว่าคนในชุมชนมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้	 มีฝีมือในการประกอบอาชีพมากขึ้น	 มีระบบสาธารณูปโภค 

ที่สะดวกมากขึ้น	 และมีความสัมพันธ์ในครอบครัว/ชุมชนมากขึ้น	 ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งในเรื่อง 

การลดอัตราการย้ายถิ่นปัญหาอาชญากรรม	 อบายมุข	 ปัญหาความขัดแย้ง	 พบว่าเกิดขึ้นน้อยมาก	 

ผลเชิงลบพบว่า	 เกิดปัญหาเรื่องความไม่เสมอภาคในเรื่องการมุ ่งพัฒนาเฉพาะพื้นที่	 ในการพัฒนา 

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 ตลอดจนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	 มักจะด�าเนินการในพื้นที่ที่มีการ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว	 แต่ในพื้นที่ที่ไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวกลับได้รับการพัฒนาน้อยประชาชนบางกลุ่ม 

จึงเกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรม	 3)	 ด้านวัฒนธรรม	 ผลเชิงบวก	 พบว่าช่วยส่งเสริม/พัฒนา/ฟื้นฟู	 ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น	 สร้างความรู้สึกหวงแหนและส�านึกรักบ้านเกิดให้กับคนในท้องถิ่นมากขึ้นไม่ได้ส่งผลให้เกิดการ 

เลียนแบบวัฒนธรรมจากนักท่องเที่ยว	วัฒนธรรมประเพณีไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเพื่อการค้า	ผลเชิงลบ	พบว่า

เกิดขึ้นน้อยมากและยังไม่มีประเด็นใดที่เห็นได้เด่นชัด	4)	ด้านเศรษฐกิจ	ผลเชิงบวก	พบว่าเกิดกระจายราย

ได้สูช่มุชน	คนในชมุชนมรีายได้จากอาชพีเสรมิจากการท่องเทีย่ว	สนิค้าเกษตรจ�าหน่ายได้มากขึน้มกีารพฒันา/

เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น	ผลเชิงลบพบว่า	การกระจายรายได้สู่ชุมชนยังไม่ทั่วถึงจะมีรายได้เฉพาะ

บุคคลกลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วมเท่านั้น	 5)ด้านสิ่งแวดล้อม	 ผลเชิงบวก	 พบว่าระบบการจัดการดูแลรักษา 

สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้นคนในชุมชนให้ความสนใจในการอนุรักษ์	 และรักษาสภาพภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น	

จนเกิดเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ผลเชิงลบพบว่าสภาพภูมิทัศน์เดิมของชุมชน 

มีการเปลี่ยนแปลงไป

Abstract

This	research	aims	1)	 to	study	 impacts	of	Agro-tourism	on	social	well-being	on	

Mahasawat	Canal	community;	2)	to	compare	impacts	of	Agro-tourism	on	social	well-being	

on	Mahasawat	Canal	Community	when	considering	personal	factors	of	people	living	in	the	

area	of	interest;	and	3)	to	study	the	level	of	satisfaction	of	tourists	with	the	Mahasawat	

Canal	boat	ride	project.	The	research	method	is	both	quantitative	and	qualitative.	Documents	

were	collected.	Unstructured,	in-depth	interviews	were	conducted	with	people	living	in	the	

project	area,	30	of	which	are	the	sample	group	and	20	of	which	are	the	personnel	working	

on	the	project.	In	addition,	participant	observations	and	information	analysis	,	Triangulation	

Method		with	the	use	of	descriptive	method	were	conducted.	As	for	the	quantitative	study,	

109	people	living	in	the	project	area	and	200	tourists	were	the	sample	groups.	Data	were	

collected	during	November-December	2008.	The	research	instruments	were	questionnaires.	

Analysis	of	the	data	included	frequency	distribution,	percentage,	means,	standard	deviation,	

t-tests,	one-way	ANOVA,	paired	difference	tests	using	Least	Significant	Difference	method	

and	content	analysis	for	open	ended	questions.	

ผลที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีต่อสุขภาวะทางสังคมของคนในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์                                                          

ธารทิพย	์ขาวผ่องอ�าไพ	-	ธีรศักดิ์		อุ่นอารมย์เลิศ



วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่	1	ฉบับที	่2	(มกราคม	-	มิถุนายน	2553)

114

พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ	ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดนครปฐม

:	กรณีศึกษา	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์และ	มหาวิทยาลัยศิลปากร.

JUNK	FOOD	CONSUMPTION	OF	BACHELOR	DEGREE	UNIVERSITY	STUDENTS	IN	

NAKHONPATHOM	PROVINCE:	CASE	STUDY	

KASETSART	UNIVERSITY	AND	SILPAKORN	UNIVERSITY.

วนิดา		แก้วชะอุ่ม
*

นรินทร์		สังข์รักษา
**

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม	 (Mixed	Methodology)	 ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 

มวีตัถปุระสงค์		1)	เพือ่ศกึษาระดบัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารขยะ	2)	เพือ่เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการบรโิภค

อาหารขยะของนักศึกษาทั้ง	2		มหาวิทยาลัยที่มีปัจจัยส่วนบุคคล	ที่แตกต่างกัน		3)	เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล

ต่อการบริโภคอาหาร	 คือ	 การรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร	 แรงสนับสนุนทางสังคมในการบริโภคอาหาร	 

ความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหาร	การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเชื่อในการบริโภคอาหาร	 เป็น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการท�านายพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ		ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยคือ	นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากรจ�านวน	17,035	คน	โดยสุ่มตัวอย่างแบบ

ชั้นภูมิ		(Stratified		Random	Sampling)	ได้จ�านวนตัวอย่าง	391	คน	ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	2552	-	มกราคม		2553	เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี	้เป็นแบบสอบถามและ

แบบสนทนากลุ่ม	 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าความถี่	 (Frequency)	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 

ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 การทดสอบค่าท	ี (t-test)	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ทางเดียว	 (One	Way	ANOVA)	 เมื่อพบความแตกต่างในเชิงสถิติท�าการเปรียบเทียบพหุคูณ	 (Multiple	

Comparison)	ด้วยวิธีการของเชฟเฟ	่(Scheffe’s	Method)	การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	

(Stepwise	Multiple	Regression	Analysis)	และการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content		Analysis)			

ผลการวจิยัสรปุได้ดงันี	้1)	พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารขยะ	ในภาพรวมอยู่ในระดบั	ปานกลาง	2)	การ

วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ	 เมื่อจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	 พบว่า	 ช่วงอายุ	 

ชั้นปีการศึกษา	 คณะวิชา	 มหาวิทยาลัย	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 ความพอเพียงของรายได้	 และภูมิล�าเนา	 

ที่แตกต่างกัน	 มีพฤติกรรมบริโภคอาหารขยะไม่แตกต่างกัน	 ส่วน	 เพศ	 และที่อยู่ปัจจุบัน	 ที่แตกต่างกัน 

มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	3)	ปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ	 คือ	 การรับรู ้ข้อมูลข่าวสาร	 และ	 ความเชื่อในการบริโภคอาหาร 

มีประสิทธิภาพในการท�านายร่วมกันต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ	 ร้อยละ	 41.5	 ที่ระดับนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ	.05	และสามารถเขียนเป็นสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	ดังสมการ

*		 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพัฒนศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดนครปฐม                                                          

วนิดา		แก้วชะอุ่ม	-	นรินทร	์	สังข์รักษา
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 Υ̂ 	=	.269	+	.501(การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร)	+	.279(ความเชื่อในการบริโภคอาหาร)

 Ζ̂ 	=	.474	Z
	(การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร)

	+	.223	Z
	(ความเชื่อในการบริโภคอาหาร)

  

Abstract

Based	 on	 both	 of	 the	 integrated	 research	 methodologies	 as	 to	 quantitative	 and	

qualitative	methods,	this	objective	of	research	were	1)	knowledge	level	of	the	junk	food	

consumption	behaviors.			2)	to	compare	the	junk	food	consumption	behaviors	of		2	bachelor	

degree	university	students	different	personal	factors.	and	3)	to	study		the	factor	affecting	

food	consumption	were	awareness	of	the	food	consumption	behaviors	,	the	social	support	

of	the	food	consumption	behaviors	,	ability	food	consumption	,awareness	information	and	

belief	 in	the	food	consumption	influencing	in	the	junk	food	consumption	behaviors.	The	

research	populations	a	study	of	a	sample	of	391	bachelor	degree	university	students	by	

Stratified		Random	Sampling.		The	data	was	collected	during	November	2009	to	January	

2010.	The	data-gathering	instruments	used	in	the	research	were	a	questionnaire	and	focus	

group.	The	data	were	analyzed	by	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test,	

one-way	analysis	of	variance,	multiple	comparison	by	scheffe’s	method,	stepwise	multiple	

regression	analysis	and		content	analysis.

	 The	results	of	research	revealed	that:	1)	The	junk	food	consumption	behavior	levels			

of	students	was	at	a	moderate	level	2)	The	learning	the	junk	food	consumption	behaviors	

with	different	personal	factors	were	found	that		expressed	no	differences	in	age	,class	year	

,	faculty	,	university	,	occupations	and	region	with	statistical	significance	at	the	level	of	.05	

Considering	with	sex	and	currents	address	held	differences	with	statistical	significance	at	

the	level	of	.05	3)	The	support	factors	influencing	in	the	junk	food	consumption	behavior	

were	found	that	awareness	information	and	belief	in	the	food	consumption	can	be	predict	

predicted	to	operation	effectively	in	the	junk	food	consumption	behavior	at	41.5%	as	follows:

Υ̂ 	=	.269	+	.501(awareness	information)	+	.279(belief	in	the	food	consumption)	and	 Ζ̂  = 

.474	Z
	(
 
awareness	information)

		+	.223	Z
(belief	in	the	food	consumption)

  

บทน�า

การเปลี่ยนแปลงสังคมแบบเกษตรสู่สังคม

อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามกลไกการตลาดเสรีก่อให้

เกิดการพัฒนาหลายด้าน	 ทั้งเศรษฐกิจ	 สังคม	

การเมืองการปกครอง	 วัฒนธรรม	 และสุขภาพโดย 

ที่สังคมมุ่งการพัฒนาสู่ความทันสมัย	 ความเร่งรีบ	 

ทุกคนต้องการบริโภค	 (Consumerism)	 ในขณะ

เดียวกัน	สื่อการโฆษณาในการบริโภคต่าง	ๆ	รวมถึง

อาหารขยะ	 อาหารสุขภาพ	 ล้วนแต่ได้สร้างกระแส 

ให้ทุกคน	 โดยเฉพาะเยาวชนได้หันมามีพฤติกรรม 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดนครปฐม                                                          

วนิดา		แก้วชะอุ่ม	-	นรินทร	์	สังข์รักษา
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การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สังกัดส�านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม

A STUDY  OF  FACTORS  INFLUENCING  TO  WELL  LEARNING  

BEHAVIOR  OF MATHAYOMSUKSA 3  STUDENTS  UNDER  OFFICE  OF  THE  

PRIVATE EDUCATION  COMMISSION  IN  NAKHON  PATHOM  PROVINCE

ทิพย์วรรณ		สุขใจรุ่งวัฒนา
*

ธีรศักดิ์		อุ่นอารมย์เลิศ
**

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี	้	มีวัตถุประสงค์		1)	เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียน	2)	เพื่อศึกษา

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและปัจจยัทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการเรียนที่ดขีองนักเรียน	3)	เพื่อ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียน		เมื่อจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล		กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย		

คือ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 สังกัดส�านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 จังหวัด

นครปฐม	ปีการศึกษา	 2552	การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

ตารางของทาโร	ยามาเน่	 และเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง	กลุ่มตัวอย่างที่ได้ถูกจ�าแนกเป็น	2	กลุ่ม	1)	กลุ่ม

ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม	 จ�านวน	 334	 คน	 และ	 2)	 กลุ่มตัวอย่างที่ท�าการศึกษาโดยสัมภาษณ์เชิงลึก	 

จ�านวน	 18	 คน	 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน	 2552	 –	 เดือนมกราคม	 2553		 

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก	 เครื่องมือเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล		ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม		ปัจจัยทางจิตวิทยาและพฤติกรรมการเรียน

ที่ดีของนักเรียน	 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าความถี่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 

การทดสอบค่าที	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว		การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	และ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	

ผลการวจิยัสรปุได้ดงันี	้	1)	ระดบัของพฤตกิรรมการเรยีนทีด่ขีองนกัเรยีน		พบว่า		นกัเรยีนมพีฤตกิรรม

การเรียนที่ดีอยู่ในระดับปานกลาง	 	 2)	 ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและปัจจัยทางจิตวิทยาเป็นปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียน	 สามารถท�านายพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียน	 พบว่า	 

การตระหนกัรูด้้านการเรยีน	บรรยากาศทางการเรยีนและการสนบัสนนุของครอบครวั	ได้รบัคดัเลอืกเข้าสมการ

เป็นล�าดับที่	1	ล�าดับที่	2	และล�าดับที่	3	ตามล�าดับ	ตัวแปรทั้ง	3	ตัวนี้สามารถร่วมกันท�านายพฤติกรรมการ

เรยีนทีด่ร้ีอยละ	41.3		3)	พฤตกิรรมการเรยีนทีด่ขีองนกัเรยีน	เมือ่จ�าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล		พบว่า		ขนาด

โรงเรียน	 เกรดเฉลี่ยสะสม	 	 ระดับการศึกษาของบิดา	 ระดับการศึกษาของมารดา	 อาชีพของบิดา	 อาชีพ 

ของมารดา	รายได้ต่อวันของนักเรียน	ไม่แตกต่างกัน	แต่เมื่อจ�าแนกตามเพศและรายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง		

พบว่า	มีความแตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ		.05		

*		 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพัฒนศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์	ดร.	ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศิลปากร

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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Abstract

The	purposes	of	 the	research	were	 to:	1)	 study	students’	 levels	of	good	 learning	

behavior;		2)	study		social		environmental	factors	and		psychological	factors	influencing	

students’	good	learning	behavior;	3)	compare	the	good	learning	behavior	of		students		with	

different	personal	factors.	The	samples	were	Mathayomsuksa3	students	under	Office	of	the	

Private	Education	Commission	in	Nakhon	Pathom	province	in	academic	year	2009.	The		

samples		were	derived		by	multi-stage	random	sampling		method		and		the	sample	size	was		

determined		by		Taro	Yamane’s	table.	The	sample	size	was	determind	by	purposive	sampling	

method.	They	were	classified	into	2	groups:	1)	334	samples	answering	a	questionnaire	and	

2)	Eighteen	samples	participating	in	an	in-depth	interview.	The	data	were	collected	from	

November	2009	to	January	2010.	The	instruments	were	a	questionnaire	and	an	in-depth	

interview.	These	instruments	aimed	to	collect	information	about	the	personal	factors,	the	

social	 environmental	 factors,	 psychological	 factors	 and	 the	 good	 learning	 behavior	 of	

students.	The	data	were	analyzed	by	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test,	

One-way	ANOVA,	stepwise	multiple	regression	analysis	and	content	analysis.

The	research	results	were	as	follows:	1)	the	students’	levels	of	good	learning	behavior	

were	moderate.	2)	Among	the	social	environmental	factors	and	the	psychological	factors	

influencing	in	the	students’	good	learning	behavior,	it	was	found	that	learning	awareness,	

learning	atmosphere	and	family	were	the	first,	the	second	and	the	third	factors	entering	in	

the	equation	respectively.			There	was	a	41.3	percent	possibility	that	these	three	factors	

could	predict	the	students’	levels	of	good	learning	behavior	with	the	significance	level	at	

.05.		3)	The	levels	of	good	learning	behavior	of	students	with	different	personal	factors	

were	not	significantly	different	when	school	size,	grade	point	average,	parents’	education,	

parents’	occupations	and	student’s	allowance	were	varied.	However,	the	students’	levels	of	

good	learning	behavior	were	significantly	different	at	.05	when	sex	and	parents’	average	

income	were	varied.

บทน�า

การศกึษาเป็นปัจจยัทีส่�าคญั		ตามกระแสพระ

ราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดช	 (พระบรมราโชวาทและกระแสพระราช

ด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดช	2551	 :	241)	“การศึกษา	 เป็นปัจจัยส�าคัญใน

การสร้างและพฒันาความรู	้	ความคดิ		ความประพฤต	ิ	

และคณุธรรมของบคุคล	สงัคมและบ้านเมอืงใดให้การ

ศกึษาทีด่แีก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน		ล้วนพอเหมาะ

กับทุก	ๆ	ด้าน	สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมือง

ที่มีคุณภาพ	 ซึ่งสามารถธ�ารงรักษาความเจริญมั่นคง

ของประเทศชาติไว้	 และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้

โดยตลอด”	 การศึกษาเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งใน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ประชากรของชาติใดมี 

พื้นฐานการศึกษาสูงย่อมสามารถพัฒนาชาติให้เจริญ

ก้าวหน้าในทกุด้านได้อย่างรวดเรว็	รฐับาลจงึปรบัเปลีย่น 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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การวิเคราะห์คุณค่าและการด�ารงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

: กรณีศึกษาหนังใหญ่วัดขนอน อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

THE ANALYSIS OF VALUES AND EXISTENCE OF FOLK 

CULTURE’S ARTS 

: A CASE STUDY OF NANG YAI SHADOW PUPPET DRAMA 

AT KHANON TEMPLE IN RATCHABURI PROVINCE

เปรมรัศมี		ธรรมรัตน์
*

ธีรศักดิ์		อุ่นอารมย์เลิศ
**

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์	เพือ่วเิคราะห์คณุค่าของศลิปวฒันธรรมพืน้บ้านหนงัใหญ่	ศกึษาการด�ารง

อยู่ของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหนังใหญ่	 และน�าเสนอแนวทางการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหนังใหญ	่				

โดยศึกษาจากข้อมูลเอกสาร		การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	ผลการศึกษาพบว่า

ศลิปวฒันธรรมพืน้บ้านหนงัใหญ่วดัขนอนมคีณุค่าทีส่�าคญั	2	ด้าน	ได้แก่	มคีณุค่าต่อการพฒันาบคุคล

และคณุค่าต่อการพฒันาสงัคม	คณุค่าต่อการพฒันาบคุคลนัน้ท�าให้ผูท้ีส่บืทอดและผูช้มการแสดงหนงัใหญ่ได้

รับการส่งเสริมการพัฒนาสติปัญญา	การพัฒนาอารมณ	์การพัฒนาจิตใจ	การพัฒนาร่างกาย	และการปรับตัว

ทางสังคมท�าให้เกิดประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต	 ส่วนคุณค่าต่อการพัฒนาสังคมเป็นการส่งเสริมทางด้านการ

ศึกษาในฐานะแหล่งเรียนรู้ที่ส�าคัญของชุมชน	 ส่งเสริมด้านจริยธรรมมีการสอดแทรกข้อคิดในการประพฤติ

ปฏบิตัตินตามหลกัศลีธรรมรูจ้กัความดคีวามชัว่	ส่งเสรมิศลิปะในแขนงต่างๆ	ทัง้หตัถศลิป์		คตีศลิป์		นาฏศลิป์		

วรรณศลิป์		และดรุยิางคศลิป์		รวมทัง้เป็นการพฒันาทางด้านเศรษฐกจิโดยสร้างอาชพีและรายได้ให้แก่ชมุชน							

สร้างความภูมิใจและความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและแสดงถึงพลังของชุมชนที่ท�าให้เกิดกระบวนการ 

พัฒนาด้วย

ปัจจัยที่มีผลต่อการด�ารงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหนังใหญ่วัดขนอน	ได้แก	่การเรียนรู้และการ

ถ่ายทอดความรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหนังใหญ่ภายในชุมชน	มีการปรับตัวทางสังคมทั้งรูปแบบการถ่ายทอด

ความรู้และการแสดง			ชุมชนมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเห็นคุณค่าความส�าคัญของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหนัง

ใหญ่เกิดความร่วมมือมีการเผยแพร่และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	 ได้รับการส่งเสริม

สนับสนุนจากสังคมภายนอก	หน่วยงานองค์กรต่างๆให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสังคมไทย		

แนวทางการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหนังใหญ่วัดขนอน	 อันท�าให้ศิลปะหนังใหญ่วัดขนอน

สามารถด�ารงอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนได้แก่	 	 ควรมีการสืบทอดโดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ 

หนังใหญ่วัดขนอนในรูปแบบองค์กร	 รวบรวมและน�าองค์ความรู้หนังใหญ่	 มาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนในสถานศึกษาจัดท�าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้กับเยาวชน	 จัดเวทีแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและ

เพิ่มการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ	 เพื่อสร้างความตระหนักการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

พื้นบ้านในชุมชน

*	 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพัฒนศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

*	 อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์	ดร.ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Abstract

This	research	study	based	on	the	methodologies	of	qualitative	research	.The	objective	

of	this	qualitative	research	were	:	to	analyse		the	value	of	the	folk	arts	and	culture	of		Nang	

yai	shadow	puppet	drama;		to	study	the	existence	of	the	folk	arts	and	culture	of	Nang	yai	

shadow	puppet	drama;	and	to	present	the	guidelines	for		relaying	the	folk	arts	and	culture.	

The	study	documents,	non	–	participation	observation	and	in-depth	interview	The		study		

reveals		that:

The	important	and	principal	values	of	the	Nang	yai	shadow	puppet	drama	affected		

two		parts:	individuals	and	society.	The	value	of	individual		development.	The	inheritors	

and	viewing	participants	will	be	promoted	in	the	areas	of	brain	development,	emotional	

development,		psychological	development,		body	and	social	adjustments.	The	value	of	social	

development.	The	Khanon	Temple,	where	the	Nang	yai		shadow	puppet	drama	exists,	is	the	

essential	community	of	learning	capability	sources.	It	helps	promoting	education,	ethics	and	

moral.		It	also	promotes	arts	in	different	fields,	such	as	craftsmanship,	music,	dance,	literature	

,	and	skills	of	musical	performances.	Furthermore,	it	helps	creating	occupations	and	increasing	

revenues	of	 the	community.	Finally,	 it	gives	 the	community	a	pride	and	identity		 in	 the	

creation	of	such	arts	and	culture.

The	factors	which	enhanced	the	existence	of	Nang	yai	shadow	puppet	drama	at	the		

Khanon		Temple	are	as	follows:	Learning	and	transmitting	knowledge	of		Nang	yai	shadow		

puppet	drama		within	the	community;		social	adjustment	in	the	form	which	is	compatible	

with	the	present	circumstances	and		needs	of	the	viewing	participants;	The	interaction	within	

the	community	has	resulted	in	realization	of		the		value	of	the	local	folk	arts	and	culture.	

Creation	of	a	distribution	network,	exchanges	of	cultural	learning,	and	social	support	from		

other	agencies,	organizations	must	be	sought	after.		

In		order	to	preserve		the	sustainable	existence	of	the	Nang		yai			shadow		puppet			

drama	at	the		Khanon			Temple		with	the	Thai	society,	the	following	is	a	list	of	guidelines		

for	the	knowledge	transfer.	An	establishment	of	an	organization	is	recommended.	A	collection	

of	knowledge	and	the	grand	shadow	play	on	the	integrated	activities	of	teaching	and	learning	

in	school.	Made	to	local	youth	programs.	Seminars	on	exchanges	of	opinions	on	folk	arts	

and	culture	should	be	periodically	organized.	Increased	dissemination	of	its	information	

through	media	should	be	done.		These	guidelines	for	conservation	awareness	of		local	arts	

and	cultural		should	be	raised	within	the	community.

การวิเคราะห์คุณค่าและการด�ารงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
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การพฒันากลยทุธ์การด�าเนนิงานของส�านกัทะเบยีนธรุกจิน�าเทีย่วและมคัคเุทศก์

ส�านกังานพฒันาการท่องเทีย่ว กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ภายหลงัการรบัโอนภารกจิ

THE DEVELOPMENT OF STRATEGY FOR OPERATION AFTER RECEIVING DUTY OF 

THE PROCESS OF TOURIST BUSINESS AND GUIDE REGISTRATION DEPARTMENT 

OFFICE OF TOURISM DEVELOPMENT, MINISTRY OF TOURISM AND SPORTS.

ศิวิมล		แซ่เล้า
*

ธีรศักดิ์		อุ่นอารมย์เลิศ
**

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค	์1.	เพื่อศึกษาศักยภาพในการด�าเนินงานด้านต่างๆ	ภายหลังการรับโอน

ภารกจิของส�านกัทะเบยีนธรุกจิน�าเทีย่วและมคัคเุทศก์	ส�านกังานพฒันาการท่องเทีย่ว	กระทรวงการท่องเทีย่ว

และกีฬา	 2.	 เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ 

ส�านักทะเบียนธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์	 ส�านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	

3.	 เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการพัฒนาการด�าเนินงานของส�านักทะเบียนธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก	์ ส�านักงาน

พัฒนาการท่องเที่ยว	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ	 วิธีการศึกษาเป็นการศึกษา 

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	 การศึกษาเชิงปริมาณ	 กลุ่มตัวอย่างคือ	 บคุลากรของส�านกัทะเบยีนธรุกจิน�าเทีย่ว

และมัคคุเทศก์ที่มีอายุงานเกิน	1	ปี	จ�านวน	51	คน	ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ	เดือนมีนาคม-

เมษายน	2553	 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม	การวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก	่การแจกแจงความถี	่	

ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวเิคราะห์เชงิเนือ้หา		(Content		Analysis)		ส�าหรบัข้อค�าถาม

ปลายเปิด	 ส่วนการศึกษาในเชิงคุณภาพโดยใช้การวิจัยเอกสารและใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง		

สัมภาษณ์เชิงลึกกับนายทะเบียนส�านักงานทะเบียนธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาทั้ง	 4	 แห่ง	 คือ	 สาขา

จงัหวดัเชยีงใหม่	สาขาจงัหวดัภเูกต็	สาขาจงัหวดัสงขลา	และสาขาจงัหวดันครราชสมีา	และสนทนากลุม่หวัหน้า

กลุ่มงานทั้ง	5	กลุ่ม	

ผลการวจิยัพบว่า	ศกัยภาพในการด�าเนนิงานของส�านกัทะเบยีนธรุกจิน�าเทีย่วและมคัคเุทศก์ภายหลงั

การรับโอนภารกิจ	 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ย 

มากไปหาน้อย	 พบว่า	 ส�านักทะเบียนธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์มีศักยภาพมากที่สุดในด้านการด�าเนินการ

เกีย่วกบัการออกใบอนญุาต	ต่ออายใุบอนญุาตประกอบธรุกจิน�าเทีย่ว	และมคัคเุทศก์	รองลงมา	คอื	การด�าเนนิ

การเกีย่วกบัการช�าระค่าธรรมเนยีมต่างๆ	และการวางหลกัประกนัของผูป้ระกอบธรุกจิน�าเทีย่ว	และการด�าเนนิ

การเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์

สภาพแวดล้อมภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อการด�าเนนิของส�านกัทะเบยีนธรุกจิน�าเทีย่วและมคัคเุทศก์	

ประกอบด้วย	 1.	 ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย	 คือ	 ปัญหาความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองที่น�าไปสู่

*		 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพัฒนศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์	ดร.	ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศิลปากร

การพัฒนากลยุทธ์การด�าเนินงานของส�านักทะเบียนธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์

ศิวิมล		แซ่เล้า	-	ธีรศักดิ์		อุ่นอารมย์เลิศ



วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่	1	ฉบับที่	2	(มกราคม	-	มิถุนายน	2553)

155

เหตุการณ์รุนแรง	 เช่น	 การชุมนุมประท้วงของกลุ่มอาชีพต่างๆ	 นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการส่งเสริม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	และการตราพระราชบัญญัติธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก	์พ.ศ.	2551	2.	ปัจจัย

ด้านเศรษฐกิจ	คือ	สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลก	3.	ปัจจัยด้านสังคมคือ	แหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมจ�านวนมากของประเทศไทย	ความมีอัธยาศัยไมตรีของคนไทย	ความสนใจของ

ประชาชนในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน�าเที่ยว	 ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์	 และการเพิ่มขึ้นของ 

สถาบันการศึกษาที่เปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก	์4.	ปัจจัยด้านเทคโนโลย	ีคือ	การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย	และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สภาพแวดล้อมภายในที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของส�านักทะเบียนธุรกิจน�าเที่ยวและ

มัคคุเทศก์	 ประกอบด้วย	 1.	 ปัจจัยด้านบุคลากร	 มีลักษณะเป็นจุดแข็งคือ	 บุคลากรมีความเพียงพอต่อ 

การปฏิบัติงาน	มีความรู้ความสามารถ	ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ	มีกิริยามารยาทที่ด	ีและมีการแบ่งหน้าที่

ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน	2.	ปัจจัยด้านงบประมาณ	มีลักษณะเป็นจุดอ่อน	คือ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ไม่เพยีงพอต่อการด�าเนนิงาน	3.	ปัจจยัด้านวสัด	ุอปุกรณ์	สถานทีม่ลีกัษณะเป็นจดุแขง็	คอื	สถานทีต่ัง้ส�านกังาน

มีความเหมาะสม	 สะอาดเรียบร้อย	 เป็นระเบียบ	 เดินทางสะดวก	 มีที่นั่งส�าหรับประชาชนที่มาใช้บริการ 

อย่างเพียงพอ	มีลักษณะเป็นจุดอ่อนคือ	เครื่องคอมพิวเตอร์ของส�านักทะเบียน	ฯ	สาขาไม่เพียงพอต่อการใช้

งาน	4.	ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ	มีลักษณะเป็นจุดแข็ง	คือ	เป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน	์พันธกิจ	โครงสร้าง	

และอ�านาจหน้าที่ชัดเจน	 มีการปรับปรุงพัฒนาระบบงานทะเบียนธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์อย่างต่อเนื่อง	

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

กลยุทธ์ในการพัฒนาการด�าเนินงาน	 ประกอบด้วย	 1.	 การพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ 

ประชาชน	 2.	 การพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์	 3.	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนคุ้มครองธุรกิจ 

น�าเที่ยว	4.	การตรวจสอบธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้เป็นไปตามกฎหมาย	และ	5.	การพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรในส�านักงาน				

               

Abstract

This	research	is	intended:	1.	To	study	potential	of	performances	after	receiving	duty	

of	the	process	of	Tourist	Business	and	Guide	Registration	Department,	Office	of	Tourism	

Development,	Ministry	 of	 Tourism	 and	 Sports.	 2.	 To	 analyze	 the	 external	 and	 internal	

environments	affecting	performance	of	Tourist	Business	and	Guide	Registration	Department,	

Office	of	Tourism	Development,	Ministry	of	Tourism	and	Sports.		3.	To	study	strategic	of	

performance	developing	of	Tourist	Business	and	Guide	Registration	Department,	Office	of	

Tourism	Development,	Ministry	of	Tourism	and	Sports.	Methodology	is	done	in	both	quantitative	

and	qualitative	studies.		Quantitative	study	applies	representative	sample	that	is	51	personnel	

of	Tourist	Business	and	Guide	Registration	Office	who	work	over	1	year.	Period	of	data	

collection	is	in	March-April	2010.	Questionnaire	is	applied	as	the	research	tool.	Data	analyses	

are	 frequency	 enumeration,	%	 average,	 standard	 deviation.	 For	 open-ended	 questions	 is	

content	analysis.	Qualitative	study	applies	documentary	research	and	unstructured	interview,	

การพัฒนากลยุทธ์การด�าเนินงานของส�านักทะเบียนธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์
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profound	interview	with	the	registrars	of	4	branches	of	Tourist	Business	and	Guide	Registration	

Office	 i.e.	 Chiang	Mai,	 Phuket,	 Songkhla	 and	Nakhon	 Ratchasima,	 group	 discussion	 of	 

5	group	leaders.	

The	results	of	this	research	found	that	for	overall	picture,	the	performing	potential	

of	Tourist	Business	and	Guide	Registration	Office	after	receiving	duty	of	the	process	is	in	

moderate	level.	When	considering	in	a	particular	by	ranking	from	high	to	low	average	found	

that	Tourist	Business	and	Guide	Registration	Office	has	the	highest	potential	for	licensing	

and	renewing	the	tourism	business	license	and	guide,	followed	by	the	operation	of	fee	payments,	

the	assurance	of	tourism	entrepreneur	and	the	operation	of	issuing	other	licenses	relating	to	

tourism	business	and	guide.

The	external	environments	affecting	the	performance	of	Tourist	Business	and	Guide	

Registration	Office	consist	of:	1.	Political	and	legal	factors	are	problems	of	political	instability	

leading	to	violent	situations	such	as	the	protest	of	various	professional	groups,	government	

policy	emphasizing	to	promote	the	tourism	industry,	and	the	enactment	of	Tourist	Business	

and	Guide	2008.	2.	Economic	factors	are	Thailand	and	Global	economic	conditions.	3.	Social	

factors	are	various	Thai	natural	tourism	locations,	art	and	cultural,	the	hospitality	of	Thai	

people,	the	interest	of	people	in	obtaining	business	license	of	tourism	and	guide	permit,	and	

the	increasing	of	educational	institutions	opening	guide	training	program.	4.	Technological	

factors	are	to	use	information	technology	to	promote	tourism	in	Thailand	and	technological	

progress.

The	internal	environments	affecting	the	performance	of	Tourist	Business	and	Guide	

Registration	Office	consist	of:	1.	Forte	of	personnel	factor	is	having	enough	quantity	of	capable,	

well-mannered	operating	personnel	with	effective	services	and	clear	responsibility.	2.	Weak	

point	of	budget	factor	is	insufficiency	of	the	allocated	budget.	3.	Strong	points	of	material	

and	location	factors	are	having	the	appropriate,	well-organized	and	clean	office	locations	

with	convenient	traveling	and	enough	seats	for	service	people.		Its	weak	point	is	the	insufficiency	

computer	of	the	Registration	branch	Office.	4.	Strong	points	of	management	factors	are	being	

the	 organization	 with	 clear	 vision,	 mission,	 structure	 and	 responsibility,	 and	 continuous	

improvement	of	Tourist	Business	and	Guide	Registration	Office	to	increase	efficiency	of	public	

service.

Strategic	proposals	in	operating	development	consist	of:	1.	Development	of	potential	

in	public	service.	2.	Development	of	potential	of	guides.	3.	Development	of	managing	system	

of	protecting	tourism	business	fund.	4.	Inspection	tourism	business	and	guides	in	accordance	

with	law	and	5.	Development	of	personnel	potential	in	the	office.			
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การวิเคราะห์คุณค่าของศิลปะหมากรุกไทย

THE  ANALYSIS OF VALUE INTO MAK RUK THAI ARTS.

ธนิศร	ศรีก๊กเจริญ
*

ธีรศักดิ์		อุ่นอารมย์เลิศ
**

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1.ศึกษาพัฒนาการของศิลปะ 

หมากรุกไทย	 และ2.ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของศิลปะหมากรุกไทย	 โดยมีกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (Key	

Informant)	 แบ่งเป็น	 3	 กลุ่มคือ	 กลุ่มที่	 1	 ผู้เผยแพร่และพัฒนา	 ศิลปะหมากรุกไทย	 กลุ่มที่	 2	 ผู้เล่น 

หมากรุกไทยเพื่อความเป็นเลิศ	(ระดับชั้นแนวหน้าที่มีผลงานในระดับประเทศ)	และกลุ่มที	่3	ผู้เล่นหมากรุก

ไทยเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ	จากพื้นที่ศึกษาซุ้มหมากรุกองค์พระปฐมเจดีย	์จังหวัดนครปฐม	เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยได้แก่	 เอกสารที่เกี่ยวข้อง	 หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นวัตถุ	 ภาพถ่าย	 และการศึกษาภาคสนาม 

ผลของการวิจัยพบว่า

1.	 พัฒนาการของศิลปะหมากรุกไทยในประเทศไทยมีการเล่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยสุโขทัย

จนถึงปัจจุบัน	จากหลักฐานการค้นพบตัวหมากรุกสังคโลก	ตัวหมากรุกเคลือบจากแหล่งเวียงกาหลงซึ่งอยู่ใน

สมัยสุโขทัย	บันทกึของนายตรูแปงซึง่เขา้มาเมืองไทยสมัยพระนารายณ์	ได้บนัทึกว่าคนไทยนิยมเลน่หมากรุก

กนัอย่างแพร่หลาย	และในวรรณคดไีทยเรือ่งต่างๆทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัการเล่นหมากรกุเช่นเรือ่ง	ขนุช้างขนุแผน  

ไชยเชษฐ์ รามเกียรติ์ และอิเหนา	เป็นต้น	นอกจากนั้นวิธีคิดหรือกลยุทธ์ของหมากรุกด้วยกลถอยเอาชนะ

นั้นมีส่วนช่วยปกป้องประเทศชาติในสมัยธนบุรีรบกับกองทัพพม่า	 ต่อมาในยุคปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้เล่น 

หมากรุกไทยนั้นมักจะรวมตัวกันเล่นเป็นซุ้มหรือกลุ่ม	 และยังได้มีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถ

เล่นแบบออนไลน์	อีกด้วย

2.	 ผลการศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของศิลปะหมากรุกไทย		แบ่งออกได้เป็น	3	ด้าน	คือ	

1.	 ภูมิปัญญาในการสร้างหมากรุกไทย	 2.	 คุณค่าของศิลปะหมากรุกไทยที่มีต่อบุคคล	 4	 ด้าน	 คือ										

(2.1)	 ด้านร่างกาย	 (2.2)	 ด้านจิตใจหรืออารมณ์	 (2.3)	 การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 และการใช้ชีวิตร่วมกับ 

ผู้อื่นในสังคม	 (2.4)	 การพัฒนาสติปัญญาและการฝึกความคิดในการวางแผนอย่างเป็นระบบ	 และ	 

3.คุณค่าของศิลปะหมากรุกไทยที่มีต่อสังคมได้แก่	 (3.1)	 คุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นกิจกรรม 

นันทนาการที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย	 (3.2)	 คุณค่าด้านภาษาและวัฒนธรรม	 จากส�านวนและวรรณคด ี

ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการเล่นหมากรุกไทย	(3.3)	คุณค่าด้านศิลปกรรม	จากศิลปะการแสดงหมากรุกคน.

*		 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพัฒนศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**		 อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์	ดร.	ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศิลปากร

การวิเคราะห์คุณค่าของศิลปะหมากรุกไทย

ธนิศร	ศรีก๊กเจริญ	-	ธีรศักดิ์		อุ่นอารมย์เลิศ
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Abstract

This	research	study	based	on	the	methodologies	of	qualitative	research	purposed	to													

1.	Education	Development	of		Mak	Ruk	Thai	Arts	or	The	art	of	playing	Thai	Chess	in	

Thailand.	And	2.	To	study	analyzes		of	values	into	Mak	Ruk	Thai	Arts	which	have		key	

Informants	divided	into	3	groups	as	was	the	1
st
	group	is		publisher	and	developer	Mak	Ruk	

Thai,2
nd
	group	is	Mak	Ruk	Thai	excellece	players	who	highly	performance	in	top	of	thailand),	

and	3
rd
	group	is		Thai	chess	player	for		recreation	from	the	area	study		is	in	Phra	Pathom	

Chedi		Nakhon	Pathom	Pagoda	of	Mak	Ruk	Thai	Player‘s	group.	The	tools	used	in	research	

are	documents	related	to	Thai	chess	with	books	in	related	field	,evidence	empirical	material	

,photos	and	study	in	field	research.The	results	research	found	that.

1.	 Development	of		Mak	Ruk	Thai	Arts		in	Thailand	has	been	playing	continuously	

from	Sukhothai	Aged	to	date	from	found	the	green	enamel	chess	that	claimed	as	artistic	

Sukhothai	school	.The	record	of	Mr.Trupang,	who	came	to	Thailand		in	the	great	Narai	

king	(Ayutthaya	Aged)		which	recorded	that	Thai	people	popular	in		Mak	Ruk	Thai.	And	

Thai	literature		have	related	content	to	play	chess	inserted	such	as	Khun-Chang-Khun-

Phane and ,Chai-ya-chet,Ramayana and E-Nhow	.	In	addition,	the	strategy	of	chess	with	

counter	attact	strategy	that	help	Thailand	to	escape	the	war	with		Burma	armies.	Nowadays	

found	that	the	players	associate	to	set	a	club	of		the	players.	And	also	that	have	programmer	

who	develop	of	a	computer	program	which	able	to	play		Thai	chess		online	too.	

2.	 The	study	analyzes	the	value	of	Mak	Ruk	Thai	Arts	is	divided	into	3	phases	are.

1.	Value	inside	of	playing	Mak	Ruk	Thai	Arts	.	2.Valuable	to	personal	the	4	sides	

are	(2.1)	To	body.	(2.2)	The	mind	or	emotions.	2.3)The	everyday	life	and	live	with	others	

in	society.	(2.4)The	development	of	intelligence,	training	and	ideas	for	planning	a	system.	

And	3.	The	value	 to	 society,	 including	 (3.1)	The	value	of	arts	and	culture	 is	a	unique	

recreational	in	Thailand.	(3.2)	The	value	of	language	and	culture	related	to	ancient	literature	

(3.3)	The	value	of	Mak	Ruk	Thai	performing	Arts.	

                                                   

บทน�า

การพัฒนาประเทศไทยตามแนวคิดการ

พัฒนากระแสหลัก	 ที่เน้นความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิ		และความทนัสมยัแบบตะวนัตกนัน้ได้ท�าให้

สังคมไทยละเลยต่อคุณค่าด้านอื่น	ๆ 	โดยเฉพาะด้าน

วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่ดีงามของตน	 การพัฒนา

ประเทศไทยจึงควรเริ่มหันกลับมามองและให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาในมิติด้านวัฒนธรรม	โดยการใช้

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยในการพัฒนาประเทศ		

พัฒนาคนให้เต็มตามศักยภาพ	 พัฒนาการศึกษา	

พัฒนาเศรษฐกิจ	 พัฒนาสังคม	 สร้างสรรค์สังคม	 

และจรรโลงจิตส�านึกทางวัฒนธรรมอย่างมีเหตุผล	 

รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก	และมวีถิสีมยั

ใหม่อย่างเชือ่มัน่บนพืน้ฐานคณุค่าของวฒันธรรมไทย		

การวิเคราะห์คุณค่าของศิลปะหมากรุกไทย

ธนิศร	ศรีก๊กเจริญ	-	ธีรศักดิ์		อุ่นอารมย์เลิศ
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พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิถีพุทธ 

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

ETHICAL BEHAVIOR OF PRATHOMSUKSA SIX STUDENTS 

IN BUDDHIST SCHOOL PROJECT ON BASIC SCHOOL UNDER THE OFFICE 

OF NAKHONPATHOM EDUCATIONAL SERVICE AREA 2

พระครูสังฆรักษ์จรัญ	จุ่นดีวงษ์
*

ลุยง	วีระนาวิน
**

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ของโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการวิถีพุทธ	สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม	เขต	2	มี

วัตถุประสงค	์1)	เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน	2)	เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม

เชงิจรยิธรรมของนกัเรยีน	เมือ่จ�าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล	3)	เพือ่ศกึษาปัจจยัการด�าเนนิงานตามแนววถิพีทุธ

ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม	เขต	2	จ�านวน	41	โรงเรียน	นักเรียนจ�านวน	354	คน	

การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น	และการสุ่มแบบสองขั้นตอน	ด�าเนินการเก็บข้อมูล	ระหว่าง

เดือนธันวาคม	 2552	 -	 เดือนกุมภาพันธ์	 2553	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย 

ส่วนบุคคล	แบบสอบถามการด�าเนินงานตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ	และแบบสอบถามพฤติกรรมเชิงจริยธรรม

ของนักเรียน	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	การแจกแจงความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

การทดสอบค่าท	ี (t-	 test)	 การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว	 (One-way	 ANOVA)	 การวเิคราะห์ถดถอย 

พหุคูณแบบขั้นตอน	(Stepwise	Multiple	Regression)	และการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content		Analysis)	 

ส�าหรบัข้อค�าถามปลายเปิด

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้	 1)	 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน	 พบว่า	 นักเรียนมีพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมอยู่ในระดับสูง	2)	พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน	เมื่อจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	ได้แก่	เพศ	

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน	 มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในภาพรวมแตกต่างกัน	 นักเรียนที่มีเพศ 

แตกต่างกันมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม	ด้านความซื่อสัตย์,	ด้านความมีน�า้ใจเสียสละ,	ด้านความประหยัด,	ด้าน

ความสามัคคี	 และด้านความยุติธรรม	 แตกต่างกัน	 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีพฤติกรรม 

เชิงจริยธรรม	ด้านความรับผิดชอบ,	ด้านความซื่อสัตย์	และด้านความยุติธรรมแตกต่างกัน	นักเรียนที่มีอาชีพ

ของมารดาต่างกัน	 มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม	 ด้านความยุติธรรมแตกต่างกัน	 และนักเรียนที่มีรายได้ของ 

บิดา-มารดาต่างกัน	 มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม	 ด้านความมีน�้าใจเสียสละแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ	 .05	 3)	 การด�าเนินงานตามแนววิถีพุทธ	 สามารถท�านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน	 

*	 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพัฒนศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย	์ดร.	ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศิลปากร

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิถีพุทธ

พระครูสังฆรักษ์จรัญ	จุ่นดีวงษ์	-	ลุยง	วีระนาวิน
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พบว่า	ด้านกจิกรรมพืน้ฐานวถิชีวีติ	ได้รบัคดัเลอืกเข้าสมการเป็นล�าดบัที	่1	ส่วนด้านบรรยากาศและปฏสิมัพนัธ์	

ได้รับคัดเลือกเข้าสมการเป็นล�าดับที่	2	และด้านกายภาพ	ได้รับคัดเลือกเข้าสมการเป็นล�าดับที	่ 3	สามารถ

ร่วมกันท�านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรม	ร้อยละ	39.0	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ดังสมการ

Ŷ 	 =		 1.304	+	.237(X
ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต

)	+	.281(X
ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์

)	+	.146(X
ด้านกายภาพ

)	

			และ		 Ẑ 	 =	 .257Z
	(Xด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต)

	+	.286Z
	(Xด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์)

	+	.159Z
	(Xด้านกายภาพ)

 

Abstract

The	purposes	of		this	research	were	“Ethical	Behavior	of	Prathomsuksa	Six	Students	

in	Buddhist	School	Project	on	Basic	School	under	the	Office	of	Nakhonpathom	Educational	

Service	Area	2”	were	1)	To	study	ethical	behavior	of	students	2)	To	compare	ethical	behavior	

of	students	with	different	personal	factors	3)	To	study	the	operations	of	Buddhist	school	

factors	influencing	in	the	ethical	behavior	of	students	The	sample	were	354	Prathomsuksa	

6	students	in	41	schools	under	the	Office	of	Nakhonpathom	Educational	Service	Area	2.	

The	samples	were	derived	by	stratified	random	sampling	and	two-stage	random	sampling.	

The	data	was	collected	during	December	2009	to	February	2010.	The	instrument	used	in	

the	research	consisted	of	1)	a	questionnaire	with	personal	factors	2)	a	questionnaire	with	

the	operations	of	Buddhist	school	factors	and	3)	a	questionnaire	with	the	ethical	behavior.	

The	data	were	analyzed	by	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test,	one-way	

analysis	of	variance,	stepwise	multiple	regression	and	content	analysis.

The	results	of	research	revealed	that:	1)	The	ethical	behavior	levels	of	students	was	

at	a	high	level.	2)	The	ethical	behavior	levels	of	students	with	different	personal	factors	

were	found	that	male	and	female	were	different	in	honesty,	devotion,	economize,	harmonious	

and	justice,	who	have	different	grade	were	different	in	responsibility,	honesty	and	justice,	

who	have	different	mother’s	career	were	different	devotion	had	significance	differences	at	

the	.05.	3)	The	operations	of	Buddhist	school	factors	were	found	that	the	activity	of	school	

lives	was	 selected	by	 ranking	no.1,	 the	 school	 climate	and	 interaction	was	 selected	by	

ranking	no.2	and	the	school	physical	was	selected	by	ranking	no.3	The	activity	of	school	

lives,	school	climate	and	school	physical	can	be	predict	predicted	to	operation	effectively	

in	students’	ethical	behavior	at	39.0	%	had	significance	differences	at	the	.01	as	follows	:	

 Ŷ 				=				1.304	+	.237(X
theschoollives

)	+	.281(X
t
)	+	.146(X

theschoolphysical
)	

								And	 Ẑ 				=				.257Z
	(Xtheschoollives)

	+	.286Z
	(Xheschoolclimate)

	+	.159Z
	(Xtheschoolphysical)

 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิถีพุทธ

พระครูสังฆรักษ์จรัญ	จุ่นดีวงษ์	-	ลุยง	วีระนาวิน
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สภาพการจัดการความรู้ของศูนย์การเรียนชุมชน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้

IMPLEMENTATIONS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN 

COMMUNITY LEARNING CENTERS  IN SOUTHERN AREA OF  

THE  NORTH-EASTERN REGION

นัฏฐา		มณฑล
*

อ.ดร.ภัทรพล		มหาขันธ์
**

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์	1)	เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความรู ้ของศูนย์การเรียนชุมชน

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบการจัดการความรู้ของศูนย์การเรียนชุมชน

จ�าแนกตามจังหวัดที่ตั้งของศูนย์การเรียนชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต	้	ประชากร	คือ	ศูนย์

การเรียนชุมชน	จ�านวน	1,509	ศูนย์	กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	154	ศูนย	์	การก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์

ประมาณ	 10%	 และสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย	 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม	 ได้แก่	 ประธาน	 กรรมการ	 และครู 

ศนูย์การเรยีนชมุชน	และกรณศีกึษาศนูย์การเรยีนชมุชนยาง	และศนูย์การเรยีนชมุชนกนัตวจระมวล	โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก	 เครื่องมือที่ใช้	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	 และแบบสัมภาษณ์	 สถิติที่ใช้	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 

ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบใช้วิธีวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว	 

(One	Way	-	ANOVA)	และการวิเคราะห์เนื้อหา	

ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 สภาพการจัดการความรู้ของศูนย์การเรียนชุมชน	 ในภาพรวมและรายด้าน 

พบว่า	อยู่ในระดับมาก	โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	ดังนี	้การจัดการความรู้ ในกลุ่มผู้เรียน	การจัดการความ

รู้ ในศูนย์การเรียนชุมชน	 และการจัดการความรู้ ในชุมชน	 2)	 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู ้

ของศูนย์การเรียนชุมชน	 จ�าแนกตามจังหวัด	 ในภาพรวมและรายด้าน	 พบว่า	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธ	ี LSD	พบว่า	 จังหวัดอุบลราชธานี	 มีสภาพการจัดการ

ความรู้แตกต่างกับจังหวัดอื่น

Abstract

The	 purposes	 of	 this	 research	were	 to	 1)	 study	 the	 implementations	 of	KM	 in	

Community	Learning	Centers	in	southern	area	of	the	north-eastern	region.	2)	compare	the	

KM	classified	by	province,	location	of	the	community	learning	centers.	Unit	of	analysis	

were	the	community	learning	centers.	Respondents	consisted	of	Chairman	committee	and	

teacher	of	community	learning	centers	in	1,509	community	learning	centers	in	6	provinces.	

The	sample	groups	were	154	community	learning	centers	which	is	selected	by	simple	random	

*	 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์	ดร.	ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมและมนุษย	์	คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศิลปากร

สภาพการจัดการความรู้ของศูนย์การเรียนชุมชน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้

นัฏฐา		มณฑล	-	ภัทรพล		มหาขันธ์
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sampling	approach.		Case	studies	of	Yang	Community	Learning	Centers	and	Kantradramaul	

Community	Learning	Centers	were	conducted.	The	research	instruments	were	questionnaires	

and	interview	form.	Statistically	used	were	percentages,	mean,	standard	deviation	,	One	

Way	ANOVA	and	content	analysis.

The	 results	 revealed	 that:	 1)	 Implementations	 of	 	KM	 of	 Community	 Learning	

Centers	was	at	a	high	level.	When	considering	levels	of		KM	of	Community	Learning	Centers	

in	each	aspects	ranking	from		the		highest		to	the	lowest	level,	the	result	was	as	follows	:	

KM		by	students,	KM		in	Community	Learning	Centers,	and	KM		in	community.	2)	The	

comparison	of	implementations	of	KM	of	Community	Learning	Centers	classified		by		province		

were	statistically	significant	difference	at	the	level	.05.	Implementations	of	KM	of	Ubon	

Ratchathani	was	province	difference	from	other	provinces	in	analyzing	by	LSD	comparison.	

บทน�า

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 สังคมและ

เทคโนโลยีที่รวดเร็ว	การแข่งขันในโลกปัจจุบันอาศัย

ความรู	้สงัคมสมยัใหม่	ไม่ได้เพยีงต้องการทนุ	แรงงาน	

ทรัพยากร	 ธรรมชาติหรือวัตถุดิบเพื่อสร้างมูลค่า 

การผลติเท่านัน้	แต่ยงัต้องการความรู้	เพือ่สร้างมลูค่า

เพิม่ทรพัย์สนิทางปัญญาทัง้ความรูพ้ืน้ฐานและความรู้

เชิงประยุกต์	 น�าเอาความรู ้ ไปสู ่ผลผลิตและการ

สร้างสรรค์พฒันางานต่างๆ	การพฒันาองค์ความรู้ ใหม่

มีผลต่อการแข่งขันและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน	องค์กร	สถาบัน	ถือเป็นฐานที่ส�าคัญอย่างยิ่ง

ของกระบวนการพัฒนาประเทศ	(ดิเรก	ปัทมสิริวัฒน	์

2547	 :	 2)	 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาต	ิฉบบัที่	10	(2550–2554)	ยงัได้เน้นในส่วน

การพัฒนาสมรรถนะ	 ทักษะของก�าลังแรงงานให้

สอดคล้องกับความต้องการพร้อมก้าวสู่โลกของการ

ท�างานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ	 สร้างและ

พฒันาก�าลงัคนทีเ่ป็นเลศิโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมและองค์ความรู ้	ส่งเสริมให้คนไทยเกิด

การเรียนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	 จัดการองค์

ความรูท้ัง้ภมูปัิญญาท้องถิน่	และองค์ความรูส้มยัใหม่	

ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ	 สามารถน�าไปใช้

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 (ส�านักงานการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ	2552	:	18)

ประเทศไทยจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงใน

ทุกภาคส่วนของสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ในทุก

องค์กรตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง	 โดยเน้นไปที่

ภาครัฐเป็นอันดับแรก	เพราะภาครัฐเป็นหน่วยบริการ

สาธารณะหลักของประเทศ	 และเป็นส่วนสนับสนุน

ผลักดันการเปลี่ยนแปลงของภาคเอกชนและภาค

ประชาสังคม	 เพื่อให้มีแรงขับเคลื่อนการจัดการ 

ความรู้ ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	รฐับาลจงึก�าหนด 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.	 2546	 มาตรา	 11	

ก�าหนดไว้ว่า	ส่วนราชการมหีน้าทีพ่ฒันาความรู้ ในส่วน

ราชการ	 เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

อยูเ่สมอ	โดยใช้วธิกีารจดัการความรูเ้พือ่เพิม่พนูความ

รูห้รอืทนุปัญญาขององค์กร	เป็นกระบวนการรวบรวม

และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 ให้กับทุกคน 

ในองค์กรได้ท�าการต่อยอดภูมิปัญญาและน�าไปสู่การ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 โดยสมาชิกขององค์กร 

เป็นบคุคลเรยีนรู้ ในทีส่ดุ	(นยันา	กรดุนาค	2549	:	2)		

ปัจจุบันหลายองค์กรได้น�าการจัดการความ

รู้มาใช้ ในหน่วยงาน	 ซึ่งส�านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นหน่วยงาน

ราชการ	 ได้จัดท�ากลยุทธ์และจุดเน้นการศึกษา 

สภาพการจัดการความรู้ของศูนย์การเรียนชุมชน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้

นัฏฐา		มณฑล	-	ภัทรพล		มหาขันธ์
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การพัฒนาหนังสือนิทาน เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค�าที่ไม่ตรงตามมาตรา 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ

THE DEVELOPMENT OF CHILDREN’S TALES FOR TO INCREASE WRITING 

SKILL IN SPELLINGS OF WORDS IN THE EXCEPTION LISTS FOR 

PRATHOMSUKSA 2 STUDENTS AT SAINT GABRIEL SCHOOL, BANGKOK

ศุภศิริ		บุญประเวศ
*

บุษบา		บัวสมบูรณ์
**

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยได้พัฒนาหนังสือนิทาน	 เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค�าที่ไม่ตรงตามมาตรา	 ส�าหรับนักเรียน

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่2	โรงเรยีนเซนต์คาเบรยีล	กรงุเทพฯ	เครือ่งมอืในการวจิยั		ประกอบด้วย	แผนการจดัการ

เรียนรู้	จ�านวน	6	แผน	และ	หนังสือนิทานมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา	จ�านวน	4	เล่ม	ผลการวิจัย 

พบว่า	 1)	 หนังสือนิทานเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค�าที่ไม่ตรงตามมาตราที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 

เท่ากับ	 88.31/84.89	 2)	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสือนิทาน	 เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค�า 

ที่ไม่ตรงตามมาตรา	ของกลุ่มตัวอย่าง	หลังเรียน	สูงกว่าก่อนเรียน	ทั้งนักเรียนกลุ่มเก่ง	ปานกลาง	และอ่อน	

แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		3)	ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือ

นิทานเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค�าที่ไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	 ทั้งนักเรียนกลุ่มเก่ง	 

ปานกลาง	และอ่อน	โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

Abstract

This	 study	 aimed	 to	 develop	 children’s	 tales	 in	 order	 to	 help	 Prathomsuksa	 

2	students	at	Saint	Gabriel’s	School,	Bangkok	to	learn	spellings	of	words	in	the	exception	

lists.	The	research	instruments	were	6	lesson	plans	and	4	tales	concerning	spellings	of	

words	 in	 the	 exception	 	 lists.	 The	 research	 results	 were:	 1)	 The	 efficiency	 index	 was	

88.31/84.89;	2)	The	participants’	scores	on	the	posttest	were	significantly	higher	than	those	

on	the	pretest	with	the	statistical	significance		level	of	.05	and	3)	The	participants’	attitude	

towards	learning	spelling	of	words	in	the	exception		lists	wish	tales	was	highly	positive.

*	 นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการสอนภาษาไทย		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์	ดร.	ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศิลปากร

การพัฒนาหนังสือนิทาน เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค�าที่ไม่ตรงตามมาตรา 

ศุภศิริ		บุญประเวศ	-	บุษบา		บัวสมบูรณ์
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�าเร็จของการน�านโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลไปปฏิบัติ

AN ANALYSIS OF FACTORS RELATING TO THE SUCCESS OF 

WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL POLICY IMPLEMENTATION

นพรุจ	ศักดิ์ศิริ
*

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)วิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�าเร็จของการน�านโยบาย

โรงเรียนมาตรฐานสากลไปปฏิบัติ	 2)	 หาข้อเสนอแนะให้กับสถาบันพัฒนาครู	 คณาจารย์และบุคลากรทาง 

การศึกษา	ในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมส�าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อรองรับนโยบายโรงเรียน

มาตรฐานสากล	แนวคิดในการวิจัยประกอบด้วยแนวคิดตัวแบบของ	Van	Meter	and	Van	Horn(1975)	

และแนวคิดการวัดความส�าเร็จของการน�านโยบายไปปฏิบัติของ	 Berman	 and	Mclaughlin	 (1977)	 

การด�าเนินการวิจัย	แบ่งเป็น	1)	การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ	กลุ่มตัวอย่างคือสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�านวน	

224	โรงเรียน		จากประชากรจ�านวน	500	โรงเรียน	ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล	โดยก�าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร	่ยามาเน่	ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	ใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้ ให้ข้อมูล	 คือ	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน

มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม	 พ.ศ.2553	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย	 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ 

เพียร์สัน	 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ	 2)การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ	 เลือกสถานศึกษา	 2	 แห่งเป็น 

กรณีศึกษา	ครอบคลุมสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา		ใช้แบบส�ารวจและแบบสัมภาษณ์เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	ลงข้อสรุปแบบอุปนัย	

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 

1.	 ความส�าเร็จในการน�านโยบายนี้ไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	 โดยสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

จะมีความส�าเร็จของการน�านโยบายนี้ไปปฏิบัติมากกว่าสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

2.	 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�าเร็จของการน�านโยบายนี้ไปปฏิบัติ	 พบว่าตัวแปรต้นทั้งสิ้น	 13	 ตัว	 

มีตัวแปร	4	ตัวที่มีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จของการน�านโยบายไปปฏิบัต	ิโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

พหุคูณเท่ากับ	0.639	และตัวแปรทั้ง	4	ตัว	สามารถอธิบายความแปรปรวนความส�าเร็จของการน�านโยบาย 

ไปปฏิบัติ	 ได้ร้อยละ	 40.9	 โดยตัวแปรที่สามารถท�านายความส�าเร็จฯในมิติรวม	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ	0.05	เรียงตามล�าดับความส�าคัญดังนี้	1)	สภาพแวดล้อมทางการเมือง	2)	ทัศนคติของผู้ปฏิบัต	ิ3)	

การติดต่อสื่อสาร	และ	4)	ทรัพยากรองค์การ

3.	 หลักสูตรการฝึกอบรมที่ต้องการให้สถาบันพัฒนาครู	 คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจัด

อบรม	 ได้แก	่ ทฤษฎีความรู้	 การเขียนความเรียงขั้นสูง	 กิจกรรมโครงงานเพื่อสาธารณประโยชน	์ โลกศึกษา		

และการบริหารด้วยระบบคุณภาพ	(Quality	System	Management)

*	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์พ.ต.อ.ดร.	คณะนิติวิทยาศาสตร์	โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�าเร็จของการน�านโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลไปปฏิบัติ

นพรุจ	ศักดิ์ศิริ	
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Abstract

The	study	aimed	at:	1)	analyzing	the	related	factors	to	the	success	of	world-class	

standard	school	policy	implementation	2)	proposing	the	way	to	establish	the	teacher	and	

educational	personnel	training	curriculum	for	National	Institute	for	development	of	Teachers,	

Faculty	staffs	and	educational	personnels	(NIDTEP)	to	support	the	world	class	standard	

school	policy.	The	conceptual	framework	of	the	research	was	based	on	the	models	of	Meter	

and	Van	Horn	(1975)	and	of	Berman	and	Mclaugnlin	(1977)	conducting	as	the	followings:	

1)	study	the	quantitative	data	with	the	sample	of	224	administrators	of	224	basic	education	

institutions	out	of	500	schools	that	attending	the	World	class	standard	project.	The	sample	

size	was	determined	by	Taro	Yamane’s	 table	while	using	 the	questionnaires	as	a	data	

collecting	 tool	 from	 the	 school	 administrators	 during	 June	 and	 July	 2010	 analyzed	 by	

descriptive	statistics,	Pearson’s	correlation	coefficient,	and	multiple	regression	coefficients.	

2)	study	the	qualitative	data	through	the	two	schools	from	both	primary	and	secondary	

schools	as	a	case	study	by	collecting	data	via	the	questionnaires	and	interview	then	analyzing	

with	content	analysis,	inductive	method.	

The result showed as the followings: 

1.	 The	policy	implementation	success	was	at	the	good	level	while	the	secondary	

school	would	reach	the	success	level	higher	than	the	primary	school.	

2.	 As	for	the	related	factors	to	the	success	of	world	class	standard	school	policy	

implementation,	there	were	five	out	of	13	independent	variables	influencing	the	success	of	

policy	implementation	with	the	multiple	correlation	coefficient	at	0.639.	These	5	variables	

can	also	explain	the	variation	40.9	percentage	at	the	significant	level	of	0.05.	The	significant	

variables	 consisted	 of	 1)	 the	 political	 environment,	 2)	 the	 disposition	 of	 implementers,	 

3)	the	communications,	and	4)		the	organization’s	resources.	

3.	 The	 training	 courses	National	 Institute	 for	 development	 of	 Teachers,	 Faculty	 

staffs	 and	 educational	 personnels	 (NIDTEP)	 should	 conduct	 are	 Theory	 of	Knowledge,	

Extended-Essay,	CAS	(Creativity,	Actions,	Service),	Global	Education,	and	Quality	System	

Management.	

การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส�าเร็จของการน�านโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลไปปฏิบัติ

นพรุจ	ศักดิ์ศิริ	
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คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการต�ารวจไทย

THE QUALITY OF WORK LIFE IN THAI POLICE OFFICERS

ศิริพร		ลือวิภาสกุล
*

ชวนชม		ชินะตังกูร
**

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาองค์ประกอบคณุภาพชวีติการท�างานของข้าราชการต�ารวจไทย	

และเพือ่ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างขององค์ประกอบคณุภาพชวีติการท�างานของข้าราชการ

ต�ารวจไทยในเชิงทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ	์กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการต�ารวจ	จ�านวน	386	คน	ใช้วิธีการ 

สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ม	ี2	ชนิด	คือ	แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ส�าหรับสัมภาษณ์เชิงลึก	และแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�างาน	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5	ระดับ	โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการท�างาน	เท่ากับ	0.883	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ผลการศึกษา พบว่า 

1.	 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท�างาน	ประกอบด้วย	8	องค์ประกอบ	ได้แก	่1)	การพัฒนาความ

สามารถของบุคคล	2)	การบูรณาการด้านสังคม	3)	ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน	4)	ประชาธิปไตย 

ในองค์การ	5)	ความเกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม	6)	สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย	

7)	ความสมดุลระหว่างการท�างานและชีวิตส่วนตัว	8)	ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม

2.	 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท�างาน 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 พบว่า	 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน	 คือ	 Chi-square	 (X
2
)	 =	 1991.347,	 

df	=	908,	X
2
/df	(CMIN/DF)	=	2.193,		RMR	=	.043,	RMSEA		=	.056,	CFI	=	1.00	แสดงว่า 

รูปแบบโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล�าดับที่สอง	มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ	์

  

 

ค�าส�าคัญ : คุณภาพชีวิตการท�างาน

*	 	นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		สาขาการจัดการ		มหาวิทยาลัยคริสเตียน

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย	์ดร.		คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยคริสเตียน	

คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการต�ารวจไทย

ศิริพร		ลือวิภาสกุล	-	ชวนชม		ชินะตังกูร
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Abstract

The	objectives	of	this	research	were	to	determine	the	component	of	the	quality	of	

work	life	in	Thai	Police	Officers,	and	to	test	the	validity	of	the	structure	equation	model	of	

the	quality	of	work	life	in	Thai	Police	Officers	with	the	empirical	data.	The	sample	consisted	

of	386	Thai	Police	Officers.	The	multistage	random	sampling	method	was	used	for	sampling.	

The	 two	 instruments	 employed	 in	 this	 research	 were	 the	 structured	 interview	 and	 the	

questionnaires	concerning	the	quality	of	work	life.	The	questionnaire	regarding	its	reliability	

in	the	form	of	an	alpha	coefficient	was	0.883	in	terms	of	the	quality	of	work	life.	The	data	

were	analyzed	by	Exploratory	Factor	Analysis,	and	Confirmatory	Factor	Analysis.

The results of this research were as follows:

1.	 The	component	of	the	quality	of	work	life	consisted	of	1)	social	integration,	2)	

development	of	human	capacities,	3)	growth	and	security,	4)	constitutionalism,	5)	social	

relevance,		6)	safe	and	healthy	environment,	7)	the	total	life	space,	and	8)	adequate	and	

fair	compensation

2.	 The		results	of	the	structural	validity	test	of	the	quality	of	work	life	model	shown	

that	 	Chi-square	 (X
2
)	 =	1991.347,	 df	 =	908,	X

2
/df	 (CMIN/DF)	=	2.193,	 	RMR	=	 .043,			

RMSEA	=	.056,	and	CFI	=	1.00	indicated	that	the	model	were	consistent	with	empirical	

data	significantly.

KEYWORDS : Quality of Work Life

บทน�า

คุณภาพชีวิตการท�างาน	 มีความส�าคัญอย่าง

ยิ่งส�าหรับการท�างานในปัจจุบัน	 เพราะคนเป็น

ทรัพยากรที่ส�าคัญ	 เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า	 

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู ่ระบบการท�างาน	 

ต้องท�างานเพือ่ให้ชวีติด�ารงอยู่ได้และตอบสนองความ

ต้องการพื้นฐาน	 เมื่อคนต้องท�างานในที่ท�างานเป็น

ส่วนใหญ่	จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม	ท�าให้เกิดความ

สขุทัง้ร่ายกายและจติใจ	มคีวามรูส้กึมัน่คงทัง้สขุภาวะ

ทางกาย	สขุภาวะทางอารมณ์	สขุภาวะทางจติวญิญาณ	

และสุขภาวะทางสังคม	 (กองสวัสดิการแรงงาน,	

2547:	 18)	 การให้ความส�าคัญต่อคุณภาพชีวิตการ

ท�างานจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง	 เนื่องจากคุณภาพ

ชวีติการท�างานมปีระเดน็เกีย่วข้องทัง้คณุภาพเชงิวตัถุ

และเชิงจิตใจ	 บุคคลจึงต้องพิจารณาประโยชน์

ตอบแทนทั้งสองด้าน	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละ 

หน่วยงานจะต้องศึกษาหรือแสวงหาหนทางให้เกิด

ความสอดคล้องกับความพึงพอใจระหว่างบุคคลและ

หน่วยงาน	 เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมาย

สูงสุด	(สมพิศ		สุวรรณชัย,	2548:	2)	คุณภาพชีวิต

การท�างานจะมีผลต่อสมรรถนะในการท�างาน	(Com-	

petency)	ความพงึพอใจในงาน	(Satisfaction)	ความ

คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการต�ารวจไทย

ศิริพร		ลือวิภาสกุล	-	ชวนชม		ชินะตังกูร
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รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

A MODEL OF SCHOOL ADMINISTRATORS’COMPETENCY 

DEVELOPMENT IN ACCORDANCE WITH 

EDUCATION  PROFESSIONAL  STANDARDS

นภาเดช		บุญเชิดชู
*

บุญมี		เณรยอด
**

บทคัดย่อ

บทความนี้น�าเสนอผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร

โรงเรยีนตามมาตรฐานวชิาชพีทางการศกึษา	โดยการวจิยัมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันารปูแบบการพฒันาสมรรถนะ

ของผู้บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชพีทางการศึกษา	ซึง่ขั้นตอนการศกึษา	และวิธีการศกึษาประกอบด้วย	

(1)	ก�าหนดกรอบแนวคดิการวจิยั	โดยการสงัเคราะห์เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	(2)	การพฒันาสมรรถนะ

ของผู้บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชพีทางการศึกษา	โดยจัดประชมุผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาให้ความเห็น	

(3)	 การพัฒนารูปแบบ	 โดยรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะจาก 

ผู้บริหารโรงเรียน	 สัมภาษณ์ผู้บริหารการศึกษาถึงความส�าคัญและความจ�าเป็น	 เป้าหมาย	 วิธีการและกลไก 

การพัฒนาสมรรถนะ	 และให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวิธีการพัฒนาสมรรถนะโดยใช้เทคนิคอรรถประโยชน์	 -	 

พหุลักษณ์		(4)	ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ	โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า

ผลการศึกษามีดังนี้	 (1)	 สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา	 ม ี

จ�านวน	20	สมรรถนะ	101	คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม	(2)	รูปแบบการพัฒนามีลักษณะเป็นรูปแบบบูรณาการ

พัฒนาเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา	 และพัฒนาประสิทธิผล 

การปฏิบัติงาน	 ผ่านการพัฒนาสมรรถนะที่มีความต้องการพัฒนาสูง	 5	 ลักษณะย่อย	 ได้แก่	 ความสามารถ 

ในการบรหิารงานวชิาการ	ความสามารถในการบรหิารจดัการอย่างประกนัคณุภาพ	ความสามารถในการจดัระบบ

การปฏิบัติงาน	 ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง	 และความสามารถในการบริหารจัดการความรู้ 

ในองค์การ	(3)	ผลการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบค่าเฉลีย่ในระดบัสงูมาก	เท่ากบั	4.57	-	4.86		และ

ความเป็นไปได้ของรูปแบบ	ค่าเฉลี่ยในระดับสูงถึงสูงมาก	เท่ากับ	4.29	–	4.86

*	 นิสิตปริญญาคุรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาบริหารการศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์	ดร.	สาขานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร	ภาควิชานโยบาย	การจัดการและความเป็นผู้น�าทางการ

ศึกษา	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
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Abstract

This	article	is	based	on	a	study	of	a	model	of	school	administrators’	competency	

development	in	accordance	with	education	professional	standards.	the	purpose		of		research	

is	to	develop	a	model	of	school	administrators’	competency	development	in	accordance	with	

education	professional	standards.	The	research	follows	several	procedures:	(1)	reviewing	

related	 literature	 for	 research	 framework	 conceptualization;	 (2)	 developing	 the	 school	

administrators’	competency	in	accordance	with	education	professional	standards	and	was	

validated	by	connoisseurship;	(3)	devising		the	development	model	by	gathering	data	through	

the	school	administrators’	questionnaire	on	needs’	priority	development,	the	educational	

administrators’	interview	on	necessity,	goal,	methods	and	development	driven	of	the	school	

administrators’	competency,	and	the	experts’	judgments	on	competency	development	tools	

by	the	Multi	-	Attribute	Utility	Technique;	and	(4)	evaluating	suitability	and	probability	of	

the	model	by	an	experts’	rating	scale	questionnaire.

The	research	reveals	the	following	results:	(1)	the	school	administrators’	competency	

in	accordance	with	education	professional	standards	consists	of	20	items	with	101	behavioral	

characteristics;	(2)	the	characteristic	of	the	model	is	an	integrated	development	model	for	

developing	 administrators’	 competency	 development	 focusing	 on	 the	 academic	 affair	

administration	competence,	the	management	as	quality	assurance	competence,	the	operation	

management	 competence,	 the	 change	 management	 competence,	 and	 the	 knowledge	

management	in	organization	competence;	and	(3)	the	experts	agreed	that	the	model	developed	

was	suitable	at	a	highest	level	with	mean	values	of	4.57	–	4.86	and,	was	probable	at	a	high	

to	highest	level	with	mean	values	of	4.29	–	4.86.

บทน�า 

สองทศวรรษทีผ่่านมาหลายประเทศได้มกีาร

ปฏิรูปการศึกษา	ซึ่งนักวิชาการต่าง	ๆ 	ได้สรุปสาเหตุที่

ต้องปฏิรูปการศึกษาไว้ว่า	 ส่วนหนึ่งเกิดจากความล้ม

เหลวของการบริหารโรงเรียน	 อาทิ	 Senge	 (2000)	

และ	Green	(2001)	อ้างถึงใน	Gazeil	(2008)	ได้

กล่าวว่า	การปฏิรูปการศึกษาในหลาย	ๆ 	ประเทศเป็น

เพราะการบริหารโรงเรียนประสบความล้มเหลวโดย

เฉพาะโรงเรียนของรัฐ	 ซึ่ง	 Webb	 และ	 Norton	

(1999)	สรปุว่า	ประเดน็ทีม่คีวามส�าคญัในยคุแห่งการ

ปฏิรูปการศึกษา	คอื	การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ

บคุลากรทีเ่กีย่วข้องทางการศกึษา	(The	Performance	

of	Educational	Personnel)		ด้วยการให้ความส�าคญั

กับการวิเคราะห์บทบาท	 หน้าที่	 และภาวะผู้น�าของ 

ผู ้บริหารโรงเรียนที่ส ่งผลต่อความส�าเร็จ	 ดังนั้น 

จึงเป็นเหตุผลที่ส�าคัญว่าผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็น 

ผู้ที่มีความสามารถสูง	 เพราะผู้บริหารโรงเรียนเป็น

บุคลากรหลักที่ส�าคัญของสถานศึกษาและเป็นผู้น�า

วิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะ	 ความรู้	 ความสามารถ	

และคุณธรรม	 จริยธรรม	 ตลอดจนมีจรรยาบรรณ

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
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การสร้างโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ค�าศัพท์ธุรกิจโดยใช้คลังข้อมูลค�าศัพท์ 

ส�าหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

A Corpus-Based Business Vocabulary Learning   Development 

Program for the Business English Majors, Khon Kaen University 

จงรักษ์		เลี้ยงพานิชย์
*

ทรงพร		ทาเจริญศักดิ์
**

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี	้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	ที่จะสร้างโปรแกรมพัฒนาความรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ		และ

ศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรม	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สาม	 วิชาเอกภาษา

อังกฤษธุรกิจ		มหาวิทยาลัยขอนแก่น		จ�านวน	46	คน	ซึ่งได้มาจากกลุ่มการสุ่มแบบเจาะจง	เครื่องมือที่ใช ้

ในการวิจัยประกอบด้วย	1)	บทเรียนโปรแกรมพัฒนาความรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 จ�านวน	10	ชุด	2)	

แบบทดสอบวัดผลค�าศัพท์ก่อนเรียนและหลังเรียน	และ	3)	แบบสอบถาม	การด�าเนินการวิจัย	กลุ่มตัวอย่าง

จะท�าการทดสอบค�าศัพท์ก่อนเรียน	 แล้วจึงทดลองเรียนจากโปรแกรมเป็นเวลา	 10	 ครั้ง	 จากนั้นจึงท�าการ

ทดสอบค�าศพัท์หลงัเรยีน	แล้วน�าผลทีไ่ด้	มาหาค่าทางสถติใิช้ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและการทดสอบ

ค่า	 t-test	 ผลการวิจัยของการหาประสิทธิภาพของโปรแกรมค�าศัพท์พบว่า	 มีค่าประสิทธิภาพ	 80/83	 

มีประสิทธิผล	 0.65	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	 คะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังการเรียนด้วยโปรแกรม 

พัฒนาค�าศัพท์สูงกว่าคะแนนก่อนการเรียนซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .001	นอกจากนี้

ผลการวิจัยยังพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่	 สามารถจ�าความหมายค�าศัพท์ได้ดีขึ้น	 เข้าใจความหมายค�าศัพท์และ 

น�าค�าศัพท์ไปใช้ได้ในธุรกิจ

ABSTRAC

The	main	 aims	 of	 this	 study	were	 to	 design	 the	Business	Vocabulary	 Learning	

Development	Program	or	BVLDP	and	to	determine	its	effectiveness.	The	research	instruments	

were	BVLDP,	questionnaires,	interviews,	and	pre-and	post-	vocabulary	translation	tests.	 

In	the	process	of	data	collection,	the	46	participants	were	asked	to	take	a	pre-	vocabulary	

translation	 test,	 then	 they	 studied	 the	BVLDP	 including	with	10	packages	 spending	on	 

ten	weeks.	After	 that	 they	 took	a	post	 translation	vocabulary	 test.	The	statistic	used	 in	 

การสร้างโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ค�าศัพท์ธุรกิจโดยใช้คลังข้อมูลค�าศัพท์

จงรักษ	์	เลี้ยงพานิชย์	-	ทรงพร		ทาเจริญศักดิ์

*	 นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	ส�านักวิชาเทคโนโลยีสังคม		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย	์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	ส�านักวิชาเทคโนโลยีสังคม		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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the	 present	 study	 comprised	 t	 test,	 standard	 deviation,	 mean	 and	 content	 analysis	 for	 

the	interview	data.	The	results	were	that	the	effectiveness	and	effective	index	figures	of	 

the	BVLDP	were	found	to	be	80/83	and	0.6	5,	respectively.	These	figures	were	higher	than	

the	criteria	of	80	and	0.5.	These	results	revealed	that	the	developed	BVLDP	was	efficient	

in	improving	vocabulary	knowledge	for	the	Business	English	major	students.	There	were	

also	statistical	differences	between	the	pretest	and	posttest	scores	at	.001	levels.	The	results	

also	show	that	the	participants	had	a	progress	in	vocabulary	knowledge.	They	can	recognize	

the	target	words	well,	understand	the	meaning	of	words	and	use	the	words	correctly	in	

business	contexts. 

Introduction 

Knowing	 vocabulary	 is	 considered	

useful	 for	 language	 learners	 (Nation,	 2001).		

Meara	 (1996)	 also	 stated	 that	 learners	 who	

know	more	vocabulary	are	more	proficient	in	

English	 language	 than	 those	who	 know	 less	

vocabulary.	Of	all	the	four	skills,	vocabulary	

is	 one	 of	 the	 most	 critical	 aspects	 of	

communication	 (Harris,	1970);	 especially,	 in	

reading,	students	fail	 to	understand	the	main	

ideas	of	the	passages	when	encountered	with	

difficult	words.		

Kufaishi	 (1988)	 found	 that	EFL	 and	

ESP	learners	who	are	poor	in	vocabulary,	they	

can	neither	communicate	their	ideas	as	clearly	

as	nor	grasp	the	ideas	transmitted	to	them.	Their	

listening,	writing	and	reading	are	hampered	by	

their	limited	range	of	vocabulary.	This	idea	is	

well	 supported	 by	 Jordan	 (1997),	 who	 also	

believed	that	vocabulary	is	the	main	cause	of	

difficulties	for	non-English	speaking	students.

Wangkangwan	(2007)	discovered	that	

the	causes	of	the	difficulty	of	learning	English	

language	 for	 Thai	 students	 are	 due	 to	 their	

insufficient	 vocabulary	 knowledge.	 Research	

findings	 conducted	by	Aegpongpaow	 (2008)	

reported	that	vocabulary	poses	as	one	of	the	

major	difficulties	in	reading	for	Thai	students.	

Similarly,	 Sittirak	 and	 Ponjamreon	 (2009)	

revealed	 that	 among	400	students	 from	 four	

universities,	 namely,	Chiang	Mai	University,	

Khon	 Kaen	 University,	 Srinakharinwirot	

University	and	Prince	of	Songkla	University	at	

Trang	Campus,	there	is	only	a	small	number	

of	students	who	can	choose	the	correct	words	

to	convey	the	meaning	of	words	and	know	how	

to	choose	the	proper	words	to	fill	in	the	gap.	

Thus,	more	than	fifty	percent	of	the	students	

used	 the	wrong	words	 in	 filling	 in	 the	gaps	

provided.	

Obviously,	it	was	reasonable	to	conclude	

that	vocabulary	was	one	of	the	major	problems	

in	teaching	and	learning	English.	This	called	

for	a	focus	on	the	vocabulary	development	for	

the	KKU’s	Business	English	majors	who	have	

made	 an	 implicit	 request	 for	 supplementary	
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คุณภาพชีวิตของประชาชนในอ�าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

QUALITY	OF	LIFE	OF	PEOPLE	IN	NAKHONCHAISRI	DISTRICT

NAKHON	PATHOM	PROVINCE

ศรีสุดา		มีช�านาญ
*

สมชาย		ลักขณานุรักษ์
**

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชน	 และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต 

ของประชาชนในอ�าเภอนครชัยศรี		จังหวัดนครปฐม	จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา	คือ	

ประชาชนที่มีอายุ	15	ปีขึ้นไป	จ�านวน	398	คน	ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบหลายขั้นตอน	เครื่อง

มอืทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลูคอืแบบสอบถาม	สถติทิีใ่ช้คอื	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	การทดสอบ 

ท	ีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว		

ผลการวิจัย	 พบว่า	 คุณภาพชีวิตของประชาชนในอ�าเภอนครชัยศรี	 จังหวัดนครปฐม	 อยู่ในระดับด	ี	

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	อยู่ในระดับดีทุกด้าน	เรียงตามล�าดับจากมากไปหาน้อย	ดังนี	้ด้านปัจจัย

ที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต	ด้านครอบครัว	ด้านสุขภาพกายและจิต	ด้านเศรษฐกิจและสังคม	และด้านความพึง

พอใจในชีวิต	 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนในอ�าเภอนครชัยศรี	 จังหวัดนครปฐม	 จ�าแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล	 พบว่าประชาชนที่มีอายุ	 อาชีพ	 รายได้	 และการเป็นสมาชิกองค์กรชุมชนแตกต่างกันมี 

คุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ส่วนประชากรที่มีเพศ	 ระดับการศึกษา	

สถานภาพสมรส	การมีโรคประจ�าตัว	ที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิต	ไม่แตกต่างกัน		

Abstract

The	objectives	of	this	research	were	to	study	people’s	quality	of	life	and	compare	

the	quality	of	life	of	the	people	in	Nakhonchaisri	district,	Nakhon	Pathom	province,	according	

to	personal	factors.	Three	hundred	and	ninety-eight	people,	who	were	15	years	old	and	

over,	were	randomly	selected	by	multi-stage	random	sampling	method.	The	instrument	was	

a	questionnaire.		The	statistics	were	percentages,	mean,	standard	deviation.	The	hypotheses	

were	tested	by	t-test	and	One-way	Analysis	of	Variance.

The	 results	 revealed	 that	 the	 quality	 of	 life	 of	 people	 in	Nakhonchaisri	 district,	

Nakhon	Pathom	province		was	generally	good.		When	each	aspect	of	the	quality	of	life	was	

individually	investigated,	all	aspects	were	also	considered	good.	The	priority	was	necessary	

factors	for	living,	family,	physical	and	mental	health,	economy	and	social	aspects	and	life	

*		 นักศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา		อาจารย	์ดร.	สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คุณภาพชีวิตของประชาชนในอ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ศรีสุดา		มีช�านาญ	-	สมชาย		ลักขณานุรักษ์
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การวิเคราะห์พหุระดับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร

Multi-level  Analysis  of  Variables Influencing  Emotional Quotient  (EQ) of  

Prathomsuksa 5 Students  under  the Office of  Phichit  Educational  Service Area.

อรนุช		สอนน้อย
*

ไชยรัตน์		ปราณี
**

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค	์เพื่อศึกษาตัวแปรระดับนักเรียน	และตัวแปรระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพล

ต่อความฉลาดทางอารมณ์โดยตัวแปรระดับนักเรียนม	ี3	ตัวแปร	ประกอบด้วย	1)	เพศหญิง		2)	ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	และ	3)	บรรยากาศในครอบครัว	ส่วนตัวแปรระดับโรงเรียน	ม	ี2	ตัวแปร	ประกอบด้วย	1)		

บรรยากาศการเรียนการสอน	 และ	 2)	 สภาพแวดล้อมในโรงเรียน	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย	 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	จ�านวน	1,240	คน	และครูประจ�าชั้นประถมศึกษาปีที	่5		จ�านวน	106	คน	

รวมทั้งสิ้น	1,346	คน	จาก	96	โรงเรียน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย	เป็น

แบบสอบถาม	 2	 ฉบับ	 คือ	 ฉบับที่	 1	 เป็นแบบสอบถามส�าหรับนักเรียน	 และฉบับที	่ 2	 เป็นแบบสอบถาม 

ส�าหรบัคร	ูสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน		ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

ของเพียร์สัน	 ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	 และการวิเคราะห์พหุระดับ	 2	 ระดับ	 ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	 HLM	

(Hierarchical	 Linear	 Model)	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ผลการวิเคราะห์ระดับนักเรียน	 พบว่า	 เพศ	 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบรรยากาศในครอบครัวมีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	และ	 .01	ส่วนค่าเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ	์สัมประสิทธิ์การถดถอยของ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และสัมประสิทธิ์การถดถอยของบรรยากาศในครอบครัวมีความแปรปรวนระหว่าง

โรงเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ินอกจากนัน้ยงัพบว่า	สมัประสทิธิก์ารถดถอยของเพศ	ไม่มคีวามแปรปรวน

ระหว่างโรงเรยีน	โดยตวัแปรอสิระระดบันกัเรยีนสามารถร่วมกนัอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรตามได้ร้อย

ละ	55	2)		ผลการวิเคราะห์ระดับโรงเรียน	พบว่า	บรรยากาศการเรียนการสอน	มีอิทธิพลต่อความฉลาดทาง

อารมณ์	 อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ส่วนค่าเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์	 สัมประสิทธิ์การถดถอยของผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และสัมประสิทธิ์การถดถอยของบรรยากาศในครอบครัวมีความแปรปรวนระหว่าง

โรงเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ส�าหรับตัวแปรสภาพ	แวดล้อมในโรงเรียน	เนื่องจากเกิดภาวะร่วมเส้นตรง

พหุมีความสัมพันธ์กันสูงกับตัวแปรอิสระด้วยกัน	ผู้วิจัยจึงไม่ได้น�า

ตัวแปรดังกล่าวเข้าสู่การวิเคราะห์	 โดยตัวแปรอิสระระดับโรงเรียนสามารถร่วมกันอธิบายความ

แปรปรวนของตัวแปรตามได้ร้อยละ	54		

*	 นักศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา		คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา		ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.	ภาควิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา		คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การวิเคราะห์พหุระดับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

อรนุช		สอนน้อย	-	ไชยรัตน์		ปราณี



วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่	1	ฉบับที่	2	(มกราคม	-	มิถุนายน	2553)

283

Abstract

The	purpose	of	this	research	was	to	study	the	variables	such	as	students	and	schools	

that	affect	emotional	quotients	(EQ).	For	the	student	level		they	were	categorized	into	3	

independent	variables:	1)	female	gender,	2)	learning	achievement,	and	3)	family	environment.	

For	 the	 school	 level	 	 they	 were	 categorized	 into	 2	 independent	 variables:	 1)	 learning	

environment	and	2)	environment	in	school.		The	sample	group	in	this	study	comprised	1,240	

level	5		primary	school	students	and	106	teachers	of	level	5	primary	school	students,	totalling	

1,346	samples	from	96	schools	obtained	by	multiple	random	sampling.	The	instruments	for	

this	study	are	2	questionnaires,	one	for	the	students	and	another	for	the	teachers.	Data	

analysis	was	done	through		statistics	such	as	mean,	standard	deviation,	Pearson’s	correlation	

coefficients	using	Statistical	Package	with	multi-level	analysis	using	Hierarchical	Linear	

Model	(HLM).	The	results	of	the	research	were	as	follows:	1)		The	analysis	for	the	students	

level	found	that	for	the	female	gender,	learning	achievement,	and	family	environment	have	

significantly	affects		the	students’	emotional	quotient	at	the	.05	level	and	.01		level,	respectively.	

For	the	means	of	emotional	quotients,	regression	coefficient	of	the	learning		achievement		

and	that	of	the	family	environment	were	significantly	varied	among	the	schools.	However,	

regression	coefficients	of	female	gender	were	not	varied	among	the	schools.	The	student	

independent	variables	related	to	the	dependent	variable	were	about	55%.	2)	The	analysis	

for	the	schools	level		found	that		learning	environment	did	not	have	statistical	difference	

on	EQ.	For	the	means	of	emotional	quotients,	regression	coefficient	of	the	learning	achievement	

and	the	family	environment	were	significantly	varied	among	the	schools.	For	the	school	

environment	variable	that	has	high	correlation	with	other	independent	variable,	we	did	not	

use	 them	 in	 this	 analysis.	 The	 independent	 variable	 of	 the	 school	 level	 can	 affect	 the	

dependent	variable	variance	about	54%.

บทน�า

เป้าหมายส�าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่	10	(2550-2554)	คือให้

คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้ง 

ด้านร่างกาย	สติปัญญา	คุณธรรม	จริยธรรม	อารมณ	์

มีความสามารถในการแก้ปัญหา	 มีทักษะในการ

ประกอบอาชีพ	มีความมั่นคงในการด�ารงชีวิต	อย่าง

มีศักดิ์ศรีและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข	 (ส�านักงาน 

คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	2549	:	

51)	สอดคล้องกับการศึกษาที่มีเป้าหมายส�าคัญ	คือ	

การพฒันาทรพัยากรมนษุย์	ให้เป็นบคุคลทีม่คีณุภาพ

ตามที่สังคมปรารถนา	(Garrison&Magoon.	1972	; 

อ้างอิงจาก	ทศพร	ประเสริฐสุข.	 	2543	 :	90)	ซึ่ง 

ในปัจจุบันปรากฏชัดเจนแล้วว่า	คนที่มีเชาวน์ปัญญา

สูงไม่เพียงพอที่จะท�าให้บุคคลประสบความส�าเร็จ 

ในชีวิต	 แต่หากมีความฉลาดทางอารมณ์ด้วยแล้ว	 

ก็จะท�าให้บุคคลมีความพร้อมทั้งในด้านการเรียน 

การงาน	 รวมถึงการด�าเนินชีวิตส่วนตัว	 และการอยู่

ร่วมกับผู ้อื่นในสังคมได้	 ความฉลาดทางอารมณ์	 

มีส่วนส�าคัญที่จะช่วยให้ประสบความส�าเร็จได  ้

การวิเคราะห์พหุระดับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

อรนุช		สอนน้อย	-	ไชยรัตน์		ปราณี
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การสร้างแบบวัดคุณลักษณะความพอเพียงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนครสวรรค์

Development	of	Adequacy	Characteristics	Rating	Scale	Following	the	Philosophy	of	Sufficiency	

Economy	for	Prathomsuksa	6	students	in	Nakhon	Sawan	Province

ปราณี		เข็มวงษ์
*

ไชยรัตน์		ปราณี
**

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อสร้างแบบวัดคุณลักษณะความพอเพียงตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที	่6	จังหวัดนครสวรรค์		ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง	และ

สร้างปกติวิสัย	 ในรูปต�าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์	 และสเตไนน์	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้	 คือนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	6	ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค	์ปีการศึกษา	2552	จ�านวน	1,800	คน	

โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 วิเคราะห์ด้วยค่าสถิต ิ

เบือ้งต้น	และตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างของแบบวดัด้วยวธิวีเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสอง

ผลการวิจัย	 พบว่า	 (1)	 ข้อค�าถามในแบบวัด	 มีความตรงเชิงเนื้อหาทุกข้อ	 มีค่าอ�านาจจ�าแนกโดย

พิจารณาจากการทดสอบค่าที	 ที่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับ	 เท่ากับ	 .95	 (2)	 

แบบวัดมีความตรงเชิงโครงสร้างทั้ง	3	องค์ประกอบ	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ค่าไค-	สแควร์เท่ากับ	

647.84,	 p	 =	 1.00	 ที่องศาอิสระเท่ากับ	 1055	 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน	 เท่ากับ	 .99	 ดัชนีวัดระดับ 

ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว	เท่ากับ	.98	ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ	เท่ากับ	1.00	ค่าดัชนี

รากของค่าเฉลีย่ก�าลงัสองของส่วนเหลอื	เท่ากบั	.01	ค่ารากก�าลงัสองเฉลีย่ของค่าความแตกต่างโดยประมาณ		

เท่ากับ	 .00	 ค่าสูงสุดของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน	 เท่ากับ	 3.55	 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ	์ 

ในแต่ละองค์ประกอบ	เท่ากับ	.87,	.98	และ.89		ตามล�าดับองค์ประกอบ	(3)	ปกติวิสัยของแบบวัดจ�าแนก

เป็น	3	ระดับ	ผู้ที่มีคุณลักษณะ	ความพอเพียงระดับสูง	คือ	สเตไนน์ที	่	7-	9	มีต�าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์มากกว่า	

77.00	ขึ้นไป	ผู้ที่มีคุณลักษณะความพอเพียงระดับปานกลาง	คือ	สเตไนน์ที	่ 4-6	มีต�าแหน่งเปอร์เซ็นไทล	์

ตั้งแต่	23.01	ถึง	77.00	และผู้ที่มีคุณลักษณะความพอเพียงระดับต�า่	คือ	สเตไนน์ที	่1-3	มีต�าแหน่งเปอร์

เซ็นไทล์	น้อยกว่า	23.01	

*	 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

**	 อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.	ภาควิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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Abstract

The	purpose	of	the	research	was	to	construct	an	adequacy	characteristics	rating	

scale	following	the	philosophy	of	sufficiency	economy	for	students	in	Prathomsuksa	6	in	

Nakhon	Sawan	The	construct	validity	was	examined	and	the	construct		normality	of		this	

research	 was	 reported	 in	 terms	 of	 percentile	 and	 stanine.	 Prathomsuksa	 6	 students	 in	

prathomsuksa	schools	under	Nakhon	Sawan	Educational	service	Area	Aoffice	were	selected	

by	stratified	random	sampling	method	during	academic	year	2009.	The	instrument	was	a	

5-point	rating	scale.	The	data	were	analyzed	by	descriptive	in	statistics	and	the	construct	

validity	of	the	rating	scale	was	examined	by	second	order	confirmatory	factor	analysis.	

The	major	findings	were:	(1)	All	items	in	the	rating	scale	have	content	validity,	with	

discrimination	value	at	.05	and	reliability	at	.95.	(2)	The	adequacy	characteristics	rating	

scale	following	the	philosophy	of	sufficiency	economy	for	Prathomsuksa	6	students	in	Nakhon	

Sawan	has	construct	validity	for	all	3	elements		Its	level	of	significance	was	at	.05	with	the	

Chi-Square	value	of	647.84,	p	=	1.00,	Degree	of	Freedom	of	1055,	Goodness	of	Fit	Index	

of	.99,	Adjusted	Goodness	of	Fit	Index	of	.98	and	Comparative	Fit	Index	of	1.00.	standardized	

root	mean	square	residual	of	.01,	Root	Mean	Square	Error	of	Approximation	of	.00,	Largest	

Standardized	Residual	of	3.55.	Each	element	of	Resisdual	Square	was	of	.87,	.98	and	.89	

respectively.	(3)		Normality	of	the	adequacy	characteristics	rating	scale		classified	students	

into	3	levels.	The	students	with	high	level	of	sufficiency	economy	traits	were	those	of	stanine	

7-9,	with	the	percentile	above	77.00	.	The	students	with	medium	level	of	sufficiency	economy	

traits	are	those	of	stanine	4-6,	with	the	percentile	from	23.01	to	77.00.	The	student	with	

low	level	of	sufficiency	economy	traits	are	those	of		stanine	1-3,	with	the	percentile	lower	

than	23.01.

บทน�า

	 การที่สังคมไทยน�าปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาประยุกต์ใช้นั้น	 มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อ

ประเทศชาติ	 เพราะเป็นองค์ประกอบที่ท�าให้คน 

ในสังคมไม่เบียดเบียนกันส่งเสริมให้บุคคลมีจิตใจ 

ที่ดี	 มีความรักสามัคคีกัน	 เสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ	่	

และประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่ตนเอง

และผู ้อื่น	 สามารถด�าเนินชีวิตอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่นได้ 

อย่างมีความสุข	 สังคม	 และประเทศชาติได้รับการ

พฒันาไปสูค่วามเจรญิรุง่เรอืง	(ศนูย์การเรยีนรูป้รชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง.	 2549:	 ออนไลน์) เพราะฉะนั้น			

การปลูกฝังค่านิยมความพอเพียงจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น 

จะต้องให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนและเยาวชนซึ่งจะ 

เป็นก�าลงัส�าคญัของชาตใินอนาคต	แต่สภาพสงัคมไทย

ในปัจจุบันพบว่า	 คนส่วนใหญ่นิยมชมชอบกับวัตถ	ุ

ความส�าเร็จในชีวิตมักวัดกันที่วัตถุ	 ความเคร่งครัด 

ทางคุณธรรมเสื่อมลงไป	 คนที่มีวัตถุมากถึงแม้จะ 

ได้มาโดยวิธีทุจริต	 ก็มักได้รับการยอมรับนับถือ 

ไม่จรงิจงัต่อหน้าทีก่ารงาน	ขาดความรกั	ความเสยีสละ

เพื่อประเทศชาติ	 ขาดการใฝ่หาความรู้	 (กระทรวง

การสร้างแบบวัดคุณลักษณะความพอเพียงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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F  เกริ่นน�า

หนงัสอืเรือ่งการออกแบบและการท�าวจิยั

แบบผสมผสานวิธี (Designing and Conducting 

Mixed Methods Research)	 เป็นหนังสือที่เขียน

เรียบเรียงแนวคิดทฤษฎีเบื้องหลังและเบื้องลึก 

ของการวิจัยแบบผสมผสานวิธ	ี การสร้างความเข้าใจ

ประวตัคิวามเป็นมา	ขัน้ตอนของการท�าวจิยัแบบผสม

ผสานวิธี	 พร้อมทั้งพัฒนาการและความแตกต่าง 

การวิจัยเชิงปริมาณ	การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย

เชิงผสมผสานวิธี	 พร้อมทั้งช่วยเลือกงานวิจัยที่

เกีย่วข้อง	และตวัอย่างของแต่ละขัน้ตอน	ท�าให้ผูอ่้าน

เข้าใจและสามารถท�าวิจัยได้

F  จุดประสงค์

หนังสือฉบับนี้เป ็นหนังสือวิจัยที่เสนอ

แนวคิดการท�าวิจัยแนวใหม่	 (new	 approach)	 และ

การออกแบบวิจัยแนวใหม่	 (new	 design)	 ที่เสนอ

แนวคิดกระบวนการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการผสมผสาน

วิธี	 (Mixed	Methods	 )	 ในการเก็บข้อมูลส�าหรับ 

นักวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยเฉพาะการวิจัยทางด้านการศึกษา	 เน้นหนังสือ 

ทีต่อบสนองความต้องการของนกัวจิยัทีมุ่ง่ตอบค�าถาม

การวิจัยในลักษณะของ	 ค�าถามที่ต้องการค�าตอบ 

ทั้งเชิงปริมาณ	 และค�าตอบที่ต้องการค�าตอบเชิง

คณุภาพ	ซึง่ข้อมลูทีต้่องการเกบ็นัน้ใช้วธิกีารทัง้วธิกีาร

เชงิปรมิาณ	(Quantitative	Methods)	และวธิกีารเชงิ

คุณภาพ	 (Qualitative	 Methods)	 ผู้ที่สนใจใฝ่รู ้

บทปริทัศน์หนังสือ
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ในการท�าวิจัย	 ไม่ว่าคณาจารย์	 นักศึกษาปริญญาเอก	

ปรญิญาโทและนกัวจิยัทัง้หลายสามารถน�าแนวคดิการ

วิจัยแบบผสมผสานวิธีนี้ไปสูการปฎิบัติเพื่อขยาย

พรมแดนแห่งความรู้ ได้อย่างแท้จริง

F  สาระส�าคัญ

สาระส�าคัญของหนังสือเล่มนี้ท�าให้ผู้อ่าน

เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถน�าแนวการวิจัย

แบบผสมผสานวิธีไปใช้ ได้ โดยประกอบด้วยเนื้อหา

เกี่ยวกับ	 1)	 ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยแบบผสม

ผสานวิธี	 2)	 ข้อควรพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบแนวคดิและกระบวนทศัน์			3)	การทบทวน

เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยแบบผสมผสานวิธ	ี 

4)	การเลือกการออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี	

5)	การเขียนบทน�าของการท�าวิจัยแบบผสมผสานวิธี	

6)	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 7)	 การสังเคราะห์ข้อมูล	

8)	 การเขียนและการประเมินงานวิจัย	 9)	 ค�าถาม

ส� า คัญที่ เ กี่ ย วกั บก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ผสมผสานวิ ธี	 

10)	ทิศทางในอนาคตของงานวิจัยแบบผสมผสานวิธี

F  สะท้อนคุณค่า 

คุณค่าที่ได้จากหนังสือวิจัยเล่มนี้	 เชื่อมั่น

ได้ว่าสามารถท�าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจกระบวนการ

ออกแบบและกระบวนการท�าวิจัยของการวิจัยแบบ

ผสมผสานวิธีได้อย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนตาม

ล�าดับอย่างต่อเนื่อง	 หนังสือสะท้อนคุณค่าต่างๆ	

หลายประเด็นดังนี	้

1.	 เขียนชี้ให ้ผู ้อ ่านเข ้าใจและเข้าถึง 

ความหมาย	 ความส�าคัญ	 แนวคิดพื้นฐานของข้อมูล	

วิธีการและการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Quanti-	

tative	Research)	การวจิยัเชงิปรมิาณ	(Quanlitative	

Research)	 และการวิจัยเชิงผสมผสานวิธี	 (Mixed	

Methods	 Research)	 โดยแสดงเปรียบเทียบความ

แตกต่างแต่ละวิธีและยกตัวอย่างงานวิจัยแต่ละ

ประเภทประกอบเพื่อท�าความเข้าใจ	 ว่าค�าถามการ 

วิจัย	 และระดับปัญหาการวิจัยแบบใดควรเน้นเชิง	

Quantitative	Methods	หรอืเน้นการวจิยัแบบใดควร

เน้นเชิง	Qualitative	Methods	หรือควรเป็น	Mixed	

Methods

2.	 เสนอแนวคิดการออกแบบการวิจัย	 

ทัง้	4	ประเภทของการวจิยัเชงิผสมผสานวธิ	ีประกอบ

ด้วย	 1)	 Triangulation	 design	 2)	 Embedded	

design	3)	Explanatory	design	4)	Exploratory	

design	 รวมทั้งได้เสนอแนวทางเลือกประเภทการ

ออกแบบการวิจัยและการน�าแบบวิจัยแต่ละประเภท

ไปใช้ ได้อย่างชัดเจน

3.	 อธิบายวิธีการตั้งชื่อเรื่องที่สะท้อน 

ไปใช้ประเภทของการวิจัย	 โดยระบุอย่างชัดเจนว่า	 

การตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยลักษณะใดเน้น	 Qualitative	

หรือ	Mixed	Methods	Research	เสนอแนวคิดและ

ยกตัวอย่างการเขียนค�าถามการวิจัย	 ปัญหาการวิจัย	 

วิธีการสุ ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย	 หนังสือเล่มนี้ 

ได้ยกตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วย 

วิธีการเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	Methods)	 วิธีเชิง

ปริมาณ	(Quantitative	Methods)	วิธีการเก็บข้อมูล

หลายวิธ	ี (Multi	Methods)	และการวิจัยแบบผสม

ผสานวิธี	 (Mixed	 Methods)	 ว่าแต่ละวิธีมีความ 

แตกต่างกันอย่างไร	 ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างใน 

รายละเอียดโดยยกตัวอย่างงานวิจัยประกอบการ

ท�าความเข้าใจ

4.	 มีการน�าเสนอขั้นตอนกระบวนการ

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณ	(Quanti-	

tative	 Analysis)	 และมีการน�าเสนอขั้นตอนการ

วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย	 1)	 ขั้นเตรียมข้อมูล

ส�าหรับการวิเคราะห์	 2)	 ขั้นส�ารวจข้อมูล	 3)	 ขั้น

วิเคราะห์ข้อมูล	 4)	 ขั้นเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

บทปริทัศน์หนังสือ
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โครงร่างการวิจัย	(Proposal)	

5.	 เสนอแนวทางการเขียนวิทยานิพนธ์	

(Dissertation	or	Thesis	)	และรายงานการวจิยั	เสนอ

การจัดโครงสร้างการเขียนเพื่อให้สัมพันธ์กับแบบ 

การวิจัยและมีการเสนอแนวทางการเขียนบทความ

วิจัยแบบผสมผสานวิธี	 (Mixed	Methods	 Study)	

เพือ่ลงในวารสาร	การประเมนิงานวจิยัแบบผสมผสาน

วิธี	มาตราฐานการวิจัยแบบผสมผสานวิธี

6.	 มีการตั้งค�าถามเพื่อให้ผู้อ่านสามารถ

น�าความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการวจิยัแบบผสมผสานวธิ ี

โดยแสดงตวัอย่างค�าถามเพือ่ให้ผูอ่้านได้คดิวเิคราะห์	

ยกตัวอย่างค�าถามเช่น

ค�าถาม:	 งานวิจัยแบบผสมผสานวิธีคือ

อะไร?	 โดยเน้นตั้งค�าถามเพื่อยืนยัน	 ความคิด 

หลังจากที่ได ้แนวคิดและแนวทางการวิจัยมาใน 

เบื้องต้นแล้ว	

ค�าถาม:	 งานวิจัยแบบผสมผสานวิธีมี

ปรัชญาหรือแนวคิดพื้นฐานใดรองรับ

ค�าถาม:	 การวิจัยแบบผสมผสานวิธีเน้นที่

ยอมรับหรือไม่	แหล่งลงทุนควรให้การสนับสนุนหรือ

ไม่อย่างไร?

7.	 มีการเสนอมุมมอง	 แนวคิดของ

ทิศทางในอนาคตของการวิจัยแบบผสมผสานวิธี	 

ท�าให้ผูอ่้านได้เหน็มมุมองทีแ่ตกต่างของการวจิยัแบบ

ผสมผสานวธิกีบังานวจิยัประเภทอืน่ๆ	การน�าการวจิยั

แบบผสมผสานวิธีไปประยุกต์ ใช ้เห็นประโยชน  ์

และคุณค่าของการท�าวิจัยแบบผสมผสานวิธี

8.	 หนงัสอืมกีารเรยีบเรยีงและสรปุง่ายๆ	

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	 มีการเสนอโดยใช้แผนภูมิ

แสดงขั้นตอนให้มีตารางแสดงถึงความเหมือนความ

แตกต่างของแนวคิดและวิธีการ	และมีการเสนอภาพ

ประกอบ	 เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้อ่าน	 รวมทั้งมี 

ภาคผนวก	ตวัอย่างรายชือ่งานวจิยัแบบผสมผสานวธิี

โดยใช้แบบแผน		การวจิยัทัง้	4	แบบคอื	Triangulation	

design			Embedded	design		Explanatory	design								

และ	Exploratory	design	

F  สรุป 

หนังสือ	 Designing	 and	 Conducting	

Mixed	 Methods	 Research	 เล่มนี้	 เป็นหนังสือ 

วิจัยที่ขยายพรมแดนความรู้ของการวิจัยอีกประการ

หนึ่ง	 คือ	 การวิจัยแบบผสมผสานวิธี	 (Mixed	

Methods	Research)	ซึง่ต่างจากแนวคดิเดมิทีจ่�าแนก

งานวิจัยเน้น	 2	 ประเภทหลักคือการวิจัยเชิงปริมาณ	

(Quantitative	Research	)	และการวิจัยเชิงคุณภาพ	

(Qualitative	 Research)	 กล่าวได้ว ่า	 Mixed	

Methods	 Research	 เน้นแนวคิดใหม่	 (New	

Approach)	และเน้นการออกแบบการวจิยัใหม่	(New	

Design)	 เหมาะส�าหรับนักวิจัย	 ผู้สร้างสรรค์องค ์

ความรู้อย่างเป็นระเบียบ	 และท�าให้สามารถรังสรรค์

นวัตกรรมผ่านการวิจัยได้อย่างมีคุณค่า

บทปริทัศน์หนังสือ

มาเรียม		นิลพันธุ์
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ปริทัศน์บทความวิจัยเรื่อง

“การสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการนิยาม/แนวความคิด และปัจจัยที่เสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์: 

การขับเคลื่อนจิตวิญญาณของผู้เรียนด้วยพลังทางการศึกษา”

คณิต		เขียววิชัย
*

บทความวิจัยเรื่องการสังเคราะห์ความรู ้

เกี่ยวกับการนิยาม/แนวความคิด	 และปัจจัยที ่

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณ

ของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์:	 การขับเคลื่อน 

จิตวิญญาณของผู้เรียนด้วยพลังทางการศึกษาของ	

ผศ.ดร.	 ธีรศักดิ์	 อุ่นอารมย์เลิศ	อ.จุรีวรรณ	จันพลา	

และ	ผศ.เดชา	ทวีไทยเป็นบทความที่ใช้ส�านวนภาษา

ที่อ่านเข้าใจง่าย	 ครอบคลุมใจความที่ส�าคัญที่ช่วย 

ให้ผู ้อ่านเข้าใจประเด็นต่างๆ	 ของการศึกษาวิจัย 

ในเรื่องนี้เป็นอย่างด	ีทั้งนี้ผู้ปริทัศน์มีความเห็นที่แยก

เป็นประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

1.	 แหล่งข้อมูลและกลุ ่มตัวอย่างจะมี

ความหลากหลายทั้งที่มาจากเอกสารแนวคิดทฤษฎี 

ทีม่ทีัง้ไทยและต่างประเทศ	และกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้เกบ็

ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึกจ็ะมคีวามหลากหลาย

ต่างสถานะกนั	ในกลุม่ตวัอย่างนีจ้ะมทีัง้ผูเ้รยีน	ผูส้อน	

ผู้บริหาร	 และผู้มีส่วนได้เสียซึ่งจะท�าให้เกิดมุมมอง 

ที่มีความแตกต่าง	 สามารถครอบคลุมประเด็นต่างๆ	

ได้อย่างสมบูรณ์

จากแหล่งข้อมูลทางเอกสาร	 และกลุ ่ม

ตวัอย่างทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลูผูป้รทิศัน์บทวจิยัเหน็ว่า

มคีวามเหมาะสม	สร้างความมัน่ใจว่ามมุมองในแต่ละ

ด้านนั้นจะช่วยให้ข้อค้นพบคือปัจจัยด้านผู ้สอน	 

ผู้เรียน	ด้านสถานศึกษา	และสังคม	ช่วยสร้างความ

มั่นใจให้กับผู้ที่จะน�าไปใช้ต่อไปเป็นอย่างยิ่ง	 ผู้วิจัย 

ได้ศึกษาค้นคว้าจากแนวคิดทฤษฎีอย่างกว้างขวาง	 

การเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก	 และ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเป็นวิธีการที่เหมาะสม	

และท�าให้ได้ข้อมลูทีล่ะเอยีด	ครอบคลมุสิง่ทีต้่องการ

ศึกษาเป็นอย่างดี

2.	 ผลการศกึษาได้ข้อค้นพบทีม่ปีระโยชน์	

และอาจจะช่วยยืนยันแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู 	้ 

โดยเฉพาะในเรื่องของเป้าหมายทางการศึกษาที่จะ 

มุ่งส่งเสริมให้การพัฒนาในตัวผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง	 

คนดี	 และมีความสุข	 โดยใช้วิธีการจัดการเรียน 

การสอนที่สอดคล้องกับความสนใจ	ความถนัด	และ

ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้เกิดความสมดุล

ทั้งด้านร่างกาย	อารมณ	์สังคมสติปัญญา	และความ

สามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล

ในส่วนนี้ผู ้ปริทัศน์บทความอยากจะน�า 

เสนอผลจากการท�าวิจัยของตนเองในเรื่องการศึกษา

กิจกรรมนันทนาการกับความฉลาดทางอารมณ์ที่มี 

ผลต ่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัศลิปากรวทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์

เพื่อสนับสนุนข้อค้นพบ	 กล่าวคือความฉลาดทาง

อารมณ์ทั้งด้านเก่ง	ดี	และสุข	จะส่งผลต่อการท�างาน

และการปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข	 ถึงแม้ว่า

จะไม่ส ่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมี 

นัยส�าคัญ	 แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 และพบว่ากิจกรรม

การออกก�าลังกายเป็นกิจกรรมที่มีผลต่อความฉลาด 

บทปริทัศน์ เรื่อง การสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการนิยาม/แนวความคิด 

คณิต		เขียววิชัย

*	รองศาสตราจารย์	ดร.	คณบดีคณะศึกษาศาสตร	์มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ทางอารมณ์ทัง้สามด้านอย่างมนียัส�าคญั		และกจิกรรม

การออกก�าลังกายนี้เองเป็นกิจกรรมที่นักศึกษา 

ส่วนมากสนใจทีจ่ะเข้าร่วม	กจิกรรมการออกก�าลงักาย

เป ็นกิจกรรมที่ ช ่ วยให ้ เกิดพัฒนาการทั้ งด ้ าน 

ร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	 และสังคม	 เพราะว่าสมาชิก 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากจะได้ออกก�าลังกายแล้ว 

ยังได้พบปะกับคนอื่นๆ	 ที่มาจากต่างคณะ	 แต่มี 

ความสนใจคล้ายกันท�าให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้

ทางสงัคม	และเกดิการปรบัตวัให้สามารถเข้ากบัผูอ้ืน่

ได้อย่างเป็นสุข	 จึงเป็นการเรียนรู้เพื่อใช้ชีวิตร่วมกับ 

ผู้อื่นอย่างมีความสุขอีกด้วย

3.	 ด้านปัจจัยที่เสริมสร้างกระบวนการ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ผู้วิจัยได้น�าเสนอผลการสังเคราะห์

การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ท�าให้ทราบ

ปัจจยัด้านผูเ้รยีนทีจ่ะต้องมสีขุภาพร่างกาย	สขุภาพจติ 

รูแ้ละเข้าใจตนเอง	เข้าใจความแตกต่างระหว่างบคุคล

มีจิตอาสา	 และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	

ปัจจยัทีก่ล่าวมานีจ้ะสอดคล้องคณุลกัษณะของบคุคล

ที่มีพลังอ�านาจในการท�างานเป็นคนที่กล้าคิดกล้า 

ท�า	กล้าตัดสินใจ	และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล	ซึ่งจะเป็น

คณุลกัษณะทีช่่วยให้บคุคลมคีวามส�าเรจ็ในการท�างาน	

มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมได้ดี	 ก็จะท�าให้เขาเหล่านั้นมีความสุข 

ในการด�าเนินชีวิต

ปัจจยัด้านผูส้อนซึง่จะประกอบด้วยบทบาท

ทั้งผู้สอน	 และผู้บริหารก็แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารที่ดี

จะต้องมวีสิยัทศัน์และเข้าใจบรบิท	สามารถสร้างและ

พัฒนาทีมงานได้	 มีการท�างานเชิงรุก	 สร้างเครือข่าย

และการมีส่วนร่วมของชุมชน	 จัดได้ว่าเป็นผู้บริหาร 

ทีม่คีณุลกัษณะของการเป็นผูน้�าแห่งการเปลีย่นแปลง

ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้การบริหารจัดการที่ดีน�า 

ไปสู่ความส�าเร็จ	

ปัจจัยด้านครอบครัว	 สถาบันการศึกษา	

ตลอดจนด้านสภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคม	 จาก 

ข้อค้นพบของผู้วิจัยแสดงให้เห็นว่าทั้งสามส่วนนี้จะ

ต้องมภีาระเกีย่วข้องเชือ่มโยงกนั	ในอนัทีจ่ะช่วยหล่อ

หลอมใหเ้กดิการพฒันาเดก็ให้มคีวามรูส้กึนกึคดิของ

การเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์	สามารถสร้างความอบอุน่	ส่ง

เสรมิพฒันาทกัษะทีส่�าคญัของการปรบัตวัอยู่ในสงัคม	

และเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมระบอบประชาธปิไตย	จงึ 

อาจจะกล่าวได้ว่าข้อค้นพบของผูว้จิยัครัง้นีจ้ะช่วยเป็น

เป้าหมายของการจัดการ	 หรือด�าเนินการเกี่ยวกับ

สถาบันครอบครัว	 สถาบันการศึกษา	 ตลอดจน 

สภาพแวดล้อมทางสังคมเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา 

เด็กให้มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

จากข้อค้นพบทั้งหมดนี้ผู้ปริทัศน์บทความ

วิจัยมีข ้อสังเกตว ่าแนวคิดหรือข ้อสรุปจากการ

สังเคราะห์การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

โดยกลุม่บคุลากรทีเ่ป็นผูด้�าเนนิงาน	ผูเ้กีย่วข้อง	ท�าให้

เห็นว่าปัจจัยต่างๆ	 ที่ส�าคัญนั้นมีอะไรบ้าง	 อย่างไร

ก็ตามที่มาของปัจจัยเหล่านี้อาจจะต้องมีการศึกษา

เกี่ยวกับกิจกรรม	 กระบวนการ	 หรือการด�าเนินงาน

เพือ่ให้เกดิปัจจยัเหล่านีไ้ด้		เพือ่ความชดัเจนและเป็น

ไปได้ ในการน�าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ทั้งในระดับ

นโยบาย	 และการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 

การพัฒนาในอนาคต	

ในส่วนของข้อเสนอแนะจากผูว้จิยัประเดน็

ที่ ให ้มีการประกวดครูหรือนักเรียนต ้นแบบที่มี 

จิตวิญาณของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนั้น 

ผูป้รทิศัน์มคีวามเหน็แย้งว่าไม่น่าจะใช้วธิกีารประกวด	

เพราะอาจจะมีปัญหาในเกณฑ์การตัดสิน	 หรือสร้าง

ปัญหาให้กับคณะกรรมการ	 หรืออาจจะท�าให้ผู้ ได้รับ

รางวลัเกดิความกงัวล	ความเครยีด	วางตวัอยู่ในสงัคม

ล�าบากขึ้น	 แต่ผู้ปริทัศน์เห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ดีที่จะ

ช่วยจูงใจให้กับครูและนักเรียนได	้แต่ผู้ปริทัศน์อยาก

จะเสนอให้ ใช้วิธีการยกย่อง	 อาจจะเป็นการสรรหา	

และประกาศยกย่อง	ให้รางวัลที่เหมาะสม	ซึ่งอาจจะ

มผีู้ ได้รบัรางวลัหลายคนกไ็ด้	จะมคีวามภมูใิจเท่าเทยีม

กันทุกคนน่าจะดีกว่า	

บทปริทัศน์ เรื่อง การสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการนิยาม/แนวความคิด 

คณิต		เขียววิชัย
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ประจ�าปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (มกราคม–มิถุนายน 2553) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะศึกษาศาสตร์

	 1.	 รองศาสตราจารย	์ดร.วารีรัตน์	 แก้วอุไร

2.	รองศาสตราจารย์กัญญรัตน์	 เวชชศาสตร์

	 3.	 รองศาสตราจารย์สมประสงค์	 น่วมบุญลือ

4.	รองศาสตราจารย์สุพัตรา		 ชุมเกตุ

5.	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์พ.ต.อ.ดร.นพรุจ	 ศักดิ์ศิริ	 	

6.	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.สมชาย			 ส�าเนียงงาม

7.	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ไสว	 ฟักขาว

	 8.	 นาวาอากาศโท	ดร.สุมิตร	 สุวรรณ

9.	อาจารย	์ดร.ดวงใจ	 ช่วยตระกูล

	 10.	 อาจารย	์ดร.ณรงค์	 พิมสาร

	 11.	 อาจารย	์ดร.ประสงค์			 กัลยาณธรรม

	 12.	 อาจารย	์ดร.ประเสริฐ	 มงคล

	 13.	 อาจารย	์ดร.พิษณุ	 กันแตง

	 14.	 อาจารย	์ดร.พิเชษฐ์	 ศรีเมฆ

	 15.	 อาจารย	์ดร.สุขสรรพ	์														 ศุภเศรษฐเสรี

	 16.	 อาจารย	์ดร.หทัยรัตน	์											 ทับพร

	 17.	 อาจารย	์ดร.อิทธิฤทธิ์	 พงษ์ปิยะรัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน คณะศึกษาศาสตร์

	1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.กรภัสสร	 อินทรบ�ารุง

	2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.คีรีบูน	 จงวุฒิเวศย์

3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ไชยยศ	 ไพวิทยศิริธรรม

4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.นรินทร์	 สังข์รักษา

5.	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.บ�ารุง	 โตรัตน์

6.	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.บุษบา	 บัวสมบูรณ์

7.	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ประเสริฐ	 อินทร์รักษ์

	 8.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.มาเรียม	 นิลพันธุ์

9.	อาจารย	์ดร.ธีรศักดิ์	 อุ่นอารมย์เลิศ

	 10.	 อาจารย	์ดร.นงนุช	 โรจนเลิศ

	 11.	 อาจารย	์ดร.ส�าเริง	 อ่อนสัมพันธุ์

   

   



วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

ปีที่	1	ฉบับที่	2	(มกราคม	-	มิถุนายน	2553)

313

การเสนอบทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นโยบายการจัดพิมพ์

วารสารศลิปากรศกึษาศาสตร์วจิยั	มหาวทิยาลยั

ศิลปากร	เป็นวารสารวิจัย	โดยก�าหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ	

2	ฉบบั	(มกราคม	-	มถินุายน	และ	กรกฎาคม	-	ธนัวาคม)	

คณะศึกษาศาสตร์จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อรองรับการตีพิมพ์เผย

แพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษา	

ระดับปริญญามหาบัณฑิต	และระดับดุษฎีบัณฑิต	(ทั้งใน

และนอกสถาบัน)	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพ	 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	2548

เรื่องเสนอเพื่อตีพิมพ์

ผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/

นักศึกษาที่รับตีพิมพ์	 อาจเป็นบทความวิจัย	 บทความ

ปริทัศน์หนังสือ	และบทความวิจัย	บทความที่เสนอเพื่อ

ตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน	

และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาของวารสารอื่น	 บทความ 

ที่น�าเสนอเพื่อตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองและ

พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

ของบทความนั้นๆ	 ในลักษณะ	 Peer	 Review	 ผู้ทรง

คุณวุฒินี้ ได ้รับการแต ่งตั้ งโดยคณะศึกษาศาสตร	์

มหาวิทยาลัยศิลปากร	 นอกจากนี้บทความที่ได้รับการ 

ตีพิมพ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ 

และกองบรรณาธิการมีสิทธิ์ในการแก้ ไขบทความตาม

ความเหมาะสม

การเตรียมต้นฉบับ

บทความวิจัย	หรือบทปริทัศน	์หนังสือ	บทความ

วิจัย	 อาจน�าเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได	้ 

ให้พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขนาด	A4	หน้าเดียว	 โดย

ใช้ฟอนท์	Angsana	New	ขนาด	16	ความยาว	10-15	หน้า 

ให้ส่งบทความพร้อมแผ่น	CD	ต้นฉบับได้ที่บรรณาธิการ

บทความทุกประเภทต้องมีส่วนประกอบทั่วไป	

ดังนี้

1.	ชื่อเรื่อง	ชื่อผู้เขียน	(ครบทุกคนกรณีที่เขียน

หลายคน)

2.	 วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด	 และต�าแหน่งทาง

วิชาการ	(ถ้ามี)	ของผู้เขียนทุกคน

3.	 หน่วยงานที่สังกัด	 (สาขาวิชา/ภาควิชาคณะ

พร้อมสถานที่ติดต่อ	 หมายเลขโทรศัพท์	 และ	 E-mail	

Address)

บทความวิจัยต้องมีส่วนประกอบเพิ่มเติม	 คือ	

ต้องมบีทคดัย่อ	(abstract)	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	

ความยาวรวมกันประมาณ	 250	 ค�า	 โดยโครงสร้างของ

บทความวิจัย	 ควรประกอบด้วย	 บทน�า	 วัตถุประสงค	์ 

วธิกีารศกึษา	ผลการศกึษา	อภปิรายผลสรปุ/ข้อเสนอแนะ	

และเอกสารอ้างอิง

บทปริทัศน์หนังสือ	 มีความยาวรวมประมาณ	

5-10	 หน้า	 ส่วนโครงสร้างของบทความให้เหมาะสมกับ

บทปรทิศัน์หนงัสอืและตอนท้ายให้มเีอกสารอ้างองิเช่นกนั

กรณทีีม่ตีารางหรอืรปูประกอบ	ต้องแยกออกจาก

เนื้อเรื่อง	รูปถ่ายอาจเป็นภาพส	ีขาว	-	ด�า	สไลด	์ภาพวาด	

ควรวาดด้วยหมึกอินเดียอิงค์	หรือเป็นไฟล์คอมพิวเตอร	์

(JPEJ,	GIF)	หรือภาพที่พรินต์จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง

กรณีผู้เขียนต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลใน 

เนื้อเรื่องให้ ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม- 

ปี	(author	-	date	in	text	citation)	โดยระบุชื่อผู้แต่ง 

ที่อ้างถึงพร้อมปีที่พิมพ์เอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้างหลัง

ข้อความทีต้่องการอ้างองิเพือ่บอกแหล่งทีม่าของข้อความ

นั้นและอาจระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้าง	 ก็ได้หาก

ต้องการ	 กณีที่อ้างมาแบบค�าต่อค�าต้องระบุเลขหน้าของ

เอกสารที่อ้างทุกครั้ง	 และให้มีการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม	

(reference)	 โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมด	 

ทีผู่เ้ขยีนอ้างองิในการเขยีนบทความ	จดัเรยีงรายการ	ตาม

ล�าดบัตวัอกัษรผูแ้ต่ง	ภายใต้หวัข้อ	เอกสารอ้างองิ	ส�าหรบั

บทความทีน่�าเสนอเป็นภาษาไทย	และ	Reference	ส�าหรบั

บทความทีน่�าเสนอเป็นภาษาองักฤษโดยใช้รปูแบบการเขยีน

เอกสารอ้างอิงแบบ	APA	(American	Psychological	

Association)	 (หาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือ	 Publi-	

cation	Manual	 of	 the	 American	 Psychological	

Association)	ดงัตวัอย่างการเขยีนเอกสารอ้างองิต่อไปนี้

1. หนังสือ

ชื่อผู้แต่ง.	(ปีที่พิมพ์).	ชื่อเรื่อง. (ฉบับที่พิมพ์).	สถานที ่

	 พิมพ์	:	ผู้จัดพิมพ์.
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บ�ารุง	 โตรัตน์.	 (2534).	 การออกแบบงานวิจัยสาขา 

 ภาษาศาสตร์ประยุกต์. นครปฐม	:	โรงพิมพ์ 

	 มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Carver,	 R.P.	 (1984).	Writing a publishable  

 research report in education, pstchlolgy, 

  and related disciplines. Springfiled,	 

	 IL	:	Charles	C		Thinas.

2. บทความในวารสาร

ชื่อผู้แต่ง.	 (ปีที่พิมพ์).	 ชื่อบทความ.	 ชื่อวารสาร, ปีที่ 

	 (ล�าดับที่),	 เลขหน้าที่บทความปรากฏใน 

	 วารสารที่อ้าง.

สุกรี		รอดโพธิ์ทอง,	(2535)	การออกแบบคอมพิวเตอร ์

	 ช่วยสอน,	วารสารรามค�าแหง, 15(13),	40-49.

Klimoski}	R.,	&	Palmer}	S.	(1993).	The	ADA	and 

		 the	 hiring	 process	 in	 organizations. 

  Consultion Psychology Journal:  

 Practice and Research, 45	(2),	10-36.

3. บทความ/เรื่อง/ตอน ในหนังสือรวมเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง.	 (ปีที่พิมพ์).	ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ 

		 (บรรณาธิการ).	 ชื่อหนังสือ	 (หน้าที่บทความ 

	 ปรากฏ).	สถานที่พิมพ์	:	ผู้จัดพิมพ์

เสรี	 ลีลาภัย.	 (2542).	 เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศ 

 ก�าลงัพฒันาและสถานการณ์ในประเทศไทย.  

 ในณรงค์	 เพ็ชรประเสริฐ	 (บรรณาธิการ).	 

	 1999	จดุเปลีย่นแห่งยคุสมยั	(หน้า	90-141). 

		 กรงุเทพฯ	:	ศนูย์ศกึษาเศรษฐศาสตร์การเมอืง	 

	 คณะเศรษฐศาสตร์	จฬุาลงกรณ์	มหาวทิยาลยั.

Bjork,	R.A.	(1998).	Retrieval inhibition as and 

  adaptive mechanism in human  

 memory. In	H.L.	Roediger	lll	&	F.l.M.	 

	 Crail	 (Eds.),	 Varieties	 of	 memory	& 

		 consciousness	(pp.	309-330).	Hillsdale, 

		 NJ;	Erlbaum.

4. บทความเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต

				4.1	วารสารอินเทอร์เน็ต

	 4.1.1	 วารสารอินเตอร์เน็ตที่พิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารปกติด้วย	(Internet	articles	based	on	a	print	

source)

ชื่อผู้แต่ง,	 (ปีที่พิมพ์).	 ชื่อบทความ.	 ชื่อวารสาร, ปีที	่

(ล�าดับที่),	 เลขหน้าที่บทความปรากฏในวารสารที่อ้าง,	 

วัน	เดือน	ปี	ที่สืบค้นจากที่อยู่ของเว็บไซต์

	 VandenBos,	G.,	Knapp,	S.,	&	Doe,	J.	 

	 (2001).	Role	of	reference	elements	in 

		 the	Selection	of	resources	by	psychology 

		 undergraduates”	Joumal of Bibliographic 

  Research, 5,117-123.	Retrieved	October 

		 13,	 2001,	 from	 http://jbr.org/articles. 

	 html.

4.1.2	 วารสารอินเทอร์เน็ตที่พิมพ์เผยแพร่
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