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การเรียนรูวัฒนธรรมกับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน

ทานผูอานที่เคารพทุกทาน
ในขณะน้ีคงไมมีประเด็นรอนทางการศึกษาใดจะนาสนใจ

และเปนเร่ืองทีว่งการการศึกษาทกุภาคสวน มกัจะพูดถึงกันอยเูสมอ
ก็คงจะหนีไมพนเร่ืองของการจัดการเรียนรูหรือทิศทางการศึกษา
ของไทยกับการเตรียมกาวเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) วา
โฉมหนาหรอืรปูแบบของการจัดการศึกษาไทยควรจะตองดำเนินการ
อยางไรจึงจะสามารถสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ และในฐานะที่ประเทศไทยของเราก็เปนหนึ่ง
ในประเทศสมาชิกของอาเซียน จึงจำเปนจะตองเตรียมรับมือ
กับการดำเนินการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับ
การเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ี

ในประเด็นของการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียนน้ัน มีประเด็นสำคัญประการหน่ึงท่ีนาสนใจและ

ไมควรถูกมองขามนั่นก็คือ การเรียนรูวัฒนธรรม ไมวาจะเปนวัฒนธรรมบางคนในชาติไทยของเรา หรือวัฒนธรรม
ของประเทศสมาชิกในอาเซยีนก็ตาม เน่ืองจากวฒันธรรมเปนรากเหงาและความเปนตัวตนแทจริงของชนชาตนิัน้ ๆ  ดงัน้ัน
การท่ีเราจะเขาใจความเปนชนชาติของประเทศใดๆ ก็ตามจึงจำเปนจะตองเรียนรูวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆ
อยางลึกซ้ึง และถองแท วัฒนธรรมนับเปนหัวใจสำคัญของความเปนชนชาติ ชาติใดๆ ก็ตามจะดำรงอยูตอไปไมได
หากขาดวัฒนธรรม วฒันธรรมเปนเคร่ืองบงแสดงถึงวิถชีวีติของผคูนในชาต ิบริบทของสงัคมไมวาจะเปนขนบธรรมเนยีม
ประเพณี ความเชื่อ คานิยม บรรทัดฐาน ตลอดจนสิ่งกอสรางท่ีเปนวัตถุทั้งหลายไมวาจะเปนบานเรือน วัดวาอาราม
สถาปตยกรรม โบราณสถานตาง ๆ เปนตน การเรียนรูวัฒนธรรมดังที่กลาวมาน้ี จะชวยใหเราสามารถมองเห็นภาพ
ที่แทจริงของความเปนชนชาติวาเปนอยางไร ชนชาติเหลาน้ันมีการดำเนินชีวิต มีลักษณะนิสัยใจคอ มีความรูสึกคิดตอ
สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวอยางไร เราสามารถจะมองเห็นถึงการปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้น การเผชิญปญหา การรับมือกับ
ความเปล่ียนแปลงตาง ๆ ทางวัฒนธรรมชนชาติในประเด็นท่ีมีการขามวัฒนธรรมของชนชาติเกิดข้ึน ดังน้ันการเรียนรู
วัฒนธรรมของชนชาติอยางถองแทจะชวยใหเราสามารถมองเห็นภาพที่แทจริงอยางชัดเจนของชาติ เพ่ือท่ีจะหยิบมาใช
ประโยชนในการติดตอสื่อสาร การดำเนินกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง อันกอจะใหเกิดประโยชนตอ
ประเทศชาตินั้นตอไป

การจดัการศึกษาเพ่ือเตรยีมรับมอืกับการกาวเขาสปูระชาคมอาเซยีน จงึจำเปนจะตองใหความสำคญักับการเรยีนรู
เร่ืองวฒันธรรมของชนชาตอิยางถองแทชดัเจน โดยเร่ิมจากคนในชาติของเราจะตองเรียนรวูฒันธรรมของชาตไิทยของเรา
ในทุกประเด็นทีก่ลาวมาแลวท้ังในสวนของวัฒนธรรมท้ังทีเ่ปนวัตถุและวัฒนธรรมท่ีไมเปนวัตถุ เพ่ือเขาใจถึงความเปนชาติ
ของเรา รูจักและเกิดความภาคภูมิใจกับประเทศชาติของตนอยางเขาใจอันจะเปนภูมิคุมกันสำคัญใหแกเยาวชน
ในการที่จะรับวัฒนธรรมของชนชาติอื่นเขามาอยางเหมาะสมและมีสติเปนเคร่ืองกำกับวาควรจะมากนอยเพียงใด

โดยท่ีวัฒนธรรมของชาติเราก็ยังคงเขมแข็ง เหนียวแนนอยูตลอดไป แตรับกระแสวัฒนธรรมของชนชาติอื่น
อยางเขาใจและเทาท่ีจำเปน แตในขณะเดียวกันการเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียน ก็เปนเรื่อง
ทีก่ารศึกษาควรจะคำนงึถงึและรบีดำเนนิการจดัการเรียนการสอน หรอืพยายามบรรจุอยใูนเนือ้หาหลกัสตูร เพราะการท่ีเรา
จะมีการติดตอกับประเทศในกลุมอาเซียน เพ่ือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเมือง คนในชาติของเราจำเปน
อยางยิง่ทีจ่ะตอง  “รเูขา รเูรา” ใหชดัเจนเสยีกอนและการศกึษาเรยีนรวูฒันธรรมนีเ่องจะเปนเคร่ืองมอืสำคญัท่ีจะชวยให
เราไดเกิดคุณลักษณะดังกลาว  แมวามาถึงเวลานี้อาจจะสายเกินไปสักหนอยกับการเตรียมพรอมในประเด็นดังกลาว
แตกย็งัดกีวาท่ีเราจะไมนกึถึง หรอืเร่ิมตนอะไรกนัเสียเลย

          อาจารย ดร.กมล  โพธเิย็น
บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ
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เครอืขายสงัคมเชิงเสมือนกับการพฒันาการจัดการศึกษา
ในสังคมพหุวัฒนธรรม

The Virtual Network for Educational Development
in Multicultural Society

โอภาส เกาไศยาภรณ*

บทคัดยอ

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาในสังคม
พหุวัฒนธรรมสามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ เชน การจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถาบันและภายนอกสถาบันการศึกษาและการส่ือสาร
โทรคมนาคมอื่นๆ เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการตางๆ โดยเทาเทียม และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
สือ่กลางในการติดตอสือ่สาร ลดขอจาํกัดในเร่ืองเวลาและสถานท่ี เปนการสรางโอกาสและความเสมอภาคในการเรียนรู
ใหแกผูเรยีน ผูเรยีนสามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูและสงขาวสารถงึกันไดอยางรวดเรว็กอใหเกดิสังคมแหงการเรยีนรู
ซึ่งเปนจุดมุงหมายของการพัฒนาการศึกษาอยางย่ังยืน

คำสำคญั: เครอืขายสงัคมเชงิเสมือน, สงัคมพหวุฒันธรรม

เครอืขายสงัคมเชงิเสมอืนกับการพฒันาการจัดการศึกษาในสงัคมพหุวัฒนธรรม
โอภาส  เกาไศยาภรณ

บทนำ
จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย

ถอืเปนเขตพืน้ทีท่ีม่วีฒันธรรม วถิชีวีติและขนบธรรมเนียม
ประเพณีทีม่ีความแตกตางจากพ้ืนท่ีอืน่ โดยมีลักษณะ
พเิศษอันเนือ่งมาจากบริบทของสภาพทางสังคม ศาสนา
และวัฒนธรรม โดยคนในทองถิ่นสวนใหญจะนับถือ
ศาสนาอิสลามและดำรงวิถชีวีติในวฒันธรรมมลาย ูซึง่เปน
สิง่ทีส่ะทอนความเปนเอกลกัษณของวฒันธรรมทองถ่ิน
ของชาวไทยท่ีอาศยัในจงัหวดัชายแดนภาคใต โดยปรากฏ
ใหเหน็ทัง้ดานศาสนา ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีคานิยม
ตลอดจนการศึกษา เชน การสืบทอดวัฒนธรรมภาษา
มลายูทองถิน่ในโรงเรยีนสอนศาสนา โดยมีการหลอหลอม
เยาวชนไทยมุสลมิใหเกิดความตระหนักถึงความสำคัญ
ของวัฒนธรรมท่ีสบืทอดกนัมาต้ังแตบรรพบรุษุ ดวยเหตุนี้

การศึกษาของเยาวชนท่ีนับถือศาสนาอิสลามซึ่งเปน
คนกลมุใหญในจงัหวัดชายแดนภาคใต จงึตอบสนองกับ
สภาพสังคม วฒันธรรมทองถ่ิน จนกลาวไดวาการศึกษา
ของคนในทองถ่ินไดสะทอนเอกลกัษณดานเชือ้ชาตแิละ
วัฒนธรรม สำหรับการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใตในอดตีไดมกีารแยกการศึกษาดัง้เดมิของอสิลาม
(Traditional Islamic System) และการศกึษาทางโลก
(Secular System) ออกจากกันอยางส้ินเชงิ แตตอมา
กระแสความเปล่ียนแปลงของสังคมเกดิขึน้ทำใหองคความรู
ดัง้เดิมไดมกีารปรบัเปล่ียนตามไปดวย หมายถึง การเกิดขึน้
ตามกระบวนการท่ีเรยีกวา อสิลามานวุตัร (Islamization)
ซึ่งมีสวนในการพัฒนาองคความรูอิสลามทามกลาง
การดำรงอยใูนสงัคมทีม่คีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม
อาทิ การเปดรับและขยายความรูสาขาวิทยาการตางๆ

*คค. (เทคโนโลยีและการส่ือสาร), อาจารย ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่นและนโยบายของ
กระทรวงศกึษาธิการท่ีสงเสริมหลกัการศึกษาตามความ
ตองการของชุมชน (พรพันธุ เขมคุณาศัย, 2536 และ
บรรจง ฟารงุสางและคณะ, 2549)

บรรจง ฟารงุสาง, ไขมกุ อทุยาวลแีละเอกรินทร
สงัขทอง (2549) ไดเสนอแนะแนวทางในการจัดการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใตไววาควรมีการศึกษาปญหา
เก่ียวกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมท่ีนำไปใชในการสราง
องคความรูในพหุวัฒนธรรมศึกษาเน่ืองจากปญหา
ในชายแดนภาคใต เกิดจากหลายปจจยัท่ีมคีวามซบัซอน
ทัง้ในดานประวัตศิาสตร การเมือง เชือ้ชาต ิศาสนาและ
วัฒนธรรม ฯลฯ การมองสังคมพหุลักษณในการแกไข
ปญหาจำเปนตองอาศยัองคความรทูีเ่ขาถงึความเปนจรงิ
ของสถานการณและปราศจากอคติ เขาถงึสภาพความ
เปนจริง การศึกษาองคความรูประวัติศาสตรทองถ่ิน
ที่ถูกตอง ดานชาติพันธุทุกกลุมท้ังชุมชนไทยมุสลิม
ชุมชนไทยพุทธ ชุมชนไทยเชื้อสายจีน ฯลฯ การสราง
ความเขาใจในสังคมไทย ยอมรับ ความหลากหลาย
ทั้งดานภาษาชาติพันธุ การอยูรวมกันอยางสันติสุข
การสงเสริมการเรียนรลูกัษณะเฉพาะทางสังคมวัฒนธรรม
ของจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือสรางความเขาใจแกสงัคม
ทุกระดับวาความแตกตางทางวัฒนธรรมเปนตนทุน
ในการพัฒนาประเทศ

อยางไรก็ตามปญหาความไมสงบที่เกิดข้ึน
อยางตอเน่ืองในพ้ืนท่ีถือเปนอีกหน่ึงปจจัยท่ีสงผล
โดยตรงตอคุณภาพในการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต ปญหาดังกลาวสงผลใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของเด็กนักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน ดวยแนวคิดท่ีจะชวยใน
การแกไขปญหาดังกลาวจึงมีการประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาชวยในการจดัการศกึษา เชน การประยุกต
การจัดการสอนทางไกล (Distance Learning) ที่ใช
เทคโนโลยีเครือขายอินเทอรเน็ตเปนส่ือกลางในการ
ติดตอระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียนหรือ
ผูเรียนกับผูเชี่ยวชาญ โดยท่ีผูเรียนสามารถเรียนได

โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องเวลาและสถานท่ี (anytime
anywhere) ซึง่ถือเปนการสรางโอกาสและความเสมอภาค
ในการเรียนรูใหแกผูเรียน ผูเรียนสามารถแลกเปล่ียน
เรียนรูและสงขาวสารถึงกันไดอยางรวดเร็วกอใหเกิด
สังคมแหงการเรียนรู โดยความสัมพันธบนสังคมแหง
การเรียนรูที่เกิดขึ้นนั้นมาจากรูปแบบหรือประเภทของ
การแลกเปล่ียนทรัพยากรและปจเจกบุคคลซ่ึงเปนผรูกัษา
ความสมัพนัธ (Relation) ยอมสงผลตอการรกัษาความผกูพนั
(Tie) โดยความผูกพันจะแบงระดบัต้ังแตความออนไหว
(Weak) จนถึงระดับเขมแข็ง (Strong) ซึ่งขึ้นอยูกับ
จำนวนและประเภทของทรัพยากรท่ีแลกเปลีย่น ความถี่
ในการแลกเปลีย่นและความใกลชดิของการแลกเปล่ียน

ความสัมพันธทางวัฒนธรรม
ประเทศไทยประกอบดวยประชากรท่ีมีความ

หลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและความ
แตกตางกันน้ันเหตุผลหนึ่งมาจากการอาศัยในทองถ่ิน
ทีม่คีวามแตกตางกนัหรือการอาศยัอยใูนสภาพแวดลอม
ที่ตางกันจะสงผลหรือสงอิทธิพลไปสูวัฒนธรรมใหเกิด
ความแตกตางกันไปดวย หมายความวาเมือ่สงัคมขยายใหญขึน้
การปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรม (cultural interaction)
จงึเกิดขึน้ โดยมทีัง้ลกัษณะท่ีมคีวามสอดคลองและท่ีมี
ความขดัแยงกนั เชน การปรบัตวั (adaptation) การสังสรรค
ทางวฒันธรรม (acculturation) การผสมกลมกลนืทาง
วฒันธรรม (cultural assimilation) การบรูณาการทาง
วฒันธรรม (cultural integration) หรอืความขดัแยงทาง
วฒันธรรม (cultural conflict) ซึง่ในแตละรปูแบบจะมีลกัษณะ
ดงันี ้(Steward, 1995 อางถงึใน อมรา พงศาพชิญ, 2543)

1. การปรับตวั (adaptation) เปนทัง้การปรับตวั
ทัง้ทางชีวภาพและการปรับตวัทางวัฒนธรรม ความหมาย
ของความสัมพนัธระหวางมนุษยกบัสภาพแวดลอมรอบตวั
และแหลงที่อยูเปนการศึกษาประวัติศาสตรวาไดมีการ
เปลีย่นแปลงเพ่ือจดัระบบความสมัพันธใหสอดคลองกัน
อยางไร

เครอืขายสงัคมเชงิเสมอืนกับการพฒันาการจัดการศึกษาในสงัคมพหุวัฒนธรรม
โอภาส  เกาไศยาภรณ
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2. การสังสรรคทางวัฒนธรรม (acculturation)
และการผสมกลมกลืน (assimilation) หมายถึง การมี
ปฏสิมัพนัธทางสงัคมวฒันธรรมระหวาง 2 กลมุ คนท่ีมี
สังคมวัฒนธรรมตางกันและมีการรับวัฒนธรรมซึ่งกัน
และกัน แตในกรณทีีส่งัคมวัฒนธรรมท่ีมปีฏสิมัพนัธกนั
มีพลังไมเทากัน คนกลุมหนึ่งจะมีแนวโนมที่จะยอมรับ
วฒันธรรมของอกีกลมุหนึง่ ซึง่กลับพบวากลมุท่ีมพีลังนอย
มักถูกผสมกลมกลืนเขาเปนสวนหน่ึงของกลุมท่ีมีพลัง
มากกวาและสุดทายหากวัฒนธรรม 2 ชดุถูกผสมรวมกัน
เปนชดุเดียวกันไมวาจะมีสวนของชดุใดมากกวากนักจ็ะ
เปนการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม (assimilation)
หรือเกิดการยอมรับซ่ึงกันและกัน

3. การบูรณาการทางวัฒนธรรม (cultural
integration) คอืการยอมรบัความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และเอกลักษณของแตละวัฒนธรรมดวยความสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรม คือ การมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย
รวมกันและไมไดมีการพยายามครอบงำซ่ึงกันและกัน

4. ความขดัแยงทางวฒันธรรม (cultural conflict)
การสังสรรคทางวัฒนธรรมอาจสรางความขัดแยงได
ปญหาความขัดแยงของกลุมชาติพันธุเกิดจากการท่ี
แตละฝาย พยายามรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของตน
และไมยอมรบัวัฒนธรรมของสงัคมขางเคียงหรือขัดแยง
เพราะการแยงชงิอำนาจ ดงันัน้ ความสัมพนัธดงักลาว
จะอยูในลักษณะศัตรูหรือคูปรับ ประเทศไทยเปน
ประเทศหนึง่ทีป่ระชากรมคีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม
และเชือ้ชาตแิตดวยนโยบายและคุณลกัษณะของคนไทย
ที่มีนิสัยเอื้ออาทร รักสงบ ทำใหการอยูรวมกันของ
คนไทย ที่มีความแตกตางทางดานวัฒนธรรมสามารถ
อยรูวมกันไดอยางสงบสขุมากท่ีสุดประเทศหนึง่

การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม
การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม คือ

แนวคิดและแนวปฏิบัติทางการศึกษาท่ีชวยเตรียมผูที่
เกีย่วของกบัการศกึษาทัง้คร ูนกัเรยีนหรอืบคุลากรทาง
การศึกษาท่ีมีความแตกตางทางดานวัฒนธรรมใหอยู

ดวยความเขาใจ มคีวามเทาเทียม ความเสมอภาคและ
เสรีภาพ มคีวามรวมมอืรวมใจกันมองเหน็ประโยชนทีแ่ท
จรงิในการพึง่พาอาศัยกัน การศึกษาแบบพหุวฒันธรรม
จึงเปนสิ่งที่จำเปนสำหรับทุกสถาบันการศึกษา ไมใช
เฉพาะสถาบันการศึกษาทีม่เีด็กหรือผทูีเ่ก่ียวของกับการ
จดัการศกึษาท่ีมคีวามแตกตางทางดานวฒันธรรมมาก
เทานัน้เพราะท้ังผเูรยีนและผทูีเ่กีย่วของทกุๆ คน จำเปน
ตองแลกเปลีย่นความหลากหลายทางวัฒนธรรมในชาติ
เดียวกันเพ่ือความเขาใจกันและพ่ึงพาอาศัยกัน ดังนั้น
สถาบันการศึกษาจึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนและผูที่
เก่ียวของกับการจัดการศึกษาไดขยายขอบเขตของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากส่ิงท่ีใกลตวัออกไป
สสูิง่ทีไ่กลตัว เปาหมายของการศกึษาแบบพหวุฒันธรรม
คือ การปรองดองประสานกลมกลืนของคนในโลกดวย
การสำนึก เขาใจและยอมรับนับถือในธรรมชาติของ
ความแตกตางและคลายคลึงในระหวางวัฒนธรรมตางๆ
รถูงึความแตกตางท่ีมอียภูายในกลมุครอบครวัตางๆ ที่
มีทั้งความเหมือนและความแตกตางทางวัฒนธรรม
พัฒนาความเขาใจที่ดีตอธรรมชาติและผลกระทบของ
ชาตินยิมรวมไปถงึผลของชาตนิยิมท้ังทางบวกและทางลบ
การพัฒนาเจตคตทิีด่ตีอเช้ือสายของบคุคล ยอมรับและ
ใชภมูหิลังทางวัฒนธรรมเปนแรงจูงใจเก้ือหนุนใหความสำคัญ
ตอสังคม การจัดและพัฒนาประสบการณที่เหมาะสม
ทีจ่ะชวยใหเด็กๆ มกีารพัฒนาทีด่ขีึ้นท้ังทางดานทักษะ
ความร ูความเขาใจและเจตคติทีจ่ำเปนตองอาศยัอยใูน
สงัคมท่ีมเีชือ้สายและวฒันธรรมทีห่ลากหลาย (Cortes,
1996; Tiedt and Tiedt,1995 และเอกรินทร สงัขทอง,
2555)

สำหรับการจัดการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม
สามารถจำแนกออกไดเปน 2 รปูแบบ ไดแก

1) รปูแบบท่ีเนนใหกลมุคนในวัฒนธรรมหลัก
ยอมรบัในวฒันธรรมท่ีแตกตางของบคุคลอืน่ (Enlight-
ening Power Group Model) และ 2) รปูแบบทีเ่นนให
กลมุคนในวฒันธรรมยอยเขาใจในบริบททางสงัคมของ
ตนเองและเขาใจในบรบิททางสงัคมของวฒันธรรมหลกั

เครอืขายสงัคมเชงิเสมอืนกับการพฒันาการจัดการศึกษาในสงัคมพหุวัฒนธรรม
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(Share Power Model) (Banks, 1994) อยางไรก็ตาม
สำหรบัการจัดการศึกษาแนวพหุวฒันธรรมในสถานศกึษา
สามารถจำแนกออกไดเปน 5 มติ ิดงันี้

มติทิี ่1 การบูรณาการในเน้ือหาวชิา (Content
Integration) ไดแก การท่ีผูสอนยังคงสอนวิชาตางๆ
เหมอืนทีเ่คยสอนมา ขณะเดยีวกนัก็ไดมกีารนำเนือ้หาที่
เกีย่วของกบัวฒันธรรมของกลมุตางๆ เขามาสอดแทรก
บูรณาการในเน้ือหาเดิมที่กำลังสอนอยู โดยผูสอนอาจ
จะนำขอมูลขอสนเทศจากกลุมวัฒนธรรมของผูเรียน
ที่อยูในหองเรียนในโรงเรียน สถานศึกษาหรือในชุมชน
มายกตวัอยาง มาอภิปรายรวมกนั ซึง่วิธกีารน้ีนอกจากจะ
เหมาะสมกบัการสอนวชิาทางดานภาษาและสังคมศกึษา
แลว ยงัสามารถสอดแทรกในวิชาทางดานคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรไดอีกดวย

มิติที่ 2 กระบวนการสรางองคความรู (The
Knowledge Construction Process) การศึกษาพหุ
วฒันธรรมในมตินิี ้ผสูอนจะมบีทบาทในการชวยใหผเูรยีน
เกิดความเขาใจวาความรูถูกสรางข้ึนมาไดอยางไร
องคประกอบทางเชือ้ชาต ิชาติพนัธ ุ เพศ ชัน้ทางสังคม
ของบุคคลหรือกลุมบุคคลมีอิทธิพลตอการกอเกิด
ความรนูัน้ๆ อยางไร ขอสรปุ กรอบการอางองิ ทรรศนะ
และความลำเอียงของคนในวัฒนธรรมหน่ึงๆ เกิดขึ้น
มาจากปจจัยใด

มติทิี่ 3 การลดอคติ (Prejudice Reduction)
การศึกษาพหุวัฒนธรรมในมิตินี้ เชื่อวา เด็กสวนใหญ
เขามาศึกษาพรอมกับอคติทีม่ตีอเช้ือชาติ ชาติพนัธอุืน่ๆ
ในทางลบซึ่งสะทอนถึงเจตคติของพอแมผูปกครอง
ของพวกเขาเชนกนั ดงันัน้ แนวคิดสำคญัคอืทำอยางไร
ทีส่ถานศึกษาและครูผสูอนจะปลูกฝงเจตคติทางเช้ือชาติ
ในทิศทางบวกและปลูกฝงเจตคติคานิยมความเปน
ประชาธปิไตยใหเกิดในตวัผูเรียน

การจัดหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยให
ผูเรียนมีเจตคติตอเช้ือชาติในทางบวกและมีคานิยม
แบบประชาธปิไตย ประเด็นสำคญัดานกิจกรรมในการ
จดัการหลกัสูตรประกอบไปดวย 1) การใหการเสริมแรง

ผูเรียน 2) การใหผูเรียนไดรับรูถึงความแตกตางทาง
เช้ือชาติและวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและใน
สังคม 3) การปรับเปล่ียนหลักสูตร และ 4) การใช
กิจกรรมการเรียนที่เนนความรวมมือและมีความติดตอ
สมัพันธกนั

มิติที่ 4 การสอนที่ยึดหลักความยุติธรรม
(Equity Pedagogy) การศึกษาพหุวัฒนธรรมในมิตินี้
มุงเนนใหครูผูสอนปรับวิธีการสอนท่ีจะเอื้ออำนวย
สนับสนุนใหผูเรียนท่ีมาจากตางเชื้อชาติ วัฒนธรรมได
ประสบความสำเรจ็ในการเรยีน โดยครูสงเสรมิใหผเูรยีน
จากกลมุตางๆ ไดมสีวนรวมในช้ันเรียนอยางท่ัวถึง ทัง้ใน
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การทำงานรวมกัน
เปนกลุม

มติทิี ่4 การปรับโครงสรางทางสงัคมและวัฒนธรรม
ในโรงเรียน/สถานศึกษา (An Empowering School
Culture and Social Structure) การจัดการศึกษาพหุ
วัฒนธรรมในมิตินี้ เนนการปรับวัฒนธรรมองคกรของ
สถานศกึษาใหเหมาะสมกับผเูรียนในกลมุตางๆ ใหเกิด
ความเสมอภาคเทาเทียมกัน โดยผูบริหาร ครูผูสอน
บุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงผูปกครองและผูเรียน
ควรมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ เสริมสราง
บรรยากาศของความรวมมอืกัน การปรบัรปูแบบการสือ่สาร
ที่เอ้ือตอสมาชิกทุกคนในโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ปรบัหลกัสตูรและการสอนรวมท้ังกจิกรรมเสริมหลกัสตูร
ใหสงเสริมพฒันาการของผเูรยีนทุกกลมุ (Banks, 2001
and Banks, 2002 และบญัญตั ิยงยวน, 2551)

เครือขายทางสงัคม (Social Network)
เครือขายทางสังคม หมายถึง กลมุคน (Actors)

ทีม่คีวามสมัพันธเปนตัวเช่ือมโยงเขาไวดวยกัน โดยหรือ
อาจหมายถึง ปจเจกบคุคล (Individual People) แผนก
หนวยงาน องคกรหรือครอบครวั ซึง่หวัใจหลักในการสราง
เครือขาย คอื การแลกเปลีย่นทรพัยากรท่ีเปนตวัเช่ือมโยง
เครือขายใหดำรงอยูไดโดยทรัพยากร มีความหมาย
ครอบคลมุถงึขอมลู ขาวสาร สนิคาและบรกิาร การสนบัสนนุ

เครอืขายสงัคมเชงิเสมอืนกับการพฒันาการจัดการศึกษาในสงัคมพหุวัฒนธรรม
โอภาส  เกาไศยาภรณ



9

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 10 ฉบับท่ี 1 (มถิุนายน 2555 - ตลุาคม 2555)

ทางสงัคมหรอืการสนับสนนุทางการเงิน ความสมัพนัธ
ในเครอืขายทางสังคมจึงเกิดขึน้จากรูปแบบหรือประเภท
ของการแลกเปล่ียนทรัพยากรและปจเจกบคุคล ซึง่เปน
ผรูกัษาความสัมพันธ (Relation) ยอมสงผลตอการรกัษา
ความผูกพัน (Tie) โดยความผูกพันจะแบงระดับต้ังแต
ความออนไหว (Weak) จนถึงระดับเขมแข็ง (Strong)
โดยท้ังหมดน้ันจะขึน้อยกูบัจำนวนและประเภทของทรัพยากร
ทีแ่ลกเปลีย่น ความถีใ่นการแลกเปล่ียนและความใกลชดิ
ของการแลกเปล่ียน

สำหรับความสัมพันธในเครอืขายทางสังคมน้ัน
ขึน้อยกูบัความสมัพันธ (Relation) ซึง่สามารถแบงออก
ไดใน 5 รปูแบบ ดงันี้

1. การรวมมือหรือชวยเหลือดานการงาน
(Collaborative Work)

2. การยอมรับคำแนะนำ (Receiving Advice
Relation)

3. การใหคำปรกึษา (Giving Advice)
4. ความสมัพันธทางสังคม (Socializing Relation)
5. การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional

Support)

เครอืขายทางสังคมเชิงเสมือน (Virtual Network)
เครือขายทางสังคมเชิงเสมือนเปนรูปแบบ

การติดตอส่ือสารซ่ึงมีการแบงปนความคิด ทัศนคติ
ชิ้นงาน หรือผลลัพธบางประการท่ีมีการโตตอบกัน
ผานสังคมเสมือนจริง โดยบุคคลสามารถพัฒนา
ความสัมพันธระหวางกันผานระบบออนไลน

Kollock (1996) ไดจำแนกแรงจูงใจบนเครือขาย
สงัคมเชงิเสมอืนออกเปน 4 ประการ ไดแก

1. ความตองการในการที่จะไดรับความรูอื่น
กลบัมา (Anticipated Reciprocity)

2. ความตองการมีชื่อเสียง (Increased
Recognition)

3. ความรสูกึภาคภูมิใจ (Sense of efficacy)
4. ความตองการในการติดตอส่ือสาร (Sense

of Community)

การท่ีจะสรางสังคมบนเครือขายสังคมเชิงเสมอืน
ใหประสบความเสร็จไดนัน้จะตองประกอบดวยกระบวนการ
บนเครือขายทางสังคมเชิงเสมือน โดยกระบวนการ
ดงักลาวสามารถแบงไดเปน 3 ระยะ  (ใจทพิย ณ สงขลา,
2550) ไดแก

1. การสรางหรือการกอตั้งเครือขาย สำหรับ
ในชวงการกอตัง้นี ้ประกอบไปดวย

1.1 รวมเปาหมาย ใหสรางหลักสูตรท่ีมี
ความทาทายและมีความหมายมีความเปนจรงิตอผเูรยีน
ใหผูเรียนแลกเปล่ียนเปาหมายเพ่ือประสบการณใน
การเรียนร ูใหผเูรยีนตกลงเปาหมายรวมทีส่ามารถรองรับ
ความตองการและเปาหมายของสมาชิกทุกคนกำหนด
แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรลุเปาหมายการเรียนรูและให
คำแนะนำเพือ่เติมเตม็เปาหมายรายบุคคล

1.2 สรางบรรยากาศทีส่นบัสนนุใหโอกาส
การเปดกลมุยอยและการสนทนาเปนสวนตัว สรางทักษะ
การมีสวนรวมในสงัคมเสมอืน

2. การเสรมิสราง/การจัดการเครือขาย
2.1 สรางเอกลกัษณของสงัคมเสมอืน
2.2 ใชความรวมมือบนสังคมเสมือน

เปนฐาน มีการจัดเตรียมใหมีเคร่ืองมือการสื่อสารและ
การนำเสนออยางเหมาะสม

3. การคงไวและพัฒนาเครือขาย
3.1 รวบรวมอยางใหเกียรติ ใหผูเรียน

แลกเปล่ียนเร่ืองราวในประเด็นใดประเด็นหนึง่และมองหา
ความเหมือนรวมและแตกตางในเรือ่งราวน้ัน การใหผเูรียน
รวมมอืกนัในโครงการหนึง่ใดทีต่องใชความหลากหลาย
ของมุมมองหลายทางเลือกในการแกปญหา เพ่ือกระตนุ
ใหเกดิการแลกเปล่ียนประสบการณและมมุมองท่ีแตกตาง
ตองใชวธิกีารเฉพาะอยางท่ีทำใหเกิดการปอนกลบัอยาง
สรางสรรคจากกลมุในสังคมเสมือน

3.2 สนทนาอยางสรางสรรคเพื่อสราง
ความร ูผเูรยีนไดรบัการมอบหมายจากสังคม แตละสัปดาห
ผเูรยีนผลัดเปล่ียนกันสรุปการสนทนาในสปัดาหทีผ่านมา
และนำจดุหรอืประเดน็สำคญั รายการปฏิบตัหิรอืคำถาม
ที่ยังไมไดรับการตอบข้ึนมาอภิปราย
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3.3 เขียนหรือผลติโครงการ ใหผเูรียนเขียน
หรือสรางโครงการท่ีผูเรียนแตละคนสามารถตอเติม
เร่ืองราวหรือขยายผลยังผเูรียนคนตอไป

3.4 หาความเหมาะสมรวมกันมอบหมาย
ใหผเูรียนเปนผตูรวจสอบสมาชกิในบางประเดน็ ผเูรียน
ทกุคนจะไดรบัโอกาสเปนผตูรวจสอบและถกูตรวจสอบ

เครือขายสังคมเชิงเสมือนกับการพัฒนาการจัด
การศึกษา ในสังคมพหุวฒันธรรม

เครือขายสังคมเชิงเสมือนกับการพัฒนาการ
จัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมประกอบไปดวย
ขัน้ตอนและกระบวนการตางๆ 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี

1. ขั้นตอนดานการเตรียมความพรอมของ
เครือขายสงัคมเชงิเสมือน สำหรบัการจดัการศกึษานัน้
การเตรียมความพรอมกอนการเรียนการสอนถือเปน
ขัน้ตอนทีม่คีวามสำคญั เนือ่งจากการเตรียมความพรอม
มวีตัถุประสงคเพ่ือใหผสูอนและผเูรียนเขาใจถึงวัตถุประสงค
หลักของการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายสังคม
เชงิเสมอืน เพ่ือใหมคีวามเขาใจทีต่รงกนัและพรอมท่ีจะ
ทำกิจกรรมรวมกนั ควรมกีารกำหนดบทบาทดงันี้

1.1 บทบาทผสูอน ผสูอนมบีทบาทหนาท่ี
เปนผูจัดการการเรียนการสอน วางแผนในการเตรียม
ความพรอม เพือ่การเรยีนการสอน อำนวยความสะดวก
ตดิตาม ควบคมุ และตรวจสอบกจิกรรมการเรยีนการสอน
ประเมินและใหผลปอนกลับสำหรับความคิดรวบยอด
ของผเูรียนในแตละข้ันตอน ประเมินผลระหวางการเรียน
การสอน (formative evaluation) และประเมนิผลหลงัจบ
การเรยีน การสอน (summative evaluation) ใหคำแนะนำ
ชี้แนะแนวทางในการเรียน ใหคำปรึกษา ตลอดจน
กระตุนและสรางแรงจูงใจในการเรียนใหแกผูเรียน
ตลอดการเรียนเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุ
ตามวัตถุประสงคทีก่ำหนดไว

1.2 บทบาทผเูรยีน ผเูรยีนมหีนาทีศ่กึษา
เน้ือหาในการเรียนดวยตนเอง โดยดำเนินการเรียน
ตามข้ันตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนตามกรอบ

แนวคดิของการเรียนการสอนโดยใชปญหาหรือการสราง
สถานการณเปนหลักในการเรียน ผูเรียนตองมีความ
กระตือรือรนในการเรียนรู ตองเปนผูที่มีการเรียนรู
แบบนำตนเอง (self-directed learning) และตองมี
ความกระตือรือรนที่จะแสวงหาคำตอบ เคารพในสิทธิ
ของผู เรียนคนอ่ืนๆ ที่อยูรวมกันในเครือขายสังคม
เชิงเสมือน มีการแลกเปล่ียน เรียนรูรวมกันกับเพื่อน
สมาชิกภายในเครือขายสังคมเชิงเสมือน รวมกันตั้ง
ขอสงสัย อภิปราย สืบสอบเพื่อใหได ขอมูลเพ่ือใช
ในการแกปญหาหรือเพื่อนำขอมูลน้ัน มาสรางเปน
องคความรใูหม

2 ขัน้ตอนดานการสรางความคนุเคย เปนขัน้ตอน
ทีม่คีวามสำคัญเน่ืองจากผเูรียนแตละคนมีความแตกตางกนั
ในดานฐานความคิด ความเช่ือทางวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรม
ในการเรียน ดงันัน้ การท่ีครผูสูอนจะออกแบบใหผเูรียน
ทีม่พีืน้ฐานตางกันมาทำกจิกรรมหรือเรียนรวมกันไดนัน้
จำเปนตองมีการสรางความคนุเคยโดยเฉพาะกลมุผเูรยีน
ทีม่พีืน้ฐานทางดานวัฒนธรรมทีแ่ตกตางกนั สำหรบัใน
ขัน้ตอนการสรางความคนุเคยน้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหผเูรยีน
กลาท่ีจะแสดงออก อีกท้ังยังเปนการแลกเปล่ียนขอมลู
พื้นฐานเพ่ือใหผูเรียนรูจักกันมากข้ึน

3  ขั้นตอน ดานการสรางความรู ปรับสมดุล
ความคดิ และการตระหนักร ูเปนการจดักระบวนการเรียน
การสอน เพ่ือใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการสรางความรู
และเกิดความตระหนักในคุณคาทางดานวัฒนธรรม
ทัง้วัฒนธรรม ของตนเองและวัฒนธรรมของผอูืน่

4 ขัน้ตอนดานการวัดและการประเมินผล จะใช
การวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจรงิ ลกัษณะ
ของการประเมินจะประเมินจากการเขารวมกิจกรรม
การศกึษาเนือ้หา การแสดงความคดิเห็นในการอภปิราย
ระดมสมอง โดยการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้นครู
ผสูอนสามารถจะทำการวัดไดใน 6 ดาน ไดแก (1) การกระทำ
(Active): ผูเรียนสนับสนุนจากกระบวนการเรียนรูใน
กระบวนการจัดกระทำขอมูลอยางรูตัว (Mindful) (2)
การสราง (Constructive): ผเูรียนปรบัเปลีย่นความคิดใหม
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เขาไปสูความรูเดิม (3) การรวมมือ (Collaborative):
ผเูรียนจะทำงานรวมกันในการเรียนรแูละชมุชนการสราง
ความรแูละแลกเปลีย่นทกัษะแตละทกัษะ (4) ความตัง้ใจ
(Intention): ผูเรียนเปนผูลงมือกระทำดวยความตั้งใจ
และเต็มใจและพยายามที่จะทำใหบรรลุวัตถุประสงค
ทางพุทธิปญญา (5) การสนทนา (Conversation):
การเรียนรเูปนส่ิงท่ีมอียใูนกระบวนการสนทนาแลกเปล่ียน
ทางสังคมและ (6) การไตรตรองหรอืใครครวญ (Reflective)
และในสวนของการวัดพฤติกรรมของผูเรียนในดาน
ความตระหนกัในพฤตกิรรมดานความเขาใจในวฒันธรรม
ทีม่คีวามหลากหลาย ครูผสูอนสามารถจะทำการวัดได
ใน 3 ดาน ไดแก (1) สำนึก เขาใจและยอมรับนับถือ
ในธรรมชาตขิองความแตกตางและคลายคลงึในระหวาง
วฒันธรรมตางๆ (2) กลมุคนในวฒันธรรมหลักยอมรับ
ในวัฒนธรรมที่แตกตางของบุคคลอ่ืน (Enlightening
Power Group Model) และกลมุคนในวัฒนธรรมยอย
เขาใจในบริบททางสังคมของตนเองและเขาใจใน
วฒันธรรมหลกั (Share Power Model) และ (3) ความรู
ความเขาใจและเจตคติที่จำเปนตองอาศัยอยูในสังคม
ทีม่เีชือ้สาย และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย

การจัดการเรยีนการสอนบนเครอืขายสงัคมเชงิเสมือน
กบัการพฒันาการจัดการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม

การจัดการเรียนการสอนบนเครือขายสังคม
เชิงเสมือนกับการพัฒนาการจัดการศึกษาในสังคมพหุ
วฒันธรรมใหประสบความสำเร็จน้ันควรจะทำอยางเปน
ลำดับขั้นตอน สำหรับขั้นตอนของการจัดการเรียน
การสอนบนเครือขายสงัคมเชงิเสมอืน สามารถทีจ่ะ จำแนก
ออกเปน 3 ขัน้ตอน ดงันี้

1. ขั้นการเตรียมความพรอมของหองเรียน
และผูเรียนบนเครือขายสังคมเชิงเสมือน สำหรับใน
ขัน้ตอนนีจ้ะประกอบไปดวยข้ันตอนยอย ประกอบดวย
(1) การออกแบบวิธกีารจัดการเรียนการสอน สือ่การสอน
วธิกีารวัดและประเมนิผล (2) การเตรยีมความพรอมให
กบัผสูอนและผเูรยีน (3) การจัดกลมุผเูรียน (4) การทำ

ความเขาใจถึงขอตกลง วตัถปุระสงค เปาหมายการเรียน
บทบาทและกจิกรรมในการเรยีน (5) การแนะนำเครือ่งมอื
และฝกการใชงานเครื่องมือตางๆ บนเครือขายสังคม
เชิงเสมอืนแกผเูรียน

2. ขั้นการสรางความคุนเคยของผู เ รียน
บน เครอืขาย สงัคมเชิงเสมอืน สำหรบัในขัน้นีจ้ะประกอบ
ไปดวยขั้นตอนยอย ดังน้ี (1) การสรางความรูจักและ
ทำความคุนเคยระหวางผูสอนกับผูเรียนและระหวาง
ผเูรียนดวยกันเอง (2) การใชประเด็นคำถามของผสูอน
เพ่ือใหผเูรียนไดพดูคุยผานชองทางส่ือสาร (3) การสะทอน
ความรูของผูเรียนผานกระดานสะทอนคิด (Reflective
Journal) หรอืบลอ็ก (Blog) (4) การติดตามพฤติกรรม
ผูเรียนของผูสอนผานกระดานสะทอนคิด (Reflective
Journal) หรอืบล็อก (Blog)

3. ขั้นการสรางความรู ปรับสมดุลความคิด
และการตระหนักรู สำหรับในขั้นน้ีจะประกอบไปดวย
ขั้นตอนยอย ดังน้ี (1) การแลกเปล่ียนพูดคุยเกี่ยวกับ
เน้ือหาวิชาที่เรียนระหวางผูสอนและผูเรียน (2) ผูสอน
สอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมเขาสูเน้ือหาวิชา
(3) การสะทอนความรขูองผเูรียนเกีย่วกับเน้ือหาทีเ่รียน
และการสะทอนมุมมองทัศนคติดานวัฒนธรรมผาน
กระดานสะทอนคิด (Reflective Journal) หรือบล็อก
(Blog) (4) การติดตามพฤติกรรมผูเรียนของผูสอน
ผานกระดานสะทอนคิด (Reflective Journal) หรือ
บล็อก (Blog) (5) การนำเสนอสถานการณปญหาตางๆ
ทัง้ทีเ่ก่ียวกับเน้ือหาวชิาท่ีเรยีนและวฒันธรรม (6) การทำ
ความเขาใจเก่ียวกับประเดน็ของปญหาทางดานวัฒนธรรม
ของผเูรยีน (7) การกำหนดประเด็นของปญหาทางดาน
วัฒนธรรมเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูสอน
ผูทรงคุณวุฒิและผูเรียน (8) การสรางสมมติฐานและ
จัดลำดับสมมติฐาน (9) การคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม
(10) การสงัเคราะหและตรวจสอบสมมติฐาน (11) การสรุป
หลักการ แนวคิดในเร่ืองที่เรียนหรือประเด็นท่ีนาสนใจ
เก่ียวกับวัฒนธรรม (12) กระบวนการปรับสมดุลทาง
ความคิดของผเูรยีน
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บรบิททางสงัคมท่ีเก่ียวกบัการสรางความรบูนเครอืขาย
สงัคมเชิงเสมือนกับการพัฒนาการจัดการศึกษาในสังคม
พหุวัฒนธรรม

1. ทางเลือก (choice) การเรียนรูจะเกิดข้ึน
อยางมีพลัง เมื่อผูเรียนมีสวนรวมในการสรางผลผลิต
ที่มีความหมายตอตนเอง คนเพียงหน่ึงคนไมสามารถ
สั่งการ (Dictate ไดวาอะไรที่จะมีความหมายสำหรับ
คนอ่ืน ยิ่งผูเรียนมีทางเลือกในการสราง ริเร่ิมงานของ
ตนเองมากเทาใด ผเูรยีนก็จะใสใจและชอบทีจ่ะคดิคนงาน
ของตนเองตอไปมากขึน้เทาน้ัน องคประกอบทีส่ำคญั ของ
แตละบคุคลและส่ิงทีต่นเองสนใจจะทำใหประสบการณ
ในการเรยีนรมูคีวามลึกซ้ึง มคีวามหมาย อยไูดนานและ
กอใหเกิดการเชือ่มโยงความรใูหมเขากับความรเูดมิทีม่ี
อยแูลวมากย่ิงขึน้ ซึง่ Piaget เรียกส่ิงน้ีวา การกลืนกลาย
ความร ู(Assimilation of Knowledge)

2. ความหลากหลาย (diversity) เปนการสราง
สภาวะแวดลอมในการเรียนรูของผูเรียน (Personal
learning environment: PLEs) โดยสามารถจำแนกได
เปน 2 ลกัษณะ ไดแก

2.1 ความหลากหลายดานทักษะ (diver-
sity of skills) สิง่แวดลอมในการเรียนรทูีด่ ีประกอบดวย
การมีผคูนท่ีมทีกัษะแตกตางกันในหลายระดับ เร่ิมจาก
ผูที่เร่ิมรูไปจนถึงผูเช่ียวชาญมารวมงานกัน บางคร้ังยัง
หมายถึงการมีผูเรียนที่มีอายุแตกตางกันมาเรียนใน
ชัน้เรยีนเดียวกันดวย ซึง่ในสภาพทีม่คีวามหลากหลายน้ี
คนทีม่ปีระสบการณนอยกวาสามารถเรียนรไูดมากจาก
การปฏิสมัพนัธและรวมทำงานกับผทูีม่ทีกัษะแตกตางกัน
ออกไป สวนผเูรยีนท่ีมปีระสบการณมากกวากส็ามารถ
ปรุงแตงความรูและทักษะที่ตนมีอยู เพ่ือไปชวยเหลือ
แลกเปลีย่นหรืออธบิายใหกบัผอูืน่ได ความหลากหลาย
ในทักษะและความสามารถน้ี จะชวยใหเกิดการสราง
จนิตนาการท่ีสรางสรรคกบัทกุคน มกีารหยิบยมืความคดิ
กอใหเกิดการสรางความรใูหมทีน่าต่ืนเตนและหลากหลายได

2.2 ความหลากหลายดานรูปแบบ (di-
versity of style) ในการสรางส่ิงใดสิ่งหน่ึงข้ึนน้ันไมได

หมายความวาจะมีคนเพียงคนเดียวที่มีวิธีการทำท่ีถูก
ตองเทาน้ัน ในระบบการทำงาน บางคนอาจชอบท่ี
จะวางแผน อยางดีกอนแลวจึงลงมือทำตามแผนนั้น
ซึ่งอาจมีการปรับปรุงแผนในระหวางท่ีทำแตก็ไมได
หมายความวาเปนเพียงวิธีการทำงานวิธีเดียวเทานั้น
คนบางคนอาจจะชอบทำงานโดยท่ีไมมแีผนการทำงาน
มากอนแตตองการท่ีจะ “โตตอบ” (Dialog) เก่ียวกับการ
สรางของเขา โดยการลงมือทำเลยทันทีแลวหยุดมอง
สิง่ทีเ่ขาสรางข้ึนเพ่ือตดัสนิใจวาควรแกไข ปรบัปรุงหรือ
ทำอะไรตอไป ซึง่คนกลมุน้ีเรยีกวา คนท่ีทำงานโดยไมยดึ
แบบแผนตายตวั (Tinkerers) ซึง่คนทัง้สองกลมุนี ้ถอืวา
มีความสำคัญเทากันและตองใหอิสระและการยอมรับ
นับถือในวิธีการทำงานอยางเทาเทียมกัน

3. ความเปนกัลยาณมิตร (congeniality)
ความสัมพันธทางสังคมเสมือน (Social presence,
teaching presence) การสรางบรรยากาศในการเรียนรู
ทีส่นกุสนาน สบายและมคีวามเปนมติรระหวางครูและ
ผูเรียนน้ันจะชวยใหผูเรียนรูสึกเปนอิสระและปราศจาก
ความกดดัน รวมท้ังชวยใหกระบวนการเรียนรเูกิดข้ึนได
เปนอยางดีดวย

บทสรุป
การออกแบบการจัดการเรียนการสอนผาน

เครอืขายสงัคมเชงิเสมือนกบัการพฒันาการจัดการศกึษา
ในสังคมพหุวัฒนธรรมนั้นถือเปนสิ่งสำคัญตอการจัด
การศึกษา โดยควรเร่ิมตัง้แตการออกแบบกิจกรรมการเรียน
ซึง่จะประกอบไปดวย (1) การสงเสรมิรปูแบบการเรยีน
ทีม่คีวามหลากหลาย (Accommodate Divers Learning
Styles) (2) ผูเรียนสามารถอธิบายไดอยางชัดเจนวา
ตนเองไดเรยีนรอูะไรไปบางและสามารถนำมาเชือ่มโยง
หรือประยุกตกับชีวิตจริงไดอยางไร (3) การใชรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนที่เนนความรวมมือและมีความติดตอ
สมัพนัธกนั (4) ผเูรยีนสามารถท่ีจะอธิบายและสะทอน
ความร ู(Refletive) จากเร่ืองท่ีเรยีน เพ่ือกระตนุการเชือ่มโยง
ระหวางความรู เดิมและความรูใหมที่ไดรับเขามา

เครอืขายสงัคมเชงิเสมอืนกับการพฒันาการจัดการศึกษาในสงัคมพหุวัฒนธรรม
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(5) ผเูรยีนสามารถท่ีจะประยกุตความรใูหมเขากบัความรู
เดมิของตนเอง (6) ผเูรียนรวมกันเรียนรโูดยการแลกเปล่ียน
ทักษะซึ่งกันและกันและมีการสนับสนุนทางสังคม
การชวยเหลอืซ่ึงกันและกนัของสมาชกิ (7) การใชกจิกรรม
การเรียนที่เนนภาระงานหรือปญหา (8) ผูเรียนรวมทำ
กิจกรรมดวยความตั้งใจและพยายามท่ีใหบรรลุวัตถุ
ประสงคทางพุทธปิญญา และ (9) ประสบการณทีม่ตีอ
การรบัรหูรือประสบการณจากในอดตีและชีวติประจำวัน
สงผลตอพฤติกรรม ทศันคติและความตระหนักทางดาน
วฒันธรรมของผูเรียน

นอกจากนีก้ารออกแบบการเรียนการสอนควร
จะมงุเนนไปท่ีกระบวนการในการสรางความรขูองผเูรียน
และการติดตามพฤติกรรมในการเรียนของผเูรยีน อาทิเชน
(1) การเรยีนรทูีฝ่งอยใูนสภาพทีเ่ปนจริงและบรบิทการ
แกปญหาท่ีตรงกบัสภาพจรงิของผเูรยีน (2) การสอดแทรก
ประสบการณทางสงัคมเขาไปในกระบวนการจัดการเรียนรู
(3) การสงเสริมกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
(Encourages Critical Thinking) (4) การสรางประสบการณ
อยางลึกซึ้งในรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อเปดมุมมองให
กบัผเูรียน (5) การเตรียมเครือ่งมอืตางๆ ใหมคีวามพรอม
สำหรับการสรางประสบการณความรูใหกับผูเรียน
(6) การเรียนรคูวรเกิดขึน้ในบริบททีม่คีวามหมาย และ
(7) มกีารจดักระบวนการประเมินการเรียนรตูามสภาพจริง

ของผเูรยีนในระหวางการเรยีนหรอืการทำภารกิจท่ีไดรบั
มอบหมายจากครูผสูอน

นอกจากผูเรียนแลวครูผูสอนเองตองมีการ
เสรมิสราง/การจดัการเครอืขายสังคมเชงิเสมอืน เพ่ือให
เครือขายมีความเหมาะสมกับผูเรียนท่ีมีความแตกตาง
ทั้งทางดานศาสนา วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ซึ่งสามารถ
จะจำแนกไดดงันี้ (1) พฒันาหลักสตูรทีม่คีวามทาทาย
และมีความหมายท่ีมคีวามเปนจรงิตอผเูรยีน (2) ผเูรียน
ทำงานรวมกนั โดยมีการสรางความรแูละการแลกเปล่ียน
ทกัษะ รวมถงึการชวยเหลือซึง่กันและกันของสมาชกิใน
หองเรียน (3) สิ่งแวดลอมในการเรียนรูที่ดีจะประกอบ
ดวยสมาชิกท่ีมีทักษะแตกตางกันท้ังผูที่เร่ิมเรียนรูไป
จนถึงผูเช่ียวชาญ (4) ผูเรียนเขียนหรือสรางโครงการท่ี
ผูเรียนแตละคนสามารถตอเติมเรื่องราวหรือขยายผล
ไปยังผเูรยีนคนอืน่ๆ ได (5) ผเูรยีนแลกเปล่ียนเรือ่งราว
ในประเด็นใดประเด็นหน่ึงและมองหาความเหมือนรวม
และความแตกตางในเรือ่งราวนัน้ โดยใชความหลากหลาย
ในดานมมุมองของผเูรียน (6) การใหความรวมมอืของ
ผเูรียนท้ังในดานการเรยีนและการทำกิจกรรม และ (7)
สรางบรรยากาศทีส่นบัสนนุใหผเูรียนเปดกลมุยอยและ
การสนทนาเปนสวนตัว สรางทักษะการมีสวนรวมใน
สงัคมเสมอืน
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CSR-Based Corporate Image Development for Sustainability
ปยะพงศ เอมสำราญ*

ดร.สริภิกัตร ศริโิท**

บทคัดยอ

ความรับผดิชอบตอสงัคมขององคการ (Corporate Social Responsibility : CSR) เปนกระแสความนิยม
ที่ไดรับการยอมรับในแวดวงธุรกิจมากข้ึน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของโลกในหลายๆ ดานท่ีเกิดข้ึนในทางลบ
อนัเปนผลมาจากน้ำมอืมนุษย เชน ภาวะโลกรอน ทรัพยากรธรรมชาติทีม่นีอยลงและตองถูกใชอยางจำกัด หรือ
แมแตความตองการของผูบริโภคท่ีพยายามหาส่ิงมาเติมเต็มความตองการทางจิตวิญญาณของตนเองมากข้ึน
สิ่งเหลาน้ีเปนแรงกระตุนท่ีทำใหองคการธุรกิจตองปรับตัวเองเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค สราง
ภาพลักษณที่โดดเดนใหแทรกเขาไปอยูในใจผูบริโภค รวมท้ังสรางสมดุลใหกับเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม
ไปพรอมๆ กนั สำหรบัประเทศไทย ปจจุบนัพบวามีองคการทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญทีส่นใจงานดานความรบัผิดชอบ
ตอสังคม มากข้ึน แตยังขาดความเขาใจในเนื้อแทที่ถูกตองและรูปแบบการดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู
การพัฒนาภาพลักษณองคการอยางย่ังยืน ทำใหการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการยังไมเปน
รูปเปนรางเทาที่ควร ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงเปนการนำเสนอรูปแบบในการนำความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการมาเปนฐานในการพฒันาภาพลักษณองคการไปสคูวามยัง่ยืนทางธุรกิจ การศึกษาครัง้น้ีไดรวบรวมแนวคดิ
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับภาพลักษณองคการ แนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืนในทรรศนะของการตลาด
3.0 และกลยุทธนานน้ำสีขาว และแนวทางของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการจากหลายๆ องคการ
มาสังเคราะหเปนรูปแบบของการพัฒนาภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคการอยางย่ังยืน (รูปแบบ
ทีน่ำไปใชทัว่ไป) ซึง่ครอบคลมุต้ังแตแนวคดิดานความรับผิดชอบตอสังคม คณะทำงาน แผนงาน ภาพลักษณทีพ่งึ
ประสงคดานความรับผิดชอบตอสังคม และการประเมินและวัดผล เพ่ือเปนประโยชนตอองคการธุรกิจหรือ
หนวยงานตางๆ ทีจ่ะนำรปูแบบน้ี มาสรางกลยุทธและประเมนิสภาพปจจบุนัขององคการ หาจดุเดน-จดุดอย และ
หาแนวทางปรับปรุงองคการไดตอไป

คำสำคญั:  ภาพลกัษณองคการ  การพฒันาอยางยัง่ยืน  ความรบัผิดชอบตอสังคมขององคการ
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ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) has gained popularity among business communities
as a result of global negative impacts created by human, such as global warming and over consumption
of natural resources or by demand of the consumers to fulfill their spiritual needs. These impacts turn
into a stimulating force for business organizations to adapt themselves to answer to consumer’s needs,
produce unique corporate images in consumer’s thoughts and create a balance among Economics
Socials and Environments. There are many organizations, large and small in Thailand nowadays that
express more interests in CSR. However, their lack of true understanding of the subject matter as well
as a clear implementation cause the development of CSR to be less successful. This study is to present
a model of CSR based corporate image development for sustainability. The content of the study also
includes an analysis of the corporate image, the development for sustainability in terms of Marketing
3.0 and White Ocean Strategy and CSR of many organizations. All content will be synthesized into
a model of CSR-based corporate image development for sustain-ability (a generalized model)
which includes CSR concepts , working plan and group , CSR Image and evaluation so that business
organizations can utilize it to create CSR strategies and evaluate their current CSR level, identify their
strong and weak points and find ways to improve their implementation.

Keywords : Corporate Image   The Development for Sustainability   Corporate Social Responsibility

บทนำ
ในภาวะปจจุบนั การแขงขันกันในเชงิธุรกิจได

ทวีความรุนแรงมากขึ้น การมีภาพลักษณองคการที่ดี
และโดดเดนจนสามารถทำใหผบูรโิภคจำไดในอนัดบัตนๆ
ของกลมุธรุกจิเดยีวกัน ยอมกอใหเกดิความไดเปรียบใน
การแขงขัน อนึ่ง ภาพลักษณที่พึงประสงคที่สังคม
ตองการจะตองเปนองคการท่ีเจรญิกาวหนาทันโลก มบีริการ
และความสัมพนัธอนัดกีบัลกูคา มรีะบบบรหิารจดัการ
ทีม่ปีระสิทธภิาพ ทำคณุประโยชนใหกบัเศรษฐกิจสวนรวม
ปฏิบตังิานอยภูายใตกรอบกฎหมายของบานเมือง และ
มคีวามรับผิดชอบตอสังคมในระดบัสูง (อำนวย วรีวรรณ,
2540:107-108)

เมือ่มองยอนกลับจะพบวาหากองคการมีภาพลักษณ
ความรับผิดชอบตอสังคมในระดับสูงแลวภาพลักษณ
ดานอืน่ๆ ยอมตามมาอยางแนนอน เม่ือเปนเชนน้ี จงึไม

นาแปลกใจทีห่ลายๆ องคการพยายามสรางภาพลักษณ
องคการของตนเองผานการทำความรับผดิชอบตอสงัคม
แตสิง่ทีเ่กิดขึน้กลับพบวา หลายๆ องคการท่ีไดดำเนินการ
ทำความรบัผดิชอบตอสงัคม ยงัขาดความร ูความเขาใจ
ในเนือ้แทของความรับผดิชอบตอสงัคม ทำใหการดำเนนิการ
ดานน้ีจึงทำกันไปอยางผิวเผินและขาดความตอเน่ือง
สงผลใหขาดรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาไปสูภาพ
ลกัษณองคการท่ีดใีนระยะยาว และไมมพีลงัเพียงพอทีจ่ะ
เปนเสาค้ำยันใหองคการอยรูอดทามกลางสภาพการแขงขนั
ทีร่นุแรงและการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะ
การปรบัเปลีย่นพฤติกรรมของผบูรโิภคท่ียกระดับความ
ตองการของตนเองข้ึนมาสคูวามตองการบรรลศุกัยภาพ
แหงตน (Self–Actualization) อนัเปนระดบัความตองการ
ทีต่อบสนองในระดบัจติวญิญาณ โดยผบูรโิภคจะมองหา
องคการที่ตอบสนองไดมากกวาประโยชนตามหนาท่ี
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ของผลิตภัณฑ แตจะมองหาองคการที่มีรูปแบบธุรกิจ
ที่ดีและทำประโยชนใหกับสังคมสวนรวมอีกดวย

ดังน้ัน การที่องคการจะพัฒนาภาพลักษณ
ความรับผิดชอบตอสังคมอยางย่ังยืนไดนั้น องคการ
จำเปนตองมีความรคูวามเขาใจอยางถองแท ตองดำเนินการ
อยางจริงใจ ตอเน่ืองสม่ำเสมอ และตองสามารถ
ประเมินและวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม

นอกจากนี้ยังพบวาผูบริโภคจะมีพฤติกรรม
การซ้ือไปในทางเดียวกันกับการรับรูขาวสารที่มีการทำ
ประชาสมัพันธ (วธุพงศ ลาภเจรญิ , 2550 :  20 มนีาคม
2555) และหากองคการน้ันๆ มีความรับผิดชอบตอ
สังคมก็จะสงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาอยางมี
นยัสำคัญ (วภิาดา วรีะสัมฤทธ์ิ, 2553 : 20 มนีาคม 2555)
การพยายามสื่อสารการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม
อยางตอเน่ืองสม่ำเสมอก็มผีลตอความชัดเจนของอตัลกัษณ
ดานความรับผดิชอบตอสงัคม (ธนวฒุ ินยัโกวิท, 2553:
20 มนีาคม 2555) และการออกแบบและการพัฒนากจิกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ ที่ใหคุณคาแท
ควรตองเริม่ตนจากภายใน โดยมจีดุเริม่ตนมาจากมมุมอง
ดานศีลธรรม และกิจกรรมความรับผดิของตอสงัคมของ
องคการ ทีม่ปีระสิทธิภาพจะตองเช่ือมเขากับกระบวนการ
ทางธุรกิจภายใตมุมมองจากกระบวนการภายใน และ
ตองเชือ่มโยงสเูปาหมายภายนอกในมมุมองของสงัคม
ในบทความนีผ้เูขียนไดทบทวนแนวคิดการสรางภาพลักษณ
องคการ การพฒันาอยางย่ังยืนตามแนวคดิของการตลาด
3.0 (Marketing 3.0) ของ ฟลปิ คอตเลอร และแนวคดิ
กลยุทธนานน้ำสีขาว (White Ocean Strategy) ของดนัย
จนัทรเจาฉาย รวมถงึแนวคิดความรบัผดิชอบตอสงัคม
ขององคการตางๆ ที่เก่ียวของ อาทิ สถาบันธุรกิจเพ่ือ
สงัคม กรมโรงงานอตุสาหกรรม องคการระหวางประเทศ
วาดวยการมาตรฐาน เปนตน

อนึ่งผูเขียนไดนำประเด็นตางๆ มาสังเคราะห
รวมกัน เพ่ือนำเสนอเปนรปูแบบในการพัฒนาภาพลักษณ
ความรับผดิชอบตอสงัคมขององคการอยางย่ังยืน ทีจ่ะ
สามารถนำไปประยุกตใชเปนรูปแบบหลักในการวางแผน
และกำหนดข้ันตอนการสรางภาพลักษณดานความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคการ รวมถึงการนำไปใช
ประเมินภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการตางๆ ไดอยางเปนรปูธรรมมากขึน้

แนวคิดเกีย่วกบัภาพลกัษณองคการ การพฒันา
อยางยัง่ยนืและความรับผดิชอบตอสงัคมขององคการ
ซึ่งมีสาระสำคัญดังน้ี

1. แนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณองคการ
ผูเขียนไดทบทวนแนวคิดของนักวิชาการ

หลายทานเพ่ือหาความหมาย และองคประกอบของ
ภาพลักษณที่พึงประสงค พบวา ภาพลักษณองคการ
หมายถึง ผลรวมของขอเท็จจริงกับการแปลผลการ
ประเมนิคาความรสูกึนกึคดิทีม่ตีอองคการ ซึง่สงผลทำ
ใหเกิดเปนภาพ ความประทบัใจ หรือทัศนคติทีบ่คุคลมี
ตอองคการท้ังดานบวกและดานลบ และเปนส่ิงท่ีองคการ
ตองคำนึงถึงเพราะเปนส่ิงท่ีจะไปมผีลตอประสบการณ
ทัง้ทางตรงและทางออมของผบูริโภค (วริชั ลภิรตันกุล,
2535:81-83, เสรี วงษมณฑา,2542:11, พจน ใจชาญ
สขุกิจ, 2548:33, Boulding, 1975:19-31, Gray, 1986:3-14,
Jefkins, 1993:21-22 Le Blanc and Nguyen, 1996:
44-56) ทัง้น้ีในการสรางภาพลักษณขององคการน้ันควร
ตองคำนงึภาพลักษณทีส่ำคญั 7 ประการ อนัมอีงคประกอบ
ดงัน้ี (พจน ใจชาญสุขกิจ, 2548:33-38)

1.1 ภาพลักษณของสินคาหรือบริการ
ตองมีคุณภาพตรงตามท่ีเอยอาง คุณภาพคุมราคา
เสรมิสรางคณุภาพชีวติใหกบัสังคม นาเชือ่ถือและกอให
เกิดความประทับใจ

1.2 ภาพลักษณของผูบริหาร ตองเปนที่
ยอมรับของสาธารณชน เปนคนเกง คนดี มีจริยธรรม
ในการบริหาร ทันสมัย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี
วสิยัทัศน และรจูกัประชาสมัพันธเพ่ือภาพลักษณองคการ

1.3 ภาพลักษณของพนักงาน มีความรู
ความสามารถ มีความรับผิดชอบ เปนคนดี มีความ
ซื่อสัตยสุจริต จริงใจ สุภาพ รับฟงความคิดเห็นผูอื่น
พรอมอำนวยความสะดวกและใหความชวยเหลือผูรับ
บรกิารดวยความเต็มใจ
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1.4 ภาพลักษณของวิธีการดำเนินงาน
อาศัยหลักธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได ซื่อสัตย
เคารพกฎหมาย เสริมสรางเศรษฐกิจของประเทศ
มคีณุธรรม สรางประโยชนและใหผล ตอบแทนท่ีคมุทุน
คุมคา ปรับตัวประสานเขากับวัฒนธรรมองคการ มี
ความชดัเจนเปนรปูธรรม

1.5 ภาพลักษณของบรรยากาศการทำงาน
มีความสอดคลองกลมกลืน ในทุกๆสวน เชน อาคาร
สถานท่ี การตอนรบัตองดดู ีเปนมิตร สรางความประทบัใจ
ตัง้แตคร้ังแรก

1.6 ภาพลักษณของเคร่ืองมือและอุปกรณ
มคีวามสมดลุกันระหวางความประหยัดกับภาพ ลกัษณ
คือตองไมประหยัดมากจนเสียภาพลักษณหรือคิดถึง
แตภาพลักษณจนสิน้เปลืองเกินเหตุ

1.7 ภาพลักษณของกิจกรรมเพ่ือสังคม
ทำกจิกรรมท่ีนอกเหนือจากภาระหนาทีก่ารงาน คนืกำไร
ใหกับสังคม ใหโอกาสแกผูดอยโอกาสในสังคมและมี
สวนชวยสนับสนุนงานของประเทศ ชาติ

ภาพลักษณทั้ง 7 ดานน้ีจะถูกประเมินผาน
การรับร ู (Perceptual component) ซึ่งไดจากการรับรู
ผานประสาทสัมผัส คือ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวสัมผัส
ความร ู(Cognitive component) เปนสวนท่ีลกึข้ึนมาจาก
การรบัร ูเพราะสามารถจำไดและแยกแยะความแตกตางได
ความรสูกึ (Affective component) เปนความรสูกึของ
บคุคลท่ีมตีอส่ิงน้ันๆ เชน ชอบหรอืไมชอบ และการกระทำ
(Cognitive component) เปนการปฏิบัติเพ่ือตอบโต
สิ่งเราน้ันๆ โดยเปนผลของปฏิสัมพัทธระหวางความรู
และความรสูกึ (Boulding, 1975:19-31)

การสรางภาพลกัษณทีด่ ี(Positive Image) ของ
องคการหรือสถาบันใดสถาบนัหน่ึง ตองเปนภาพลักษณ
ที่ถาวรย่ังยืน โดยภาพลักษณจะยั่งยืนไดตองตั้งอยบูน
ฐานของความจรงิ การสรางภาพลักษณและพฤติกรรม
องคการตองมคีวามสอดคลองกนั ตองมกีารประชาสมัพนัธ
อยางตอเนือ่ง ยาวนาน และควรมกีารปรับตวัใหทนักบั
การเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณอยูตลอดเวลา

การสรางภาพลักษณที่ยั่งยืนจึงเปนผลแหงความเพียร
พยายามดวยเวลาอันยาวนานขององคการหรือสถาบัน
นัน้ การสรางภาพลักษณทีด่จีงึไมสามารถทำไดในระยะ
เวลาอันรวดเร็วหรือใชเวลาเพียงชวงสั้นๆ ได (วิรัช
ลภิรัตนกุล, 2535:81-83)

อน่ึงแนวทางในการสรางภาพลักษณทีพ่งึประสงค
ขององคการนัน้ ควรตองใสใจทุกองคประ กอบของภาพลักษณ
โดยในข้ันตนควรเร่ิมจากการสำรวจความตองการของ
กลุมเปาหมายที่ตองส่ือสารภาพลักษณออกไป อาทิ
การสำรวจความตองการและการรับรูของผูบริโภคใน
ปจจบุนั และวิเคราะหจดุแข็งและจดุออนดานภาพลักษณ
ขององคการเองโดยอาจใชการระดมความคิดพนักงาน
และผูเกี่ยวของในองคการ แลวนำสิ่งที่พบมาเปนฐาน
ในการวางแผนและกำหนดขอบเขตภาพลักษณทีอ่งคการ
ตองการสรางใหเกิดข้ึนในใจของกลุมเปาหมาย ซึ่งใน
การกำหนดแผนงานการสรางภาพลักษณนี้ผูบริหาร
เปนผูที่มีบทบาทสำคัญท่ีสุดในการเปนผูนำในการ
กำหนดเปาหมาย ทศิทาง รวมถึงหัวขอท่ีจะใชในการส่ือสาร
ภาพลักษณขององคการ ซึ่งการสื่อสารภาพลักษณนี้
ควรตองมกีารส่ือสารท้ังภายในองคการเอง และตอภายนอก
องคการ โดยตองมีการทำอยางสม่ำเสมอ นอกจากน้ี
องคการควรไดมีการตรวจวัดการรับรูภาพลักษณของ
กลมุเปาหมายหลงัจากไดทำการส่ือสารแลว เพ่ือนำขอมลู
กลับมาประเมินผลตอบรับที่ไดและทำการปรับปรุง
แผนงานอยางตอเน่ือง (เสรี วงษมณฑา, 2542:11-15,
วริชั ลภิรตันกุล, 2535:81-83, Gregory & Wiechmann,
1979 : July 15,2012 )

นอกจากแนวทางปฏบิตัใินการสรางภาพลักษณ
ที่พึงประสงคดังกลาว องคการยังควรคำนึงถึงปจจัย
แวดลอมที่อาจสงผลกระทบตอการสรางภาพลักษณ
ซึง่มีทัง้ปจจัยภายในองคการเอง อาทิ การแสดงพฤตกิรรม
หรอืการกระทำขององคการ รวมถงึเจาหนาท่ีและพนักงาน
ซึง่ควรแสดงออกถึงความสรางสรรค ความซ่ือสตัยสจุรติ
ไมคดโกง ไมโกหกหลอกลวง ทำใหเกิดความเชือ่ถือและ
ศรทัธา หรอืการเขาไปมสีวนรวม มบีทบาทในการเสริมสราง
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ปรับปรุง แกไขสังคม การแสดงออกซ่ึงความเสียสละ
ตอสงัคมสวนรวม สวนปจจยัภายนอก อาท ิสภาพเศรษฐกิจ
สภาพการแขงขันของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชพี เปนสิง่ทีอ่งคการไม
สามารถควบคุมได แตก็อาจสงผลตอการสรางภาพ
ลักษณขององคการได องคการจึงจำเปนตองพิจารณา
สิง่เหลานีป้ระกอบในการวิเคราะหและวางแผนการสราง
ภาพลักษณดวยเชนกัน

2. แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันาอยางยัง่ยืน
ในสวนของการพัฒนาอยางย่ังยนืนี ้ผเูขียน

ไดทบทวนแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาย่ังยืน โดยพบวา
คำวา sustainability มาจากภาษาลาติน sustinere
ซึ่งหมายถึง การักษาไว การสนับสนุน การคงอยู หรือ
การรอดมาได (Onions, Charles, T., 1964:2095)
โดยตัง้แตป ค.ศ.1980 เปนตนมานัน้ คำๆ นีถ้กูใชมาก
ทีส่ดุในความหมายทีห่มายถึงความย่ังยนืของมนษุยชาติ
บนโลกใบน้ี และถกูนำไปสรางเปนสวนหนึง่ของแนวคิด
การพัฒนาย่ังยืน  (sustainable development)
ของ Brundtland Commission แหงสหประชาชาติ
(United Nations) เม่ือวันท่ี 20 มนีาคม ปค.ศ. 1987
โดยสรปุแนวคิดวาการพัฒนายัง่ยืนหมายถึง การพฒันา
ทีส่ามารถตอบสนองความตองการในปจจุบนัได โดยไม
ทำลายโอกาสหรือความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการของคนในยุคอนาคต (United Nations
General Assembly, 1987: Jan 6, 2012)

ในมมุมองทีเ่ขาใจไดงาย กวาการพัฒนาย่ังยืน
หมายถึง การพยายามปรับปรุงคุณภาพของชีวติมนุษย
ภายใตระบบนิเวศท่ีมอียใูนปริมาณท่ีจำกดั ทัง้น้ีองคประกอบ
ของการพัฒนายัง่ยืนท่ีใชกนัในระดบัสากลหรือเรียกวา
หมอนสามใบแหงความยัง่ยืน (Three pillars of sustainability
or the Es) ประกอบไปดวย สิ่งแวดลอม สังคม และ
เศรษฐกิจ (United Nations General Assembly, 1987:
Jan 6, 2012) โดยท่ีสิง่แวดลอมจะเปนองคประกอบท่ี
สงผลและตีกรอบความย่ังยืนขององคประกอบดาน

สังคมและเศรษฐกิจ โดยจุดมุงหมายของการพัฒนา
ยั่งยืนอยูที่การพัฒนาชีวิตมนุษย ใหมนุษยมีความเปน
อยูที่ดีขึ้นโดยท่ียังคงรักษาสมดุลขององคประกอบ
ทัง้สามดานไว

ปจจุบันแกนท้ังสามดานยังถูกนำมาใชเปน
ตัวชี้วัดความย่ังยืนขององคการธุรกิจดวย โดยเห็นได
จากองคการธุรกิจจำนวนมากหันมาใหความสนใจใน
การใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง
ผลกระทบตอสังคมท้ังสามดาน และถือวาการดำเนินการ
ดังกลาวเปนตัวชี้วัดความยั่งยืนขององคการท่ีสามารถ
วดัไดในเชิงปรมิาณ ซึง่ในปจจบุนัองคการตางๆ นำเสนอ
ผลการดำเนนิงานผานรายงานความย่ังยืนขององคการ
(Corporate Sustainability Report) ซึง่รายงานน้ีเปน
รายงานท่ีแสดงถงึการวดั การเปดเผยขอมลู และความ
นาเช่ือถือขององคการในการดำเนนิการดานการพัฒนา
ความย่ังยืนท้ังใน ดานเศรษฐกิจ สิง่แวดลอม และสังคม
ตอผเูก่ียว ของทัง้ภายในและภายนอกองคการ (Herzig,C.;
Schaltegger,S.,2006, GRI Sustainability Report
Guideline, 2010-2011)

คำวา sustainability ไมเพียงแตถกูนำไปใชใน
ความหมายของความย่ังยืนของมนุษยบนโลก แตถกูนำ
ไปใชในความหมายของการทำใหเกิดสมดุลระหวาง
การผลิตและการบริโภคท้ังในบริบทระดับทองถ่ินและ
ในระดับโลก ในทางปฏิบัติหมายถึงความรับผิดชอบ
การตดัสนิใจ และนวัตกรรม ทีส่ามารถลดผลกระทบใน
ทางลบและรักษาสมดุลระหวางสังคม ส่ิงแวดลอม และ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ีเพ่ือคงไวซึ่งเผาพันธุ
ทัง้หลายบนโลกท้ังในปจจบุนัและอนาคต (Costanza,
R. & Patten, B.C., 1995:193-219).

ในมุมมองขององคการท้ังในแงขององคการ
ทีแ่สวงหากำไรและไมแสวงหากำไร คำๆ นีถ้กูนำมาใช
เปนแกนกลางในการพัฒนาและปรับเปล่ียนโมเดล
การบริหารจัดการองคการเพ่ือการเปนองคการท่ียั่งยืน
(Corporate Sustainability) ดงัที ่Elkington (อางถึงใน
Mohamed Zairi, 2000 : 172-178) เสนอแนวคิดวา
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องคการโดยเฉพาะองคการธุรกิจไมสามารถแยกออก
จากสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีองคการน้ันดำเนินการอยู
ดังนั้นเปาหมายขององคการธุรกิจที่ยั่งยืนควรคำนึงถึง
ผลกระทบและผลลัพธ ระยะยาวมากกวาผลตอบแทน
ระยะสั้นที่อาจทำลายสังคมและส่ิงแวดลอมลง ดังนั้น
แนวคิดองคการท่ียั่งยืนเปนแนวคิดที่องคการพยายาม
สรางคุณคาในระยะยาวใหกับผูบริโภคและพนักงาน
โดยมีจดุมงุหมายท่ีการรักษาและคงสภาพของสภาพแวดลอม
ตามธรรมชาติ รวมถึงมมุมองวาองคการควรดำเนนิการ
อยางเหมาะสมในบริบทสังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอม
ทางเศรษฐกิจ กลยทุธหลากหลายจึงถูกกำหนดข้ึน เพ่ือ
ใหบรรลุจุดประสงคนี้ อาทิ การสรางความโปรงใสใน
การดำเนินการ การพฒันาพนักงานอยางเหมาะสม และ
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

นอกจากแนวคิดดังกลาวขางตนน้ี ผูเขียนได
ทบทวนแนวคิดความย่ังยืนจากการตลาด 3.0 ของ
Philip Kotler (2010:105-111) และกลยุทธนานน้ำสีขาว
(White Ocean strategy) ของดนัย จันทรเจาฉาย
(2552:242-247) มาเปนหลักในการพัฒนารูปแบบ
ความย่ังยืนขององคการ เน่ืองจากหลกัการท้ังสองมีแนวคดิ
ที่เหมือนกันคือความพยายามในการสรางสมดุลของ
เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอม โดยมมีนษุยเปนหัวใจ
สำคัญในการพัฒนาใหเกิดความสมดุล โดยการตลาด
3.0 จะใหความสำคัญกับจิตวิญญาณของความเปนมนษุย
ซึ่งเปนการยกระดับแนวคิดการตลาดเพ่ือกาวเขาสู
อาณาเขตใหมของความเปนมนุษย คือ แรงบันดาลใจ
คานิยม และจิตวิญญาณ เปนการตลาดท่ีเนนอารมณ
และความรสูกึท่ีผสมผสานกับจติวิญญาณของความเปน
มนุษย นักการตลาดจะตองสรางสิ่งท่ีเรียกวาระบบ
ความไววางใจของผูบริโภคยุคใหม ซึ่งเปนการทำงาน
ในแนวระนาบมากกวาแนวด่ิง องคการท่ีตองการจะ
ประสบความสำเรจ็หรอืความยัง่ยืน ตองเขาใจความจรงิ
ที่วาธรรมชาติของผูบริโภคในโลกยุคใหมจะชื่นชอบ
การมีสวนรวมมอืกันสราง (Co-creation) ชืน่ชอบความ

เปนชุมชนนยิม (Communitization) และการสรางบุคลิก
ลกัษณะเฉพาะ (Character building) โดยมีความรบัผดิชอบ
ตอสังคมเปนหวัใจในการสรางตราสนิคา (Brand DNA)
ดังนั้น องคการจะตองฝนรวมไปกับผูบริโภคเพราะใน
ปจจุบันผูบริโภคมีจิตอาสามากข้ึน องคการจึงตองให
ผบูริโภคเขามามีสวนรวมสรางสรรคนวัตกรรม  องคการ
ตองนำปญหาทางสังคมวัฒนธรรมมาไวเปนจดุศนูยกลาง
ในโมเดลธรุกจิ  ทีน่ำสิง่ดีๆ  มาสสูงัคม เมือ่องคการทำส่ิง
ที่ดีใหกับสังคม วัฒนธรรมแลวผูบริโภคช่ืนชมสิ่งดีๆ ที่
บรษิทัไดทำเพือ่ยกระดบัความกนิดอียดูขีองมนุษยแลว
กำไรจะตามมาเอง (Kotler, 2010:105-111)

ในการสรางความแตกตางที่มีลักษณะเฉพาะ
นัน้ บางองคการอาจสรางความแตกตางดวยวธิบีำเพญ็
ประโยชน ชวยเหลือสงัคม อนรุกัษสิง่แวดลอม แตกลบั
ไมสามารถนำสำนึกนีม้ารวมเขาไวเปนสวนหน่ึงของเน้ือแท
ขององคการ วธิทีีด่ทีีส่ดุทีจ่ะรวมสิง่ดีๆ  ไวในวฒันธรรม
องคการเพือ่ดำรงความมงุมัน่ท่ีจะทำดี คอื ตองกำหนด
สิง่เหลานีไ้วในพนัธกจิ วสิยัทศัน และคานยิม และเริม่
ธุรกิจดวยพันธกิจไมใชผลตอบแทนทางการเงิน
(Drucker,1998:77) ปลกูฝงคานิยมและสรางวฒันธรรม
องคกรท่ีดีใหกับพนักงาน และถายทอดวิสัยทัศนนั้น
ใหกบัผมูสีวนไดสวนเสยีทัง้หมด อาทิ พนกังาน ลกูคา
ผถูอืหนุ เปนตน จากน้ันใหดำเนนิกจิกรรมโดยพยายาม
ใหผบูริโภคไดมสีวนรวมในการตดัสินใจ ไมเนนขายสินคา
หรอืบรกิาร แตเนนการมสีวนรวมและสรางความไววางใจ
ตอบแทนสังคมและรวมแกปญหาสังคม โดยในแงของ
การทำกจิกรรมเพ่ือสังคมนัน้ควรเปนโครงการระยะยาว
ที่จะสงผลในวงกวางตอสังคมและวัฒนธรรม (Social
Culture Transformation) อาท ิการสรางองคการประเภท
วสิาหกิจสังคม (Social Business Enterprise : SBE)
ที่กอตั้งขึ้นเพ่ือยกระดับความกินดีอยูดีใหกับชุมชนที่
องคการเขาไปดำเนินการอยู สรางอาชีพ สรางรายได
ชวยใหชุมชนสามารถเล้ียงตัวเองไดในระยะยาว
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สำหรับกลยุทธนานน้ำสขีาว เปนรปูแบบการทำ
ธรุกจิทีย่ดึมัน่ความดงีามเปนหวัใจสำคญัในการขับเคล่ือน
ธรุกิจ สิง่ท่ีธรุกิจสขีาวตอยอดจากธุรกิจทัว่ไปคอืการเปน
องคการที่ตั้งมั่นอยูบนคุณงามความดี ยึดมั่นคุณธรรม
จรยิธรรม ซือ่สตัยสจุรติ รวมไปถึงการปรับมมุมองจาก
การตักตวงผลประโยชนจากสงัคมมาเปนการคดิแบงปน
ตอเพ่ือนมนุษย  และเปนสวนหน่ึงของสังคมสวนรวม
ไมวางตนเองเปนศูนยกลางและไมเห็นผลกำไรเปนส่ิง
สงูสุดจนละเลยมิตดิานอืน่ การทำเชนน้ีจะทำใหเกิดสมดุล
ของสงัคม ประชาชน และผมูสีวนเก่ียวของทกุภาคสวน
(People) ทรัพยากร ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ทั้ง
กายภาพและจิตภาพ (Planet) และผลกำไรท่ีเหมาะสม
และแบงปนกับสวนรวม (Profit) องคการตองมีความมงุม่ัน
ศรัทธา (Passion) ในการทำความดงีาม กลยุทธนานน้ำ
สีขาวเชื่อวาการที่องคการจะประสบความสำเร็จอยาง
ยัง่ยืนไดนัน้เปนเพราะสังคมเปดโอกาสให

ดังนั้นโจทยที่ทาทาย คือ ทำอยางไรท่ีจะมี
กระบวนการระเบิดจากขางในใหความคิดแบบการตลาด
3.0 และกลยุทธนานน้ำสีขาวไดรับการปลูกฝงใหเปน
เน้ือแทขององคการฝงลึกอยใูนทุกสวนขององคการ ซึง่
ในระดับบริหารองคการจะตองมีนโยบายในการสราง
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
ใชทรพัยากรธรรมชาตเิทาทีจ่ำเปน และมีประสทิธภิาพ
ใชกลยุทธการตลาดท่ีโปรงใสและยุตธิรรม ไมกระตนุให
เกิดการบรโิภคจนเกนิกำลังและมีการขบัเคลือ่นกิจกรรม
ความรับผดิชอบตอสังคมอยางสม่ำเสมอ สวนในระดับ
ปฏิบตักิาร พนักงานควรมีจติสำนกึความรับผดิชอบตอ
สงัคมสวนรวม ปฏบิตัติามนโยบาย เปาหมาย พนัธกิจ
วสิยัทศัน และคานยิมตามทีผ่บูรหิารกำหนดลงมา

จะเห็นไดวาแนวคิดทั้งสองท่ีกลาวมาน้ันมี
ความคลายคลึงกันอยางมาก และมีจุดเนนท่ีการสราง
ความย่ังยนืใหองคการ (Corporate Sustainability) โดย
การสรางสมดุลใหกับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
ใหความสำคัญกับมนุษย โดยเฉพาะความรูสึกของ
ลูกคา องคการตองมีการออกแบบองคการโดยกำหนด

นโยบาย พนัธกจิ วสิยัทศันและคานยิม บนพืน้ฐานของ
คุณธรรมและมีเน้ือแทของความรับผิดชอบตอสังคม
ชัดเจน ใหความสำคัญกับคนทุกกลุม อาทิ พนักงาน
ลกูคาและผมูสีวนเก่ียวของ ปลูกฝงคานิยมและถายทอด
วิสัยทัศน  ใหผูที่ เ ก่ียวของไดปฏิบัติใหสอดคลอง
ทัง้องคการ สงเสริมใหมกีารพัฒนา เศรษฐกจิ สงัคมและ
สิง่แวดลอม โดยคำนึงถึงการพัฒนากระบวนการทำงาน
คุณภาพของสินคาและบริการ และผลลัพธรอบดาน
สรางความชัดเจนดวยการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
อยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอ

3. แนวคิดเก่ียวกับความรบัผดิชอบตอสงัคม
ขององคการ

แนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคการ (Corporate Social Responsibility : CSR)
เปนแนวคิดท่ีเปนพ้ืนฐานของแนวคิดความย่ังยืนของ
องคการ โดยแนวคิดน้ีไดเกิดข้ึนในชวงทศวรรษท่ี 1980-
1990 โดยแนวคิดน้ีมาจากการผลักดันของภาคธุรกิจ
และองคการพัฒนาเอกชนบางสวน เพ่ือรวมกันรบัผดิชอบ
และแกไขปญหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคม อาทิ สทิธมินุษยชน
ความยากจน รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
องคการมีหนาท่ีที่จะตองปฏิบัติตนใหเปนพลเมือง
บรรษทัทีด่ ีทำสิง่ทีถ่กูตอง มกีารดำเนินกจิการใหบรรลุ
ความสำเร็จดวยความเคารพตอคานิยมทางจริยธรรม
ตองนำหลักความย่ังยืนมาปฏิบัติ เพื่อสรางสมดุล
ระหวางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม ตองกำหนด
ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ซึ่งถือเปนการตอบสนองตอปจจัยภายนอก และเมื่อ
องคการมคีวามเขาใจถงึผลดขีองการทำความรับผิดชอบ
ตอสังคม มากข้ึน ดงัน้ันส่ิงท่ีควรทำกค็อืการสรางความ
รบัผิดชอบตอสังคมใหมขีึ้นในองคการ

แตทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อเราพิจารณาใหดีจะพบวา
การท่ีจะทำ ความรบัผิดชอบคอสังคมใหบรรลเุปาหมาย
และมีความย่ังยนืนัน้ สมควรทีจ่ะระเบดิแนวคิดนี ้จาก
ภายในกอนแลวจึงส่ือแนวคิดน้ีไปสภูายนอก ซึง่จะเห็น
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ไดจากองคการที่นำแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม
มาปรับปรุงโครงสรางและแนวทางการทำงานของตน
มักไดรับการยกยองและประสบความสำเร็จทางธุรกิจ
ควบคไูปดวย เชน บริษทั ปนูซิเมนตไทย จำกดั (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัดและบริษัทป.ต.ท.จำกัด
(มหาชน)  เปนตน

ผเูขียนไดทบทวนการใหความหมายจากหลาย
องคการที่มีการใหคำจำกัดความของความรับผิดชอบ
ตอสงัคมหรอื CSR เอาไว  เชน  สถาบันไทยพัฒน
คณะกรรมาธิการยุโรปสมุดปกเขียว (European
Commission Green Paper) องคการการประชุม
สหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD)
คณะกรรมการนักธุรกิจโลกเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน (World
Business Council for Sustainable Development)
และองคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน
(International Standardization for Organization)
(โกศล ดศีลีธรรม, 2554:10-13) ซึง่โดยสรุปไดความวา
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ หมายถึง
การดำเนินงานขององคการท่ีคำนึงถึงผลประโยชนหรือ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสังคมทั้งภายในและภายนอก
องคการ โดยตองแสดงความรับผดิชอบดวยความสมัครใจ
และตองดำเนินการไปเพ่ือสรางความสมดุลระหวาง
เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอม โดยมีรปูแบบในการทำ
CSR ทั้งเชิงตอบสนอง เชิงกลยุทธและเชิงสรางสรรค
ผสานกันไปตามบริบทของแตละองคการ ตามนัยของ
ขอกำหนดคือ

1. การกำกับดูแลกิจการทีด่ี
2. การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
5. ความรบัผดิชอบตอผบูรโิภค
6. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
7. การดแูลรกัษาสิง่แวดลอม
ซึง่ขอกำหนดทัง้ 7 ขอน้ีไดถกูนำมาใชกำหนด

เปนมาตรฐานในการทำ CSR กันอยางแพรหลายใน
หลายองคการ เชน สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (CSR)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) องคการระหวาง
ประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO) ขอตกลงโลกแหง
สหประชาชาติ (UN Global Compact) และองคการ
ตรวจสอบระหวางประเทศดานความรบัผิดชอบตอสังคม
(SA) (พพิฒัน นนทนาธรณ, 2553: 46-59) จะเห็นไดวา
องคการท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศนที่กวางไกล
และตองการท่ีจะเติบโตอยางย่ังยืนในอนาคต จำเปน
ตองมีความรับผิดชอบตอสังคมดวยการแกปญหาที่
ตนเหตุอยางจรงิจงัโดยตองสรางจติสำนกึของความรบัผดิชอบ
ตอสังคมใหเกิดขึ้น ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 ระดับ
(พรชยั ศรีประไพ, 2555:100-101) ดงัน้ี

1. สรางความรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดจาก
ภายในองคการ ใหพนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง ตอหนาทีก่ารงาน ตอเวลา ตอเพ่ือนรวมงาน
ตอหนาท่ีทีไ่ดรบัมอบหมาย

2. สือ่สารแนวคิดไปยงัผบูรโิภคและประชาชน
ทัว่ไป ผานสนิคา /บรกิาร กระบวนการผลติ กจิกรรมและ
การส่ือสารประชาสัมพันธ

3. เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสังคม
โดยเนนประเด็นสังคมทีม่คีณุคาสอดคลองกับวิถชีมุชน
ถายทอดเรียนรู และขยายโอกาสใหเกิดประโยชนใน
ระยะยาว โดยผานกจิกรรมเพ่ือสงัคม เชน การสงเสรมิ
การรับรปูระเด็นของสงัคม การสงเสริมสังคมจากการทำ
การตลาด การตลาดเพ่ือสงัคม การบรจิาค การอาสาสมัคร
และการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
(Kotler & Lee, 2005:15-22)

การทำความรบัผดิชอบตอสงัคม มงุเนนทีก่าร
ดำเนินการขององคการท่ีมีตอสังคม เพ่ือสงผลใหเกิด
การพัฒนาอยางย่ังยืนนี้ มีรากฐานมาจากการสราง
ความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม ซึ่ง
หมายความวา การดำเนินธุรกิจในปจจุบนัไมควรมงุเนน
แตการทำกำไรหรอืการเตบิโตทางธรุกจิเพยีงอยางเดยีว
หากแตตองคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจดวยความเปน
ธรรม โปรงใส ดูแลพนักงานใหทำงานอยางปลอดภัย
ดแูลส่ิงแวดลอม สรางความเชือ่มัน่แกลกูคาและตอบแทน
สงัคมควบคกูนัไปดวย
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ผลการสงัเคราะหรวมแนวคิดการพัฒนาภาพลกัษณ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการอยางย่ังยืน

จากการทบทวนแนวคิดท้ัง 3 สวนดังท่ีกลาวมา
ขางตนแลว จะเห็นไดวา แนวคิดแตละแนวคดิตางเติมเตม็
ซึ่งกันและกันไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในสวนของการ
พัฒนาอยางย่ังยืนและความรับผิดชอบตอสังคมที่เม่ือ
พิจารณาใหดีแลวเปนเร่ืองเดียวกัน สวนภาพลักษณ
องคการท่ีดทีีอ่งคการไดรบัน้ัน เปนผลประโยชนทีเ่กิดข้ึน
จากการแสดงความรับผดิชอบตอสงัคมอยางมคีวามเขาใจ
มรีปูแบบ และมีกจิกรรมทีจ่รงิจงัตอเน่ืองสม่ำเสมอนัน่เอง
นัน่หมายความวาการดำเนินงานดานบริหารและการจดัการ
องคการ ตองตั้งอยูบนฐานของคุณงามความดีดวย
ความสมคัรใจ คำนงึถงึผลกระทบรอบดานท่ีมตีอสงัคม
ทั้งภายในและภายนอก มุงม่ันท่ีจะสรางสมดุลใหกับ
เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอม โดยสามารถสือ่ใหผบูรโิภค
และประชาชนสามารถรับรูไดอยางถูกตองและชัดเจน
ผานมุมมองในมิติภาพลักษณที่พึงประสงคดานความ
รบัผดิชอบตอสงัคมของสนิคา/บริการ ผบูริหาร พนกังาน
วธิกีารดำเนินการ บรรยากาศการทำงาน เครือ่งมอืและ
อปุกรณ รวมไปถงึกิจกรรมเพ่ือสังคม องคการควรมีแผนงาน
ที่เริ่มจากมีคณะทำงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
อยางชัดเจน เปนรปูธรรมโดยผบูรหิารระดับสงู จากน้ัน
มีการวางนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมเปน
ลายลักษณอกัษร มกีารกำหนดพันธกิจ วสิยัทัศน และ
คานิยมดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางชัดเจน
ตัวอยางเชน บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
ซึ่งไดกอตั้งมูลนิธิเครือซิเมนตไทย เพ่ือดำเนินธุรกิจ
ตามอดุมการณ คอื คณุภาพและเปนธรรม สรางสรรค
กิจกรรมอยางตอเนื่องและจริงจัง หรือบริษัท ป.ต.ท.
จำกัด (มหาชน) ซึง่มกีารระบุประเด็น CSR ไวบน CEO
Forum เพ่ือใหประธานกรรมการบรหิาร (Chief Executive
Officer) เปนผกูำกบัดูแล และยังมีคณะกรรมการรองรับ
ในแตละโครงการอีกดวย นอกจากนีอ้งคการตองมกีาร
ปลูกฝงคานิยมใหกบัพนักงาน และถายทอดวสิยัทัศนไป

ยังผูมีสวนไดสวนเสีย ผานกิจกรรมในแตละข้ันตอน
รวมถงึมีการประเมินผลและนำขอมูลปอนกลบัมาปรับปรงุ
แกไขในสวนทีบ่กพรองดังข้ันตอนในแผนภูมทิี ่1

ผลวิจยัระบวุาการดำเนินกิจกรรมความรับผดิชอบ
ตอสังคมท่ีแทจริงจะตองเกิดขึ้นจากจิตอาสาหรือ
ความสมัครใจไมใชเกิดจากความจำเปนท่ีตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายบังคบัหรือบรรทดัฐานสงัคม เพราะหากเปน
เชนน้ันแลวไมถือวาเปนกิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคม (โกศล ดีศีลธรรม,2554:50-52) ดังเชน บริษัท
ไทยประกันชวีติไดมกีารพัฒนากรมธรรมผสูงูอายุทีเ่ปน
ตนแบบใหบรษิทัประกนัชวีติอืน่พัฒนาสนิคาในรปูแบบ
เดียวกัน เพราะบริษัทไทยประกันชีวิต มีวิสัยทัศนที่
เล็งเห็นวาอนาคตสังคมไทยจะมีผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น
การประกันชีวิตจะชวยลดภาระภาครัฐในการสราง
สวัสดิการแกกลุมผูสูงอายุและชวยสรางหลักประกัน
ทีม่ั่นคงแกคนไทยยามชราไดอกีดวย

จะเห็นไดวาไมวาจะเปนบรษิทั ปนูซเิมนตไทย
จำกัด (มหาชน) บริษัท ป.ต.ท.จำกัด (มหาชน) หรือ
บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด ตางมีการทำกิจกรรม
ความรบัผิดชอบตอสังคมกันอยางเปนระบบ สอดคลอง
และมีแนวทางทีช่ดัเจน เชนเดยีวกันกับรปูแบบการพฒันา
ภาพลกัษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคการอยาง
ยัง่ยืนดังแผนภูมทิี ่1 ทีผ่เูขยีนไดนำเสนอ อยางไรก็ตาม
จะเห็นไดวาในข้ันของการแสดงภาพลักษณพงึประสงค
ทัง้ 7 ดานนัน้ ในความเปนจรงิ องคการควรท่ีจะทำให
ครบทัง้ 7 ดานแตอาจเลอืกท่ีจะแสดงความชดัเจนโดดเดน
เพยีงบางดานกเ็พยีงพอแลว  เชน บรษิทั ไทยประกันชวีติ
เลือกท่ีจะมีความโดดเดนท่ีตัวสินคาและบริการ และ
กิจกรรมเพื่อสังคม ภายใตโครงการพัฒนากรมธรรม
เพ่ือผสูงูอายุและทหารซ่ึงเปนร้ัวของชาติ และโครงการ
ทีร่วมกบัสภากาชาดไทย อนัไดแกโครงการ “หน่ึงคนให
หลายคนรับ” เพื่อรณรงคใหประชาชนทั่วไปเกิดความ
ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต อวัยวะ
และดวงตา  เปนตน
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สำหรับขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของ
การสรางภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการอยางย่ังยืน คือการประเมินผลและการวัดผล
โดยการประเมินและวัดผลโครงการ สามารถวัดได
5 ระดับ (พรชยั ศรปีระไพ,2555:124-126) คอื

ระดบัที ่1 เปนการวัดที ่Input หรืองบประมาณ
และสิง่ของทีน่ำไปใชในการชวยเหลือ ไดถงึมอืผรูบัจรงิ
หรือไม

ระดับท่ี 2 เปนการวดั Process หรือกระบวนการ
วากระบวนการท่ีนำมาใชในโครงการน้ันถูกตอง ตาม
หลักวิชาการหรอืไม

ระดบัที ่3 เปนการวัด Output หรือผลผลติวา
โครงการน้ันเกิดผลผลติไดตามแผนจรงิไหม

ระดับท่ี 4 เปนการวัด Outcome หรือผลสำเรจ็
วาผูที่เขารวมกิจกรรมโครงการมีการเปล่ียนพฤติกรรม
จริงหรือไม

ระดบัที ่5 เปนการวัด Impact หรือผลสมัฤทธิ์
วาเกิดผลกระทบในการแกปญหาอยางไร

จะเห็นไดวาในการประเมนิและวัดผลน้ัน จะมี
ความยากของงานแตกตางกนัตามลำดบั โดยเฉพาะใน
เรื่องของการวัดผลสำเร็จและผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งตองใช
งบประมาณสูงและมีกระบวนการที่สลับซับซอน ทาง
เลือกหน่ึงท่ีจะชวยไดคอืการกำหนดตวัช้ีวดั โดยท่ีตวัช้ีวดั
ทีก่ำหนดตองสามารถวเิคราะหผลไดใกลเคียงกับการวดั
ผลจริงใหมากที่สุด ซึ่งการวัดผลนี้จะทำใหองคการ
ไดทราบวากิจกรรมภายใตโครงการจะมีผลระยะยาว
เพียงใด หรือมีความย่ังยืนแคไหน เพราะโครงการท่ีมี
ผลกระทบ เกิดขึ้นจริงแตขาดความย่ังยืนก็เปนเพียง
ผลระยะส้ันเทาน้ันเอง และขอสำคัญอีกประการหน่ึง
ที่จะขาดไมไดคือการนำผลการประเมินมาเปนขอมูล
ปอนกลับเพ่ือแกไขปรับปรุงใหโครงการท่ีตองดำเนิน
ไปอยางตอเน่ืองมีความทันสมัย ทนัตอการเปลีย่นแปลง
ของโลก และทันตอการเปล่ียนแปลงของความตองการ
ของผบูรโิภค ซึง่จะทำใหโครงการน้ันๆ สามารถดำเนนิ
ไปไดอยางยั่งยืน

การประยุกตใช
ผูเขียนไดนำรูปแบบการพัฒนาภาพลักษณ

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ (รูปแบบทั่วไป)
ไปใชเปนหลักในการประเมินภาพลักษณความรบัผิดชอบ
ตอสงัคมขององคการแหงหนึง่ โดยใชวธิกีารเปรยีบเทยีบ
มาตรฐานจากรปูแบบทัว่ไป กบัภาพลกัษณความรบัผดิชอบ
ตอสงัคมในปจจบุนัทีเ่ปนอยขูององคการน้ัน ซึง่เริม่ตัง้แต
แนวคิดดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ
คณะทำงานดานความรับผิดชอบตอสังคม นโยบาย
พนัธกิจ วสิยัทัศน และคานิยม ทศันคติดานความเขาใจ
และความสำคัญของความรับผิดชอบตอสังคม และ
ภาพลักษณพงึประสงคทัง้ 7 ดาน โดยใชแบบสอบถาม
และดำเนินการประชุมกลุมยอยเปนเคร่ืองมือใน
การใหไดมาซึ่งขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนตัวแทน
ของพนักงานในองคการน้ันๆ จากน้ันนำขอมูลท่ีได
มาวิเคราะหเปรียบเทยีบ เพ่ือหาวาจดุเดน-จดุดอยของ
องคการนัน้เปนอยางไร ซึง่ทำใหสามารถเห็นภาพลักษณ
ปจจบุันของภาพลักษณ ความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการนั้นไดอยางชัดเจน และพรอมกันนั้น ผูเขียน
ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีควรกระทำ ตาม
ขัน้ตอนการดำเนินการของรูปแบบ การพัฒนาภาพลักษณ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ (รูปแบบทั่วไป)
เพ่ือท่ีจะเติมเต็มในสิ่งท่ีขาดตก บกพรอง และเปน
แนวทางในการพัฒนาตอยอดในสิ่งที่ทำไดดีแลว เพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป

อน่ึงผูเขียนขอใหขอสังเกตวา การนำรูปแบบ
ทัว่ไป ไปใชกบัองคการตางๆ นัน้ อาจตองมีการปรับเปลีย่น
คุณลักษณะของภาพลักษณที่พึงประสงคใหเขากับ
บริบทขององคการน้ันๆ เพ่ือความเหมาะสมได แต
อยางไรก็ตาม ผเูขยีนแนะนำใหยดึหลกัการตามข้ันตอน
ที่ไดนำเสนอขางตนไวแลว เพื่อจะไดไมหลงทางและ
สามารถประเมินภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคการไปในทิศทางเดียวกัน
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สรุป
การศึกษาฉบบัน้ีไดนำเสนอรูปแบบการพัฒนา

ภาพลกัษณความรับผิดชอบตอสังคมขององคการอยาง
ยั่งยืนที่สามารถนำไปประยุกตใชไดเปนการทั่วไป เพื่อ
เปนแนวทางใหองคการตางๆ ไดนำไปใชเปนหลักในการ
พัฒนาองคการของตนเองใหมีความย่ังยืนในสังคมได
อยางแทจรงิ ในขณะเดียวกันยังสามารถสรางภาพลักษณ
ทีพ่งึประสงคใหกบัองคการ นอกจากนีย้งัสามารถใชเปน
รูปแบบกำกับการประเมินตนเองดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคการไดอยางยั่งยืน ไมวาจะเปนองคการธุรกิจ
ทีม่งุหวังผลกำไรและไมไดมงุหวังผลกำไร สถาบนัการศึกษา

ทั้งภาครัฐและเอกชน หนวยงานราชการและองคการ
มหาชน เพราะการดำเนินธุรกิจต้ังแตนี้ตอไป ผลกำไร
และการเติบโตทางธุรกิจตองเตบิโตไปพรอมๆ กบัการมี
ความรับผิดชอบตอสังคม และการตอบแทนคืนใหกับ
สงัคม ผปูระกอบการหรอืองคการ ตองมคีวามคิดสรางสรรค
มีวิสัยทัศน สามารถมองเห็นปญหาและโอกาสท่ีสังคม
เผชิญอย ู และมีสวนรวมในการแกปญหา และใชความตองการ
ในการมสีวนรวมในการแกไขปญหาสงัคมเปนแรงจงูใจ
ในการทำกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมรวมกันไป
กบัการดำเนินธุรกิจ และดำเนินการอยางจรงิจัง ตอเนือ่ง
สม่ำเสมอ เพ่ือสรางสรรคสงัคม และการพฒันาองคการ
อยางย่ังยืน
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อักษรไทยยอในสมุดไทยเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวง
ของเจาฟาธรรมธเิบศร ไชยเชษฐสรุยิวงศ*
The Thai-yor Scripts in Prince Thamthbet

Chaiyachetsuriyawong’s Samut Thai
“Nanthopananthasut Khamiuang”

จไุรรตัน ลกัษณะศิริ
Churairat  Laksanasiri

บทคัดยอ

บทความวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือวิเคราะหรูปอักษรและอักขรวิธีของอักษรไทยยอที่ใชบันทึกในสมุดไทย
เร่ืองนันโทปนันทสูตรคำหลวงซ่ึงนับถึงปจจุบัน มีอายุ ๒๗๖ ป ผลการศึกษาพบวาอักษรไทยยอเปนอักษรไทย
ชนดิหน่ึง มลีกัษณะหักเหล่ียมยอมมุเสนอกัษรใหสวยงาม เปนแบบอักษรไทยทีเ่กดิขึน้ นยิมใชในสมัยอยุธยา และ
เสื่อมความนิยมไปในสมัยอยุธยา อักษรไทยยอในสมุดไทยเรื่องน้ีนับเปนอักษรไทยยอที่งดงามท่ีสุด นอกจากน้ี
คำหลวงเลมน้ียังพบรูปพยัญชนะและเคร่ืองหมายท่ียังไมเคยพบมากอนในระบบอักขรวิธีไทย จำนวน
๓ รปู คอื พยญัชนะ ฑ (        ) และ ฮ (  ) ทำใหอกัษรไทยมจีำนวนครบ ๔๔ ตวัเปนครัง้แรก และพบการใช
เคร่ืองหมายทัณฑฆาต ( ) เปนคร้ังแรก โดยใชเขียนกำกับบนพยัญชนะท่ีเปนตัวสะกด สวนสระพบวา
สระเอาะและสระอัว มรีปูสระแตกตางไปจากเดิมคอืเปนรปู -อะ (         ) และ - ูว (               ) ตามลำดบั ในดาน
อกัขรวธินีัน้ สวนใหญไมแตกตางกบัอกัขรวธิขีองอกัษรไทยแบบธรรมดา

คำสำคญั : อกัษรไทยยอ พยัญชนะ สระ เคร่ืองหมาย อกัขรวิธี

Abstract
This research aims to analyze of the Thai-yor scripts and their spelling system employed in the

276-year-old Samut Thai “Nanthopananthasut Khamiuang.” The findings showed that the Thai-yor scripts
were a type of line letters that were invented, beautified and popularly used only in the Aytthaya period
The Thai-yor scripts that had been used in this Khamluang were the ones which were the most perfect
and beautiful. In addition, the use of some letters ฑ (       ) and ฮ (       ) and a sign called Thanthakhat

*บทความเร่ืองน้ีเปนสวนหนึง่ของงานวิจยัเร่ือง “การวเิคราะหหนังสอืสมุดไทยเรือ่งนันโทปนันทสูตรคำหลวงของเจาฟาธรรมธเิบศร ไชยเชษฐสรุยิวงศ”
ไดรับทุนจากคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวาง พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕

อกัษรไทยยอในสมดุไทยเรือ่งนนัโทปนันทสตูรคำหลวงฯ
จุไรรัตน  ลักษณะศิริ
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(       ) was also found in this Khamluang, resulting in the Thai language having 44 letters in all for
the first time. Here the vowels and changed their earlier written forms to become (          ) and (                   ),
respectively. However, there was little difference at that time in the spelling of compressed and
ordinary letters.

Keywords : Thai-yor scripts, letters, vowels, signs, spelling

นันโทปนันทสูตรคำหลวงเปนวรรณคดี
พระพทุธศาสนาท่ีเจาฟาธรรมธิเบศร ไชยเชษฐสุรยิวงศ
ไดทรงพระนิพนธขึ้นเมื่อ  พ .ศ .  ๒๒๗๙  ในสมัย
พระเจาอยหูวับรมโกศแหงกรงุศรอียุธยา คำหลวงเร่ืองน้ี
นอกจากมีคณุคาดานหลักธรรมในพระพทุธศาสนาแลว
ยังเปนวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลายที่มีคุณคาอีก
หลายประการ ประการแรก เปนวรรณคดีคำหลวงท่ี
เจาฟาธรรมธเิบศรทรงพระนิพนธแปลจากวรรณคดีบาลี
เปนภาษาไทยท่ีไพเราะงดงามดวยพระองค เอง
ประการทีส่อง ตนฉบบัของคำหลวงเร่ืองนีเ้ปนหนงัสอื
สมดุไทยท่ีบนัทึกดวยอักษรไทยยอทีง่ดงามทีส่ดุ ปจจบุนั
(พ.ศ. ๒๕๕๖) มอีายุได ๒๗๗ ป ประการทีส่าม ตวัอักษร
ที่ใชบันทึกเปนอักษรไทยยอที่นิยมใชในสมัยอยุธยา
เนือ่งจากนนัโทปนนัทสตูรคำหลวงนีม้เีนือ้หาสำคญัทาง
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่เปนเอกสารสมุดไทย
ที่สำคัญและมีคุณคาย่ิงในดานวัฒนธรรมการเขียน
ดงักลาว ผวูจิยัจึงประสงควเิคราะหอกัษรไทยยอ ทัง้สัณฐาน
ตวัอกัษร จำนวนพยัญชนะ สระ ตวัเลข และเครือ่งหมาย
รวมทั้งอักขรวิธีของอักษรไทยยอท่ีปรากฏในหนังสือ
สมุดไทยเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวงของเจาฟา
ธรรมธิเบศรนี้ โดยศึกษาจากตนฉบับตัวเขียนสมุดไทย
ขาว เสนรง (ดำ ทอง และแดง) อกัษรไทยยอ ภาษาไทย
อักษรขอมยอ ภาษาบาลี พ.ศ. ๒๒๗๙ เลขท่ี ๑๒๐
ของหอสมุดแหงชาติซึ่งขุนวิทูรดรุณกร ทูลเกลาฯ
ถวายใหเปนสมบัติของหอสมุดแหงชาติ เมื่อวันที่
๔ ตลุาคม ๒๔๕๑

ความสำคัญและเนือ้หาของเรือ่งนันโทปนนัทสูตรคำหลวง
เจาฟาธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยงศทรง-

พระนิพนธคำหลวงเร่ืองนี้โดยไดเคาโครงเร่ืองมาจาก
“พระบาฬนีนโทปนนทสูตร” ซึง่พระมหาพุทธสิรเิถรเจา
ไดแตงข้ึน แตไมปรากฏหลักฐานวาแตงขึ้นในสมัยใด
นันโทปนันทสูตร คำหลวงเปนเร่ืองท่ีแสดงใหเห็น
พทุธานุภาพของพระพุทธเจา ทีพ่ระองคทรงปราบพระยา-
นันโทปนันทนาคราชได เ น้ือเ ร่ืองกลาวถึงสมัยท่ี
พระพุทธองคประทับท่ีเชตวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห
อนาถบิณฑิกเศรษฐีไดนิมนตพระพุทธองคและสาวก
ไปฉันภัตตาหาร ท่ี เ รื อนของตนในเช าวันรุ งขึ้ น
เ ม่ือใกลรุ งพระองคทรงทราบดวยพระญาณวา
พระยานันโทปนันทนาคราชเปนผูมีบุญบารมีพอ
ที่จะเขาถึงพระธรรม แมจะไมมีโอกาสบรรลุมรรคผล
เพราะถือกำเนิดเปนสัตวเดรัจฉาน แตดวยกุศลกรรม
ก็จะละมิจฉาทิฐิ นอมตนมายึดม่ันพระรัตนตรัยได
ครั้นรุ ง เชาพระพุทธองคพรอมพระอรหันตสาวก
๕๐๐ องค ไดเสด็จไปทางอากาศเหนือวิมานของ
พระยานาคราช พระยานาคราชเห็นกบ็งัเกิดความโกรธ
ดวยมทีฐิมิานะวาตนเปนผมูอีำนาจ ยิง่ใหญ จงึเหาะข้ึน
ไปแสดงอทิธิฤทธ์ิ แปลงกายเปนพระยานาคใหญพนัเขา
พระสุเมรุไวเจ็ดรอบและแผพังพานใหญปดบังหนทาง
เสด็จของพระพุทธองค พระองคไดมีพุทธานุญาตให
พระโมคคัลลานะผูมีฤทธ์ิไปทรมานพระยานาคราช
แมจะมสีาวกอกีหลายองครบัอาสา ไปปราบพระยานาค
ในท่ีสดุพระยานาคราชก็ยอมจำนนละพยศ ไมสามารถ
ตอตานฤทธานุภาพของพระโมคคัลลานะได และ
ยอมรับนับถือคำส่ังสอนของพระพุทธองคตั้งแตนั้นมา

อกัษรไทยยอในสมดุไทยเรือ่งนนัโทปนนัทสตูรคำหลวงฯ
จุไรรัตน  ลักษณะศิริ
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เน้ือหาของเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวงนี้
มุงเสนอหลักธรรมในพระพุทธศาสนาวามิจฉาทิฐิหรือ
ความเห็นผิดจากคลองธรรมไมสามารถนำไปสูความ
พนทุกขได สมัมาทิฐเิทาน้ันท่ีจะนำไปสคูวามหลดุพนถึง
ขั้นนิพพาน

พัฒนาการของอักษรไทยยอ
อกัษรไทยยอ คอื อกัษรทีป่ระดษิฐใหเปนลวดลาย

งดงามเพ่ืออวดฝมอื (กองแกว วรีะประจกัษ ๒๕๓๗ : ๑๔)
จไุรรัตน ลกัษณะศิร ิ(๒๕๕๔ : ๗-๔๒) ไดศกึษาพฒันาการ
ของอักษรไทยยอ พบวา อักษรไทยยอเกิดจากอักษร
บรรจงในสมยัอยุธยา นยิมใชและเส่ือมความนยิมไปใน
สมยัอยุธยาน่ันเอง และไดแบงพฒันาการของอักษรไทย
ยอไดเปน ๔ ยคุ

๑. อักษรไทยยอยุคกำเนิด เริ่มประมาณ
ปลายพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ ยุคนี้พบวาอักษรบางตัวเร่ิม
เปลี่ยนเปนเหล่ียมมุม ตัวอักษรเร่ิมหักมุมที่ปลายเสน
และตวัอกัษรเร่ิมเอนไปทางขวา ประมาณ ๗๐-๖๐ องศา
เชน           (เทพ) (จารึกหลักท่ี ๕๑ พ.ศ. ๑๙๕๖)
              (ทาน) (จารึกหลักท่ี ๔๔ พ.ศ. ๑๙๗๖)

๒. อกัษรไทยยอยคุเริม่ตน ยคุนีเ้ร่ิมประมาณ
พทุธศตวรรษที ่๒๑-๒๒ ดงัเชนในหนังสอืออกญาไชยา
เมืองตะนาวศรี อนุญาตใหพอคาเดนมารกเขามาคาขาย
ยงัประเทศไทย ฉบบัที ่๑ พ.ศ. ๒๑๖๔ ตวัอักษรเร่ิมเอน
ไปทางขวามากขึน้ คอื ประมาณ ๖๐-๕๐ องศา สณัฐาน
อักษรเปนเหลี่ยมชัดเจนข้ึน ปลายเสนหลังของอักษร
ที่ลากข้ึนบางตัว เริ่มหักเปนรูป     เชน      (น)
    (บ)     (ม) ปลายเสนหลังของอักษรบางตัว
ทีล่ากลง เริม่งอเขา เชน         (ต)         (ถ)          (ห)
และปลายเสนหลงัทีล่ากขึน้ของอกัษรบางตวั เมือ่เขยีน
วกมาทางซายแลวตวัดเสนกลับไปทางขวา เชน     (จ)
       (ล)         (ว)

๓. อักษรไทยยอยุคแบบแผน ยุคน้ีเ ร่ิม
ประมาณชวงพุทธศตวรรษท่ี ๒๓ นับเปนยุคท่ีอักษร

อกัษรไทยยอในสมดุไทยเรือ่งนนัโทปนันทสตูรคำหลวงฯ
จุไรรัตน  ลักษณะศิริ

พัฒนาเปนอักษรไทยยออยางแทจริงจนเปนแบบแผน
ดงัเชนท่ีปรากฏในหนังสอืสมดุไทยเร่ืองนนัโทปนันทสูตร
คำหลวง กลาวคือ ตวัอกัษรเอนไปทางขวาทำมมุ ๕๐-๔๕
องศา ตัวอักษรมีสัณฐานเปนเหล่ียม ตัวอักษรหักมุม
ชัดเจนและงดงามทุกตัว กลาวคือ ปลายเสนหลังของ
อักษรท่ีลากข้ึนเปนรูป     นั้น ปลายสุดเสนอักษร
ตวัดข้ึนเปนรูป เชน          (ณ)         (น)          (พ)         (ย)
เสนหลังของอักษรท่ีลากลงจะงอแลวมวนเขาชิดเสน
ดานในชัดเจน เชน        (ค)         (ต)         (ท)        (ห)

๔. อกัษรไทยยอยุคคล่ีคลาย ยคุน้ีอยใูนชวง
พทุธศตวรรษท่ี ๒๔ กลาวคือ ไมพบการใชอกัษรไทยยอ
บันทึกเร่ืองขนาดยาวดังเชนสมัยอยุธยา แตพบวามี
การใชเขียนเปนขอความส้ัน ๆ เชน การเขียนช่ือเฉพาะ
และการเขียนช่ือเร่ือง เชน ชื่อกฎหมายตราสามดวงท่ี
ปกสมุดไทยและดานขางสมุดไทย และช่ือปนใหญ
เปนตน ยุคน้ีสัณฐานอักษรเอียง ๖๐-๕๐ องศา เสน
อักษรไมเปนเหล่ียมสวยงามอยางยุคแบบแผน

อักษรไทยยอเริ่มกำเนิดมาตั้งแตสมัยอยุธยา
ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ เปนลำดับมาจนเปนอักษร
ไทยยอทีส่มบรูณทีส่ดุในสมยัอยธุยาตอนปลายราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๓ อักษรไทยยอในยุคน้ีงดงามปรากฏใช
บันทึกเร่ืองราวตาง ๆ หลายเร่ือง แตเรื่องท่ีนับวามี
ตัวอักษรงดงามที่สุด  คือ  อักษรไทยยอในเรื่อง
นันโทปนันทสูตรคำหลวง ทั้งน้ีเพราะ ประการแรก
ตัวอักษรประดิษฐอยางประณีตบรรจงและมีระเบียบ
ไดระดับเดียวกัน ตัวอักษรเอนทำมุม ๔๕ องศาทุกตัว
ประการที่สอง ตัวอักษรมีหัวทุกตัว  เสนอักษร
มีเหลี่ยมมีมุมคมชัด เสนอักษรท่ีลากข้ึน ปลายเสนหัก
เปนรปูสวยงาม เชน             (ญ)              (ร) สวนเสน
อักษรท่ีลากลงจะงอเขาจนจรดเสนอักษรดานในอยาง
ชัดเจน เชน         (ค)          (ต)        ประการทีส่าม
เสนอักษรทั้งพยัญชนะและสระแตละตัวเขียนชิดติดกัน
อยางสม่ำเสมอจน เสมือนลากเสนตอเน่ืองกันไป เชน
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(อนัวานางอดดมํลักษณกลัยา) ประการทีส่ี่ อกัษรไทย
ยอในสมุดไทยนี้เขียนดวยเสนรง ประกอบดวยสีทอง
สแีดง และสีดำ โดยกำหนดการใชสชีดัเจน ดงันี ้สทีอง
ใชเขียนเฉพาะพระนามของเจาฟาธรรมธิเบศร ไชยเชษฐ
สุริยงศ สีแดงใชเขียนตัวอักษรขอมยอ ภาษาบาลี
สวนสีดำใชเขียนเน้ือหาท้ังหมดท่ีเปนพระนิพนธแปล
ซึ่งเปนคำประพันธประเภทรายยาว

อักษรและอักขรวิธีของอักษรไทยยอในสมุดไทย
เร่ืองนันโทปนันทสูตรคำหลวง

๑. อักษรไทยยอในสมุดไทยเรื่องนันโท-
ปนันทสูตรคำหลวง

อักษรไทยยอในสมุดไทยเรื่องน้ี มีทั้ง
พยญัชนะ สระ วรรณยกุต และเครือ่งหมาย ดงัน้ี
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๑.๑ พยัญชนะ สมดุไทยเรือ่งนี ้พบพยัญชนะ ครบทัง้ ๔๔ ตวั เปนคร้ังแรก ดงันี้
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พยัญชนะไทยท่ีปรากฏในจารึกหลักท่ี ๑ จารึก
พอขุนรามคำแหง มีจำนวน ๓๙ ตัว ไมพบ ๕ ตัว คือ
ฌ ฑ ฒ ฬ และ ฮ ตอมาในสมัยพระมหาธรรมราชาท่ี ๑
ลไิทย พบตวั ฌ เพิม่ และหลังสมยัพระมหาธรรมราชา
ที ่๑ ลไิทย พบเพ่ิมขึน้อกี ๒ ตวั คอื ฒ และ ฬ ฉะนัน้
อักษรไทยในสมัยสุโขทัย พบจำนวนทั้งหมด ๔๒ ตัว
ไมพบอกี ๒ ตวั คอื ฑ และ ฮ และเมือ่อาณาจกัรอยธุยา
รับสืบทอดอักษรไทยสมัยสุโขทัยมาใชในสมัยอยุธยา
ตอนตนและตอนกลางน้ัน ก็ยังไมพบหลักฐานการใช
ฑ และ ฮ ตอมาพยญัชนะทัง้สองตวันี ้พบใชในสมุดไทย
เร่ืองนันโทปนนัทสูตรคำหลวง ซึง่แตงข้ึนใน พ.ศ. ๒๔๗๙
(องิอร สพุนัธวุณชิ ๒๕๕๐ : ๑๘๓) จงึทำใหมพียญัชนะไทย
ครบทั้ง ๔๔ ตัว เปนครั้งแรกในสมัยอยุธยาตอนปลาย
ซึง่เปนรปูอกัษรไทยยอ ดงันี ้  (ฑ) และ   (ฮ)

พยัญชนะ ฑ (         )
อักษรปลลวะท่ีพบใชเปนคร้ังแรกในบริเวณ

ที่เปนประเทศไทยในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒ พบ
การใชตวั ฑ นอยมาก เชน ในจารึกวัดโพธ์ิราง จงัหวัด
นครปฐม (       เฑ) และจารกึวดัถ้ำเขาวง จงัหวัดสระบุรี
พทุธศตวรรษที ่๑๑-๑๒ (      ฑ) และเมือ่อักษรปลลวะ
คล่ีคลายเปนอักษรหลังปลลวะ ในชวงพุทธศตวรรษ
ที ่๑๓-๑๕ กพ็บใชตวัอักษร ฑ ในจารกึตาง ๆ ไมมาก
เชน พบในจารกึเสาแปดเหล่ียม จงัหวัดลพบุร ี(      เฑ)
จารกึบานพนัดงุ จงัหวดันครราชสมีา (       เชิง ฑ) และ
จารึกบออกีา จงัหวัดนครราชสีมา (         ฑ) ตอมาอักษร
หลังปลลวะไดพัฒนาเปนตัวอักษรของกลุมชนใน
อาณาจักรขอมสมัยพระนคร ในชวงพุทธศตวรรษที่
๑๕-๑๘ บริเวณประเทศไทยท่ีพบจารึกอักษรขอม
โบราณ ยงัพบ การใชตวั ฑ นอยเชนกัน เชน พบในจารกึ
ปราสาท พทุธศตวรรษที ่๑๘ (     เชิง ฑ) จารึกวัดปา
มะมวง อกัษรขอมภาษาบาล ีหลกัที ่๔ (       ฑฑฺ) และ
เม่ือไดพฒันาเปนอักษรมอญโบราณในอาณาจักรหริภญุไชย
ในชวงพุทธศตวรรษท่ี ๑๗-๑๘ เรียกวา อักษรมอญ
โบราณ พบใชตัว ฑ บาง เชน ในจารึกวัดดอนแกว
(       ฑ)

นอกจากนีต้วั ฑ ยงัพบใชในอกัษรธรรมลานนา
และอักษรธรรมอีสาน ซึ่งอักษรท้ังสองชนิดนี้พัฒนา
มาจากอักษรมอญโบราณ ในชวงพุทธศตวรรษท่ี ๒๑
และ ๒๒ จงึมรีปูคลายอกัษรมอญ คอื (        และ        )

ตวั ฑ ทีพ่ฒันามาจากอกัษรปลลวะของอินเดยี
ใตนัน้ พบใชบนัทึกภาษาบาลแีละสวนใหญเปนพยญัชนะ
ตวัเชิง สวนพยัญชนะตัวเต็มพบเพียงเล็กนอย

ในสมยัสุโขทัยพบใชตวั ฑ บาง เชน จารึกวัด
ปามะมวง หลักท่ี ๔ จารึกดวยอักษรขอม ภาษาบาลี
สวนจารึกท่ีบนัทึกดวยอกัษรไทย ภาษาไทยน้ัน ไมพบตวั
ฑ เลย ครั้นถึงสมัยอยุธยาตอนตนและตอนกลางก็ไม
พบหลักฐานเอกสารโบราณท่ีใชตวั ฑ

อยางไรก็ตาม การไมพบตัว ฑ ในสมยัอยุธยา
กม็ไิดหมายความวาไมมตีวั ฑ ใช การไมปรากฏใชอาจ
เกิดข้ึนจากเหตุผลดังน้ี

ในสมยัอยธุยาตอนตนและตอนกลาง ไมปรากฏ
คำทีใ่ชตวั ฑ ทัง้ทีใ่นสมยันีม้กีารนำเรือ่งราวทางศาสนา
มาแตงเปนวรรณคดีทีม่คีณุคาหลายเร่ือง เชน มหาชาติ
คำหลวง สมทุรโฆษคำฉนัท อนริทุธคำฉันท ฯลฯ จงึนา
จะมีการใชคำภาษาบาลีและสันสกฤตในวรรณคดีแลว
แตเอกสารโบราณท่ีใชบันทึกเร่ืองราวอาจสูญหายหรือ
ชำรดุไปตามกาลเวลา จงึไมปรากฏหลักฐานการใชตวั ฑ

นอกจากน้ี จากการตรวจสอบการใชตวั ฑ จาก
หนังสือวรรณคดีไทยสมยัอยุธยาตอนตน เชน มหาชาติ
คำหลวง ซึง่แตงขึน้ในสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ
ดวยอักษรขอมไทย ภาษาบาลี พบการใชตัว ฑ เปน
อักษรขอมไทย เชน “วรภณฺฑสฺส” “ปณฺฑุกมฺพลา”
“จณฺฑพาฬมคิเยน” “ปฎมิณฑฺติา” ฯลฯ สวนคำแปลราย
ซึง่เขยีนดวยอกัษรไทย ไมพบการใชตวั ฑ เพราะผแูตง
แปลคำท่ีมตีวั ฑ เปนภาษาไทย มไิดนำมาใชในลักษณะ
คำยืม  เชน  “วรภณฺฑสฺส ทุกธนทรัพย เลอศลน”
“ปณฺฑุกมฺพลา ลางเลื่อมไลมมีแสงกำพลสรดะ”
“จณฑฺพาฬมิคเยน กลววมฤคพาลพาธ” “จตุตสึสตคาถา
ปฏมิณฑฺติา กป็ระดบัดวยพระคาถาอันมรีอยสามสบิสี่”
ฯลฯ ทำใหไมปรากฏการใชรปูคำเดิม จงึไมมคีวามจำเปน

อกัษรไทยยอในสมดุไทยเรือ่งนนัโทปนันทสตูรคำหลวงฯ
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ขณะน้ันมีเพียงรูปเดียวคือ ห หากใชรูปพยัญชนะ ห
เขียนคำท้ังสามคำ เปน “พระหาม” “กระหอม” และ “หอื”
จะอานออกเสียงเปนเสียงจัตวา แตคำวา “พระฮาม”
และ “กระฮอม” ในภาษาเขมรออกเสียงวา “เปรียะเฮียม”
และ “กรอฮอม” ไมมีเสียงวรรณยุกต สวนคำวา “ฮือ”
มเีสียงวรรณยกุตสามญั ดงันัน้จงึตองสรางรปูพยญัชนะ
ฮ ขึ้น เพ่ือใชเขียนคำเขมรท่ีขึ้นตนดวยเสียงพยัญชนะ
/ฮ/ และคำไทยท่ีขึ้นตนดวยเสียงพยัญชนะ /ฮ/ ทีม่เีสียง
วรรณยกุตสามญั

พยัญชนะไทยยอ ฮ (         ) มสีณัฐานเปล่ียน
ไปเปน ฮ ในสมัยรัตนโกสินทรดังนี้ (    ) (อิงอร
สพุนัธุวณิช ๒๕๕๐ : ๓๐๒) ตวั ฮ แมพบใชในสมัยตอ
มาจนถงึปจจบุนัก็พบเปนจำนวนนอย โดยสวนใหญเปน
คำเลยีนเสียงธรรมชาตแิละคำอุทาน เชน ฮา ฮาไฮ ไฮ
ฮอืฮา ฯลฯ

๑.๒ สระ สมุดไทยเรื่องนี้ พบสระจำนวน
๒๕ รปู เชนทีเ่คยปรากฏมากอน คอื  -ะ  -า  - ิ  - ี  - ึ -ื  - ุ
 - ู เ-  แ-  โ-  เ-าะ  -อ  เ-อ  เ-ยี  เ-ือ  - ัว  -ำ  ใ-  ไ-  เ-า  ฤ  ฤๅ
ฦ  ฦๅ  และไมพบสระจำนวน ๗ รปู คอื เ-ะ  แ-ะ  โ-ะ
เ-อะ  เ-ยีะ  เ-อืะ  -วัะ ทัง้น้ี สระ แ-ะ และ โ-ะ เคยปรากฏ
ใชมาแลวในสมัยสุโขทัย สวนสระอื่น ๆ อีก ๕ รูป คือ
เ-ะ  เ-อะ  เ-ยีะ  เ-ือะ  และ  -วัะ  ยงัไมเคยปรากฏใช
มากอน ตั้งแตสมัยสุโขทัย จนถึงสมัยอยุธยาตอนตน
และตอนกลาง ดงัตารางรูปสระตอไปนี้

อกัษรไทยยอในสมดุไทยเรือ่งนนัโทปนนัทสตูรคำหลวงฯ
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ตองประดษิฐตวั ฑ ขึน้ใช เหตุดงักลาวจงึอาจกลาวไดวา
ในสมัยอยุธยายังไมปรากฏตัว ฑ

พยัญชนะ ฑ (        ) ที่พบเปนอักษรไทยยอใน
สมดุไทยนี ้ปรากฏครัง้แรกในคำวา กมุภณัฑาสูร และ
มคีำอ่ืน ๆ อกีหลายคำ เชน

พยัญชนะ ฮ (        )
พยัญชนะ ฮ ทีพ่บเปนอกัษรไทยยอในสมดุไทย

นี ้ปรากฏใช ๓ คำ คำแรกคือ                       (พระฮาม)
และคำอืน่ ๆ อกี ๒ คำ คอื                          (พยุฮือ)
และ                           (กระฮอม)

คำ “พระฮาม” และคำ “กระฮอม” เปนภาษา
เขมร คำแรก หมายถึง รุงเชา และคำท่ีสองหมายถึง
สีแดง สวนคำวา “ฮือ” เปนคำไทยท่ีเปนคำเลียนเสียง
ธรรมชาติ รูปพยัญชนะที่ใชเขียนแทนเสียง /ฮ/ ใน

(กมุภณัฑาสรู)
(บณัฑรหศัดนิทร)
(กรัณฑ)
(มณฑล)
(โกณฑัญ)
(มณุฑก)
(บณัฑุกำพล)
(สตัตบรภิณัฑ)
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-  -  -  -  -  

   -  

-  -  -  -  - 

-  - 
 

 

-  - -  - -  

 -  -  

-  -  -  -  -  

-  - 
  

-  -  -  -  -  

  
   

- - -    

  
   

     

สระของอักษรไทยยอทั้ง ๒๕ รูปขางตน สวนใหญมีรูปเหมือนเดิม มีเพียง ๒ รูปที่แตกตางไป
จากเดมิ คอื สระ เอาะ มรีปูดงันี ้         สระอวั มรีปูดังน้ี

สระ             (เ-าะ)
สระเอาะพบใชคร้ังแรกในสมยัสุโขทัย ในจารึกหลกัท่ี ๑๐๒ จารึกปานางคำเยีย (พ.ศ. ๑๙๒๒) ในคำวา

“ไพเราะ” (อิงอร สุพันธุวณิช ๒๕๕๐ : ๔๔๑) และพบในสมัยอยุธยาตอนกลางในหนังสือออกพระวิสุทธสุนทร
จดหมายฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๒๓๑ ในคำวา ปเถาะ (          ) รูปสระทั้งสองสมัยมีรูป เ-าะ เชนเดียวกัน
ตอมาสมยัอยธุยาตอนปลาย ไมพบสระ เ-าะ ใชในอกัษรธรรมดา แตพบสระน้ีในอกัษรไทยยอ เปนรปู
รูปสระ -อะ นี้ ถาออกเสียง ออ-อะ ก็จะไดตรงตามเสียง เ-าะ ชัดเจน สระนี้ตอมาไดกลับมาใชรูปเดิมคือ เ-าะ
จนกระท่ังถึงปจจุบัน

การใชรปูสระ เ-าะ (           ) ในสมุดไทยเร่ืองน้ี พบวาใชรปูน้ีอยางสม่ำเสมอ ในคำตาง ๆ ดงัตัวอยาง

อกัษรไทยยอในสมดุไทยเรือ่งนนัโทปนันทสตูรคำหลวงฯ
จุไรรัตน  ลักษณะศิริ
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อยางไรกต็าม เปนท่ีนาสังเกตวาการใชรปูสระ เ-าะ (           ) เชนน้ี สอดคลองกับรปูสระ เ-าะ (        )
ของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยหูวั เม่ือครัง้ท่ีพระองคมพีระราชดำรปิระดษิฐรปูสระแบบใหมขึน้ใชเขียน
หนังสือไทย เชน                     จำเพาะ

สระ                 (- ัว)

สระ -วั พบใชคร้ังแรกในสมัยสุโขทัยในจารึกหลักท่ี ๑ จารึกพอขุนรามคำแหง มรีปูดังน้ี           (-วว)
คำแรกที่พบคือคำวา        (หัว) ตอมาเมื่อมีรูปไมหันอากาศใชในชวง พ.ศ. ๑๙๐๒-๑๙๐๔ ในสมัย
พระมหาธรรมราชาที ่๑ ลไิทย จงึปรากฏรปู -ว ัและ -ว เมือ่มตีวัสะกด และใชตอเน่ืองมาถึงสมยัอยุธยาตอนปลาย
และสมัยรัตนโกสินทร สวนสระ -ัว ของอกัษรไทยยอในสมดุไทยเร่ืองนี ้พบใชรปูทีแ่ตกตางกบัทีใ่ชในอกัษรธรรมดา
ดงักลาว คอื ประกอบดวยรปู -วู เปน           ถาอาน อ+ูวอ กจ็ะไดตรงตามเสยีง อวั สมุดไทยเร่ืองน้ีพบใชรปูสระ อวั
อยางสม่ำเสมอ ดงัตัวอยาง

อกัษรไทยยอในสมดุไทยเรือ่งนนัโทปนนัทสตูรคำหลวงฯ
จุไรรัตน  ลักษณะศิริ

โคพลอะ โคเพลาะ (หนาตน ๑๓ บรรทัดท่ี ๒)

ฉพอะ เฉพาะ (หนาตน ๑๓ บรรทัดท่ี ๒)

ไพรอะสนอะ ไพเราะเสนาะ (หนาตน ๒๓ บรรทัดท่ี ๖)

อนคุรอะห อนุเคราะห (หนาตน ๒๘ บรรทัดที ่๓)

หอะ เหาะ (หนาตน ๗๒ บรรทัดที ่๔)

ยอะเยอย เยาะเยย (หนาปลาย ๓๒ บรรทดัที ่๒)

ดงง ดัง่ หนาปลาย ๓๒ บรรทดัที ่๑

ทงงหลาย ท้ังหลาย หนาปลาย ๔๙ บรรทัดท่ี ๔

นนน น้ัน หนาปลาย ๘๘ บรรทัดท่ี ๒

นับพัน นับพัน หนาตน ๔๘ บรรทัดท่ี ๔
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 (  

                                     

อกัษรไทยยอในสมดุไทยเรือ่งนนัโทปนันทสตูรคำหลวงฯ
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)

 

สระ -วู รปูนีป้รากฏใชเฉพาะในสมุดไทยเลมนีเ้ทานัน้ รปูสระเชนนีไ้มพบในเอกสารโบราณอ่ืน ๆ

๑.๓ วรรณยกุต อกัษรไทยยอในสมดุไทยเลมน้ี ปรากฏใชวรรณยุกต ๒ รปูเชนเดียวกับท่ีปรากฏใช
มาแตสมยัสุโขทัย คอื ไมเอก (       ) และไมโท   (           )   ไมพบไมตรี ( -  ) และไมจัตวา ( -  ) ทัง้น้ีอักษร
แบบธรรมดากไ็มพบวรรณยกุต ๒ รปูนีเ้ชนเดยีวกนั วภิาวรรณ อยเูยน็ (๒๕๕๑ : ๔๖-๔๙) ไดศกึษาการใชไมตรี
และไมจัตวา พบวารูปวรรณยุกตจัตวาปรากฏครั้งแรกในสมัยธนบุรีในคำวา “หมูอี๋” (ชื่ออุปราชเมือง กวางตุง)
ในนริาศพระยามหานภุาพไปเมอืงจนี (นริาศกวางตงุ) พ.ศ. ๒๓๒๔ สวนรปูวรรณยกุตตรปีรากฏครัง้แรกในสมยั
รัตนโกสินทรตอนตนในคำวา “นำกก” (พระเจานำกก) ในหนังสือพระยามหาโยธาถึงอุบากองผูหลาน วาดวย
การสวนตัวและเบด็เตล็ด จ.ศ. ๑๑๖๕ (พ.ศ. ๒๓๔๖)

๑.๔ เครือ่งหมายและการใชเครือ่งหมาย เอกสารโบราณทัว่ไป พบใชเครือ่งหมาย ๒ ประเภท คอื
เคร่ืองหมายแทนสระและเคร่ืองหมายประกอบการเขียนเชนเดียวกับอักษรแบบธรรมดา

เครื่องหมายแทนสระ เครื่องหมายแทนสระที่พบต้ังแตสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยา มี ๕ รูป คือ
เครื่องหมายฝนทอง ( - ) เครื่องหมายฟนหนู ( -” ) เครื่องหมายนิคหิต ( - ํ ) เครื่องหมายไมหันอากาศ ( - ั )
และเคร่ืองหมายไมไตค ู( - ็)

เคร่ืองหมายฝนทอง ( -  ) เครือ่งหมายฟนหนู ( -” ) และเครือ่งหมายนิคหิต ( - ํ) ใชกำกับคำเพือ่ให
ออกเสยีงสระแตละเสยีง กลาวคอื เครือ่งหมายฝนทอง ( -  ) กำกับคำใหออกเสียง อะ เครือ่งหมายฟนหนู ( -” )
กำกับคำใหออกเสียง ออ หรือ เออ เคร่ืองหมายนิคหิต ( - ํ ) กำกับคำใหออกเสียง โอะ ตอมาในสมัยอยุธยา
ตอนปลาย เครือ่งหมายฝนทอง ( -  ) และเครือ่งหมายฟนหนู ( -” ) พบใชปะปนกันไมแนนอน สวนเครือ่งหมาย
นคิหติ (  - ํ ) พบใชกำกับคำทีใ่ชสระโอะลดรปูคอนขางสม่ำเสมอ  การใชเครือ่งหมาย ( - ็) พบใชครัง้แรกในสมัย
อยธุยาตอนกลางในคำวา “ก”็

เคร่ืองหมายแทนสระท้ัง ๕ รปูนี ้ปรากฏใชมากในสมัยอยุธยาตอนกลาง เมือ่ถงึสมัยอยุธยาตอนปลาย
พบการใชเครือ่งหมายฝนทอง ( - ) เคร่ืองหมายฟนหนู ( -” ) และเคร่ืองหมายนิคหิต ( -ํ ) ในเอกสารโบราณลดลง
อยางมาก อาจเปนเพราะในสมัยตอ ๆ มา พบใชกำกับเสียงสระปะปนกัน การใชเคร่ืองหมายดังกลาวจึงหมด
ความจำเปน ทั้งนี้เมื่อมาถึงตนสมัยรัตนโกสินทรก็พบวา ในเอกสารโบราณพบเครื่องหมายแทนสระดังกลาว
นอยมาก เชน ใน “กฎหมายตราสามดวง” ซึง่บันทึกในสมยัตนกรุงรัตนโกสนิทร

เครื่องหมายประกอบการเขียน ในสมัยอยุธยาพบใชเครื่องหมายประกอบการเขียนดังน้ี
เครื่องหมายไมยมก (                                              ) เครือ่งหมายฟองมนั (        )  เคร่ืองหมายปกกา  (        )
เคร่ืองหมายตนีครุ (         ) เคร่ืองหมายอังค่ัน (      ) เคร่ืองหมายองัค่ันค ู(     ) และเคร่ืองหมายโคมตูร (            )

สมดุไทยเร่ืองนนัโทปนันทสตูรคำหลวงซึง่บนัทกึดวยอกัษรไทยยอ พบใชเครือ่งหมาย ๒ ประเภท คอื
เคร่ืองหมายประกอบคำและเคร่ืองหมายประกอบการเขียน ดงันี้

๑.๔.๑ เครือ่งหมายท่ีใชประกอบคำ แบงเปน
๑.๔.๑.๑ เคร่ืองหมายแทนสระ พบใช ๓ รปู คอื เครือ่งหมายไมหนัอากาศ ( - ั) เครือ่ง

หมายนคิหติ ( - ํ) และเครือ่งหมายไมไตค ู( - ็)
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๑.๔.๑.๒ เคร่ืองหมายกำกบัพยัญชนะ พบใช ๑ รปู คอื เครือ่งหมายทัณฑฆาต ( -  )
๑.๔.๑.๑ เครือ่งหมายแทนสระ

๑) เคร่ืองหมายไมหันอากาศ (- ั) เครื่องหมายน้ีพบใชมาต้ังแตสมัยสุโขทัย
จนถึงปจจุบัน ในสมัยพอขุนรามคำแหงมหาราชยังไมมีไมหันอากาศใช คำที่ประสมสระอะ และมีตัวสะกด
จะเขียนตัวสะกดน้ันสองตวัติดกัน เชน                    (ตระพัง),              (มกั) ตอมาในสมยัพระมหาธรรมราชาท่ี ๑
ลไิทย  จงึปรากฏรูปไมหันอากาศ เชน (       ) และใชตอมาถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย และปรากฏใชในอักษรไทยยอ
ในสมดุไทยเรือ่งนีด้วย แมจะมไีมหนัอากาศใชแลวกย็งัปรากฏคำทีใ่ชพยญัชนะตวัสะกดสองตัวอย ูดงัตวัอยาง

 

 

 

 

๒) เครือ่งหมายนิคหติ ( - ํ) เครือ่งหมายนคิหิตพบใชมาตัง้แตสมยัพอขนุรามคำแหง
มหาราช โดยใชแทนสระ (-ำ) เชน          (บำเรอ) และยังใชแทน “ม” เชน      (กลม) ในสมยัอยธุยาตอนตน
และยงัใชแทนพยัญชนะ ม ในคำทีป่ระสมสระโอะ เชนกัน เชน                 สม(เดจ็)พระ (จารกึหลกัที ่๔๒ ดาน ๑
บรรทัดท่ี ๑๖) ตอมาในสมัยอยุธยาตอนกลาง พบใชเครื่องหมายนี้เขียนกำกับคำที่ประสมดวยสระโอะลดรูป
ในเอกสารโบราณในสมัยน้ันอยางสม่ำเสมอ เชน         สมเด็จ (พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ)
             สมควร (หนังสือสัญญาไทย-ฝร่ังเศส) และในสมัยอยุธยาตอนปลาย พบการใชเครื่องหมายนี้
กำกับคำที่ประสมดวยสระโอะลดรูปเชนกัน  เครื่องหมายแทนสระอื่น ๆ ที่ใชตอเน่ืองมาแตเดิมนิยมใชนอยลง
รวมทัง้เครือ่งหมายนคิหิตดวย และเครือ่งหมายดงักลาวก็มไิดใชกำกับเฉพาะสระใดสระหน่ึง เร่ิมใชปะปนกันแลว
อยางไรก็ตามเคร่ืองหมายนคิหิตยังคงใชกำกับคำท่ีประสมดวยสระโอะลดรูปเปนสวนใหญ

อักษรไทยยอในสมุดไทยเร่ืองนี้พบใชเครื่องหมายนิคหิตกำกับคำท่ีประสมดวยสระโอะลดรูป
เทาน้ัน ไมใชกำกับสระอ่ืนเลย และพบวาความถ่ีในการใชเคร่ืองหมายนิคหิตกำกับคำท่ีมีสระโอะลดรูปมจีำนวน
นอยลงมาก ลกัษณะเชนน้ีปรากฏในเอกสารโบราณในสมัยอยุธยาตอนปลายเชนกัน

การใชเคร่ืองหมายนิคหิต ในสมุดไทยเร่ืองน้ีพบใชในคำจำนวนไมมากซ่ึงสวนใหญเปนคำภาษา
บาลีสนัสกฤตท่ีเกีย่วกับศาสนาท่ีกวีไดทรงประดิษฐคำขึน้ใชโดยการสมาสคำบาง แผลงคำบาง ทำใหคำมขีนาดยาว
และพบวาใชเคร่ืองหมายนิคหติกำกบัคำนัน้ ๆ อยางสม่ำเสมอตลอดท้ังเร่ือง ดงัตวัอยาง

อกัษรไทยยอในสมดุไทยเรือ่งนนัโทปนนัทสตูรคำหลวงฯ
จุไรรัตน  ลักษณะศิริ

ดงง ดัง่ หนาปลาย ๓๒ บรรทดัที ่๑

ทงงหลาย ท้ังหลาย หนาปลาย ๔๙ บรรทัดท่ี ๔

นนน น้ัน หนาปลาย ๘๘ บรรทัดท่ี ๒

นับพัน นับพัน หนาตน ๔๘ บรรทัดท่ี ๔
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สวนคำภาษาบาลีสนัสกฤตท่ัว ๆ  ไป รวมท้ังคำภาษาเขมร และคำไทย มกัไมปรากฏใชเครือ่งหมาย
นคิหิตประกอบคำ ดงัตัวอยาง

 

 

 

 

๓) เครื่องหมายไมไตคู ( - ็ ) ปรากฏใชเปนครั้งแรกในสมัยอยุธยาตอนกลางในพงศาวดาร
กรุงศรอียุธยาฉบับหลวงประเสริฐ พ.ศ. ๒๒๒๓ ในคำวา ก ็(องิอร สพุนัธวุณิช ๒๕๒๗ : ๕๖๘) ดงัขอความวา

 

เคร่ืองหมายนีใ้ชตอเนือ่งมาถงึสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยปรากฏใชในคำวา ก็ และคำท่ี
ประสมดวยสระเอ และมีพยัญชนะสะกด จ  เชน

อกัษรไทยยอในสมดุไทยเรือ่งนนัโทปนันทสตูรคำหลวงฯ
จุไรรัตน  ลักษณะศิริ

พรํหมมา พรหมา (หนาตน ๒๓ บรรทัดที ่๒)

กาลานกุกรมํ กาลานุกรม (หนาตน ๖๔ บรรทัดท่ี ๓)

ชสีรํมณะ ชสีมณะ (หนาตน ๗๘ บรรดทดัที ่๖)

อรหาธิคโุณดดมํ อรหาธิคณุโณดดม (หนาตน ๗๗ บรรทัดท่ี ๖)

สมเดจ็ สมเด็จ (หนาตน ๓ บรรดทัดที ่๔)

ปลง ปลง (หนาตน ๑๐ บรรทัดที ่๔)

ธรง ทรง (หนาตน ๒๘ บรรทัดดท่ี ๓)

ธงไชย ธงชัย (หนาตน ๘๖ บรรทัดท่ี ๒)

“วัน ๕ +๘ ๗ คำ เอาปนใหญหลงสำเภาจนีใปยงีเอา
ดายพระเจาหงษาๆ ตานหมีใดยกเ็ลกืทพัใปยตังณะปาโมกใหญ”

(พระราชพงศาวดาวกรุงเกาฉบบัหลวงประเสรฐิ ๒๕๔๙ : ๕๘-๖๐)
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จากตัวอยางขางตน พบวามีเคร่ืองหมายทัณฑฆาต ( -  ) กำกับพยัญชนะสะกด จ ดวย อยางไร
กต็าม คำท่ีประกอบกับสระเอ และมีพยญัชนะสะกด จ บางคำ ไมปรากฏเคร่ืองหมาย ( -็ ) กม็ี เชน

 

 

อักษรไทยยอในสมุดไทยเร่ืองนันโทปนันทสูตรคำหลวงน้ีพบใชเครื่องหมายไมไตคู ( - ็)
๒ ลกัษณะ ดงันี้

ก. พบใชเคร่ืองหมายไมไตคู ( - ็ ) กำกับบนพยัญชนะตนของคำภาษาเขมรท่ีประสมกับสระเอ
โดยมีพยัญชนะสะกด จ และ ญ การใชเคร่ืองหมายทัณฑฆาต ( -  ) ที่กำกับบนพยัญชนะสะกด จ และ ญ นี้
ทำหนาท่ีเปนเคร่ืองหมายบงบอกวาพยัญชนะดังกลาวเปนตวัสะกด เชน

 

 

 

ข. พบใชเคร่ืองหมายไมไตคู ( - ็) กำกับบนพยัญชนะตนของคำไทยที่ประสมกับรูปสระเอ
และมพียญัชนะสะกดในมาตราตวัสะกดแมกก กด กง กน และ เกอว ดงัน้ี

อกัษรไทยยอในสมดุไทยเรือ่งนนัโทปนนัทสตูรคำหลวงฯ
จุไรรัตน  ลักษณะศิริ

ก็ ก็ (คำฉันทสรรเสริญพระเกียรติฯ)
เซ็นซา เซ็นซา (คำฉันทสรรเสริญพระเกียรติฯ)
สมเดจ็ สมเดจ็ (คำฉันทสรรเสริญพระเกียรติฯ)
สมเดจ็ เสร็จ (คำฉันทสรรเสริญพระเกียรติฯ)

เสดจ เสดจ็ (คำฉันทสรรเสริญพระเกียรติฯ)
สมเดจ สมเดจ็ (คำฉันทสรรเสริญพระเกียรติฯ)

สมเดจ็ สมเดจ็ (หนาตน ๘ บรรทดัที ่๖)

เสดจ็ เสดจ็ (หนาตน ๑๖ บรรทัดที ่๓)

เผดจ็ เผดจ็ (หนาตน ๕๔ บรรทัดท่ี ๖)

ผองเพ็ญ ผองเพ็ญ (หนาตน ๔๕ บรรทัดท่ี ๖)

เหลก็ เหลก็ (หนาปลาย ๑๒ บรรทัดที ่๑)

เจด็ เจด็ (หนาตน ๓๕ บรรทัดที ่๓)

เซ็งซา เซ็งซา (หนาตน ๑๔ บรรทัดท่ี ๕)

เอย็น เย็น (หนาปลาย ๘ บรรทัดท่ี ๒)
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การใชเคร่ืองหมายไมไตค ู( - ็) ตามลกัษณะท้ัง ๒ ขอขางตนน้ี พบใชเปนคร้ังแรกในอกัษรไทยยอ
เร่ืองนันโทปนันทสูตรคำหลวงน้ี และพบใชตอมาในเอกสารโบราณสมัยอยุธยาตอนปลาย อยางสม่ำเสมอ
ดงัในคำฉนัทสรรเสริญพระเกียรติสมเดจ็พระพุทธเจาหลวงปราสาททอง (พ.ศ. ๒๒๙๐) เชน

 

 

 

 

 

อยางไรก็ดี การใชเครื่องหมายไมไตคู ( - ็ ) ในลักษณะขางตนเร่ิมลดความนิยมใชในสมัย-
รตันโกสินทรตอนตน

๑.๔.๑.๒ เคร่ืองหมายกำกับพยัญชนะ
เคร่ืองหมายกำกบัพยัญชนะ พบใช ๑ รูป คือ เคร่ืองหมายทัณฑฆาต ( -  ) ใชกำกับ

พยัญชนะท่ีเปนตัวสะกด นับตั้งแตสมัยสุโขทัย ไมปรากฏใชเครื่องหมายทัณฑฆาตในระบบการเขียนของไทย
มากอน จนกระท่ังถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย พบเคร่ืองหมายน้ีคร้ังแรกในอักษรไทยยอในสมุดไทยเร่ือง
นนัโทปนนัทสตูรคำหลวง มรีปูดงันี ้(          ) แมคนไทยใชเครือ่งหมายน้ีมาถงึปจจบุนันับเปนเวลา ๒๗๖ ปแลว
แตรปูสณัฐานมิไดเปลีย่นแปลงไปนกั ทีเ่ปลีย่นแปลงไปมากคอืวธิใีช ในสมดุไทยเรือ่งนนัโทปนันทสตูรคำหลวงนี้
พบการใชทีแ่ตกตางกบัในสมยัปจจบุนั ในสมดุไทยเร่ืองนีพ้บวาใชเครือ่งหมายทัณฑฆาตกำกบัตวัสะกด ซึง่โดยมาก
เปนคำภาษาบาลีสนัสกฤตท่ีเจาฟาธรรมธิเบศรทรงตกแตงคำใหไพเราะงดงามดวยการสมาสบาง การแผลงศัพทบาง
ทำใหคำมขีนาดยาวและอานยาก ดวยสาเหตุดงักลาว พระองคจงึนาจะทรงประดิษฐเครือ่งหมายทัณฑฆาต ( - )
ขึน้เพ่ือใชกำกบัพยัญชนะตัวสะกดท่ีมตีวัตาม ทำใหอานคำบาลีสนัสกฤตท่ีประดิษฐขึน้ไดงาย สะดวก และถูกตอง
ดงัตัวอยางคำตอไปนี้

อกัษรไทยยอในสมดุไทยเรือ่งนนัโทปนันทสตูรคำหลวงฯ
จุไรรัตน  ลักษณะศิริ

เซ็นซา เซ็นซา (คำฉันทสรรเสริญพระเกียรติฯ)

สมเดจ็ สมเดจ็ (คำฉันทสรรเสริญพระเกียรติฯ)

เสร็จ เสร็จ (คำฉันทสรรเสริญพระเกียรติฯ)

 

 

มะหาโมคคลัลานะ มหาโมคคัลลานะ (หนาตน ๑ บรรทดัที ่๓)

มจัฉรรย มัจฉรรย (หนาตน ๑๐ บรรทดัที ่๑)

โลกุดดรธรรม โลกุดรธรรม (หนาตน ๓ บรรทัดท่ี ๕)

สพัพญัตุญัญาณ สัพพญัตุญาณ (หนาตน ๑๖ บรรทดัที ่๑)

วปิสสะนาญาณ วิปสสนาญาณ (หนาตน ๕๕ บรรทัดที ่๓)

สมัมาทฤษฎี สัมมาทฤษฎี (หนาตน ๒๒ บรรทัดที ่๕)
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อยางไรก็ตาม คำภาษาบาลีสันสกฤตท่ีไทยยืมมาใชจนเปนคำไทยแลว และเปนคำขนาดส้ัน
มกัไมพบการใชเครือ่งหมายทณัฑฆาต ( -  ) กำกับตวัสะกดท่ีมตีวัตาม เชน

 

 

 

รวมท้ังคำไทยและคำภาษาเขมรมักไมพบการใชเคร่ืองหมายน้ีเชนกัน เชน

อยางไรก็ตาม พบวามีคำภาษาเขมรบางท่ีใชเคร่ืองหมายน้ีกำกับ เชนคำ อาจ ประดุจ และคำท่ีมี
เคร่ืองหมายไมไตค ู( -็ ) บนพยัญชนะตนของคำท่ีมสีระ เอ และมตีวัสะกด จ และ ญ ดงักลาวแลวในขอ ๑ ขางตน

เคร่ืองหมายทณัฑฆาต (- ) ทีป่รากฏในอกัษรไทยยอนี ้เจาฟาธรรมธเิบศรอาจจะทรงไดแบบอยางมาจาก
เคร่ืองหมายวิรามในภาษาสันสกฤต ซึ่งใชกำกับตัวอักษรเพ่ือไมใหออกเสียงเชนกัน ดังปรากฏใชในจารึกอักษร
มอญโบราณและอักษรขอมโบราณ ซึ่งเขียนเหนือพยัญชนะที่เปนตัวสะกด เชน ในจารึกวัดโพธิชัยเสนาราม
พทุธศตวรรษท่ี ๑๔-๑๕ อกัษรมอญโบราณ (       ) จารึกวัดกบูานหนองบัว พทุธศตวรรษท่ี ๑๘ อกัษรขอมโบราณ
(       ) ทรงดัดแปลงโดยตวัดหางของเคร่ืองหมายนีใ้หสงูขึน้ ดงันี ้  

การใชเครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับตัวสะกดพบใชตอมาในเอกสารโบราณในปลายสมัยอยุธยาจนถึง
สมยัรตันโกสนิทรตอนตน แตพบคำทีส่ะกดดวยพยญัชนะ จ เปนสวนใหญ เชน

อกัษรไทยยอในสมดุไทยเรือ่งนนัโทปนนัทสตูรคำหลวงฯ
จุไรรัตน  ลักษณะศิริ

สตัว สัตว (หนาตน ๑๐ บรรทดัที ่๑)

องค องค (หนาตน ๑๙ บรรทัดท่ี ๒)

สงฆ สงฆ (หนาตน ๔๖ บรรทัดท่ี ๔)

อานนท อานนท (หนาตน ๔๕ บรรทัดที ่๕)

อรหันต อรหนัต (หนาตน ๗๔ บรรทัดที ่๓)

ทังปวง ท้ังปวง (หนาปลาย ๑๘ บรรทัดที ่๖)

อนัดบั อันดบั (หนาตน ๔๕ บรรทัดท่ี ๑)

จลูเทา จลูเทา (หนาปลาย ๒๙ บรรทดัที ่๔)
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เครื่องหมายทัณฑฆาตดังกลาวนี้ พบวามีการเปล่ียนแปลงหนาที่เปนเคร่ืองหมายสำหรับฆาอักษร
ที่ไมตองการออกเสียงเปนครั้งแรกในสมัยธนบุรี ใชตอมาจนถึงในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เชน คำวา
“ราชสาสน” “สถติย” “กำม” “อำมาตย” “พไิชยรณฤทธ์ิ” ฯลฯ (องิอร สพุนัธวุณิช ๒๕๕๐ : ๕๖๗) และใชตอมา
จนถึงปจจุบัน คนทั่วไปมักเรียกเคร่ืองหมายทัณฑฆาตน้ีวา การันต อันที่จริง การันต หมายถึง ตัวอักษรที่สุด
ของคำหรอืตวัอกัษรท่ีไมออกเสียง เพราะมีทณัฑฆาตกำกบัไว

๑.๔.๒ เครื่องหมายประกอบการเขียน
ในสมัยสุโขทัยพบเครื่องหมายประกอบการเขียน ๒ ชนิด คือ เครื่องหมายขึ้นตน

ขอความ คอื         และ       และเคร่ืองหมายคัน่ขอความ คอื             และ      ตอมาในสมยัอยุธยา พบเคร่ืองหมาย
ประกอบการเขียนเพ่ิมขึ้น โดยในสมัยอยุธยาตอนตนพบเครือ่งหมายไมยมก มรีปู ดงันี ้      ในจารกึหลักท่ี ๔๔
จารกึวดัสองคบ พ.ศ. ๑๙๗๖ เปนเคร่ืองหมายทีอ่อกเสียงคำท่ีกำกับซ้ำอกีคร้ัง เชน

ในสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลาย พบใชเคร่ืองหมายประกอบการเขียนชนิดตาง ๆ มากขึ้น
อาจเปนเพราะเคร่ืองรองรับการเขียนเปล่ียนจากวัสดุที่หนักและแข็ง เชน หิน ลานเงิน ลานทอง ฯลฯ มาเปน
กระดาษขอยและใบลาน ฯลฯ ซึ่งเอื้อใหสามารถประดิษฐเครื่องหมายไดหลากหลายชนิดและสวยงาม ที่พบ
ใชบอยคร้ัง มีจำนวน ๙ ชนดิ ดงันี้

อกัษรไทยยอในสมดุไทยเรือ่งนนัโทปนันทสตูรคำหลวงฯ
จุไรรัตน  ลักษณะศิริ

มขุเด็จ มขุเด็ด (คำฉันทสรรเสริญพระเกียรติฯ)

เสดจ เสดจ็ (คำฉันทสรรเสริญพระเกียรติฯ)

ระเหจ ระเห็จ (คำฉันทสรรเสริญพระเกียรติฯ)

เสดจ็ เสดจ็ (นทิานสิบสองเหสีย่ม ร.๑)

เสาทง ๆ พดาก     เสาธงๆ ปฏาก       (จารึกหลักท่ี ๔๔ ดาน ๑ บรรทดัท่ี ๕)
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อักษรไทยยอในสมุดไทยเร่ืองนันโทปนันทสูตรคำหลวง พบเคร่ืองหมายประกอบการเขียน ๔ ชนิด
บางชนิดมหีลายรูป ดงันี้

๑. เครือ่งหมายตาไกหรอืฟองมัน ( ) ใชขึน้ตนขอความใหมมหีลายลักษณะ ดงัน้ี
๑.๑ ใชเขียนข้ึนตนขอความใหมในตอนตนเร่ืองและใชเขียนข้ึนตนบทประพันธโคลงส่ีสุภาพ

ในตอนทาย
๑.๒ ใชขึน้ตนคาถาภาษาบาลีและข้ึนตนบทแปลภาษาไทยทีม่ขีนาดยาวแตละบท ถาคาถา ภาษาบาลี

และบทแปลภาษาไทยมีขนาดส้ันจะใชเคร่ืองหมายตาไกรวมกัน

. 

. 

 

 

. 

 + 

 + 
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+  +
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อกัษรไทยยอในสมดุไทยเรือ่งนนัโทปนนัทสตูรคำหลวงฯ
จุไรรัตน  ลักษณะศิริ
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เครือ่งหมายท้ัง ๔ ชนดิ คอื      และ  ดงักลาว ใชเขียนเสริมใน
บรรทัดท่ีมตีวัอักษรไมเต็มบรรทดัเพ่ือไมใหมเีน้ือท่ีวาง โดยเลือกนำเคร่ืองหมายตาง ๆ   ขางตน มาจัดวางมากนอย
ตามแตเน้ือท่ีและความเหมาะสมอยางเปนระเบียบสวยงาม บางบรรทัดมีเครื่องหมายชนิดเดียว บางบรรทัด
นำเครือ่งหมายชนดิตาง ๆ  มาประกอบกนัตัง้แต ๑ ชนิดถงึ ๓ ชนิด โดยมเีครือ่งหมายโคมูตร                อยูรมิบรรทดั
ทำหนาทีจ่ดักรอบหนาของสมุดไทยใหสวยงามเชนเดยีวกบัเครือ่งหมายละสุด (       ) ทีพ่บในเอกสารไทยโบราณ
อื่น ๆ

เคร่ืองหมายท้ัง ๔ ชนิดน้ีพบในแผนแรกของหนาตนและตอนทายของหนาปลายเทาน้ัน สวนเน้ือเร่ืองน้ัน
เขียนเต็มบรรทัดเปนแนวสม่ำเสมอทุกหนา ทั้งน้ีหากบางบรรทัดอาจมีที่เหลือบางก็จะใชเคร่ืองหมายดังกลาว
เสรมิใหเต็มบรรทดั ดงัตวัอยาง

การใชเคร่ืองหมายประกอบการเขียนเสริมใหเต็มบรรทดัในตอนทายของหนาปลาย

๖. เครือ่งหมายตีนครุ  ในสมุดไทยเรือ่งน้ีพบใชเคร่ืองหมายตีนคร ุ๓ แหง ดงันี้
๖.๑ ใชบอกวนัเวลาทางจนัทรคติ พบ ๒ แหง ดงัน้ี

๖.๑.๑ในบานแพนก หนาตน เพือ่บอกวันเวลา ดงัขอความวา

๕. เคร่ืองหมายปกกา    ใชเขียนเพ่ือแสดงวาคำหรือขอความท่ีอยูตางบรรทัดเปนกลุมเดียวกัน และ
ตองอานตอเนือ่งกนัโดยใชประโยครวมกนั ในสมุดไทย เร่ืองนีพ้บแหงเดยีวในตอนทายของหนาปลาย เพ่ือบอกชือ่
ผเูขยีนสมุดไทยเร่ืองน้ี ดงัขอความวา

อกัษรไทยยอในสมดุไทยเรือ่งนนัโทปนันทสตูรคำหลวงฯ
จุไรรัตน  ลักษณะศิริ

อานวา
นายสัง

ขาพระพุทธเจา นายสา
นายทองชบุเน้ือความ

 

 || ||   

  || ||   

 

 ชุบพระบารฬี}
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ขอความน้ีตรงกับวันอังคาร เดือนอาย แรม ๔ ค่ำ ปชวด สมัฤทธศิก อศัจรรยมตีนวาแผนดนิไหว...

ขอความน้ีกลาววา เรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวง เจาฟาธรรมธิเบศร เมื่อคร้ังทรงผนวชและ
ดำรงพระยศเปนกรมขนุเสนาพิทกัษไดทรงพระราชนพินธเรือ่งนีส้ำเรจ็เมือ่วันอาทิตย เดือน ๘ (มเีดือน ๘ สองครัง้)
ขึน้ ๑๕ ค่ำ ปมะโรง อฐัศก

๖.๒ ใชบอกมาตราชัง่ตวงวดั ดงัตวัอยาง

ขอความน้ี กลาวถึงน้ำหนักของสมดุไทยเร่ืองน้ีวา หนัก ๒ ชัง่ ๒ ตำลึง ๑ บาท ๒ สลึง

เครื่องหมายประกอบการเขียนในอักษรไทยในสมุดไทยเร่ือง นันโทปนันทสูตรคำหลวง ปรากฏใช
เชนเดียวกันสมุดไทยอ่ืน ๆ ในสมยัอยุธยาตอนปลาย ทีไ่มปรากฏใชคอื เครือ่งหมายละสดุ (ะ หรอื :) ซึง่ใชเขียน
ริมบรรทัดเพื่อจัดกรอบหนาสมุดไทย แตสมุดไทยเร่ืองนี้ใชเครื่องหมายโคมูตร ( ) เปนเคร่ืองหมาย
จัดกรอบหนาแทน ทั้งน้ีผูเขียนประดิษฐลายเสนไดงดงามเหมาะสมสอดคลองกับลายเสนอักษรไทยยอ
สวนเคร่ืองหมายองัค่ัน (          ) และองัค่ันโคมตูร (                   ) นัน้ แมปรากฏใชเชนเดยีวกบัสมดุไทยอืน่ ๆ
กต็าม แตมไิดใชจบขอความหรอืค่ันขอความในแตละบรรทดั สมุดไทยเร่ืองน้ีใชเขียนเสริมในบรรทดัท่ีมตีวัอักษร
ไมเตม็บรรทดั โดยใชรวมกับเคร่ืองหมายโคมูตรดังกลาวแลวขางตน

อกัษรไทยยอในสมดุไทยเรือ่งนนัโทปนนัทสตูรคำหลวงฯ
จุไรรัตน  ลักษณะศิริ

๔

๖.๑.๒ ในหนาปลาย ๘๘ สวนทายเรือ่ง กลาวถงึผแูตงและวนัเวลาทีแ่ตง ดงัน้ี

วนั  ๓             ๑      ปชวดษำเรดทีศกอัศจันมีตนวาแผนดีนไว... +

พทิกัษ มาธรงแตงเปนเน้ือความคำประดบัครัง้น้ี เม่ือสำเรจ็นัน้พระ
พทุธสกักะราชลวงไปแลวได ๒๒๗๙ ปกบั ๓ เดอืนใน

|| ||    วาร     ๑         ๘    ทตุิยสาธปมโรงนักสัตรอษัฐศก+๑๕ ๘

พระสมุดน้ีชั่งไดหนัก ๒             ๑
๒

  ๒
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สวนเคร่ืองหมายอีกชนิดท่ีไมปรากฏในอักษรไทยยอในสมุดไทยเลมน้ีคือ เครื่องหมายไมยมก (ๆ)
เครื่องหมายไมยมกใชกำกับคำท่ีออกเสียงซ้ำกัน สมุดไทยเลมนี้ปรากฏคำที่ออกเสียงซ้ำกัน แตไมพบวา
ใชเครือ่งหมายน้ีเหมอืนเอกสารโบราณอ่ืน ๆ  โดยปรากฏใชการเขียนคำน้ัน ๆ  ซ้ำกันสองคร้ังเชนเดยีวกับสมยัสุโขทยั
ซึ่งยังไมมีเคร่ืองหมายนี้ใช เคร่ืองหมายไมยมกมีใชในสมยัอยุธยาตอนตน ในจารึกหลักท่ี ๔๔ จารกึวัดสองคบ ๓
พ.ศ. ๑๙๗๖ ดงักลาวแลวขางตน

อกัษรไทยยอในสมุดไทยเร่ืองนนัโทปนนัทสูตรคำหลวง พบใชคำซ้ำจำนวน ๖ คำ เชน

 

 

 

 

๑.๕ ตัวเลขไทยยอและการใช
อกัษรไทยยอในสมุดไทยเร่ืองนนัโทปนันทสูตรคำหลวง พบตวัเลขไทย ๙ ตวั ไมพบ ๑ ตวั คอื

เลข ๖ ดงัน้ี

ตัวเลขไทยยอน้ัน พบวามีการประดิษฐเสนอักษรใหหักเหล่ียมยอมุมอยางงดงามเชนเดียวกับตัวอักษร
อืน่ ๆ กลาวคือ เสนของตัวเลขจะเอียงขนานรับกบัพยัญชนะและสระ

การใชตวัเลข พบใชระบเุวลา วนั เดอืน ศกัราช จำนวน และน้ำหนกั ดงัตัวอยาง

ตวัเลขท่ีใชระบวุนั เดอืน และศักราชในสมดุไทยเรือ่งนนัโทปนันทสตูรคำหลวง

ตวัเลขท่ีใชระบุน้ำหนักในสมดุไทยเร่ืองนันโทปนันทสูตรคำหลวง
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๒. อักขรวิธีของอักษรไทยยอในสมุดไทยเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวง
อกัขรวธิหีรอืระบบการเขียนอกัษรไทยยอโดยทัว่ไปทีป่รากฏในสมดุไทยเร่ืองนนัโทปนนัทสตูรคำหลวง

นีค้ลายคลงึกับอกัขรวธิขีองอกัษรไทยแบบธรรมดาทีพ่บในสมยัอยุธยา มเีปนสวนนอยท่ีมอีกัขรวธิแีตกตางกัน ดงั
จะไดกลาวรายละเอียดเปน ๒ ประเดน็ คอื การประกอบรูปคำและการสะกดคำ

๒.๑ การประกอบรปูคำ
๒.๑.๑ การเขียนพยญัชนะและสระ อกัษรไทยยอจะเขียนพยัญชนะและสระเปนตวั ๆ  ตอเน่ือง

ตดิกนัเกือบไมมชีองไฟระหวางตัวอกัษร เชน  (พจนพากย) ไมพบการเขียนพยัญชนะสอง
ตัวเชื่อมตอกันเปนตัวเดียวกัน อันเปนลักษณะท่ีปรากฏโดยท่ัวไปในอักษรแบบธรรมดา เชน คำวา พระ เขียน
         พญา เขียน            เปนตน

๒.๑.๒ การใชพยัญชนะซอนแบบขอม สมุดไทยเร่ืองน้ีพบการใชเชิง ญ ซอนตัว ช ดงัน้ี
การใชพยัญชนะซอน ชญฺ  นี ้พบใชมาตัง้แตสมัยสุโขทัย เชน        และนิยมใชมาถึงสมยัอยุธยา เชน      และพบใช
เชนน้ีมาจนถงึเม่ือมีการพิมพเกิดข้ึนแลว กย็งัปรากฏใชในการพิมพดวย เชน      (จไุรรัตน ลกัษณะศิริ ๒๕๕๑ :
๓๒๗)

อกัษรไทยยอในสมดุไทยเร่ืองน้ี พบคำท่ีใชพยัญชนะซอน ชญฺ ดงัน้ี
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๒.๑.๓ การประกอบพยัญชนะกับสระ อักษรไทยยอในสมุดไทยเรื่องน้ี พบการประกอบ
พยญัชนะเชือ่มตอกบัสระ ๒ ลกัษณะคือ

๑) พยัญชนะที่มีหางแยกจากตัวพยัญชนะ เชนตัว ป และ ฝ เมื่อประกอบกับสระ
-า  -ิ และ  -ี  จะเขียนตอเน่ืองกับพยัญชนะ ดงัตัวอยาง
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๒) พยัญชนะท่ีมีหาง คือ ตัว ช ซ ส ศ เมื่อประกอบกับสระ -า สวนหางจะอยูดานขาง
โดยหาง ช จะอยทูบัเสนสร ะ-า สวน ส และ ศ หางจะอยดูานขางของพยญัชนะ ไมเขียนเสนต้ังข้ึนเชนปกติ ดงัตัวอยาง

 

 

 

๓) พยัญชนะท่ีไมมีหาง พยัญชนะท่ีไมมีหางแตปลายเสนอักษรของเสนหลังลากข้ึนขางบน
เชน  น  บ  ป  ผ  พ  ม  ย  เมือ่ประกอบกบัสระ  -า  - ิ  - ีจะเขียนตอเน่ืองเปนเสนเดียวกัน เชน

 

 

 

สวนพยัญชนะท่ีไมมีหางแตปลายเสนอักษรของเสนหลังลากลงขางลาง เชน ก ค ง ต ท ร ล ว
เมือ่ประกอบกับสระ -า จะลากเสนสระตอจากตวัพยญัชนะ เชน

 

 

ถาหากประกอบกบัสระ  - ิ  - ี  - ื จะเขียนสระตดิกนั โดยปลายสระจะเขยีนตดิกบัเสนตวัอกัษรหรอืมมุขวา
ของตวัอกัษร เชน

 

 

๔) การใชและการวางรูปสระและวรรณยุกต เมื่อประกอบรูปคำ อักษรไทยยอมีการใชและ
การวางรปูสระและวรรณยกุตในตำแหนงทีต่รงกับอกัขรวิธใีนปจจบุนัอยางเปนระบบเดยีวกัน ดงัตวัอยาง
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สวนอักษรไทยแบบธรรมดาในชวงสมัยอยุธยา การใชและวางรูปสระและวรรณยุกตไมตรงตามตำแหนง
เชนอกัขรวธิใีนปจจบุนั ดงัตวัอยาง

 

 

 

 

๒.๑.๔ การสะกดคำ การเขียนตัวสะกดการันตในเอกสารโบราณตาง ๆ ไมมีหลักเกณฑ
ในการเขียน มกัจะเขียนตามเสียงท่ีอาน จะสะกดอยางไรก็ไดใหสือ่สารไดตามตองการ เอกสารโบราณในสมยัอยธุยา
แมในหนาเดียวกันเขียนคำคำเดียวกันก็สะกดแตกตางกัน ดังเชนในพระสมุดตำราแผนคชลักษณ สมัยอยุธยา
(พ.ศ. ๒๒๙๑) พบคำบางคำเขียนแตกตางไปในเลมเดียวกันอยางหลากหลาย ดงันี้

 

   

 
     

 
       

ลักษณะดังกลาวปรากฏสืบทอดมาต้ังแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
ตอมาเมื่อมีระบบการพิมพและการจัดทำพจนานุกรมของชาวตางชาติขึ้นในสมัยปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จ-
พระน่ังเกลาเจาอยหูวั รชักาลที ่๓ การสะกดคำจงึเริม่มรีะบบมากข้ึน

อักษรไทยยอในสมดุไทยเร่ืองนันโทปนันทสูตรคำหลวงน้ี พบวา เร่ิมมกีารสะกดคำทีเ่ปนระบบ ตางกับ
เอกสารโบราณอ่ืน ๆ ในชวงเดียวกัน คำสวนใหญแมเขียน ไมเหมอืนปจจุบนั แตกเ็ขียนสะกดคำตรงกันตลอดท้ังเลม
ดังตัวอยางคำท่ีสะกดการันตเหมือนกันต้ังแตหนาตนถึงหนาปลายซ่ึงแตกตางกับการเขียนคำในปจจุบนั
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สมุดไทยเร่ืองนันโทปนันทสูตรคำหลวงนี้บันทึกดวยอักษรไทยยอที่มีสัณฐานตัวอักษรท่ีงดงามที่สุด
การพบพยัญชนะ ฑ และ ฮ ในสมุดไทยเร่ืองนี้ทำใหอักษรไทยมีจำนวนครบ ๔๔ ตัวเปนครั้งแรก และยังพบ
เคร่ืองหมายทัณฑฆาตเปนคร้ังแรกโดยใชกำกบับนพยัญชนะท่ีเปนตัวสะกด สวนสระนัน้พบใชเชนเดียวกับรูปอักษร
ธรรมดา แตสระเอาะและสระอัวมีรปูแตกตางไป นอกจากน้ียงัพบวาอักขรวิธไีมแตกตางกบัอกัขรวิธขีองอักษรไทย
แบบธรรมดามากนัก แตอักขรวิธีอักษรไทยยอเร่ิมมีระบบท่ีชัดเจนมากข้ึน ทั้งการใชและการวางตำแหนงสระ
การใชและการวางตำแหนงวรรณยุกต การสะกดคำ การใชเครื่องหมาย ทำใหการบันทึกอักษรไทยยอในเร่ืองนี้
มแีบบแผน ประณตี งดงามกวาการบันทกึของสมดุไทยในยคุกอน หรือแมแตในยุคเดียวกัน
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เศรษฐกจิสรางสรรค: ความหมาย แนวคิด และโอกาส
สำหรับประเทศไทย

Creative Economy: Definition, Concept and Opportunity
for Thailand

นพพร  จันทรนำชู1

บทคัดยอ

จดุมงุหมายของบทความน้ีตองการนำเสนอใหเหน็วาเศรษฐกจิสรางสรรค เปนการใชความรแูละความคิด
สรางสรรคในการสรางงาน สรางรายได สรางความมีสวนรวม สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สงเสริม
ภมูปิญญาทองถิน่ สรางความเขมแขง็ใหกบัเศรษฐกจิระดับฐานราก และสอดรบักับการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจสรางสรรคสามารถสรางโอกาสสำหรับประเทศไทย ในการปรับเปล่ียนยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกจิจากการสรางความไดเปรยีบทางการแขงขันดวยตนทุนต่ำ มาเปนการสรางความไดเปรยีบทางการแขงขัน
ดวยความคดิสรางสรรค และนำไปสกูารพัฒนาท่ีสมดลุและย่ังยนื

Abstract
The objective of this article is to show that creative economy is knowledge and creativity used

for creating jobs, income and participation. It also promotes human development, local wisdom strengths
for grounded economy, and supports changes in economic environment. Moreover, The creative
economy creates opportunities for Thailand to change its economic strategy from taking advantage
of competition in the low-cost economy to competition in the creative one. This, in the end, would bring
about balanceable and sustainable development.

คำสำคญั: เศรษฐกจิสรางสรรค,  ประเทศไทย
Keywords: Creative Economy, Thailand

บทนำ
ยทุธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิแบบทนุนิยม

อตุสาหกรรม ทีเ่นนการผลติจำนวนมาก เพ่ือใหเกดิการ
ประหยัดจากขนาดและการลดตนทุนการผลติ อนันำมา
ซึง่ความไดเปรียบในการแขงขนั  ทำใหทรพัยากรของชมุชน
ทัง้ทรพัยากรธรรมชาติ ทรพัยากรมนษุยกลายเปนเพียง

วตัถุดบิราคาถกูเพ่ือสนับสนุนการเตบิโตของระบบทุนนิยม
อตุสาหกรรม อกีท้ังยังทำใหภมูปิญญาทองถิน่กลายเปน
สิ่งท่ีไมมีความสำคัญสำหรับการพัฒนาในระบบทุน
นยิมอตุสาหกรรม (อภิชยั พนัธเสน, 2535: 6-8) แตดวย
เ ง่ือนไขในการแขงขันทางเศรษฐกิจในปจจุบันท่ี
เปลีย่นแปลงไป  ทำใหแตละประเทศไมสามารถใชตนทุน
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การผลิตที่ต่ำในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ไดอกีตอไป ประกอบกบัการใหความสำคญักบัการพฒันา
เศรษฐกิจบนฐานความรู การอนุรักษทรัพยากรและ
สิง่แวดลอม และการเสรมิสรางความเขมแข็งของชมุชน
เศรษฐกิจสรางสรรคจงึเปนทางเลือกหน่ึงของการพัฒนา
เศรษฐกจิท่ีจะสามารถนำความร ูนวัตกรรม และความคดิ
สรางสรรคเปนยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาประเทศ
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแหงชาต,ิ 2552ก: 12) บทความนีจ้งึตองการนำ เสนอ
ถงึความหมายและความเปนมาของเศรษฐกิจสรางสรรค
จากน้ันเปนการนำเสนอแนวคิดและความสำคัญของ
เศรษฐกจิสรางสรรค สภาพการณและโอกาสของประเทศไทย
ในการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค  และขอเสนอเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกจิสรางสรรคสำหรับการพัฒนาประเทศ
ไดอยางสมดุลและย่ังยืน

ความหมายของเศรษฐกิจสรางสรรค
ความหมายของเศรษฐกิจสรางสรรคยังไมมี

การนิยามท่ีไดรบัการยอมรับรวมกนั  หากแตมกีารปรบัใช
ความหมายใหเหมาะสมกับบริบทของแตละประเทศ
และเปนความหมายในลักษณะองครวมที่เชื่อมโยงกัน
อยางมีปฏิสัมพันธระหวาง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี ซึง่มผีใูหความหมายของเศรษฐกิจสรางสรรค
ไวดังนี้

จอหน ฮาวก้ินส (Howkins, 2001: 3) กลาววา
เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative economy) หมายถึง
การสรางมูลคาท่ีเกิดจากความคิดของมนษุย

หนวยงานอุตสาหกรรมสรางสรรค สำนักงาน
วฒันธรรม สือ่ และกีฬาแหงสหราชอาณาจกัร (Creative
Industries Task Force, 2001: 5) ไดใหความหมายของ
เศรษฐกิจสรางสรรค วาหมายถึงเศรษฐกจิท่ีประกอบดวย
อตุสาหกรรมท่ีมรีากฐานมาจากความคิดสรางสรรคของ
บุคคล ทักษะความชำนาญ และความสามารถพิเศษ
ซึ่งสามารถนำไปใชประโยชนในการสรางความม่ังค่ัง
และสรางงานใหเกิดข้ึนได และสามารถส่ังสมและสงผาน

จากรนุเกาสรูนุใหมดวยการคมุครองทรัพยสนิทางปญญา
การประชมุสหประชาชาตวิาดวยการคาและการพัฒนา
(UNCTAD, 2008: 3-4) ไดสรุปความหมายของเศรษฐกิจ
สรางสรรคไววาครอบคลมุถงึประเด็นตางๆ ดงันี้

- เปนแนวคิดท่ีเก่ียวกบัศักยภาพในการใชสนิทรพัย
ทางความคิดสรางสรรค (Creative assets) เพ่ือพฒันา
และสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ

- สนบัสนุนใหเกิดการสรางงาน การสรางรายได
การสรางความมีสวนรวมทางสังคม การสงเสริมความ
หลากหลายทางวฒันธรรม และการสงเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

- ครอบคลุมถึงลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ทีม่ปีฏิสมัพันธกบัเทคโนโลย ีสนิทรัพย
ทางปญญา และการทองเท่ียว

- เปนชดุของกจิกรรมทางเศรษฐกิจฐานความรู
ทีเ่ชือ่มโยงกับเศรษฐกิจในระดับฐานรากเขากบัเศรษฐกิจ
ในระดับมหภาค

- เปนเงือ่นไขทีเ่ปนไปไดสำหรบัหนวยงานภาครัฐ
ทีจ่ะนำไปพฒันานโยบายดานวฒันธรรมเชงิบรูณาการ
เพื่อการพัฒนา

จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวา
เศรษฐกจิสรางสรรค หมายถึง การใชความคดิสรางสรรค
ในการสรางงาน การสรางรายได และการสรางความมี
สวนรวมในสงัคม เพ่ือสรางความเชือ่มโยงระหวางเศรษฐกจิ
ในระดับฐานรากใหเขากับเศรษฐกจิมหภาค อนันำไปสู
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ความเปนมาของเศรษฐกิจสรางสรรค
การพัฒนาเศรษฐกจิในระบบทุนนิยมอตุสาหกรรม

โดยมุงผลิตสินคาและบริการท่ีมีลักษณะเหมือนกันแก
ผูบริโภคแตละกลุม และมีการผลิตจำนวนมาก (Mass
production) เ พ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาด
(Economy of scale) สงผลใหตนทุนตอหนวยในการผลิต
ลดลง และทำใหกำไรของผูประกอบการสูงข้ึน อีกท้ัง
การพฒันาเศรษฐกจิในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ยงัทำ
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ใหชมุชนกลายเปนแหลงวัตถุดบิสำหรบัการผลิตในภาค
อุตสาหกรรม และเปนแหลงสนับสนุนแรงงานราคาถูก
ในการทำหนาท่ีเปนเพียงสวนหน่ึงของกระบวนการผลติ
ใหแกภาคอุตสาหกรรมในเมือง (วิทยากร เชียงกูล,
2526: 18)  ซึง่เปนการสรางความไดเปรยีบทางการแขงขนั
ทางเศรษฐกิจจากการใชปจจยัการผลิตราคาถูก (Factor
driven economy) วิถกีารผลิตดงักลาวสงผลใหทรพัยากร
ในชุมชนถูกนำมาใชอยางส้ินเปลือง อีกทั้งวิธีการผลิต
ของระบบทนุนยิมอตุสาหกรรมยังทำใหเกดิสภาพแวดลอม
เสือ่มโทรมลง (อภชิยั พนัธเสน, 2535: 6-8) ยิง่ไปกวานัน้
ความรขูองชมุชนหรอืภูมปิญญาทองถ่ินท่ีมอียใูนวิถชีวีติ
ของชุมชนถูกทำใหไมมีบทบาทและความสำคัญใดๆ
ภายใตการพัฒนาตามระบบทนุนิยมอตุสาหกรรม

แตดวยเงือ่นไขและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทัง้แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจทีเ่ปลีย่น
ผานจากยุคเศรษฐกิจอตุสาหกรรม (Industrial economy)
มาสยูคุเศรษฐกิจขอมลูขาวสาร (Information economy)
ทีใ่ชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสำคญั จนถึงยุคเศรษฐกจิ
ฐานความรู (Knowledge economy) โดยเฉพาะดาน
วทิยาศาสตร เทคโนโลยี การวจิยัและพัฒนา เพือ่สราง
ความเขมแข็งใหกบัฐานการผลิตและบุคลากรของประเทศ
(ชวูทิย มติรชอบ,  2553: 1) และเขาสยูคุเศรษฐกิจสรางสรรค
ที่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจะเกิดข้ึนได จำเปนตองมี
ความไดเปรียบทางความคิดสรางสรรค (Innovation
driven economy) นัน่คอื ความสามารถในการใชทกัษะ
ดานความคดิสรางสรรค เทคโนโลย ีและธรุกิจรปูแบบใหม
รวมท้ังสรางสรรคสิ่งใหมไดอยางมีประสิทธิภาพกวา
ประเทศอืน่ๆ (ซดีาร ไรลลี,่ 2553: 5) นอกจากนี ้รปูแบบวถีิ
การบรโิภคทีม่คีวามหลากหลายและมีการเปลีย่นแปลง
อยางรวดเร็ว ทำใหการแขงขันทางธุรกิจไมสามารถใช
ตนทนุและราคาท่ีต่ำเปนสิง่กระตนุการบริโภคและสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน (Comparative advantage)
ไดอกีตอไป รวมไปถึงขอจำกดัดานทรัพยากรธรรมชาติ
ทีล่ดนอยลง ปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเพ่ิมมากขึน้ สงผลให
รูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจตองเปลี่ยนแปลงจาก

เดมิไปสกูารพัฒนาเศรษฐกจิอยางสรางสรรคท่ีใชความรู
นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงสรางสรรคและสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
ที่นำไปสูการพัฒนาประเทศไดอยางย่ังยืน

เศรษฐกจิสรางสรรคและอุตสาหกรรมสรางสรรค
จึงเปนทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีจะนำพา
ประเทศหลุดพนจากการพ่ึงพาปจจัยการผลิตราคาถูก
และใชทรัพยากรการผลิตอยางส้ินเปลือง และเปล่ียน
มาเปนการพัฒนาประเทศท่ีอาศัยการเชื่อมโยงกัน ทั้ง
ภาคเกษตรกรรม ภาคอตุสาหกรรม และภาคบรกิาร อยบูน
พื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น ผนวกเขากับการใชองคความรูและ
นวตักรรม

แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสรางสรรค
แนวคิดท่ีใชอธิบายความสัมพันธระหวาง

องคประกอบ 3 ดานท่ีมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันใน
การสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค มีดังน้ี (UNCTAD,
2008: 15-21)

1) ดานอตุสาหกรรมสรางสรรค (Creative
industry) หมายถึง วงจรของการคิด การผลิต การจำแนก
แจกจายสินคาและบริการที่ใชความคิดสรางสรรค
(Creative goods and services) และทรัพยสินทาง
ปญญามาเปนวัตถุดบิ โดยอตุสาหกรรมสรางสรรคเปน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานความรูที่สรางท้ังสินคาและ
บริการในอตุสาหกรรมท่ีมทีัง้ความคิดสรางสรรค  มลูคา
ทางเศรษฐกิจ และสามารถตอบสนองความตองการ
ทางการตลาด  ผปูระกอบการในอุตสาหกรรมสรางสรรค
จงึเปนไดทัง้ระดับปจเจกบคุคล ผปูระกอบการในวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอมในระดับชุมชนทองถิ่นจนถึง
เครือขายทางธุรกิจขนาดใหญในระดับประเทศและ
ระดับโลก

2) ดานทรัพยากรมนุษย (People) ทรพัยากร
มนุษยที่มีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรค ม ี2 สวน
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สวนแรกคือ ชนชัน้สรางสรรค (Creative
class) ชนชัน้สรางสรรคจะเปนผทูีเ่ก่ียวของกบัการสรางสรรค
คณุคา ความเปนปจเจก ความยืดหยนุ ความเปดกวาง
และความหลากหลายในการสรางแนวคดิ รปูแบบและ
ผลิตภัณฑใหม  ดงัท่ี รชิารด ฟลอรดิา (Richard Florida)
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับชนช้ันสรางสรรค ไวในหนังสือ 
The rise of the creative class ในป 2002 ไววา ดวย
แรงขับของสำนึกในดานดีจะทำใหการทำงานดวยพลัง
สรางสรรคของกลุมชนชั้นสรางสรรคเหลาน้ี สงผลท่ีดี
ทั้งตอผลิตภัณฑ ผลงาน และสงผลในดานสังคมดวย
ซึง่หมายถงึวากจิกรรมตางๆ ลวนมคีวามสมัพนัธกบังาน
ของพวกเขาน้ัน จะนำไปสูการมีชีวิตท่ีมีความสุขและ
รวมทั้งการพัฒนามนุษยชาติที่ดีขึ้น (วิริยะ สวางโชติ,
2552: 20-23) กลมุชนชัน้สรางสรรคจงึมบีทบาทสำคญั
ตอการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑและการพัฒนา
เศรษฐกจิ ผานความคิดสรางสรรคในการทำงาน

สวนที่ 2 ผูประกอบการสรางสรรค
(Creative entrepreneurs) จอหน ฮาวก้ินส ไดนยิาม
ความหมายของผปูระกอบการสรางสรรค ไววามีลกัษณะ
คลายกับผูประกอบการในรูปแบบดั้งเดิมท่ียังคงให
ความสำคญักับการแสวงหารายไดและผลประกอบการ
และนำทรพัยากรการผลติทีม่อียอูยางจำกดั เชน วตัถดุบิ
แรงงาน เคร่ืองจักร มาใชใหเกิดประโยชนสงูสุดในการ
ผลิตสินคาและบริการใหตอบสนองความตองการของ
ตลาด แตจะมขีอแตกตางทีส่ำคัญตรงท่ี ผปูระกอบการ
สรางสรรคจะใชความคิดสรางสรรคเปนทรัพยากรใน
การสรางความม่ังคัง่ใหเกิดขึน้ สามารถแปลงความคิด
ใหเปนธรุกจิ มคีวามคดิรเิริม่ มหีวัใจของนกัธรุกจิ และ
สามารถสรางกลยุทธทางการตลาดของผลิตภัณฑที่
จะแสดงถึงสมรรถนะของผลิตภัณฑที่จะเขาสูตลาด
(Howkins, 2001: 5) ดงันัน้ องคกรและสังคมท่ีใชเพียง
ความคดิสรางสรรคของคนบางกลมุ จะสงผลใหองคกร
และสังคมน้ันมคีวามกาวหนาอยใูนระดับต่ำ สวนองคกร
และสังคมท่ีสามารถทำใหมนุษยสวนใหญทั้งในระดับ
ผปูระกอบการและบุคลากรไดมสีวนรวมในกระบวนการ

ของการคดิสรางสรรค องคกรและสงัคมนัน้จะเปนองคกร
และสังคมที่มีทั้งศักยภาพและโอกาสในการสรางสรรค
ไดอยางไมสิ้นสุด

3) ดานพ้ืนท่ี  พืน้ท่ีเปนองคประกอบสำหรบั
การสงเสริมเศรษฐกจิสรางสรรค ซึง่ประกอบดวย 2 สวน
คอื สวนท่ี 1 เมืองสรางสรรค (Creative city) ความหมาย
ของเมอืงสรางสรรคในท่ีนีไ้มใชเปนเร่ืองของการปรบัปรุง
ภมูทิศันหรอืการพัฒนาเมืองในเชงิทองเทีย่วเพียงดานเดยีว
แตยังหมายถึงแนวคิดของการพัฒนาเมืองท่ีสนับสนุน
ใหเกดิกจิกรรมเศรษฐกจิจากความคดิสรางสรรค  ทีเ่ปน
แหลงดึงดูดและเปนศูนยรวมของชนชั้นสรางสรรคและ
ผปูระกอบการสรางสรรคจากท้ังในประเทศและตางประเทศ
เนือ่งจากชนช้ันสรางสรรคเหลานีเ้ปรยีบเหมือนสินทรัพย
สำคญัท่ีเคล่ือนท่ีไปท่ัวโลก เพ่ือแสวงหาสถานท่ีทีเ่หมาะสม
สำหรับการอยูอาศัยและประกอบธุรกิจสรางสรรค 
(อภสิทิธิ ์ไลสตัรไูกล, 2553: 15-16) เมืองสรางสรรค จงึ
เปนพ้ืนท่ีทีป่ระกอบกจิกรรมทางวฒันธรรมหลากหลาย
ประเภท เปนสวนหน่ึงของความสมบูรณในหนาที่
ทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองและเปนพ้ืนท่ีของ
การสรางสรรคสินคาและบริการ

ปจจัยท่ีนำไปสูความเปนเมืองสรางสรรค
ประกอบดวย ลกัษณะทางกายภาพ 4 ประการ ประการแรก
คอื การมีพืน้ท่ีสาธารณะท่ีทำใหทกุคนเขามามีสวนรวม
ประการท่ีสอง คอื การเชือ่มโยงผคูนดวยเสนทางสญัจร
ประการทีส่าม คอื การเปนศูนยรวมของสิง่อำนวยความ
สะดวกตางๆ เชน รานคา รานอาหาร แหลงบนัเทิง แหลง
ความร ู และประการทีส่ี ่คอื การมีระบบขนสงสาธารณะ
รองรับความเปนเมืองสรางสรรค โดยนำความรูมา
พัฒนาเมืองใหมีลักษณะของการผสมผสานระหวาง
ประวัตศิาสตรและโครงสรางท่ีทันสมยั เพ่ือใหลักษณะ
ทางกายภาพของเมืองมีปฏิสัมพันธที่แทจริงระหวาง
คนกบัเมอืง  ซึง่การสรางบรรยากาศของความเปนเมอืง
สรางสรรคจะตองมีลักษณะสำคัญคือ ความเปนเมือง
ที่เปดกวางทางความคิด มีสถานท่ีที่เปดโอกาสใหมี
การเรียนรูและมีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือใหเกิด
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กระบวนการใชความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมใน
การพัฒนาผลิตภัณฑและการประกอบธุรกิจ ทั้งใน
แหลงพ้ืนท่ีเมืองและผานเครือขายท่ัวโลก พรอมทั้งมี
สภาพแวดลอมทีด่งึดูดใหผปูระกอบการสรางสรรคและ
นกัคดิจากแหลงตางๆ มาแสวงหาแรงบนัดาลใจในการ
พฒันาผลงาน การอยอูาศัยและประกอบธุรกิจ  ลกัษณะ
ทีส่ำคัญอกีประการหนึง่คือ วสิยัทัศนผนูำของเมอืงและ
ประเทศท่ีเขาใจถงึกระบวนการสรางเมอืงท่ีมสีภาพแวดลอม
ที่เอ้ือใหความคิดสรางสรรค การประกอบธุรกิจและ
การอยูอาศัย รวมถึงการสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ินให
เปนฐานของการสรางแรงบันดาลใจและความคดิสรางสรรค
(อภสิทิธิ ์ไลสตัรไูกล,  2553: 17-18)

สวนท่ี 2 การสรางเครือขายอุตสาหกรรม
สรางสรรค (Creative cluster) การสรางเครือขาย
อตุสาหกรรมสรางสรรค เปนการรวมตัวของอตุสาหกรรม
สรางสรรคในการดำเนินกิจการท่ีมีจุดประสงครวมใน
การผลิตผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค ทั้ง ท่ีอยู ในพื้นท่ี
ใกลเคยีงกันและในพืน้ทีท่ีห่างไกลกัน ใหมคีวามรวมมือ
เก้ือหนุน เช่ือมโยง และเสริมกิจการซ่ึงกันและกัน อยาง
ครบวงจร (Commonality and complementary)
ประกอบดวย การสรางเครอืขายความเชือ่มโยงในแนวตัง้
(Vertical linkage) ซึง่เปนความเชือ่มโยงของผปูระกอบการ
ธรุกจิอตุสาหกรรม ตัง้แตธรุกจิตนน้ำจนถงึปลายน้ำ และ
การสรางเครือขายความเช่ือมโยงในแนวนอน (Horizontal
linkage) ซึง่เปนความเช่ือมโยงกบัภาคธุรกิจและหนวยงาน
สนับสนุนอุตสาหกรรมดานตางๆ เชน ธุรกิจบริการ
สถาบันการศึกษาและฝกอบรม สถาบันวิจัยพัฒนา
ตลอดจนหนวยงานภาครัฐตางๆ ที่เก่ียวของ เพื่อรวม
ดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายของการสรางเครือขาย เชน
การสรางความชำนาญเฉพาะ การแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและเทคโนโลยีการผลิต การแบงปนแลกเปล่ียน
อปุกรณการผลติ การเพ่ิมผลติภาพ และการสรางนวัตกรรม
รวมกัน ซึ่งเปนเง่ือนไขสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรค

ความสำคัญของเศรษฐกจิสรางสรรคตอการพฒันา
ประเทศ

เศรษฐกจิสรางสรรคมคีวามสำคัญในฐานะทีเ่ปน
ทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทีจ่ะสงเสริม
การพัฒนามนุษย การสรางความเขมแข็งของชุมชน
และนำไปสกูารพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในประเดน็
ดังตอไปนี้ (ศุภวุฒิ สายเชื้อ, 2552: 106; สำนักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ,
2552ข: 53-65)

1) ดานทรัพยากรมนษุย การผลิตในลกัษณะ
อุตสาหกรรมแบบเดิมจะเนนการใชเครื่องจักร ทำงาน
รวมกบัแรงงาน โดยใหแรงงานทำงานเฉพาะดาน และ
ทำงานในรูปแบบเดิมตลอดเวลา ใหเกิดความชำนาญ
เพือ่ลดตนทนุการผลิต และทำใหเกิดความไดเปรยีบทาง
การแขงขันจากตนทุนการผลิตท่ีต่ำ โดยไมจำเปนตองพัฒนา
ทกัษะการทำงานใหแกแรงงาน นอกจากนี ้ผปูระกอบการ
ยังตองเผชิญกับความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน
ราคาถูก และการแขงขันจากประเทศอืน่ท่ีมคีาจางแรงงาน
ถกูกวา ขณะทีเ่ศรษฐกจิสรางสรรคจะสงเสรมิการจางงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหใชความคิดสรางสรรค
ในการทำงาน เพือ่เพ่ิมมลูคาใหแกผลติภณัฑและสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขันจากความคิดสรางสรรค
และไมจำเปนตองลดคาจางแรงงานใหต่ำเพือ่แขงขันกับ
สนิคาของประเทศอืน่

2) ดานความร ูการผลติในลักษณะอตุสาหกรรม
แบบเดิม ผปูระกอบการเพือ่การสงออกสวนใหญเปนเพียง
ผรูบัจางผลติท่ีรอคำส่ังซือ้จากตางประเทศ และจำเปน
ตองพึง่พาเงินลงทนุ อปุกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ ซึง่ผปูระกอบการไมสามารถ
ประยุกตใชความรขูองตนใหเขากบัเคร่ืองจกัร อปุกรณ
และเทคโนโลยใีนการพัฒนาผลติภณัฑของตนเอง และ
ไมสามารถสรางโอกาสในการสรางมูลคาเพ่ิมแกผลิตภัณฑ
และเพ่ิมผลิตภาพของอุตสาหกรรมโดยอาศัยพ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลยทีีม่อียู  ทำใหมลูคาของผลผลิตทีป่ระเทศ
ไดรบัจากการประกอบการอยใูนระดับต่ำ ขณะท่ีการพัฒนา
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ประเทศตามแนวทางเศรษฐกจิสรางสรรคไมจำเปนตอง
พึ่งพิงเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตจากตางประเทศ
แตเพียงอยางเดียว หากแตผูประกอบการสามารถใช
ความรู ภมูปิญญาทองถ่ิน และปจจัยการผลติในชมุชน
ในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ โดยไมจำเปน
ตองพ่ึงพาเงินลงทุนจำนวนมาก และสามารถใชเงนิลงทุน
จากสมาชิกของกลุมหรือชุมชน อันเปนการสรางความ
มสีวนรวมใหแกคนในชมุชนไดอีกทางหน่ึงดวย

3) ดานสิ่งแวดลอม ในอดีตการผลิตใน
ลักษณะอุตสาหกรรมแบบเดิม รัฐมักผอนปรนเง่ือนไข
ดานส่ิงแวดลอมและดานสุขภาพในการต้ังโรงงาน
อตุสาหกรรมขนาดใหญ เพ่ือจงูใจนักลงทนุใหเขามาลงทุน
ในภาคอตุสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิง่การลงทนุจาก
ตางประเทศ แตปจจุบันเง่ือนไขและขอจำกัดของการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญจะมีมากข้ึน ทัง้ขอจำกัด
ดานส่ิงแวดลอม ขอจำกัดดานสุขภาพ ขอกำหนดของ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายตางๆ ทำใหการลงทุนใน
อุตสาหกรรมแบบเดิมไมสามารถทำไดอยางปราศจาก
ขอจำกดัเชนในอดตี  ขณะทีก่ารพัฒนาประเทศตามแนวทาง
เศรษฐกิจสรางสรรคสวนใหญ จะไมสงผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมและดานสุขภาพ เน่ืองจากเปนการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ไมจำเปนตองมีการลงทุนขนาดใหญ เชน
ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมการออกแบบ
และมักเปนธุรกิจดานการใหบริการ เชน การทองเท่ียว
เชงิวฒันธรรม การทองเท่ียวเชิงนเิวศ ซึง่จะมสีวนชวยให
มีการพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหดียิ่งข้ึน

4) ดานความยั่งยืน อุตสาหกรรมแบบเดิม
สวนใหญเปนอุตสาหกรรมท่ีรับจางผลิตตามคำส่ังซื้อ
และจำเปนตองซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักร เทคโนโลยี และ
ตลาดตางประเทศ อกีทัง้ตองลดตนทนุการผลิต โดยเฉพาะ
อยางยิง่ตนทนุคาจางแรงงานใหต่ำลง เพือ่จูงใจนกัลงทนุ
ตางประเทศใหเขามาลงทุน สงผลใหการเติบโตทาง
เศรษฐกจิของประเทศมีความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจโลก ทำใหโครงสรางการผลติในประเทศ
มคีวามออนแอและไดรบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก

ไดงาย ขณะท่ีการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค
จะใชความคิดสรางสรรคในการพฒันาสินคาและบรกิาร
มุงเนนไปท่ีการเพ่ิมคุณคาและสรางมูลคาใหกับสินคา
ในกลุมที่ประเทศมีความสามารถในการแขงขันอยูแลว
ทำใหผูประกอบการไมจำเปนตองกดราคาสินคาใหต่ำ
เพ่ือแขงขันกับผผูลิตรายอืน่ รวมทัง้เศรษฐกิจสรางสรรค
ยังสงเสริมความสามารถในการแขงขันในกลุมสินคา
ที่สอดคลองกับศักยภาพของประเทศ จึงสามารถลด
ความเส่ียงจากการพ่ึงพาภาคเศรษฐกิจใดภาคเศรษฐกจิ
หนึง่  ซึง่ชวยใหการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมคีวาม
ยั่งยืนมากกวา

เศรษฐกิจสรางสรรคจึงเปนทางเลือกหนึ่งของ
การพัฒนา ทีจ่ะสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย สงเสรมิ
ความรขูองชมุชน สงเสรมิคณุภาพของส่ิงแวดลอม และ
สรางความย่ังยนืใหแกโครงสรางทางเศรษฐกจิของประเทศ
ประเทศไทยจึงจำเปนตองสรางโอกาสของประเทศ
ในการปรับเปล่ียนโครงสรางทางเศรษฐกิจ เพ่ือสงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค

สภาพการณและโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค
ของประเทศไทย

สำหรับประเทศไทย ไดมีการกำหนดขอบเขต
ของเศรษฐกิจสรางสรรคที่ครอบคลุมงานสรางสรรคใน
หลายดาน ซึง่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (2552ข: 67) ไดจัดแบงสินคาและ
บรกิารภายใตแนวคดิเศรษฐกิจสรางสรรค โดยยึดตาม
กรอบของ UNCTAD ซึง่แบงไดเปน 4 ดาน

1. ดานมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ประกอบดวย งานฝมอืและหัตถกรรม  การทองเท่ียวเชงิ
วฒันธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ  การแพทย
แผนไทย  และอาหารไทย

2. ดานศิลปะ ประกอบดวย ศลิปะการแสดง
และทัศนศลิป

3. ดานสือ่สมยัใหม  ประกอบดวย ภาพยนตร
และวดีทิศัน  การพมิพ  การกระจายเสียง และดนตรี
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:  

. .  

  

 

2549 84,660.61 163,690.06 244,875.39 451,616.68 944,842.74 

2550 83,650.19 175,569.96 256,068.68 456,783.33 972,072.16 

2551 86,725.01 189,035.20 268,304.08 477,553.20 1,021,617.49

2552 85,821.01 168,904.59 268,898.43 471,302.45 994,926.48 

2553 99,249.16 197,733.65 288,544.68 531,364.76 1,116,892.25

 88,021.20 178,986.69 265,338.25 477,724.08 1,010,070.22

:  (2556)  

4. ดานงานสรางสรรคและออกแบบประกอบดวย
การออกแบบ  แฟชัน่  สถาปตยกรรม  การโฆษณา และ
ซอฟทแวร

เมือ่พจิารณามูลคาของอุตสาหกรรมสรางสรรค
ของประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2549 ถงึป พ.ศ. 2553

พบวา มมีูลคาเฉลีย่ 1,010,081.02 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 11.2 ของผลิตภัณฑภายในประเทศมวลรวม
(Gross Domestic Product: GDP) โดยมีสัดสวนท่ี
ลดลงจากรอยละ 12.04 ในป พ.ศ.2549 เปนรอยละ
10.33 ในป 2551 ดงัตารางที ่1

ตารางที ่1  มลูคาของอุตสาหกรรมสรางสรรคของประเทศไทย

. .  ( )  ( ) 

2549 944,842.74 12.04 

2550 972,072.14 11.40 

2551 1,021,671.48 11.25 

2552 994,926.48 11.00 

2553 1,116,892.25 10.33 

 1,010,081.02 11.2 

:  (2556)  

เมือ่พจิารณามลูคาของอตุสาหกรรมทีม่คีวามคดิ
สรางสรรคในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2549 - 2553
จำแนกรายดานไดดงัน้ี ดานงานสรางสรรคและออกแบบ

มมีลูคาเฉลีย่สงูสุดเทากบั รองลงมาคอืดานส่ือสมยัใหม
ดานศิลปะ และดานการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
และธรรมชาต ิดงัตารางท่ี 2

ตารางที ่2  มลูคาของอุตสาหกรรมสรางสรรค จำแนกรายดาน
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อยางไรก็ตาม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ยงัไมไดมกีารกำหนดแผน
พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทยไวอยาง
ชดัเจน ทำใหขาดการมองภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกจิ
สรางสรรคอยางเปนระบบ แตในแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 11
(พ.ศ.2555-2559) ไดมกีารกำหนดใหยทุธศาสตรการสราง
เศรษฐกจิทีม่เีสถยีรภาพบนฐานความร ูเพ่ือเปนแนวทางหน่ึง
ของการขบัเคลือ่นยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการผลติ
ใหสมดุลและย่ังยืน บนหลักการพ้ืนฐานของแนวคิด
การเพ่ิมคณุคาของสนิคาและบริการ โดยใชองคความรู
และนวัตกรรมผนวกกับจดุแขง็ทางดานความหลากหลาย
ของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความ
เปนไทย (สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2554)

ดงัน้ัน โอกาสของประเทศไทยในการปรบัเปลีย่น
โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศจากการพึ่งพิงปจจัย
การผลติทีม่รีาคาถูก ไปสกูารเพิม่มลูคาของผลผลติและ
พัฒนาเศรษฐกิจจากความคิดสรางสรรค ดวยโอกาส
ดงัตอไปนี ้(สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2552ข: 70-71; เจริญชัย
ไชยไพบลูยวงศ,  2552: 28)

1) กระแสความนิยมในวัฒนธรรมตะวันออก
สงผลใหเกดิความตองการสนิคาและบรกิารดานวฒันธรรม
ของประเทศในทวีปเอเซีย ทัง้ประเทศจีน ประเทศญ่ีปนุ
ประเทศเกาหลีใต ประเทศอินเดีย รวมท้ังประเทศไทย
ซึ่งเปนประเทศท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนมภีมูปิญญาทองถ่ิน
ทีไ่ดรบัการสบืทอดมาเปนเวลานาน และเปนอตัลกัษณ
ทางวัฒนธรรมของไทย จึงเปนโอกาสของประเทศไทย
ที่จะนำวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินของไทย มา
เสริมสรางกระบวนการผลิตสนิคาและบริการ ตลอดจน
เพ่ิมคุณคาและมูลคาทางเศรษฐกิจของการผลิตและ
บริการ

2) จากการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะสาขาการแพทยและสาธารณสุข
ทำใหประชากรทัว่โลกมีอายุยนืยาวขึน้ และเขาสกูารเปน
สงัคมผสูงูอายุ ซึง่เปนโอกาสของประเทศไทยในการพัฒนา
บริการเชิงสุขภาพ เชน การใหบริการดูแลผสูงูอายุ การให
บรกิารการแพทยและสขุภาพ การใหบรกิารท่ีพกัสำหรบั
นักทองเที่ยวท่ีจะพำนักพักพิงในระยะยาว ภาครัฐและ
ผูประกอบการของไทย จึงจำเปนตองเรงปรับเปลี่ยน
โครงสรางภาคการผลิตและบริการของประเทศ ใหสอดคลอง
กับพฤติกรรมและรูปแบบการบริโภคของประชากรโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป

3) ประเทศไทยมภีมูศิาสตรและทรพัยากรธรรมชาติ
ทีอ่ดุมสมบรูณ และมคีวามหลากหลายทางชีวภาพ อนัเปน
ทนุสำคัญสำหรับการทองเทีย่วเชงิสรางสรรค (Creative
tourism) ซึง่เปนการเดนิทางท่ีนำไปสปูระสบการณทีแ่ทจริง
และมีการเช่ือมโยงนักทองเท่ียวเขากับแหลงทองเท่ียว
ดวยการเรียนรแูบบมีสวนรวมในงานศลิปะและคณุลักษณะ
พเิศษของสถานท่ี และยังทำใหเกิดการเช่ือมสมัพันธกบั
ผูคนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่ ซึ่งเปนผูสรางสรรควัฒนธรรม
ทีย่งัมีชวีติน้ันข้ึนมา  ประกอบกับคนไทยมนีสิยัออนนอม
ถอมตน ปรับตัวใหเขากับผูอื่นไดงาย มีความเปนมิตร
และมใีจรกัในงานบริการ และทีส่ำคญัทีส่ดุ คอื รอยยิม้
อันเปนอัตลักษณที่สามารถสรางความประทับใจตอ
ผูมาเยือน และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกธุรกิจ
บริการและธุรกิจทองเท่ียวไดเปนอยางดี

4) ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศไทย สามารถเชื่อมโยงเครือขายทางสังคม
และสรางโอกาสทางธรุกจิเชงิสรางสรรค เชน การพัฒนา
ตอยอดภูมปิญญาทองถ่ิน สนิทรพัยทางวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย ใหเขากับความรแูละเทคโนโลยสีมยัใหม
การพัฒนาดานการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Niche market)
ผานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือใหเขาถึงกลมุเปาหมาย
ไดมากข้ึน
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ขอเสนอเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของ
ประเทศไทย

แมวาประเทศไทยจะมีโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจสรางสรรค ทั้งดานความตองการของตลาด
และความพรอมของปจจยัพืน้ฐานของประเทศ อยางไร
ก็ตาม ยังมีขอจำกัดอันเปนอุปสรรคในการพัฒนา
เศรษฐกจิสรางสรรคหลายประการ  บทความนีจ้งึมขีอ
เสนอเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคสำหรับ
ประเทศไทย ดงันี ้(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ, 2552ข: 70-85)

1) การขาดผปูระกอบการท่ีมคีวามคิดสรางสรรค
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะในระดับ
ผูประกอบการยังขาดการพัฒนาทักษะ และความรูใน
การสรางสรรคสนิคาและบริการใหมจีดุเดน จงึยังมงุท่ีจะ
ใชปจจัยการผลิตราคาถูกเพ่ือนำมาผลิตสินคาและ
บริการท่ีตนทุนต่ำ เชน ทรัพยากรธรรมชาติ เคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัร และแรงงาน มากกวาทีจ่ะใชปจจยัการผลติ
ที่เปนความรู และภูมิปญญาทองถ่ินและการตอยอด
ดวยความคิดและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของตลาด และกาวทันตอกระแสการเปล่ียนแปลงของ
สังคมโลก

ผูประกอบการจึงจำเปนตองไดรับการพัฒนา
ศกัยภาพ ใหสามารถใชประโยชนจากความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและอัตลักษณความเปนไทย เพ่ือสราง
เศรษฐกิจสรางสรรคและสังคมสรางสรรค (Creative
society) ใหธรุกจิสามารถกาวทันตอกระแสการเปลีย่นแปลง
ของโลก และสามารถแขงขันทางเศรษฐกิจกับประเทศ
อื่นๆ ในเวทีระดับโลกไดตอไป

2) หนวยงานหลักท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ยงัขาดการใหความสำคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกจิสรางสรรค เชน กระทรวงศึกษาธิการ ทีย่งัมงุเนน
การพัฒนาทรพัยากรมนุษยในภาพรวม โดยขาดการพัฒนา
หลกัสตูรใหสอดคลองกบัความตองการของภาคการผลติ
รายสาขา และมทีกัษะในการพฒันาตอยอดองคความรู
สมยัใหมและภมูปิญญาทองถิน่ เพ่ือขบัเคล่ือนการผลิต

ทัง้เกษตร อตุสาหกรรม และบริการเชิงสรางสรรค
ผูที่เกี่ยวของจึงควรมีการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในวิชาชีพเชิงสรางสรรค ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของภาคการผลิตรายสาขา โดยจำเปน
ตองมีการสรางระบบประสานความรวมมือระหวาง
สถานศึกษากบัหนวยงานภาคการผลิต เชน การสนับสนุน
ใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการรางหลักสูตรการเรียน
การสอน เพ่ือปรบัทศิทางการศกึษาใหตอบสนองความ
ตองการบุคลากรในสาขาท่ีขาดแคลน

3) การขาดกลไกบูรณาการการทำงานและ
การเช่ือมโยงการทำงานขององคกร ที่สนับสนุนตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค แมวาปจจุบันไดมี
หนวยงานภาครัฐท่ีเร่ิมมีบทบาทและใหความสำคญักับ
การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค เชน สำนักงานบริหาร
และพัฒนาองคความร ู(สบร.) ศนูยสรางสรรคงานออกแบบ
(TCDC) เปนตน แตยังขาดกลไกเช่ือมโยงการทำงาน
และชองทางการแลกเปล่ียนความรูและความคิดเห็น
ทำใหการปฏิบัติงานตามความหมายของเศรษฐกิจ
สรางสรรคมีทิศทางท่ีแตกตางกัน สงผลใหลักษณะ
การปฏิบัติงานขาดความสอดคลองและไมสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน

การพัฒนาเศรษฐกจิสรางสรรคจงึควรมแีนวทาง
การดำเนินงาน โดยการจัดทำแผนแมบทการพัฒนา
เศรษฐกจิสรางสรรค และจดัทำแผนท่ีนำทางการพัฒนา
สำหรับการดำเนินงานขับเคล่ือนพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค
ของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ และควรมี
หนวยงานท่ีรบัผดิชอบหลกั เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
สามารถใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนงานโครงการ
เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคในประเทศไทย
และเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

4) การขาดสภาพแวดลอมโดยรวมท่ีสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค โดยเฉพาะการบริหาร
จดัการสินทรพัยทางปญญายังไมเขมแขง็ เชน ระเบียบ
และกระบวนการขอข้ึนทะเบียนสทิธิบตัรยงัมีความลาชา
การบังคับใชกฎหมายเพ่ือปองกันการละเมิดสินทรัพย

เศรษฐกิจสรางสรรค: ความหมาย แนวคิด และโอกาสสำหรบัประเทศไทย
นพพร  จันทรนำชู
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ทางปญญายังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และขาด
มาตรการจงูใจทีเ่อือ้ตอการลงทนุพฒันาระบบการผลิต
ทีใ่ชความคิดสรางสรรค  รวมท้ังขาดกลไกในการจัดสรร
ผลประโยชนที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาตอยอดภูมิ
ปญญาทองถ่ินในเชิงพาณิชยอยางเปนธรรม

ภาครฐัจงึควรเพ่ิมมาตรการกระตนุ เพ่ือสงเสรมิ
การลงทุนระหวางภาคเอกชนและชุมชนทองถิ่นใน
การพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคดวยนวัตกรรมและ
องคความรสูมัยใหม พฒันาสำนักงานสินทรัพยทางปญญา
ใหมคีวามสามารถในการประเมนิมลูคาสนิทรัพยทางปญญา
เชิงสรางสรรค ผลักดันใหมีการบังคับใชกฎหมาย เพ่ือ
พทิกัษสนิทรัพยทางปญญาและปองกันการละเมิด ตลอดจน
สงเสริมการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนดานการเงินสำหรับ
ผูประกอบการและธุรกิจสรางสรรค และพัฒนาระบบ
ปลอยสินเช่ือและบทบาทการประกันสินเช่ือของสถาบัน
การเงินใหรองรบัธุรกิจสรางสรรคทีใ่ชสนิทรัพยทางปญญา
เปนปจจยัการผลิตสำคญั

5) การขาดการบูรณาการเครือขายอตุสาหกรรม
สรางสรรค จากตนน้ำจนถึงปลายน้ำตลอดทั้งหวงโซ
อุปทาน (Supply chain) แมวาจะมีผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมสรางสรรคที่รวมตัวกัน แตสวนใหญเปน
การรวมตัวอยางกระจัดกระจาย และเปนการรวมกลุม
อาชพีเพ่ือสรางอำนาจการตอรองกับผคูาสง  ลกูคา และ
กำหนดนโยบายการตลาดรวมกัน มากกวาจะเปนการ
รวมตัวกันในลักษณะเครือขายหวงโซการผลิตและเครือขาย
วสิาหกิจดวยกันดังเชนในภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ

ภาครัฐจงึควรมกีารพัฒนาสถาบันและบรูณาการ
บทบาทของสถาบนัท่ีเก่ียวของ ใหเชือ่มโยงเปนเครือขาย
อตุสาหกรรมเพ่ือสนบัสนนุการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค
นอกจากนี ้ควรจดัต้ังหนวยงานกลางท่ีรบัผิดชอบการพัฒนา
เศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดทำ
นโยบายและกำหนดกลยุทธระดับชาติ ประสานงาน
และบูรณาการกระทรวงและหนวยงานสนับสนุนตางๆ
ทีม่บีทบาทในการขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิสรางสรรค

โดยตรง ตลอดจนตดิตามประเมนิผลความกาวหนาของ
การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคโดยรวม

6) การขาดระบบฐานขอมูลและการจัดเก็บ
ขอมลูทีม่คีวามตอเนือ่งและทันสมยั รวมท้ังการจำแนก
ประเภทอุตสาหกรรมสรางสรรคอยางเปนระบบ แมวา
จะมีหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทำหนาท่ีจัดเก็บ
ขอมลู เชน สำนกังานสถิตแิหงชาติ ไดดำเนนิการจัดทำ
การสำรวจขอมลูการเขารวมกจิกรรมทางวัฒนธรรมของ
ประชาชนไวก็ตาม

ดังนั้น จึงจำเปนตองมีการจัดทำฐานขอมูล
และมีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให
ผูที่เก่ียวของสามารถนำไปใช โดยกำหนดมาตรฐาน
ขอบเขตของอตุสาหกรรมสรางสรรคใหชดัเจน และวธิกีาร
จัดเก็บขอมูลที่ไดรับการยอมรับและมีความนาเชื่อถือ
เพ่ือเปนประโยชนตอการประเมิน ติดตามผล และ
กำหนดนโยบายการพัฒนา

บทสรุป
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมภายใต

กระแสโลกาภิวัตน ไดสงผลใหยุทธศาสตรการพัฒนา
ของประเทศเปล่ียนจากการสรางความไดเปรยีบจากตนทุน
การผลิตท่ีต่ำ มาเปนการสรางความไดเปรียบจากความคิด
สรางสรรคในการสรางงาน รายได ความมีสวนรวมใน
สังคม  รวมท้ังทรัพยากรมนุษย  มีการนำความรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่นมาเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงเศรษฐกจิระดับฐานราก  ซึง่โอกาสของประเทศไทย
ในการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคมีทั้งความตองการ
ของตลาดสินคาและบรกิาร และความตองการในการบริการ
สำหรบัสังคมผสูงูอายุทีเ่พ่ิมมากขึน้ ขณะท่ีประเทศไทย
มีความพรอมและความเหมาะสมทั้งดานทรัพยากร
การทองเทีย่ว  ผใูหบรกิาร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีเ่อ้ือตอการพฒันาดานการตลาด ทีจ่ะสนับสนุนการพฒันา
เศรษฐกจิสรางสรรค  ดงันัน้ ผทูีเ่ก่ียวของในทกุภาคสวน

เศรษฐกิจสรางสรรค: ความหมาย แนวคิด และโอกาสสำหรบัประเทศไทย
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ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน รวมทัง้ชมุชน จงึควรรวมกนั
ในการพัฒนาเศรษฐกจิสรางสรรค ไมวาจะเปนการพัฒนา
ผปูระกอบการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การประสาน
ความรวมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค  การพัฒนา
กฎระเบียบใหเหมาะสม การพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรม
สรางสรรค  และการจัดการระบบขอมลูเพ่ือการตดัสนิใจ
อันจะเปนการสนบัสนุนโอกาสของประเทศไทยในการพัฒนา
ตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค และสามารถเปนทางเลอืก
ของการพัฒนาเศรษฐกิจในทกุภาคสวนไดอยางเปนธรรม
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บทความวิจัย
กระบวนการเรียนการสอนโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร
และวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรอย าง
เปนระบบโดยเรียงลำดับการพิจารณาเปน 1 - 2 และ 3 :
แนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดทางประวัติศาสตร
Instructional Process by Using  Historical Method and The Systematic
Approach of 1st-/2nd-/ and 3rd- Order Documents : Guides to Develop
Students’ Historical Thinking Skills.

*นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
**อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

บทคัดยอ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรเพ่ือ
สงเสริมทกัษะการคิดทางประวตัศิาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที ่2 และศึกษาคุณภาพของกระบวนการเรียน
การสอนทีพ่ฒันาข้ึน โดยพจิารณาจากทักษะการคดิทางประวัตศิาสตร  ผวูจิยัไดพฒันากระบวนการเรียนการสอน
โดยใชวธิกีารทางประวัตศิาสตรจากการวเิคราะหและสังเคราะหขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกับหลกัสตูร  การจัดการเรยีน
การสอนประวัติศาสตร  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ  นำขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาสรางกระบวนการเรียน
การสอน  แลวนำไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัย
ศลิปากร  จำนวนหองเรียน 2 หอง  จำนวนนกัเรียน 80 คน  แบงเปนกลมุทดลอง 40 คน และกลมุควบคุม 40 คน
ระยะเวลาในการทดลอง 15 สัปดาห  เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือ  แบบวัดทักษะการคิดทางประวัติศาสตร
วเิคราะหขอมลูโดยใชคาเฉลีย่เลขคณติ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คาสถติทิี และใชการวิเคราะหเนือ้หา ผลการวจิยั
สามารถสรุปไดดงัน้ี

1. กระบวนการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนประกอบดวยข้ันตอน  5  ขัน้ตอน  ไดแก  1) ขัน้อภปิรายเพ่ือ
กำหนดประเด็นศึกษา 2) ขั้นวิเคราะหหลักฐานหลัก 3) ขั้นเปรียบเทียบขอมูล 4) ขั้นปฏิสัมพันธกับหลักฐาน
ทางประวตัศิาสตร  และ 5) ขัน้นำเสนอขอคนพบ

2. คุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนซ่ึงพิจารณาจากผลของการทดลองใชกระบวนการเรียน
การสอนทีพ่ฒันาข้ึน  มดีงันี้

2.1 ทกัษะการคิดทางประวัตศิาสตรของนักเรียนหลังเรียนจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีพฒันา
ขึน้สงูกวากอนเรียนอยางมีนยัสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05

ชยัรตัน  โตศลิา*
วลัย  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา**
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2.2  ทักษะการคิดทางประวัติศาสตรหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยาง
มนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

2.3 ทกัษะการคิดทางประวัตศิาสตรของนักเรียนกลมุทดลองทีเ่รยีนจากกระบวนการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้น มีพัฒนาการไปในทางท่ีดีขึ้น นักเรียนสามารถกำหนดคำถามสำคัญ  ต้ังสมมติฐาน  วิเคราะห
เปรยีบเทียบ  ตคีวามหลกัฐาน  และเช่ือมโยงขอมลูเพือ่นำเสนอขอมลูในรปูแบบของเสนเวลาไดอยางมปีระสิทธภิาพ

Abstract

This research aims  to develop an instructional process by using historical method to enhance
historical thinking skills of eighth grade students, and study the quality of the developed instructional
process on historical thinking skills. The researcher has developed the instructional process by analyzing
and synthesizing basic information concerning the curriculum, historical instruction, including related
approaches and theories. Then the instructional process by using historical method  were developed. The
developed process  was experiment with eighth grade students in the Demonstration School of Silpakorn
University. The samples are 80 students taken to that  divided into two groups of 40 students in the
experimental group and 40 students in the control group. The duration of the experiment was 15 weeks
long. The research instruments are the tests of historical thinking skills. Data are analyzed by using
arithmetic mean, standard deviation, t-test, and content analysis. The findings are as follows:

1.  The developed instructional process consist of 5 steps, namely:  the discussion on the
issue of the study,  the analysis of the essential primary evidence,  the comparison of data,  interaction
with the historical evidence, and the report the  findings.

2.  The quality of the developed instructional process on the results of implementing the
developed instructional process are:

2.1  the historical thinking skills of students after learning from the developed instructional
process were significantly higher than those of before at .05 level of significance.

2.2  the historical thinking skills of students in the experimental group after learning from
the developed instructional process were significantly higher than those of students in the control group
at .05 level of significance.

      2.3 the historical thinking skills of students in the experimental group were improved.
Students are able to raise main questions, form hypotheses, analyze, compare as well as interprete of
the evidences and bring all up to present thrie study in time line pattern with effectively.

คำสำคัญ: กระบวนการเรียนการสอน วิธีการทางประวัติศาสตร  วิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร
อยางเปนระบบโดยเรียงลำดับการพจิารณาเปน 1 - 2 และ 3  ทกัษะการคิดทางประวัตศิาสตร

กระบวนการเรียนการสอนโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร
ชัยรัตน  โตศิลา
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ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร (Historical

Thinking Skills) เปนความสามารถในการปฏิบัติ
กิจกรรมที่เต็มไปดวยการคิดโดยการมีสวนรวมอยาง
มีวิจารณญาณจากแหลงขอมูลทางประวัติศาสตร
(VanSledright, 2010: 118) ซึ่งประกอบดวยทักษะ
ทีส่ำคัญ  5  ประการ  ไดแก   1)  การคิดตามลำดบัเวลา
ทางประวัตศิาสตร (Chronological Thinking)  2)  ความรู
ความเขาใจทางประวัติศาสตร (Historical Compre-
hension) 3) การวิเคราะหและตีความทางประวตัศิาสตร
(Historical Analysis and Interpretation) 4) ความ
สามารถในการวิจัยทางประวัติศาสตร (Historical
Research Capabilities)และ 5) การวิเคราะหเหตุการณ
ทางประวัติศาสตรและการวินิจฉัยทางประวัติศาสตร
(Historical Issues-Analysis and Decision-Making)
(National Center for History in the Schools, 1996)
อนัเปนทักษะข้ันสูงท่ีใชในการจัดการความรทูางประวัติ
ศาสตรซึ่งจะสงผลตอการสรางองคความรูทางประวัติ
ศาสตรของนักเรียน  โดยท่ีตองใชคำถามในระดบัสูงเพ่ือ
นำไปสูการหาคำตอบ การสืบคนเอกสารแลวนำมา
พจิารณาตรวจสอบ  การวิเคราะหหลกัฐานตาง ๆ   ผนวก
กบัการวเิคราะหขอมลู เพ่ือนำมาสรางสรรคและเปรียบ
เทียบกับเอกสารตาง ๆ ในมิติของเวลา (Weinberg,
2001)

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติ
ศาสตรทีส่งเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดทางประวัติ
ศาสตรนบัวามคีวามสำคญัเปนอยางย่ิงเน่ืองจากทกัษะ
การคิดทางประวัติศาสตรจะชวยใหผูเรียนเปนบุคคล
ที่มีเหตุผล  มีการจัดระบบความคิดทางประวัติศาสตร
อนัเปนพืน้ฐานสำคญัในการพัฒนาการสืบสอบอยางมี
วิจารณญาณ อันจะทำใหผูเรียนสามารถนำความรูไป
ประยุกตใชในการแกปญหาท่ีมีความสัมพันธกับเร่ืองท่ี
เรียนซึ่งไดผานการใชการคิดทางประวัติศาสตรมาแลว
เกดิความสนใจสงัคม  ความมอีคตติอบคุคลอืน่จะลดลง
เน่ืองจากทักษะการคิดทางประวัติศาสตรจะมีสวน

สงเสริมใหผูเรียนไมตัดสินอดีตจากกรอบความคิดของ
บรรทัดฐานและคานิยมในปจจุบันแตจะตองเขาไป
ทำความเขาในบริบททางประวัตศิาสตรจากเหตุการณที่
ปรากฏข้ึนโดยการวิเคราะหประเด็นตาง ๆ จากคานยิม
ที่มีความหลากหลาย อันจะนำไปสูความเปนพลเมือง
ดใีนระบอบประชาธิปไตยไดตอไป  (National Center
for History in the Schools1996, ; Weinberg, 2001
and  VanSledright, 2010: 117-118)

ในขณะท่ีการสอนประวัติศาสตรในปจจุบัน
ประสบปญหาและอุปสรรคท่ีสำคัญคือ การประยุกต
ทกัษะการคิดทางประวตัศิาสตรในการจดัการเรียนการ
สอนมนีอยมาก (Burenheide, 2007: 55) ปญหาสำคัญ
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนประวัติศาสตรอยูที่
ผูสอนมุงเนนในการถายทอดความรูที่มีอยูหรือใช
แนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีครูเปนศูนยกลาง
มากกวาการสรางองคความรูใหม การวัดผลจึงเนน
ความสามารถในการทองจำ  กระบวนการเรยีนการสอน
แบบน้ีทำใหไดความรูในระดับการรับเพียงอยางเดียว
แทนท่ีจะไดความรูในระดับสรางสรรค (วินัย พงศศรี
เพียร, 2543: 35-36  และ Keith and Linda, 2010: 37)

นอกจากน้ีผสูอนประวัตศิาสตรสวนใหญยงัไม
สามารถที่จะนำกระบวนการในการใชหลักฐานชั้นตน
ทางประวัติศาสตรและวิธีการในการวิเคราะหอคติของ
ผูสรางหลักฐานมาใชในการจัดการเรียนการสอน
(Keith and Linda, 2010: 36)  การจดัการเรียนการสอน
ทีเ่นนการถายทอดเฉพาะความรทูีม่อียโูดยการบรรยาย
แบบนั้นไมสามารถเอ้ือใหผู เรียนเกิดการคิดทาง
ประวัติศาสตรซึ่งประกอบดวยทักษะข้ันสูงตางๆ ได
(VanSledright, 2010: 117-118)   กลาวคือทำใหผเูรียน
คดิเปน  ทำเปน  และแกปญหาเปน  เน่ืองจากการเรียน
การสอนมุงเนนไปท่ีการทองจำมากกวาการเนนให
ผูเรียนไดคิด ไดลงมือปฏิบัติดวยการเรียนรูดวยตนเอง
สงผลใหผเูรยีนขาดแหลงขอมลูในการแสวงหาความร ูและ
ขาดการปฏสิมัพันธกบัเพือ่น  ผสูอน  ชมุชนและสิง่แวดลอม
เพราะการศึกษาท่ีเนนการฟงบรรยายเพียงอยางเดียว

กระบวนการเรียนการสอนโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร
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จะเปนตัวขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนและ
การเรียนรรูวมกบัผอูืน่  (คณะอนุกรรมการการปฏิรปูการ
เรียนร,ู 2543)

ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร
ควรที่จะมีการจัดบรรยากาศที่มุงเนนไปที่กระบวนการ
คดิ  การจดัการ การเผชญิสถานการณ และการประยุกต
ใชความรใูนการแกปญหา  (พระราชบัญญัตกิารศึกษา,
2542) การจัดบรรยากาศดังกลาวจะมีสวนที่ชวย
ใหนักเ รียนไดมีโอกาสในการอธิบายและโตแยง
เรื่องราวทางประวัติศาสตรดวยเหตุผลโดยการเขียน
การอภิปราย การวิจารณเอกสารจากประเด็นตาง ๆ
ทางประวัติศาสตร ซึ่งสามารถที่จะเร่ิมไดจากวิธีการ
ที่หลากหลาย  (วินัย  พงศศรีเพียร, 2543: 35-37)
อยางไรก็ตามพลังในการเรียนการสอนประวัติศาสตร
ควรจะอยูที่การจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนเพื่อให
นกัเรยีนเกิดศักยภาพในการวเิคราะหวจิารณ นอกจากน้ี
Fenton  (1966: 150)  ไดกลาววาหัวใจของการเรยีนการ
สอนประวัติศาสตรควรสอนใหนักเรียนตีความขอมูล
ทางประวตัศิาสตรซึง่เหมาะสมกวาการสอนใหนกัเรียน
รเูนือ้หาประวตัศิาสตรเพยีงอยางเดียว  แนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตรดังที่กลาวมา
ขางตนนั้นมีความสัมพันธกับวิธีการทางประวัติศาสตร
ซึ่งเปนวิธีการสำคัญที่ใชในการแสวงหาขอเท็จจริง
ทางประวัตศิาสตร

วตัถุประสงคของการวิจยั
1)  เพ่ือพฒันากระบวนการเรียนการสอนโดย

ใชวิธีการทางประวัติศาสตร เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
ทางประวัตศิาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที ่2

2)  เพือ่ศกึษาคณุภาพของกระบวนการเรียน
การสอนโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร เพื่อสงเสริม
ทักษะการคิดทางประวัติศาสตรของนักเรียนมัธยม
ศึกษาปที ่2  โดย

2.1)  เปรียบเทียบทักษะการคิดทาง
ประวตัศิาสตรของนกัเรียนท่ีเรียนดวยกระบวนการเรียน

การสอนโดยใชวธิกีารทางประวัตศิาสตร กอนและหลัง
การทดลอง

2.2) เปรียบเทียบทักษะการคิดทาง
ประวตัศิาสตรหลงัการเรียนของนกัเรียนกลมุทีเ่รียนดวย
กระบวนการเรียนการสอนโดยใชวิธีการทางประวัติ
ศาสตร กับกลุมที่เรียนดวยกระบวนการเรียนการสอน
แบบปกติ

2.3)  เพ่ือศึกษาพัฒนาการของทักษะ
การคิดทางประวัติศาสตรของนักเรียนที่เรียนดวย
กระบวนการเรียนการสอนโดยใชวิธีการทางประวัติ
ศาสตร

ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการเรียน
การสอน

1.  การจัดการเรยีนการสอนโดยใชวธิกีาร
ทางประวัติศาสตร

วิธีการทางประวัติศาสตรนั้นมีความเปนมา
ที่ยาวนานเปนเวลากวา 2,000 ป  ตั้งแตที่ธูซีดิดิส
(Thucydides) ไดใชวิธีทดสอบในการแยกความจริง
ออกจากนิยาย ไปจนถึงสมัยของรังเง (Leopold Von
Ranke, ค.ศ.1795-1886) ครสูอนประวัตศิาสตรระดับ
มธัยมชาวเยอรมนัผไูดรบัการยกยองในฐานะผใูหกำเนิด
วิธีการวัดคุณคาหลักฐานทางประวัติศาสตร ซึ่งเปน
พืน้ฐานหลักของวิธกีารทางประวตัศิาสตรทีเ่ปนท่ีรจูกักัน
ดีในปจจุบัน สิ่งสำคัญที่รังเงไดใหแกวงการประวัติ
ศาสตร คอื  ความพยายามท่ีจะถายภาพในอดีตออกมา
ใหเราเหน็ในปจจบุนั  โดยรกัษาความแนนอนไวใหมาก
ทีส่ดุ  (กอตชัลค, 2525: 33;  แถมสุข  นมุนนท, 2527:
33-34  และ อานันท กาญจนพันธุ, 2543)

วิธีการทางประวัติศาสตร หมายถึง วิธีวิจัย
เอกสารและหลกัฐานประกอบอืน่ๆ เพือ่ใหไดมาซึง่องค
ความรใูหมทางประวัตศิาสตร  บนพ้ืนฐานการวิเคราะห
ขอมูลท่ีรวบรวมมาอยางเปนระบบ และที่เก่ียวของกับ
หลกัฐานการต้ังประเดน็ปญหาหรือขอสมมติฐาน   และ
การตีความหลกัฐานอยางเปนเหตุเปนผล  ประกอบดวย

กระบวนการเรียนการสอนโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร
ชัยรัตน  โตศิลา วลัย  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา
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ขัน้ตอนดังตอไปน้ี
1)  การกำหนดเปาหมายหรอืประเด็นคำถาม

ทีต่องการศกึษา  แสวงหาคำตอบดวยเหตุผล
2) การคนหาและรวบรวมหลักฐานประเภท

ตาง ๆ   ทัง้ทีเ่ปนลายลักษณอกัษรและไมเปนลายลักษณ
อกัษร  ซึง่ไดแกวตัถุโบราณ  รองรอยถิน่ท่ีอยอูาศัยหรือ
การดำเนินชีวติ ฯลฯ

3) การวเิคราะหหลักฐาน การตีความหลกัฐาน
อยางเปนเหตุเปนผล  มคีวามเปนกลาง  ปราศจากอคติ

4) การสรุปขอเท็จจริงเพื่อตอบคำถามดวย
การเลือกสรรขอเท็จจริงจากหลักฐานอยางเครงครัด
โดยไมใชคานิยมของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของ
คนในอดีต โดยพยายามทำความเขาใจความคิดของ
คนในยุคน้ันหรือนำตัวเองเขาไปอยู ในยุคสมัยท่ี
ตนศกึษา

5) การนำเสนอเร่ืองท่ีศึกษาและอธิบายได
อยางสมเหตสุมผล  และใชภาษาทีเ่ขาใจงาย  มคีวาม
ตอเน่ือง  นาสนใจ  ตลอดจนมีการอางอิงขอเท็จจริง
เพื่อใหไดงานทางประวัติศาสตรที่มีคุณคาและมีความ
หมาย  (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551:
160  และวินยั  พงศศรีเพียร, 2543)

2. วิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติ
ศาสตรอยางเปนระบบโดยเรยีงลำดบัการพจิารณา
เปน 1  -2  และ 3  (The Systematic Approach of
1st-/2nd-/ and 3rd- Order Documents)

Drake และ Brown (2003: 465-470) ไดกลาว
วา  วธิกีารเชิงระบบนีม้เีปาหมายในการเตรยีมครปูระวตัิ
ศาสตรในการสอนประวัติศาสตรโดยผูเช่ียวชาญเพื่อ
เปนยุทธศาสตรที่ชวยใหครูสามารถออกแบบการสอน
เพ่ือพัฒนาความรูทั้งในดานเน้ือหาทางประวัติศาสตร
และสมรรถภาพในการคิดทางประวัติศาสตรใหกับ
ผูเรียน  โดยเปนการนำเสนอเก่ียวกับวิธีการเชิงระบบ
ในการใชหลักฐานช้ันตนซ่ึงมุงเนนไปที่การปฏิบัติทาง
ประวัติศาสตร วิธีการดังกลาวนี้จัดเปนแนวทาง
เชิงระบบสำหรับครู เ พ่ือชวยใหผู เ รียนไดรับการ

พัฒนาการคิดทางประวัติศาสตร สรางใหผูเรียนเกิด
การคิดอยางระมัดระวังในการใชหลักฐานช้ันตนทาง
ประวัตศิาสตร ชวยใหผเูรยีนไดมคีวามคิดในการศกึษา
หลักฐานทางประวตัศิาสตรดัง่หนึง่เปนนักประวัตศิาสตร
สงเสริมใหผู เรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหา
ทางประวัติศาสตร และผู เรียนสามารถเช่ือมโยง
หลักฐานทางประวัติศาสตรจากหลักฐานหน่ึงไปสู
หลกัฐานทางประวัตศิาสตรอืน่ ๆ  ได

กระบวนการของวธิกีารเชงิระบบในการศกึษา
หลักฐานช้ันตนทางประวัติศาสตรนั้น  Drake และ
Brown (2003: 467-468 ) ไดนำเสนอลำดับข้ันตอนไว
3    ขัน้ตอน  ดังน้ี

1)  การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร
ลำดับท่ี 1  (First-Order  documents)  ขัน้ตอนนีผ้สูอน
ตองเปนผจูดัเตรียมหลักฐานชัน้ตนทางประวตัศิาสตรที่
สำคัญจำนวน  1 ชิน้  โดยทีผ่สูอนจะเปนผพูจิารณาถึง
ความสำคัญของหลักฐานทางประวตัศิาสตรดงักลาวซ่ึง
ตองเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ขาดไมไดในการ
ศึกษาประวัติศาสตรในประเด็นน้ัน ๆ ทั้งน้ีผูสอนจะใช
หลักฐานทางประวัติศาสตรดังกลาวเปนศูนยกลางใน
การจัดการเรียนการสอน  และผสูอนจะเปนผนูำในการ
อภิปรายหลักฐานดังกลาว

2) การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร
ลำดับท่ี 2  (Second-Order  documents) เปนการใช
หลักฐานช้ันตนทางประวัตศิาสตรจำนวนท่ีเพ่ิมมากข้ึน
เพื่อนำมาใชในการสนับสนุนหรือทาทายหลักฐานใน
ลำดับท่ี  1   โดยผสูอนควรใชหลักฐานประมาณ 3-5 ชิน้
มีเปาหมายเพ่ือใหนักเรียนไดอภิปรายอันจะนำไปสู
ความหลากหลายในการสรางความเขาใจเก่ียวกับอดตี
ทีพ่วกเขาไดพจิารณาจากวิธกีารในลำดับที ่ 2 ทีเ่ปนการ
สนบัสนุนหรือขดัแยงขอคนพบจากลำดับที ่ 1

3) การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร
ลำดับท่ี 3 (Third-Order  documents) เปนข้ันตอนที่
ผูเรียนเปนผูจัดหาหลักฐานชั้นตนทางประวัติศาสตร
ดวยตนเอง โดยครูจะเปนผูอธิบายถึงแหลงขอมูลของ

กระบวนการเรียนการสอนโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร
ชัยรัตน  โตศิลา วลัย  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา
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หลักฐานชั้นตนท่ีมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับหัวขอ/
ประเด็นหรือแนวคิดในการอภิปรายในชั้นเรียนที่
นักเรียนจะตองไปคนควาและจัดหา เปนการสงเสริม
ประสบการณใหกับผูเรียนอยางเปนระบบมากย่ิงข้ึน
เพราะฉะน้ันลำดับที่ 3 จะเปนการใชหลักฐานช้ันตนที่
นกัเรียนเปนผจูดัเตรียมมาเปนสำคญั  ทัง้นีก้ารคนควา
และจัดเตรียมหลักฐานของนกัเรียนในลำดบัที ่3  จะตอง
มีความสัมพันธกับหลักฐานท่ีผูสอนไดจัดเตรียมใหใน
ลำดับที ่ 1

วิธีดำเนินการวิจัย
ระยะที ่1 การพัฒนากระบวนการเรยีนการสอน

1. การศึกษาขอมลูเบือ้งตนเก่ียวกับหลกัสตูร
และการจัดการเรียนการสอนประวัตศิาสตร

2. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกีย่วของกับวธิกีารทางประวัตศิาสตรและวิธกีารศึกษา
หลักฐานทางประวัติศาสตรอยางเปนระบบโดยเรียง
ลำดับการพิจารณาเปน 1 - 2 และ 3 (Drake and
Brown, 2003)

3. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดย
ใชวิธีการทางประวัติศาสตร

4. การตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการ
เรียนการสอนและการแกไขปรับปรุง

4.1 การตรวจสอบกระบวนการเรียนการ
สอนที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนโดยผูทรงคุณวุฒิเพื่อนำขอ
เสนอแนะมาปรับปรุงแกไขกระบวนการเรียนการสอน
และสรางแผนการจัดการเรียนรูตามข้ันตอนของ
กระบวนการเรียนการสอน

4.2 การตรวจสอบกระบวนการเรียนการ
สอนโดยการนำแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นไป
ดำเนนิการสอนกับนกัเรียนกลมุตวัอยาง  จากนัน้นำผล
ของการสอนในแตละคร้ังมาสะทอนผลและนำไป
ปรับปรุงแกไขข้ันตอนการเรียนการสอนและการจัด
กจิกรรมการเรียนการสอนในคร้ังตอไป

ระยะที ่2 การทดลองใชกระบวนการเรยีนการสอน
ที่ไดพัฒนาขึ้น

การทดลองใชกระบวนการเรียนการสอนท่ีได
พัฒนาข้ึนเปนการวิจัยกึ่งทดลอง เปนการนำแผนการ
จัดการเรียนรูที่สรางขึ้นตามกระบวนการเรียนการสอน
โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรไปใชกับกลุมตัวอยาง
เพื่อประเมินคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอน
ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี

1. สรางแผนการจัดการเรียนรูตามกระบวน
การเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน

ผวูจิยัศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 หลักสูตรสถานศึกษา หนังสือ
เรียน  และแนวทางในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมแลวเลือก
เนือ้หาในรายวชิาประวตัศิาสตร 3 ชัน้มธัยมศกึษาปที ่2
จำนวน 2 เร่ือง คือ หลักฐานทางประวัติศาสตรและ
พฒันาการทางประวตัศิาสตรสมยัอยธุยา  จากน้ันเขยีน
แผนการจัดการเรียนร ู2 ชดุ โดยแผนการจัดการเรียนรู
ชุดท่ี 1 กำหนดข้ันตอนหลักในการดำเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามข้ันตอนในกระบวนการเรียนการสอน
โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร แผนการจัดการเรียนรู
ชดุท่ี 2 กำหนดกิจกรรมการเรยีนการสอนตามกระบวน
การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ  ซึ่งในแตละแผน
ประกอบดวย ชือ่แผนการจัดการเรียนร ู  จำนวนชัว่โมง
จุดประสงคการเรียนรู  สาระการเรียนรู  กิจกรรมการ
เรยีนร ู และการประเมินการเรยีนรู

2. พัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
สรางแบบวัดทักษะการคิดทางประวัติ

ศาสตร โดยวิเคราะหเอกสาร ตำรา และงานวิจยัทีเ่กีย่ว
ของ จากน้ันนำไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรง
ตามเน้ือหาของแบบวดั และนำแบบวดัไปทดลองใชเพือ่
หาคาความยาก  คาอำนาจจำแนกและคาความเท่ียง
ของแบบวัด

3. กำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
กลมุตวัอยางทีใ่ชในการทดลองครัง้นีเ้ปน

กระบวนการเรียนการสอนโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 โรงเ รียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการนำคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสังคมศึกษาในปการศึกษาที่ผานมาของ
นกัเรยีนท่ีเลือกเรียนรายวิชาประวัตศิาสตร 3  แลวใชวธิี
การจับค ู(Matched pair) นกัเรียนท่ีมคีะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนประวัติศาสตรใกลเคียงกัน จากนั้นแยก
นักเรียนแตละคูโดยการจับสลาก เพ่ือแบงนักเรียน
ออกเปน 2 หองเรียน แลวทดสอบคาเฉล่ียและความ
แปรปรวนของคะแนนทักษะการคิดทางประวัติศาสตร
กอนเรยีนของทัง้สองหองพบวาไมแตกตางกนัอยางมนียั
สำคัญทางสถิติ จากน้ันสุมแบบไมเจาะจงดวยวิธีจับ
สลากเพ่ือจดัหองเรยีนเปนกลมุทดลองและกลมุควบคมุ

4. ดำเนินการทดลองใชกระบวนการเรียน
การสอนโดยใชแบบแผนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-
Experimental Research) แบบสองกลุมวัดผลกอน
และหลังการทดลอง (The Pretest-Posttest concrol
Group Design) โดยดำเนินการเปน 3 ระยะ คอื 1) การ
ดำเนินการกอนการทดลองใชกระบวนการเรยีนการสอน
ผูวิจัยดำเนินการวัดทักษะการคิดทางประวัติศาสตร
2) การดำเนนิการทดลอง ผวูจิยัดำเนินการสอนนักเรียน
ทัง้กลมุทดลองและกลมุควบคมุ  โดยกลมุทดลองไดรบั
การสอนดวยกระบวนการเรียนการสอนโดยใชวิธีการ
ทางประวตัศิาสตร กลมุควบคมุไดรบัการสอนตามแนว
ทางการจัดการเรียนรูแบบปกติ  ใชเวลาสอนหองละ
30  คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง เปนเวลา 15  สัปดาห
3) การดำเนนิการหลงัการทดลอง ผวูจิยัดำเนนิการวัด
ทักษะการคิดทางประวัติศาสตรดวยแบบวัดทักษะ
การคิดทางประวัตศิาสตร

5. วเิคราะหขอมูล
5.1 การวิเคราะหขอมูลเ ชิงปริมาณ

ดำเนินการวิเคราะหคะแนนจากแบบวัดทักษะการคิด
ทางประวัตศิาสตรของกลมุทดลองและกลมุควบคมุ ดวย
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ for WINDOW ดงัน้ี

5.1.1 เปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยทักษะการคิดทางประวัติศาสตรของนักเรียนกลุม

ทดลองระหวางกอนเรียนและหลังเรียนตามกระบวน
การเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้ดวยการใชสถิต ิt-test for
dependent

5.1.2  เปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ทักษะการคดิทางประวัตศิาสตรหลังเรยีน ของกลมุ
ทดลองและกลุมควบคุม ดวยการใชสถิติ t-test for
independent

5.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
ใชวธิกีารวิเคราะหจากแบบบันทกึสำหรับครู แบบบนัทึก
การตรวจใบงาน/ใบกจิกรรม  และแบบบนัทกึการสังเกต
พฤติกรรมของผูเรียนในกลุมทดลอง แลวนำขอมูล
ทัง้หมดทีไ่ดมาสรปุและจดัหมวดหมู

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนำเสนอ 2 ประเด็น คือ ผล

การพัฒนากระบวนการ เ รียนการสอนและผล
การทดลองใชกระบวนการเรียนการสอน

1. ผลการพฒันากระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอนโดยใชวิธีการ

ทางประวัตศิาสตรเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดทางประวัติ
ศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2  ประกอบดวย
สวนสำคญั 3 ประการ คอื หลกัการ วตัถปุระสงค และ
ขัน้ตอนการเรยีนการสอนซึง่มีรายละเอียดดังน้ี

หลกัการของกระบวนการเรยีนการสอน  มดีงันี้
1.  การใหผูเรียนเปนผูแสวงหาขอเท็จจริง

ทางประวตัศิาสตร โดยการสืบคน วเิคราะห ตคีวาม  และ
สังเคราะห ขอมูล ชวยสงเสริมใหผู เรียนสามารถ
สรางองคความรใูหมทางประวัตศิาสตร

2. การใหผเูรยีนไดเนนลงมือปฏิบตั ิทดลอง
คนหา ตรวจสอบคำตอบดวยตนเอง  ประกอบการแสดง
เหตุผลในการหาคำตอบ จะชวยทำใหผู เรียนเกิด
การเรียนรู พัฒนาความรูความเขาใจขึ้นไดดวยตนเอง
สามารถสรางขอสรุปท่ีถูกตอง  สมเหตุสมผล และ
เกิดความเขาใจท่ีลึกซ้ึง

กระบวนการเรียนการสอนโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร
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3. การใชหลักฐานทางประวัติศาสตรจาก
หลาย ๆ แหลงทีม่คีวามสัมพนัธกบัประเดน็ทางประวัติ
ศาสตรที่ศึกษามาใชเปนหลักในการจัดการเรียน
การสอนเปนการชวยใหผูเรียนไดมีการปฏิสัมพันธกับ
หลักฐานทางประวัติศาสตรและสงเสริมใหผูเรียนไดใช
ทกัษะการคิดตาง ๆ ในการเรียนประวัตศิาสตร

4. การใหผู เรียนไดใชความคิดวิพากษ
หลักฐานทางประวัตศิาสตรในประเด็นตาง ๆ จากหลาย ๆ
หลกัฐานท่ีเก่ียวของกับหวัขอทางประวัตศิาสตรทีศ่กึษา
จะเปนการสงเสรมิใหผเูรียนเกิดมมุมองและแนวคดิทาง
ประวัติศาสตรที่กวางขวางมากข้ึน

5. การจดัเตรยีมหลกัฐานทางประวตัศิาสตร
ของครูเพ่ือนำมาใชในการศึกษาและอภิปรายประเด็น
ทางประวัติศาสตรมีสวนชวยกระตุนความสนใจใน
การเรียนการสอนและทักษะในการคนควาหาหลักฐาน
ของผูเรียนเพ่ือนำมาใชในการเรียนการสอน

วตัถปุระสงค
กระบวนการเรียนการสอนน้ีพฒันาข้ึนสำหรับ

นกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษา  โดยมีวตัถุประสงคของกระบวน
การเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดทาง
ประวัตศิาสตร

ขั้นตอนการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอนน้ีพฒันาข้ึนสำหรับ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ประกอบดวยขัน้ตอนการเรียน
การสอน  5  ขัน้ตอน  ดังน้ี

ขัน้ตอนท่ี  1  ขัน้อภิปรายเพือ่กำหนด
ประเด็นศึกษา

เปนข้ันการอภิปรายเก่ียวกับเหตุการณทาง
ประวัติศาสตรที่จะนำไปสูการกำหนดคำถามสำคัญ
การต้ังสมมตฐิาน  การกำหนดกรอบเนือ้หาเพือ่เปนแนว
ทางในการศึกษาและการศึกษาเน้ือหาสาระเพ่ือนำไปสู
การศึกษาหลักฐานประวัติศาสตรที่ผูเรียนตองศึกษา
คนควาและตรวจสอบตอไป ประกอบดวยกิจกรรม

การเรียนการสอน
ขัน้ตอนที ่2 ขัน้วิเคราะหหลกัฐานหลกั
เปนข้ันท่ีผูสอนจัดเตรียมหลักฐานชั้นตน

ทางประวัตศิาสตรทีส่ำคญั จำนวน  1  ชิน้  เพือ่ใหผเูรียน
อภิปรายในบรบิทตาง ๆ   ประกอบดวยกิจกรรมการเรียน
การสอน

ขัน้ตอนท่ี 3  ขัน้เปรียบเทียบขอมูล
เปนข้ันท่ีผูสอนจัดเตรียมหลักฐานชั้นตน

และหรอืชัน้รองทางประวัตศิาสตรเกีย่วของกับประเด็น
ทางประวตัศิาสตรทีศ่กึษาจำนวน  2 - 3  ชิน้  เพือ่ให
ผเูรยีนวเิคราะหและตคีวามหลักฐานทางประวตัศิาสตร
และเชื่อมโยงขอคนพบดังกลาวเ พ่ือนำไปสูการ
เปรยีบเทียบกบัขอคนพบท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 2

ขั้นตอนท่ี  4  ขั้นปฏิสัมพันธกับ
หลักฐานทางประวัติศาสตร

เปนข้ันท่ีผู เ รียนเปนผูคนควาและจัด
เตรียมหลกัฐานชัน้ตนและหรอืช้ันรองทางประวตัศิาสตร
ที่มีความสัมพันธกับหลักฐานทางประวัติศาสตรในข้ัน
ตอนท่ี  2  โดยนำมาวิเคราะหและตีความเพ่ือนำไปสกูาร
เช่ือมโยงความสัมพันธระหวางขอเทจ็จรงิตาง ๆ  ทีไ่ดจาก
ขอคนพบในขัน้ตอนท่ี 2  และ  3

ขั้นตอนท่ี  5  ขั้นนำเสนอขอคนพบ
เปนขั้นที่ผูเรียนนำเสนอเร่ืองราวท่ีศึกษา

เพื่อพิสูจนสมมติฐานอยางมีเหตุผล  มีความตอเน่ือง
และมกีารอางองิขอเทจ็จรงิ  โดยนำเสนอทัง้ขอมลูทีเ่ปน
แนวคิดสนับสนุนและแนวคิดท่ีขัดแยงกับแนวคิดหลัก

2. ผลจากการวเิคราะหขอมูล  มดีงันี้
1) นักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยกระบวน

การเรียนการสอนโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรมี
ทกัษะการคิดทางประวตัศิาสตรหลังการทดลองสงูกวา
กอนการทดลอง

2) นักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยกระบวน
การเรียนการสอนโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร
มทีกัษะการคิดทางประวตัศิาสตรสงูกวานักเรยีนทีไ่ดรบั
การสอนแบบปกติ

กระบวนการเรียนการสอนโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร
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3)  ผลการวิเคราะหขอมลูเชงิคุณภาพจาก
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมบันทึกการเรียนรูของ
นักเรียน พบวา การเรียนรูตามกระบวนการเรียน
การสอนที่พัฒนาข้ึนชวยสงเสริมทักษะการคิดทาง
ประวัตศิาสตรของนกัเรียนไดเปนอยางดี

อภิปรายผลการวิจัย
ประเด็นในการอภิปรายผล  2 ประเด็น คือ

กระบวนการเ รียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นและผล
การวเิคราะหขอมูล

1. กระบวนการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้
1.1 กระบวนการเรียนการสอนนี้มีหลัก

การรองรับและมีการพัฒนาอยางเปนระบบ
กระบวนการเรียนการสอนนี้พัฒนา

มาจากวิธีการทางประวัติศาสตรซึ่งเปนวิธีการสำคัญ
ทีใ่ชในการจัดการเรียนการสอนวิชาสงัคมศกึษาในสาระ
ประวัติศาสตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผูเรียนในการ
วิเคราะห ตรวจสอบ  ตีความและเชื่อมโยงความรู
ทางประวัตศิาสตร โดยนำวธิกีารดังกลาวมาบรูณาการ
รวมกับวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรอยาง
เปนระบบโดยเรียงลำดบัการพิจารณาเปน 1 – 2  และ
3  อันเปนวิธีการสำคัญในการวิเคราะหหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
โดยใชวธิกีารทางประวตัศิาสตรนีม้กีารพฒันาอยางเปน
ระบบ  กลาวคือ  มกีารพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
เปนไปตามลำดบัขัน้ตอน  และในแตละข้ันตอนมคีวาม
เช่ือมโยงสัมพันธกัน  โดยเร่ิมจากการศึกษาและ
สงัเคราะหสาระสำคัญของกระบวนการตามวธิกีารทาง
ประวัติศาสตร และวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติ
ศาสตรอยางเปนระบบโดยเรยีงลำดบัการพจิารณาเปน
1 – 2  และ 3 จากน้ันนำสาระสำคัญท่ีไดจากการ
สงัเคราะหมากำหนดเปนหลักการของกระบวนการเรียน
การสอน  เเลวเช่ือมโยงหลกัการน้ันมาสขูัน้ตอนการเรียน
การสอน  เมื่อไดขั้นตอนการเรียนการสอนแลว มีการ
นำกระบวนการเรียนการสอนไปใหผูทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบและนำขอเสนอแนะมาปรบัปรงุแกไขกระบวน
การเรียนการสอน   จากนัน้นำกระบวนการเรยีนการสอน
ไปทดลองสอน เพ่ือนำผลการสอนมาสะทอนผลแลว
ปรับปรุงแกไขการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แลวจึงนำไปสอนกับ
กลุมตัวอยาง กลาวโดยสรุปไดวาการพัฒนากระบวน
การเรียนการสอนน้ีมีการดำเนินการอยางเปนระบบ

1.2 จุดเดนของกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีพัฒนาข้ึน

ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น น้ี มี
ขั้นตอนการเรียนการสอนท่ีแตกตางจากข้ันตอนการ
เรียนการสอนตามวิธีการทางประวัติศาสตรที่ใชการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเปนอยทูัว่ไป  กลาวคือ  กระบวน
การเรียนการสอนนี้ไดพัฒนามาจากการนำวิธีการ
ทางประวัติศาสตรมาบูรณาการรวมกับวิธีการศึกษา
หลักฐานทางประวัติศาสตรอยางเปนระบบโดยเรียง
ลำดับการพิจารณาเปน 1 - 2  และ 3 (Drake and
Brown, 2003)  มขีัน้ตอนการเรยีนการสอน  5  ขัน้  ไดแก
ขั้นที่ 1  ขั้นอภิปรายเพ่ือกำหนดประเด็นศึกษา เปน
ขั้นของการชวยใหนักเรียนสามารถกำหนดประเด็นที่
จะตองศึกษา โดยการยกสถานการณและใชคำถามของ
ครูเพ่ือใหนักเรียนใชความคิด และอภิปรายรวมกัน
จนนำไปสกูารกำหนดสมมตฐิาน   ขัน้ท่ี  2  ขัน้วิเคราะห
หลักฐานหลัก  เปนข้ันตอนทีค่รูจดัเตรยีมหลกัฐานชัน้ตน
ทีเ่กีย่วของกบัประเด็นศกึษา  เพ่ือใหนกัเรยีนไดวเิคราะห
ในประเด็นเก่ียวกับผแูตง  ชวงเวลาท่ีแตง  สาระสำคญั
ของหลักฐาน  ตลอดจนอคติที่แฝงอยูในหลักฐาน
ดังกลาว  ขั้นท่ี 3  ขั้นอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบขอมูล
เปนขัน้ตอนท่ีครเูปนผจูดัเตรียมหลักฐานท่ีเกีย่วของกบั
ประเด็นศึกษาทั้งที่มีเน้ือหาสนับสนุน  และขัดแยงกับ
หลักฐานในขัน้ตอนที ่2  ซึง่จะนำไปสกูารวิพากษวจิารณ
เปรยีบเทียบความเหมือน  ความแตกตาง  และเช่ือมโยง
สาระสำคัญของหลักฐานในข้ันตอนนี้กับหลักฐานใน
ขัน้ตอนท่ี 2  ขัน้ตอนท่ี  4  ขัน้สืบคน  ตคีวามและเชือ่ม
โยงขอคนพบ  เปนข้ันตอนที่มุงใหนักเรียนสืบคน

กระบวนการเรียนการสอนโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร
ชัยรัตน  โตศิลา วลัย  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา
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หลักฐานที่เกี่ยวของกับประเด็นศึกษา จากนั้นนำมา
วเิคราะห ตคีวาม  เปรยีบเทยีบ  และเชือ่มโยงขอคนพบ
ทีไ่ดกับหลกัฐานในข้ันตอนท่ี 2 และ 3  สดุทายข้ันท่ี  5
ขั้นนำเสนอขอคนพบ   เปนขั้นที่มุงใหนักเรียนเปนผู
ออกแบบและนำเสนอขอคนพบ

2. การอภิปรายจากผลการวิเคราะหขอมลู
กระบวนการเรยีนการสอนน้ีมคีวามเหมาะสม

ในการสงเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตรของ
นกัเรียนระดับมัธยมศกึษา โดยจะเหน็ไดจากผลการวจิยั
ในครั้งน้ีเปนไปตามสมมติฐานท่ีไดตั้งไว กลาวคือ
1) กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียของทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 2) กลุมทดลองมี
คะแนนเฉล่ียของทักษะการคิดทางประวัตศิาสตรสงูกวา
กลมุควบคมุอยางมีนยัสำคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05  ซึง่
ผลการวจิยัดังกลาวเปนการแสดงใหเหน็วา กระบวนการ
เรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้สามารถสงเสรมิทักษะการคดิ
ทางประวตัศิาสตรได  เน่ืองจากปจจยัดงัตอไปน้ี

ประการท่ี 1 กระบวนการเรียนการสอน
ประกอบไปดวยขั้นตอนการเรียนการสอนที่มีกิจกรรม
การเรียนการสอนซ่ึงชวยสงเสริมใหนักเรียนไดรับการ
พัฒนาทักษะการคิดทางประวัติศาสตร อันมีองค
ประกอบยอยท่ีเหมาะสมตอนักเรียนมัธยมศึกษาป
ที ่ 2  คอื 1)  กำหนดคำถามสำคัญและต้ังสมมตฐิานท่ี
เก่ียวของกับเร่ืองราวทางประวัตศิาสตร  2)  ระบแุหลง
ทีม่าและบรบิทตาง ๆ ทีป่รากฏในหลักฐานทางประวัติ
ศาสตร 3) เปรียบเทียบยุคสมัยท่ีปรากฏในหลักฐาน
ทางประวัตศิาสตร 4)  วเิคราะหความแตกตางระหวาง
ขอเท็จจริงกับขอคิดเห็นจากขอมูลในหลักฐานทาง
ประวตัศิาสตร 5)  แสดงเหตุผลในการประเมนิความนา
เชือ่ถอืของหลกัฐานทางประวัตศิาสตรในลกัษณะตาง ๆ
6)  ตคีวามหลกัฐานทางประวตัศิาสตรจากแหลงขอมลู
ที่หลากหลายไดอยางมีเหตุผลและสัมพันธกับบริบท
ทางประวัตศิาสตร 7)  สรางขอมลูทางประวัตศิาสตรได
สอดคลองกับบริบทสังคมสมัยนั้นอยางตอเนื่องตาม

ลำดับเวลา  และใหเหตุผลประกอบการสนับสนุนหรือ
โตแยงขอมูลที่นำเสนอ และ 8) แปลงขอมูลที่นำเสนอ
ในรูปแบบของเสนเวลาตามลำดับของชวงเวลาทาง
ประวัตศิาสตร

กลาวโดยสรุปกระบวนการเรียนการสอน
ดังกลาวประกอบดวยข้ันตอนการเรียนการสอน 5
ขัน้ตอน ไดแก  1)  ขัน้อภปิรายเพ่ือกำหนดประเด็นศกึษา
2)  ขัน้วเิคราะหหลกัฐานหลัก  3)  ขัน้เปรียบเทียบขอมลู
4) ขั้นปฏิสัมพันธกับหลักฐานทางประวัติศาสตร และ
5) ขั้นนำเสนอขอคนพบ โดยท่ีในแตละข้ันตอนจะมี
ความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง ในการจัดการเรียน
การสอนแตละคร้ังประกอบไปดวย  5  ขัน้ตอน  ซึง่จะมี
ลักษณะท่ีคลายกับวงจรปฏิบัติ  เมื่อนักเรียนไดรับ
การฝกดวยข้ันตอนการเรียนการสอนหลาย ๆ วงจร
ปฏิบัติอยางตอเนื่องกันเปนระยะเวลาหน่ึงอาจชวย
สงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตรมากข้ึน

ประการท่ี 2  ผลสบืเน่ืองท่ีเกดิขึน้จากการฝก
ปฏิบตักิจิกรรมตามกระบวนการเรียนการสอนท่ีพฒันา
ขึ้นอยางตอเน่ืองในชวงระยะเวลาหน่ึง  ทำใหนักเรียน
เกิดการเรียนรทูกัษะ/กระบวนการท่ีจำเปนตอการศึกษา
ประวัตศิาสตร ไดแก  การตัง้คำถาม  การต้ังสมมตฐิาน
การวิเคราะห การตีความ และการสังเคราะหขอมูล  อาจ
เปนผลท่ีทำใหนกัเรยีนมทีกัษะการคิดทางประวตัศิาสตร
ที่เพ่ิมข้ึน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช

1.1  ขอเสนอแนะสำหรับผบูรหิาร
1.1.1  ผูบริหารควรสนับสนุนใหครู

นำกระบวนการเรียนการสอนโดยใชวิธีการทางประวัติ
ศาสตร เพ่ือสงเสริมทกัษะการคดิทางประวัตศิาสตรของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ไปใช โดยสงเสริมใหครู
มีความรูความเขาใจที่ชัดเจนเก่ียวกับสาระสำคัญ
หลักการ  และขั้นตอนการเรียนการสอนของกระบวน
การเรยีนการสอนน้ี

กระบวนการเรียนการสอนโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร
ชัยรัตน  โตศิลา วลัย  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา
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1.1.2 ผบูริหารควรใหการสนับสนุน
ในเร่ืองของการจัดเตรียมหลักฐานทางประวัติศาสตร
ประเภทตาง ๆ ที่จะนำมาใชเปนแหลงการเรียนรูใหมี
อยางหลากหลายและเพียงพอตอการนำมาใชในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการเรียนสอนท่ีได
พัฒนาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดทางประวัติศาสตรให
เกิดข้ึนกับผเูรียนตอไป

1.2 ขอเสนอแนะสำหรับครู ศกึษานิเทศก
และหนวยงานทีเ่กีย่วของกับการพัฒนาการสอนประวัตศิาสตร

1.2.1 ครูที่จะนำกระบวนการเรียน
การสอนโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรไปใชตองให
ความสำคัญกับการออกแบบการเรียนการสอนมากข้ึน
เน่ืองจากครูตองคัดเลือกเน้ือหาสาระท่ีเปนประเด็น
ปญหาทางประวัตศิาสตร วเิคราะหเน้ือหาสาระ  และจดั
ลำดับเน้ือหาสาระเหลาน้ันอยางเปนระบบ  รวมท้ังตอง
มีการสำรวจและศึกษาแหลงขอมูลทางประวัติศาสตร
ทั้งหลักฐานชั้นปฐมภูมิและชั้นทุติยภูมิใหมีความ
หลากหลายและครอบคลุมประเดน็ทีน่กัเรยีนตองศกึษา
ซึ่งครูจะตองทุมเทเวลาในข้ันตอนนี้เพ่ือนำไปสูการคัด
เลือกหลักฐานที่มีความสำคัญและเสนอแนะหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรที่ตองการใหนักเรียนนำมาใชใน
กระบวนการเรยีนการสอน อยางมีประสิทธิภาพมากทีส่ดุ

1.2.2  ในระหวางการจัดการเรียน
การสอนตามกระบวนการท่ีพฒันาข้ึนนี ้ ครูตองกระตนุ
นักเรียนโดยการต้ังคำถามตอนักเรียนเปนรายบุคคล
การยกตัวอยางประกอบท่ีสอดคลองกับบริบทของ
เนือ้หา  การระดมความคดิเพือ่รวมกันวเิคราะห ตคีวาม
เปรียบเทียบ สังเคราะหขอมูลที่ไดจากหลักฐานทาง
ประวตัศิาสตร เพือ่ชวยใหนกัเรยีนสามารถใชความคิด
เพ่ือนำไปสกูารพฒันาทกัษะยอย ๆ  ในทกัษะการคิดทาง
ประวัตศิาสตรไดตอไป

1.2.3  ครูควรสงเสริมใหนักเรียน
นำวิธีการเรียนรูตามกระบวนการเรียนการสอนท่ีได
พฒันาขึน้นีไ้ปประยุกตใชในกลมุสาระการเรียนรอูืน่และ
ในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อใหเกิดประโยชนตอ

ตนเองและสังคมตอไป  ซึง่วธิกีารเรียนรทูีส่ำคัญ  ไดแก
การสงัเกต  การฝกตัง้คำถาม  การคนควา  การสบืสอบ
การวิเคราะห การอภิปราย  การตีความ  การลำดับ
เหตกุารณตามชวงเวลา  การสังเคราะห เปนตน

1.2.4 ศึกษานิเทศกควรนำกระบวน
การเรยีนการสอนท่ีพฒันาข้ึนน้ีไปใชในการฝกอบรมครู
สอนประวัติศาสตร  สนับสนุนใหครูสังคมศึกษา
นำกระบวนการเรียนการสอนน้ีไปใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดทางประวัติ
ศาสตรของผูเรียนในระดับชั้นตาง ๆ ตลอดจนมีการ
ติดตามและประเมินผลเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแกผูเรียนตอไป

1.2.5  หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ
พฒันาการสอนประวตัศิาสตรควรมกีารนำกระบวนการ
เรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนนี้ไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา  และวัฒนธรรม  ในสาระประวัติศาสตร ซึ่ง
จะเปนการชวยใหครูสังคมศึกษามีแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน  อัน
จะนำไปสูการจัดการเรียนรูตามกระบวนการเรียนการ
สอนโดยใชวธิีการทางประวัตศิาสตร

2. ขอเสนอแนะสำหรับการทำวจิยัคร้ังตอไป
2.1  ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของ

การนำกระบวนการเรียนการสอนโดยใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตรไปใชในการพัฒนาองคประกอบของ
ทักษะการคิดทางประวัติศาสตรในระดับท่ีสูงข้ึนไดแก
ทักษะความสามารถในการวิจัยทางประวัติศาสตร
และทักษะการวิเคราะหประเด็นและการวินิจฉัยทาง
ประวัตศิาสตรตอไป

2.2 ควรมีการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนประวัติศาสตรที่สงเสริมความสามารถ หรือ
ทกัษะดานอืน่ ๆ  ของนักเรยีน โดยนำกระบวนการพัฒนา
กระบวนการเ รียนการสอนน้ีไปเปนแนวทางใน
การพฒันาและศกึษาประสทิธิผลของกระบวนการเรยีน
การสอนที่จะพัฒนาขึ้นตอไป

กระบวนการเรียนการสอนโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร
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บทคัดยอ

การวิจัยเร่ือง การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวทิยาลยัศลิปากร มวีตัถปุระสงคเพือ่ประเมนิความกาวหนาของการดำเนนิการในดานสภาพแวดลอม/บรบิท
ปจจัยนำเขา กระบวนการผลิตบัณฑิต ผลผลิตระหวางทางของหลักสูตร และศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค
ความตองการ และขอเสนอแนะของผูที่เก่ียวของท่ีมีตอการบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีผูใหขอมูลสำคัญของ
การวิจยัคร้ังน้ีจำนวน 4 กลมุ ไดแก 1) กลมุคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 2) กลมุผเูช่ียวชาญ 3) กลมุนักศึกษา
ปจจุบัน และ 4) กลุมอาจารยผูสอน ในการประเมินหลักสูตรครั้งน้ีเปนการประเมินความกาวหนา (Formative
Evaluation) โดยรวบรวมขอมูลท้ังเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ เคร่ืองมอืท่ีใชในการวิจยัคร้ังน้ีไดแก แบบสอบถาม
และแนวทางการสัมภาษณ การวเิคราะหขอมูลเชงิปรมิาณใชสถิตกิารแจกแจงความถี ่คารอยละ (%) คาเฉลีย่ ( X )
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหาและสรุปประเด็น
สำคัญจากการสัมภาษณและรายงานเปนความเรียง

ผลการวิจัยพบวา
1. การประเมินสภาพแวดลอม/บรบิท ดานวัตถปุระสงค พบวาผปูระเมนิทกุกลมุมคีวามเห็นสอดคลอง

กนัวาวัตถปุระสงคของหลกัสตูรทัง้ 5 ขอมคีวามชดัเจน เหมาะสมกบัสภาพการณในปจจบุนั มคีวามสอดคลองกบั
นโยบายของหนวยงานตางๆ และมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนในระดับมากถึงมากท่ีสุด ( X =
4.45 - 5.00) ดานโครงสรางของหลักสูตรพบวามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสดุ (     = 4.46 - 4.89)
ดานความเหมาะสมของรายวิชาพบวามีความเหมาะสมอยใูนระดับมากท่ีสดุ (       = 4.56 - 4.92)

X
X
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2. การประเมินปจจยันำเขา ดานปจจยัสนบัสนนุของหลกัสตูร ไดแก ทรพัยากรท่ีใชในการดำเนินการ สือ่
ตำรา และสถานท่ี มคีวามเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสดุ (     = 3.92 - 4.88) ดานส่ิงท่ีเก่ียวของในหลกัสูตร
ไดแก คณุลักษณะผสูอนพบวามีความเหมาะสมอยใูนระดับมากถึงมากท่ีสดุ (      = 4.45 - 5.00) คณุลักษณะ
ของผเูรียนและการบริหารจัดการหลักสูตรพบวามีความเหมาะสมอยใูนระดับมากท่ีสดุ (     = 4.83 - 5.00)

3. การประเมินกระบวนการ ประกอบไปดวย 2 ดาน ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน พบวามี
ความเหมาะสมในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ ( X = 4.38 - 5.00) ดานการวดัและประเมนิผลพบวามคีวามเหมาะสม
ในระดับมากถึงมากท่ีสดุ (     = 4.40 - 5.00)

4. การประเมินผลผลิตระหวางทางของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารยผูสอน
มคีวามคดิเห็นเก่ียวกับผลผลติของหลกัสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาพัฒนศกึษาสอดคลองกัน โดยเหน็วา
มคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด (      = 4.72 - 4.83)

5. การศึกษาสภาพปญหา อปุสรรค ความตองการและขอเสนอแนะของผทูีเ่ก่ียวของท่ีมตีอการบริหาร
จัดการหลักสูตร พบวาควรเพ่ิมเติมรายวิชาทางอนาคตศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน

คำสำคญั: 1. การประเมนิหลักสตูร 2. การประเมนิความกาวหนา 3. พฒันศึกษา

X
X

X

X

X

Abstract

The objectives of the Curriculum Evaluation of Doctor of Philosophy in Development
Education, Faculty of Education, Silpakorn University are to evaluate the progress of the operation
in environment/context, inputs, graduate production process, intermediate outcomes/effect of the
program, and to study the problems, obstacles, needs, and suggestions of the person involved about
the program administration. This research has 4 groups of data provider, which are 1) Program
committee 2) Experts 3) Current students 4) Teachers. The evaluation of this program is a formative
evaluation, which collects both quantitative and qualitative data. Tools used in this research
are questionnaires and interview guidelines. Quantitative data analysis uses frequency distribution
statistic, percent (%), mean ( X ), and standard deviations (SD), while qualitative data analysis use
content analysis and conclude the main points from the interviews, then report in essay.

Research result showed that:
1. Environment/context evaluation about objectives finds that all evaluators have

corresponding opinions that all 5 objectives of the program are clear and suits the current situation,
corresponded with the policy of agencies, and corresponded with the student’s needs at
the high - highest level ( X = 4.45 - 5.00). The structure of the program have the high - highest
appropriateness level (      = 4.46 - 4.89). The subjects in the program have the highest appropriateness
level (    = 4.56 - 4.92).

X
X
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2. Inputs evaluation in the program’s supporting factors,i.e., resources use in operations,
medias, textbooks, and places have high - highest appropriateness level (     = 3.92 - 4.88). In the things
involved in the program, i.e., character of the teachers have high - highest appropriateness level
(     = 4.45 - 5.00). Character of the students and program administration have the highest appropriate-
ness level (    = 4.83 - 5.00).

3. Process evaluation consists of 2 things. The teaching activities have high - highest
appropriateness level (     = 4.38 - 5.00). Measurement and assessment have high - highest appropri-
ateness level (     = 4.40 - 5.00).

4. Intermediate outcomes/effect of the program evaluation. The program committee and
teachers have corresponding opinion that the intermediate outcomes/effect of the Doctor of Philosophy
in Development Education program have highest appropriateness level (    = 4.72 - 4.83).

5. By studying the problems, obstacles, needs, and suggestions of person involved in the
program administration, found that, the future studies course should be added in order to prepare for
entering the Asian Economic Community (AEC).

Keywords: 1. Evaluation of the Doctor’s Degree Program 2. Formative Evaluation 3. Development Education

X

X
X

X
X

X

บทนำ
การศึกษาถือเปนรากฐานท่ีสำคัญและมี

บทบาทอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศชาติ สงัคม และ
มนุษยใหมีความเขมแข็ง เจริญกาวหนา ทันตอความ
เปลีย่นแปลงของโลกปจจบุนั  ซึง่เปนยคุของเทคโนโลยี
และการส่ือสารท่ีไรพรมแดน  หรอืเรียกอีกอยางหน่ึงวา
โลกของยุคโลกาภิวตัน (Globalization) นานาประเทศ
โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศผูนำความเจริญทาง
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีไดใหความสำคัญกับการศึกษา
เปนอยางมาก โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการให
การศึกษาแกประชาชนในลำดับตนๆ ของการจัดสรร
งบประมาณในแตละป เชนเดียวกันกบัประเทศไทยท่ีได
ใหความสำคัญกับการใหการศึกษาแกประชาชน โดย
เฉพาะการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ถือเปน
การศึกษาในระดับสูงสุดในระบบการศึกษา ซึ่งเปน
การศึกษาคนควาวิจัยเพ่ือเสริมสรางองคความรูและ
กระบวนการเรียนรใูนศิลปวิทยาการแขนงตางๆ ทีห่ลาก
หลาย ถายทอดความรทูางวิชาการ วชิาชีพช้ันสูง และ

กระบวนการเรยีนรู เพ่ือผลติกำลงัคนท่ีมคีวามสามารถ
สนองตอบตอความตองการของบุคคล ชุมชน และ
ประเทศชาตโิดยสวนรวม ดงันัน้การศกึษาในระดับอดุม
ศึกษาถือเปนเสมือนแหลงความรูที่จะเสริมความ
กาวหนาทางวิชาการ โดยในการจัดการศึกษาใหบรรลุ
ผลสำเร็จ สิ่งสำคัญท่ีจะทำใหการศึกษาดำเนินไปตาม
จุดมุงหมายไดก็คือ หลักสูตร (กาญจนา คุณารักษ,
2540: 2) ซึ่งหลักสูตร คือ ประมวลแผนการเรียนรูที่
กำหนดไวอยางเปนระบบ เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
จดัการศึกษาใหแกผเูรยีน อนัจะกอใหเกิดความร ูทกัษะ
คณุลกัษณะ และพัฒนาการใหเปนไปตามจดุมงุหมาย
ของหลักสูตร อยางไรก็ตามเมื่อสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี
มกีารเปลีย่นแปลงไป กจ็ะสงผลกระทบตอหลักสูตรซ่ึง
ไดสรางข้ึนในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ดงันัน้จงึจำเปนตอง
มกีารเปล่ียนแปลงหลกัสูตรตามไปดวย เพือ่ใหหลกัสูตร
มคีวามทันสมยัและสามารถตอบสนองตอความตองการ
ทางสังคมได ซึ่งการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสูตร

การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฒันศึกษา
ธีรศักดิ์  อุนอารมยเลิศ  ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม  ลยุง วรีะนาวนิ  พทิกัษ สพุรรโณภาพ



วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 10 ฉบับท่ี 1 (มถิุนายน 2555 - ตลุาคม 2555)

78

จะทำไดกต็องมกีารการประเมินหลกัสูตรอยางตอเนือ่ง
ซึง่การประเมนิหลกัสตูรจะทำใหทราบถึงแนวโนมวาควร
จะพฒันาหลักสูตรไปในทิศทางใด (กาญจนา คณุารกัษ,
2540: 219) ซึง่สอดคลองกับคำกลาวของ วชิยั วงษใหญ
(2523: 203) วาการประเมินหลักสตูรเปนการพิจารณา
เก่ียวกับคุณคาของหลกัสูตร โดยใชผลจากการวัดในแง
มุมตางๆ ของส่ิงท่ีประเมินเพ่ือนำมาพิจารณารวมกัน
และสรปุวาจะใหคณุคาของหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนมาน้ัน
วาเปนอยางไร มีคุณคาดีหรือไมเพียงใดหรือไดผลตรง
ตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวหรือไม มีสวนใดท่ีตอง
ปรับปรุงแกไข

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร ไดเปดการเรียนการสอน
ในหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวิชาพฒันศกึษา
ตั้งแตปการศึกษา 2552 จนถึงปจจุบันเปนระยะเวลา
4 ป ซึ่งตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ ไดกำหนดใหมี
การปรบัปรงุหลกัสตูรทกุๆ 5 ป แตเนือ่งจากเกณฑกรอบ
คุณวุฒิมาตรฐานระดับอุดมศึกษา (TQF) กำหนดให
สาขาวิชาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหแลวเสร็จใน
ปการศึกษา 2556 ดงัน้ันจึงมีความจำเปนอยางย่ิงท่ีภาค
วชิาพ้ืนฐานทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร จะตองมี
การประเมินความกาวหนาของการดำเนินการตาม
หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา เพ่ือ
ใหทราบวาหลักสูตรสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่
กำหนดไวหรือไม มากนอยเพียงใด ตลอดจนศึกษาถึง
ปญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้นและขอเสนอแนะที่มีตอ
หลักสูตรจากผทูีม่สีวนเก่ียวของกับหลักสูตรหลายกลมุ
เพ่ือจะไดนำผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรท้ังใน
สวนของเน้ือหาสาระ โครงสรางของหลกัสตูร กลไกการ

บริหารหลักสูตร ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับ
หลักสูตรในดานตางๆ เพื่อจะไดปรับปรุงหลักสูตรใหมี
ความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และยังชวยแกไขและ
ปองกนัปญหาอุปสรรคทีจ่ะเกิดข้ึนตอไปในอนาคตไดดวย
วตัถุประสงคการวจิยั

1. เพ่ือประเมินสภาพแวดลอม/บริบท ปจจยั
นำ เข าของหลักสูตรป รัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา
วิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

2. เพื่อประเมินกระบวนการผลิตบัณฑิตของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา
คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร

3. เพ่ือประเมินผลผลิตระหวางทางของการ
ดำเนินการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พฒันศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร

4. เพือ่ศกึษาสภาพปญหา อปุสรรค ความตองการ
และขอเสนอแนะของผูที่เก่ียวของที่มีตอการบริหาร
จัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
ศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยมุงประเมินหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษาคณะศึกษา
ศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนการวิจัยเชิงประเมิน
(Evaluation Research)  เปนการประเมินความ
กาวหนา (Formative Evaluation) ของการบริหาร
จดัการหลกัสตูร ดงัแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 1
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ขอบเขตประชากรและผใูหขอมูลสำคญั
1. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปรชัญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 4 คน จากจำนวน
คณะกรรมการท้ังหมด 5 คน

2.  กลมุผเูช่ียวชาญ จำนวน 3 คน
3. นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาพฒันศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัย
ศลิปากร ทีก่ำลังศึกษาอยใูนช้ันปที ่ 1 - 3 ปการศึกษา
2555 จำนวน 51 คน จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด
76 คน

4.  อาจารยผสูอนในรายวิชาตางๆ ในหลกัสตูร
ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาพฒันศกึษา คณะศึกษา
ศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากรจำนวน 6 คน จากจำนวน
อาจารยผสูอนทัง้หมด 10 คน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ประเภทของเคร่ืองมือการวิจยัคร้ังนี ้ม ี2 ชนดิ

คอื
1. แบบสอบถามการประเมินหลกัสตูรปรชัญา

ดษุฎบีณัฑติ สาขาวิชาพฒันศกึษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 4 ฉบับ มรีายละเอียดดงัน้ี

ฉบบัท่ี 1 แบบสอบถามสำหรับคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปน
การประเมินความกาวหนาของหลักสูตรในดานสภาพ
แวดลอม/บริบท ปจจัยสนับสนุน สิ่งท่ีเก่ียวของใน
หลักสูตร กจิกรรมการเรียนในหลกัสูตร และดานผลผลติ
ของหลักสูตร ซึ่งขอคำถามมีลักษณะเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ

ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามสำหรับผูเช่ียวชาญ
เปนคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอหลักสูตรปรัชญา
ดษุฎบีณัฑติ สาขาวิชาพฒันศกึษา คณะศกึษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานสภาพแวดลอม/บริบท
และปจจัยสนับสนุน ซึ่งขอคำถามมีลักษณะเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ฉบับที่  3 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีก่ำลงัศึกษา
อยู ในปจจุบัน เปนการประเมินความกาวหนาของ
หลกัสูตรในดานสภาพแวดลอม/บริบท ปจจยัสนบัสนนุ
สิง่ท่ีเก่ียวของในหลักสูตร และกจิกรรมการเรียนในหลัก
สูตร ซึ่งขอคำถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ

ฉบับที่ 4 แบบสอบถามสำหรับอาจารย
ผสูอนในหลกัสูตรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาพฒัน
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปน
การประเมินความกาวหนาของหลักสูตรในดานสภาพ
แวดลอม/บริบท ปจจัยสนับสนุน กระบวนการของ
หลักสูตร และผลผลิตในหลักสูตร ซึ่งขอคำถามมี
ลกัษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ

2. แนวทางการสัมภาษณ จะประกอบไปดวย
ข อคำถามที่ ใ ช ในการสัมภาษณเ กี่ ย ว กับหลั ก
สูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา
มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจนัทร
ในดานบริบท ปจจัยสนับสนุน กระบวนการ ผลผลิต
ระหวางทางของหลักสูตร และการศึกษาสภาพปญหา
อปุสรรค ความตองการและขอเสนอแนะ จำนวน 3 ฉบับ
มรีายละเอียดดังนี้

ฉบับท่ี 1 แบบสัมภาษณอาจารยประจำหลัก
สตูร/ผรูบัผิดชอบหลกัสูตร/อาจารยผสูอน ในดานสภาพ
แวดลอม/บรบิท ปจจยัสนับสนนุ กระบวนการของหลัก
สตูร และผลผลิตในหลกัสตูร

ฉบับท่ี 2 แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทาง
พัฒนศึกษา ในดานสภาพแวดลอม/บริบท และปจจัย
สนบัสนนุ

ฉบบัที ่3 แบบสัมภาษณนกัศกึษาระดับดษุฎี
บัณฑิตที่กำลังศึกษาอยู ดานสภาพแวดลอม/บริบท
ปจจัยสนับสนุน สิง่ท่ีเก่ียวของในหลักสูตร และกจิกรรม
การเรียนในหลักสูตร
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การวิเคราะหขอมูล
การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวชิาพัฒนศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศลิปากร มวีธิกีารวิเคราะหขอมลู ดงันี้

1. การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลท่ัวไป
ของผตูอบแบบสอบถามโดยใชคาความถ่ี และคารอยละ
(%) จำแนกตามกลุมของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหระดับความคิดเห็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้ง 5 ดานไดแก ดานสภาพ
แวดลอม/บรบิท การประเมนิปจจยันำเขา การประเมนิ
กระบวนการผลิตบัณฑิต การประเมินผลผลิตระหวาง
การดำเนินการหลักสูตร และการศึกษาสภาพปญหา
อุปสรรค ความตองการและขอเสนอแนะ โดยการหา
คาความถี ่คารอยละ คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) จำแนกตามกลุมของผูตอบแบบสอบ
ถาม ในการวิเคราะหขอมูลที่เปนมาตราสวนประเมิน
คา 5 ระดับ ผูวิจัยไดใชเกณฑตามแนวคิดของเบสท
(Best, 1981: 182) มาใชในการแปลความหมายดังน้ี

คาเฉล่ียระหวาง  4.50 - 5.00 หมายความวา
หลกัสตูรมคีวามเหมาะสมมากท่ีสดุ
คาเฉล่ียระหวาง  3.50 - 4.49 หมายความวา
หลกัสตูรมีความเหมาะสมมาก
คาเฉล่ียระหวาง  2.50 - 3.49 หมายความวา
หลกัสตูรมคีวามเหมาะสมปานกลาง
คาเฉล่ียระหวาง  1.50 - 2.49 หมายความวา
หลกัสตูรมีความเหมาะสมนอย
คาเฉล่ียระหวาง  1.00 - 1.49 หมายความวา
หลกัสตูรมคีวามเหมาะสมนอยทีส่ดุ
2. การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากการ

สัมภาษณ และแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับหลัก
สูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยการ
วิเคราะหเชิงเน้ือหา โดยการวิเคราะหสรุปประเด็น
สำคญั และเสนอในลักษณะของความเรียง

ผลการวิจัย
ตอนท่ี 1 ผลการประเมินสภาพแวดลอม/

บรบิท
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผูเช่ียวชาญ

กลมุนักศึกษาปจจบุนั และอาจารยผสูอนมีความเหน็วา
สภาพแวดลอม/บริบทของหลกัสูตรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสม โดย
มรีายละเอียด ดงันี้

1. วัตถุประสงคของหลักสูตร พบวาวัตถุ
ประสงคของหลักสูตรทัง้ 5 ขอ มคีวามชัดเจน ครอบคลมุ
และเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน เน่ืองจากวัตถุ
ประสงคทีก่ำหนดไวไดระบุถงึจุดมงุหมายของหลกัสูตร
และแนวทางในการจดัหลักสตูรไดอยางชัดเจน โดยเนน
การนำองคความรูที่ไดรับมาบูรณาการกับศาสตรอื่นๆ
เพ่ือสามารถปรับใชในการปฏิบัติงานดานตางๆ ที่
เหมาะสมกับสังคมไทยในปจจุบนั แตหากจะมกีารปรบั
เปลี่ยนก็ควรจะไปเนนใหความสำคัญในเร่ืองของการ
สรางดุษฎีบณัฑิตท่ีมคีวามพรอมเพือ่การเขาสปูระชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน โดยมีรายละเอียดของผลการประเมินดังน้ี

1.1 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค
พบวากลุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนท้ังหมด มีความเห็นวาวัตถุประสงคทุกขอไดแก
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการ มี
คณุสมบัตขิองการเปนนักคิดและนักบูรณาการศาสตรที่
มีความสามารถ ในการสรางและจัดการความรูแบบ
บูรณาการ เพ่ือการพัฒนาประเทศ 2. เพ่ือผลิตและ
พัฒนาองคความรูใหมเชิงวิชาการ โดยเนนการจัดการ
ความรภูมูปิญญาเพือ่การพฒันาประเทศ แบบสหวทิยา
การ โดยอาศัยการศึกษา การพัฒนา การวิจยั ฯลฯ ทีม่ี
มาตรฐานและความเขมแข็งทางวิชาการ 3. เพ่ือเปน
ศนูยกลางทางพัฒนศกึษา แหงภมูภิาคตะวันตกในการ
พฒันาภูมปิญญาไทยสสูากล 4. เพ่ือสนองนโยบายและ
ยทุธศาสตรของชาตใินการพัฒนาคน การพัฒนาสังคม
การพัฒนาประเทศเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน
ระดบันานาชาติและการสรางความเขมแขง็ใหกบัชุมชน
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และ 5. เพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตรของ มหา
วิทยาลัยในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
สงัคม และประเทศชาติ มคีวามเหมาะสมมากท่ีสดุ สวน
กลมุผเูช่ียวชาญมีความเห็นวาวัตถุประสงคขอท่ี 1, 5, 2
และ 4 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด รองลงมาคือวัตถุ
ประสงคในขอที ่3 และสำหรับกลมุนกัศกึษาปจจบุนั มี
ความเหน็วาวตัถปุระสงคขอที ่1, 5 และ 2 มคีวามเหมาะสม
มากทีส่ดุ รองลงมาคือวัตถุประสงคในขอท่ี 4 และ 3 ตาม
ลำดับ

1.2 การบงบอกถึงคุณลักษณะของ
ผูสำเร็จการศึกษา พบวากลุมอาจารยผูสอนและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทั้งหมด มีความเห็นวา
วัตถุประสงคหลักสูตรสามารถบงบอกคุณลักษณะ
ผูสำเร็จการศึกษาในดานความรู ดานคุณลักษณะ
บัณฑิต และดานความสามารถในการนำความรูไป
ปฏิบัติไดอยางชัดเจนในระดับมากท่ีสุด สวนกลุมผู
เช่ียวชาญมีความเห็นวา วตัถุประสงคหลักสูตรสามารถ
บงบอกคุณลักษณะผูสำเร็จการศึกษาในดานความรู
และดานคุณลักษณะบัณฑิตไดอยางชัดเจนในระดับ
มากท่ีสุด รองลงมาไดแกดานความสามารถในการ
นำความรไูปปฏิบตั ิและสำหรบักลมุนกัศกึษาปจจบุนั มี
ความเห็นวาวัตถุประสงคหลักสูตรสามารถบงบอก
คณุลักษณะผสูำเรจ็การศกึษาในดานความสามารถใน
การนำความรูไปปฏิบัติและดานคุณลักษณะบัณฑิต
ไดอยางชัดเจนในระดับมากท่ีสุด รองลงมาไดแก
ดานความร ูตามลำดบั

1.3 การนำวัตถุประสงคไปปฏิบัติ
พบวา กลุมอาจารยผูสอนและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทั้งหมด มีความเห็นวาวัตถุประสงคหลักสูตร
สามารถนำไปปฏิบัติไดในระดับมากที่สุด สวนกลุม
ผูเชี่ยวชาญและกลุมนักศึกษาปจจุบัน มีความเห็นวา
วัตถุประสงคหลักสูตรสามารถนำไปปฏิบัติไดใน
ระดับมาก

2. โครงสรางหลักสูตร พบวาผูเช่ียวชาญ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และอาจารย มคีวามเหน็

สอดคลองกันวาโครงสรางหลักสูตรมีความเหมาะสม
ในระดับมากท่ีสดุ รองลงมาไดแกกลมุนกัศกึษาปจจบุนั
ที่โครงสรางหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก
เนื่องจากโครงสรางหลักสูตรและเน้ือหาวิชาของ
หลักสูตรมีความหลากหลายและผสมผสานท้ังในเรื่อง
แนวคิด ทฤษฎี วิธีการวิเคราะห การฝกประสบการณ
และการวิจยัทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ ซึง่สามารถ
นำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริง ทำใหเกิด
ทักษะในการประยุกตศาสตรตางๆ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศ โดยมีขอสรปุจากกลมุผใูหขอมลู ดงันี้

2.1 ความเหมาะสมของการกำหนด
สัดสวนหมวดวิชา/รายวิชา/ลักษณะวิชา พบวา
ผเูช่ียวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย
มีความเห็นสอดคลองกันวาการกำหนดสัดสวนหมวด
วิชา/รายวิชา/ลักษณะวิชามีความเหมาะสมในระดับ
มากท่ีสดุ รองลงมาไดแกกลมุนักศึกษาปจจุบนัท่ีเห็นวา
โครงสรางหลกัสตูรมีความเหมาะสมในระดับมาก ทัง้นี้
จากการสัมภาษณผเูช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะวาควร
มีการเพ่ิมรายวิชาท่ีสอดคลองกับประชาคมอาเซียน
และควรกำหนดขอแตกตางในการทำวิทยานิพนธใน
หลกัสูตรแบบ 1 (48) หนวยกิต และ หลักสูตรแบบ 2
(36) หนวยกิต ใหชดัเจน เพ่ือใหหลักสูตรมคีวามสมบรูณ
ยิ่งข้ึน

2.2 ความเหมาะสมของการกำหนด
หนวยกติของหลักสตูร พบวาผเูชีย่วชาญ คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสูตร และอาจารย มคีวามเห็นสอดคลองกนั
วาการกำหนดสัดสวนหมวดวิชา/รายวิชา/ลักษณะวิชา
มคีวามเหมาะสมในระดับมากท่ีสดุ รองลงมาไดแกกลมุ
นักศึกษาปจจุบันท่ีเห็นวาโครงสรางหลักสูตรมีความ
เหมาะสมในระดับมาก

2.3 ความเหมาะสมของรายวิชาใน
หลักสูตร พบวา ผูเชี่ยวชาญ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร อาจารย และนักศึกษาปจจุบัน มีความเห็น
สอดคลองกันวาการกำหนดสัดสวนหมวดวิชา/รายวชิา/
ลกัษณะวิชา มคีวามเหมาะสมในระดับมากท่ีสดุ โดยมี
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ขอสรปุจากกลมุผใูหขอมลู ดงันี้
2.3.1 รายวิชาบงัคับพืน้ฐาน พบวา

ทั้งกลุมผูเชี่ยวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อาจารยและนักศึกษาปจจบุนั มคีวามเห็นวาเน้ือหาวิชา
ในรายวิชาบังคับพ้ืนฐานมีความเหมาะสม โดยเฉพาะ
ในรายวิชา 464 501 ระเบยีบวธิกีารวจิยั และรายวชิา
464 311 หลักพัฒนศึกษา

2.3.2 รายวิชาบังคับสาขาวิชาเอก
พบวาท้ังกลุมผู เ ช่ียวชาญ คณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร อาจารย และนกัศกึษาปจจบุนั มคีวามเห็นวา
เน้ือหาวิชาในรายวิชาบังคับสาขาวิชาเอกมีความ
เหมาะสม โดยเฉพาะในรายวิชา 464 526 การจดัการ
ความรแูละภูมปิญญาทองถ่ิน รายวิชา 464 527 สงัคม
วทิยาเพ่ือการพัฒนาประเทศ และรายวิชา 464 505 การ
จัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศ แตจากการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะวาควรปรับ
เพ่ิมเตมิสาระดานภูมสิงัคม เศรษฐศาสตรกบัการศกึษา
ในสวนของการลงทนุ ความคมุทนุ คมุคา ผลกระทบของ
โครงการพัฒนาตางๆ กับสภาพแวดลอมและโครงการ

พัฒนาที่นาสนใจของกลุมประเทศอาเซียนเพื่อใหมี
ความเหมาะสมย่ิงข้ึน

2.3.3 รายวิชาเลือก พบวาทั้งกลุม
ผูเชี่ยวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย
และนักศึกษาปจจุบนั มคีวามเห็นวาเน้ือหาวิชาในราย
วชิาเลือกมีความเหมาะสม โดยเฉพาะในรายวิชา 464
524 การศึกษาอิสระ และรายวิชา 464 523 ปฏบิตักิาร
ทางพัฒนศึกษา

ตอนท่ี 2 ผลการประเมนิปจจยันำเขา
ผูเช่ียวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย และนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับดาน
ทรัพยากรท่ีใชในการดำเนินการตามหลักสูตรของ
หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติสาขาวชิาพฒันศกึษาแตก
ตางกัน โดยผเูชีย่วชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารยมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
ในขณะท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมี
รายละเอียดดงันี้

ตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินปจจยันำเขา
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1. การประเมินดานปจจัยสนับสนุนใน
หลักสูตร

ผูเชี่ยวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารย มคีวามคิดเห็นเก่ียวกับดานทรัพยากรท่ีใช
ในการดำเนินการตามหลักสูตรวามีความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด สวนนักศึกษาปจจุบันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับดานทรัพยากรที่ใชในการดำเนินการตาม
หลักสตูรวามคีวามเหมาะสมในระดบัมาก และจากการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อาจารย และนักศึกษาปจจุบัน พบวามีขอเสนอแนะ
ที่สอดคลองกันคือ ควรมีการพัฒนาอุปกรณดาน
เทคโนโลยีทีส่งเสริมการเรียนร ูเชน เคร่ืองคอมพิวเตอร
ใหมีความทันสมัยมากย่ิงข้ึน และปรับปรุงระบบ
เครือขายการใชอนิเทอรเน็ตความเร็วสูงภายในภาควิชา
นอกจากน้ีควรมีการขยายพ้ืนที่ในสวนของการประชุม
กลมุยอย เชน การมีหองประชุมสำหรบันกัศึกษา เปนตน

2. การประเมินดานส่ิงท่ีเก่ียวของในหลกัสูตร
- ดานคณุลกัษณะผสูอน พบวาคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร มีความคิดเห็นดานคุณลักษณะ
ผูสอนวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด ใน
ขณะท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นถึงความเหมาะสม
ดงักลาวในระดับมาก โดยเม่ือพจิารณารายขอ พบวามี
ความเหมาะสมของคุณลักษณะผูสอนดานทักษะ/
การปฏิบตัมิคีาเฉล่ียสงูทีส่ดุ รองลงมาคือ ความเหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอน และความเหมาะสมของ
คุณลักษณะผูสอนดานคุณลักษณะ/ความประพฤติ
ตามลำดบั แตจากการสัมภาษณนกัศกึษาปจจบุนัไดให
ความเหน็วา ควรมกีารเพ่ิมจำนวนอาจารยเพ่ือใหเพียงพอ
ตอการใหคำปรกึษาดานวิทยานพินธของนกัศึกษาดวย

- ดานคุณลักษณะของผูเรียนกอนและ/
หรือระหวางเรียนในหลกัสูตร พบวาคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรและอาจารยมีความเห็นวามีความ
เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด และจากการสัมภาษณ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยไดให
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในเร่ืองคุณลักษณะของผูเรียน
วาควรมีลักษณะเปนผูมีวุฒิภาวะสูง ใฝรู ใฝเรียน
สามารถทำงานเปนทีมได ควรมีทักษะในดานงานวิจัย
ภาษาตางประเทศ และการใช IT เพ่ือการคนควาหา
ขอมลูแลวนำมาวิเคราะห สงัเคราะห เพือ่เปนนกัคดิและ
นกับรูณาการศาสตรทีม่คีวามสามารถ นอกจากน้ีควรมี
การคัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาคุณสมบัติในเชิง
คุณภาพท่ีมีความเหมาะสมมากกวาการพิจารณาการ
คดัเลอืกในเชงิปรมิาณ

3. ดานความเหมาะสมของการบริหาร
หลักสูตร พบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารยมีความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมากท่ี
สุด และจากการสัมภาษณคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารยไดใหขอเสนอแนะวาควรเพิ่ม
หลักสูตรหรือโครงการสำหรับผูบริหารทั้งภาครัฐและ
เอกชน และควรมีการเพ่ิมรายวิชาทางดานระเบียบวิธี
วิจัยข้ึนอีกอยางนอย 1 วิชา เพ่ือประโยชนในการ
ทำวิทยานิพนธของนักศึกษา

ตอนท่ี 3 การประเมินดานกิจกรรมการ
เรียนในหลักสูตร

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร และนกัศกึษา
มีความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษาแตกตางกัน
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรมคีวามเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด ในขณะท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นใน
ระดบัมาก โดยมีรายละเอยีดดงัน้ี
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1. ดานกระบวนการเรยีนการสอน พบวา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความคิดเห็นวามีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ในขณะที่นักศึกษามี
ความคิดเห็นถึงความเหมาะสมดังกลาวในระดับมาก
จากการสัมภาษณคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และนักศึกษาไดใหขอเสนอแนะวา ในกระบวนการเรยีน
การสอน ควรมีการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการดาน
การพัฒนาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการรวมกัน
นอกจากนีค้วรใหนกัศึกษามีสวนรวมในการทำกจิกรรม
มากข้ึน

2. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา
พบวาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความคิดเห็นวามี
ความเหมาะสมอยใูนระดบัมากทีส่ดุ ในขณะท่ีนกัศึกษา
มคีวามคดิเหน็ถงึความเหมาะสมดงักลาวในระดับมาก
และจากการสัมภาษณคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ไดใหขอเสนอแนะในเร่ืองเกณฑการประเมินผลวา
ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารยผูสอนวาควรจะเปน
อิงเกณฑหรืออิงกลุมท้ังน้ีใหคำนึงถึงจุดมุงหมาย
ของหลกัสูตรเปนสำคัญ

ตอนท่ี 4 การประเมนิดานผลผลติระหวาง
ทางของหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนักศึกษา
มีความคิดเห็นดานผลผลิตหลักสูตรท้ังในดานความรู
ทักษะ และเจตคติ/คุณลักษณะ/พฤติกรรมวามีความ
เหมาะสมอยใูนระดับมากท่ีสดุ และจากการสัมภาษณ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนักศึกษาไดให

ขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิวา นกัศกึษาควรมีคณุลกัษณะเปน
นักคิดและนักบูรณาการ สามารถนำความรูไปใช
ประโยชนในการพฒันาตนเองและสังคมได มคีวามใฝรู
ใฝเรียน มีความพรอมในการเรียนรู สามารถพัฒนา
ความรดูวยตนเองได นอกจากน้ีควรมีการจัดเวทีเสวนา
แลกเปล่ียนทางวิชาการอยางนอยปละหน่ึงคร้ังเพ่ือ
เปนการฝกทกัษะความรแูละการทำงานใหกบันกัศกึษา
มากยิ่งขึ้น

ตอนท่ี 5 การศึกษาสภาพปญหา อปุสรรค
ความตองการ และขอเสนอแนะของผูที่เก่ียวของ
ที่มีตอการบริหารจัดการหลักสูตร

สภาพปญหา อุปสรรค ความตองการ และ
ขอเสนอแนะของกลมุผเูช่ียวชาญ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร อาจารยผูสอน และนักศึกษา มีรายละเอียด
ดงัน้ี

1. ควรมีจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมในราย
วิชาที่เปนประเด็นทางสังคมปจจุบัน เชน การจัดการ
ความขัดแยง การปรองดอง การบริหารจัดการศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับอดุมศกึษา (TQF)
การศึกษาอาเซียน อนาคตศึกษา (Futurism) รวมท้ัง
เรื่องของเทคโนโลยีและระบบเครือขายสังคม (Social
Network) เปนตน

2. ควรจัดใหนักศึกษามีการฝกทักษะทาง
วชิาการสชูมุชน ในลกัษณะของการปฏิบตังิานโครงการ
รวมกับชุมชน รวมไปถึงการสรางเครือขาย ระหวาง
มหาวิทยาลัยในสาขาท่ีสอดคลองกัน เพ่ือเพ่ิมพูน

ตารางที ่4 แสดงผลการประเมินกจิกรรมการเรียนในหลักสตูร

    

 

Mean S.D.  Mean S.D.  

1.   5.00 .00  4.36 .62  

2.   5.00 .00  4.40 .52  

 5.00 .00  4.38 .54  
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ความรใูนดานวชิาการ
3. ควรมีการปรับปรุงหองเรียน/หองทำงาน

ของนักศึกษาเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการจัดการมาก
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
ดานวิชาการและงานวิจัย เพ่ืออำนวยความสะดวกให
กบันักศึกษา

4. ควรมีการประชาสัมพันธเผยแพรองค
ความรทูีเ่ปนศาสตรของพัฒนศกึษา เพ่ือใหบคุคลภาย
นอกและสังคมไดรับรูและมีความเขาใจย่ิงข้ึน

การอภิปรายผลการวิจัย
1. การประเมินดานบริบทของหลักสูตร

แยกการประเมนิออกเปน 2 องคประกอบดงันี้
1.1 ดานวตัถปุระสงคของหลกัสตูร
จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบ

สอบถามพบวาผปูระเมินทุกกลมุมคีวามเห็นสอดคลอง
กนัวาวตัถปุระสงคของหลักสตูรทัง้ 5 ขอ มคีวามชัดเจน
เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบนั มคีวามสอดคลอง
กับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาของชาติ และ
มีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ซึ่งก็
สอดคลองกับผลจากการสัมภาษณทีผ่ใูหขอมลูทกุกลมุ
เห็นวาวัตถุประสงคของหลกัสูตรมคีวามเหมาะสม ทัง้น้ี
เนื่องจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีประสบการณในการจัดทำหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาพฒันศกึษา มากอนนอก
จากนี้ยังไดมีการศึกษาวิเคราะหขอมูลและสภาพ
แวดลอมในดานตางๆ มกีารเชิญผทูรงคุณวฒุใินสาขาวชิา
ทีเ่กีย่วของมารวมวพิากษหลกัสตูร รวมถงึศกึษาความ
เปนไปได (Feasibility Study) ในการเปดหลักสูตร
ดวย เพ่ือแสดงใหเห็นถึงเหตุผลและความจำเปนใน
การผลิตดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรดังกลาว จากน้ันจึง
นำสารสนเทศที่ไดจากการวิเคราะหมาดำเนินการจัด
ทำหลักสูตร จึงสงผลใหวัตถุประสงคของหลักสูตรมี
ความชัดเจน โดยพบวาผูประเมินสวนใหญเห็นวาวัตถุ

ประสงคของหลักสูตรมีความชัดเจน (ระดับคะแนน
ความพงึพอใจอยใูนชวง 4.45 – 5.00) สามารถบงบอก
คณุลักษณะของผสูำเร็จการศึกษาไดอยางเดนชัด ทัง้ใน
ดานความรู ดานคุณลักษณะของบัณฑิตและดาน
ความสามารถในการนำความรูไปปฏิบัติ ซึ่งในท่ีสุด
แลวจากกระบวนการดังกลาวขางตนของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรก็สงผลใหวัตถุประสงคของหลักสูตรมี
ความเหมาะสมกับในการสรางองคความรูในศาสตร
ของการพัฒนา อันเปนหัวใจสำคัญของการผลิตดุษฎี
บณัฑิตในสาขาพัฒนศกึษา ซึง่ผปูระเมนิสวนใหญทัง้ 4
กลมุมีความเห็นสอดคลองกันวาหลักสูตรมีความเหมาะ
สมในการสรางองคความรูในสาขาพัฒนศึกษา ทั้งน้ี
เน่ืองจากผเูรียนสามารถสรางและนำความรทูีไ่ดรบัจาก
การเรยีนไปใชในการปฏิบตังิานไดจรงิและเหมาะสมกับ
สภาพการณปจจุบันที่เปล่ียนแปลงไป อยางไรก็ตาม
ผูเชี่ยวชาญก็ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับวัตถุประสงค
ของหลักสตูรในกรณทีีค่ณะกรรมการบริหารหลักสตูรมี
ความประสงคทีจ่ะดำเนนิการปรับปรงุหลกัสูตรวา ควร
จะเนนใหความสำคญัในเรือ่งของการสรางดุษฎบีณัฑิต
ทีม่คีวามพรอมเพ่ือการเขาสปูระชาคมอาเซียน ซ่ึงจะมี
ความสอดคลองกบัความเปลีย่นแปลงท่ีกำลงัจะเกิดข้ึน
ในสงัคมไทย

 1.2 ดานโครงสรางหลักสตูร ผปูระเมนิทุก
กลุมมีความเห็นวาโครงสรางหลักสูตรทั้งหมดมีความ
เหมาะสมทั้งในเรื่องของการกำหนดสัดสวนของหมวด
วิชา/รายวิชา/ลักษณะวิชา การกำหนดหนวยกิตของ
หลักสูตรและความเหมาะสมของรายวิชา เน่ืองจาก
โครงสรางหลักสูตรมีการผสมผสานทั้งในเรื่องแนวคิด
ทฤษฎ ีวธิกีารวเิคราะห การฝกประสบการณ และการ
วิจัยท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งสามารถนำมา
ประยุกตใชในการปฏิบตังิานไดจรงิ ทำใหเกดิทักษะใน
การประยุกตศาสตรตางๆ เพือ่การพัฒนาประเทศ อยางไร
ก็ตามผู เ ช่ียวชาญก็ได ใหขอ เสนอแนะเ ก่ียวกับ
โครงสรางของหลักสูตรในกรณีที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีความประสงคที่จะดำเนินการปรับปรุง
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หลักสูตรวาควรมีการเพ่ิมรายวิชาที่สอดคลองกับ
ประชาคมอาเซียน และควรกำหนดขอแตกตางในการ
ทำวิทยานิพนธในหลักสูตรแบบ 1 (48) หนวยกิต และ
หลักสูตรแบบ 2 (36) หนวยกิต ใหชัดเจน ทั้งในแง
ของปริมาณและคุณภาพของงานในสวนของความ
เหมาะสมดานเน้ือหาวชิาในหลกัสตูร พบวา

- ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาใน
รายวิชาบังคับพ้ืนฐาน โดยผูประเมินทุกกลุมมีความ
เห็นวาเน้ือหาวิชาในรายวิชาบังคับพ้ืนฐานมีความ
เหมาะสม โดยเฉพาะในรายวิชา 464 501 ระเบียบวิธี
วจิยั และรายวิชา 464 311 หลกัพัฒนศึกษา ทัง้นีเ้น่ือง
จากเปนเนือ้หาวิชาทีน่กัศึกษาจำเปนตองใชเปนความรู
พื้นฐานในการเรียนในรายวิชาอื่นๆ ตอไป เนื่องจาก
ผูเรียนมาจากหลายสาขาวิชา ซึ่งมีความรูพื้นฐาน
ไมเหมอืนกนั

- ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาใน
รายวิชาบงัคบัสาขาวชิาเอก โดยผปูระเมินทกุกลมุ มี
ความเห็นวาเน้ือหาวิชาในรายวชิาบังคบัสาขาวิชาเอกมี
ความเหมาะสม โดยเฉพาะในรายวิชา 464 526 การ
จดัการความรแูละภมูปิญญาทองถ่ิน รายวิชา 464 527
สังคมวิทยาเพ่ือการพัฒนาประเทศ และรายวิชา 464
505 การจดัการศกึษาเพือ่การพฒันาประเทศ เนือ่งจาก
เนื้อหาวิชาในรายวิชาดังกลาว ทำใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจในศาสตรตางๆ ในสวนที่เก่ียวของกับการ
ศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคมอันองคความรูที่สำคัญของ
หลักสูตร อยางไรก็ตามผูประเมินก็ไดใหขอเสนอแนะ
เก่ียวกับเน้ือหาวิชาในรายวิชาบังคับสาขาวิชาเอกใน
กรณทีีค่ณะกรรมการบริหารหลักสตูรมคีวามประสงคที่
จะดำเนนิการปรับปรงุหลักสตูรวาควรจะมีการ เพ่ิมราย
วชิาทีจ่ะชวยพฒันาความรดูานภมูสิงัคม เศรษฐศาสตร
กบัการศึกษา ในสวนของการลงทนุ ความคมุทนุ คมุคา
ผลกระทบของโครงการพัฒนาตางๆกับสภาพแวดลอม
และโครงการพัฒนาทีน่าสนใจของกลมุประเทศอาเซยีน
เพ่ือใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน

- ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาใน

รายวิชาเลือก โดยผูประเมินทุกกลุม มีความเห็นวา
เน้ือหาวิชาในรายวชิาบังคับสาขาวชิาเอกมคีวามเหมาะสม
โดยเฉพาะในรายวิชา 464 524 การศึกษาอิสระ และ
รายวชิา 464 523 ปฏิบตักิารทางพัฒนศึกษา เพราะราย
วชิาเลอืกตางๆ เหลาน้ีสามารถทำใหผเูรียนมีไดมโีอกาส
คนควา ทำความเขาใจอยางลึกซึ้งในประเด็นท่ีตนเอง
สนใจ และสามารถนำความรูที่ไดไปใชในการทำ
วทิยาพนธตอไปไดอยางเหมาะสม ในกรณีทีค่ณะกรรม
การบริหารหลักสูตรมคีวามประสงคทีจ่ะดำเนินการปรับ
ปรุงหลักสูตรวาควรจะมีการ เพ่ิมรายวิชาทางดานรัฐ
ศาสตรและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการพฒันา เพ่ือเปน
การพฒันาองคความรใูหครอบคลุมท้ังเศรษฐกิจ สงัคม
การศึกษาและการเมอืงการปกครอง เพือ่ใหหลกัสตูรมี
ความสมบูรณมากย่ิงข้ึน

2. การประเมินดานปจจัยสนับสนุนใน
หลักสูตร

ผปูระเมินทุกกลมุมีความเห็นสอดคลองกนัวา
อปุกรณ สือ่วัสดุการเรยีนการสอน และสถานท่ี รวมท้ัง
หนังสือ ตำรา วารสาร และเอกสารประกอบการสอน
มีความเหมาะสม แตจากการสัมภาษณพบวากลุม
นกัศกึษาระดับดษุฎบีณัฑติ สาขาวิชาพฒันศกึษา ไดให
ขอเสนอแนะใหปรับปรุงอุปกรณดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต ใหมีความเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน
เน่ืองจากในปจจบุนัการแสวงหาความรทูางดานวชิาการ
โดยเฉพาะอยางย่ิงการสืบคนขอมูลตางๆ นั้น นิยมสืบ
คนจากฐานขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งมีความ
สะดวก รวดเร็ว การมีความพรอมในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนปจจยัสำคญัทีส่งเสริมใหนกัศกึษาเขาถงึ
องคความรตูางๆ ไดอยางถกูตอง สะดวก รวดเรว็ อนัเปน
การอำนวยความสะดวกใหกบันกัศกึษา นอกจากน้ีควร
มกีารปรบัปรุงพืน้ท่ีในสวนของหองเรียนใหเหมาะสมกับ
การใชงานในลักษณะของหองประชมุหรอืหองบรกิารใน
ดานสารสนเทศตางๆ  อนัเปนการสรางบรรยากาศแหง
การเรียนรใูหกบันกัศกึษาเพ่ือใชในการแลกเปลีย่นเรียนรู
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3. การประเมินดานสิ่งท่ีเก่ียวของใน
หลกัสตูร แยกการประเมินออกเปน 3 องคประกอบดังนี้

3.1 ดานคุณลักษณะผสูอน ผปูระเมิน
ทุกกลุมมีความเห็นสอดคลอง กันวาคุณสมบัติ
ของอาจารยมีความเหมาะสม เน่ืองจากอาจารยมี
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ เหมาะสม มีความรู
และความสามารถในการถายทอดความรู ใหแก
นกัศกึษา แตอยากใหเพิม่จำนวนอาจารยเพือ่ใหเพยีงพอ
ตอการใหคำปรึกษาดานวิทยานิพนธของนักศึกษา

3.2 ดานคุณลกัษณะของผเูรยีนกอนและ/
หรือระหวางเรียนในหลักสูตร ผูประเมินทุกกลุมมี
ความเห็นสอดคลองกันวานักศึกษามีคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับการเรียน มคีวามสนใจ ตัง้ใจ และมงุมัน่ใน
การศึกษา และยอมรับฟงความคิดเห็นของอาจารยและ
เพ่ือนนกัศึกษา ทัง้น้ีเน่ืองจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร
มกีารกำหนดคุณสมบัตขิองผเูรียนและกระบวนการคัด
เลือกไวอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตามผเูช่ียวชาญก็ไดให
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในเร่ืองคุณลักษณะของผูเรียน
และกระบวนการคัดเลือกวา ควรมีลักษณะเปนผูมีวุฒิ
ภาวะสูง มีทักษะในดานกานวิจัย ภาษาตางประเทศ
และการใช IT เพื่อการคนควาหาขอมูลแลวนำมา
วิเคราะห สังเคราะห เพ่ือเปนนักคิดและนักบูรณาการ
ศาสตรที่มีความสามารถ และควรมีการคัดเลือก
นักศึกษาโดยพิจารณาคุณสมบัติในเชิงคุณภาพที่มี
ความเหมาะสมมากกวาการพิจารณาการคัดเลือกใน
เชงิปรมิาณ

3.3 ดานความเหมาะสมของการ
บริหารหลักสูตร ผูประเมินทุกกลุมมีความเห็น
สอดคลองกนัวาการบริหารหลกัสตูรทัง้ในดานทรพัยากร
ดานบคุลากรและดานการบรกิารวิชาการ มคีวามเหมาะ
สม ในลกัษณะทีเ่ปนสหวิทยาการ โดยผเูช่ียวชาญไดให
ขอเสนอแนะในเรือ่งคณุลักษณะของการรบันักศึกษา วา
ควรมุงเนนท่ีคุณภาพของนักศึกษาเปนหลัก

4. การประเมินดานกิจกรรมการเรียนใน
หลักสูตร แยกการประเมินออกเปน 2 องคประกอบ

ดงัน้ี
4.1 ดานกระบวนการเรียนการสอน

ผูประเมินทุกกลุมมีความเห็นสอดคลองกันวามีการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมทัง้ในดานการวางแผน
ดานการเรยีนการสอน กจิกรรมการเรยีนการสอน ความ
สอดคลองของการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนกับวตัถุ
ประสงคของหลักสูตร เน่ืองจากมีการจัดการเรียนการ
สอนดวยวิธกีารท่ีหลากหลาย ทัง้การเรียนการสอนในชัน้
เรียน การลงภาคสนามเพ่ือฝกปฏิบัติ และการศึกษา
ดงูานทำใหผเูรียนสามารถเชือ่มโยงความรทูางวชิาการ
ที่ไดศึกษามากับการปฏิบัติจริงไดอยางเหมาะสม
รวมท้ังมีการปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมท่ีดงีามใหกบั
ผูเรียน อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญได
ใหขอเสนอแนะในการเรียนการสอนเพ่ิมเติมวาควรมี
การจัดเวทีเสวนาทางวิชาการดานการพัฒนาเพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการรวมกัน นอกจากนี้ควรให
นกัศกึษามสีวนรวมในการทำกิจกรรมกบัชมุชนมากขึน้
เพ่ือใหดุษฎีบัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับ
จุดมงุหมายของหลักสูตรมากย่ิงข้ึน

4.2 ดานการวัดและประเมินผลการ
ศกึษา ผปูระเมนิทกุกลมุมคีวามเห็นสอดคลองกันวามี
ความเหมาะสมโดยเฉพาะในเร่ืองวิธีการในการวัดและ
ประเมินผลการเรียน โดยกลุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรไดใหขอเสนอแนะในเร่ืองเกณฑการประเมิน
ผลวาควรจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารยผูสอนวา
ควรจะเปนอิงเกณฑหรืออิงกลุม โดยคำนึงถึงจุด
มงุหมายของหลักสตูรเปนสำคญั

5. การประเมินดานผลผลิตระหวางทาง
ของหลักสูตร

กลุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
อาจารยผูสอน มีความเห็นสอดคลองกันวา ผลผลิต
ของหลกัสตูรทัง้ในดานความรู/ความสามารถในเน้ือหา
ดานคุณลักษณะ/ความประพฤติ และดานทักษะ/
การปฏิบัติ มีความเหมาะสม สอดคลองกับความเห็น
ของนักศึกษาปจจุบันที่มองวา หลักสูตรดังกลาวเปน
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ประโยชนอยางมากในการชวยพฒันา ความรคูวามเขาใจ
เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนา สงเสริมใหผูเรียนเปน
นักคิดและนักบูรณาการ สามารถนำความรูไปใช
ประโยชนในการพัฒนาตนเองและสังคมได จากการ
สมัภาษณคณะกรรมการบริหารหลักสตูรและนกัศกึษา
ไดใหขอเสนอแนะวานักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวชิาพัฒนศกึษา ควรมีคณุลักษณะเปนนักคิดและ
นกับูรณาการ สามารถนำความรไูปใชประโยชนในการ
พัฒนาตนเองและสังคมได ใฝรูใฝเรียนมีความพรอม
ในการเรียนรู สามารถพัฒนาความรูดวยตนเองได
นอกจากนี้ควรมีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนทาง
วชิาการเพ่ือเปนการฝกทักษะความรแูละการทำงานให
กับนักศึกษามากย่ิงขึ้น

ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการประเมนิดานบรบิทของหลักสตูร

พบวาวัตถุประสงคของหลักสูตรในปจจุบันทุกขอ
มีความชัดเจน เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน
มีความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร
การพัฒนาของชาติ และมีความสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน ซึ่งวัตถุประสงคของหลักสูตรยัง
คงสามารถใชไดตอไป แตอยางไรกต็ามหากคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรมคีวามประสงคทีจ่ะดำเนนิการปรบัปรงุ
หลักสูตรก็อาจจะทบทวนวัตถุประสงคของหลักสูตรใน
เรื่องของการสรางดุษฎีบัณฑิตที่มีความพรอมเพื่อการ
เขาสูประชาคมอาเซียน เพ่ือสอดรับกับความเปล่ียน
แปลงท่ีกำลังจะเกิดข้ึนในสังคมไทย

2. จากผลการวิจัยท่ีพบวาในปจจุบันกลุม
ผเูช่ียวชาญมีความเห็นวาการเรียนหลักสูตรแบบ 1 ทีม่ี
โครงสรางหนวยกติของการทำวิทยานิพนธ 48 หนวยกิต
นั้น จะตองเปนผลงานที่มีความเขมขนทางวิชาการ
มากกวาการเรียนหลักสูตรแบบ 2 ทีม่โีครงสรางหนวยกิต
ของการทำวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต ดงัน้ันจึงควรมีการ
สรางมาตรฐานหรือขอกำหนดท่ีชัดเจนของการทำ
วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต เพื่อใหเกิดความชัดเจน

และเหมาะสม
3. จากผลการวิจัยในสวนของสภาพปญหา

อุปสรรค ความตองการ และขอเสนอแนะของกลุม
ผูเช่ียวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย
ผสูอน และนกัศึกษา ทีพ่บวาควรมีจดัการเรียนการสอน
เพิ่มเติมในรายวิชาท่ีเปนประเด็นทางสังคมปจจุบัน
ดังน้ันคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรจะพิจารณา
ความเหมาะสมและความเปนไปไดในการเปดสอนราย
วิชาเลือกตางๆ เพื่อใหตอบสนองความตองการของ
ผูเรียน ทั้งนี้อาจจะทำการเปดรายวิชาเลือกโดยมีการ
สับเปล่ียนหมุนเวียนตามความสนใจของผูเรียนและ
ความเหมาะสมในแตละภาคเรียน

4. จากผลการวิจัยในสวนของสภาพปญหา
อุปสรรค ความตองการ และขอเสนอแนะของกลุม
ผูเช่ียวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย
ผูสอน และนักศึกษา ที่พบวาควรจดัใหนักศึกษามกีาร
ฝกทักษะทางวชิาการสชูมุชน ในลกัษณะของการปฏิบตัิ
งานโครงการรวมกับชมุชน รวมไปถงึการสรางเครอืขาย
ระหวางมหาวิทยาลัยในสาขาที่สอดคลองกัน เพ่ือ
เพิ่มพูนความรูในดานวิชาการ ดังน้ันคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรควรจะพิจารณาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีมุงเนนการฝกปฏิบัติ เพ่ือใหผูเรียนมีความ
เขาใจในเนื้อหาวิชาทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ และยัง
ชวยสนับสนุนภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัยใน
ดานการบรกิารวิชาการสชูุมชน

5. จากผลการวิจัยในสวนของสภาพปญหา
อุปสรรค ความตองการ และขอเสนอแนะของกลุม
ผูเช่ียวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย
ผูสอน และนักศึกษา ที่พบวาควรมีการปรับปรุงหอง
เรียน/หองทำงานของนักศึกษาเพ่ือใหมปีระสิทธิภาพใน
การจัดการมากย่ิงข้ึน รวมไปถึงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในดานวิชาการและงานวิจัย เพ่ืออำนวย
ความสะดวกใหกับนักศึกษา ดังน้ันคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรจงึควรทำการสำรวจความพึงพอใจและ
ความตองการของนักศกึษาและอาจารยผสูอนเก่ียวกับ
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หองเรียน/หองทำงานของนักศึกษารวมถึงระบบ
สารสนเทศในดานวิชาการและงานวิจัย เพื่อเปน
สารสนเทศในการวางแผนแกไขปรับปรุงใหสอดคลอง
กับความตองการของผูที่ เกี่ ยวของและมีความ
เหมาะสมในเร่ืองงบประมาณตอไป
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บทความวิจัย
การพฒันาชดุบทเรยีนออนไลน  เรือ่ง วธิกีารเรยีน
การสอนอีเลิรนนิงสำหรับผูสอนในสถาบันการศึกษา
The Development of Online Learning packget on e-Learning Pedagogy
(e-Pedagogy) Course for Instructors in  Educational Institutes.

อนริทุธ สตมิัน่*
ฐาปนีย  ธรรมเมธา**

บทคัดยอ

การวิจยัในคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค คอื 1) เพือ่ศกึษาเพ่ือรวบรวมแนวคิดทฤษฎี และวิธกีารสอนท่ีเหมาะสม
สำหรบันำไปใชในการเรียนการสอนอีเลิรนนิง  2)  เพ่ือพัฒนาส่ือชุดบทเรียนออนไลน เร่ือง วธิกีารเรียนการสอน
อีเลิรนนิงสำหรับผูสอนในสถาบันการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  3) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนกับ
หลังเรียนดวยสื่อชุดบทเรียนออนไลน เรื่อง วิธีการเรียนการสอนอีเลิรนนิง 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียน
ทีม่ตีอสือ่ชดุบทเรียนออนไลน เร่ือง วธิกีารเรยีนการสอนอเีลิรนนงิสำหรบัผสูอนในสถาบนัการศกึษา  กลมุตวัอยาง
ในการวิจัย ไดแก  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาปลาย ปการศกึษา 2554  จำนวน  33 คน  ทีไ่ดมาโดยวิธีการสมุอยางงาย (Simple Random
Sampling)  เคร่ืองมือทีใ่ชในการวจิยัประกอบดวย 1) ประเด็นการสนทนากลมุ สำหรับผเูชีย่วชาญดานเนือ้หาทฤษฎี
และวธิจีดัการเรยีนการสอน 2) สือ่ชดุบทเรยีนออนไลน เรือ่ง วธิกีารเรยีนการสอนอีเลรินนิง 3) แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู 4) แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผูเรียนที่มีตอส่ือชุดบทเรียนออนไลน เร่ือง วิธีการเรียน
การสอนอเีลิรนนิง สถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก x , S.D และ t-test dependent

ผลการวิจัยพบวา
1 เนื้อหาวิธีการเรียนการสอนอีเลิรนนิงที่เหมาะสมสำหรับนำไปพัฒนาเปนสื่อชุดบทเรียนออนไลน

เร่ือง วธิกีารเรียนการสอนอีเลิรนนิง  ประกอบดวยเน้ือหา 7 ชดุบทเรียน ไดแก ชดุบทเรียนท่ี 1  ความรพูืน้ฐาน
ในการเรียนการสอนออนไลน (Fandamental of Online Instruction) ชุดบทเรียนที่ 2  การสอนแบบบรรยาย
(e-Pedagogy : Lecture Learning) ชุดบทเรยีนท่ี 3  การสอนแบบอภปิราย (Discussion Based Learning)
ชุดบทเรียนท่ี 4  การสอนโดยใชปญหาเปนหลัก (Problem Based Learning) ชุดบทเรียนท่ี 5  การสอนแบบ
โครงการ (Project based Learning) ชุดบทเรียนท่ี 6  การสอนโดยใชสถานการณจำลอง และเกม (Games
Simulation Learning) ชุดบทเรียนท่ี 7  การสอนแบบกรณีศกึษา (Case-based Learning)  และมีขอกำหนดใน

* ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจำภาควิชาพ้ืนฐานทางการศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
** อาจารย ดร. ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แตละชดุบทเรียน ประกอบดวยลักษณะของบทเรียน ไดแก 1) เปนบทเรียนสำหรบัการเรยีนออนไลนเตม็รปูแบบ
(Fully online)  2) เปนบทเรียนท่ีผูเรียนศึกษาไดดวยตนเอง (Self pace Learning) 3) บทเรยีนแตละชดุผเูรียน
สามารถเลือกเรยีนชุดใดกอนหลงัไดตามความสนใจ 4) ความยาวเน้ือหาเพ่ือการสอนอยางนอยชดุละ 6-9 ชัว่โมง
การสอน 5) สื่อการสอนภายในบทเรียนทุกชุดมีการนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียไดแก ขอความ เสียงบรรยาย
ประกอบ ภาพประกอบ และวิดีโอคลิป  6) มีแบบทดสอบประเมินผลการเรียนท้ังกอนเรียนและหลังเรียนครบ
ทุกชุดบทเรียน

2. ผลการวเิคราะหหาประสทิธิภาพของส่ือชุดบทเรยีนออนไลน เร่ือง วธิกีารเรยีนการสอนอีเลิรนนิง พบวา
มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ (E1/E2) ทีก่ำหนด ไดคา E1 เทากับ 80.03 คา E2 เทากับ 72.52 และผลการประเมิน
คณุภาพส่ือโดยผเูชีย่วชาญ  พบวา คณุภาพส่ือมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก ( x = 4.25, S.D. = 0.18)

3.  การเปรยีบเทียบผลการเรยีนรกูอนเรยีนกับหลังเรียนดวยส่ือชุดบทเรยีนออนไลน เร่ือง วธิกีารเรยีน
การสอนอเีลรินนงิ  พบวา คะแนนเฉล่ียหลงัเรยีนสงูกวากอนเรยีนอยางมนียัสำคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05

4.  ความคิดเห็นของผเูรยีนท่ีเรยีนดวยส่ือชดุบทเรยีนออนไลน เรือ่ง วธิกีารเรยีนการสอนอเีลรินนงิ พบวา
คาเฉล่ียความคิดเห็นตอสือ่ชดุบทเรยีนออนไลนอยใูนระดบัด ี ( x = 4.06,  S.D.  = 0.38)

คำสำคญั :  อเีลิรนนิง,  การเรียนการสอนออนไลน,  เทคนิควิธีการเรียนการสอน,  ผลการเรียนรู

Abstract

The purposes of this research were: 1) to study contents, theories and practices for develop
e-Learning pedagogy (e-Pedagogy) courseware, 2) to develop online learning package on e-Learning
pedagogy course for instructors in educational institutes, 3) to compare learning achievement pretest
and posttest of online learning package on e-Learning pedagogy course and, 4) to study students
opinions on online learning package on e-Learning pedagogy course. The research simple consisted
of 33 graduate students in the faculty of education, Silpakorn university of the academic year 2011.
The research instruments were  1) focus group disscustion item 2) online learning package
on e-Learning pedagogy course for instructors in educational institutes 3) learning achievement tests,
and  4) questionnaire of evaluation students opinions. Data were analyzed by using mean, standard
deviation, and  t-test dependent statistics.

The research found;
1. The online learning package on e-Learning pedagogy course included the 7 courseware

contents  : 1) fundamental of online instruction, 2) e-Pedagogy: lecture learning, 3) discussion-based
learning, 4) problem-based learning, 5) project-based learning, 6) games and simulation learning, and
7) case-based learning. The features of each courseware were: 1) fully online course, 2) self-paced
leering course, 3) non-linear course, 4) 6-9 study-hour course. Contents of each course consisted of
1) objectives, 2) theories and applications in online teaching, 3) learning activities, 4) interactive
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activities between students and contents, and between students and instructors, 5) suggestion of
appropriate internet tools, 6) suggestion on how to evaluate learning achievement. Each course con-
sisted of text, audio, illustrations, and video clips, and learning achievement test. The result of quality
evaluation of the online  courseware on e-Learning pedagogy course by the content experts was good
( x  = 4.25, S.D = 0.18)

2. The efficiency (E1/E2) of the online learning package on e-Learning pedagogy course was
E1 = 80.22 E2 = 84.22

3. The compare learning achievement of post-test higher than pre-test. t-test showed statisti-
cally significant difference at .05.

4. The students opinions application has good level positive toward the online learning pack-
age on e-Learning pedagogy course ( x = 4.06, S.D. = 0.38)

Keyword:  e-Learning, online instruction, pedagogy, learning achievement.

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
การศึกษาของประเทศไทยมีความต่ืนตัว

และใหความสนใจการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
การศึกษาเปนอยางมาก  เพื่อใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยเห็นได
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
 ไดกำหนดใหมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเขามา
ชวยพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีความรู มีความสามารถท่ี
จะใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมอยางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ โดยไดกำหนดใหผูเรียนมีสิทธิไดรับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาในโอกาสแรกท่ีทำได เพ่ือใหมีความรูและ
ทักษะเพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ
แสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต
การนำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเขามาใชจะชวยให
ผูเรียนไดเรียนรูอยางกวางขวางย่ิงขึ้น เรียนไดเร็วขึ้น
การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดในทุกเวลา  ทุกสถานท่ี ผูเรียน
จะมีอสิระในการเสาะแสวงหาความร ูมคีวามรับผิดชอบ
ตอตัวเอง เปนการเปดโอกาสไดเรียนรูตามความ
สามารถซึง่จะสนองตอความตองการของแตละบคุคลได
เปนอยางด ี  เปนการนำโลกภายนอกเขามาสหูองเรยีน

ทำใหชองวางระหวางหองเรียนกับสังคมลดนอยลง
อกีทัง้ทำใหเกดิความเสมอภาคทางการศกึษา โดยทกุคน
มีโอกาสในการเขารับการศึกษามากขึ้น การเรียนการ
สอนเปนกระบวนการส่ือสารและถายทอดความรู
ประสบการณ ทักษะ ความคิดเห็น ตลอดจนเจตคติ
ระหวางผสูอนและผเูรยีน  ดงันัน้ในการจดัการเรยีนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ กระบวนการจัดการเรียนรูจึง
จำเปนตองพัฒนาศักยภาพ ความสามารถของผูเรียน
อยางเต็มท่ี เพ่ือใหมนีสิัยใฝรใูฝเรียน แสวงหาความรไูด
ดวยตนเอง การนำแหลงเรียนรูในชุมชน ตลอดจน
วิทยากรและภูมิปญญาทองถ่ิน มาใชประโยชนใน
กระบวนการเรียนการสอน จึงเปนวิถีทางหน่ึงที่จะชวย
ใหกระบวนการเรียนการสอนบรรลจุดุมงุหมายไดตามท่ี
ตองการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีไดเขามามีความ
สำคญัและมีบทบาทตอการศึกษาในทุกระดบัในการจดั
การศึกษาปจจุบัน นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศกึษาเปนตัวกำหนดคุณภาพอยางหน่ึงของการศกึษาท่ี
ขาดไมไดและจะยิง่เพิม่บทบาท ความสำคญัมากขึน้ใน
อนาคต สงผลตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต
ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิง
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การศึกษาในระดบั อดุมศกึษา  การนำเทคโนโลยีอยาง
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  มาพัฒนาการเรียนการ
สอนใหทนักบัความเจริญกาวหนาในอนาคตจึงเปนเรือ่ง
ที่มีความจำเปนอยางมาก การจัดการเรียนการสอน
เฉพาะในหองเรยีนเพยีงอยางเดยีวไมเพียงพออีกตอไป
เพราะปจจุบนัมีแหลงความรใูหมๆ  เกิดข้ึนมากมายและ
มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สิ่งที่จำเปนตองเรียน
ตองสอนมีมากมายไมรูจบ การเรียนการสอนสมัยใหม
จงึควรใชเวลานอย   แตเรยีนรไูดเรว็และสามารถพัฒนา
และสรางกำลังคนที่มีคุณภาพ  มีความรูรอบดานได
มากขึน้  เร็วขึน้  การเรียนการสอนออนไลนหรอืการเรียน
การสอนแบบอีเลิรนนิง เปนรูปแบบหน่ึงของการเรียน
การสอนสมัยใหม ซึ่งความกาวหนาทางเทคโนโลยี
คอมพวิเตอรและอนิเทอรเน็ตในปจจบุนั  สามารถตอบ
สนองตอการประยุกตเขากับการเรียนการสอนไดเปน
อยางดีและชวยใหเราสามารถพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนไดหลากหลายมากข้ึน การเรียนการสอนโดยใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ไมใชเพ่ือใชในการเรียน
การสอนวิชาคอมพิวเตอรเพียงวิชาเดียว แตสามารถ
นำไปใชในการเรียนการสอนวิชาอ่ืนไดดวย  การ
นำคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอน จะชวยใหการเรียนการสอน
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน  ชวยใหผเูรยีนพฒันากระบวน
การคิด  การสบืคนขอมลู  และการแสวงหาความรดูวย
ตนเองมากข้ึน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได
ผลกัดนันโยบายการใช ICT เพือ่จดัการศกึษามาตัง้แต
ป  2544 โดยการจัดต้ังสำนักบริหารและพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา (UniNet) เพือ่การ
บริการเครือขายสารสนเทศในการวิจัยและการบริการ
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และไดมีการจัดตั้ง
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย (TCU) เพ่ือการ
เตรียมพรอมแกมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในการดำเนินการ
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนออนไลน อยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ มีการรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา

ชั้นแนวหนาของไทย และตางประเทศดำเนินงานเปน
เครือขายรวมมือกนั ในลักษณะการแบงปนความร ูและ
แบงปนทรัพยากรเพ่ือศึกษาเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ
มกีารรวมวจิยัอยางตอเนือ่ง ทำใหมผีลงานในเชงิพฒันา
มาตามลำดับ พรอมทั้งมีการจัดประชุม สัมมนา
เผยแพรผลงาน และส่ิงพิมพ ระหวางกนัอยางกวางขวาง
ในระหวางสถาบันอุดมศกึษาดวยกนัเอง

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย ไดปฏิบัติ
พันธกิจสวนหนึ่ งในการรวบรวมคณาจารยจาก
มหาวิทยาลัยหลายแหงมารวมทดลองจัดการเรียน
การสอนบนระบบท่ีไดจดัสรางข้ึนทีโ่ครงการ เพ่ือเปนตน
แบบในการปฏบิตัจิริงสำหรบัสถาบันอุดมศึกษาอยางมี
คุณภาพและมาตรฐานสูง โดยไดพัฒนาหลักสูตร
ผูเช่ียวชาญอีเลิรนนิง โครงการ e-Learning Profes-
sional Program เพือ่เผยแพรความรเูทคนคิและวธิกีาร
พัฒนาอีเลิรนนิงในประเทศไทย โดยมีคณาจารยจาก
สถาบนัการศึกษาตางๆ เขารวมในการพัฒนาหลกัสตูร
จดัทำเกณฑการเรียนการสอน การคัดเลอืกเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกำหนดแนวทางการสอนออนไลน ออกแบบ
และพฒันาสือ่  รวมกนัจดัการเรยีนการสอนและทำการ
ประเมินผล ซึ่งที่ผานมามีผูสนใจเขาศึกษาในหลักสูตร
จากหลากหลายอาชีพ ทั้งครู อาจารย นักวิชาการ
นกัศกึษา และบคุคลทีส่นใจในหลักสตูร

การเรียนการสอนออนไลน (Online Learning)
หรอืการเรียนการสอนแบบอเีลรินนงิ  (e-Learning)ไมใช
เพยีงแตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียน
การสอนเทาน้ัน แตมแีนวคิดในการเรียนการสอนท่ีเนน
ตวัผเูรียนเปนศูนยกลาง เปนการเรียนการสอนทีเ่นนท่ีตวั
ผเูรียน (e-Learner) เม่ือศกึษาถึงอีเลิรนนิง โดยท่ัวไปจึง
มกัจะกลาวถงึหรอือธบิายเนนทีผ่เูรยีน และมองขามใน
เรื่องของการสอน ซึ่งในความเปนจริงความรูศาสตร
ของการสอน หรือเร่ืองของการเรียนการสอนอีเลิรนนิง
(e-Pedagogy) เปนสาระสำคัญ

การสอนใน อีเลิรนนิง มีพื้นฐานมาจาก
การสอนท่ีสอนกันในหองเรยีน แตเปนการปรบัมาใชใน
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อเีลิรนนิง ดงัน้ัน สิง่ท่ีควรจะเนน คอื e-Teaching ซึง่เปน
ศาสตรของทางผสูอนหรอืครู วธิกีารสอนตางๆ ทีเ่ปนการ
ถายทอดความร ู เนือ้หา ประสบการณตางๆ ใหผเูรยีน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค
การเรียนการสอนมากที่สุด วิธีการสอนนี้ยังกำหนดให
ผูเรียนทำอะไร อยางไร ในกิจกรรมการเรียนอีเลิรนนิง
ดังน้ันเพ่ือใหกระบวนการเรียนรูรวมกันท่ีโครงการมหา
วิทยาลัยไซเบอรไทยไดดำนินในโครงการ e-Learning
Professional Program ที่ตองการในการจัดเก็บและ
เผยแพรความร ูเรือ่ง การเรียนอีเลรินนงิอยางเปนระบบ
และกวางขวาง จึงไดดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สือ่ชดุการเรียนการสอนออนไลน เรือ่ง เรือ่ง วธิกีารเรยีน
การสอนอีเลิรนนิง  เพ่ือเปนการแผยแพรความรูเร่ือง
เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิง
ผานการเรียนการสอนออนไลนสำหรบัผสูอนในสถาบัน
การศึกษา ที่จะครอบคลุมทุกกระบวนการที่ไดเรียนรู
จากโครงการและจะจัดการเผยแพรอยางกวางขวางให
สถาบันการศึกษาและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจไดเรียนรูวิธี
ปฏิบตัเิพ่ือประโยชนตอการศึกษาไทยตามนโยบายการ
ผลักดันการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางมี
คุณภาพตอไป  โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย  คือ
1) เพือ่ศกึษาเพ่ือรวบรวมแนวคดิทฤษฎี และวิธกีารสอน
ที่ เหมาะสมสำหรับนำไปใชในการเรียนการสอน
อีเลิรนนิง  2) เพื่อพัฒนาสื่อชุดบทเรียนออนไลน วิธี
การเรียนการสอนอีเลิรนนิง สำหรับผูสอนในสถาบัน
การศึกษาใหมปีระสิทธิภาพ 3) เพือ่เปรียบเทียบผลการ
เรียนรูกอนเรียนกับหลังเรียน ดวยชุดบทเรียนออนไลน
เรือ่ง วธิกีารเรยีนการสอนอีเลรินนงิ  และ 4) เพือ่ศกึษา
ความคดิเหน็ของผเูรยีนทีม่ตีอชดุบทเรยีนออนไลน เรือ่ง
วธิกีารเรยีนการสอนอเีลรินนงิ สำหรบัผสูอนในสถาบนั
การศกึษา

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
1. ประเด็นการสนทนากลมุ สำหรับผเูชีย่วชาญ

เพื่อรวบรวมและวิเคราะหเนื้อหา เรื่อง วิธีการเรียน

การสอนอีเลิรนนิง
2.  สือ่ชุดบทเรียนออนไลน เร่ือง วธิกีารเรียน

การสอนอีเลิรนนิงสำหรบัผสูอนในสถาบันการศึกษา
3.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
4.  แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรบัผเูรียน

ทีม่ตีอส่ือชุดบทเรยีนออนไลน เร่ือง วธิกีารเรียนการสอน
อเีลิรนนิง

วิธีดำเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก  นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลาย
ปการศกึษา 2554  จำนวน  33 คน ไดมาโดยวิธกีารสมุ
อยางงาย (Simple Random Sampling) การวิจัย
ครั้งน้ีใชแผนการทดลองแบบกลุมเดียวสอบกอนและ
หลัง (One-Group Pretest-Posttest Design) ซึง่แบง
ขัน้ตอนการดำเนินงานออกเปน 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี

ขัน้ท่ี 1  การศึกษารวบรวม วเิคราะหแนว
คิดทฤษฎี และเทคนิควิธีจัดการเรียนการสอน
อีเลิรนนิง

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไดดำเนินการวิเคราะห
เนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับเทคนิควิธีการสอนแบบตางๆ
ศกึษาทฤษฎแีละงานวิจยัท่ีเก่ียวของกับการออกแบบส่ือ
การสอนออนไลน อเีลิรนนิง และมีการสรางประเดน็แบบ
การสนทนากลุมนำไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนำมา
วเิคราะหหาคาดชันคีวามสอดคลองของขอคำถาม IOC
(Item Objective Congruence) ซึง่ผลไดคาดัชนีความ
สอดคลองเทากบั 1.00  และไดนำแบบการสนทนากลมุ
ดังกลาวไปใชในการจัดประชุมระดมสมองผูเช่ียวชาญ
ที่มีประสบการณดานการเรียนการสอนออนไลน
อีเลิรนนิง ในสถาบันการศึกษาตางๆ ไดแกโรงเรียน
มหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทยมารวมประชมุระดม
สมอง และรวมการสนทนากลุม (Focus group
Disscustion) เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นขอเสนอแนะ
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สรุปประเด็นการสนทนาไปใชในการวิเคราะหและออก
แบบเน้ือหา สำหรบัสรางสือ่การเรียนการสอนออนไลน
เร่ือง วิธีการเรียนการสอนอีเลิรนนิงสำหรับผูสอน
ในสถาบันการศึกษา นอกจากน้ันมีการสอบถาม
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญเพ่ือเปน
แนวทางในการศึกษาเน้ือหาเทคนิควิธีการสอน มีการ
กำหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับ
สภาพปจจุบันของผูเรียน และไดนำขอมูลที่ไดจากการ
สนทนากลมุมาวเิคราะหเนือ้หา (Content Aalisys) ทีไ่ด
จากการสนทนากลุมมาสรุปเปนองคความรูและเปน
แนวทางในการออกแบบและสรางส่ือชุดบทเรียนออ
นไลนในข้ันตอนตอไป

ขั้นท่ี 2 การออกแบบและพัฒนาส่ือ
ชุดบทเรียนออนไลน เรื่อง วิธีการเรียนการสอน
อีเลิรนนิงสำหรับผูสอนในสถาบันการศึกษา

ดำเนินการโดยกำหนดรูปแบบการเรียนการ
สอนและจุดประสงคการเรียน วธิกีารวัดและประเมินผล
โดยนำเน้ือหาความคดิเหน็และขอเสนอแนะท่ีสงัเคราะห
ไดจากการสนทนากลุมโดยผู เ ช่ียวชาญมาจาก
การวิเคราะหและจัดรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาและ
นำมาสรางเปนแผนภูมิสายงาน (Flow Chart) และ
บทภาพ (Storyboard)  เพ่ือเปนการวางแผนสราง
บทเรยีนออนไลน ตามขัน้ตอนทีไ่ดกำหนดไว  สวนของ
เนือ้หาบทเรียน นำเสนอบทเรยีนผานทางระบบจัดการ
เรียนรมููเด้ิล  Moodle LMS (Learning Management

System) บทเรยีนท่ีออกแบบประกอบดวยแบบทดสอบ
กอนเรียน (Pretest) สวนเน้ือหา (Content) แบงออกเปน
7 ชุดการเรียน (Modul) สรางบทเรียนดวยซอฟตแวร
มลัติมเีดีย (Adobe Captivate) ประกอบดวยเน้ือหาชดุ
บทเรียน ดังน้ี  ชุดบทเรียนที่ 1  ความรูพื้นฐานใน
การเรยีนการสอนออนไลน  ชดุบทเรยีนท่ี 2  การสอน
แบบบรรยาย   ชดุบทเรียนที ่3  การสอนแบบอภิปราย
ชุดบทเรียนท่ี  4 การสอนโดยใชปญหาเปนหลัก
ชดุบทเรยีนที ่5  การสอนแบบโครงการ ชดุบทเรยีนท่ี 6
การสอนโดยใชสถานการณจำลอง และเกม ชดุบทเรยีน
ที่ 7  การสอนแบบกรณีศึกษา  มีคำถามทายบทหรือ
แบบฝกหัด (Exercise) มีการทดสอบหลังเรียน
(Posttest) สำหรบัประเมินผลการเรียนของผเูรยีน และ
มชีองทางการตดิตอส่ือสารตางๆ ไดแก กระดานสนทนา
(Webboard) หองสนทนา (Chatroom)  หลังจากผาน
ขั้นตอนการออกแบบและสรางบทเรียนออนไลนเสร็จ
เรยีบรอยแลวนำบทเรียนไปตรวจสอบประเมนิคณุภาพ
สือ่ (Quality Evaluation) โดยใหผเูชีย่วชาญดานเนือ้หา
จำนวน 3 ทานและผเูชีย่วชาญดานการเรยีนการสอนออ
นไลน จำนวน 3 ทานโดยใชเกณฑการประเมิน 5 ระดับ
ผลการประเมินคุณภาพชุดบทเรียนออนไลนโดย
ผเูชีย่วชาญ พบวาชดุบทเรียนออนไลน เรือ่ง วธิกีารเรียน
การสอนอีเลิรนนิงมีคุณภาพโดยรวมอยใูนระดับดี
( x  = 4.25, S.D. =  0.18)
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ขั้นท่ี 3 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
บทเรียนออนไลน เร่ือง วิธีการเรียนการสอน
อีเลิรนนิงสำหรับผูสอนในสถาบันการศึกษา

หลังจากการออกแบบและพัฒนาชดุบทเรียน
ออนไลนและผานการประเมินคุณภาพสื่ อ โดย
ผูเชี่ยวชาญแลว นำไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพ
สื่อโดยใชนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีเรียนในราย
วิชาคอมพิวเตอรชวยสอน เปนกลุมตัวอยางในการ
ทดลองหาประสิทธิภาพ ซึ่งไดกำหนดข้ันตอนการ
ดำเนินการทดลองหาประสิทธภิาพ  ดงันี้

ขั้นที่ 1) การทดลองรายบุคคล (Individual
Tryout) ทดลองกับนักศึกษาจำนวน 3 คน เพ่ือทดสอบ
ประสิทธิภาพเบื้องตนตรวจสอบความถูกตองและ
ปรบัปรงุแกไข  ขัน้ที ่2) การทดลองแบบกลมุยอย (Small
Group Tryout)  ทดลองกับนกัศึกษาจำนวน  9  คน เพ่ือ
หาแนวโนมประสิทธิภาพส่ือ  ตรวจสอบคุณภาพตาม
วตัถุประสงคและนำขอมูลท่ีไดมาปรบัปรงุแกไขในสวน
ที่บกพรอง ขั้นที่ 3) การทดลองภาคสนาม (Field
Tryout) ทดลองกบักลมุตวัอยางจำนวน 33  คน เพ่ือหา
ประสิทธิภาพส่ือชุดบทเรียนออนไลน เร่ือง ผลการ

วิเคราะหหาประสิทธิภาพส่ือชุดบทเรียนออนไลน เร่ือง
วิธีการเรียนการสอนอีเลิรนนิง พบวามีประสิทธิภาพ
E1 /E2 เทากับ 80.20/72.52 ซึ่งผานเกณฑทีไ่ดกำหนด
ไว (70/70)

ขัน้ที ่4 การศึกษาเปรยีบเทียบการเรยีนรู
กอนเรียนกับหลังเรียนและศึกษาความคิดเห็นที่มี
ตอสือ่ชดุบทเรียนออนไลน เรือ่ง วธิกีารเรียนการ
สอนอีเลิรนนิง

หลงัจากทดลองใชชดุบทเรยีนออนไลนเพ่ือหา
ประสิทธิภาพส่ือแลว คณะผูวิจัยไดดำเนินการศึกษา
เปรียบเทยีบการเรียนรดูวยส่ือชดุบทเรียนออนไลน เรือ่ง
วิธีการเรียนการสอนอีเลิรนนิงสำหรับผูสอนในสถาบัน
การศึกษา กอนเรียนกับหลังเรียนและศึกษาความคดิเห็น
ของผูเรียนท่ีมีตอส่ือชุดบทเรียนออนไลน ทำการสรุป
ผลการวิจัยและจัดทำเปนรายงานการวิจัยตอไป

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาเพ่ือรวบรวมแนวคิดทฤษฎี

และวิธีการสอนท่ีเหมาะสมสำหรับนำไปใชในการเรียน
การสอน อเีลรินนงิ และการสรางส่ือชดุบทเรยีนออนไลน

ภาพประกอบ 1:  แสดงหนาจอการออกแบบบทเรียน ( Screen design of online learning packget
              on e-Learning pedagogy course)   URL http://www.thaicyberu.go.th
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เร่ือง วิธีการเรียนการสอนอีเลิรนนิงสำหรับผูสอนใน
สถาบันการศึกษา ทีไ่ดจากการประชุมระดมสมองและ
การสนทนากลมุรวบรวมความคดิเห็นและขอเสนอแนะ
จากผูเช่ียวชาญ พบวา เน้ือหาเก่ียวกับวิธกีารเรียนการ
สอนอีเลรินนงิ ทีค่วรนำมาพัฒนาเปนบทเรยีน เรือ่ง วธิี
การเรียนการสอนอีเลรินนงิ ประกอบดวย เรือ่ง เทคนิค
วธิสีอน 6 เร่ืองและเร่ืองความรพูืน้ฐานการเรียนการสอน
ออนไลน อีก 1 เรื่อง โดยรวมกับเปนชุดบทเรียนและ
ทำการวิเคราะหแยกออกเปนชุดบทเรียนยอย ไดแก
ชุดบทเรียนที่ 1  ความรูพื้นฐานในการเรียนการสอน
ออนไลน (Fandamental of Online Instruction)
ชดุบทเรยีนที ่2  การสอนแบบบรรยาย  (e-Pedagogy :
Lecture Learning) ชุดบทเรียนที่ 3  การสอนแบบ
อภิปราย (Discussion Based Learning) ชดุบทเรยีน
ที ่4  การสอนโดยใชปญหาเปนหลกั (Problem Based
Learning) ชุดบทเรียนที่ 5  การสอนแบบโครงการ
(Project Based Learning) ชุดบทเรียนท่ี 6  การสอน
โดยใชสถานการณจำลอง และเกม (Games Simulation
Learning) ชุดบทเรียนที่ 7  การสอนแบบกรณีศึกษา
(Case Based Learning)  ซึ่งในแตละชุดบทเรียน
ประกอบดวยลกัษณะของบทเรียน ดงันี ้1) เปนบทเรียน
สำหรบัการเรยีนออนไลนแบบสมบรูณ  2) เปนบทเรียน
ที่ผูเรียนศึกษาไดดวยตนเอง (Self-pace Learning)

3) บทเรียนแตละชุดผูเรียนสามารถเลือกเรียนชุดใด
กอนหลังไดตามความสนใจ 4) ความยาวเนื้อหาเพ่ือ
การสอนอยางนอยชดุละ 6-9 ชัว่โมงการสอน 5) สือ่การ
สอนภายในบทเรียนทุกชุดมีการนำเสนอในรูปแบบ
มลัตมิเีดยีไดแก ขอความ เสยีงบรรยายประกอบ ภาพ
ประกอบ และวิดีโอคลิป  6) มีแบบทดสอบประเมิน
ผลการเรียนท้ังกอนเ รียนและหลังเรียนครบทุก
ชดุบทเรยีน

รายละเอียดองคประกอบยอยในแตละ
ชุดเน้ือหาบทเรียน  ประกอบดวย 1) วัตถุประสงค
 2) ทฤษฎี และการประยุกตใชในการเรียนการสอน
อีเลิรนนิง 3) มีกิจกรรมการสอน  4) มีกิจกรรมท่ีใหมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียนและผูเรียนกับ
ผสูอน  5) มกีารเสนอแนะการใช เครือ่งมอือนิเทอรเนต็
(Internet Tools) ที่เหมาะสมในการเรียนการสอน
 6) มกีารเสนอแนะวิธปีระเมนิสัมฤทธ์ิผลการเรียนการ
สอนอีเลิรนนิง  สื่อการสอนภายในชุดบทเรียนทุกชุดมี
การนำเสนอเน้ือหาในรปูแบบมลัตมิเีดีย ไดแก ขอความ
เสียงบรรยายประกอบ ภาพประกอบ วดิโีอคลิป

2. ผลการทดลองหาประสิทธิภาพส่ือชุด
บทเรียนออนไลน เร่ือง วิธีการเรียนการสอนอีเลิรนนิง
สำหรบัผสูอนในสถาบนัการศกึษา พบวามีประสิทธิภาพ
E1 /E2 เทากับ 80.20/72.52 ซึ่งผานเกณฑทีไ่ดกำหนด
ไว (70/70)

 ตารางท่ี  1  : แสดงการวิเคราะหการเปรียบเทียบผลการเรียนรกูอนเรียนกับหลงัเรียน
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  (N)  
x  S.D t Sig.(2-tailed) 

 33 30 16.06 3.44 

 33 30 21.75 4.47 

 

-7.873 
.000 

*  0.05 

3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู
กอนเรยีนกบัหลงัเรียน ดวยสือ่ชุดบทเรียนออนไลน เรือ่ง
วิธีการเรียนการสอนอีเลิรนนิงสำหรับผูสอนในสถาบัน
การศึกษา พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายไดวา ผลจาก
การเรยีนดวยสือ่ชดุบทเรยีนออนไลน เรือ่ง วธิกีารเรยีน
การสอนอีเลิรนนิงสำหรับผูสอนในสถาบันการศึกษา
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ผูเรียนมีการพัฒนาความ
กาวหนาทางการเรียนรูที่สูงข้ึน

ตารางท่ี  2  : แสดงการวิเคราะหการเปรียบเทียบผลการเรียนรกูอนเรียนกับหลงัเรียน

4.  การศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมตีอ
สื่อชุดบทเรียนออนไลน เรื่อง วิธีการเรียนการสอน
ออนไลนสำหรับผสูอนในสถาบนัการศกึษา โดยผเูรียน

ที่เปนกลุมตัวอยางจำนวน 33 คน ตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นมีลกัษณะเปนแบบมาตราสวนประเมนิคา
(Rating Scale) 5 ระดับ ผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี
(N=33)

ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะหความคดิเห็นของผเูรยีนท่ีมตีอชดุบทเรียนออนไลน เร่ือง วธิกีารเรียนการสอนอเีลิรนนิง
สำหรบัผสูอนในสถาบนัการศึกษา ดานเน้ือหา (N=33)
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ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมี
ตอชุดบทเรียนออนไลน เรื่อง วิธีการเรียนการสอน
อเีลรินนงิสำหรบัผสูอนในสถาบนัการศกึษา ดานเนือ้หา
พบวาคาเฉลีย่ความคดิเหน็ของผเูรยีนอยใูนระดบัด ีโดย
มีคะแนนเฉล่ีย คือ 4.15 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
0.34 โดยมรีายละเอียด ดงันี้

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ความคิดเห็น
ลำดับที ่1 คอื มกีารทดสอบความรผูเูรยีนท้ังกอนเรียน
และหลังเรียน ในแตละเน้ือหา 7 ชดุวิธสีอน  ทำใหชวย

ประเมินความรูในการเรียนงายขึ้น มีคาคะแนนเฉล่ีย
มากทีส่ดุ คอื 4.42 และมสีวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.56
รองลงมา คอื เน้ือหามีการแบงเปนหัวขอยอยๆ ทีม่คีวาม
ชัดเจนและเน้ือหาแตละหัวขอยอยจบในตัวเอง และมี
การลำดบัการนำเสนอเนือ้หาทีจ่ะชวยใหเกิดการเรียนรู
อยางตอเน่ืองมีคาคะแนนเฉล่ียคือ 4.36 และมีสวน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.69 และรายการท่ีมคีะแนนเฉล่ีย
นอยท่ีสุด คือ เน้ือหาที่เรียนมีความเหมาะสมกับเวลา
มคีะแนนเฉล่ีย 3.87 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.73

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอชุดบทเรียนออนไลน เร่ือง วิธีการเรียนการสอน
อเีลรินนงิสำหรบัผสูอนในสถาบันการศึกษา ดานการออกแบบ
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ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเรียน
ที่มีตอชุดบทเรียนออนไลน เร่ือง วิธีการเรียนการสอน
อีเลิรนนิงสำหรับผูสอนในสถาบันการศึกษา ดานการ
ออกแบบ พบวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเรียนอยูใน
ระดับด ีคดิเปนคะแนนเฉล่ีย คอื 4.99 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.48 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความคิดเห็น
ลำดบัที ่1 คอื คณุภาพ ความชดัเจนของ เสยีงทีน่ำมา

ใชมคีวามเหมาะสมมคีาคะแนนเฉล่ียมากทีส่ดุ คอื 4.24
และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 รองลงมา คอื ตวั
อักษรมีขนาด (Size) พอดี แสดงท่ีความละเอียดของ
จอภาพท่ีใชมีคาคะแนนเฉล่ีย คือ 4.15 และมีสวน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.79 และรายการท่ีมคีะแนนเฉล่ีย
นอยท่ีสุด คือ ภาพประกอบเน้ือหามีความเหมาะสม
นาสนใจ และทำใหเขาใจบทเรียนไดงายมีคะแนนเฉลีย่
3.84 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.71

ตารางที ่4  ผลการวิเคราะหความคดิเหน็ของผเูรียนทีม่ตีอชดุบทเรยีนออนไลน เร่ือง วธิกีารเรยีนการสอนอีเลิรนนิง
สำหรับผสูอนในสถาบันการศึกษา ดานความคลองตวัในการใชงาน (Usability)

 

x  S.D  

 

20.  

 (Disorientated) 

3.96 .58 
 

21.  (layout)    (navigation 

control)   3.90 .52 

 

 4.99 .48  

 

x  S.D  

 (Usabi l i ty)  

22.   4.00 .70  

23.  (Readability) 4.18 .72  

24.   

  
3.96 .68 

 

25.   4.12 .78  

26.   

 
4.12 .64 

 

27.    

 
3.66 .69 

 

28.       4.21 .64  

29.       

   
3.93 .60 

 

 4.03 .47  
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ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมี
ตอชุดบทเรียนออนไลน เรื่อง วิธีการเรียนการสอน
อเีลรินนงิสำหรับผสูอนในสถาบันการศึกษา ดานความ
คลองตัวในการใชงาน  พบวา  คาเฉล่ียความคดิเห็นของ
ผูเรียนอยูในระดับดี มีคาคะแนนเฉล่ีย คือ 4.03 และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .47 โดยมีรายละเอยีด ดงันี้

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ความคิดเห็น
ลำดบัที ่1 คอื ไดรบัประโยชน และความรทูีไ่ดรบัจากการ

เรยีนในครัง้นี ้มคีาคะแนนเฉล่ียมากท่ีสดุ คอื 4.21 และ
มสีวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.64 รองลงมา คอื การออก
แบบชวยใหผูเรียนอานเน้ือหาไดงาย (Readability)
มีคาคะแนนเฉลี่ย คือ 4.18 และมีสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.72 และรายการท่ีมคีะแนนเฉล่ียนอยท่ีสดุ
คือ ผูเรียนรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลินและพึงพอใจกับ
การเรยีนดวยบทเรียนในคร้ังน้ีมคีะแนนเฉล่ีย 3.96 และ
สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.68

ตารางที ่5  ผลการวิเคราะหความคดิเหน็ของผเูรียนทีม่ตีอชดุบทเรยีนออนไลน เรือ่ง วธิกีารเรยีนการสอนอเีลรินนงิ
สำหรบัผสูอนในสถาบนัการศึกษา  เฉลีย่รวมท้ัง 3 ดาน

 

x  S.D  

1.  (Content) 4.15 .34  

2.  (Design) 3.99 .48  

3.  (Usesability) 4.03 .47  

 4.06 .38  

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเรียนใน
ภาพรวมท่ีมตีอสือ่ชดุบทเรียนออนไลน เรือ่ง วธิกีารเรียน
การสอน อีเลิรนนิงสำหรับผูสอนในสถาบันการศึกษา
เฉล่ียรวมทุกดานพบวาความคดิเห็นของผเูรียนท่ีมตีอส่ือ
ชดุบทเรียนออนไลน  เรือ่ง วธิกีารเรียนการสอนอีเลิรนนิง
อยูในระดับดี มีคาคะแนนเฉล่ีย คือ 4.06 และสวน
เบีย่งเบนมาตรฐาน .38

อภิปรายผล
1. จากวัตถุประสงคการศึกษา เพ่ือศึกษา

เพ่ือรวบรวมทฤษฎ ีแนวคิด และวิธปีฏบิตัทิีไ่ดนำมาใช
ในการเรียนการสอนอีเลิรนนิง  ซึง่การศึกษาวิจยัครัง้น้ีได
ดำเนินการวิเคราะหเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเทคนิควิธี
การสอนแบบตางๆ ศกึษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวของ
กับการออกแบบส่ือการสอนออนไลน อีเลิรนนิง และมี
การสรางประเด็นแบบการสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญท่ี
มปีระสบการณดานการเรียนการสอนออนไลน อเีลรินนงิ

ในสถาบันการศึกษาตางๆ ในประเทศไทย มารวม
ประชุมระดมสมองและรวมการสนทนากลุม (Focus
group Disscustion) รวบรวมความคดิเห็นขอเสนอแนะ
และไดนำขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมมาวิเคราะห
เน้ือหา (Content Aalisys) ทีไ่ดจากการสนทนากลมุมา
สรุปเปนองคความรูและเปนแนวทางในการออกแบบ
และสรางสือ่ชดุบทเรียนออนไลน ซึง่พบวา ดานเน้ือหา
ประกอบดวย เรือ่งเทคนิควธิสีอน 6 เร่ือง และเร่ืองความรู
พืน้ฐานการเรยีนการสอนออนไลน 1 เร่ือง โดยรวมกบั
เปนชุดบทเรียนและทำการวิเคราะหแยกออกเปนชุด
บทเรียนยอย 7 ชดุบทเรยีน ซึง่ในแตละชดุบทเรยีนมอีงค
ประกอบของคุณลักษณะของบทเรียน ไดแก 1) เปน
บทเรียนสำหรบัการเรยีนออนไลนแบบสมบรูณ  2) เปน
บทเรียนท่ีผเูรยีนเรียนดวยตนเอง (Self Pace Learning)
3) ผเูรียนสามารถเลอืกเรียนชดุใดกอนหลังไดตามความ
สนใจ 4) ความยาวเนื้อหาชุดละ 6-9 ชั่วโมงการสอน
รายละเอียดองคประกอบยอยในแตละชุดเน้ือหา
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บทเรียน  ประกอบดวย  1) วัตถุประสงค  2) ทฤษฎี
และการประยุกตใชในการเรียนการสอนอีเลิรนนิง
3) มกีจิกรรมการสอน  4) มกีจิกรรมทีใ่หมปีฏิสมัพันธ
ระหวางผเูรียนกบับทเรยีนและผเูรียนกบัผสูอน  5) มกีาร
เสนอแนะการใช เคร่ืองมืออินเทอรเน็ต (Internet Tools)
ทีเ่หมาะสมในการเรียนการสอน  6) มกีารเสนอแนะวิธี
ประเมินสัมฤทธ์ิผลการเรียนการสอนอีเลิรนนิงสำหรับ
Self-Paced Learning   สือ่การสอนประกอบชดุบทเรยีน
ทั้ง 7 ชุดมีเนื้อหาบรรยายประกอบดวยตัวอักษร เสียง
บรรยายประกอบ ภาพประกอบ วดิโีอคลิป  และมแีบบ
ประเมินสัมฤทธิ์ผลการเรียนการสอนทั้ง 7 ชุดบทเรียน
จากการศึกษาวิจัยในครัง้น้ีไดศกึษาและรวบรวมขอมูล
ในรปูแบบการวจิยัทีแ่สวงหาความจรงิในสภาพทีเ่ปนอยู
ศึกษาวิเคราะหเอกสารตางๆ มีการเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพกับผูเช่ียวชาญและมีประสบการณในดานการ
เรียนการสอนออนไลน อเีลิรนนิง  ใชวธิกีารเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการสนทนากลุม ซึ่งเปนวิธีการเก็บขอมูล
เชงิคณุภาพท่ีนยิมใชกนัมากไดแกการสมัภาษณเชงิลกึ
(in-depth interview - IDI)และการสนทนากลมุ (focus
group discussion - FGD) ซึง่คณะผวูจิัยไดใชเทคนิค
และวิธีการในเรื่องดังกลาว ทำใหไดขอมูลสำหรับการ
กำหนดเนื้อหาเพ่ือนำไปออกแบบและพัฒนาสื่อ
ชดุบทเรียนออนไลน เร่ือง วธิกีารเรียนการสอนอีเลิรนนิง
สำหรับผูสอนในสถาบันการศึกษาในคร้ังน้ี

2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพสื่อชุดบทเรียน
ออนไลน เร่ือง วิธีการเรียนการสอนอีเลิรนนิงสำหรับ
ผสูอนในสถาบนัการศึกษา พบวามสีือ่ประสทิธิภาพสือ่
(E1/E2) ดานกระบวนการ (E1) เทากับ 80.03 และดาน
ผลลัพธ (E2) เทากับ  72.52  ซึง่เปนไปตามเกณฑ 70/
70 ทีก่ำหนดน้ัน เพราะการออกแบบและพัฒนาสือ่ชุด
บทเรียนออนไลนไดผานกระบวนการออกแบบตาม
ขั้นตอน มีการตรวจสอบปรับปรุงแกไขตามข้ันตอน
การประเมินในข้ันการออกแบบ และผานการประเมิน
คณุภาพสือ่โดยผเูช่ียวชาญและปรบัปรงุแกไข นอกจาก
นัน้ยังผานข้ันตอนการหาประสิทธิภาพตามขัน้ตอนยอย

และไดปรับปรุงแกไขในทุกๆ ขั้นจนมีความเหมาะสม
สามารถนำไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยางได ทำให
ผลการเรยีนรขูองผเูรียนหลังเรยีนสงูกวากอนเรียน ทัง้น้ี
เปนเพราะส่ือชดุบทเรยีนออนไลน ไดมกีารออกแบบและ
พฒันาข้ึนตามขัน้ตอนอยางเปนระบบ ซึง่สอดคลองกับ
เสาวณีย  สกิขาบัณฑิต (2528) ไดกลาวถึงการพัฒนา
สื่อกอนท่ีจะนำไปใชจริงควรจะมีการทดลองแกไข
ปรบัปรงุใหไดมาตรฐานเสยีกอน เพือ่ใหทราบวาสือ่นัน้
มีคุณภาพเพียงใด มีสิ่งใดท่ียังบกพรองอยู โดยการ
นำชุดบทเรียนหรอืส่ือไปทดลองใชกบักลมุตัวอยางหรอื
ประชากรท่ีจะใชจริง  ซึ่งการดำเนินการพัฒนาในดาน
สวนนำของส่ือชดุบทเรียนไดมกีารนำเสนอในรูปของส่ือ
มัลติมีเดีย ประกอบดวยขอความ เสียงบรรยาย
ภาพกราฟก ภาพเคล่ือนไหวมาผสมผสาน เพ่ือเราความ
สนใจใหเกิดการเรียนรู ดานการออกแบบปฏิสัมพันธ
มกีารออกแบบใหผเูรยีนใชสือ่ชดุบทเรยีนไดงาย สะดวก
ควบคุมเสนทางการใชบทเรยีนได สามารถยอนกลบัไป
ยังจุดตางๆ ไดงาย มีการประเมินผลการเรียนรูทำให
ผเูรยีนไดรผูลการเรียนของตวัเองทันที ผเูรยีนไดรคูำตอบ
ที่ถูกตองหรือการตอบสนองของผูเรียนในลักษณะ
“ขอมูลยอนกลับ” ซึ่งเปนการเสริมแรงใหผูเรียนอยาก
ทำกจิกรรมตอไป ซึง่ในการวิจยัครัง้นีไ้ดดำเนนิงานตาม
ขัน้ตอนตางๆ อยางเปนระบบ

3. การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรดูวยส่ือ
ชดุบทเรียนออนไลน เร่ือง วธิกีารเรียนการสอนอีเลิรนนิง
สำหรับผูสอนในสถาบันการศึกษา กอนเรียนกับหลัง
เรียนเมื่อทดสอบความแตกตางดวยสถิติทดสอบ t
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 สามารถอธิบายไดวา ผลจากการเรียนดวยสือ่
ชดุบทเรียนออนไลน เร่ือง วธิกีารเรียนการสอนอีเลิรนนิง
สำหรับผูสอนในสถาบันการศึกษา คะแนนเฉล่ียหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน ผเูรียนมีการพัฒนาความกาวหนา
ทางการเรียนรูที่สูงข้ึน ทั้งน้ีเปนเพราะส่ือชุดการเรียน
ออนไลนที่ ไดพัฒนาข้ึน ไดผานข้ันตอนออกแบบ
และพัฒนา ประเมนิคณุภาพสือ่โดยผเูชีย่วชาญ พรอม
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ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ และผานกระบวนการ
หาประสิทธิภาพส่ือตามข้ันตอน อีกท้ังดานการวัด
ประเมนิผลแบบทดสอบก็ไดผานการตรวจสอบคุณภาพ
ทีเ่หมาะสมกอนนำไปใช ทำใหผเูรียนเม่ือเรียนรจูากส่ือ
ที่มีคุณภาพส่ือตางๆ ชวยใหจดจำและมีความสนุก
กบัการเรียน มกีารปฏิสมัพนัธระหวางผเูรยีนกับเนือ้หา
และการโตตอบ อีกท้ังเมื่อศึกษาบทเรียนที่มีการใช
สื่อมัลติมีเดียประกอบแลวทำใหเห็นวาการถายทอด
ความรูดวยสื่อท่ีเหมาะสมชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
สนใจ ยอมรับและเรียนรูดวยตนเองไดซึ่ง พิมพันธ
เดชะคุปต (2549) กลาววา การจัดการเรยีนการสอนให
ผูเรียนไดฝกคิดอยางเปนระบบเนนการปฏิบัติมากกวา
การทองจำเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด
วเิคราะห สงัเคราะหและสรางองคความร ูจะนำไปสกูาร
พฒันาทักษะกระบวนการคิดใหกบัผเูรียน  นอกจากน้ัน
กิจกรรมการเรียนรูดวยสื่อมัลติมีเดียและการเรียน
ออนไลนเปนการเรียนในลกัษณะรกุหรือเร่ิมในการเรยีน
(Active Learner) ซึ่งจะแตกตางจากการเรียนใน
หองเรียนปกติที่ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย ซึ่งผูเรียน
จะอยใูนลกัษณะของการรับ (Passive Learner)  ซึง่จาก
ผลการศึกษาวิจัยผลการเรียนรูดวยสื่อชุดบทเรียน
ออนไลน เร่ือง วธิกีารเรียนการสอนอเีลิรนนิงในครัง้น้ี

4. ความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอสื่อชุดการ
เรียนออนไลน เร่ือง วิธีการเรียนการสอนอีเลิรนนิง
สำหรับผสูอนในสถาบนัการศึกษา  รวมทุกดานพบวาคา
เฉลีย่ความคิดเหน็ของผเูรยีนตอสือ่บทเรยีนออนไลนอยู
ในระดับดี อภิปรายไดวา เน่ืองจากสื่อชุดการเรียน
ออนไลนที่พัฒนาข้ึน เปนรูปแบบใหมที่ผูเรียนไมเคย
พบมากอน เม่ือผูเรียนไดศึกษาเน้ือหาท่ีไดรับการออก
แบบในทกุๆ องคประกอบ เชน  ดานเน้ือหา วตัถปุระสงค
ของแตละเน้ือหามีความชัดเจนสอดคลองตรงตาม
เน้ือหา  เนื้อหาที่นำมาสรางเปนชุดการเรียนมีความ
ชดัเจน ขอความกระชบั เขาใจไดงาย  นาสนใจ เหมาะสม
กบัผูเรียน  และเน้ือหามีการแบงเปนหัวขอยอยๆ ที่มี

ความชัดเจนและเน้ือหาแตละหัวขอยอยจบในตัวเอง
และมกีารลำดับการนำเสนอเน้ือหาทีจ่ะชวยใหเกิดการ
เรยีนรอูยางตอเนือ่ง ซึง่ผลการประเมนิความคิดเหน็จาก
ผูเรียนอยูในระดับดี ทุกๆ รายการ  ดานการออกแบบ
ภาพประกอบเน้ือหามีความเหมาะสมนาสนใจ  และ
ทำใหเขาใจบทเรียนไดงาย  คุณภาพและความชัดเจน
ของ เสยีงท่ีนำมาใชมคีวามเหมาะสม  ดานการใชงาน
บทเรยีนมีประโยชน  และความรทูีไ่ดรบัจากการเรยีนใน
คร้ังน้ีเปนอยางมากโดยทกุรายการผเูรียนประเมินอยใูน
ระดบัมาก ซึง่เทคนคิวิธกีารตาง ๆ  ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนดวยชุดบทเรียนออนไลน ที่ประกอบดวย
ขอความ รูปภาพ เสียงบรรยาย วีดิทัศน ที่พัฒนา
ลักษณะส่ือและเทคนิควิธีการนำเสนอในบทเรียน
ออนไลน เร่ือง  วิธีการเรียนการสอนอีเลิรนนิงในคร้ังน้ี
ทำใหผูเรียนมีการตื่นตัว ใหความสนใจมากขึ้นและ
เรียนอยางต้ังใจข้ึน

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
1.  ควรมกีารนำผลทีไ่ดจากเทคนิควธิกีารสอน

ออนไลนแบบตางๆ ทีไ่ดจากส่ือชุดบทเรียนออนไลนไป
ทดลองออกแบบการเรียนการสอนอีเลิรนนิงกับเน้ือหา
ในแตละวิชาเพ่ือศึกษาผลการใชวิธีสอนแบบตางๆ

2.  ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบ
การเรียนการสอนออนไลนในรูปแบบวิธีการเรียนของ
ผูเรียนในเน้ือหาวิชาอ่ืนๆ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคณุโครงการมหาวิทยาลยัไซเบอรไทย

(TCU) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ที่ไดสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณการวิจัย
ในครั้งน้ี  ขอบคุณคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศลิปากร ทีใ่หความอนเุคราะหสนับสนนุการดำเนินงาน
วจิัยในครัง้น้ี
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การศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
แบบผสมผสานที่มีระดับการสืบเสาะตางกันกับผูเรียน
ที่มีกลุมพหุปญญาตางกัน ที่สงผลตอการคิดอยางมี
วจิารณญาณของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปที ่3
A STUDY OF THE INTERACTION BETWEEN SCIENCE SUBJECT
BLENDED LEARNING WITH DIFFERENT INQUIRY LEVELS
AND STUDENTS WITH DIFFERENT MULTIPLE INTELLIGENCES
AFFECTING  CRITICAL THINKS OF MATTAYOM SUKSA III  STUDENTS

โสรจัจ  แสนคำ*

ฐาปนยี   ธรรมเมธา**

บทคัดยอ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีเรียน
จากการเรียนแบบผสมผสาน ทีม่รีะดับการสบืเสาะตางกัน 2) เพ่ือเปรยีบเทียบคะแนนการคิดอยางมีวจิารณญาณ
ของนักเรียนท่ีมีกลุมพหุปญญาตางกัน 3) เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการเรียนแบบผสมผสานที่มีระดับการ
สบืเสาะตางกัน  ทีม่ตีอการคิดอยางมวีจิารณญาณของนกัเรียนท่ีมพีหุปญญาตางกัน กลมุตวัอยางท่ีใชในการวจิยั
ครัง้นี ้ไดแก นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 โรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินรามนิทรภกัด ีสงักดัเทศบาลเมืองราชบรุี
จังหวัดราชบุรี จำนวน 90 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนแบบผสมผสานที่มีกิจกรรมการเรียน
ในหองเรียนและบนอีเลรินนงิ มรีะดับการสืบเสาะตางกัน 2) แบบทดสอบวดัการคิดอยางมีวจิารณญาณ 3) แบบ
ประเมนิแผนการจัดการเรยีนรแูบบผสมผสานสำหรบัผเูชีย่วชาญ 4) แบบวัดพหุปญญาตามทฤษฎขีองการดเนอร
5) แบบประเมนิบทเรยีนอีเลรินนิง่ และ 6) แบบประเมนิกจิกรรมการเรยีนแบบสบืเสาะ โดยมีคาสถิตทิีใ่ชสำหรบั
การวเิคราะหขอมลูการวจิยัในคร้ังนี้ คอื1) คาสถติพิื้นฐาน 2) คาสถิตทิ ี(t-test independent) 3) วเิคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และ 4) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way
ANOVA)
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ผลการวจิยั พบวา
1. นักเรียนที่เรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน ที่มีระดับการสืบเสาะตางกัน มีคะแนนการคิดอยางมี

วจิารณญาณไมแตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05
2. นักเรียนท่ีเรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน ที่มีกลุมพหุปญญาตางกัน มีคะแนนการคิดอยางมี

วจิารณญาณไมแตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05  และ
3. มีปฏิสัมพันธระหวางการเรียนแบบผสมผสานท่ีมีระดับการสืบเสาะตางกัน ตอการคิดอยางมี

วจิารณญาณของนกัเรยีนทีม่กีลมุพหปุญญาตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05

คำสำคญั : การเรยีนแบบผสมผสาน, การสบืเสาะ, พหปุญญา, การคิดอยางมวีจิารณญาณ

Abstract

The purpose of the study were  1) to compare the scores of critical thinking of students trained
by blended learning method with different levels of inquiry  2) to compare the scores of critical thinking
of students with multiple intelligences and 3) to study the interaction among blended learning with
different levels of inquiry. The subject consisted of the ninety of the ninth grade of the Municipality
5 School Paholyotinramintarapakdee Ratchaburi province.  The research instruments used for this
study were: 1) Blended learning method with different levels of inquiry with both in class and e-learning
activities  2) Critical thinking test 3) Lesson plan evaluation form  4)  Gardner’s multiple intelligences
test 5) E-learning lesson evaluation form  and 6) Inquiry learning activity evaluation form. The data were
analyzed by using the following statistics:  1) basic statistics  2) independent t – test 3) One-way
ANOVA and 4) Two-way ANOVA

The results of the study were as follows:
1) The critical of thinking scores each blended learning group of students with different levels

of inquiry were not statistic significantly different among each group at 0.05 level.
2) The critical thinking scores of each blended learning group of students with multiple

intelligences were not statistic significantly different among each group at 0.05 level.
3) There was an interaction toward critical thinking between the blended learning with

different levels of inquiry students and the multiple intelligences group with statistically significant
at level of  0.05

Keyword : BLENDED  LEARNING , INQUIRY,  MULTIPLE  INTELLIGENCES, CRITICAL THINKING

การศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแบบผสมผสาน
โสรัจจ  แสนคำ  ฐาปนีย   ธรรมเมธา



วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 10 ฉบับท่ี 1 (มถิุนายน 2555 - ตลุาคม 2555)

108

บทนำ
จากสภาพปจจุบันของโลกแหงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและมีอยู
ตลอดเวลาน้ัน ไมวาจะเปนในดานความรูที่จะตองมี
เทคโนโลยีตางๆ มาเก่ียวของเปนสวนใหญโดยเฉพาะใน
ดานการศึกษา ทำใหเกิดความตองการขึ้นในชีวิตและ
เกิดปญหาตางๆ ตลอดเวลา นำผลกระทบมาสูการ
ดำเนินชีวติในแตละวันของทกุคน รวมท้ังดานการศึกษา
ซึ่งจะตองดำเนินการแกไข เพ่ือใหทุกคนดำเนินชีวิตใน
สังคมไดอยางเปนสุข ปญหาดานการจัดการศึกษาท่ี
สงเสริมทกัษะการคดิขัน้สงูของนักเรียนในระดบัการศึกษา
ภาคบังคับ พบวาเด็กไทยมีคะแนนจากการทำขอสอบ
ที่วัดดานการคิดวิเคราะห หรือการเขียนตอบ เพ่ือ
จะทดสอบการวิเคราะหของนักเรียนน้ันไมสามารถ
ทำขอสอบแนวนี้ได และจากผลการทดสอบทางการ
ศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐานหรือทีเรียกวา โอเน็ต  ที่เก็บ
สถิต ิ4 ป ตัง้แตป 2548-2551 พบวา นกัเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิต่ำลงทุกป (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ,2551) โดยเฉพาะช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 ซึง่สอด
คลองกับผลการทดสอบแหงชาติขั้นสูง หรือเรียกวา
เอเน็ตของสำนักคณะกรรมการ (สกอ.) ทีท่ำหนาท่ีสอบ
คัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพ่ือศึกษา
ตอในระดบัอดุมศกึษา ทีแ่สดงใหเห็นวาการจัดการเรยีน
การสอนในหองเรียนกับขอสอบที่ใชทดสอบนักเรียน
นั้นไมสอดคลองกัน เนื่องจากขอสอบท่ีออกโดย
สำนักทดสอบทางการศึกษานั้นเปนแนวขอคำถาม
แบบคิดวิเคราะหและหาเหตุผลเปนหลัก แตการจัด
การเรียนการสอนของครูยังเปนแนวทองจำ เชนเดียว
กับรศ.ดร.สมพงษ จิตระดับ (2552) อาจารย
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา
ผลของการสอบโอเน็ต ที่เปนการสอบท่ีเนนการคิด
วิเคราะห หาเหตุผล แตกระบวนการสอนเปนแบบ
ทองจำประมาณ 80-90 เปอรเซน็ต

นอกจากน้ี ศ.ดร.อทุมุพร จามรมาร (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2551) ผูอำนวยการ

สถาบนัทดสอบทางการศกึษา กลาววา การสอบโอเน็ต
ที่ สทศ.ดำเนินการสอบวัดจะเปนแนวการคิดวิเคราะห
หาเหตุผล เพราะหลักสูตรของการศึกษาชาติเนนให
ผู เรียนเกิดกระบวนการเรียนจากการคิดวิเคราะห
หาเหตุผล และเกิดการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่ง
การคิดนี้จัดไดวาเปนสิ่งจำเปนในการดำเนินชีวิตใน
โลกยุคปจจุบนั และจากการรายงานคุณภาพการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ปรากฏ
วาเดก็ไทยอยใูนระดบันาเปนหวง คอื เดก็ไทยมคีวามรู
ความสามารถมีคาเฉล่ียออนลงทั้งในดานการคิด
วิ เคราะหและสังเคราะหอยางมีเหตุผล การริเริ่ม
สรางสรรค การแกปญหา และจากการจัดการเรียน
การสอนโดยท่ัวไปของการศึกษาไทยนี้ พบวานักเรียน
ไมพยายามคิดและไมมคีวามคิดเปนของตนเอง เมือ่คดิ
ก็จะไมมีการคิดนอกกรอบจากที่เคยมีมา หรือหาแนว
ทางใหม ๆ  ในการแกปญหาท่ีครกูำหนดใหคดิ ทำใหคดิ
วนเวียนแกปญหาซ้ำซากเหมอืนเดิมตอเนือ่งกนั (อษุณยี
โพธิสขุ และคณะ,2544 : 45) ทำใหเดก็นกัเรียนไทยและ
ระดับการศึกษาไทยมีมาตรฐานที่ต่ำเมื่อเทียบกับ
มาตรฐานของอกีในหลาย ๆ  ประเทศในภมูภิาคเดยีวกัน

การคิดจึงเปนสิ่งสำคัญในการจัดการศึกษา
ที่จำเปนอยางเรงดวนในการปลูกฝงใหเกิดกับเยาวชน
โดยการฝกใหเด็กคิดเปน รูจักใชวิจารณญาณในการ
ตดัสนิปญหา รวมทัง้ใหมกีารคิดอยางสรางสรรคในการ
แกปญหาเพือ่ตอบรบักบัสิง่ทีเ่กิดขึน้และเหตุการณทีเ่กิด
ขึ้นในอนาคต การสอนคิดจึงนับเปนจุดเร่ิมที่ดีของการ
พฒันาประเทศ เพราะปญหาท่ีเกิดขึน้ในประเทศของเรา
มมีากมาย การพฒันาศกัยภาพทางการคิดของเด็กเปน
เร่ืองละเอียดออน และเปนยุทธศาสตรทีส่ำคัญท่ีนานา
ประเทศกำลังจับตามองและใหความสำคัญสูงสุดตอ
การศึกษาในประเทศ ถาเด็กท่ีผลติขึน้มามีความคดิทีด่ี
มคีุณภาพก็จะทำใหปญหาท่ียงัคางคาอยสูามารถขจัด
ออกไปได (อษุณีย โพธิสขุและคณะ, 2544 : 3)  และ
เม่ือพิจารณาหลักสูตรการศึกษาขึน้พ้ืนฐาน พทุธศักราช
2551 ที่ตองเสริมใหเกิดกับผูเรียนท่ีเรียกวาสมรรถนะ
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มี 5 สมรรถนะ ที่ยังคงตองพัฒนาใหเกิดกับนักเรียน
และ 1 ใน 5 สมรรถนะทีส่ำคัญกค็อื สมรรถนะดานการ
คดิ ทีย่งัคงเปนปญหาท่ีตองแกไขปรบัปรงุอยางตอเนือ่ง
จนถงึปจจบุนั ดงัท่ี ผศ.ดร.อษุณยี  อนุรทุธวงศ ประธาน
คายเด็กเกงสมองไว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลาววา ในปจจบุนัสงัคมไทยมีระบบความคดิเก่ียวกับ
เด็กไมถกูตอง กระบวนการเรียนการสอนไมเอ้ือใหเด็กได
ตอบโตหรอืเกดิขอสงสยัใหกบัคร ูสวนใหญจะเชือ่ในส่ิง
เดิมๆ โดยครูสอน บอก แกเด็กโดยในสถานการณ
ปจจุบันมีขอมูลหลากหลายและหลายทางท่ีเด็ก
สามารถเรียนรูได เห็นไดวาการปลูกฝงการคิดและ
วจิารณญาณใหกบันกัเรยีนอยใูนขัน้วกิฤติ  เด็กประถม
จะคดิแตสิง่ท่ีใกลตวั ขาดความรทูีเ่หมาะสม มไีมเพียงพอ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดังนั้นผูใหญจะตอง
เสรมิใหเดก็ไดใชเหตผุล มกีารสบืคนขอมลูอยางหลาก
หลาย คิดอยางรอบคอบและรอบดานดวยเหตุผล
และไตรตรองกอนตัดสินใจ โดยใชการเรียนรูแบบ
บูรณาการกับสาระวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษา และศิลปะ เปนสาระทีส่งเสรมิใหเดก็ไดใชการคิด
อยางมีเหตุผล  สนุกกับการต้ังสมมติฐาน การคนหา
ความจริง การคิดรอบดานและสามารถนำไปใชในชวีติ
ประจำวันได การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนส่ิงท่ีเปน
ประโยชนและเปนภูมิคุมกันตนเองใหพนจากสิ่งที่เปน
อนัตรายไดเปนอยางดี (อษุณีย  อนรุทุธวงศ,2545: 32)
และสามารถตอสูกับการเปล่ียนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็ว (ประเทืองทิพย นวพรไพศาล,2535: 1)
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะชวยสงเสริม
ใหกระบวนการคิดของนักเรียนใหเกดิความคิดระดบัสงู
ไดนัน้ตองสอนใหนกัเรียนไดมองเหน็ปญหา  รจูกัซักถาม
คดิวเิคราะห  พจิารณาคิดหาเหตผุลและเสาะแสวงหา
ความร ู เพ่ือเชือ่มโยงความคิดไปสแูนวทางท่ีจะแกปญหา
ไดดวยตนเอง

การใชเทคนิคการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ
(Inquiry Learning)สามารถนำมาพัฒนาทักษะการคิด
ขัน้สูงได ดงัท่ี อรสา พนัธภกัดี (2537) กลาววาการสอน

แบบสืบเสาะเปนวิธีการสอนท่ีเนนใหผูเรียนคนหา
เน้ือหาดวยตัวเอง และหาความสัมพันธของขอมูลท่ี
มีอยูมากมายท่ีครูเปนผูเสนอการเรียนรูให ผูเรียน
มีหนาที่แสวงหาคำตอบซึ่งมีหลายทางเลือก ผูเรียน
จะตองใชการคิดขั้นสูงจึงจะกำหนดความสัมพันธ
ของขอมูลหรือหาคำตอบของความสัมพันธของ
สถานการณตาง ๆ ได จึงเปนวิธีการเรียนการสอนที่
สามารถสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณได
นอกจากน้ีกระบวนการสอนใหนักเรียนรูจักการแก
ปญหา (Problem Solving)ยงัเปนวิธกีารสอนท่ีสงเสริม
การฝกวิธีคิดอยางมีระบบ  มีหลักเกณฑและมีเหตุผล
สรางประสบการณใหแกนกัเรียนใหรจูกัวิธกีารแกปญหา
(สำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ) จงึทำใหผวูจิยันำวิธกีารสอนแบบ
สืบเสาะรวมกับการใชสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสนี้มา
เปนแนวทางในการสรางและพัฒนารูปแบบการเรียน
แบบผสมผสาน เพ่ือสงเสรมิการคิดอยางมีวจิารณญาณ
ใหกบัผเูรยีน โดยนำการออกแบบการเรียนการสอนท่ีมี
ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมสอดคลองกบัทฤษฎีพหุปญญา
โดยมีขั้นตอนของการสอนแบบสืบเสาะท่ีเปนวิธีการ
สอนที่ชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนท่ีฝก
การคิดอยางมีเหตุผล มีความรับผิดชอบตอตนเองใน
การเรียนจากข้ันตอนการพฒันาการคิดท่ีเปนการคดิข้ัน
พื้นฐานจากงายไปหายาก และสามารถสงเสริมทักษะ
การคิดข้ันสูงตอไปใหกบัผเูรียนได ดงัน้ันเพ่ือใหผเูรียนมี
ขั้นตอนการคิดที่ เปนลำดับขั้นกอนท่ีจะเรียนดวย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่สงเสริมการเรียนรูจากการ
สืบคนดวยตนเองดวยวิธีสืบเสาะ นำไปสูการพัฒนา
ทกัษะการคิดข้ันสูงคือ การคิดอยางมีวจิารณญาณจึงใช
การเรียนในรูปแบบผสมผสาน โดยใชรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรแูบบสบืเสาะหาความร ู5 ขัน้ตอน คอื
(1) ขัน้สรางความสนใจ (Engagement)  (2) ขัน้สำรวจ
และคนหา (Exploration) (3) ขัน้อธิบายและลงขอสรุป
(Explanation) (4) ขั้นขยายความรู (Elaboration) และ
(5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) ซึ่งเปนกระบวนการ
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จดัการเรียนรทูีใ่หผเูรยีนมีสวนรวมในกจิกรรมการเรียนรู
ตลอดเวลา ใหโอกาสแกผูเรียนไดฝกคิด ฝกสังเกต
ฝกนำเสนอ ฝกวิเคราะหวิจารณ ฝกสรางองคความรู
โดยมีครูเปนผูกำกับควบคุมดำเนินการใหคำปรึกษา
ชี้แนะ ชวยเหลือ ใหกำลังใจ เปนผูกระตุน สงเสริมให
ผเูรยีนคิดและเรียนรดูวยตนเอง รวมท้ังรวมแลกเปลีย่น
เรียนร ูผลการวจิยัพบวา  การจดักระบวนการเรียนรแูบบ
สบืเสาะหาความร ู5 ขัน้ตอน สามารถพัฒนาผเูรยีนให
กลาคิด กลาทำ กลาซักถาม กลาโตแยง กลาแสดงออก
รูจักคิดวิเคราะห มีความคิดหลากหลาย มีจิตวิทยา
บรรยากาศการเรียนการสอนดี และเปนบรรยากาศ
การเรียนรทูีเ่อือ้ใหกบันกัเรียนไดรบัการเรียนรอูยางอิสระ
และสรางสรรค ซึ่งเปนปจจัยหน่ึงท่ีสำคัญในการ
จัดกระบวนการเรียนรูที่เอ้ือใหผูเรียน กลาคิด กลาทำ
กลาแสดงออก และพัฒนากระบวนการคิด นอกจากน้ี
ยังพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจในกระบวนการเรียนรู
แบบนี้ โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อผูเรียนไดทำการทดลอง
และมีการอภิปรายซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรูและ
สามารถโตแยงกันได

การดเนอร (1983 ) ไดศึกษาเก่ียวกับทฤษฎี
พหุปญญา (Multiple Intelligence) และพบวา ในแต
ละคนจะมีความสามารถอยางนอย 8 ดาน แลวแตวา
จะมีดานใดโดดเดนออกมา และถาครู เพียงแคเขาใจ
จดุออนจดุแขง็ของเด็กนกัเรียนแตละคน กส็ามารถชวย
เด็กใหประสบความสำเร็จข้ึนมาได เขาใหขอสังเกตวา
การนำเร่ือง ทฤษฎพีหปุญญามาปรับใชในหองเรยีนได
เปล่ียนท้ังการสอนของครู และการเรียนรูของเด็ก
นักเรียน เพราะจะตองมีการดูรายละเอียดของความ
แตกตางในตัวเด็ก เปนรายบุคคล และจัดสรรกิจกรรม
การเรียนรูใหเหมาะกับเด็กแตละคน สิ่งสำคัญคือ
การจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุดสำหรับเด็กแตละคน  และการดเนอรไดจำแนก
ความสามารถของมนุษยที่มีอยางนอย 7 ดานใน
ขณะน้ัน แบงออกเปน 3 กลมุใหญ  คอื กลมุแรก ไดแก
ความสามารถดานคณิตศาสตรและตรรกะ กลุมท่ีสอง

ไดแก ความสามารถดานดนตรี ภาษา และการเคล่ือน
ไหว กลมุท่ีสาม ไดแก ความสามารถดานการเขาใจตัว
เองและผูอื่น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนำกลุม
พหุปญญา 2 กลุม คือ กลุมท่ีมีความสามารถดาน
คณิตศาสตรและตรรกะ  และกลมุท่ีมคีวามสามารถดาน
การเขาใจตวัเองและผอูืน่ มาออกแบบกจิกรรมการเรยีน
การสอนรวมกับวธิกีารสอนแบบสืบเสาะ 3 ระดับ ซึง่ใน
3 ระดับนีน้กัเรยีนแตละระดับจะมบีทบาททีแ่ตกตางกัน
คือ การสืบเสาะแบบเปด เปนการสืบเสาะท่ีครูเปน
ผกูำหนดปญหาแกนกัเรียน  บอกแนวทางในการใชวสัดุ
อุปกรณตามข้ันตอนการทดลองและการจัดกระทำ
ขอมูล นักเรียนเปนผูแปลความหมายขอมูลและลงขอ
สรุปดวยตนเอง สวนการสืบเสาะแบบชีแ้นะแนวทางนำ
เปนการสบืเสาะโดยครูเปนผกูำหนดปญหาให แตไมได
กำหนดกจิกรรมหรือวธิกีารทดลอง นกัเรยีนเปนผคูนหา
วิธีดังกลาวดวยตนเองโดยอาศัยการแนะนำจากครู
นักเรียนแตละคนหรือแตละกลุมอาจมีวิธีการทดลองท่ี
แตกตางกัน และการสืบเสาะแบบเปด ในการสืบเสาะ
แบบนีน้กัเรียนจะเปนผสูบืเสาะปญหา วธิกีารแกปญหา
การจดักระทำขอมูล การแปลความหมายและการลงขอ
สรปุดวยตนเอง ซึง่นักเรียนท่ีมพีหุปญญาตางกันน้ันจะมี
พฤติกรรมการเรียนท่ีตางกันตามความเหมาะสม
ของการเรียนแบบสืบเสาะในแตละระดับตางกัน
สวนในกลุมท่ีมีความสามารถดานดนตรี ภาษา และ
การเคลือ่นไหวไมไดนำมาศึกษา เน่ืองจาก กจิกรรมทีม่ี
ความเหมาะสมกับกลมุพหุปญญาในกลมุนีจ้ะเนนทาง
ดานการปฏิบัติ และการแสดงออกของการกระทำ
เชน การแสดงละคร การรองเพลง การเลนกฬีา  ทีต่อง
เปนการปฏิบัติแทบท้ังสิ้น จึงไมเหมาะตอการนำมา
พฒันาการคิดอยางมวีจิารณญาณดวยสือ่การเรยีนการ
สอนแบบอีเล็กทรอนิกส ซึ่งการปรับกิจกรรมควรให
เหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ  นอกจากนีก้ารดเนอร ได
แสดงความเห็นวา ถานักเรียนแตละคนไดรับการจัด
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง ก็จะ
ทำใหการเรียนการสอนประสบผลสำเร็จ
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วตัถุประสงคการวจิยั
1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอยางมี

วจิารณญาณของนักเรียนท่ีเรียนจากการเรียน
แบบผสมผสาน ทีม่รีะดบัการสบืเสาะตางกนั
2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอยางมี

วิจารณญาณของนักเรียนท่ีมีกลุมพหุปญญาตางกัน
3. เพ่ือศึกษาปฏิสมัพันธระหวางการเรยีนแบบ

ผสมผสานที่มีระดับการสืบเสาะตางกัน ที่มีตอการคิด
อยางมีวจิารณญาณของนกัเรียนท่ีมีพหุปญญาตางกัน

สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนท่ีเรียนจากการเรียนแบบผสม

ผสาน ที่มีระดับการสืบเสาะตางกัน มีคะแนนการคิด
อยางมีวิจารณญาณแตกตางกัน

2. นักเรียนท่ีเรียนจากการเรียนแบบผสม
ผสาน ทีม่กีลมุพหุปญญาตางกัน มคีะแนนการคิดอยาง
มวีิจารณญาณแตกตางกัน

3. มีปฏิสัมพันธระหวางการเรียนแบบผสม
ผสานที่มีระดับการสืบเสาะตางกัน ตอการคิดอยางมี
วจิารณญาณของนกัเรยีน ทีม่กีลมุพหปุญญาตางกนั

 ขอบเขตของการวจิยั
1. ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่  3 ของโรงเ รียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดเทศบาล

2. กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5
พหลโยธินรามินทรภักดี สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555
จำนวน 90 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
โดยสมุมากลมุละ 45 คน และแบงเปน 2 กลมุ ตามกลมุ
ของพหุปญญา  โดยมีขัน้ตอนการสมุ ดงันี้

ขัน้ที ่1 นำแบบวดัพหุปญญาของ เทอรรี ่อารม
สตรอง (2009) ที่สรางตามกรอบแนวคิดทฤษฎี
พหุปญญาของการดเนอร จำนวน 8 ดาน โดยแตละดาน

มขีอคำถามจำนวน 10 ขอ  เปนแบบทดสอบทีผ่านการ
หาคุณภาพตามเกณฑ และผูวิจัยไดนำแบบทดสอบนี้
มาตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
(IOC) อกีครัง้ โดยผเูชีย่วชาญ ไดคาความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา 1.00  ทกุขอ นำแบบวัดพหุปญญามาใหนกัเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 3  ทำเพ่ือแบงกลมุพหปุญญา

ขั้นท่ี 2 สุมกลุมตัวอยางแบบมีระบบ จาก
นกัเรียนท่ีแบงกลมุตามพหุปญญา 2 กลมุ คอืกลมุทีม่ี
ความสามารถดานคณิตศาสตรและตรรกะ (A) และ
กลมุท่ีมคีวามสามารถดานการเขาใจตัวเองและผอูืน่ (B)
โดยสมุมากลมุละ 45 คน

ขั้นท่ี 3 นำกลุมตัวอยางแตละกลุมท่ีไดจาก
ขัน้ที ่ 2   มาหาตำแหนงเปอรเซน็ไทลโดยนำคะแนน วชิา
วิทยาศาสตรในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของแตละคน
มาเรียงลำดับจากมากไปหานอย เพื่อกำหนดตำแหนง
ของขอมลู โดยในแตละกลมุยอยมีจำนวน 15 คนท่ีคละ
ความสามารถ โดยกลมุยอย A1 (ระดบัการสืบเสาะแบบ
นำ),  A2 (ระดบัการสืบเสาะแบบชีแ้นะแนวทาง) และ
A3  (ระดบัการสืบเสาะแบบเปด)  ไดจากพหุปญญากลมุ
ทีม่คีวามสามารถดานคณิตศาสตรและตรรกะ โดยกลมุ
สงูมเีปอรเซน็ไทลตัง้แต 71 ขึน้ไป  กลมุกลางมเีปอรเซน็
ไทลระหวาง  35-70  และกลมุต่ำมเีปอรเซน็ไทลตัง้แต
34 ลงมา สวน B1 (ระดับการสืบเสาะแบบนำ), B2
(ระดับการสบืเสาะแบบช้ีแนะแนวทาง) และ B3 (ระดับ
การสืบเสาะแบบเปด)  ไดจากพหุปญญากลมุท่ีมคีวาม
สามารถดานการเขาใจตัวเองและผูอื่นโดยกลุมสูง
มีเปอรเซ็นไทลตั้งแต 70 ขึ้นไป  กลุมกลางมีเปอรเซ็น
ไทลระหวาง  35-69  และกลมุต่ำมเีปอรเซน็ไทลตัง้แต
34 ลงมา ไดกลมุทดลอง 6 กลมุ

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
1. กจิกรรมการเรียนผสมผสานท่ีมกีจิกรรมใน

หองเรยีนและบนอเีลิรนนงิ ทีม่รีะดับการสืบเสาะตางกนั
3 แบบ คอื

1.1 การเรียนแบบผสมผสานที่ออกแบบ
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กิจกรรมตามข้ันตอนการเรียนแบบสืบเสาะที่มีระดับ
การสืบเสาะแบบนำทาง (Directed Inquiry) คือ
กิจกรรมการสืบเสาะที่ครู เปนผูกำหนดปญหาแก
นักเรียน  บอกแนวทางในการใชวัสดุอุปกรณตาม
ขั้นตอนการทดลองและการจัดกระทำขอมูล นักเรียน
เปนผูแปลความหมายขอมูลและลงขอสรุปดวยตนเอง
และครรูวมสรปุเพ่ิมเตมิทกุครัง้

1.2 การเรียนแบบผสมผสานที่ออกแบบ
กจิกรรมตามข้ันตอนการเรียนแบบสืบเสาะท่ีมรีะดบัการ
สืบเสาะแบบชี้แนะแนวทาง (Guided Inquiry) คือ
กจิกรรมการสืบเสาะโดยครูเปนผกูำหนดปญหาให แลว
ใหกจิกรรมหรอืวิธกีารทดลองให โดยนักเรยีนเปนผเูลือก
วิธีจากที่ครูมีใหเลือกโดย นักเรียนแตละคนหรือแตละ
กลุมจะเลอืกวิธกีารทดลองเอง

1.3 การเรียนแบบผสมผสานที่ออกแบบ
กจิกรรมตามข้ันตอนการเรียนแบบสืบเสาะท่ีมรีะดบัการ
สบืเสาะแบบเปด (Open Inquiry)  คอื กจิกรรมการสบื
เสาะท่ีนกัเรียนจะเปนผสูบืเสาะปญหา วธิกีารแกปญหา
การจดักระทำขอมูล การแปลความหมายและการลงขอ
สรุปดวยตนเอง

 โดยผูวิจัยนำกิจกรรมการเรียนแบบผสม
ผสานท่ีพัฒนาขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญทำการประเมิน
คณุภาพ และตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา ความ
สอดคลองของเนื้อหากับตัวช้ีวัด โดยนำไปตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเน้ือหากับตัวช้ีวัดของการเรียน
วชิา วทิยาศาสตรชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3  เร่ืองชวีติและ
สิ่งแวดลอม โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale)  แบบ  5 ระดบั  เพ่ือนำคาท่ีไดมาหาคาเฉลีย่ และ
แปลความหมายของคาคะแนนท่ีได มีคาเฉล่ียระหวาง
4.00 - 5.00  มคีาสงูกวาเกณฑทีก่ำหนดคอื 3.51 ขึน้ไป
จากนั้นนำไปสรางบทเรียนแบบผสมผสานที่ใชใน
การทดลองตอไป

2. แบบทดสอบวัดการคิดอยางมีวจิารณญาณ
โดยใชโครงสรางตามแบบทดสอบวัดการคิดอยางมี
วจิารณญาณ ฉบับมาตรฐาน Critical Thinking Test

Level x (Ennis, Millman and Tomko ,1985) ในเน้ือหา
วชิา วทิยาศาสตร ชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 3 เร่ือง ชวีติกบั
สิง่แวดลอม ทีม่คีาความเทีย่งตรง 0.67 – 0.90  คาความ
เชื่อมั่น 0.903 ที่สรางขอคำถามแบบเลือกตอบ 4 ตัว
เลอืก จำนวน 40 ขอ ใชเวลาในการทำ 60 นาท ีทีว่ดัองค
ประกอบตามแนวคิดของแอนนิส ซึ่งมีกรอบแนวคิด
8 ทักษะคือ 1) การทำความเขาใจปญหา 2) ความ
นาเช่ือถือของแหลงขอมูล 3) การใชเหตุผลเชิงนิรนัย
4) การใชเหตุผลเชิงอุปนัย 5) การตัดสินคุณคา
6) การแปลความหมาย 7) การกำหนดขอสมมติฐาน
และ 8) การแกปญหา

3. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูแบบ
ผสมผสานเพื่อประเมินกิจกรรมในหองเรียนและการ
เรียนบนอีเลิอรนนิง

4.  แบบวดัพหุปญญาของเทอรรี ่อารมสตรอง
(2009) ที่สรางตามกรอบแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา
ของการดเนอร จำนวน 8 ดาน โดยแตละดานมี
ขอคำถามจำนวน 10 ขอ  เปนแบบทดสอบมาตรฐาน
และไดนำมาตรวจสอบความสอดคลองของขอคำถาม
โดยผเูช่ียวชาญ ไดคาเฉลีย่ 1.00 ทกุขอคำถาม  จากนัน้
นำมาใหนักเรียนกลุมตัวอยางทำเพื่อจำแนกนักเรียน
เปนกลมุพหปุญญา 2 กลมุ คอื กลมุทีม่คีวามสามารถ
ดานคณิตศาสตรและตรรกะ  และกลมุท่ีมคีวามสามารถ
ดานการเขาใจตวัเองและผอูืน่สำหรับใชในการทดลอง

การเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการวิจัย
ขั้นตอนสำหรับการวิจัยในคร้ังนี้มีการดำเนิน

การตามลำดับขัน้คือ
1. นำแบบวดัทักษะการคิดอยางมวีจิารณญาณ

ทีส่รางข้ึนตามโครงสรางของ Cornell Critical Thinking
Test Level - x (CCTT x) มาใหนกัเรียนกลมุตัวอยาง
ทำกอนการจัดการเรียนการสอน

2. ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ลำดับข้ันของแผนการจัดการเรียนรู ผานสื่อการเรียน
การสอน ดวยการเรียนแบบผสมผสานโดยใชกับ
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กลุมตัวอยางทั้ง 6 กลุม ที่เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศกึษาปที ่3 โรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี
จำนวน 90 คน ทีไ่ดมาโดยวิธกีารเจาะจง โดยกำหนด
การเก็บรวบรวมขอมูลจากกิจกรรมการเรียนแบบผสม
ผสานตามแผนกิจกรรมทั้ง 6 กลุมทดลอง จำนวน
5 สปัดาห

3. วัดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณหลัง
เรียนในแตละกลุมดวยแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับ
กอนเรียน

4. นำขอมูลท่ีไดมาดำเนินการวิเคราะหขอมูล
คอื

4.1 การทดสอบคาที (t-test independent)
เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
หลงัเรียนของกลมุพหปุญญา 2 กลมุ

4.2 วิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบคะแนน
การคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนของนักเรียนที่มี
ระดับการสืบเสาะตางกัน

4.3 วิเคราะหปฏิสัมพันธของการเรียน
แบบผสมผสานที่มีระดับการสืบเสาะตางกันกับกลุม

พหุปญญา ดวยคาสถิติที่ใชในการวิเคราะหความแปร
ปรวนแบบสองทาง (Two-Way ANOVA)

5. ขั้นของการทดลองภาคสนาม ผูวิจัยเก็บ
รวบรวมผลของการทำแบบทดสอบวัดคะแนนการคิด
อยางมีวจิารณญาณ

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหคะแนนการคิดอยางมี

วจิารณญาณของกลมุทดลองหลังเรียนโดยใชการเรียน
แบบผสมผสานของนักเรียนที่มีระดับการสืบเสาะ
ตางกัน และกลมุพหุปญญาตางกัน โดยใชสถติสิำหรบั
การวิเคราะห คอื คาเฉล่ีย (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(SD) คาสถิติทดสอบที (t-test independent) และ
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way
ANOVA)  ดงัตารางท่ี 1 และ 2  และวิเคราะหปฏิสมัพนัธ
ระหวางการเรียนแบบผสมผสานท่ีมีระดับการสืบเสาะ
ตางกัน ตอการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
ที่มีกลุมพหุปญญาตางกัน ดังตารางท่ี 3  ตามลำดับ
ดงัน้ี

ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีมีกลุมพหุปญญาตางกัน
ทีม่ตีอคะแนนการคิดอยางมวีจิารณญาณเร่ือง ชวีติและส่ิงแวดลอม

   

 

 

N 

   

         X                          SD 

 

t 

 

Sig 

 45 21.87 3.47 .241 .371 

 45 22.04 3.53   

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบ
คะแนนการคดิอยางมีวจิารณญาณของนกัเรียนท่ีมกีลมุ
พหุปญญาตางกัน  ที่มีตอคะแนนการคิดอยางมี

วจิารณญาณเร่ือง ชวีติและสิง่แวดลอม พบวา นักเรียน
ทีเ่รยีนจากการเรียนแบบผสมผสาน ทีม่กีลมุพหปุญญา
ตางกัน มคีะแนนการคิดอยางมีวจิารณญาณไมแตกตาง
กนัอยางมนียัสำคัญทางสถติทิีร่ะดับ .05
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       SS Df MS F Signif. of  F 

      9.47             15       .63       .92               .54 

 50.53        74       .68   

       60.00            89    

ตารางที ่2  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของการเรียนดวยวิธกีารสอนแบบสืบเสาะทีม่รีะดับ
  การสืบเสาะตางกนั ทีม่ตีอคะแนนการคิดอยางมวีจิารณญาณ เรือ่ง ชวีติและสิง่แวดลอม

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียวของการเรียนดวยวิธีการสอน
แบบสืบเสาะที่มีระดับการสืบเสาะตางกัน ที่มีตอ
คะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณ เร่ือง ชีวิตและ

ตารางที ่ 3  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของการเรียนดวยวิธกีารสอนแบบสบืเสาะทีม่รีะดบั
  การสืบเสาะตางกันและมีกลมุพหุปญญาตางกัน ทีม่ตีอคะแนนการคิดอยางมวีจิารณญาณเร่ือง
  ชวีติและสิง่แวดลอม

สิ่งแวดลอม  พบวานักเรียนท่ีเ รียนจากการเรียน
แบบผสมผสาน ทีม่รีะดบัการสบืเสาะตางกนั มีคะแนน
การคิดอยางมีวิจารณญาณไมแตกตางกันอยางมีนัย
สำคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05

 

       SS Df MS F Signif. of  F 

       3.09             2       1.54       .13               .88 

     19.60         1 19.60     .81 .78 

     89.27            2              44.63    3.61            .03
*
 

  1038.00              84      12.36   

 43054.00            90    

   
*
p   .05 

จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบสองทางเพ่ือทดสอบผลของวธิกีาร
สอนแบบสืบเสาะท่ีมีระดับการสืบเสาะตางกัน และ
มีกลุมพหุปญญาตางกัน ที่มีตอคะแนนการคิดอยาง
มีวิจารณญาณเร่ือง ชีวิตและส่ิงแวดลอม ของกลุม
ตวัอยาง พบวา มปีฏสิมัพนัธระหวางการเรียนแบบผสม
ผสานที่มีระดับการสืบเสาะตางกัน ตอการคิดอยางมี

วิจารณญาณของนักเรียนที่มีกลุมพหุปญญาตางกัน
อยางมนียัสำคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05

จากผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 3
จงึนำมาเปรยีบเทียบคาเฉล่ียของกลมุทดลองเพือ่หาคทูี่
มีปฏิสัมพันธกันโดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดยีว (One-Way ANOVA)  ดงัตารางท่ี 4  และ
ทดสอบคาเฉล่ียรายค ูดงัตารางท่ี 5
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ตารางท่ี 4  แสดงผลการเปรียบเทียบวิเคราะหความแปปรวนแบบทางเดียวของกลุมพหุปญญากับวิธีการสอน
   แบบสบืเสาะแบบนำทางท่ีมตีอคะแนนการคิดอยางมีวจิารณญาณ เรือ่ง ชวีติและสิง่แวดลอม

       SS Df MS F Signif. of  F 

      41.38             1       80.03        6.97          .013
* 

 321.47        28       11.48   

      401.50            29    

   
*
p   .05 

 จากตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียวของกลุมพหุปญญากับวิธีการ
สอนแบบสืบเสาะที่มีระดับการสืบเสาะ 3 แบบ พบวา

นกัเรยีนมคีะแนนการคิดอยางมีวจิารณญาณ เร่ือง ชวีติ
และส่ิงแวดลอม แตกตางกันอยางมีนยัสำคญัทางสถิติ
ทีร่ะดับ .05

ตารางที่ 5  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีเรียน
    แบบผสมผสานของนักเรียนท่ีมรีะดับการสืบเสาะ 3 ระดับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19.87 21.27 22.22 23.13 22.40 20.60 

 +  0.00 1.40 2.35 3.26
* 

2.53 0.73 

 +  - 0.00 0.95 1.86 1.13 0.67 

 +  - - 0.00 0.91 0.18 1.62 

+  - - - 0.00 0.73 2.53 

+  - - - - 0.00 1.80 

+  - - - - - 0.00 

*
p < .05 

จากตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของนั ก เ รี ยนที่ มี ร ะดับการ สืบ เสาะต า ง กันกับ
กลุมพหุปญญาตางกัน  พบวา  นักเ รียนท่ีมีกลุม
พหุปญญาเขาใจตนเองและผูอื่นที่มีระดับการสืบ
เสาะแบบนำทางกับนักเรียนที่มีกลุมพหุปญญา
คณิตศาสตรและตรรกะท่ีมีระดับการสืบเสาะแบบ

นำทาง  มีคะแนนการคิดอยางมีวิ จารณญาณ
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาเฉล่ียรายคูอื่นๆ ไมแตกตางกัน

อภิปรายผลผลการวิจัย
1. นักเรียนท่ีเรียนจากการเรียนแบบผสม

ผสานท่ีมีระดับการสืบเสาะตางกัน มีคะแนนการคิด
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อยางมีวิจารณญาณไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเปนผลมาจากข้ันตอน
การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการสอนแบบสืบ
เสาะท้ัง 5 ขั้นตอนน้ันมีสวนชวยพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนแตละคนไดอยางเหมาะสมและข้ันตอนการ
เรียนมีความเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับ จอยซ และ
เวล (Joyce and Weil,2000) ที่อธิบายวา การสืบ
เสาะเปนกระบวนการที่ผูเรียนเรียนรูจากการแสวงหา
คำตอบเพื่ออธิบายความเปนไปของสิ่งตางๆ อยางมี
ระบบระเบียบมีหลักเกณฑมีลำดับข้ันตอน โดยเร่ิม
ตนจากการเลือกสนใจปญหาบางอยางท่ีทาทาย
ใหแสวงหาคำตอบ  การรวบรวมขอมูล  การตั้ ง
สมมติฐานและการสรุปความอยางสมเหตุสมผลเพ่ือ
อธิบายเหตุการณที่เปนปญหาน้ันและทักษะการคิด
ที่ผู เรียนจะไดฝกคือการนำเน้ือหาความรูที่กำลัง
เรียนไปเชื่อมโยงกันอยางสมเหตุสมผล การคิดสรุป
ความและนำขอสรุปที่ไดนั้นไปใชในการอธิบาย  และ
อีกส่ิงหน่ึงคือการออกแบบกิจกรรมท่ีใหมีความ
เหมาะสมกับกลุมพหุปญญาท่ีตอบสนองกับผูเรียน
แตละคนและมีการรวมมือกันเรียนในกลุมที่จำแนก
ตามระดับของการสืบเสาะทำใหนักเรียนรวมกัน
ทำกิจกรรมเกิดการเรียนรูไปพรอมกัน ดังท่ี สุนีย
เหมะประสิทธ์ิ (2542 :7-8) ที่ไดนำการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ 5E ของโครงการศึกษาหลักสูตร
วทิยาศาสตรสาขาชวีวิทยาของสหรัฐอเมรกิา (Biological
Science Curriculum Studies หรือ BSCS) มา
ทดลองดัดแปลงเพ่ือใหเหมาะสมกบัเด็กไทย โดยมงุเนน
ใหนักเรียนสามารถรวมกันแสวงหา คนพบและสราง
องครวมรูดวยตนเอง อีกทั้งยังใหนักเรียนมีโอกาส
ประสบผลสำเร็จในการเรียนรูอยางมีความสุข ภาย
ใตสภาพการณที่จำลองหรือท่ีเปนจริงแหงชีวิต เพ่ือ
ใหนักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เชน
เดียวกับ ไพฑูรย  สุขศรีงาม(2531:66) ที่ไดแบง
ระดับการสืบเสาะไว 3 ระดับ คือ 1)การสืบเสาะแบบ
สำเร็จรูป (Structured Inqury)  เปนการสืบเสาะท่ี

ครูเปนผูกำหนดปญหาแกนักเรียน  บอกแนวทางใน
การใชวัสดุอุปกรณตามขั้นตอนการทดลองและการ
จัดกระทำขอมูล  นักเรียนเปนผูแปลความหมาย
ขอมูลและลงขอสรุปดวยตนเอง 2)การสืบเสาะแบบ
แนะนำ (Guided Inquiry) เปนการสืบเสาะโดยครู
เปนผูกำหนดปญหาให แตไมไดกำหนดกิจกรรมหรือ
วิธีการทดลอง นักเรียนเปนผูคนหาวิธีดังกลาวดวย
ตนเองโดยอาศัยการแนะนำจากครู นักเรียนแตละ
คนหรือแตละกลุมอาจมีวิธีการทดลองท่ีแตกตางกัน
3)การสืบเสาะแบบเปด (Open Inquiry) การสืบเสาะ
แบบน้ีนักเรียนจะเปนผูสืบเสาะปญหา วิธีการแก
ปญหา การจัดกระทำขอมูล การแปลความหมาย
และการลงขอสรุปดวยตนเอง แตในกระบวนการสืบ
เ ส าะทั้ ง ส าม ร ะ ดับ มี จุ ดมุ ง หมาย ท่ี จ ะ พัฒนา
นกัเรียนดานวทิยาศาสตรทีเ่นนกระบวน การปฏิบตักิาร
สำรวจ ทดลอง และอื่น ๆ ทำใหเกิดทักษะปฏิบัติการ
(Manual Skill) และทักษะการคิด (Think Skill) โดย
ที่แตละรูปแบบของระดับการสืบเสาะก็มีขอจำกัด ซึ่ง
จำเปนตองใชใหเหมาะกับศักยภาพของนักเรียนใน
แตละระดับ สอดคลองกับงานวิจัยเก่ียวกับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูและพหุปญญาของผูเรียน
จะเห็นไดวา สามารถนำมาออกแบบและพัฒนา
กิจกรรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะโดยใชรวม
กับกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพหุปญญาแตละดาน
ทำใหเกิดความรู  การคิดอยางมีวิจารณญาณได โดย
ใชระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนนอยลงกวา
การจดัการเรยีนการสอนแบบปกติ  (กญัญา  ทองมัน่,
2534; ดารุณ ี เชือ้เจ็ดตน, 2540 ; กติติมา  ธรรมราษฎ,
2548;  โชติมณ ี ศรสีวางวงส, 2548; สพุชิชา คงสมมาตร,
2548; อรุณรัตน  มูลโพธ์ิ, 2549; สถิต  ศิริธรรมจักร,
2552)

2. นักเรียนท่ีเรียนจากการเรียนแบบผสม
ผสาน ที่มีกลุมพหุปญญาตางกัน มีคะแนนการคิด
อยางมีวิจารณญาณไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ  .05  ทั้ งนี้อาจเปนผลมาจาก
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กิจกรรมการเรียนของนักเรียนแตละกลุมตามความ
สามารถของกลุมพหุปญญาท่ีผูวิจัยไดจำแนกจาก
การทำแบบทดสอบวัดพหุปญญาตามกรอบทฤษฎี
ของ การดเนอร นั้นทำใหนักเรียนแตละคนไดรับการ
พัฒนาตามศักยภาพไดตรงจุดจนทำใหทุกคนมี
คะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณไมแตกตางกัน
สอดคลองกับ โฮวารด การดเนอร (Howard Gardner,
1973)  ที่กลาวถึงหลักทฤษฎีพหุปญญา (Multiple
Intelligence) ที่วา เพียงแคเขาใจจุดออนจุดแข็งของ
เด็กนักเรียนแตละคนก็สามารถชวยเด็กใหประสบ
ความสำเร็จขึน้มาได โดยการนำเร่ืองพหุปญญามาปรับ
ใชในหองเรียนไดเปลี่ยนท้ังการสอนของครู และ
การเรียนรูของเด็กนักเรียน เพราะจะตองมีการดู
รายละเอียดของความแตกตางในตวัเดก็เปนรายบุคคล
และจัดสรรกจิกรรมการเรยีนรใูหเหมาะกับเด็กแตละคน
สิ่งสำคัญก็คือการจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรู
ทีม่ปีระสิทธภิาพท่ีสดุสำหรับเดก็แตละคน โดยไมสำคญั
วาจะใชเทคนิควิธีใด และนอกจากนี้ในการเรียนแบบ
ผสมผสานของพหุปญญาท้ัง 2 กลุมไดออกแบบ
กิจกรรมตามกระบวนการสอนแบบสืบเสาะท่ีมี
ขั้นตอนท่ีเปนระบบทั้ง 2 กลุม จึงทำใหนักเรียนท่ีเปน
กลมุตวัอยาง มคีะแนนการคิดอยางมวีจิารณญาณเพ่ิม
ขึ้นในสัดสวนที่ไมแตกตางกัน แตถามีการออกแบบ
การเรียนการสอนแตกตางกันอาจทำใหแตกตางกันได
ดังเชน ผลการศึกษาของ โชติมณี  ศรีสวางวงส
(2548: บทคดัยอ) ไดศกึษาการเปรียบเทยีบผลการเรียน
วิทยาศาสตรแบบวัฏจักรการเรียนรูกับการเรียน
แบบวัฏจกัรการเรียนรตูามแนวทฤษฎีพหุปญญา ทีม่ตีอ
การคิดอยางมวีจิารณญาณและเจตคตเิชิงวิทยาศาสตร
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียน
ทีเ่รยีนแบบวฏัจักรการเรยีนรตูามแนวทฤษฎพีหปุญญา
มีความสามารถทางการคิดอยางมีวิจารณญาณ
หลังเรียนมากกวานักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ และ
สุพิชชา คงสมมาตร (2548 : บทคัดยอ) ศึกษา
เปรียบเทียบการ เรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยา

ศาสตรโดยใชการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรูตามแนว
ทฤษฎีพหุปญญากับการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู
แบบปกติที่มีตอการคิดอยางมีวิจารณญาณและการ
คิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2
พบวา นักเรียนท่ีเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรูตาม
แนวทฤษฎีพหุปญญามีความสามารถทางดาน
การคิดอยางมีวิจารณญาณมากกวานักเรียนท่ีเรียน
แบบปกติอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของอรุณรัตน  มูลโพธ์ิ (2549 :บทคัดยอ)
ไดศึกษาผลการเรียนวิทยาศาสตรแบบวัฏจักรการ
เรียนรู 5 ขั้น ตามแนวทฤษฎีพหุปญญากับการเรียน
แบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น ที่มีตอการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เจตคติเชิงวิทยาศาสตร และการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียนท่ีเรียนแบบวัฏจักรการ
เรียนรู  5 ขั้น  ตามแนวทฤษฎีพหุปญญามีความ
สามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ มากกวา
นักเรียนท่ีเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น  นอก
จากนี้ สถิต ศิริธรรมจักร (2552) ไดศึกษาผลการ
เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้นที่ใชพหุปญญา กับ
การเรียนตามคูมือครูที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความคิดวิ จารณญาณและความตระหนั กต อ
สิ่ งแวดลอม  ของนักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 ( ชุมชนนาขา) พบวา
นักเรียนโดยรวมท่ีเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น
ที่ใชพหุปญญา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคิด
วิจารณญาณและเปนรายดาน 4 ดานและความ
ตระหนักตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมหลังเรียนเพ่ิมขึ้น
จากกอนเรียน ซึ่งจากผลการวิจัยทั้งหมดขางตนเปน
การศึกษาโดยใชกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะรวมกับแนวคิดของพหุปญญามาดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนทำใหนัก เ รียนท่ี เ รียนดวย
บทเรียนแบบนี้มีคะแนนเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ เปนตัวช้ีให
เห็นวานักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางในคร้ังน้ีทุกคนได
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รับการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการของวิธี
การสอนแบบสืบเสาะโดยท่ีมีกิจกรรมท่ีออกแบบ
มาใหสอดคลองกับความสามารถของพหุปญญา
ทั้ง 2 กลุม

3. ผลการวิจัยในคร้ังน้ี พบวามีปฏิสัมพันธ
ระหวางการเรียนแบบผสมผสานท่ีมีระดับการสืบ
เสาะตางกัน ตอการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนที่มีกลุมพหุปญญาตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี
3 พบวา กลุมตัวอยางท่ีเรียนดวยบทเรียนแบบผสม
ผส านที่ มี ร ะ ดั บ ก า ร สื บ เ ส า ะ แบบนำท า ง ท่ี มี
พหุปญญากลุมความสามารถทางการเขาใจตัวเอง
และผูอื่น จะมีคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณสูง
แ ต พ หุ ป ญญ า ก ลุ ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ด า น
คณิตศาสตรและตรรกะมีคะแนนการคิดอยางมี
วิจารณญาณต่ำ สวนระดับการสืบเสาะแบบชี้แนะ
แนวทางก็ใหผลเชนเดียวกับแบบนำทาง ซึ่งแสดงให
เห็นวาถากลุมผูเรียนมีพหุปญญากลุมความสามารถ
ทางการเขาใจตัวเองและผูอื่นควรใชบทเรียนแบบ
ผสมผสานที่มีระดับการสืบเสาะแบบนำทางหรือ
แบบช้ีแนะแนวทาง  จะพัฒนาคะแนนการคิดอยางมี
วิจารณญาณให เพิ่มสู งขึ้นได   และพบวากลุม
นักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนแบบผสมผสานท่ีมีระดับ
การสืบเสาะแบบเปดที่มีพหุปญญากลุมความ
สามารถทางดานคณิตศาสตรและตรรกะมีคะแนน
การคิดอยางมีวิจารณญาณสูงแตนักเรียนที่มีพหุ
ปญญากลุมความสามารถทางการเขาใจตัวเองและ
ผูอื่นมีคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณต่ำ ดังน้ัน
ผูเรียนที่มีความสามารถดานคณิตศาสตรและตรรกะ
ควรเลือกใชบทเรียนแบบผสมผสานที่มีระดับการสืบ
เสาะแบบเปดจะพัฒนาคะแนนการคิดอยางมี
วิจารณญาณใหเพ่ิมสูงข้ึนได

สาเหตุทของอิท ธิพลท่ี มีต อป ฏิสัม พันธ
ระหวางการเ รียนแบบผสมผสานท่ีมี ระดับการ
สืบเสาะตางกัน กับกิจกรรมการเรียนตามกลุม

พหุปญญา ในการวิจัยครั้งน้ี คือ 1) ขั้นตอนของ
การทำกิจกรรมตามขั้นตอนแบบสืบเสาะ 5 ขั้นตอน
แบบนำทางและแบบชี้แนะแนวทาง คอนขางจะมี
การเรียงลำดับและขั้นตอนการทำกิจกรรมที่กำหนด
ไวอยางชัดเจนเน่ืองจากมีครูคอยกำหนดหรือช้ีแนะ
ทำใหนักเรียนไดเรียนรูไดดี สามารถนำไปประยุกต
กับการปฏิบัติกิจกรรมได เปนอยางดี  เ น่ืองจาก
กิจกรรมการเรียนสวนใหญนักเรียนตองมีการส่ือสาร
และแลกเปล่ียนเรียนรูในกลุมมีการอธิบาย ถามขอ
คำถามและตอบขอซักถาม  ซึ่ ง เปนกิจกรรมท่ีมี
ความเหมาะสมกับกลุ มพ หุปญญาด านความ
สามารถดานความเขาใจตนเองและผูอื่นไดดีกวา
2)  การทำกิจกรรมของแตละกลุมพหุปญญามี
ความทาทายใหนักเรียนไดคนหาความรู หรือแสวง
หาความรูดวยตนเองไดตลอดเวลาสามารถเขาเรียน
ซ้ำได และมีแหลงขอมูลภายนอกท่ีครูกำหนดหรือ
แนะนำ ทำใหผูเรียนไมตองใชเวลาในการคนหามาก
เกินไป  ทำใหนักเรียนสามารถตอบคำถามและทำ
ชิ้นงานไดตามกำหนด ทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่
มีความหมาย  3) การเรียนแบบผสมผสานแบบ
นำทางหรือแบบชี้แนะแนวทางนาจะมีสวนทำให
นักเรียนในกลุมพหุปญญาดานคณิตศาสตรและ
ตรรกะทำกิจกรรมของบทเ รียนแบบผสมผสาน
แบบนำทางหรือแบบชี้แนะแนวทางท่ีมีกิจกรรมคอน
ขางเปนลำดับข้ันตอน เม่ือนักเรียนเขาใจบทเรียนใน
ขั้นแรกๆ ที่เรียนแลว กลุมคณิตศาสตรและตรรกะ
ทีม่รีะดับการสืบสอบแบบนำทางและแบบช้ีแนะแนวทาง
จะไมคอยสนใจเนื้อหาในกิจกรรมขั้นตอๆ มามากนัก
จึงทำใหนักเรียนกลุมพหุปญญาดานคณิตศาสตรและ
ตรรกะน้ีทำคะแนนไดนอย แตในระดับการสืบเสาะ
แบบเปด กิจกรรมการเรียนการสอนผูเรียนตองเปน
ผกูำหนดและเลือกทีจ่ะทำโดยนักเรยีนตองรวมกนักำหนด
ตองมีการวิเคราะห ออกแบบเอง จงึทำใหเกิดความกระตอื
รอืรนและทาทายความสามารถ จงึทำใหมคีะแนนสงูกวา
กลมุพหุปญญาดานการเขาใจตนเองและผอูืน่
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สวนเหตุผลเพ่ิมเติมท่ีผูวิจัยเก็บขอมูลจาก
การสังเกตการณทำกิจกรรมท้ังในหองเรียนและบน
อีเลิรนนิง ในคร้ังน้ีสรุปไดดังน้ี 1) นักเรียนทุกกลุม
มีความสนใจ อยากรูอยากเห็น ในการเรียนดวย
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน การรวมกันเรียน
และการทำกิจกรรมในกลุมดวยกันทำใหนักเรียนมี
ความเอาใจใสในการเรียนเปนพิเศษ ซึ่งเปนแรงจูงใจ
อยางหน่ึงท่ีทำใหนักเรียนมีพัฒนาการดานการคิด
อยางมีวิจารณญาณท่ีดีขึ้นไดตามลำดับ ไดเรียนรู
ที่ จะ ใชความแตกต างของแตละ บุคคลให เปน
ประโยชนตอสวนรวม  ผู เ รียนก็จะเรียนรูอยางมี
ความสุข มีทัศนคติที่ดีตอตนเอง เห็นคุณคาในตนเอง
ในขณะเดียวกันก็มีความเคารพในผูอื่น  และอยู
รวมกันอยางเก้ือกูลกัน (ทิศนา แขมมณี, 2550)
2) นักเรียนเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีมีใหปฏิบัติ
แสดงวานักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมการเรียน
แบบผสมผสานนี้อยางมาก เชน การเขาทำกิจกรรม
ทั้งหมดถึง 544 คร้ัง   3) นักเรียนใหความสนใจและ
กระตือรือรนในการใชเคร่ืองมือสื่อสารบนอีเลิรนน่ิง
อยางดียิ่ง โดยกลุมตัวอยางแตละกลุมใชเคร่ืองมือ
เหลาน้ีแบบรวมมือกัน ทำใหกลุมตัวอยางไดศึกษา
บทเรียนและทำกิจกรรมทั้ งบนอีเ ลิรนนิงและใน
หองเรียนแบบอิสระตามกลุมของตนเอง และได
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนกันภายในกลุมไดอยางเต็ม
ที่ ซึ่งเปนเหตุผลหนึ่งท่ีสงเสริมกระบวนการคิดอยาง
มีวิจารณญาณใหมีพัฒนาการเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ
ซึ่งสอดคลองกับ Garnham and Kaleta (2002) ที่
กลาววา การเรียนแบบผสมผสานเปนการเรียนท่ีดีที่
สุดเน่ืองจากเปนการผสมผสานการจัดการเรียนการ
สอนโดยการเลือกใชคุณลักษณะท่ีดีที่สุดของการ
สอนในหองเรียนและคุณลักษณะท่ีดีที่สุดของการ
สอนแบบออนไลนเขาดวยกัน เพ่ือใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดอยางอิสระ สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปน
ผู ที่ มีความกระฉับกระเฉงในการเ รียน (ac t ive
learner) และสามารถลดเวลาในการเขาชั้นเรียนได

และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  Rovai  and
Jordan (2004) ที่พบวา การเรียนแบบผสมผสาน
ทำใหผู เ รียนมีจิตสำนึกตอการมีสวนรวมในชุมชน
การเรียน(sense of community) มากกวาการเรียน
ในสภาพแวดลอมของหองเรียนปกติ และการเรียน
แบบออนไลนเพียงอยางเดียว (fully online)  4) กลุม
ตัวอยางเขามาศึกษาซ้ำเน้ือหาเดิม ทบทวนเน้ือหา
และเม่ือมีความเขาใจเพ่ิมข้ึนก็ยังเขารวมกิจกรรมใน
กระดานเสวนาเพ่ิมเติมอีก สอดคลองกับ Johnson,
McHugo and Hall (2006) พบวา รูปแบบการเรียน
การสอนใชทรัพยากรออนไลน เชน เน้ือหาวิชา งาน
ที่มอบหมาย เคร่ืองมือการเรียนแบบรวมมือ การ
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน รวมกับการเรียน
แบบบรรยายในช้ันเรียนแบบดั้งเดิมท่ีเนนการเรียน
แบบเผชิญหนาเนื้อหาของบทเรียนแบบออนไลน
(online content) ควรครอบคลุมเน้ือหาท่ีเรียนใน
หองเรียนแบบด้ังเดิมแทนการเรียนแบบเผชิญหนา
โดยการออกแบบระบบตองคำนึงถึงส่ิงแวดลอมใน
การเรียนใหใกลเคียงกับหองเรียน ทำใหการเรียน
การสอนแบบผสมผสานสามารถพัฒนาใหผู เ รียน
เกิดความเขาใจที่ลึก ซ้ึงในองคความรูที่ เ รียนได
มากกวาการเรียนออนไลนและการเรียนในหองเรียน
แบบด้ังเดิมเพียงอยางเดียว เน่ืองจากการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานเปนการรวมเอาขอดีที่สุดของวิธี
การเรียนในชั้นเรียนแบบด้ังเดิมและระบบการเรียน
อิเล็กทรอนิกสเขาดวยกัน โดยผู เ รียนสามารถฝก
ปฏิบัติการภายในหองปฏิบัติการ และฝกทบทวน
ความรูในเน้ือหานำไปใชในการแกปญหาในการ
เรียนไดตามความตองการของผูเรียนอยางอิสระ 5)
นักเรียนมีแรงจูงใจในการเขาเรียนจากการเรียนแบบ
ผสมผสานในครั้ งนี้  จากคะแนนท่ีไดจากการ
ทำกิจกรรมตางๆ บนอีเลิรนนิ่งและในหองเรียนทำให
นักเรียนมีความสนใจท่ีจะเขาเรียนเน้ือหาในหนวย
ตางๆ และทำช้ินงานสงตามลำดับ  จึงเปนแรงจูงใจ
ที่ มี ผลต อการทำ กิจกรรม ท่ีมี การ เข า ไปศึ กษา
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บทเรียนทบทวนเรียนซ้ำ และขอเพ่ิมเติมในการแสดง
ความคิดเห็นตางๆ ในกระดานเสวนา สอดคลองกับ
ทฤษฎีการสรางเสริมความรู (Constructivism) เช่ือ
วานักเรียนทุกคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบาง
สิ่งบางอยางมาแลว กอนที่ครูจะจัดการเรียนการ
สอนใหเนนวาการเรียนรูเกิดขึ้นดวยตัวของผูเรียนรู
เอง และการเรียนรู เรื่องใหมจะมีพื้นฐานมาจาก
ความรูเดิม ดังน้ัน ประสบการณเดิมของนักเรียนจึง
เปนปจจัยสำคัญตอการเรียนรูเปนอยางย่ิง กระบวน
การเรียนรู (Process of Leaning) ที่แทจริงของ
นักเรียนไมไดเกิดจากการบอกเลาของครูหรือนัก
เรียนเพียงแตจดจำแนวคิดตาง ๆ  ที่มีผูบอกใหเทาน้ัน
แตเปนกระบวนการท่ีนักเรียนจะตองสืบคนเสาะหา
สำรวจตรวจสอบ  และคนควาดวยวิธีการตางๆ
จนทำใหนักเรียนเกิดความเขาใจและเกิดการรับรู
ความรูนั้นอยางมีความหมาย จึงจะสามารถเปนองค
ความรูของนักเรียนเอง

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการนำวิธีการสอนอ่ืนท่ีสามารถ

สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณมาประยุกตรวม
ดวย และทำการวิจัยเพื่อคนหากระบวนการจัดการ
เรียนแบบผสมผสานที่เหมาะสม ซึ่งมีการนำเสนอวิธี
การสอนที่สามารถเพิ่มการคิดอยางมีวิจารญาณอีก
หลายวิธี

2. ควรมีการศึกษาโดยกำหนดกิจกรรมให
ย อยลงไปนอกเหนือจากการจำแนกตามกลุ ม
พหุปญญาในครั้ง น้ี โดยจำแนกเปน 8 ดานดังท่ี
การดเนอรจำแนกไว เพื่อศึกษาวาเปรียบเทียบวาให
ผลตอการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน
แตกตางกันหรือไม

3. ควรนำข้ันตอนการสอนแบบสืบเสาะท่ีมี
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนอีกหลายรูปแบบ
สำหรับนำมาสรางกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน
ไดอีก

4. การจัดการเรียนแบบผสมผสานท่ีมี
ระดับการสืบเสาะ ตางกันรวมกับความ สามารถ
ของกลุมพหุปญญา ที่สงผลตอตัวแปรตามอื่นๆ เชน
การคิดวิ เคราะห  การคิดสัง เคราะห  หรือนำไป
สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะท่ีจำเปนในการดำเนิน
ชวีติประจำวนัได ชวีติประจำวนั เชน ทกัษะการแกปญหา
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จังหวัดนครปฐม
FACTORS AFFECTING ALTRUISTIC BEHAVIOR OF SECONDARY
SCHOOL STUDENTS IN SAM PHRAN DISTRICT, NAKHON
PATHOM PROVINCE

เสาวณีย  อภิสมยัมงคล*
กมล  โพธิเย็น***

บทคัดยอ

การวิจยัน้ีมวีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษา 1) ระดับพฤติกรรมเอ้ือเฟอเผ่ือแผ การสงเสริมความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ
จากครอบครวั การสงเสรมิความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากโรงเรียน การเลียนแบบความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากสือ่ ของนกัเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมเอื้อเฟอเผ่ือแผของ
นกัเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนตน อำเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม จำแนกตาม เพศ การมีพีน่องในครอบครัว
ลกัษณะครอบครัว ความเพียงพอของคาใชจายท่ีไดรบั ประสบการณประทับใจจากการไดรบัความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ
จากผอูืน่ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 3) การสงเสริมความเอือ้เฟอเผ่ือแผจากครอบครวั การสงเสริมความเอือ้เฟอ
เผือ่แผจากโรงเรียน การเลียนแบบความเอ้ือเฟอเผือ่แผจากส่ือ เปนปจจยัทีส่งผลตอพฤติกรรมเอือ้เฟอเผือ่แผของ
นกัเรยีนระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนตน อำเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม กลมุตัวอยางจำนวน 348 คน ไดมาจาก
การสมุแบบแบงชัน้ภมู ิเครือ่งมอืวจิยัเปนแบบสอบถามท่ีผวูจิยัสรางขึน้ สถติใินการวเิคราะหขอมลู ไดแก รอยละ
(%) คาเฉลี่ย (   ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t - test) การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) และวิเคราะหการถดถอยพหุคณูตามลำดับของตวัแปรท่ีนำเขาสมการ (Stepwise
Multiple Regression Analysis)

ปจจยัทีส่งผลตอพฤตกิรรมเอือ้เฟอเผือ่แผของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน
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ผลการวิจัยพบวา
1. กลมุตวัอยางมีพฤติกรรมเอือ้เฟอเผ่ือแผ การสงเสริมความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากครอบครวั การสงเสริม

ความเอ้ือเฟอเผือ่แผจากโรงเรยีน และการเลยีนแบบความเอือ้เฟอเผือ่แผจากส่ืออยใูนระดับมาก
2. พฤตกิรรมเอือ้เฟอเผือ่แผของนักเรยีนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน อำเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม

จำแนกตาม เพศ ลกัษณะครอบครัว และผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสำคัญทางสถติทิี่
ระดับ .05 แตเม่ือจำแนกตาม การมีพีน่องในครอบครวั ความเพียงพอของคาใชจายท่ีไดรบั และประสบการณประทับใจ
จากการไดรบัความเอือ้เฟอเผือ่แผจากผอูืน่ ไมพบความแตกตาง

3. การสงเสริมความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากครอบครัว การเลียนแบบความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากสื่อ และ
การสงเสริมความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากโรงเรียน สามารถรวมกันทำนายพฤติกรรมเอื้อเฟอเผ่ือแผของนักเรียนระดับ
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน ไดรอยละ 70 อยางมนีัยสำคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05

คำสำคัญ: นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พฤติกรรมเอื้อเฟอเผ่ือแผ การสงเสริมความเอื้อเฟอเผ่ือแผ
จากครอบครวั การสงเสริมความเอือ้เฟอเผือ่แผจากโรงเรยีน การเลียนแบบความเอือ้เฟอเผือ่แผจากส่ือ

ABSTRACT

A The purposes of this research were 1) to study levels of altruistic behavior, altruism
promoting from family, altruism promoting from school, and altruism imitation from media of secondary
school students in Sam Phran district, Nakhon Pathom province, 2) to compare altruistic behavior of
secondary school students in Sam Phran district, Nakhon Pathom province as classified by sex, sibling
in family, family characteristics, sufficiency of allowance, impressive experiences stem from receiving
altruism from others, and academic achievement, 3) to determine altruism promoting from family,
altruism promoting from school, and altruism imitation from media as the predictors of secondary school
students’ altruistic behavior. Samples were 348 secondary school (grade 7-9) students in Sam Phran
district, Nakhon Pathom province derived by stratified random sampling technique. Instruments used
to collect data were questionnaires constructed by the researcher. Data were analyzed for percentage,
mean, standard deviation, t - test, one–way ANOVA and the stepwise multiple regression analysis.

The results found that:
1. Secondary school students’ altruistic behavior were at the high level, altruism promoting

from family, altruism promoting from school, and altruism imitation from media were at the high level.
2. Secondary school students’ altruistic behavior as classified by sex, family characteristics,

academic achievement, were significantly different at a .05 level. Whereas, altruistic behavior
as classified by sibling in family, sufficiency of allowance, and impressive experiences stem from re-
ceiving altruism from others were not significantly different.

ปจจยัทีส่งผลตอพฤตกิรรมเอือ้เฟอเผือ่แผของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน
เสาวณีย  อภสิมยัมงคล   กมล  โพธิเยน็
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3. Altruism promoting from family, altruism promoting from school, and altruism imitation
from media predicted the secondary school students’ altruistic behavior at the percentage of 70, with
statistical significance of .05.

Keywords: Secondary school students, Altruistic behavior, Altruism promoting from family, Altruism
promoting from school, Altruism imitation from media.

บทนำ
ผลสำรวจของสำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสรมิสุขภาพ (2554: ออนไลน) ใหขอสรปุไววา
เด็กไทยทุกวันน้ีเห็นแกตัว ไมรูจักการ “ให” ซึ่งขอสรุป
ดังกลาวไดมาจากการสำรวจตนทุนชีวิตของเยาวชน
อายุระหวาง 12 - 25 ป ใน 18 จงัหวัดท่ัวประเทศ โดย
พบวา คะแนนดานการใหแกผูอื่น เชน การชวยทำ
งานบาน ชวยเหลอืผอูืน่ ชวยเหลอืผดูอยโอกาส มเีพยีง
รอยละ 34 ซึ่งแสดงใหเห็นวาเด็กและเยาวชนไทยขาด
ทักษะการเปนผูให ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสรมิสขุภาพมคีวามเห็นวา หากเยาวชนขาดทักษะ
การใหแกผูอื่นแลว สังคมไทยที่เคยเปนสังคมแหง
ความเอ้ืออาทรอาจกลายเปนสังคมแหงการแขงขันและ
เห็นแกตัวไดในที่สุด จากสภาพปญหาที่กำลังเกิดกับ
เยาวชนไทยดังที่กลาวมานี้ ทำใหทุกภาคสวนคิดหา
มาตรการในการปลูกฝงและพัฒนาคุณลักษณะ
ของความเอ้ือเฟอเผือ่แผใหเกิดแกเยาวชนไทยอยางเรง
ดวน โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนซึ่ง
กำลังกาวเขาสูความเปนวัยรุน อันเปนชวงวัยท่ีกำลัง
พฒันาคานิยมเปนของตนเอง การสงเสริมความเอ้ือเฟอ
เผื่อแผในชวงวัยนี้จะชวยใหวัยรุนไดเรียนรูที่จะปฏิบัติ
ตนใหสอดคลองกับบรรทดัฐานทีด่งีามของสังคม

การท่ีเยาวชนจะมีคุณลักษณะของความเอ้ือ
เฟอเผ่ือแผไดนั้น จำเปนจะตองไดรับการปลูกฝงและ
สงเสริมจากทุกภาคสวนของสถาบันสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสถาบันครอบครัวซ่ึงถือวามีความสำคัญเปน
อันดับแรก เน่ืองจากบุคคลจะไดรับการหลอหลอม
แนวคิดและคานิยมในการปฏิบัติตนจากครอบครัวมา

ตั้งแตวัยเยาว  ครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอคานิยม
และพฤติกรรมของบุคคลเปนอยางมาก และจากผล
การศกึษาของ ลดัดาวัลย พรศรสีมทุร และ วลิาสลักษณ
ชวัวัลลี (2524 อางถึงใน เกษม เกษมนกุจิกูล, 2534: 28)
ทีไ่ดศกึษาเร่ืองการถายทอดความเอือ้เฟอ ความซ่ือสัตย
และการยึดบาปบุญจากบิดามารดาตอบุตรวัยรุนดวย
การอบรมส่ังสอนและการเปนแบบอยางในระดับมาก
ซึ่งผลการศึกษาพบวา วัยรุนเหลาน้ีจะมีคุณลักษณะ
ดังกลาวมากตามไปดวย ผูวิจัยจึงคาดวาการสงเสริม
ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากครอบครัวนาจะเปนปจจัยหน่ึง
ทีส่งผลตอพฤติกรรมเอือ้เฟอเผ่ือแผของนกัเรยีนได นอก
จากน้ี สถาบันการศึกษาก็เปนอีกสถาบันหนึ่งที่สังคม
คาดหวงัใหทำหนาท่ีชวยอบรมและกลอมเกลานกัเรยีน
ใหมีคุณลักษณะเปนที่พึงประสงคของสังคม และใน
ปจจบุนับคุคลจะใชเวลาอยใูนสถาบันการศึกษานานข้ึน
กวาในอดีต สถาบันการศึกษาจึงมีหนาที่ในการฝก
ทักษะชีวิตในทุกดานใหแกนักเรียนเพ่ือเตรียมความ
พรอมในการกาวสูสังคมของการทำงานตอไป ทั้งนี้ใน
การศกึษาของ สนิานาถ สวุรรณโชต ิ(2547: 71) ซึง่ได
สรางแบบฝกทักษะการคิดใหเหตุผลเชิงจริยธรรมท่ี
ประกอบดวยกิจกรรมหลากหลายใหแกนักเรียนช้ัน
มธัยมศกึษาปที ่1 ผลการศึกษาพบวา หลงัการฝกทักษะ
ที่ทางโรงเรียนไดจัดขึ้นแลว นักเรียนจะมีเหตุผลเชิง
จรยิธรรมสูงข้ึน ดงัน้ัน ผวูจิยัจึงคาดวาการสงเสรมิความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผจากโรงเรียนนาจะเปนปจจัยท่ีสงผลตอ
พฤติกรรมเอ้ือเฟอเผ่ือแผของนักเรียนไดเชนกัน ใน
ขณะเดียวกัน สถาบันสื่อมวลชนซึ่งทำหนาที่สงผาน
ขอมลูและขาวสารความเคล่ือนไหวตางๆ ทีเ่กดิขึน้ไปสู
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คนในสังคม สือ่มวลชนจงึมอีทิธพิลอยางยิง่ตอชวีติของ
คนในปจจุบัน ทั้งการสรางคานิยมที่เอ้ือตอการอยูรวม
กนัของคนในสังคม รวมถึงการใหตวัแบบดานคุณธรรม
จรยิธรรมแกคนในสงัคม ทัง้นีใ้นการศกึษาของเจนไทล
และคณะ และการศกึษาของกรทีไมเยอร (Gentile และ
คณะ 2009 และ Greitemeyer 2009 อางถึงใน Myers,
2010: 477) ไดพบผลการศกึษาอยางสอดคลองกัน โดย
พบวา การเลนวีดีโอเกมและการฟงเพลงที่มีเน้ือหา
สงเสริมการกระทำเพื่อสังคมสามารถสงผลในทางบวก
ตอเด็กท้ังดานเจตคตแิละพฤตกิรรม ดงันัน้ ผวูจิยัจงึคาด
วา การเลยีนแบบความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากสือ่นาจะเปน
อีกปจจัยหน่ึงที่สงผลตอพฤติกรรมเอื้อเฟอเผ่ือแผของ
นกัเรียนไดเชนเดียวกัน จากการศึกษาวรรณกรรมเกีย่ว
กบัปจจัยท่ีอาจสงผลตอพฤตกิรรมเอ้ือเฟอเผือ่แผดงัท่ีได
กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยท่ีอาจสง
ผลพฤตกิรรมเอือ้เฟอเผ่ือแผของนักเรียนระดบัชัน้มธัยม
ศกึษาตอนตน อำเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม โดย
มตีวัแปรทำนาย ไดแก  การสงเสรมิความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ
จากครอบครัว การสงเสริมความเอ้ือเฟอเผื่อแผจาก
โรงเรียน และการเลียนแบบความเอือ้เฟอเผ่ือแผจากส่ือ
ทั้งนี้เพ่ือนำผลวิจัยที่พบไปใชประโยชนตอการดำเนิน
งานของหนวยงานท่ีเกีย่วของกบัเดก็และเยาวชน ในการ
สงเสริมและปลูกฝงพฤติกรรมเอ้ือเฟอเผ่ือแผใหเกิดแก
เยาวชนซ่ึงจะเติบโตขึ้นเปนผูใหญที่มีศักยภาพในการ
รวมพัฒนาประเทศชาติใหกาวหนาสืบไป

วตัถุประสงคของการวิจยั
1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมเอ้ือเฟอเผื่อแผ

การสงเสริมความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากครอบครัว การ
สงเสรมิความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากโรงเรยีน การเลยีนแบบ
ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากส่ือ ของนักเรียนระดับชัน้มธัยม
ศกึษาตอนตน อำเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมเอื้อเฟอ
เผ่ือแผของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำแนกตาม เพศ

การมีพีน่องในครอบครัว ลกัษณะครอบครัว ความเพียงพอ
ของคาใชจายทีไ่ดรบั ประสบการณประทับใจจากการได
รบัความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากผอูืน่ และผลสัมฤทธิท์างการ
เรยีน

3. เพื่อศึกษาวาการสงเสริมความเอ้ือเฟอ
เผ่ือแผจากครอบครวั การสงเสรมิความเอือ้เฟอ เผ่ือแผ
จากโรงเรียน การเลียนแบบความเอ้ือเฟอเผือ่แผจากส่ือ
เปนปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมเอื้อเฟอเผื่อแผของ
นกัเรยีนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนตน อำเภอสามพราน
จงัหวดันครปฐม

วธิีการวจิยั
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน อำเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม ในโรงเรยีน
มัธยมศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา 2555 ภาคเรียนท่ี 1
จำนวน 2,700 คน กำหนดกลมุตวัอยางจำนวน 348 คน
โดยคำนวณจากสูตรของยามาเน (Yamane, 1967:
886) ทีร่ะดับความเชือ่มัน่รอยละ 95 สมุตวัอยางแบบ
แบงช้ันภูม ิ(Stratified Random Sampling) ตามสัดสวน
ของประชากร

เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิยั คอื
1. แบบสอบถามขอมลูสวนบคุคล ไดแก เพศ

การมีพีน่องในครอบครัว ลกัษณะครอบครัว ความเพียงพอ
ของคาใชจายทีไ่ดรบั ประสบการณประทับใจจากการได
รบัความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากผอูืน่ และผลสัมฤทธิท์างการ
เรยีน เปนแบบใหเลอืกตอบตามรายการ (Check list)

2. แบบสอบถามพฤตกิรรมเอือ้เฟอเผ่ือแผ เปน
แบบวดัมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดบั
จำนวน 55 ขอ มคีาความเชือ่มัน่ .96

3. แบบสอบถามการสงเสรมิความเอือ้เฟอเผือ่แผ
จากครอบครัว เปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 26 ขอ มคีาความเชือ่มัน่ .97

4. แบบสอบถามการสงเสริมความเอ้ือเฟอเผ่ือ
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แผจากโรงเรียน เปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 36 ขอ มคีาความเช่ือ
มัน่ .95

5. แบบสอบถามการเลยีนแบบความเอ้ือเฟอ
เผื่อแผจากส่ือ เปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 24 ขอ มคีาความเช่ือ
มัน่ .97

การวเิคราะหขอมูล
1. วเิคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลมุตัวอยาง

โดยแจกแจงความถ่ี และคิดอตัรารอยละ
2. วิเคราะหการสงเสริมความเอ้ือเฟอเผื่อแผ

จากครอบครัว การสงเสริมความเอ้ือเฟอเผื่อแผจาก
โรงเรียน การเลียนแบบความเอือ้เฟอเผือ่แผจากส่ือ และ
พฤติกรรมเอ้ือเฟอเผือ่แผ โดยการหาคาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และการประเมินระดับของคาเฉล่ีย

3. เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรม
เอ้ือเฟอเผื่อแผจำแนกตามตัวแปรขอมูลสวนบุคคล
ไดแก เพศ การมีพีน่องในครอบครัว ลกัษณะครอบครัว
ความเพียงพอของคาใชจายท่ีไดรับ และประสบการณ
ประทับใจจากการไดรับความเอ้ือเฟอเผื่อแผจาก
ผูอื่น โดยการทดสอบคาที (t- test) และเปรียบเทียบ
ความแตกตางของพฤติกรรมเอื้อเฟอเผ่ือแผจำแนก
ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA)
4. วเิคราะหตวัแปรทำนายพฤตกิรรมเอือ้เฟอ

เผ่ือแผ ไดแก การสงเสริมความเอื้อเฟอเผ่ือแผจาก
ครอบครัว การสงเสรมิความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากโรงเรียน
การเลียนแบบความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากส่ือ โดยวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณตามลำดับความสำคัญของตัวแปร
ที่นำเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression
Analysis)

ผลการวิจัย
1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล พบวา กลุม

ตวัอยางสวนมากเปนเพศหญิง รอยละ 50.6 มพีีน่องใน
ครอบครัว รอยละ 76.7 เปนครอบครวัท่ีมเีฉพาะพอแม
ลกู รอยละ 69.5 มคีวามเพียงพอของคาใชจายทีไ่ดรบั
รอยละ 95.1 เคยไดรบัประสบการณประทบัใจจากการ
ไดรบัความเอ้ือเฟอเผือ่แผจากผอูืน่ รอยละ 93.4 และมี
ระดับคะแนนเฉลีย่มากกวา 3.00 รอยละ 47.4

2. วิเคราะหระดับพฤติกรรมเอื้อเฟอเผื่อแผ
การสงเสริมความเอือ้เฟอเผ่ือแผจากครอบครวั การสงเสริม
ความเอื้อเฟอเผ่ือแผจากโรงเรียน และการเลียนแบบ
ความเอื้อเฟอเผื่อแผจากส่ือ  ของกลุมตัวอยาง
ดงัตารางที ่1

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับ
การสงเสริมความเอ้ือเฟอเผื่อแผจากครอบครัว การ
สงเสรมิความเอ้ือเฟอเผือ่แผจากโรงเรียน การเลียนแบบ
ความเอื้อเฟอเผื่อแผจากส่ือ และพฤติกรรมเอ้ือเฟอ
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เผือ่แผอยใูนระดบัมาก (      = 3.9387, 4.0212, 3.8495,
3.7057 ตามลำดับ)

3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเอื้อเฟอ
เผ่ือแผจำแนกตามตัวแปรขอมูลสวนบุคคล พบวา

x

3.8495 .5869 
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นกัเรียนท่ีมพีีน่องในครอบครวั ความเพยีงพอของคาใช
จายท่ีไดรับ และประสบการณประทับใจจากการได
รับความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากผูอื่นตางกัน มีพฤติกรรม
เอ้ือเฟอเผ่ือแผไมแตกตางกัน  ในขณะที่นักเรียนท่ีมี
เพศตางกัน มีพฤติกรรมเอ้ือเฟอเผื่อแผแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นักเรียน
ทีม่ลีกัษณะครอบครัว และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาง
กัน มีพฤติกรรมเอื้อเฟอเผ่ือแผแตกตางกันอยางมีนัย

สำคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05
4. วเิคราะหตวัแปรทีส่ามารถทำนายพฤติกรรม

เอือ้เฟอเผือ่แผ ดงัตารางที ่2-3
ตารางท่ี 2 แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ระหวางการสงเสริมความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากครอบครัว
(X1) การสงเสรมิความเอือ้เฟอเผ่ือแผจากโรงเรยีน (X2)
การการเลียนแบบความเอ้ือเฟอเผือ่แผจากสือ่ (X3) และ
พฤติกรรมเอือ้เฟอเผ่ือแผ (Y)
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.726** .736** -  

 

 (Y) 

.819** .628** .706** - 

** P < .01 

จากตารางที ่2 พบวา ความสมัพนัธระหวาง
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม คือ การสงเสริมความเอ้ือ
เฟอเผือ่แผจากครอบครัว (X1) การสงเสริมความเอ้ือเฟอ
เผ่ือแผจากโรงเรียน (X2) การเลียนแบบความเอื้อเฟอ
เผื่อแผจากสื่อ (X3) มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติ
กรรมเอ้ือเฟอเผ่ือแผ (Y) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = .82, .63, .71 ตามลำดบั) โดยพฤติกรรม
เอื้อเฟอเผื่อแผ (Y) มีความสัมพันธทางบวกกับการสง
เสริมความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากครอบครัว (X1) มากท่ีสดุ
(r = .82) รองลงมาคือการเลียนแบบความเอ้ือเฟอเผือ่
แผจากสือ่ (X3) และการสงเสริมความเอ้ือเฟอเผือ่แผจาก
โรงเรยีน (X2) (r = .71, .63 ตามลำดบั)

ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธกันทาง
บวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการ

สงเสริมความเอ้ือเฟอเผื่อแผจากครอบครัว (X1)
กับการสงเสริมความเอ้ือเฟอเผื่อแผจากโรงเรียน (X2)
มคีวามสมัพนัธกนัทางบวกมากทีส่ดุ (r = .76) รองลง
มาคือการสงเสริมความเอื้อเฟอเผ่ือแผจากโรงเรียน
(X2) กบัการเลียนแบบความเอือ้เฟอเผือ่แผจากสือ่ (X3)
(r = .74) และการสงเสริมความเอ้ือเฟอเผื่อแผจาก
ครอบครัว (X1) กับการเลียนแบบความเอื้อเฟอเผ่ือแผ
จากสือ่ (X3) (r = .73)

ตารางท่ี 3   การวิเคราะหปจจัยท่ีสามารถ
ทำนายพฤติกรรมเอื้อเฟอเผ่ือแผของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน อำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โดยใชวิธีการถดถอยพหุคูณตามลำดับ
ตัวแปรที่เขาสมการ (Stepwise multiple regression
analysis)
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จากตารางที่ 3 พบวา การสงเสริมความ
เอือ้เฟอเผ่ือแผจากครอบครวั (X1) เขาสมการลำดบัท่ี 1
ทำนายพฤติกรรมเอ้ือเฟอเผ่ือแผของนักเรียนไดรอยละ
67.10 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สวน
การเลียนแบบความเอ้ือเฟอเ ผ่ือแผจากสื่อ  (X3)
เขาสมการลำดับท่ี 2 ทำนายพฤติกรรมเอ้ือเฟอเผ่ือแผ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.60 และรวมกับการสงเสริมความ
เอื้อเฟอเผื่อแผจากครอบครัว (X1) ทำนายพฤติกรรม
เอ้ือเฟอเผื่อแผไดรอยละ 69.70 อยางมีนัยสำคัญทาง
สถติทิีร่ะดับ .001 สวนการสงเสริมความเอือ้เฟอเผือ่แผ
จากโรงเรยีน (X2) เขาสมการลำดับที ่3 ทำนายพฤติกรรม
เอ้ือเฟอเผือ่แผเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.40 และสามารถรวมกบั
การสงเสริมความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากครอบครวั (X1) และ
การเลยีนแบบความเอือ้เฟอเผือ่แผจากส่ือ (X3) ทำนาย
พฤติกรรมเอื้อเฟอเผื่อแผของนักเรียนไดรอยละ 70.00
อยางมีนยัสำคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05 มคีาความคลาด
เคล่ือน .303 มสีมการทำนายในรูปคะแนนดิบ Y = .624
+.624 (X1) + .258 (X3) -.092 (X2) และสมการทำนาย
ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = .696 (X1) + .275 (X3) -
.101 (X2)

การอภิปรายผล
1. ผลวิเคราะหระดับพฤติกรรมเอือ้เฟอเผ่ือแผ

การสงเสริมความเอื้อเฟอเ ผ่ือแผจากครอบครัว
การสงเสริมความเอ้ือเฟอเผื่อแผจากโรงเรียน และ
การเลยีนแบบความเอือ้เฟอเผือ่แผจากส่ือ มดีงันี้

1.1 พฤติกรรมเอือ้เฟอเผ่ือแผอยใูนระดบั
มาก (    = 3.7057) อธิบายไดวา นักเรียนไดรับการหลอ
หลอมคุณลักษณะของความเอื้อเฟอเผื่อแผโดยการได
เห็นแบบอยางพฤติกรรมเอื้อเฟอเผ่ือแผที่ผูปกครองได
ปฏิบัติตอกันกับเพ่ือนบานและคนในชุมชน การท่ี
ครูผูสอนเปนตัวแบบและยังชวยชี้แจงใหนักเรียนเห็น
ขอดีของการเอื้อเฟอเผื่อแผระหวางกันในหมูเพื่อน
นักเรียน รวมถึงการท่ีโรงเรียนสงเสริมใหนักเรียน
ทำกิจกรรมเพือ่สาธารณประโยชนซึ่งชวยใหนักเรียนได
เรียนรหูนาท่ีของความเปนมนุษย คอื การมคีวามรักและ
ความเมตตาตอกัน จึงทำใหนักเรียนมีความใสใจใน
ความทุกขสขุของผอูืน่และเตม็ใจท่ีจะชวยเหลือผอูืน่โดย
ไมหวังผลตอบแทน ดังนั้นจึงพบวา นักเรียนระดับ
ชัน้มัธยมศกึษาตอนตนมีพฤติกรรมเอ้ือเฟอเผือ่แผอยใูน
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ระดับมาก ซึง่สอดคลองกับผลการศึกษาของ รตันา มา
แปน (2549: บทคดัยอ) ทีพ่บวา บคุคลซึง่มอีายใุนชวง
วยัรนุมีความเอือ้เฟออยใูนระดบัมาก

1.2 การสงเสริมความเอือ้เฟอเผือ่แผจาก
ครอบครวัอยใูนระดับมาก (   = 3.9387) อธิบายไดวา
ความเอือ้เฟอเผือ่แผในบรบิทของสงัคมไทยน้ัน นอกจาก
จะเปนการชวยบรรเทาทุกขใหแกผอูืน่แลวยังรวมถึงการ
มีน้ำใจใหแกกันดวย ซึ่งผูปกครองก็ไดปฏิบัติตนเปน
แบบอยางทีด่ใีหแกนกัเรยีน โดยการแสดงความมนี้ำใจ
แกเพือ่นบานและคนในชุมชน ในขณะเดยีวกันครอบครวั
ก็ไดรับการปฏิบัติตอบแทนในลักษณะเดียวกัน ทำให
นักเรียนไดเห็นแบบอยางและไดรับการสงเสริมให
กระทำตาม รวมถึงการท่ีครอบครัวจะคอยสนบัสนนุและ
ใหความรวมมอืกบักจิกรรมตางๆ ในลกัษณะจติอาสา ที่
ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณ
ของการเปนผใูหโดยผานการทำกจิกรรมจติอาสาตางๆ
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาต ิ(2542: 13-21) ทีไ่ดเนนถึงบทบาท
ของพอแมผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูแก
ลกูหลานโดยการใหความรวมมอืกับโรงเรียนเสริมสราง
การเรียนรทูีบ่าน ทีโ่รงเรียน และแหลงเรยีนรตูางๆ เพือ่
ใหลกูหลานเติบโตเปนมนษุยทีส่มบรูณ เปนคนเกง และ
เปนคนดขีองสงัคม

1.3 การสงเสริมความเอือ้เฟอเผือ่แผจาก
โรงเรยีนอยใูนระดบัมาก (    = 4.0212) อธิบายไดวา
องคประกอบหลักในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใน
สถานศกึษา คอื การทำหนาทีข่องครผูสูอนและการจัดการ
ของโรงเรียน โดยในสวนของครูผสูอนไดปฎบิตัตินใหเปน
แบบอยางท่ีด ีมคีวามหวงใยผเูรยีน มกีารบูรณาการการ
สงเสริมความเอื้อเฟอเผื่อแผเขากับการสอนในรายวิชา
ตางๆ สวนบทบาทของโรงเรียนในการสงเสริมความ
เอ้ือเฟอเผ่ือแผแกผูเรียน คือ โรงเรียนมีการจัดสภาพ
แวดลอมภายในโรงเรียนใหมีบรรยากาศของสังคมแหง
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ รวมถึงการสงเสริมใหนักเรียน
เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับความเอื้อเฟอเผ่ือแผเพื่อให

นกัเรียนไดรบัประสบการณจรงิจากการทำกิจกรรมรวม
กับผูอื่น รวมถึงมีการเสริมแรงหรือการใหรางวัลแก
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคโดยการประกาศเกียรติคุณแก
นกัเรียนท่ีทำประโยชนแกสวนรวม ซึง่สอดคลองกับแนว
คิดของ สงบ ลักษณะ (2523: 7) ที่วา การสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหเกิดแกนักเรียน ควรเนนท่ีการ
ปฏิบัติเพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงในการคิด
คนพบคำตอบดวยตนเอง ไดปฏิบตั ิไดแสดงบทบาท

1.4 การเลียนแบบความเอ้ือเฟอเผือ่แผจากส่ือ
อยใูนระดบัมาก (    = 3.8495) อธิบายไดวา สือ่มวล
ชนมีอทิธิพลตอคานิยมและพฤติกรรมของประชาชนทัง้
ทางบวกและทางลบ โดยเฉพาะในนักเรียนระดับชั้น
มัธยมตนซึ่งมีอายุอยูในชวงของการเปนวัยรุน อันเปน
ชวงวัยท่ีกำลังสรางคานิยมเปนของตนเอง จึงตองการ
ขอมลูจากส่ือตางๆ เพือ่มาสนับสนนุการกระทำของตน
โดยเฉพาะส่ือท่ีนักเรียนเห็นวามีคุณคาและมีแนวคิด
ที่สอดคลองกับแนวคิดของนักเรียน นอกจากน้ี ความ
กาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสารยังชวยใหนักเรียน
ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับกลุมตางๆ  ในชุม
ชนออนไลน จึงทำใหสมาชิกของกลุมมีการเลียนแบบ
พฤติกรรมเอือ้เฟอเผือ่แผซึง่กันและกัน ซึง่สอดคลองกบั
ผลการศึกษาของ ดลใจ ถาวรวงศ ตนัเจริญ และ จนัทร
ชลี มาพุทธ (2552: 21-34) ทีพ่บวา การรับส่ือประเภท
ตางๆ เชน สื่อโทรทัศนสงผลดตีอจิตใจและพัฒนาการ
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม
ของเยาวชนตนแบบในจังหวัดฉะเชิงเทรา

2. ผลวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมเอือ้เฟอ
เผ่ือแผ จำแนกตามตัวแปรขอมลูสวนบคุคล

2.1 นักเรียนท่ีมีเพศตางกันมีพฤติกรรม
เอือ้เฟอเผ่ือแผแตกตางกัน อธบิายไดวา ธรรมชาติของ
แตละเพศจะสงผลตอทัศนคติและนำไปสคูวามแตกตาง
ทางพฤตกิรรม  ซึง่โดยธรรมชาติของเพศหญิงจะมคีวาม
ออนโยนและมีความไวตอความรูสึกของผูอื่นมากกวา
เพศชาย จึงทำใหนักเรียนเพศหญิงสามารถรับรูความ
รสูกึเปนทกุขหรอืเปนสขุ รวมถงึสามารถคาดเดาความ

x
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x
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คดิของผอูืน่ไดดีกวานักเรียนเพศชาย ความแตกตางอีก
ประการหนึ่งก็คือ การที่เพศหญิงมักจะใหความสำคัญ
กับความสัมพันธและคำนึงถึงผูคนที่อยูแวดลอมใน
ลักษณะของการใหความปกปองคุมครองและการ
ชวยเหลือเกื้อกูลมากกวา ในขณะที่เพศชายจะมุงไปสู
เปาหมายของตนเองจนบางคร้ังอาจละเลยท่ีจะสังเกต
และใสใจผคูนท่ีอยแูวดลอม ดวยเหตุนี ้นกัเรียนเพศหญิง
จึงมีพฤติกรรมเ อ้ือเฟอ เ ผ่ือแผมากกวาเพศชาย
สอดคลองกับผลการศกึษาของ สุมาล ีวงศษา (2550:
บทคดัยอ) ทีพ่บวา นกัเรยีนชวงชัน้ที ่3 เพศหญิงมคีวาม
เมตตากรุณาสงูกวาเพศชาย

2.2 นกัเรียนท่ีมพีีน่องในครอบครวัตางกัน
มพีฤตกิรรมเอ้ือเฟอเผือ่แผไมแตกตางกนั อธบิายไดวา
การเปนลูกคนเดียวและการมีพี่นองตางก็มีขอดีเฉพาะ
ตวั โดยขอดขีองการเปนลกูคนเดียวคือ การท่ีพอแมไม
ตองแบงเวลาไปดูแลลูกคนอื่นๆ จึงสามารถทุมเทเวลา
และทรัพยากรในการอบรมเล้ียงดูลูกไดอยางเต็มที่ ใน
ขณะเดียวกัน เด็กท่ีมพีีน่องจะมโีอกาสพฒันาพฤตกิรรม
เอือ้เฟอเผือ่แผตามธรรมชาติอยแูลว เนือ่งจากเดก็จะได
เรียนรูที่จะแบงปนส่ิงของและดูแลซึ่งกันและกันใน
ระหวางพ่ีนอง สอดคลองกับผลการศึกษาของ สายฝน
จันทะพรม (2546: 143) ท่ีพบวา วัยรุนตอนปลายท่ีมี
จำนวนพ่ีนองตางกันมีความเห็นใจผูอื่นไมแตกตางกัน

2.3 นักเรียนท่ีมีลักษณะครอบครัวตางกัน
มีพฤติกรรมเอื้อเฟอเผ่ือแผแตกตางกัน อธิบายไดวา
การท่ีนักเรียนในครอบครัวท่ีมีเฉพาะพอแมลูกมีพฤติ
กรรมเอ้ือเฟอเผ่ือแผมากกวานักเรียนในครอบครัวท่ีมี
ญาติอาศัยอยดูวย เน่ืองจากในครอบครัวท่ีมญีาติอาศัย
อยดูวยมักประกอบดวยสมาชกิหลากวยัซ่ึงอาจมเีจตคติ
และคานิยมในการเล้ียงดเูด็กแตกตางกนั เด็กจึงอาจได
รับการส่ังสอนจากผูใหญไมตรงกัน จนทำใหเด็กเกิด
ความสบัสนวาควรปฏบิตัตินเชนไร ตางจากในครอบครวั
เด่ียวซึ่งเด็กจะรับฟงและถือแบบอยางจากพอแมเปน
หลกั พอแมจงึสามารถวางแนวทางการอบรมสัง่สอนให
แกลูกไดอยางสอดคลองกันมากกวาครอบครัวที่มี
ญาติอาศัยอยูดวย สอดคลองกับผลการศึกษาของ

สุชิรา บุญทัน (2541: 64) ที่พบวา นักเรียนชั้นมัธยม
ศกึษาปที ่1 ในครอบครวัเด่ียวมีความกตัญูกตเวทีสงู
กวานักเรียนในครอบครัวขยาย

2.4 นักเรียนท่ีมีความเพียงพอของคาใช
จายทีไ่ดรบัตางกนัมพีฤตกิรรมเอือ้เฟอเผือ่แผไมแตกตาง
กัน อธิบายไดวา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืน
ฐาน พทุธศักราช 2551 มงุพฒันาผเูรยีนใหมทีกัษะชีวติ
มกีารคิดวิเคราะห รจูกัหาทางเลือกและตัดสินใจในการ
แกปญหาในสถานการณตางๆ อยางสรางสรรค (สำนัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 1-2) การที่
นกัเรียนไดรบัการฝกทกัษะชีวติทำใหนกัเรียนมีโอกาสได
เรียนรูเก่ียวกับความเอื้อเฟอเผื่อแผในรูปแบบที่หลาก
หลาย โดยไมจำเปนตองเปนการเอือ้เฟอทางวตัถุสิง่ของ
เทานัน้ ดงันัน้ แมนกัเรียนจะมีความเพยีงพอของคาใช
จายท่ีไดรบัตางกัน นกัเรียนก็ยงัสามารถใหความเอ้ือเฟอ
เผ่ือแผแกผูอื่นไดไมแตกตางกัน สอดคลองกับผล
การศกึษาของ สายฝน จนัทะพรม (2546 : 146) ทีพ่บวา
วัยรุนตอนปลายท่ีมีคาใชจายประจำเดือนตางกันมี
ความเห็นใจผอูื่นไมแตกตางกัน

2.5 นักเรียนท่ีมีประสบการณประทับใจ
จากการไดรับความเอื้อเฟอเผ่ือแผจากผูอื่นตางกัน
มพีฤตกิรรมเอ้ือเฟอเผือ่แผไมแตกตางกนั อธบิายไดวา
นักเรียนสามารถไดรับประสบการณประทับใจเกี่ยวกับ
ความเอือ้เฟอเผือ่แผดวยตนเองและจากส่ือตางๆ รวมถึง
การไดรับรูและไดรับการบอกเลาจากประสบการณ
ของผูอื่น ซึ่งความรูสึกประทับใจดังกลาวสามารถให
แรงบันดาลใจในการแสดงพฤติกรรมเอ้ือเฟอเผ่ือแผได
ไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของ กติตภิมูิ
วิเศษศักด์ิ และคณะ (2549 : 67-69) ที่พบวา ความ
สำนึกซาบซ้ึงบุญคุณและจริงใจไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมชวยเหลือของเยาวชนไทย

2.6 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตางกันมีพฤติกรรมเอือ้เฟอเผ่ือแผแตกตางกัน อธิบายได
วา นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถทางเชาวนปญญาสูงกวา
ยอมสามารถคิดหาทางเลือกในการใหความชวยเหลือ
ไดมากกวา การลงมือชวยเหลอืจงึมโีอกาสเกิดขึน้ไดจรงิ
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และมีหนทางสำเร็จไดมากกวา นอกจากน้ี ในปจจุบัน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังใหความสำคัญ
กับคะแนนจากผลการเรียนและคะแนนดานจิตพิสัยซ่ึง
ประเมนิจากพฤตกิรรมของผเูรียนทีม่ปีฏสิมัพันธกบัผอูืน่
ดวย นกัเรียนจงึตองมกีารพัฒนาตนเองใหมทีกัษะและ
คุณลักษณะในดานอื่นๆ ใหสูงตามไปดวย ดังน้ันจึง
พบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวามี
พฤติกรรมเอ้ือเฟอเผื่อแผสูงกวา สอดคลองกับผลการ
ศึกษาของ นวลละออ แสงสุข (2546: 69) ที่พบวา
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีระดับคะแนน
เฉล่ียสะสมสูงมีความเสียสละสูงกวานักเรียนท่ีมีระดับ
คะแนนเฉลีย่สะสมต่ำ

3. การสงเสริมความเอ้ือเฟอเผื่อแผจาก
ครอบครัว การเลียนแบบความเอ้ือเฟอเผื่อแผจากส่ือ
และการสงเสริมความเอื้อเฟอเผ่ือแผจากโรงเรียน รวม
กนัทำนายพฤติกรรมเอ้ือเฟอเผ่ือแผของนักเรียนไดรอย
ละ 70.00 อยางมนียัสำคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 โดยท่ี
3.1 การสงเสริมความเอ้ือเฟอเผือ่แผจากครอบครัวเขา
สมการลำดับที่ 1 ทำนายพฤติกรรมเอื้อเฟอเผ่ือแผได
รอยละ 67.10 และจากสหสัมพันธระหวางพฤติกรรม
เอ้ือเฟอเผือ่แผและการสงเสริมความเอือ้เฟอเผือ่แผจาก
ครอบครวัมคีวามสมัพนัธกนัทางบวกมากท่ีสดุ (r = .82)
อธิบายไดวา พฤติกรรมเอื้อเฟอเผื่อแผของผูปกครอง
ที่มีตอคนรอบตัวและการสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติ
ตาม ทำใหนักเรียนมีโอกาสไดเรียนรูจากการสังเกต
(Observational Learning) ตัวแบบที่มีคำพูดและ
การกระทำท่ีสอดคลองกัน ผูปกครองจึงเปนแบบอยาง
ของความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ (Altruistic Model) ที่มี
อิทธิพลอยางมากตอนักเรียน นอกจากการเปนแบบ
อยางและการสั่งสอนแลว ผูปกครองยังสงเสริมให
นักเรียนเขารวมกิจกรรมดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผและ
ใหความรวมมอื (Cooperation) กบักิจกรรมทีโ่รงเรยีน
จัดขึ้นเพ่ือพัฒนานักเรียน รวมถึงการใหแรงเสริม
ทางบวก (Positive Reinforces) ดวยการชมเชย ซึง่ชวย
ใหนักเรียนเกิดความมั่นใจและมีกำลังใจที่จะกระทำ

พฤติกรรมเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอไป การสงเสริมของผู
ป ก ค ร อ ง ใ น ลั ก ษ ณ ะ
ดงักลาวจึงสอดคลองกันกับหลักการเรยีนการสอนแบบ
เรกจิโอเอมเิลีย (Reggio Emilia Approach) ทีไ่ดเนน
ถึงความสำคัญของบริบทที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียน
อนัไดแก ผปูกครอง โรงเรยีน และชมุชน ซึง่จะตองมสีวน
รวมในการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนและมีการ
ประสานความรวมมือระหวางกัน โดยผูปกครองจะมี
สวนรวมโดยตรงตอระบบการเรียนรูของลูกหลาน
รวมถึงการมีสวนชวยปรับปรุงและพัฒนาใหเกิด
บรรยากาศท่ีเหมาะสมแกการเรียนร ูดงันัน้ ผปูกครองจึง
ตองเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของนกัเรียนท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน กลาวไดวาครอบครัวคือผูรวม
สรางใหเกิดการเรียนรูและถือเปนสวนหนึ่งในกิจกรรม
การเรียนรขูองนกัเรียนดวย (Keleman 2013: 90) ดวย
เหตนุี ้การสงเสริมความเอือ้เฟอเผ่ือแผจากครอบครวัจงึ
มีอิทธิพลท่ีสุดในการทำนายพฤติกรรมเอื้อเฟอเผ่ือแผ
ของนักเรียน ผลการศึกษาท่ีพบน้ีสอดคลองกันกับ
ผลการศึกษาของ ดลฤดี รพนีพินธ (2546: บทคัดยอ) ที่
พบวา การอบรมส่ังสอนและการปฏิบัติเปนแบบอยาง
ของผูปกครองสามารถพยากรณความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ
ของนักเรียนอาชีวศึกษาได

3.2 การเลียนแบบความเอื้อเฟอเผ่ือแผ
จากส่ือเขาสมการลำดบัที ่2 ทำนายพฤติกรรมเอือ้เฟอ
เผ่ือแผเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.60 และรวมกับการเลียนแบบ
ความเอื้อเฟอเผื่อแผจากส่ือทำนายพฤติกรรมเอื้อเฟอ
เผ่ือแผไดรอยละ 69.70 และจากสหสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมเอ้ือเฟอเผื่อแผและการเลียนแบบความเอ้ือ
เฟอเผ่ือแผจากส่ือมคีวามสัมพนัธกนัทางบวก (r = .71)
อธิบายไดวา สื่อมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเอื้อเฟอเผื่อแผ
ของนักเรียนในลักษณะของการเปนแบบอยางท่ี
สามารถสรางความประทบัใจและชวยสรางแรงบนัดาล
ใจใหผรูบัสือ่ตองการแสดงพฤติกรรมเชนน้ันบาง ดงันัน้
การท่ีนกัเรียนไดรบัสารเกีย่วกับความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจาก
สือ่ประเภทตาง  ๆจงึทำใหนกัเรียนเกิดเจตคติทีด่แีละมีการ
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สั่ ง ส ม
คานิยมเก่ียวกับความเอ้ือเฟอเผ่ือแผและพัฒนามาเปน
พฤติกรรมเอ้ือเฟอเผื่อแผในรูปแบบของตนเอง โดย
ไมจำเปนตองเหมือนกับพฤติกรรมตนแบบที่ไดพบเห็น
มาจากสื่อ  นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบอีกวา
การเลียนแบบความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากสือ่สามารถรวม
กับการสงเสริมความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากครอบครัวใน
การทำนายพฤติกรรมเอื้อเฟอเผื่อแผของนักเรียนไดนั้น
เมื่อพิจารณาธรรมชาติการรับสื่อภายในครอบครัว
เชน การชมละครโทรทัศน สมาชิกในครอบครัวยอม
แสดงการคดัคานพฤตกิรรมทีเ่หน็แกตวัและแสดงความ
เหน็อกเหน็ใจผทูีก่ำลังลำบาก ดงันัน้ นกัเรยีนจึงไดเหน็
แบบอยางความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจากสือ่และไดเรียนรจูาก
ครอบครวัวาพฤติกรรมใดเปนท่ีพงึประสงคและไมเปนท่ี
พงึประสงคไปพรอมกนั ผลการศึกษาท่ีพบนีส้อดคลอง
กนักับผลการศึกษาของ อนศุกัด์ิ จนิดา (2548: 6-104)
ทีพ่บวา การรบัขาวสารจากส่ือทำใหเกดิการเลียนแบบ
และสงผลตอพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนช้ันมัธยม
ศกึษาตอนปลาย

3.3 การสงเสริมความเอือ้เฟอเผือ่แผจาก
โรงเรียนเขาสมการลำดบัท่ี 3 ทำนายพฤติกรรมเอ้ือเฟอ
เผ่ือแผเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.40 และรวมกบัการสงเสริมความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผจากครอบครัวและการเลียนแบบความ
เอื้อเฟอเผื่อแผจากสื่อในการทำนายพฤติกรรมเอื้อเฟอ
เผือ่แผของนักเรียนไดรอยละ 70.00 และจากสหสัมพนัธ
ระหวางพฤติกรรมเอ้ือเฟอเผื่อแผที่มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการสงเสริมความเอ้ือเฟอเผ่ือแผจาก
โรงเรียน (r = .63) อธิบายไดวา ครูผสูอนไดใหการอบรม
สัง่สอนโดยชีใ้หนกัเรียนเห็นเหตุผลและขอดีของการชวย
เหลอืเกือ้กูลซ่ึงกันและกัน รวมถึงมีการปฏิบตัตินใหเปน
แบบอยางของความเอือ้เฟอเผือ่แผ มกีารบูรณาการการ
สงเสริมความเอ้ือเฟอเผ่ือแผเขากับการสอนในรายวิชา
ตางๆ โดยการช้ีนำใหเห็นแบบอยางจากบุคคลและ
สื่อในรูปแบบตางๆ นักเรียนจึงไดเรียนรูจากตัวแบบ
หลายๆ ชนิด ทั้งในลักษณะตัวแบบโดยตรง (Direct

Modeling) ตวัแบบสัญลักษณ (Symbolic Modeling)
และตัวแบบสังเคราะห (Synthetic Modeling) และ
ในสวนของโรงเรียนไดเนนใชกระบวนการทางสังคม
ในการชวยกลอมเกลาใหนักเรียนมีคุณลักษณะของ
ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ โดยการสงเสริมใหนักเรียน
ทำกจิกรรมบำเพ็ญประโยชนแกสวนรวม เพ่ือใหนกัเรียน
ไดเรียนรทูีจ่ะรวมมอืและชวยเหลือเกือ้กูลแกกนัและกัน
ไดแสดงบทบาทของผูใหและไดเห็นผลลัพทของการ
กระทำของตน เปนการทำหนาท่ีของความเปนมนุษย
(Human Values) คือ การชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นดวย
ความบริสุทธ์ิใจ โดยไมมีเง่ือนไขหรือส่ิงตอบแทนใดๆ
อนัเปนประสบการณทีน่กัเรยีนไมอาจพบไดจากในตำรา
นอกจากนี้ โรงเรียนยังไดใหความสำคัญกับรางวัลทาง
สังคมโดยมีการประกาศเกียรติคุณแกนักเรียนท่ีมีพฤติ
กรรมเอือ้เฟอเผือ่แผ ซึง่ชวยสรางความภาคภูมใิจใหแก
นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมดีและยังชวยสรางแรงจูงใจใหแก
นักเรียนคนอ่ืนอีกดวย ทั้งนี้ผลการศึกษายังพบอีกวา
การสงเสรมิความเอือ้เฟอเผ่ือแผจากโรงเรียน การเลียน
แบบความเอือ้เฟอเผ่ือแผจากส่ือ และการสงเสริมความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผจากครอบครัวสามารถรวมกันทำนาย
พฤติกรรมเอื้อเฟอเผ่ือแผของนักเรียนไดนั้น เนื่องจาก
ครอบครวัมีอทิธิพลทีส่ดุในการถายทอดแนวคดิและการ
เปนแบบอยาง ในขณะที่สื่อมวลชนจะเปนผูเนนย้ำ
บรรทัดฐานของความเอ้ือเฟอเผื่อแผในสังคม สวน
โรงเรียนก็มีองคความรูในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนได
ปฏิบตัแิละไดรบัประสบการณจรงิ ผลการศกึษาทีพ่บน้ี
สอดคลองกันกับผลการศึกษาของ ธีริศรา เงินปล่ัง
(2551: 74-75) ทีพ่บวา การอบรมจริยศึกษา การมีครูดี
และการจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมจริยศึกษา สงผลตอ
พฤติกรรมเอ้ือเฟอเผ่ือแผของนกัเรียนระดับมัธยมศกึษา
ตอนปลาย

ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1. ครอบครวัควรสงเสรมิความเอือ้เฟอเผือ่แผ

โดยชี้แจงเหตุผลแทนการลงโทษ ประพฤติตนเปน
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แบบอยางที่ดีใหสอดคลองกับท่ีสั่งสอนลูกหลาน ชวย
ชีน้ำแบบอยางจากบุคคลรอบตวัและส่ือตางๆ ตกัเตือน
เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมเห็นแกตัว หม่ันใหกำลังใจโดย
การชมเชย ใหความรวมมอืและสนบัสนนุใหนกัเรียนเขา
รวมกิจกรรมของโรงเรียนและกิจกรรมของชุมชน

2. ภาครัฐควรสนบัสนุนการผลติสือ่ทีส่งเสริม
ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ โดยเนนตัวแบบซึ่งเปนที่ชื่นชอบ
ของวัยรุน รวมถึงชวยเหลือใหผูผลิตส่ือสรางสรรคมี
ชองทางเผยแพรสื่อมากข้ึน

3. ผบูรหิารโรงเรยีนควรสอดแทรกเน้ือหาการ
สงเสริมความเอื้อเฟอเผื่อแผในนโยบายของโรงเรียน
เนนการใชกจิกรรมพฒันาผเูรียนโดยคำนึงถึงความสอด
คลองกับสภาพแวดลอมในชุมชน มีการประสานความ
รวมมอืกับองคกรศาสนาและองคกรชุมชน ดานครูผสูอน
ควรฝกใหนักเรียนมีความไวเชิงจริยธรรม เสริมสราง
ความม่ันใจแกนักเรียนในการเสนอความชวยเหลือแก
ผอูืน่ พฒันาส่ือการสอนและปรับปรงุวธิกีารสอนใหทนั
เหตกุารณอยเูสมอ

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาตัวแปรเก่ียวกับสื่อในครั้งตอไป

ควรคำนึงถึงพฤติกรรมการใชสื่อที่เปล่ียนแปลงไปตาม
เทคโนโลยีการส่ือสาร โดยในปจจบุนัสือ่บคุคลสามารถ
มีชองทางสื่อสารของตนเองไดทางออนไลน ดังนั้น จึง
อาจเกิดความซ้ำซอนกันระหวางตัวแปรส่ือบุคคลและ
สือ่อิเล็กทรอนกิสได ผวูจิยัจึงควรวเิคราะหจดุเดนของสือ่
แตละประเภทแทนการวิเคราะหชองทางในการเผยแพรสือ่
2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรเพ่ิมเติมการศึกษาตัวแปร
ทางสังคมที่มีความสำคัญตอการแสดงพฤติกรรม
เอ้ือเฟอเผ่ือแผ เชน ชมุชนทีน่กัเรียนอาศยัอย ูวดัหรือตัว
แทนทางศาสนา ตัวแทนทางจริยธรรม รวมถึงตัวแบบ
ทางจติวทิยา อนัจะทำใหงานวจิยัมคีวามสมบรูณยิง่ขึน้
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การพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพังงาระดับชั้นประถม
ศกึษาปที ่ 1  เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพงังา
The Activity Development for Parents involvement in the First Grade
Teaching of Anuban Phang-nga Primary Education Service Area

วนีสั  จวีะรตัน*
ผศ.ดร.สดุารัตน  สารสวาง **

บทคัดยอ

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ีคือ1) เพ่ือพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการ
ศกึษาของโรงเรยีนอนุบาลพังงา  2) เพือ่ศกึษาผลการจดักิจกรรมการมสีวนรวมของผปูกครองในการจดัการศกึษา
ของโรงเรยีนอนุบาลพังงา  ทีผ่วูจิยัไดพฒันาข้ึน และ 3)เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและเปนไปไดของกิจกรรม
การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพังงา  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก
ผปูกครอง จำนวน 44  คนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 1 โรงเรยีนอนุบาลพงังา จำนวน 44  คน และครจูำนวน
5 คน รวม 93 คน  เครือ่งมอืท่ีใชในการวจิยัไดแก แบบสอบถามระดบัการมสีวนรวมของผปูกครอง  คมูอืการจดักิจกรรม
การมสีวนรวมของผปูกครองในการจัดการศกึษาของโรงเรยีนอนุบาลพงังาแบบประเมนิผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนชัน้ประถม
ศกึษาปที ่ 1 และแบบสอบถามความเหมาะสมและเปนไปไดของกิจกรรมการมสีวนรวมของผปูกครอง

ผลการวิจัยพบวา
1. กิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพังงา ประกอบดวย 6

กลยุทธ คือ การอบรมเล้ียงดูในฐานะผูปกครอง  การติดตอส่ือสารระหวางบานกับโรงเรียน การอาสาสมัครเพ่ือ
การศึกษา การเรียนรทูีบ่าน การเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของโรงเรยีน  และการรวมมือกับชุมชน

2. ผลการทดลองใชกจิกรรมการมสีวนรวมของผปูกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพงังา
พบวา ระดบัการมสีวนรวมของผปูกครองในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนอนบุาลพงังา ในภาพรวมมรีะดับคาเฉล่ีย
หลงัการพัฒนาในระดบัมาก ซึง่สงูกวาคาเฉล่ียกอนการพฒันาอยางมนียัสำคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05

3. ความเหมาะสม และเปนไปไดของกิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาลพังงา  เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพังงา ทีผ่วูจิยัไดพฒันาข้ึน  พบวา มคีวามเหมาะสม
และเปนไปไดอยูในระดับมาก
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คำสำคญั: การพฒันากจิกรรม การมสีวนรวมของผปูกครอง การจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพงังา
                ชัน้ประถมศึกษาปที ่1 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา

Abstract

The objectives of this research were to: 1) develop Parents involvement  in the first grade
teaching of Anuban Phang-nga school; 2) study the result of parents involvement in the first grade
teaching of Anuban Phang-nga school; and 3)verify the propriety and feasibility of parents involvement
in the first grade teaching of Anuban Phang-nga school.  Samples were 44 parents, 44 first grade
students and 5 teachers. The total sample size was 93.

The findings were as follows:
1. Parents involvement  in the first grade teaching of Anuban Phang-nga consisted of 6

strategies in parenting, communication, volunteering, learning at home, decision making, and
collaborating with community.

2. Parents involvement in the first grade teaching of Anuban Phang-nga after using 6 phases
of  involvement  by parenting, communication, volunteering, learning at home, decision making, and
collaborating with community indicated significantly differences from the past  at .05.

3. Parents agreed that the  involvement in the first grade teaching of Anuban Phang-nga was
appropriate and possible at  high  level.

Keywords: The activity developmentParents involvement, Teaching of Anuban Phang-nga school, The
                 First Grade Phang-nga Primary Education Service Area

ความสำคญัของปญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 ไดมี
บทบัญญัติเก่ียวกับบทบาทของพอแม ผูปกครองท่ีมี
ตอการจัดการศึกษา ไวตามมาตรา 24(6) โดยระบุวา
“การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษา และหนวย
งานท่ีเกี่ยวของ จัดการเรียนรูให เกิดขึ้นไดทุกเวลา
ทกุสถานที ่ มกีารประสานความรวมมอืกบับดิามารดา
ผูปกครอง และบุคคลใน ชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกัน
พฒันาผูเรียนตามศักยภาพ”

จากสาระท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ ดังกลาว ยังมีสถานศึกษาจำนวนมาก
ทีอ่าจละเลยความสำคัญของผปูกครองหรือ หนวยงาน
อื่นๆ ในชุมชน และไมเปดโอกาสใหสังคมเขามา
มีสวนรวมในระดับการกำหนดนโยบาย และทิศทาง
การจัดการศึกษา ทำใหสถานศึกษามักตัดสินใจตาม
ลำพงั หรอือาจเปดโอกาสใหผปูกครอง และชุมชนเขามา
มีสวนรวมบางก็เพียงในระดับการปฏิบัติเพ่ือสนับสนุน
เทาน้ัน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2544 : 2-3)เชนเดยีวกบัโรงเรียนอนบุาลพังงาทีป่ระสบ
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ปญหาดานการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการ
ศกึษาของโรงเรียน เน่ืองมาจากสาเหตุ ดงัน้ี 1) ขาดการ
ตดิตอสือ่สารระหวางโรงเรียนกบับาน และระหวางบาน
กบัโรงเรยีน  2) ขาดการสนบัสนนุการเรยีนรขูองนักเรยีน
จากผปูกครอง 3) ขาดแคลนบุคลากร และภูมคิวามรทูี่
จะมาเปนอาสาสมัครชวยสอนนักเรียน 4) ขาดการ
ประสานงานระหวางการใชแหลงเรียนรูในชุมชนกับ
โรงเรียน และ 5) ขาดการสนับสนุนทรัพยากร และ
งบประมาณทีจ่ะนำมาใชในการจัดการศึกษา  (โรงเรียน
อนุบาลพงังา, 2553: 2)

จากเหตผุลและปญหาดังกลาว ผวูจิยัในฐานะ
รองผอูำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา จงึมคีวามสนใจ
ทีจ่ะนำแนวคดิดานการมีสวนรวมของผปูกครองในการ
จัดการศึกษาของ Epstein (1995 : 701-705) จำนวน
6 กจิกรรม ไดแก 1)การอบรมเล้ียงดใูนฐานะผปูกครอง
2)การติดตอสื่อสาร 3)การอาสาสมัคร  4)การเรียนรู
ทีบ่าน 5)การตดัสินใจและ  6) การรวมมอืกบัชุมชนมา
ประยุกตใชในการสงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรยีนอนุบาลพังงา  ซึง่ผวูจิยัคาดหวังวากจิกรรม
การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาท้ัง6
กิจกรรมนี้ จะสงผลตอการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
และสามารถเปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษานำไป
ประยุกตใชในการวางแผนสงเสริมใหผปูกครองเขามามี
สวนรวมจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้นอันจะเกิด
ประโยชนสูงสุดแกบุตรหลานของตนเอง และโรงเรียน
ตอไป

วตัถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของ

ผปูกครองในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนอนุบาลพังงา
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา

2.  เพ่ือศกึษาผลการจัดกจิกรรมการมสีวนรวม
ของผปูกครองในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนอนบุาลพังงา
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาพงังา ทีผ่วูจิยัไดพฒันาขึน้

3. เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม และเปนไป
ไดของกิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพังงา เขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษาพังงา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
จัดการศึกษา พบวา มีงานวิจัยที่นาสนใจในการนำมา
พฒันาตอยอดความคิดสกูารปฏิบตัจิริงในสถานศกึษา
คือ แนวคิดการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการ
ศกึษาของ Epstein (1995) ซึง่  เกตสุเุดช  กำแพงแกว
(2546)  ไดนำมาวิจยัในการนำเสนอเปนแนวทางการจดั
กิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในบริบทของ
โรงเรียนเอกชน  แตยังไมไดนำสูการปฏิบัติโดยมี
กระบวนการวิจยั 4 ขัน้ตอน ไดแก 1)ศกึษาขอมูลท่ีเก่ียว
ของกับกิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 6 แบบตามแนวคิดของ
Epstein  2)ศกึษากจิกรรมการมสีวนรวมของผปูกครอง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดวยวิธีการจัด
กลุมสนทนา  3)หาฉันทามติจากพหุคุณลักษณะ
ของกิจกรรมการมีสวนรวมของผปูกครองในการจดัการ
ศกึษาของโรงเรียน ทีไ่ดจากกลมุสนทนาในข้ันตอนที ่2
และ 4)ประเมินความเหมาะสมในการนำกิจกรรมไป
ปฏิบัติในการจัดการศึกษาของโรงเรียนดวยเหตุนี้
ผวูจิยัจงึนำแนวคิดของ Epstein (1995) และผลการวิจยั
ของเกตุสุเดช กำแพงแกว (2546) มาใชเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี โดยนำกิจกรรมการมสีวนรวม
ทั้ง 6 กิจกรรม ประกอบดวย 1) การอบรมเล้ียงดูใน
ฐานะผูปกครอง (parenting)  2) การติดตอส่ือสาร
(communication) 3) การอาสาสมัคร (volunteering)
4) การเรยีนรทูีบ่าน (learning at home) 5) การตัดสนิใจ
(decision making) และ6) การรวมมือกับชุมชน
(collaborating with community)ไปสูการปฏิบัติจริง
ในสถานศึกษาโดยทดลองใชที่โรงเรียนอนุบาลพังงา
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 Epstein (1995) 

 

 

1.  

(parenting) 

 2.  (communication) 

3. (volunteering) 

4.  (learning at home) 

5.  (decision making) 

6.  

(collaborating with   community)

   (2547) 

 

รายละเอยีดของการวจิยั สรุปได  ดงัภาพที ่1

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดวางแผนและออก

แบบกระบวนการดำเนินการวิจยัตามรปูแบบและวธิกีาร
วจิยัโดยมีรายละเอยีดตามขัน้ตอนตางๆ ดงันี้

ขัน้ตอนที ่1 พฒันาจดักิจกรรมการมสีวนรวม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
พงังา โดย

1.1 วิจัยเอกสาร โดยศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวน
รวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาท้ังในประเทศ
และตางประเทศ

1.2 วจิยัเชิงสำรวจเพือ่ศึกษาระดบัการมี
สวนรวมของผปูกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรยีน
อนุบาลพังงา โดยใชแบบสอบถามสำรวจสภาพการมี
สวนรวมของผปูกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรยีน
อนุบาลพังงา

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั

1.3 นำผลการสำรวจมาประชุมปฏิบัติ
การครูและผูปกครองโรงเรียนอนุบาลพังงาเพ่ือจัด
ทำรางแนวทางการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของ
ผปูกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรยีนอนุบาลพังงา

1.4 ผูวิจัยสรางคูมือการพัฒนากิจกรรม
การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรยีนอนุบาลพังงาตามแนวคิดของ Epstein

1.5 นำรางคูมือการจัดกิจกรรมฯมาจัด
ประชมุสนทนากลมุ (Focus Group Discussion) กบั
ตวัแทนครู ผปูกครอง และผเูชีย่วชาญเพ่ือหาฉันทามติ
ของคูมือการจัดกิจกรรมฯ

1.6 จั ด ป ร ะ ชุ ม อิ ง ผู เ ช่ี ย ว ช า ญ
(Connoisseurship) เพือ่ใหขอเสนอแนะและรบัรองคมูอื
การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพังงา
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1.7 ผูวิจัยปรับปรุงคูมือการจัดกิจกรรม
และนำเสนอกิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพังงา

ขัน้ตอนที ่2  ทดลองใชกจิกรรมการมีสวนรวม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
พงังา โดย

2.1 ใหผูปกครองนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่  1/4 ทำแบบสอบถามการมีสวนรวมของ
ผปูกครองในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนอนุบาลพังงา
กอนใชคมูอืการจดักิจกรรมการมีสวนรวมของผปูกครอง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพังงา

2.2 ประชุมช้ีแจงผูปกครองนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที ่1 โรงเรียนอนบุาลพังงา

2.3 นำคูมือการจัดกิจกรรมการมีสวน
รวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อนบุาลพงังาสกูารปฏบิตัเิปนเวลา 1 ภาคเรียน

2.4 ผวูจิยันเิทศครูชัน้ประถมศึกษาปที ่1
โรงเรียนอนุบาลพังงา และกับผูปกครองนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1/4 เพ่ือสอบถามติดตาม สอบถาม
ปญหา และใหการชวยเหลือในการนำกิจกรรมการมี
สวนรวมของผูปกครองไปปฏิบัติ

2.5 ประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปที ่1/4 โรงเรียนอนุบาลพังงาหลังใชคมูอื
การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพังงา

2.6 สอบถามระดับการมีสวนรวมของ
ผปูกครองชัน้ประถมศกึษาปที ่1/4 ในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาลพังงา

2.7 ผูวิจัยสรุปผลและนำเสนอผลการ
ทดลองใชกิจกรรมการมีสวนรวมของผปูกครอง

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสม และ
ความเปนไปไดของกิจกรรมการมีสวนรวมของผปูกครอง
ในการจดัการศึกษาของโรงเรยีนอนบุาลพงังา โดย

3.1 ประชุมสนทนากลุมครูและตัวแทน
ผูปกครองเพ่ือประเมินความพึงพอใจและสรุปบทเรียน

3.2 ใชแบบสอบถามความเหมาะสม
และเปนไปไดของกิจกรรมการมสีวนรวมของผปูกครอง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพังงา

3.3 ผวูจิัยสรุปและนำเสนอผลการวจิยั

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เคร่ืองมอืท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีมดีังน้ี
1. แบบสอบถามการมสีวนรวมของผปูกครอง

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. คูมือการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของ

ผปูกครองในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนอนุบาลพังงา
เปนคูมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือใหความรูแกครูและ
ผูปกครองนักเรียน  เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการมี
สวนรวมของผปูกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรยีน

3. แบบสอบถามความเหมาะสมและเปนไป
ไดของกิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
จัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลพังงา

การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิี่ใช
ผูวิจัยนำขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบ

ความถูกตอง แลวทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสำเร็จรปูดงันี้

1. การวิเคราะหขอมูลสภาพการมีสวนรวม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
พังงา ใชสอบถามความคิดเห็นผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลพังงา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating  Scale)  5  ระดับ

2. การวเิคราะหขอมลูจากการประชมุปฏบิตักิาร
การประชมุสนทนากลมุ และการประชุมองิผเูชีย่วชาญ
ดวยการสรุปประเด็นที่ตอบสนองวัตถุประสงค และ
กรอบแนวคิดการวิจัย โดยพิจารณาความเชื่อมโยง
ระหวางขอมูล นำเสนอขอมูลโดยวิธกีารวิเคราะหเน้ือหา
(Content Analysis)

3. การวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ตามเกณฑการ
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วีนัส  จีวะรัตน  ผศ.ดร.สุดารัตน  สารสวาง



141

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 10 ฉบับท่ี 1 (มถิุนายน 2555 - ตลุาคม 2555)

วดัผลหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พทุธศักราช 2551
ของกระทรวงศกึษาธิการ (2552)

4. การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งเนนดานผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1ของโรงเรียน
อนุบาลพังงา ระหวางกอนการพัฒนาและหลังพัฒนา
โดยนำคาเฉล่ียที่ไดจากการประเมินหลังการพัฒนามา
เปรียบเทยีบกับคาเฉลีย่กอนพัฒนา  นำเสนอในรูปของ
ตารางประกอบคำบรรยาย

5. การวิเคราะหขอมลูดานความคดิเหน็เก่ียว
กับความเหมาะสม และความเปนไปได  ของกิจกรรม
การมีสวนรวมของผูปกครองฯ ซึ่งเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ คอื มากท่ีสดุ  มาก
ปานกลาง  นอย  นอยทีส่ดุ  วเิคราะหโดยหาคารอยละ
แลวนำเสนอในรูปของตารางประกอบคำบรรยาย

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและการ
แปลผล

1.  การหาคุณภาพของคูมือในการพัฒนา
กิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการ
ศึกษา โดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index  of  Item  Objective  Congruence:
IOC)

2. การหาคาความเท่ียง ของแบบประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิผู เรียนดานคุณภาพผู เรียนตามเกณฑ
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานและแบบสอบถามความ
คดิเหน็ของผปูกครอง โดยใชคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา ของ
ครอนบาค (Cronbach, 1974: 161)

3.  การประเมินผลการพัฒนากิจกรรมการมี
สวนรวมของผปูกครองฯ โดยใชคารอยละ

4.  การประเมินระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความเหมาะสม และความเปนไปได ของกิจกรรมการมี
สวนรวมของผปูกครอง โดยการหาคาสถิตพิืน้ฐาน ไดแก
รอยละ

ผลการวิจัย
1.  กิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง

ในการจัดการศกึษาของโรงเรยีนอนุบาลพังงา เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประกอบดวย 6 กลยุทธ
คือ การอบรมเล้ียงดูในฐานะผูปกครอง  การติดตอ
สื่อสารระหวางบานกับโรงเรียนการอาสาสมัครเพ่ือ
การศึกษา การเรียนรูที่บานการเขามามีสวนรวมใน
การตัดสินใจของโรงเรียน และการรวมมือกับชุมชน
ซึง่มีโครงการในการดำเนินการในกลยุทธ  6 ดาน ไดแก

กลยุทธ 1 :การอบรมเล้ียงดใูนฐานะผปูกครอง
ไดแกโครงการโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพโครงการสงเสรมิ
คุณธรรม คานิยมชีวิตที่ดีงามโครงการอาหารกลางวัน
โครงการคนหาความสามารถของเด็กและ โครงการ
สายใยรักแหงครอบครัว

กลยุทธ 2 :การตดิตอสือ่สารระหวางบานกับ
โรงเรียนไดแกโครงการสรางเสรมิความสมัพนัธระหวาง
บานกบัโรงเรียนโครงการพังงาสานสัมพันธและโครงการ
พัฒนาระบบอินเทอรเน็ตของโรงเรียน

กลยุทธ 3 :การอาสาสมัครเพื่อการศึกษา
ไดแก โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นโครงการจัด
กจิกรรมเสรมิหลกัสูตรโครงการทำเนยีบผปูกครอง

กลยุทธ 4: การเรียนรูที่บานไดแก โครงการ
สงเสรมิการเรยีนรสูผููปกครองและเด็ก

กลยทุธ 5: การเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ
ของโรงเรียน ไดแก โครงการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโครงการวัดและ
ประเมินผลการเรยีน

กลยุทธ 6: การรวมมือกับชุมชน  ไดแก
โครงการชุมนุมศิษยเกาโครงการระดมทรัพยากรทาง
การศกึษาโครงการศึกษาและใชแหลงเรียนรูในชุมชน

2. ผลการทดลองใชกิจกรรมการมีสวนรวม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
พังงา  เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาพบวา
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ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาลพังงา ในภาพรวมมีระดับคาเฉล่ีย
หลังการพัฒนาในระดับมาก ซึง่สูงกวาคาเฉล่ียกอนการ
พฒันาอยางมีนยัสำคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05  และเมือ่
พิจารณาเปนรายดานตามตัวชี้วัดพบวา คาเฉลี่ยหลัง
การพัฒนาสูงกวากอนพัฒนาทุกดาน

3. ความเหมาะสมและเปนไปไดของกิจกรรม
การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลพังงา  เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พงังา ทีผ่วูจิยัไดพฒันาขึน้  พบวา มคีวามเหมาะสมและ
เปนไปไดอยใูนระดับมาก เมือ่พจิารณาเปนรายดานเรียง
ลำดับจากมากไปหานอยพบวา บทบาทของครู และ
ผูปกครอง ในการจัดกิจกรรมรวมกันมีความเหมาะสม
รองลงมาไดแก  คมูอืการจดักจิกรรมการมสีวนรวมของ
ผปูกครองในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนอนุบาลพังงา
มคีวามเปนไปไดในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนใหสงูข้ึนได และคมูอืการจัดกิจกรรมการมี
สวนรวมของผปูกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรยีน
อนบุาลพงังา ชวยใหครแูละผปูกครองรวมมอืกนัไดงายข้ึน

ผลการวิจัยแสดงสรุปดังตารางดังน้ี

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมลูระดบัการมสีวนรวมของผปูกครองในการจดัการศึกษาของโรงเรยีน
n=44 
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ตารางที ่2 ผลการวิเคราะหขอมลูดานความคิดเห็นของผปูกครองชัน้ประถมศึกษาปที ่1/4
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ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะหขอมลูแสดงการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที ่1/4
                 โรงเรียนอนุบาลพงังา ปการศึกษา 2554 กอนและหลังทดลองใชกิจกรรม
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      3.25 3.42 0.17 

      3.30 3.51 0.21 

      3.56 3.78 0.22 

       3.05 3.25 0.20 

      3.23 3.44 0.21 

      3.75 4.00 0.25 

      3.63 3.74 0.11 

      3.41 3.58 0.17 

      3.10 3.26 0.16 

      3.36 3.53 0.17 

อภิปรายผล
1.  กจิกรรมการมสีวนรวมของผปูกครองใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพังงา  เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประกอบดวย 6 กลยุทธ
คอื การอบรมเล้ียงดูในฐานะผปูกครอง การติดตอส่ือสาร
ระหว า งบ าน กับ โ รง เ รี ยนการอาสาสมัคร เพื่ อ
การศึกษา การเรียนรูที่บาน การเขามามีสวนรวมใน
การตัดสินใจของโรงเรียน และการรวมมือกับชุมชน
สามารถนำไปสรางกิจกรรมการมีสวนรวมของ
ผปูกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพังงา
ไดทัง้ 6 กจิกรรม ทัง้น้ีอาจเปนเพราะ  ผวูจิยัไดสงัเคราะห
เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการมี
สวนรวมของผปูกครองในการจัดการศึกษา แลวสรุปเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัย และนำผลท่ีไดจากการศึกษา
ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนอนุบาลพังงาแลว ผูวิจัยจึงไดนำขอมูล
ดังกลาวมารางเปนคูมือการจัดกิจกรรมการมีสวนรวม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
พังงา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดดานการมีสวนรวมของ
ผปูกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามแนวคิด
ของ Epstein (1995 : 701-705) โดยประกอบดวย
กิจกรรม 6 กิจกรรม ไดแก 1) การอบรมเลี้ยงดูใน
ฐานะผูปกครอง (parenting) 2) การติดตอสื่อสาร
(communication) 3) การอาสาสมัคร (volunteering)
4) การเรยีนรทูีบ่าน (learning at home) 5) การตัดสนิใจ
(decision making) และ6) การรวมมือกับชุมชน
(collaborating with community) และยงัสอดคลองกบั
ผลการวจิยัของเกตุสเุดช  กำแพงแกว (2546 :บทคัดยอ)
ที่ศึกษาเร่ือง การศึกษากิจกรรมรูปแบบการมีสวนรวม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน พบวา
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การศึกษากิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน ดวยวิธีการจัดกลุมสนทนา
ผลปรากฏวาไดกจิกรรมรวมทัง้สิน้ 41 กจิกรรม แยกเปน
กจิกรรมทีผ่ปูกครองควรปฏบิตั ิ19 กจิกรรมและกิจกรรม
ทีโ่รงเรยีนควรปฏบิตั ิ22 กจิกรรม และการหาฉันทามติ
จากพหุคูณลักษณะของกิจกรรมการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่ไดจาก
กลุมสนทนาในขั้นตอนที่ 2 ผลปรากฏวา ผูมีสวน
เ ก่ียวของมีฉันทามติจากพหุคูณลักษณะท้ัง ส้ิน
40 กจิกรรม

2. ผลการทดลองใชกิจกรรมการมีสวนรวม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
พังงา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาพบวา
ระดับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาลพังงา ในภาพรวมมีระดับคาเฉล่ีย
หลังการพัฒนาในระดับมาก ซึง่สูงกวาคาเฉล่ียกอนการ
พฒันาอยางมีนยัสำคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05  และเมือ่
พิจารณาเปนรายดานตามตัวชี้วัดพบวา คาเฉลี่ยหลัง
การพัฒนาสูงกวากอนพัฒนาทุกดาน  แสดงใหเห็นวา
การพัฒนากิจกรรมการมสีวนรวมของผปูกครองในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพังงาท้ัง 6 กลยุทธ
สามารถพฒันากิจกรรมการมีสวนรวมของผปูกครองชัน้
ประถมศกึษาปที ่ 1โรงเรียนอนุบาลพังงาไดมากข้ึน ซึง่
สอดคลองกบังานวจิยัของน้ำทพิย  เสอืสารตัน (2546 :
บทคดัยอ)   ไดวจิยัเร่ือง การมีสวนรวมของผปูกครองใน
การจัดการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเอกชนกรุงเทพ
มหานคร พบวา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ในโรงเรียน  ผูปกครองมีสวนรวมใน  3  ฐานะ คือ
1) การมีสวนรวมของผูปกครองในฐานะผูรวมกิจกรรม
ของสถานศึกษา  โดยเปนผูปกครองอาสาในกิจกรรม
พเิศษ    2) การมสีวนรวมของผปูกครองในฐานะผเูสรมิ
ประสบการณแกนกัเรียน  พบวา ผปูกครองมสีวนรวมใน
การสงเสริมนิสยัรักการอาน  โดยการจัดหาหนังสือภาพ
ดูแลแนะนำใหเด็กทำการบานและ 3) การมีสวนรวม
ของผูปกครองในฐานะผูสนับสนุนสถานศึกษา  พบวา

ผูปกครองมีสวนสนับสนุนในเรื่องการทำความเขาใจ
และใหความรวมมอืตามขอกำหนดของโรงเรยีน

3. ความเหมาะสมและเปนไปไดของกิจกรรม
การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลพังงา  เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พงังา ทีผ่วูจิยัไดพฒันาขึน้  พบวา มคีวามเหมาะสมและ
เปนไปไดอยใูนระดบัมากแสดงใหเห็นวา  กจิกรรมการ
มีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลพังงา  เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พังงาสามารถนำไปใชใหเหมาะกับบริบทของโรงเรียน
อนบุาลพงังาได สอดคลองกับผลการวิจยัของเกตุสเุดช
กำแพงแกว (2546 :บทคัดยอ)  ทีศ่กึษาเร่ือง การศึกษา
กิจกรรมรูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน พบวา การประเมินความ
เหมาะสมในการนำกิจกรรมไปปฏิบัติในการจัดการ
ศกึษาของโรงเรยีน ผลปรากฏวากิจกรรมท้ัง 40 กจิกรรม
นัน้มีความเหมาะสมในการนำไปปฏบิตัทิุกกิจกรรม

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจยัทีพ่บวา กจิกรรมการมีสวน

รวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลพังงาระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1  เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพังงาท่ีผูวิจัยสรางขึ้น มีความ
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนอนุบาลพังงาใน
ระดับมาก  จงึควรมกีารสงเสรมิใหคร ูและผปูกครองได
จัดกิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองใหตอเน่ือง
โดยเนนรปูแบบทีไ่มเปนทางการเพ่ือแลกเปลีย่นความรู
ในการดำเนินกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมี
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูอำนวยความสะดวกใน
การดำเนินการ อยางนอย เดือนละ 1 ครัง้

2.  จากผลการวิจัยท่ีพบวา ระดับการมีสวน
รวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลพังงา หลังการพัฒนาสูงกวาคาเฉล่ียกอน
การพัฒนาอยางมาก  จงึควรจัดสรรทรพัยากรการบริหาร

การพฒันากจิกรรมการมสีวนรวมของผปูกครองในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนอนุบาลพงังา
วีนัส  จีวะรัตน  ผศ.ดร.สุดารัตน  สารสวาง
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และส่ิงอำนวยความสะดวกตาง ๆ  เพ่ือใหการดำเนินการ
ตามโครงการในกลยทุธตาง ๆ  เปนไปตามแผนท่ีกำหนด
ไวและผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูนำครูในการ
บริหารการเปล่ียนแปลง เพ่ือสรางเครือขายผูปกครอง
ใหมากข้ึน  ตลอดจน ควรมีการเสริมแรง  สรางขวัญและ
กำลงัใจ เพ่ือใหผปูกครองนกัเรียนในระดบัช้ันตาง ๆ  เขา
มามสีวนรวมในการจดัการศึกษามากข้ึน

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1 .การนำ กิจกร รมการ มีส วน ร วมของ

ผูปกครองในการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติในสถาน
ศึกษาใหประสบผลสำเร็จน้ัน  หนวยงานตนสังกัด
ในระดับสูงข้ึนไป ทัง้สำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา  และ
กระทรวงศึกษาธิการ ควรมนีโยบายสงเสรมิ สนบัสนนุ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญตักิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ทีแ่กไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที ่3)
พ.ศ. 2553 อยางตอเนือ่ง รวมทัง้ สงเสรมิการวจิยัและ
พฒันา กลยทุธ หรอื รปูแบบการจดักจิกรรมการมสีวน
รวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ใหมากข้ึน

2.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือ กระทรวง
ศกึษาธกิาร  ควรมีบทบาทในการสงเสรมิ สนบัสนนุ และ
เผยแพรนวัตกรรมของสถานศึกษาท่ีประสบผลสำเร็จ
ในการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง หรือ
กลมุบคุคลตาง ๆ  ในการจดัการศกึษาเพือ่เปนแบบอยาง
ใหกับสถานศึกษาอ่ืนใหแพรหลายมากข้ึน

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไปจากผล
การวิจยัครัง้นี ้มปีระเด็นทีค่วรจะศกึษาคนควาวจิยัตอไป
ดงัน้ี

1. ปจจัยเชิงระบบที่สงผลตอความรวมมือ
ในการจัดการศึกษาของผูปกครอง

2. รูปแบบการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ

ในโรงเรยีนประถมศึกษาในภมูภิาคตาง ๆ
3. รูปแบบการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพของผูปกครองในโรงเรียน
ประถมศึกษา

4. รูปแบบการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษาเพ่ือมงุสูอาเซียน
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แนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในออูารยธรรม จงัหวัดราชบรุี
Promotion Guidelines for Cultural Tourism in the Cradle of Civilization
of Ratchaburi Province

นรินทร สงัขรักษา*

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ของนักทองเท่ียวชาวไทยในอูอารยธรรมจังหวัดราชบุรี 2)  ศึกษาความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกับการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมในอูอารยธรรม จังหวัดราชบุรี และ 3) ศึกษาแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในออูารยธรรม จงัหวดัราชบรุ ีการวจิยัครัง้นีใ้ชระเบยีบวธิกีารวจิยัแบบผสมผสานวธิ ีประกอบดวย 2 ขัน้ตอน คอื
ขัน้ตอนที ่1 วธิกีารวิจยัเชิงปรมิาณ กลมุท่ี 1 กลมุตัวอยางนักทองเท่ียวชาวไทย จำนวน 400 คนสมุตวัอยางแบบ
เปนระบบ  กลุมที่ 2 กลุมตัวอยางผูเก่ียวของกับการทองเท่ียว จำนวน  86 คน สุมตัวอยางแบบเปนระบบ
เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม 2 ชุด ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณระดับลึก จำนวน
17 คน และสนทนากลมุ จำนวน 12 คน ใชวธิกีารคดัเลอืกแบบเจาะจง  รวบรวมขอมลูท่ีไดและวเิคราะหขอมลู
เชิงปริมาณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป สถิติที่ใช รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบที
และทดสอบเอฟ และวเิคราะหขอมลูเชิงคณุภาพ ดวยการวิเคราะหเนือ้หา (Content Analysis)
             ผลการวิจยัพบวา

1. แรงจูงใจในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาพรวม อยูในระดับมาก การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ระหวางตัวแปรเพศกับแรงจูงใจในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยวไมแตกตางกัน สวนการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียวของแรงจูงใจในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักทองเที่ยว จำแนกตามอายุ
การศกึษา และอาชพี แตกตางกันอยางมนียัสำคญัทีร่ะดบั .05

2. ความคิดเหน็ตอการจัดการทองเท่ียวเชิงวฒันธรรมในภาพรวม อยใูนระดับมาก การเปรยีบเทียบคา
เฉล่ียระหวางตัวแปรเพศกับความคดิเห็นในการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของผเูก่ียวของกับการทองเท่ียว
แตกตางกันอยางมนียัสำคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 สวนการวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของความคิดเหน็
ในการจดัการการทองเทีย่วเชงิวัฒนธรรมของผเูก่ียวของกับการทองเทีย่ว จำแนกตามอายุ ระยะเวลาในการทำงาน
และการศึกษา มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทีร่ะดบั .05

แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในอูอารยธรรม
นรินทร  สงัขรักษา
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3. แนวทางการสงเสรมิการทองเท่ียวเชิงวฒันธรรมประกอบดวย 2 องคประกอบ คอื 1) แหลงทองเท่ียว
ประกอบดวยการวิเคราะหสวนขาดในปญหาและขอเสนอแนะของผูเกี่ยวของ การพัฒนาแบบพอเพียง(คอยเปน
คอยไป) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีผูนำท่ีเขมแข็ง เสียสละและจิตสาธารณะ การมีสวนรวมของ
ชมุชน ในลักษณะของ ชวร” ไดแก ชมุชน วดั โรงเรยีน และการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหโดดเดน  2) หนวยงาน
ภาครัฐประกอบดวย การสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งความรู สิ่งอำนวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว การพัฒนา
ศกัยภาพแหลงทองเท่ียว การอบรมบุคลากร การประชาสัมพนัธและการจัดกจิกรรมการทองเท่ียวอยางตอเนือ่งเพ่ือ
ใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน

Abstract
This research was  aimed to study 1) the motive force level of Thai tourists regarding cultural

tourism in cradles of civilization of Ratchaburi Province 2) the opinion of tourist related groups toward
this tourism in cradles of civilization of Ratchaburi Province and 3) the guideline of tourism promotion in
cradles of civilization of Ratchaburi Province. The research process was based on mixed method of
quantitative and qualitative methodologies and divided into two steps as followed:

Starting from the first step of quantitative method, four hundred of Thai tourists and eighty-six
of other related persons were systematically chosen as our respondents and these were interviewed
with structural questionnaire set no.1 and no.2 respectively. After that in the second step it would be
conducted with the qualitative method, the seventeen and twelve key informants were purposively
selected for an in-depth interview and invited to joint in the focus group discussion respectively. The
quantitative data was statistically analyzed with Statistical Computer Program Package and presented
in percentage, mean, standard deviation, outcomes of t-test and F-test method. For the qualitative data
it would be then analyzed with the technique of content analysis.

  From the results, the motive force of Thai tourists and the opinion of other persons were
measured and shown its overall results at much level. When tested with F-test method, the tourists had
their age, education and occupation associated with the motive force level significantly at P d”.05. The
guideline of tourism promotion was comprised of two components as followed:

  The tourist sites: There should have the analysis in its shortages and problems including the
recommendations from those concerned. The sites should be gradually developed and this was based
on enough to principle of Self-Sufficiency Economy. The leaders should have their strong leadership,
sacrifice and public mind. The community involvement should be formulated from the co-working together
of three main parts namely Community, Temple and School (CTS).

  The government sector: To develop the tourism the capacities in tourism resource, the
government offices should support and promote them to have enough knowledge, training for human
resources, public relation and advertising, movement of continuous tourism activities for sustainable
development.

แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในอูอารยธรรม
นรินทร  สงัขรักษา



วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 10 ฉบับท่ี 1 (มถิุนายน 2555 - ตลุาคม 2555)

150

บทนำ
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโต

และมีความสำคัญย่ิงตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศไทย รฐับาลจงึมนีโยบายสงเสริมการ
ทองเทีย่ว โดยการทองเทีย่วเริม่เขามามบีทบาทสำคญั
ในการพฒันาประเทศอยางจรงิจงัเปนคร้ังแรก เมือ่มกีาร
บรรจุแผนพัฒนาการทองเที่ยวไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 เรื่อยมา จนถึง
ปจจบุนั (นรินทร สงัขรักษา, 2552 : 1)

จงัหวัดราชบุรอียหูางจากกรงุเทพฯ เพยีง 100
กิโลเมตร เปนจังหวัดที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากร
ธรรมชาตแิละภูมปิญญาทองถิน่ มคีวามไดเปรยีบทาง
ดานทำเลทีต่ัง้ ประกอบกับโครงสรางพืน้ฐานของจังหวดั
มีการพัฒนาการเกษตรในทุกดาน อีกท้ังมีแมน้ำแม
กลอง ทำใหสภาพดินและแหลงน้ำมีความอุดมสมบรูณ
สามารถปลกูพชืและสตัวเศรษฐกจิไดหลายชนดิ (ศาลา
กลางจังหวัดราชบุรี.2555 :2-3) เศรษฐกิจหลักของ
จงัหวดัราชบรุจีงึมสีภาพท้ังเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม และเปนศูนยกลางการบริการของสวน
ราชการตางๆ จังหวัดราชบุรียังเปนเมืองโบราณท่ีไดมี
การคนพบในชวงเร่ิมตนของการศึกษาดานโบราณคดี
โบราณสถานและโบราณวตัถ ุ เหลานีถ้อืเปนมรดกทาง
วัฒนธรรม แสดงใหเห็นถึงรากฐานของการเปนสังคม
ไทย เปนหลักฐานทางประวัตศิาสตรและโบราณคดีทีช่ี้
ใหเห็นถึงประวตัคิวามเปนมาอันยาวนานของชาติ ทัง้ยัง
เปนประจักษพยานสำคัญท่ีแสดงวา  ชาติไทยมี
อารยธรรมท่ีเจริญรุงเรืองมานานนับศตวรรษ (เท่ียว
ชมราชบุร,ี ม.ป.ป.) จงัหวัดราชบรุมีสีถานทีท่องเทีย่วที่
สำคญัและมชีือ่เสยีงหลายแหง เชน พพิธิภัณฑสถานแหง
ชาติ เขาแกนจนัทน พระปรางควดัมหาธาตวุรวิหาร เมอืง
โบราณคูบัว จิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว
วดัหนองหอย ถ้ำเขาบิน พพิธิภณัฑหนงัใหญวดัขนอน วดั
เขาชองพราน วดัคงคาราม ถ้ำจอมพล ตลาดน้ำดำเนิน
สะดวก ธารน้ำรอนบอคลงึ เขากระโจม อทุยานหนุขีผ้ึง้
สยาม ตลาดเจ็ดเสมียน 119 ป  และศูนยวฒันธรรมไทย

ทรงดำ ฯลฯ (ราชบุรี, มป.ป. 26-63 ; ผูวาฯ ชวนกิน
ชวนซ้ือ ชวนเทีย่ว ชวนพักราชบรุ,ี ม.ป.ป. : 11-163)

จงึเหน็ไดวา จงัหวดัราชบรุมีศีกัยภาพในเร่ือง
ของการทองเท่ียว โดยเฉพาะการทองเท่ียวเชิง
วฒันธรรมท่ีมคีวามโดดเดน มชีือ่เสียงหลายแหง แตใน
การวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ทีเ่จาะจง ไดแก 1) เมอืงโบราณคบูวั รวมถงึจปิาถะภัณฑ
สถานบานคูบัว 2) หนังใหญวัดขนอน 3) จิตรกรรม
ฝาผนงัวัดคงคารามของจังหวัดราชบุร ีอนัเปนมรดกทาง
วฒันธรรมในการทองเท่ียวและเรยีนรวูฒันธรรม ดงันัน้
ผูวิจัยจึงตองการวิจัยแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมอยางยั่งยืน ตลอดจนสรางแรงจูงใจของ
นักศึกษาหรือนักทองเที่ยวมาทองเที่ยวเพ่ือการเรียนรู
วฒันธรรม อนัเปนการทองเท่ียวรูปแบบทีม่นุษยสรางข้ึน
ในการทองเท่ียวเชิงวฒันธรรมของแหลง (อ)ู อารยธรรม
จังหวัดราชบรุี

วตัถุประสงคการวจิยั
1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจใน

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของนกัทองเท่ียวชาวไทยใน
ออูารยธรรมจังหวัดราชบุรี

2.  เพ่ือศกึษาระดับความคดิเหน็ของผเูกีย่วของ
กับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในอูอารยธรรม จังหวัด
ราชบรุี

3. เ พ่ือ ศึกษาแนวทางการส ง เส ริมการ
ทองเท่ียวเชงิวฒันธรรมในออูารยธรรม จงัหวัดราชบรุี

แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกับการทองเท่ียวและบริการ
            ผวูจิัยไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการทองเทีย่ว
แนวคิดเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การทอง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
บรบิทและขอมลูทัว่ไปของจงัหวัดราชบุร ีประกอบดวย
แนวคดิของนักวชิาการ ดงัน้ี
           1. แนวคิดเก่ียวกับการทองเท่ียว ตามแนวคิด

แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในอูอารยธรรม
นรินทร  สงัขรักษา
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ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย(2541), อุดม เชย
กวีงศ และคณะ(2548), ศรัญยา วรากุลวิทย, (2546),
วรรณา วงษวานิช, (2539), บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา
(2548)
           2. แนวคดิเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
ตามแนวคิดของการทองเทีย่วแหงประเทศไทย (2541),
บญุเลศิ จติตัง้วฒันา (2548) , Gee, Choy and Makens
(1984), ฉลองศร ีพมิลสมพงศ (2542)
           3. แนวคิดเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ตามแนวคดิของบุญเลิศ จติตัง้วฒันา (2548)
           4. แนวคิดเก่ียวกับแรงจงูใจ ตามแนวคดิของ
จันทร ชุมเมืองปก (2546), สิทธิโชค วรานุสันติกุล
(2546), บญุเลิศ  ตัง้จิตวัฒนา (2548)

ระเบียบวธิีการวิจยั
การวจิยัคร้ังนีใ้ชระเบยีบวธิกีารวจิยัแบบผสม

ผสานวิธี (Mixed Method Research) เก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ประกอบดวย 2
ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนที่ 1 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรท่ีใชในการวิจยัคร้ังน้ี กลมุที ่1 เปนนักทองเทีย่ว
ชาวไทยที่มาทองเท่ียวในจังหวัดราชบุรี ในป 2553

จำนวน  1,115,221 คน กลุมตัวอยาง จำนวน 400 คน
วิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic
Random Sampling) และแตละแหลงทองเที่ยวท้ัง 3
แหง ใชการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
กลมุท่ี 2 เปนผเูก่ียวของกบัการจดัการทองเท่ียวในแหลง
ทองเท่ียว 3 แหง จำนวน 110 คน กลมุตัวอยางจำนวน
86 คน ใชการสมุตวัอยางแบบเปนระบบ (Systematic
Random Sampling)  เครือ่งมอืทีใ่ชเปนแบบสอบถาม
2 ชุด ชุดท่ี 1 นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียวเชิง
วฒันธรรม มคีาเช่ือม่ัน (r) = .9134 ชดุท่ี 2 ผเูก่ียวของ
กบัการทองเท่ียว มคีาเช่ือม่ัน (r) = .8786 ขัน้ตอนที ่2
การวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการสัมภาษณระดับลึก จำนวน
17 คน และสนทนากลมุ จำนวน 12 คน ใชวธิกีารคัด
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวบรวม
ขอมลูทีไ่ดและวิเคราะหขอมลูเชิงปริมาณดวยโปรแกรม
คอมพวิเตอรสำเร็จรูป และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
ดวยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย
              1. แรงจูงใจในการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ของนักทองเท่ียวชาวไทยในอูอารยธรรมจังหวัดราชบุรี

 
X  

S.D. 
  

       1.  3.88 .919  1 

       2.  3.83 .883  2 

       3.  3.76 .925  3 

       4.  3.60 .902  5 

       5.  3.41 1.057  6 

       6.  3.67 1.010  4 

                                                 3.69 .949   

ตารางท่ี 1  คาเฉล่ียและคาเบีย่งเบนมาตรฐานของกลมุตวัอยางจำแนกตามระดับแรงจูงใจในการทองเท่ียว
                 เชิงวัฒนธรรมโดยรวม

แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในอูอารยธรรม
นรินทร  สงัขรักษา
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                  (n=81 ) 

 
X  

S.D. 
  

       1.  3.81 .876  1 

       2.  3.50 1.032  4 

       3.  3.54 .935  3 

       4.  3.60 .950  2 

       5.  3.48 .950  5 

                                                 3.59 .946   

จากตารางท่ี  1 พบวา กลมุตัวอยางมแีรงจูงใจ
ในการทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรมในภาพรวมทัง้ 6 ดานอยู
ในระดับมาก ( X = 3.69,S.D.=.949)  ยกเวนดาน
การประชาสัมพันธอยูในระดับปานกลาง ( X =
3.41,S.D.=1.057)  เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา ดาน
สิ่งดึงดูดใจในการทองเท่ียวมีคาคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด
( X =3.88,S.D.=.919) รองลงมาเปนดานส่ิงอำนวย
ความสะดวก มคีาคะแนนเฉล่ีย( X =3.83,S.D.=.883)
และดานท่ีต่ำท่ีสุดอยูในระดับปานกลาง คือ ดานการ
ประชาสัมพนัธ  ( X =3.41,S.D.=1.057)

2. การเปรียบเทียบความแตกตางของ
คะแนนคาเฉลีย่ของแรงจงูใจในการทองเท่ียวของ

กลุมตัวอยางจำแนกตามลักษณะสวนบุคคลไดแก
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได และอาชพี

การเปรียบเทียบคาเฉล่ียระหวางตัวแปร
กับแรงจูงใจในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
นักทองเท่ียว จำแนกตามเพศ มีแรงจูงใจในการ
ทองเท่ียวไมแตกตางกัน

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
ของคะแนนความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงศิลป
วฒันธรรม ของกลมุตัวอยาง จำแนกตามชวงอายุ ระดบั
การศึกษา รายได และอาชีพ มีความพึงพอใจในการ
ทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ของนักทองเท่ียว แตกตาง
กนัอยางมนียัสำคัญทีร่ะดบั .05 สรปุไดดงัตารางที ่2

ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบและวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของแรงจูงใจในการทองเทีย่วเชงิวฒันธรรม
                ของนกัทองเทีย่ว จำแนกตามลักษณะสวนบุคคล

 

    

  t-test p-value F-test p-value 

1  -.910 .363   

2    5.594* .000 

3    9.821* .000 

4    3.599* .000 

              3. ความคิดเหน็ของกลมุตวัอยางตอการจัดการทองเท่ียวเชงิวฒันธรรม จงัหวดัราชบรุี

ตารางท่ี  3 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจำแนกตามระดับความคิดเห็นในการทองเท่ียว
    เชงิวัฒนธรรมโดยรวม

แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในอูอารยธรรม
นรินทร  สงัขรักษา
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  t-test p-value F-test p-value 

1  -2.708* .008   

2    2.792* .023 

3    9.958* .000 

4    6.152* .000 

           *  .05   

จากตารางท่ี  3 พบวา กลมุตัวอยางมคีวามคิด
เห็นตอการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในภาพรวม
ทัง้ 5 ดานอยใูนระดบัมาก ( X =3.59,S.D.=.946)  เม่ือ
พิจารณารายดาน  พบวา การจัดการดานกายภาพ
หรือภูมิทัศน  มีคาคะแนนเฉล่ียสูง ท่ีสุด  ( X  =
3.81,S.D.=.876) รองลงมาเปนการจัดการดานความ
ปลอดภัย มีคาคะแนนเฉล่ีย( X =3.60,S.D.=.950)
และดานท่ีต่ำท่ีสดุอยใูนระดบัปานกลาง คอื การมีสวน
รวมของชมุน ( X =3.48,S.D.=.950)
            4. การเปรยีบเทียบความแตกตางของคา
เฉลี่ยของคะแนนแรงจูงใจในการทองเที่ยวของ

กลมุตวัอยางทีม่ลีกัษณะสวนบคุคลไดแก เพศ อายุ
ระยะเวลาในการทำงาน และระดบัการศึกษา

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางตัวแปรกับ
แรงจงูใจในการทองเทีย่วเชงิวฒันธรรมของนกัทองเทีย่ว
จำแนกตามเพศ มแีรงจูงใจในการทองเท่ียวแตกตางกนั
อยางมีนยัสำคญัทีร่ะดับ .05

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
ของคะแนนความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงศิลป
วฒันธรรม ของกลมุตัวอยาง จำแนกตามชวงอายุ ระดบั
การศึกษา รายได และอาชีพ มีความพึงพอใจในการ
ทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ของนักทองเท่ียว แตกตาง
กนัอยางมนียัสำคัญทีร่ะดบั .05 สรปุไดดงัตารางที ่4

ตารางที ่4  การเปรียบเทียบและวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีวของความคิดเห็นตอการจดัการทองเท่ียว
   เชงิวฒันธรรมของผเูกีย่วของกับการทองเท่ียวเชิงวฒันธรรม จำแนกตามลกัษณะสวนบุคคล

              5. ผลการวเิคราะหขอมลูเชงิคณุภาพ
                  จากการสัมภาษณระดับลึก ผใูหขอมูล
หลกั ไดแก เจาอาวาสวดัทัง้ 3 แหง นายกองคการบรหิาร
สวนตำบล กำนัน และผใูหญบาน แหงละ 4 คน และ
หนวยงานภาครัฐ คือ ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด รวม 17 คน และการสนทนากลุม
(Focus Group Discussion) กับผู เกี่ยวของกับ
การทองเทีย่วเพ่ือการศกึษาศลิปวฒันธรรม จำนวน 12
คน ผลการวิจยั ดงัน้ี

5.1 ศักยภาพของการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี

      จากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการ

สมัภาษณระดับลึก และการสนทนากลมุ กบัผเูก่ียวของ
กับการทองเท่ียว นักทองเท่ียว และหนวยงานทองถ่ิน
รวมถึงภาครฐั ในประเด็นศกัยภาพ ปญหาของท้ัง 3 แหง
พบวา ศักยภาพของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีไดมีการพัฒนาที่กาวหนาเปน
ลำดับจากท่ีสถานท่ีทองเท่ียวไมคอยรูจัก จนเร่ิมมี
ชือ่เสียงมากข้ึนเนือ่งจากจงัหวดัราชบรุมีอีตัลกัษณทาง
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ทั้งชาติพันธุ จึงตองสืบสาน
อนุรักษไวใหคนรุนหลัง นอกจากนี้ยังกลาวเสริมอีกวา
วฒันธรรมท่ีมคีวามหลากหลายชาติพนัธ ุดงัวา “ถามอง
ดานพ้ืนถ่ิน ชาติพนัธคุนราชบุรเีปนคนรักษาเรือ่งความ
เปนอยูในอัตลักษณของเขา อยากใหเยาวชนรุนหลัง
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คงไวซึง่เชือ้สาย ภาษาท่ีเปนเอกลักษณ คงไวซึง่ความ
งามความดีสืบสานกันไว” ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีทุนทาง
วฒันธรรมมากมาย ถงึ  8 ชาติพนัธนุบัเปน อตัลกัษณ
ทีโ่ดดเดนของจังหวัดราชบุร ีโดยทีจ่งัหวัดราชบุรมีจีดุเดน
ในเร่ืองของการทองเท่ียวเชิงวฒันธรรมกบัการทองเท่ียว
เชิงธรรมชาติ ซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจของ
ชมุชนได ดงัทีว่ฒันธรรมจงัหวดัราชบรุ ีกลาววา

         “ถาพูดถึงคุณคาศิลปวัฒนธรรม
ราชบุรี จะมองถึงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีทุน
เดิมมากมาย เปนตนวา ชาติพันธุตางๆ
เพราะเปนเมืองตนราชวงศจกัร ีรชักาลที ่1
เปนหลักฐานบงบอกความเปนอยูใน
จังหวัด ซึ่งประเทศไทยมีหลากหลายทาง
ศาสนา ทางราชบุรกี็จะมทีัง้ พทุธ ครสิต
อสิลาม ทีเ่ขามาอยตูรงนี ้และเปนคนทีร่กั
พืน้ถิน่กนัอย ูเชน ชาวไทยด้ังเดิมจะอยแูถว
โพธาราม มปีระเพณีอนรุกัษไว และเวลา
มชีวงวฒันธรรมเราก็จะจดังานวฒันธรรม
อนุรักษเก่ียวกับชาติพันธุและอาหารพื้น
ถิน่... จรงิๆแลวเรามทีนุทางวัฒนธรรมอยู
แลว เราไมจำเปนตองสรางใหเปนสมัยใหม
เชน สวนผ้ึง จะมีโครงการที่วัฒนธรรม
ทำอยแูลว ชือ่วาโครงการบานรักษไทย ตรง
นั้นจะมีชาวกะเหร่ียงอยู เราก็จะสงเสริม
ใหพื้นท่ีเหลาน้ันเปนหมบูานชาวกะเหร่ียง
และอยากใหมอีาชพีเกีย่วกบั   การถักทอ
ทอผา การคาขาย ปลกูผกัเก่ียวกับพชืการ
เกษตร ใหไดมาจำหนายในหมบูาน เพราะ
ทกุวนันีต้รงน้ันนาจะเปนสถานทีท่องเท่ียว
อยางดีเลย”

             สวนศกัยภาพการทองเทีย่วในจังหวดัราชบรุี
ทางสำนกังานการทองเท่ียวและกฬีาในฐานะผรูบัผดิชอบโดย
ตรงของจงัหวดัราชบรุ ีซึง่หัวหนากลมุงานการทองเท่ียว
กลาวถึง ภาพรวมของการทองเทีย่วในจงัหวัดราชบรุ ีดงัวา

      “ราชบุรเีคยเปนออูารยธรรมมา
กอน ทางโบราณคดี ของเกาที่คนพบได
เ คย เจ ริญมาก อน ในสมั ยทวา รว ดี
ดังขอมูลในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ทางสำนกังานเองพยายามพรเีซน็ตราชบุรี
ในฐานะเมืองเกาก็จะนำศิลปะเผยแพรตอ
สายตานักทองเท่ียว ...เติบโตคอนขางเร็ว
เดนๆของราชบรุ ีมอีย ู 3 อยางคะ อยาง
แรกคือ ความหลากหลายของชาติพันธุ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
ความหลากหลายของศิลปะ คือ เรา
นำเสนอราชบุรีเมืองของศิลปะ มีหลาย
แขนง แหลงทองเท่ียวภูเขา น้ำตก ปาไม”

             ศกัยภาพของชมุชนสรอยฟา อนัเปนท่ีตัง้ของ
วดัขนอนหนังใหญ มศีลิปวฒันธรรมทีเ่กาแกสบืทอดตอ
กนัมา มอีายุมากกวา 100 ปขึน้ไป มคีวามหลากหลาย
โดยเฉพาะหนังใหญมีความโดดเดน มีเพียง 3 แหงใน
ประเทศไทย ดงัท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลสรอยฟา
กลาววา

           “ปจจบุนัในตำบลสรอยฟา มี
แหลงศิลปวัฒนธรรม เชนหนังใหญวัด
ขนอน  มวีดัทีเ่กาแกก ็คอนขางจะอาย ุ100
กวาปขึน้ไป 4 วดั วดัมวง วดัเกาะ วดัขนอน
วัดสรอยฟา ที่จะรายเรื่อยกัน แหลง
วฒันธรรมกจ็ะมวีดัขนอน วัดเกาะ อาคาร
โรงเรียนเกาแกตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5
โรงเรียนไดยุบไปเหลือแตอาคาร วัดมวง
จะมี...จะมีวัฒนธรรมศิลปะความหลาก
หลาย โดยเฉพาะหนังใหญเนีย้ มแีหงเดยีว
ในราชบรุ ีแตทัง้หมดขณะน้ีมอีย ู3 แหงคอื
ทีว่ดัสวางอารมณ จงัหวดัสงิหบรุแีละอีกที่
แหงหน่ึงทีว่ดัดอน จงัหวัดระยองนอกจากน้ี
หนังใหญวดัขนอนยังได รางวัลจากยเูนสโก
แหงเกียรตยิศในเร่ืองศลิปวฒันธรรม ในตวั
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ความเปนมาของหนังใหญหรือศิลป
วัฒนธรรมแบบน้ี  มันเปนของโบราณนะ
เลาสกูนัฟง สบืทอดจากผสูงูอายทุีแ่ลวมา
ตกทอดมาเรื่อยๆ เขาเรียกวาเปนแหลง
เรยีนรทูางปญญา และวัฒนธรรม ซึง่การ
เลากนัมาเน่ียถอืวาเปนคณุคาของหมบูาน

และชุมชน การแสดงหนังใหญแตกอนทั่ว
ไปหาดูได ไมยาก  ไมมีสะพาน  ไมมี
ถนนอะไรใหญโต อกีอยางการติดตอส่ือสาร
มันตองไปทางเรือ” จากการวิเคราะห
ศักยภาพ ของแหลงทองเท่ียวท้ัง 3 แหง
สามารถสรปุไดดงัตารางท่ี 5

 ตารางที ่5 แสดงการวิเคราะหศักยภาพของแหลงทองเท่ียวทัง้ 3 แหง
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5.2 แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียว
เพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรมในอูอารยธรรม
จังหวัดราชบุรี

แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเพ่ือ
การศึกษาศิลปวัฒนธรรมของเมืองโบราณและจิปาถะ
ภณัฑสถานบานคบูวั ภายในวัดโขลงสวุรรณคีร ีมกีาร
จัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบคอยเปน
คอยไป ไมกอหนี้ มีภูมิคุมกัน อยูอยางวิถีเรียบงาย
ชุมชนมีรายได สามารถสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
การขายอัตลักษณความเปนคูบัว ไดแก ผาจกคูบัว
ชาติพันธุไท-ยวน จิปาถะภัณฑและกำแพงเมืองคูบัว
มีคลังความรูชุมชน สวนบทบาทการสนับสนุนของ
องคกรภาครัฐและเอกชน มีการสนับสนุนจากหลาย
หนวยงาน เชน โรงไฟฟาราชบุรี มีการจัดการการ
ทองเท่ียวแบบพอเพียง มีสิ่งอำนวยความสะดวกเนน
การประชาสัมพันธ กิจกรรมการทองเท่ียวการอนุรักษ
สบืทอด ไท-ยวน วนัสงกรานต นางงอม แสง ส ี เสยีง
มีกิจกรรมครบวงจร สวนปจจัยความสำเร็จ คือ ผูนำ
การมีสวนรวม การจัดการ การประชาสัมพันธ ใชหลัก
“บวร” สามัคคี สวนปจจัยความลมเหลว คือ
ผลประโยชน  ความขดัแยง ขาดการมสีวนรวม ทฐิ ิอจิฉา
แนวทางการแกไขตองมีการประชุมช้ีแจงการแลก
เปลีย่นเรียนร ูและสรางใหคนในชุมชนมสีวนรวมในการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
              สวนจุดเดนของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
คูบัว ซึ่งหัวหนากลุมงานการทองเท่ียว สำนักงานการ
ทองเทีย่วและกีฬาจงัหวดัราชบรุ ีมมีมุมองวา “สวนวดั
โขลงสวุรรณครี ีมรีองรอยของกำแพงเกาท่ีบงบอกเปน
เมืองโบราณ เปนชุมชนที่อพยพมาจากภาคเหนือของ
ไทย ผสมศลิปะกนั ...แตยงัไมเปนทีร่จูกัมากนัก จำเปน
ตองประชาสัมพันธเพิ่มเติม”นอกจากน้ี “ทางสำนัก
งานฯ มกีารดำเนนิการเรือ่งของส่ิงอำนวยความสะดวก
การจัดงานประเพณีและประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง
ดงัวา “...มงีบประมาณสรางหองน้ำ การขยายแสง ส ีเสียง
เราพยายามทำตอเน่ืองใหเปนงานประเพณีทกุปคะ”

สวนแนวทางในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประการหน่ึงคือ รานคาและผเูก่ียวของกับการทองเท่ียว
ควรแตงกายดวยชุดไท-ยวน อันบงบอกถึงอัตลักษณ
วัฒนธรรมไท-ยวน เ พ่ือใหนักทองเที่ยวไดชื่นชม
วัฒนธรรมเวลามาทองเท่ียวในคูบัว ดังที่เจาอาวาส
วัดโขลงสุวรรณคีรี กลาววา “อยางงี้ไง ในแนวคิดของ
ฉันท่ีวารานคาอะนะ เวลาคนเขามาขายในวัด ถา
นักทองเที่ยวทำเปนระบบคนท่ีเขามาเยอะๆ อยางเนี่ย
เปนพนั สองพันอยางเง้ีย ตอไปคนท่ีเขามาขายของใน
นี่นะ ตองแตงชุดประจำคูบัวตรงนี้นะ แมวาจะเปน
ลกูเด็กเล็กแดง ตรงนี”้
             สวนวัดขนอนหนงัใหญมีการจดัการตามแนว
ทางเศรษฐกจิพอเพียงเชนกัน มกีารพ่ึงตนเอง ชุมชนมี
รายได คอยเปนคอยไป ความรแูละคุณธรรม มหีลักสูตร
ทองถิ่น คลังความรูชุมชน บทบาทการสนับสนุนของ
องคกรภาครฐัและเอกชนไดรบัการสนบัสนุนจากหนวยงาน
ภาครัฐ มีการจัดการการทองเท่ียวมีสิ่งอำนวยความ
สะดวก ความปลอดภยั  การเปนแบบอยางใหกบัแหลง
ทองเท่ียวอ่ืนๆ มกีจิกรรมการทองเท่ียว คอืการไหวพระ
ประธาน การทำการตลาด  การสรางความแตกตาง
การประชาสัมพันธ  การพัฒนาคน การจัดการทางน้ำ
มหกรรมหนังใหญ วันสงกรานต การแสดงหนังใหญ
ทกุวันเสาร ปจจยัความสำเรจ็ คอื ใชหลกับวร การมสีวน
รวม การทมุเทจริงจงั ศรทัธาในตวับคุคล ความร ูสวน
ปจจยัความลมเหลว ไมพบแตสามารถพัฒนาเปนลำดบั
ขัน้ ทีเ่จริญรงุเรืองไมลงไปถงึจดุต่ำสดุ
             สวนจดุเดนทางหัวหนากลุมงานการทองเท่ียว
สำนกังานการทองเทีย่วและกฬีาจังหวัดราชบรุ ีมองหนงั
ใหญวดัขนอน วา “จดุเดนของวัดขนอน คอื เปนศิลปะ
การแสดงชั้นสูงท่ีหาดูไดยากแลว เปนแคกลุมคนเล็กๆ
ทีส่ามารถอนรุกัษไวได...เปนส่ิงดีทีท่ำใหเกิดการรักในถ่ิน
กำหนด เทศกาลประเพณีเปนสสีนั.”

จดุออน คอื การทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรมไมคอย
ประสบความสำเรจ็ เนือ่งจากคนสวนใหญ คอื ภาครัฐ
และหนวยงานคางๆ ไมเขาใจการจัดการทองเท่ียว
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เชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะหนังใหญ ที่ตองลงลึกไปถึง
รากเหงาทีแ่ทจรงิ และภาครัฐตองใหการสนบัสนนุอยาง
แทจริง ดงัท่ีเจาอาวาสวัดขนอนหนังใหญ  กลาววา

“การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสวนใหญ
มนัไมคอยประสบความสำเรจ็ สวนใหญลม
เหลวเลยทีเดียว เนือ่งจากการไมเขาใจของ
คนทำงานวัฒนธรรมซะมากกวา แลวก็เรา
รวมกนัอนรุกัษสกัแตวาทำแค แคใหรวูาทำ
แตไมไดหย่ังลึกลงไปในรากเหงาโดยแทจริง
อนันีค้อืการอนุรกัษเพียงแตเปลืองนอก มนั
เลยทำใหงานวัฒนธรรมไมยั่งยืน พอลงไป
ทำชุดหน่ึงปบ พอสำเร็จแลวก็เลิก และมัน
เดินตอไปไมได ถาไมทำไปเรื่อยๆ อันน้ีคือ
ขอออน ของคนไทยท่ีทำใหเหน็วา ไดดแีลว
ก็หยุดละ การทำใหมันเดินไปไดมันตองมี
การสนับสนุนไปเร่ือยๆ เพราะวา การทอง
เท่ียวงานวฒันธรรมมันไมใชงานท่ียัง่ยืน มนั
ควรท่ีจะทำในเรือ่งของการอนรุกัษไปเรือ่ยๆ
มนัจะทำใหตรงนีอ้ยไูด แลวก็ภาครฐัตองให
การสนับสนุนอยางแทจริง ถาภาครัฐสนับสนุน
อยางแทจรงิ การจดัการวฒันธรรมจรงิๆแลว
มนัใชงบประมาณไมมาก ถามกีารดูแลเดน
สถานที่นั้นมันเดนเรื่องอะไร เราทำตรงนั้น
ตรงนัน้ตองมีเร่ืองอะไร อยางเชน วดัขนอน
เน้ีย มเีร่ืองหนังใหญ สถานท่ีในวดัตองด ีโรง
แสดงหนังใหญตองด ีมนัตองมีงานออกมาให”

              ขณะท่ีวัดคงคาราม มกีารจัดการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเชนกัน มีการพึ่งตนเอง การใชพลัง
ชุมชน การเกษตรผสมผสาน คลังความรูชุมชน สวน
บทบาทการสนับสนุนขององคกรภาครัฐและเอกชนยัง
ใหการสนับสนนุนอยมาก การจัดการการทองเท่ียวมกีาร
จัดการสมัยใหม การจัดการความรู โครงสรางบริการ
การบริหารพื้นท่ี สิ่งอำนวยความสะดวก การเปด

โลกทัศน การจดัทำโครงการ การพัฒนาคน กจิกรรมการ
ทองเท่ียว เชน ถนนขาวแช ฟนฟูวัฒนธรรมมอญ วัน
สงกรานต สวนปจจยัความสำเรจ็ ใชหลักจติอาสา บวร
ปจจยัความลมเหลว คอื การมสีวนรวม และผนูำ
               จติรกรรมฝาผนงัวัดคงคาราม  ในชมุชนคลอง
ตาคตมีความหลากหลายในเช้ือชาติมอญมีศิลป
วัฒนธรรม ไมวาจะเปนจิตรกรรมฝาหนังที่มีความสวย
งามและเกาแก กุฏไิทย 9 หองและพิพิธภัณฑพื้นบาน
ลวนบงบอกอัตลักษณชาวมอญได ดังที่อดีตปลัดองค
การบริหารสวนตำบลคลองตาคต  ซึ่งเปนชาวมอญ
กลาววา “จดุเดนท่ีสำคญัของวดัคงคาราม คอื จติรกรรม
ฝาผนงัท่ีเกาแกมคีวามสวยงาม และความเปนชมุชนมอญ”

      สวนในประเด็นการทองเท่ียวเชงิวฒันธรรม
อดีตปลัดองคการบรหิารสวนตำบลคลองตาคต ซึง่เปน
คนในพ้ืนที ่เคยเปนปลดัองคการบริหารสวนตำบลสรอย
ฟา อดีตปลดัองคการบรหิารสวนตำบลคลองตาคต และ
ปจจุบันเปนปลัดองคการบริหารสวนตำบลคลองขอย
กลาวถึงสภาพการณของการทองเท่ียวเชิงวฒันธรรมใน
อดีตมีความลมุๆ ดอนๆ คนไมคอยใหความสำคญัเทาท่ี
ควร ดงัวา

“ผมสะทอนสองท่ีครับท่ีอยวูดัขนอนมา
5 ป แลวก็ทีว่ดัคงคาราม คอืในสมยักอนเนีย่
แหลงทองเทีย่ว เชน วดัขนอน  วดัคงคาราม
ยังไมไดรับความสำคัญนะครับ ก็นักทอง
เท่ียวจะมานอยเปนที่รูจักในกลุมเฉพาะ
ตอนหลังเมือ่ทางวัดขนอนไดรบัรางวัลยูเนสโก
ก็ไดรับการยอมรับเพราะฉะน้ันตรงนั้นคือ
สื่อท่ีกระจายไปมันทำใหกลุมนักทองเท่ียว
เขามามาก ทีน่ีใ้นสวนท่ีอกีอยางท่ีผมสงัเกต
คือ ตอนน้ีเร่ืองการทองเท่ียวกระแสมัน
เปลีย่นไปคนท่ีมคีวามรคูนทีม่ฐีานะสวนมาก
นะผมจัดคนที่มีความรู มีอายุ พวกกลุมๆ
ชัน้กลางหรอืชัน้บนนดิหนึง่จะมาหันมาสนใจ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแลวเพื่อความ
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โลมใจ นัน่คอืกลมุผใูหญเขามาก็จะพาบุตร
หลานเขามาดวย”

                จึงเห็นไดวาแนวทางการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเพ่ือการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย
2 องคประกอบ คอื 1) หนวยงานภาครัฐ ไดแก หนวย
งานในชมุชน เชน องคการบริหารสวนตำบล และองคกร
ชมุชน เปนตน  หนวยงานภาครัฐภายนอก ไดแก สำนัก
งานการทองเท่ียวและกฬีาจังหวัด สำนกังานวัฒนธรรม
จังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด หอการคาจังหวัด
รวมถึงททท.ภาค เปนตน 2) แหลงทองเท่ียว เปนการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวของชุมชน สำหรับแนวทางการ
สงเสริมการทองเท่ียวเพ่ือการศึกษาศิลปวัฒนธรรม
ประกอบดวยการวิเคราะหสวนขาดในประเด็นปญหา/
อุปสรรคและขอเสนอแนะของผูเกี่ยวของ การพัฒนา
แบบพอเพียง (คอยเปนคอยไป) ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง ไดแก ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และภมูคิมุกัน และ 2 เง่ือนไข คอืเง่ือนไข

คุณธรรม และเง่ือนไขความรู การมีผูนำที่เขมแข็ง
เสียสละและจิตอุทิศ การมีสวนรวมของชุมชน ใน
ลักษณะของ “บวร” ไดแก บาน วัด โรงเรียน การจัด
กิจกรรม การทองเท่ียวท่ีตอเน่ือง การประชาสัมพันธ
ผานส่ือตางๆ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใหกับ
นกัทองเทีย่ว การพฒันาแหลงทองเทีย่วใหโดดเดนและ
สามารถจูงใจใหนกัทองเท่ียว สิง่สำคัญในการสนบัสนนุ
จากหนวยงานภาครัฐ ทัง้ความร ูสิง่อำนวยความสะดวก
การพัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียว การประชาสัมพนัธ
และการจดักจิกรรมอยางตอเน่ือง สรปุไดดงัตารางท่ี 6

จากการประมวลขอมลูท่ีได ผวูจิยัไดวเิคราะห
ปรากฏการณของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ทั้ง
3 แหง ที่เปนการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประกอบดวย การจัดการการทองเท่ียว บทบาท
การสนับสนุนขององคกร  กิจกรรมการทองเท่ียว
ป จ จั ย ค ว ามสำ เ ร็ จ และป จ จั ย ค ว ามล ม เ หลว
ดงัตารางที ่6
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย
              จากผลการวิจยั ผวูจิัยมีขอเสนอแนะ 2 ระดับ
คือ ขอเสนอแนะระดับนโยบายและขอเสนอแนะใน
การนำผลการวิจัยไปใช รวมถึงขอเสนอแนะการวิจัย
คร้ังตอไป ดงัตอไปนี้

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จากผลการวิจัยท่ีพบวา การทองเท่ียว

เชิ งวัฒนธรรมยั ง ไมมี สิ่ งดึ งดูดใจ ท่ี โดดเดนให
นกัทองเท่ียวสนใจมากพอ ดงัน้ันศาลากลางจงัหวดัและ
สำนักงานการทองเท่ียวจังหวัดควรจัดทำแผนยุทธ
ศาสตร เพื่อสงเสริมการทองเ ท่ียวเชิงวัฒนธรรม
สรางเอกลกัษณ/ความร/ูคณุคา ใหเหน็วฒันธรรมเฉพาะ
ทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณเพ่ือการศึกษาศิลปวัฒนธรรม/
ตวัตนของคนในออูารยธรรมจงัหวดัราชบรุี

2. จากผลการวิจัยท่ีพบวา การประชา
สมัพันธแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยใูนระดับต่ำสุด
ดงันัน้สำนกังานการทองเท่ียวจังหวัดและการทองเท่ียว
แหงประเทศไทย สาขาเพชรบุร ีควรเรงรดัและสนับสนนุ
สงเสริมการประชาสัมพันธเชิงรุก รวมถึงหนวยงาน

ภาครัฐในระดับจังหวัดควรสนับสนุนดานงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม/การรณรงค การทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมตามปปฏิทินอยางจริงจังและตอเน่ือง

3. จากผลการวิจัยที่พบวา การทองเท่ียวใน
จงัหวัดราชบุร ีมปีญหาดานการมสีวนรวมในแหลงทอง
เที่ยว ดังนั้นสำนักงานการทองเที่ยวจังหวัดและสำนัก
งานวัฒนธรรมจงัหวัด ควรเรงรดัและสนบัสนุน สงเสรมิ
การมีสวนรวมอยางจริงจัง การจัดเวทีแลกเปล่ียน
เรยีนร ูและจิตสำนกึในการเปนเจาบานทีด่ี

2. ขอเสนอแนะจากการนำผลการวิจยัไปใช
จากขอคนพบการวิจยัครัง้น้ี ควรพจิารณา

ประเด็นตางๆ เพ่ือใหเกิดผลสำเร็จในการทองเท่ียว
ดงัน้ี

1. จากผลการวิจยัทีพ่บวา แหลงทองเทีย่ว
ที่ศึกษา ยังขาดการจัดการท่ีดี ทั้งดานรานอาหารและ
เคร่ืองด่ืม รานขายของที่ระลึก หรือสินคาพ้ืนถ่ิน และ
ไฟฟาแสงสวาง รวมถึงมัคคุเทศกทองถิ่นท่ีบริการ
นักทองเท่ียวท่ีอยูในระดับต่ำสุด เนื่องจากการขาด
การมสีวนรวมอยางจรงิจงัและตอเนือ่งดงันัน้สำนกังาน
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การทองเท่ียวจังหวัดและองคการบรหิารสวนตำบล ควร
มกีารประชมุ จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนร ูและจดัทำแผน
ปฏิบตัิการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

2. จากผลการวิจยัท่ีพบวา ขอมูลการเดินทาง
เชน ปายบอกทาง สิง่อำนวยความสะดวก เพือ่การทอง
เท่ียว ขอมลูขาวสารเกีย่วกับการทองเท่ียว เชน แผนพับ/
เอกสารแนะนำ รวมถึงอินเทอรเน็ต ยังขาดการพัฒนา
และไมเพียงพอ ดังนั้นสำนักงานการทองเที่ยวจังหวัด
และองคการบริหารสวนตำบล ควรจัดทำแผนเพ่ือขอ
งบประมาณ การสนบัสนุนการดำเนินการจากหนวยงาน
ที่เก่ียวของ

3. จากผลการวจิยัทีพ่บวา การประชาสมัพนัธ
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยูในระดับต่ำสุด เน่ือง
จากการขาดการประชาสัมพันธและไมตอเนื่อง ไมมี
ปฏิทินกิจกรรมการทองเที่ยว  ดัง น้ันสำนักงาน
การทองเท่ียวจังหวัดและองคการบริหารสวนตำบล
รวมกับสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน ควรเรงรัดการ
ประชาสมัพนัธเชงิรกุ โดยเฉพาะการเสนอขาวสารผาน
ทางส่ือ ปายโฆษณาการทองเท่ียว รวมถึงการประชา
สัมพันธผานทางส่ือสารมวลชน ทางเว็บไซต หรือ
อินเทอรเน็ต และสงขาวกิจกรรมการทองเที่ยวใหกับ
การทองเทีย่วแหงประเทศไทย สาขาจงัหวดัเพชรบรุี

4. จากผลการวิจัยที่พบวา การทองเท่ียว
เชงิวฒันธรรม ยงัขาดการจดักิจกรรมทีส่รางสรรค และ
การพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหโดดเดนเปนท่ีดึงดูดใจ
นกัทองเท่ียว ทัง้ทีม่ศีลิปวัฒนธรรมอยแูลว ดงันัน้สำนกั
งานการทองเทีย่วจงัหวดัและองคการบริหารสวนตำบล
ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือเวทีประชาคม
การศึกษาดูงานแหลงทองเที่ยวที่ประสบความสำเร็จ
เพ่ือสรางการมสีวนรวมของทองถ่ิน ในหลกั “บวร” ไดแก
บาน วัด โรงเรียน และชุมชน จากความขัดแยงและ
ไมเขาใจกัน รวมถึงการรับฟงความคิดเหน็ซ่ึงกันและกัน

5. จากการวิจัยที่พบวา  การเรียนรูศิลป
วัฒนธรรมที่นักทองเท่ียวกลุมนักเรียน/นักศึกษาและ
ผสูงูอายุไดเหน็คณุคาและใหความสำคญั ดงันัน้สำนกั

งานการทองเทีย่วจงัหวดัและองคการบรหิารสวนตำบล
ควรประสานกับสถาบันการศึกษาจัดอบรมผูนำชม
มคัคเุทศกทองถ่ิน ผมูจีติสาธารณะ เพือ่ใหความรนูำชม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพ รวมถึง
การเปนเจาบานท่ีดี

6. จากขอคนพบที่วาชุมชนมีการปฏิบัติ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวิถีชุมชน
ที่เรียบงาย มีผูนำที่เขมแข็ง ดังนั้นสำนักงานการทอง
เท่ียวจังหวัดและองคการบรหิารสวนตำบล ควรนำส่ิงดีๆ
เชน ทนุทางสังคม ทนุทางวัฒนธรรม ความเปนชาตพินัธุ
ในแหลงอารยธรรมของจังหวัดราชบุรี มาเสริมสราง
จุดเดนใหเกิดการเรียนรู การศึกษาศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชนใหประสบ
ความสำเรจ็
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การศกึษาคณุลกัษณะผใูหคำปรกึษาชุมชน ของนกัศกึษา
สาขาวชิาจิตวิทยาชมุชน มหาวทิยาลยัศิลปากร
Study of Characteristics of Community Counselors of Stu-
dents in Community Psychology Division, Silpakorn University
อาดมั นลีะไพจิตร*

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาองคประกอบคุณลักษณะของผูใหคำปรึกษาชุมชนและสำรวจ
คุณลักษณะผูใหคำปรึกษาชุมชนของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยัศิลปากร กลมุตัวอยางท่ีใชในการวิจยัแบงเปนสองกลมุ คอื กลมุแรกเปนอาจารย
สอนในระดับมหาวทิยาลัยท่ีมวีฒุิการศึกษาปรญิญาเอก ในสาขาวิชา จติวิทยาการใหคำปรึกษา จำนวน 17 คน
เพ่ือใชในการศึกษาองคประกอบของคุณลักษณะของผูใหคำปรึกษาชุมชน กลุมท่ีสองเปนนักศึกษาสาขาวิชา
จิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 131คน
เพ่ือใชในการสำรวจคุณลักษณะผูใหคำปรกึษาชุมชน

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี
1. การวเิคราะหองคประกอบคณุลกัษณะของผใูหคำปรึกษาชมุชน ผเูชีย่วชาญมคีวามคิดเห็นท่ีสอดคลอง

กันจำนวน 23คุณลักษณะ และคุณลักษณะของผูใหคำปรึกษาชุมชนที่ผูเชี่ยวชาญทุกคนเห็นสอดคลองกัน
มคีาเฉล่ียสูงสุด (M=5.000) ไดแก ชอบทีจ่ะรจูกัผอูืน่ มคีวามต้ังใจชวยเหลอืผอูืน่มองโลกในแงด ี เปนผรูบัฟงท่ีดี
มคีวามจรงิใจ ควบคมุอารมณได และมคีวามเสยีสละ

2. นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มีคุณลักษณะผูใหคำปรึกษาชุมชนโดยรวมอยูในระดับมาก
(M=3.895) และมีคุณลักษณะเพียง 1ดานท่ีมีคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง คือดานการเปดเผยตนเอง
(M=3.489) และมีคุณลักษณะผูใหคำปรึกษาชุมชนดานการยอมรับหลักคำสอนของแตละศาสนาสูงท่ีสุด
(M=4.412) รองลงมาคอืการมคีวามรบัผดิชอบ (M=4.305) และดานการมองโลกในแงด ี(M=4.193) ตามลำดบั

คำสำคัญ : จติวิทยาชมุชน ผใูหคำปรกึษาชมุชน คณุลักษณะ

บทความวิจัย

* *อาจารย ดร. สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

การศึกษาคุณลกัษณะผใูหคำปรึกษาชุมชน ของนักศึกษาสาขาวชิาจติวิทยาชุมชน
อาดัม นีละไพจิตร
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Abstract

            The objectives of this research were to study the characteristic components of community
counselors and survey such characteristics of community counselors of  students in Community
Psychology Division, Psychology and Guidance Department at Silpakorn University. The subjects were
separately studied into two groups, the first group consisted of 17 lecturers who obtained a doctoral
degree in Counseling Psychology, teach Counseling Psychology in a university, and are representative
of the study of the characteristic components of community counselors. The second group included
131 students in Community Psychology Division, Psychology and Guidance Department at  Silpakorn
University who were selected for the survey of the characteristic components of community counselors.

The results of the study are shown as follows;
1.  According to the community counselors’ characteristic components analysis, the common

opinions of professionals in 23 characteristics equaled a maximum mean (M=5.000). They are human
relationships, intension to help and support, optimism, good listener, sincere, emotional stability and
sacrifice.

2. Students in Community Psychology Division had overall community counselor
characteristic components at a highest level (M= 3.895), except for the self-disclosure characteristic
with a moderate level (M=3.489). Additionally, the spirituality component obtained the highest level
(M=4.412), following by responsibility (M=4.305) and optimism  (M=4.193) respectively.

Keyword : Community Psychology, Community Counselor, Characteristics

บทนำ
ตามหลักสูตรของภาคจิตวิทยาและการ

แนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มุงผลิตมหาบัณฑิตทาง
ดานจิตวิทยา เพ่ือปฏิบัติงานในชุมชนในลักษณะ
ของการนำความรู ความเขาใจ และหลักการทาง
จิตวิทยามาปองกันปญหาตางๆในสังคม และพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคล สรางความเขมแข็งและพลัง
อำนาจ ใหเกดิขึน้ในระดบับคุคลและระดบักลมุ เพือ่ลด
ความขดัแยงและความเครียดตางๆ และ พฒันาความ
สามารถในการทำงานรวมกันในชุมชน โดยเปน
ผูทำหนาท่ีในชุมชนในบทบาทของนักจิตวิทยาท่ีเปน
ผูใหคำแนะนำ (Consultant) และผูใหคำปรึกษา

(Counselor) (มหาวิทยาลัยศิลปากร บณัฑิตวิทยาลัย,
2544, หนา 2) ซึง่บทบาทของนกัจิตวิทยาชุมชนดังกลาว
จะปฏิบัติหนาที่ในชุมชน เก่ียวกับการเปนผูใหความรู
ในเชิงการปองกันผลกระทบที่จะเกิดข้ึนท้ังทางดาน
รางกายและจิตใจกับชุมชน การเปนผูใหคำปรึกษา
การใหความชวยเหลือตอผูที่ประสบปญหาตางๆ
การเขาไปมีสวนรวมตอนโยบายตางๆ ในชุมชน การเปน
ผปูระสานงานโดยเปนคนกลางในการสรางความเขาใจ
ระหวางภาครฐัและภาคประชาชน จากการท่ีผวูจิยัเปน
ผสูอนในรายวิชาการใหคำปรกึษา ในสาขาวชิาจติวทิยา
ชุมชนพบวา การใหคำปรึกษาเปนบทบาทท่ีสำคัญใน
การทำหนาท่ีเปน

ผใูหคำปรกึษาในชุมชน ซึง่มีบทบาทท้ังในการ

การศึกษาคุณลกัษณะผใูหคำปรึกษาชุมชน ของนักศึกษาสาขาวชิาจติวิทยาชุมชน
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ใหบรกิารชมุชนทางตรง (direct community services)
โดยการใหการศึกษาเชิงปองกันโดยการใหการศึกษา
แกชุมชนในการจัดประสบการณที่เปนประโยชนตอ
กลมุบคุคล  การใหบรกิารผรูบัคำปรึกษาทางตรง (direct
client services) เปนการย่ืนมือใหความชวยเหลือ
และการใหคำปรึกษาโดยตรงแกผูรับคำปรึกษา หรือ
ผรูบัคำปรกึษาทีอ่าจมคีวามเปนไปไดวาจะมคีวามเส่ียง
ตอการท่ีจะเกิดปญหาดานสุขภาพจิต การใหบริการ
ชมุชนทางออม (indirect community services) เปน
การสงเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและการเขาไปมี
อิทธิพลตอนโยบายสาธารณะเปนความพยายามท่ี
จะทำใหสภาพแวดลอมทางดานสังคม ตอบสนองตอ
ความตองการของกลุมบุคคล  และการใหบริการผูรับ
คำปรกึษาทางออม (indirect client services) เปนการ
ใหการสนับสนุนและการเปนท่ีปรึกษาโดยการเขาไปมี
สวนรวมกับบุคคลหรือกลมุบุคคล เพ่ือท่ีจะทำใหเกิดการ
ตอบสนองตอความตองการของบุคคลหรือกลุมบุคคล
ดงักลาว (Lewis. et al. 2003 : 265)

และเมื่อพิจารณาการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบ
สนองตอวัตถุประสงคของหลักสูตรและความตองการ
ของสังคมไดนั้น พบวาควรใหความสำคัญตอคุณ
ลกัษณะของบัณฑติ  จากการศกึษาของ แมคเคนแลน
ดูบส และรอทเวล (McClelland. 1973, Dubois.&
Rothwell.  2004 อางถึงใน จริประภา อคัรบวร. 2554.
ออนไลท) พบวา คุณลักษณะอันเปนลักษณะเฉพาะ
หรือลักษณะพิเศษ ที่ทําใหบุคคลประสบความสําเร็จ
และในมุมมองของการเปนผูชวยเหลือ แพตเตอรสัน
(Patterson. 2000 : 10 – 14) กลาววา คณุลักษณะท่ี
สำคญัทีส่ดุทีแ่สดงวาผชูวยเหลือมปีระสทิธิภาพ และมี
คณุภาพน้ัน จะตองมทีกัษะการชวยเหลือท่ีนำออกมาใช
ได มีความสามารถที่จะกลาส่ือสารอยางเปดเผย และ
ซือ่สตัยตอตนเอง มคีวามรับผดิชอบตอการกระทำและ
คำพดู มคีวามกระตือรือรนและสามารถจดจอตอการรับ
ฟงไมใชเพียงแตเขาใจในเนือ้หาทีค่นพดู แตยงัรสูกึภูมใิจ
และดีใจที่จะสามารถทำใหอนาคตของผูถูกชวยเหลือ

นั้นดีขึ้นเรื่อย ๆ เขาใจความรูสึก ความเช่ือเกี่ยวกับ
การดำเนินชีวิตของบุคคล สามารถควบคุมความรูสึก
ของตนเองไดดใีนขณะทีร่บัฟงความวิตกกงัวลของผอูืน่
ผูชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพจะทำใหมีความรูสึกไวเนื้อ
เช่ือใจ ความนาเช่ือถือ และความม่ันใจจากผูที่ไดรับ
ความชวยเหลือ  นอกจากนั้นผูรับการชวยเหลือจะมี
ความรสูกึปลอดภัยตอการเปดเผยความรสูกึ ผชูวยเหลือ
ที่มีประสิทธิภาพจะมีความสามารถในส่ิงท่ีแสดงออก
โดยจะมีวิธีการคิด การแสดงออก ความรูสึก คานิยม
จะเขาใจบุคคล เขาใจตัวเอง และสามารถจัดการกับ
ความกระวนกระวายใจโดย ผชูวยเหลือทีม่ปีระสิทธิภาพ
จะเปนคนมีเหตุผล มีความคิดท่ีเปนระบบ สามารถ
เขาใจสังคม วัฒนธรรม การเมือง วามีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคล และเปนคนมีวิสัยทัศนกวางไกล
ทันตอเหตุการณในสังคม ผูชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ
สามารถชวยเหลือใหผู รับการชวยเหลือใหมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีดีขึ้น

การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยจะศึกษาคุณลักษณะ
ของผูใหคำปรึกษาชุมชน โดยไดศึกษาจากทฤษฎี
เอกสารงานวิจยัทีเ่กีย่วของ เพือ่เปนกรอบแนวคิด และ
นำไปวิเคราะหองคประกอบโดยใชเทคนิคเดลฟาย ซึ่ง
เปนวิธีการท่ีนำความคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญทาง
ดานการใหคำปรึกษามารวมกันวิเคราะหขอมูล ซึ่ง
เทคนิคเดลฟายน้ันเปนเครื่องมือที่ใชในการแกปญหา
และตัดสินใจที่จะเปนการขัดเกลาความคิดเห็นที่
สอดคลองกันของกลมุผเูชีย่วชาญเพ่ือใหไดขอมลูทีต่รง
กับวัตถุประสงค (Thornton. et al.  1975. อางถึงใน
นยันา นรุารักษ.  2539: 42)  ขอมลูท่ีเปนองคประกอบ
ของคุณลกัษณะของผใูหคำปรกึษาชมุชน ทีไ่ดจากการ
วิจัยดวยเทคนิคเดลฟายน้ัน เปนขอมูลท่ีผานการ
พจิารณาไตรตรองหลายข้ันตอน จงึชวยใหความเชือ่มัน่
ของขอมูลท่ีไดรับน้ันสูงข้ึน  เพื่อนำองคประกอบของ
คณุลกัษณะของผใูหคำปรึกษาชุมชน ดงักลาวมาสราง
เปนเคร่ืองมอืเพ่ือศกึษากับ นกัศกึษาสาขาวิชาจติวทิยาชุมชน
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร
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มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนักศึกษาที่กำลังศึกษาใน
ปจจุบันและสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อนำขอมูลที่ไดรับไป
เปนแนวทางในการพัฒนาการเ รียนการสอนใน
รายวิชาการใหคำปรึกษาชุมชนตอไป เพ่ือใหผูเรียน
มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมในการเปนผูใหคำปรึกษา
ชุมชนเพื่อนำไปใชในการชวยเหลือคนในชุมชนนั้น
จดัการกับปญหาของตนเองได และพัฒนาศักยภาพของ
คนในชุมชนใหสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข

วตัถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะ

ผใูหคำปรกึษาชมุชน
2. เพื่อสำรวจคุณลักษณะผูใหคำปรึกษา

ชมุชน ของนักศกึษาสาขาวิชาจติวทิยาชุมชน  ภาควิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหา
วทิยาลัยศิลปากร

กรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
เปนแนวคิดท่ีครอบคลมุกลวธิใีนการใหความ

ชวยเหลือและการใหบริการ ที่สงเสริมความงอกงาม
สวนบคุคลและสวสัดิภาพของบุคคลและชมุชน ซึง่เปน
กระบวนทัศนในการใหคำปรึกษาแบบใหมที่ใหผูให
คำปรึกษาตองพิจารณาถึงบทบาทของตนเอง เม่ือ
ปฏิบัติหนาที่กับกลุมผูรับคำปรึกษาท่ีมีความหลาก
หลาย  โดยจะตองคำนงึถงึ การตระหนักรแูละการยอม
รับเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งแนวคิดและความรูที่เกิดข้ึนจาก
อทิธิพลตางๆ ดงักลาว จะทำใหผใูหคำปรกึษาเกิดความ
เขาใจ เกีย่วกบัพฒันาการของมนษุยมากขึน้  จงึไดเกดิ
แนวคดิรปูแบบการใหคำปรกึษาชมุชน (Lewis . 2003
: 265) โดยพิจารณาบทบาทของผูใหคำปรึกษาท้ัง
ทางตรง และทางออม ไดแก

1.ทางตรง (Direct) ไดแกผใูหคำปรึกษาชมุชน

มีบทบาท ในการใหการศึกษาเชิงปองกันการให
คำปรึกษา  การย่ืนมือใหความชวยเหลือตอผูรับ
คำปรึกษาท่ีมีความเปราะบาง

2. ทางออม (Indirect) ไดแกผูใหคำปรึกษา
ชุมชนมีบทบาทในการเขาไปมีอิทธิพลตอนโยบาย
สาธารณะ การใหการสนับสนุนผรูบัคำปรกึษา  การเปน
ที่ปรึกษา

ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครั้งน้ี กำหนดขอบเขตของการ

ศกึษาเปน 2 ระยะ คอื
1.การวิเคราะหองคประกอบของคุณลกัษณะ

ผใูหคำปรึกษาชุมชน  เปนการศึกษาความคดิเหน็ของ
ผูทรงคุณวุฒิในเร่ืองคุณลักษณะของผูใหคำปรึกษา
ชุมชนโดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)

ประชากร  เปนอาจารยผมูปีระสบการณดาน
การใหคำปรึกษาชุมชน ซึ่งเปนอาจารยสอนในระดับ
มหาวทิยาลัยในสังกดัสำนักงานคณะกรรมการการอดุม
ศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก ในสาขาวิชา
จิตวิทยาการใหคำปรึกษา จิตวิทยาการปรึกษา หรือ
จิตวิทยาชุมชน  จำนวน  40 คน

กลุมตัวอยาง เปนอาจารยสอนในระดับ
มหาวทิยาลัยในสังกดัสำนกังานคณะกรรมการการอดุม
ศึกษา ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling )ตามเกณฑดงัน้ีคอื มวีฒุกิารศกึษาปริญญา
เอก ในสาขาวิชา จิตวิทยาการใหคำปรึกษา จิตวิทยา
การปรกึษา หรอืจติวทิยาชมุชน และมปีระสบการณใน
การสอนสาขาจิตวิทยาการใหคำปรึกษา มากกวา 3 ป
และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม จำนวน
17 คน (ตามเกณฑการวิเคราะหองคประกอบโดยใช
เทคนิคเดลฟาย)

2. การสำรวจคุณลักษณะผูใหคำปรึกษา
ชมุชนของนกัศกึษาสาขาวชิาจติวทิยาชุมชน ภาค
วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ประชากร เปนนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาค
วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนักศึกษาที่กำลังศึกษาใน
ปจจุบนั สำเร็จการศึกษา และเคยศกึษาแตไมสำเร็จการ
ศึกษา ที่ผานการเรียนในรายวิชาของสาขาจิตวิทยา
ชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 196  คน

กลุมตัวอย าง เปนนักศึกษาสาขาวิชา
จิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร ทัง้นกัศกึษา
ทีก่ำลงัศึกษาในปจจบุนั  สำเรจ็การศกึษาจากสาขาวชิา
จติวิทยาชุมชน และผทูีเ่คยศึกษาแตไมสำเร็จการศกึษา
สาขาวิชาจิตวิทยาชมุชน  ภาควชิาจิตวิทยาและการแนะ
แนว คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร ทีไ่ดมา
จากการสุมแบบแบงชั้น (Stratfied  Random Sam-
pling)  โดยไดฉบบัทีม่คีวามสมบรูณ จำนวน 131 ฉบับ
แบงออกเปนนกัศกึษาทีก่ำลงัศกึษาในปจจบุนั จำนวน
37 คน  และนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา จำนวน 87 คน
และผทูีเ่คยศึกษาแตไมสำเร็จการศึกษา ทีผ่านการเรียน
ในรายวิชาของสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  จำนวน 7 คน

วิธีดำเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งน้ี กำหนดวิธีดำเนินการวิจัย

เปน 2 ระยะ คอื
1. การวิ เคราะหองคประกอบของ

คุณลักษณะผูใหคำปรึกษาชุมชน
เคร่ืองมอืทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลูในการ

ศึกษาคนควาครั้งนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็น
จากกลมุตวัอยางซึง่เปนผทูรงคณุวฒุ ิ โดยใหตอบแบบ
สอบถามรวม 2 ชดุ ดงันี้

ชดุท่ี 1 แบบสอบถามแบบปลายเปด (Open-
ended form) เปนการรวบรวมความรูและขอมูลท่ีได
ศกึษาคนควา มากำหนดกรอบของคำถาม ตามรปูแบบ
การใหคำปรกึษาชุมชน (Lewis . 2003 : 265) และถาม

ผเูช่ียวชาญรอบท่ี 1 ตวัอยางคำถาม เชน  ผใูหคำปรึกษา
ชมุชนควรมีคณุลกัษณะอยางไร เปนตน

ชดุท่ี 2 แบบสอบถามท่ีเปนมาตรประเมินคา
5 ระดับ (Rating Scale) เปนการนำขอมูลท่ีไดจาก
การตอบแบบสอบถามปลายเปดรอบที่หน่ึง มาสราง
แบบสอบถามปลายปดท่ีเปนมาตรประเมนิคา 5 ระดับ
โดยพยายามคงความหมายและสำนวนเดิมของผูทรง
คุณวุฒิไว แลวจึงสงกลับไปยังกลุมตัวอยางเดิมทำ
การ ตอบแบบสอบถามรอบที่สอง และรอบที่สาม
ตัวอยางคำถาม เชน ผูใหคำปรึกษาชุมชนควรมี
คณุลักษณะ อดทน  ใสใจผขูอความชวยเหลือ เปนตน

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดำเนินการติดตอกลุมตัวอยาง โดย

อธิบายข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งการตอบ
แบบสอบถามตองตอบใหครบท้ัง 3 ครั้ง จากน้ัน
ขอความรวมมอืผทูรงคุณวฒุใินการตอบแบบสอบถาม
และใหผทูรงคณุวุฒสิงแบบสอบถามแตละรอบกลบัคืน
นำขอมลูจากแบบสอบถามชดุท่ี 1 ทีเ่ปนแบบสอบถาม
ปลายเปดมาสรางแบบสอบถามปลายปดแบบมาตร
ประเมนิคา 5 ระดับ สงกลับไปใหผทูรงคุณวุฒกิลมุเดมิ
ตอบและสงกลบั  นำขอมลูจากแบบสอบถามชุดท่ี 2 มา
วเิคราะหโดยพิจารณาคณุลักษณะทีม่คีาเฉลีย่มากกวา
3.5 คะแนน และมคีาเบีย่งเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 สง
ไปใหผทูรงคณุวุฒกิลมุเดมิตอบกลับ ในรอบท่ี สาม เพ่ือ
นำมาประกอบการพิจารณาความคิดเห็นท่ีสอดคลอง
(คาเฉล่ีย มากกวา 3.5 ขึ้นไป และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานนอยกวา 1.00) เพือ่สรปุเปนผลการวิจยั

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนำขอความที่กลุมตัวอยางเห็นวามี

ความสำคัญจำเปนมากท่ีสุด คาเฉล่ีย มากกวา 3.5
คะแนน และมีความคิดเห็นสอดคลองกันโดยมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานนอยกวา 1.00 มาสรุปเปน
คณุลักษณะของผใูหคำปรกึษาชุมชน

การศึกษาคุณลกัษณะผใูหคำปรึกษาชุมชน ของนักศึกษาสาขาวชิาจติวิทยาชุมชน
อาดัม นีละไพจิตร
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สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ผวูจิยัไดทำการวเิคราะหหาคาทางสถิต ิไดแก

คาเฉล่ีย และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
2. การสำรวจคุณลักษณะผูใหคำปรึกษา

ชุมชนกับนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาค
วชิาจิตวทิยา และการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

เคร่ืองมอืทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลูในการ
สำรวจครัง้น้ี เปนแบบสำรวจคณุลักษณะผใูหคำปรึกษา
ชุมชนท่ีไดจากข้ันตอนของการทำเดลฟายในขั้นท่ี 1
ตวัอยางเชน คณุลกัษณะดานความอดทน ตวัอยางขอ
คำถาม หากมีคนไมเขาใจในสิ่งท่ีฉันกำลังใหขอมูล
ฉันพยายามอธิบายจนกวาเขาจะเขาใจ เปนตน
คาความเชื่ อมั่ นของแบบสำรวจโดยใช รูปแบบ
สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient) เทากับ  .929

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดย

นำแบบสำรวจคุณลักษณะผูใหคำปรึกษาชุมชน ให
นกัศึกษา ทัง้นักศึกษาท่ีกำลังศึกษาในปจจุบนั  สำเร็จ
การศกึษาจากสาขา วชิาจติวิทยาชมุชน และเคยศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  ภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร
ทีไ่ดจากการสมุจำนวน 157 คน ตอบ โดยผวูจิัยตรวจ
สอบ และคัดเลือกแบบสำรวจท่ีใชในการวิจัยอีกคร้ัง
โดยการตรวจสอบไดฉบับท่ีมีความสมบูรณ จำนวน
131 ฉบับ แบงออกเปนนักศึกษาที่กำลังศึกษาใน
ปจจุบนั จำนวน  37 คน  และนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา
จำนวน 87 คน และผทูีเ่คยศกึษาแตไมสำเรจ็การศกึษา
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  จำนวน 7 คน เพ่ือนำมา
วเิคราะหขอมลูตอไป

การวิเคราะหขอมูล
ผู วิ จั ยดำ เนินการ จัดกระทำขอ มูลและ

วเิคราะหขอมลู โดยใชโปรแกรมสำเรจ็รปู เพือ่วเิคราะห
สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคะแนนแบบสำรวจคุณลักษณะผูให
คำปรกึษาชุมชนของนกัศึกษาสาขาวิชาจติวิทยาชุมชน

ผลการวิจัย
            ในการวิจยัคร้ังน้ี ผวูจิัยไดเสนอผลการวิเคราะห
ขอมลู โดยแบงออกเปน 2 ตอน ตามลำดบั ดงันี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบ
คณุลักษณะผใูหคำปรกึษาชุมชน ผวูจิยันำเสนอผลการ
วเิคราะหขอมลู คาสถิตพิืน้ฐานของคะแนนแบบสำรวจ
คณุลักษณะของผใูหคำปรกึษาชุมชนรายองคประกอบ
และโดยรวม

จากการสอบถามผเูช่ียวชาญจำนวน  17 คน
เก่ียวกับคุณลักษณะของผูใหคำปรึกษาชุมชนโดยใช
เทคนิคเดลฟาย พบวามีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน
ของผูเชี่ยวชาญจำนวน 23 คุณลักษณะสวนมากมีคา
เฉลีย่อยใูนระดับมากท่ีสดุ มเีพยีง 2 คณุลกัษณะท่ีมคีา
เฉล่ียอยูในระดับมากไดแก กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม และความเปนประชาธิปไตย นอกจากน้ียัง
พบวามีคุณลักษณะของผูใหคำปรึกษาชุมชนท่ี

ผู เ ช่ียวชาญทุกคนเห็นสอดคลองกันและ
มีคาเฉล่ียสูงสุด (M=5.000) ไดแก ชอบท่ีจะรูจักผูอื่น
มีความตั้งใจชวยเหลือผูอื่น  การมองโลกในแงดี
การเปนผูรับฟงท่ีดี  การมีความจริงใจ  การควบคุม
อารมณได และการมีความเสียสละ (รายละเอียดดัง
ตารางที ่1)

การศึกษาคุณลกัษณะผใูหคำปรึกษาชุมชน ของนักศึกษาสาขาวชิาจติวิทยาชุมชน
อาดัม นีละไพจิตร
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ตารางท่ี 1   คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานรายองคประกอบ และโดยรวม ในการวิเคราะหองคประกอบของ
คณุลกัษณะของผใูหคำปรกึษาชมุชนโดยใชเทคนคิเดลฟาย ตามความคิดเหน็ของผเูชีย่วชาญจำนวน 17 คน

การศึกษาคุณลกัษณะผใูหคำปรึกษาชุมชน ของนักศึกษาสาขาวชิาจติวิทยาชุมชน
อาดัม นีละไพจิตร
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ตอนท่ี 2 ผลการสำรวจคุณลักษณะ
ผูใหคำปรึกษาชุมชนของนักศึกษาสาขาวิชา
จติวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผู ใหคำปรึกษาชุมชน  ของผูตอบแบบสำรวจ
คุณลักษณะผูใหคำปรึกษาชุมชนพบวา คุณลักษณะ
ของผใูหคำปรกึษาชมุชนโดยรวม ของผตูอบแบบสำรวจ
คุณลักษณะผูให

คำปรึกษาชุมชนมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก
(M=3.895) มีคุณลักษณะเพียง 1ดานท่ีมีคาเฉลี่ย
คณุลกัษณะอยใูนระดบัปานกลาง คอืดานการเปดเผย
ตนเอง และพบวาคุณลักษณะของผใูหคำปรกึษาชุมชน
ของผูตอบแบบสำรวจมีคุณลักษณะผูใหคำปรึกษา
ชมุชนทีม่คีาเฉล่ียสงูทีส่ดุไดแก การยอมรบัหลกัคำสอน
ของแตละศาสนา (M=4.412)  รองลงมาคอื การมคีวาม
รับผิดชอบ ( M=4.305) และดานการมองโลกในแงดี
(M=4.193) (รายละเอยีดดังตารางที ่2)

ตารางที ่2  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ลำดบั และการแปลความหมาย คณุลกัษณะของผใูห
คำปรกึษาชุมชนโดยรวม ของผตูอบแบบสำรวจคณุลกัษณะผใูหคำปรกึษาชุมชน

การศึกษาคุณลกัษณะผใูหคำปรึกษาชุมชน ของนักศึกษาสาขาวชิาจติวิทยาชุมชน
อาดัม นีละไพจิตร
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อภิปรายผล
ในการอภปิรายผลผวูจิยันำเสนอการอภิปราย

ผลตามวตัถปุระสงคของการวิจยั ดงันี้
1.  เพ่ือวเิคราะหองคประกอบคุณลกัษณะผใูห

คำปรกึษาชุมชน
จากการสอบถามผูเช่ียวชาญจำนวน 17คน

ดวยเทคนิคเดลฟายเก่ียวกับคุณลักษณะของผูให
คำปรึกษาชุมชนโดยใชคำถามปลายเปดในรอบที่ 1
และใชกรอบแนวคิดการใหคำปรึกษาชุมชน (commu-
nity counseling) ซึ่งเปนแนวทางท่ีจะชวยทำใหเกิด
ความครอบคลุมสำหรบักลวิธใีนการใหความชวยเหลือ
และการใหบริการ ที่สงเสริมความงอกงามสวนบุคคล
และสวัสดิภาพของบุคคลและชุมชน โดยใชคำถาม
ปลายเปดเก่ียวกับคณุลกัษณะของผใูหคำปรึกษาชุมชน
ตามโมเดลของการใหคำปรึกษาชุมชนประกอบไปดวย
องคประกอบในการใหบริการ 4 ประการไดแก  การให
บริการโดยตรงกับผูรับคำปรึกษา (direct client)
การใหบริการทางออมกับผูรับคำปรึกษา (indirect
client) การใหบริการโดยตรงกับชุมชน (direct
community) และการใหบริการทางออมกับชุมชน
(indirect community) ซึ่งพบคุณลักษณะของผูให
คำปรึกษาชุมชนแตละองคประกอบท่ีมีลักษณะท่ี
เหมือนกัน หรือใกลเคียงกัน จึงไมสามารถแบงแยก
คณุลักษณะตามแตละองคประกอบได ผวูจิยัจึงรวบรวม
คุณลักษณะตางๆจากการใชคำถามปลายเปดกับ
ผูเชี่ยวชาญโดยแยกตามแตละคุณลักษณะของผูให
คำปรึกษาชุมชน ซึง่มีคณุลักษณะท่ีเปนองคประกอบสำหรับ
ผใูหคำปรกึษาชมุชน จำนวน 28 คณุลกัษณะและเม่ือ
นำขอมูลท่ีไดจากรอบท่ี 1 มาสอบถามผูเช่ียวชาญ
ในรอบที่ 2  โดยนำขอมูลมาวิเคราะหคุณลักษณะ
ผูใหคำปรึกษาชุมชน โดยใชเกณฑคาเฉลี่ยมากกวา
3.5 คะแนน และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00
พบวามีความคิดเห็นที่สอดคลอง กับเกณฑดังกลาว
จำนวน 23 คุณลักษณะ และมี 5 คุณลักษณะที่ไม
สอดคลองกับเกณฑดงักลาวไดแก ความเปนผนูำ ความ

มเีหตุผล  ความซือ่สตัย การตรงตอเวลา และความเห็นอก
เหน็ใจผอูืน่ ซึง่จากขอมลูท่ีไดจากผเูชีย่วชาญพบวาทัง้ 5
คณุลกัษณะดังกลาวมีความสำคญั เพียงแตมลีกัษณะ
ใกลเคยีงกับดานอืน่ๆ ซึง่สามารถนำไปรวมกันได  และ
เม่ือนำขอมูลในรอบที่ 2 สงไปใหผูเช่ียวชาญกลุมเดิม
ตอบกลับ ในรอบที่สาม เพ่ือยืนยันความสอดคลอง
ของคุณลักษณะของผู ใหคำปรึกษาชุมชนพบวา
คุณลักษณะของผูใหคำปรึกษาชุมชนในรอบที่ 3 เมื่อ
นำขอมูลมาวิเคราะหคุณลักษณะท่ีมีคาเฉล่ียมากกวา
3.5 คะแนน และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00
พบวาทุกคุณลักษณะมีความคิดเห็นที่สอดคลองกับ
เกณฑดังกลาวและคุณลักษณะสวนมากมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมากท่ีสุด มีเพียง 2 คุณลักษณะท่ีมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมากไดแก กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
และความเปนประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังพบวา
มีคุณลักษณะของผูใหคำปรึกษาชุมชนที่ผูเช่ียวชาญ
ทุกคนเห็นสอดคลองกันและมีคาเฉล่ียสูงสุด และ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเปนศูนย ไดแก การชอบท่ีจะรจูกั
ผูอื่นมีความต้ังใจชวยเหลือผูอื่น การมองโลกในแงดี
การเปนผูรับฟงท่ีดี การมีความจริงใจ การควบคุม
อารมณได และการมีความเสียสละ

คุณลักษณะของผูใหคำปรึกษาชุมชน 23
คุณลักษณะท่ีไดจากการเดลฟายกับผูเช่ียวชาญ ตาม
บทบาทของผใูหคำปรกึษาในชมุชนซึง่มีบทบาททัง้ทาง
ตรง และทางออม ไดแก ความอดทน การมีความไวตอ
ความรูสึก ชอบที่จะรูจักกับผูอื่น ความตั้งใจชวยเหลือ
ผอูืน่ การมองโลกในแงด ีการเปนผรูบัฟงท่ีด ีกระตอืรือรน
ในการชวยแกไขปญหา ความตระหนักรูในตนเอง
ความเชือ่มัน่ในตนเอง การเปดเผยตนเอง ความยืดหยนุ
ความจริงใจ เปนผเูอ้ืออำนวย  ความรบัผิดชอบ การกลา
แสดงออกอยางเหมาะสม การควบคุมอารมณได
การเสียสละ มคีวามเปนประชาธิปไตย การยอมรับผอูืน่
อยางไมมีเงื่อนไข การปรับตัวงาย การชอบคนควาหา
ความรู  มีความสุขกับสิ่งที่เปนอยู และการยอมรับกับ
หลักคำสอนของแตละศาสนา
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จากคุณลักษณะของผูใหคำปรึกษาชุมชนท่ี
วิเคราะหองคประกอบจากผูเช่ียวชาญตามเทคนิค
เดลฟายพบวาสอดคลองกบั นฟูลดท (Neufeldt. 1994
: 10 – 11) ทีไ่ดรวบรวมคุณลกัษณะเฉพาะท่ีสำคญัของ
ผูใหคำปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 14 คุณลักษณะ และ
แพตเตอรสนั (Patterson. 2000 : 10 – 14) ทีไ่ดรวบรวม
คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดที่แสดงวาเปนผูชวยเหลือที่มี
ประสิทธภิาพ และมีคณุภาพ

2 เพ่ือสำรวจคุณลักษณะผูใหคำปรึกษา
ชุมชนของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาค
วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากคณุลกัษณะของผใูหคำปรกึษาชมุชนทีไ่ด
จากขั้นตอนที่ 1 จำนวน 23 คุณลักษณะผูวิจัยได
นำมาสรางขอคำถามจำนวน 99 ขอ เพื่อสำรวจ
คณุลักษณะผใูหคำปรกึษาชมุชนกบันกัศึกษาสาขาวิชา
จิตวิทยาชุมชน พบวาผูตอบแบบสำรวจคุณลักษณะ
ผู ใหคำปรึกษาชุมชนมีคาเฉ ล่ียอยู ในระดับมาก
มคีณุลักษณะเพยีง 1ดานทีม่คีาเฉล่ียคุณลักษณะอยใูน
ระดับปานกลาง คอืดานการเปดเผยตนเอง และพบวา
คุณลักษณะของผูใหคำปรึกษาชุมชนของผูตอบแบบ
สำรวจมคีณุลักษณะผใูหคำปรึกษาชุมชนท่ีมคีาเฉล่ียสูง
ที่สุดไดแก การยอมรับหลักคำสอนของแตละศาสนา
รองลงมาคือ การมีความรับผิดชอบ และดานการมอง
โลกในแงดี

คุณลักษณะของผูใหคำปรึกษาชุมชนดาน
การยอมรับหลักคำสอนของแตละศาสนาเปน
คณุลกัษณะท่ีสงูทีส่ดุของนักศกึษาสาขาจติวทิยาชุมชน
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร
มหาวทิยาลัยศิลปากร และเมือ่วิเคราะหแยกตามขอมูล
พื้นฐาน พบวา ทั้งในเพศชาย และเพศหญิง ที่มีชวง
ระหวาง อายุ 21-30 ป 31-40 ปและมากกวา 41 ป สำเร็จ
การศึกษาในระดบัปรญิญาตรี  ดานศึกษาศาสตร ดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ และดานมนุษยศาสตรสังคม
ศาสตร และมปีระสบการณการทำงาน 0-9  ป 10-19 ป

และมากกวา 20  ป มีคาเฉล่ียคุณลักษณะผูให
คำปรกึษาชุมชนดานการยอมรบัหลกัคำสอนของแตละ
ศาสนาเปนคุณลักษณะท่ีสูงสุด   จากการศึกษา
วรรณกรรม พบวา  นฟูลดท (Neufeldt. 1994 : 10 –
11) ไดรวบรวมคุณลักษณะเฉพาะท่ีสำคัญของผูให
คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ไดเชื่อมโยงเรื่องศาสนา
เก่ียวของกับเร่ือง จติวิญญาณ (Spirituality) เปนพลังท่ี
มแีนวโนมใหความสำคัญตอการใหคำปรกึษา เปนการ
เนนคณุคา คานยิม และประโยชน ทางศาสนากระบวน
การในการชวยเหลือน้ี เปนส่ิงท่ีบุคคลสามารถระลึกได
จริง ๆ ที่จะชวยทำใหบุคคลมีความหวัง มีเครื่องยึด
เหนีย่วทางจติใจ ตามความเช่ือของผรูบับรกิาร รวมท้ัง
การเคารพในความแตกตางและคุณคาของบุคคลโดย
ไมมีการตัดสินและปราศจากเง่ือนไขจะแสดงตอผูรับ
คำปรึกษาเกิดความเปนอิสระ มคีวามเปนตัวของตวัเอง
ในขณะใหความชวยเหลือ และผูใหคำปรึกษาจะไดรับ
เกียรติและการยอมรับกลับมาเชนกัน และพบวาผูให
คำปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพจะมีคุณลักษณะการไวตอ
ความรูสึก (Sensitivity)  ซึ่งเปนการท่ีผูใหคำปรึกษา
สามารถรับรสูิง่ทีผ่รูบัคำปรกึษาตองการส่ือสาร ทัง้ทาง
ภาษาพูดและภาษาทาทาง การไวตอความรสูกึจะทำให
ผูใหคำปรึกษาตระหนักรูในตนเองและผูรับคำปรึกษา
ไดมากข้ึน

คุณลักษณะผูใหคำปรึกษาชุมชนที่นักศึกษา
สาขาจติวทิยาชมุชน ภาควชิาจติวิทยาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีมากที่สุด
อันดับสอง คือ ดานการมีความรับผิดชอบ  และเมื่อ
วิเคราะหแยกตามขอมูลพ้ืนฐาน พบวา นักศึกษา
ที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว และดานการสอน
นักศึกษาที่มีประสบการณการทำงาน  10-19 ป
มีคาเฉลี่ยดานความรับผิดชอบ เปนคุณลักษณะ
ผูใหคำปรึกษาชุมชนที่สูงท่ีสุด ซึ่งเปนคุณลักษณะ
ผู ใหคำปรึกษาชุมชนความรับผิดชอบเปนสิ่ งที่มี
ความสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรับผิดชอบตอ
พฤติกรรมการกระทำของตนเองมากกวาปฏิเสธความ
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รับผิดชอบและตำหนิผูอื่น สามารถจัดการกับความ
ลมเหลว และความออนแอของตนเอง สามารถตัดสนิใจ
เลือกท่ีจะยอมทำตามหรือเพิกเฉยตอการควบคุมจาก
อิทธิพลภายนอก การตัดสินใจนี้จะอยูบนพื้นฐานของ
การพิจารณาดวยเหตุและผลเปนอยางดีแลว มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง มีความมั่นคงตอการวิพากษ
วิจารณ สามารถยอมรับคำวิพากษวิจารณไดแทนท่ี
จะปกปองตนเอง หรอืเพิกเฉย หรอืตำหนคินอ่ืน ซึง่เปน
สิ่งที่จะชวยใหเกิดการพัฒนามากกวา (George and
Cristrani. 1996 : 14-17)

คุณลักษณะผูใหคำปรึกษาชุมชนที่นักศึกษา
สาขาจติวทิยาชมุชน ภาควชิาจติวทิยาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีมากที่สุด
อันดับสาม คือ ดาน การมองโลกในแงดีและเม่ือ
วิเคราะหแยกตามขอมูลพื้นฐาน พบวา นักศึกษาท่ี
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีคาเฉลี่ยดานการมอง
โลกในแงด ีเปนคณุลกัษณะผใูหคำปรกึษาชุมชนทีส่งูที่
สดุ ซึง่การมองโลกในแงด ีเปนทศันคตทิีม่คีวามสำคญั
สำหรับการเปนผูใหคำปรึกษา ความสำเร็จของการให
คำปรึกษาน้ันข้ึนอยูกับสมรรถภาพของผนูำในดานการ
มองโลกในแงด ี คอืเปนบคุคลท่ีแสวงหาแนวทางการให
ความชวยเหลือและมองวาทุกอยางมีวิธีการท่ีจะแกไข
ปญหาได (จนี แบรี,่ 2538 : 73-76 ) นอกจากน้ัน จาก
การไดสอบถามผูเชี่ยวชาญโดยใชเทคนิคเดลฟาย
พบวาคุณลักษณะของผใูหคำปรกึษาชุมชนควรมองเห็น
ขอดขีองทุกอยางแมกระท่ังความลมเหลวทีเ่กิดขึน้ เมือ่
ความคิดของผชูวยเหลือเปลีย่นก็สงผลตอการแสดงออก
ทีม่ตีอผรูบับริการ

สำหรับคุณลักษณะของผูใหคำปรึกษาชุมชน
ของ นักศึกษาสาขาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศลิปากร ทีม่นีอยท่ีสดุไดแกดานการเปดเผยตนเอง ซึง่
มคีาเฉลีย่คุณลักษณะอยใูนระดบัปานกลาง ซึง่นูฟลดท
(Neufeldt. 1994 : 10 – 11) ไดกลาววา การเปดเผย
ตนเอง สำหรบัผใูหคำปรกึษาท่ีมปีระสิทธิภาพ สามารถ

มีการเปดเผยดานความคิด และความรูสึก เมื่อผูให
คำปรกึษาเปดเผยตนเองเปนแบบอยางแลว กจ็ะกระตนุ
ใหผรูบัคำปรกึษาเปดเผยตนเองเชนกนัจากผลทีไ่ดจาก
การเปดเผยตนเองเขาหากัน และสอดคลองกับ จอรจ
และครสิตรานี ่(George and Cristrani. 1996 : 14-17)
ไดรวบรวมคุณลักษณะของผูใหคำปรึกษาที่ประสบ
ความสำเร็จ พบวา การเปดเผยและการรับรูเกี่ยวกับ
ตนเอง ผูใหคำปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรับรู
ความรูสึกภายในของตนเอง แมวาจะเปนความรูสึกท่ี
โดยทั่วไปอาจถูกมองวาเปนสิ่งไมดี ไมวาจะอยูใน
อารมณอยางไร การตระหนักในสภาวะอารมณของ
ตนเองนี้จะทำใหผู ใหคำปรึกษาสามารถควบคุม
พฤติกรรมของตนเองได ไมปลอยใหความรสูกึเหลานัน้
มผีลตอการใหคำปรึกษา ตองมกีารตระหนกัรอูยางมีสติ
และเชนเดียวกันผู ใหคำปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
จะสามารถยอมรับประสบการณสวนตัวของผูรับ
คำปรกึษาใหการยอมรบัวาผรูบัคำปรกึษากม็สีทิธทิีจ่ะมี
ความรสูกึทางลบได ซึง่การเปดเผยและการยอมรับเชน
นี้จะมีผลในการเสริมสรางความกาวหนาของผูรับ
คำปรกึษา นอกจากนัน้ จากการไดสอบถามผเูช่ียวชาญ
โดยใชเทคนิคเดลฟาย พบวา การเปดเผยเร่ืองราวของ
ตนเองจะเปนประโยชนตอผูรับบริการ แสดงใหเห็นถึง
ความจริงใจและมีความสอดคลองกลมกลืนใน
พฤติกรรม ซึง่ทำใหมคีวามสามารถพฒันาความสมัพนัธ
ที่ดีกับผูอื่น สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ และ
สามารถสรางความม่ันใจแกผรูบัคำปรกึษา รวมท้ังเปน
การชวยสรางสัมพนัธภาพและความไววางใจใหเกิดขึน้
กับผูรับบริการได

ขอสังเกตจากงานวิจัย
การศึกษาดานจิตวทิยาชุมชนใหความ สำคญั

กับการปองกัน  และการเสริมสรางพลังอำนาจ ซึ่ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคทีส่ำคญัของการใหคำปรึกษา
ชุมชน และจากผลของการวิจัยท่ีเกิดข้ึน  พบวาองค
ประกอบของคุณลักษณะของผูใหคำปรึกษาชุมชนทั้ง

การศึกษาคุณลกัษณะผใูหคำปรึกษาชุมชน ของนักศึกษาสาขาวชิาจติวิทยาชุมชน
อาดัม นีละไพจิตร
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23 คุณลักษณะ มีลักษณะเปนนามธรรมที่อยูภายใน
จติใจของผใูหคำปรกึษา การท่ีจะทำใหเกิดคุณลกัษณะ
ตางๆ ดงักลาวไดจะตองเกดิจากการปรบัเปลีย่นทัศนคติ
การมีความรู และการฝกฝนจนกลายเปนทักษะซึ่ง
จะตองมีความสัมพันธกัน  จึงจะพัฒนาให เปน
คุณลักษณะท่ีเกิดข้ึนในตัวผูที่ทำหนา ท่ี เปนผู ให
คำปรกึษาชุมชนท่ีมปีระสิทธิภาพ โดยคุณลักษณะตางๆ
ที่เกิดขึ้น ผูใหคำปรึกษาจะตองมีการตระหนักรูตนเอง
เปนพ้ืนฐานท่ีสำคญั

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
คณุลักษณะผใูหคำปรึกษาชมุชนทีไ่ดจากการ

วิเคราะหองคประกอบดวยเทคนิคเดลฟาย เปนคุณ
ลกัษณะเบ้ืองตนสำหรับ ผใูหคำปรกึษาชุมชน เพ่ือเปน
แนวทางในการสรางโปรแกรมการจดัการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการ
แนะแนว คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร ใน
รายวิชา การใหคำแนะนำปรึกษาชุมชน (Community
Consultation and Counseling)  หากจะนำผลการวิจยั
ทีไ่ดไปใชตอไป ควรเพิม่เตมิความรพูืน้ฐานดานแนวคิด
ทฤษฎีการใหคำปรึกษา

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
สามารถนำองคประกอบท่ีไดจากงานวิจยั ไป

พัฒนาคุณลักษณะผูใหคำปรึกษาชุมชนกับนักศึกษา
หรือบุคคลท่ัวไป ที่ทำงานเก่ียวของกับชุมชน หรือผูที่
ทำงานดานการชวยเหลอื เพือ่มแีนวทางในการสงเสรมิ
ปองกัน และแกไข กบัผรูบับรกิารมากขึน้

ศึกษาเร่ืองระยะเวลาในการพัฒนา
คณุลกัษณะผใูหคำปรึกษาชมุชน ระหวางการ

เขากลุมฝกอบรมแบบตอเนื่องกัน กับ การเขากลุมฝก
อบรมแบบเปนชวงระยะเวลา นัน้สงผลตอคณุลกัษณะ
ผูใหคำปรึกษาชมุชนในดานใด อยางไรบาง

กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยน้ี  ไดรับทุนสนับสนุนจาก

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และขอขอบคณุ
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การพฒันาระบบการบรหิารงานการประกนัคุณภาพการศึกษา
ของคณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลยัศลิปากร
The Developmont of the Education Quality Assurance
Administration System of the Faculty of Education, Silpakorn University
ธรีศักด์ิ  อนุอารมยเลศิ*

สำเรงิ  ออนสมัพนัธ*ุ*
ยวุร ี ผลพนัธนิ***

พทิกัษ สพุรรโณภาพ****

บทคัดยอ

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร” มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือ 1) เทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ดานกระบวน
การบริหาร  และดานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยัศิลปากร กบัคณะศึกษา
ศาสตร ทีม่วีธิกีารปฏบิติัทีเ่ปนเลิศ (Best Practice)  2) ศกึษาวิธกีารปฏบิตัทิีเ่ปนเลิศ (Best Practice) ในการประกนั
คณุภาพการศึกษา ของคณะศกึษาศาสตร และ3) ศกึษาแนวทางการพัฒนาระบบการบรหิารการประกันคณุภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร

วิธีดำเนินการวิจัย ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยมุงศึกษาองคกรท่ีมีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศใน
ดานการประกันคณุภาพการศึกษา ไดแก คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  และคณะศกึษาศาสตร
มหาวทิยาลยันเรศวร  เก็บรวบรวมขอมูลโดยวธิกีารสังเกตแบบไมมสีวนรวม การสมัภาษณ  การสนทนากลมุ และ
การวิเคราะหเอกสาร  วเิคราะหขอมลูดวยการจำแนกประเภทของขอมลู (Typological Data) การเปรียบเทียบขอมลู
การสรางขอสรุปเชิงอุปนัย (Analytic Induction) การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และการวิเคราะห
ชวงหาง (Gap Analysis)

ผลการวจิยั  พบวา
1. การเทียบเคียงสมรรถนะดานปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ พบวา คณะศึกษาศาสตรทั้ง

สามมหาวิทยาลัย มปีรชัญา ปณธิาน วสิยัทศัน และพันธกิจ ทีส่อดคลองกนัในการผลิตบณัฑติครทูีม่คีวามเปน
เลิศในวิชาชพี  และจดัการศกึษาทุกระดับอยางมคีณุภาพไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล การเทยีบเคียง
สมรรถนะดานผลการประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาจากคะแนนการประเมินตามเกณฑ สกอ. และ สมศ.
พบวามคีะแนนรายตวับงชีซ้ึง่เปนคะแนนการประเมนิเทากนัเปนสวนใหญ   โดยตัวบงชีท้ีม่คีะแนนแตกตางกนัอยาง

บทความวิจัย

* ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจำภาควิชาพ้ืนฐานทางการศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
** อาจารย ดร. ประจำภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
*** อาจารย ดร. ประจำภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
**** อาจารย ประจำภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

การพัฒนาระบบการบริหารงานการประกันคุณภาพการศกึษา
ธีรศักด์ิ  อุนอารมยเลิศ  สำเริง  ออนสัมพันธุ  ยุวรี  ผลพันธิน  พทิักษ สพุรรโณภาพ
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ชัดเจน รอยละ 40 ขึ้นไป ไดแก ตัวบงชี้อาจารยประจำที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตัวบงชี้ระบบและกลไก
การพัฒนาและบริหารหลักสูตร  ตัวบงช้ีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  และตัวบงช้ีผลงานของ
ผสูำเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรบัการตพีมิพหรอืเผยแพร   การเทยีบเคียงสมรรถนะกระบวนการประกัน
คณุภาพดานปจจยันำเขา  พบวาตวับงชีท้ีม่คีวามแตกตางกนั ไดแก ตวับงชีอ้าจารยประจำทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก
ตวับงชีอ้าจารยประจำทีด่ำรงตำแหนงทางวชิาการ ตวับงชีห้องสมดุ อปุกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
การจัดการและใหบริการคอมพิวเตอร และตัวบงช้ีเงินสนับสนุนงานวิจัย ดานกระบวนการ มีความแตกตางกัน
ในตัวบงชีก้ารพัฒนาแผน  ตวับงชีร้ะบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลักสตูร ตวับงชีร้ะบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน ตัวบงช้ีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธ์ิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ตัวบงช้ีระบบ
และกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตัวบงชี้ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค   ตวับงชีร้ะบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกสงัคม  ตวับงชีก้ระบวนการบรกิารทางวิชาการ
ใหเกิดประโยชนตอสังคม ตัวบงชี้ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบงชี้ภาวะผูนำของสภา
สถาบันและผบูรหิารทุกระดับของ ตวับงชีก้ารพัฒนาสถาบันสสูถาบันเรียนร ู ตวับงชีร้ะบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร
และการตัดสนิใจ ตวับงชีร้ะบบบรหิารความเส่ียง  ตวับงชีร้ะบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  ตวับงชีร้ะบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และตัวบงช้ีที่สะทอนอัตลักษณ  สำหรับตัวบงช้ีระบบและ
กลไกการใหคำปรกึษาและบรกิารดานขอมูลขาวสาร ตวับงช้ีระบบและกลไกการสงเสรมิกิจกรรมนกัศึกษา มคีวาม
สอดคลองกนั และดานผลลพัธ  ตวับงชีร้ะดบัความสำเรจ็ของนกัศึกษามคีวามสอดคลองกนั

2.  วธิกีารปฏบิตัทิีเ่ปนเลิศในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย กระบวนการมสีวน
รวมของบคุลากร การเสริมสรางภาวะผนูำเขมแขง็ทีม่กีารเตรยีมความพรอมและสรางความตระหนกัใหบคุลากรโดย
การจัดการความร ู(KM)  เพือ่การเขาสคูวามเปนมาตรฐานสากล สรางกระบวนการดำเนินงานท่ีมปีระสิทธิภาพได
มาตรฐานโดยการวางแผนท่ีด ี กำหนดและกระจายความรบัผดิชอบ บคุลากรรวมกันดำเนนิการตามแผนอยางรัดกมุ
เปนระบบ มกีารตรวจสอบทีน่าเช่ือถือและปรับปรงุการปฏิบตังิานเพือ่จดัทำขอมลูสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

3. แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยั
ศิลปากร  ประกอบดวย 1) ขั้นการวางแผนและเตรียมความพรอมดวยการมีสวนรวมสรางความเขาใจและ
ความตระหนักถึงความสำคัญจากทุกภาคสวน  วิเคราะหแผนกลยุทธและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติการโดยจัด
ทำแผนท่ียุทธศาสตร (Strategic map) ดำเนินการเขียนโครงการท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2) ขั้นการดำเนินงาน ไดแก การปฏิบัติตามแผนแบบมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน  พัฒนาระบบและกลไก
การจดัการศึกษาทีม่ปีระสทิธิภาพครอบคลุมงานทุกดานใหมกีารเช่ือมโยง (Link)  3) ขัน้การตรวจสอบ ขัน้ปรบัปรงุ
พบวา กระบวนการตรวจสอบควรมาจากภาควิชาและคณะ  โดยพิจารณาความสอดคลองของยุทธศาสตรและ
ตัวชี้วัด (KPI)   มีการนำเสนอผลตอผูเก่ียวของและจัดทำเปนขอมูลสารสนเทศเพื่อสะทอนการประกันคุณภาพ
และ4) ประเด็นสนับสนุนอ่ืนๆ ไดแก ภาวะผูนำที่เขมแข็งของสภาสถาบันและผูบริหารใหความสำคัญกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาและมีวิสัยทัศนในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน โดยควรกำหนด
ระบบกลไกการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการสรางเครือขายใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัตงิานแกบุคลากรที่จะชวยสนับสนุนการพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร
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Abstract

The research topic “The Development of the Educational Quality Assurance Administration
System of the Faculty of Education, Silpakorn University” had the following objectives: 1) to
benchmark the administrative procedure and the outcome of quality assurance between the Faculty of
Education, Silpakorn University and the Faculty of Education with the best practice, 2) to study the best
practice in quality assurance of the Faculty of Education and 3) to study the method of development
of the educational quality assurance administration system of the Faculty of Education, Silpakorn
University.

The qualitative research methodology was carried out by studying the organizations with best
practice in educational quality assurance. They were the Faculty of Education of Mahasarakham Uni-
versity and Naresuan University. The data was collected via non-participant observation,
interviewing, group discussion, and documentary analysis. The data was then analyzed by typological
data analysis, data comparison by analytic induction, content analysis, and gap analysis.

The research outcomes were as follows :
1. Benchmark in philosophy, vision, and commitment showed that the Faculty of Education of

all three Universities had compatible philosophy, visions, and commitment in producing teachers
with professional excellence and management of all levels of education with quality and the globally
accepted standard. The benchmarking of educational quality assurance by considering the OHEC
and ONESQA evaluation points criterion showed that the evaluation points in majority of the indicators
were equal. The indicators with clear difference more than 40 percent were the indicator of full-time
instructors holding an academic position, the indicator of system and mechanism for curriculum
development and administration, the indicator of system and mechanism for teaching and learning
management and  the indicator of works of the doctor of philosophy degree graduated students which
were published Benchmarking of the inputs quality assurance process showed the difference in the
indicator of Full-time instructors holding a doctora degree, indicator of full-time instructors holding
doctoral an academic position, library, educational equipment, indicator of learning environment and
computer management and services, and the indicator of researching funds. The process benchmark
showed the difference in plan development process indicator, system and mechanism for curriculum
development and administration indicator, system and mechanism for teaching and learning management
indicator, system and mechanism to develop the educational achievements according to graduate
characteristics indicator, system and mechanism to develop research or creative work indicator, system
and mechanism to manage the knowledge gained from research or creative work indicator, system and
mechanism for academic services to the society indicator, academic service process for the benefit
of the society indicator, system and mechanism for the preservation of arts and culture indicator,
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leadership of the institution council and administrators at all levels of the institution indicator, Institutional
development towards learning institution indicator, information system for administration and
decision-making indicator, risk management system indicator, system and mechanism for finance and
budgeting indicator, system and mechanism for internal quality assurance indicator, and Identity
reflection indicator. As for the System and mechanism to provide information advice and services
indicator and System and mechanism to promote student activities indicator, they were in
concordance. As a result, Students’ level of success indicator was in concordance.

2. The best practice in quality assurance operation consisted of the process of personnel’s
participation, the strengthening of strong leadership, preparation and making awareness to the
personnel using knowledge management (KM) in order to archive the global standards, creating the
process with effectiveness and conforming to the standards via good planning, defining and distributing
responsibilities, creating a well-defined guidelines and schedules, systematic and concise
participation of personnel in the implementation of the plan, credible inspection, and improvement of
the operations to provide the information that are beneficial to the educational quality control.

3. Course of the quality assurance administration system development of the Faculty of
Education, Silpakorn University consisted of 1) The phase of planning and preparation with participa-
tion in making understanding and importance awareness of all parties, analyzing the strategies and
convert them into actions by making strategic map, and writing projects that corresponds to the
quality assurance. 2) The phase of actions, i.e., participation of the staff of the institution in the
implementation of the plans, development of the educational management system and mechanism
that effectively link all aspects. 3) For the phase of verification and improvement, we found that, the
checking process should come from the department and the Faculty by considering the correspon-
dence of strategies and the key performance indicator (KPI). The results have been presented to the
person involved and the information is prepared to reflect the quality assurance. Finally 4) support
issues, i.e., the strong leadership of the institution council and the executives emphasize the quality
assurance a have visions in preparation for entering the Asian Economic Community (AEC). The mecha-
nism of the administration and the quality assurance should be set in the form of directions, including
creating the operational efficiency improvement exchange network for the staff to support the quality
assurance development of the Faculty of Education, Silpakorn University.

บทนำ
การ ศึกษาเปนรากฐาน ท่ีสำคัญและมี

บทบาทอยางยิง่ตอการพฒันาประเทศชาติ สงัคม และ
มนุษยใหมีความเขมแข็ง เจริญกาวหนา ทันตอความ
เปล่ียนแปลงของโลกปจจบุนั  ดงันัน้ การศกึษาจงึเปน

เครื่องมือสำคัญที่จะทำใหทรัพยากรมนุษยมีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึน นอกจากนั้นการศึกษายังเปนการถายทอด
วชิาความร ูปลูกฝงความมคีณุธรรม จริยธรรม และเปน
แบบอยางท่ีดีใหกับคนรุนหลัง ตลอดจนการศึกษายัง
เปนการพัฒนาผูเรียนทุกดาน ทั้งความเจริญงอกงาม
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ทางดานรางกาย  จิตใจ และสติปญญา  ตลอดจน
การเสริมสรางและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามใหคงอยู
ตลอดไป (รสรินทร  อมรรัตน, 2545) โดยที่ ภิญโญ
สาธร (2524)  ไดใหทศันะไววา “การลงทนุเพ่ือการศกึษา
เปนการลงทนุเพ่ือพฒันาคณุภาพของพลเมอืง ผลท่ีได
จากการลงทุนเพ่ือการศึกษามีคามากกวาผลของ
การลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ทุกชนิด ผลท่ีไดคือความมี
คณุภาพของคน” นอกจากนี ้ชนติา รกัษพลเมือง (2532)
ไดกลาววา “การศึกษาไดรบัการยอมรับวาเปนกลไกหรือ
วิถีทาง (Means) อันมีประสิทธิภาพอันหน่ึงที่จะทำให
บรรลุจุดหมาย (Ends) แหงการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมตามเปาหมายของประเทศ การพัฒนาคนจำเปน
ตองมกีารศึกษา และการศึกษา คอื “บนัได” ไปสคูวาม
สำเร็จท้ังในดานสวนตัวและสวนรวม ดงัน้ันการศกึษาจงึ
เปนปจจัยท่ี 5 ของมนษุย”

จะเห็นไดวาการศึกษาเปนเคร่ืองมอืทีส่ำคญัที่
กอใหเกิดการพัฒนาในทุกๆ ดานของชุมชน สังคม
ประเทศชาติ  เพราะฉะน้ันการศึกษาทีจ่ดัจะตองเปนการ
ศกึษาท่ีพฒันามนุษยมกีารพัฒนาเต็มศักยภาพ  เพราะ
ฉะน้ันส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมไดคือ “คุณภาพการศึกษา” ซึ่ง
เปนส่ิงท่ีจะสะทอนประสิทธิภาพของสถาบันการศึกษา
ในการจดัการศกึษา ซึง่ในอนาคตมีความจำเปนอยางย่ิง
ทีผ่รูับบรกิารจากการศึกษา  จะเรียกรองถึงการจัดการ
ศกึษาท่ีมคีณุภาพ  ทัง้กลมุผเูรยีนและกลมุผใูชบณัฑติ
โดย อุทุมพร  จามรมาน (2543:3) ไดกลาวถึงวัตถุ
ประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดม
ศกึษา ดงันี ้ เพ่ือใหหนวยงานทางการศกึษา ไดพฒันา
คณุภาพของผลผลิตทางการศึกษา และประสทิธภิาพใน
การปฏิบัติงานของผูที่เก่ียวของ เพ่ือใหสังคมมั่นใจ
เก่ียวกับผลผลิต /บริการของหนวยงาน เพ่ือใหสำนัก
งบประมาณ จัดสรรงบประมาณไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม เพ่ือใหขอมลูแกผสูมัครเขาศกึษา  เพือ่ให
ขอมูลแกผูปกครอง ผจูาง รฐับาลเก่ียวกับกลไกในการ
ดำเนนิงานของมหาวทิยาลัย เพ่ือใหเกิดความโปรงใสใน
กระบวนการจัดการศึกษาแกประชาชน  จากการนำภาษี

อากรของประชาชนมาใช  เพราะฉะนั้นจึงเปนความ
จำเปนอยางท่ีหนวยงานทางการศึกษาจะตองมี
การตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษานับวาเปนสิ่งที่จำเปนและหลีกเลี่ยง
ไมไดสำหรบัสถาบนัทางการศึกษา  จงึไดมกีารกำหนด
สาระบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ตามหมวด 6 มาตรา 48 ใหหนวยงานตน
สังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกัน
คณุภาพการศกึษาภายใน เปนกระบวนการบริหารการ
ศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัด
ทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสงักดั หนวย
งานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนำไปสู
การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศกึษา และเพ่ือ
รองรบัการประกันคณุภาพการศึกษาภายนอก  มาตรา
ที่ 50 ใหสถานศึกษารวมมือในการจัดเตรียมเอกสาร
ตางๆ ที่มีขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษารวมทั้งผูปกครอง
และผมูสีวนเก่ียวของ กบัสถานศกึษาใหขอมลูเพ่ิมเติม
ในสวนท่ีพจิารณาเห็นวา  เกีย่วของกบัการปฏบิตัภิารกจิ
ของสถานศึกษาตามคำรองของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล
หรือหนวยงานภายนอกท่ีสำนักงานดังกลาวรับรองที่
ทำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถาน
ศกึษาน้ัน และมาตราท่ี 51 ในกรณทีีผ่ลการประเมนิภาย
นอกของสถานศึกษาใด  ไมไดตามมาตรฐานท่ีกำหนด
ใหสำนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการ
ศกึษา  จดัทำขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข  ตอหนวย
งานตนสงักดั  เพือ่ใหสถานศกึษาปรบัปรงุแกไขภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด หากมิไดดำเนินการดังกลาวให
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษารายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา  หรือคณะกรรมการอุดม
ศึกษาเพ่ือดำเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข

จะเห็นไดวาจากสาระบัญญัติในพระราช
บญัญตักิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นัน้ ทำใหสถาน
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ศกึษาจะตองมีการจัด  หรือดำเนนิการประกันคณุภาพ
การศึกษาซึ่งเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษา
อยางเปนระบบซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 ขั้นตอน
คอื 1) ขัน้ตอนการควบคุมคณุภาพ (Quality Control)
2) ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)
และ 3) ขั้นตอนการประเมินคุณภาพ (Quality
Assessment)

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร ได
รบัการตรวจประกนัคณุภาพการศกึษาภายนอกครัง้ท่ี 2
เมื่อเดือน กันยายน พ.ศ. 2549 ผลการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก ผลปรากฏวาคณะศึกษา
ศาสตร ไดรับผลการตรวจประเมินในระดับพอใช และ
“ไมรับรอง”  และในปการศึกษา 2552  คณะศึกษา
ศาสตรไดรบัการตรวจประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน
พบวา คณะศึกษาศาสตรมคีณุภาพอยใูนระดบัดี (2.27)
แตอยางไรก็ตามคะแนนดังกลาวยังไมสูงมากนัก และ
ประกอบกับคณะศึกษาศาสตรจะตองเตรียมตัวเพื่อรับ
การตรวจประเมินเพ่ือแกไขผลการประเมินภายนอก
ปการศึกษา 2558 จงึทำใหคณะฯ ตองทำการศกึษาวิจยั
เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร  ใหมีคุณภาพอยูในระดับแนวหนา
อยางเรงดวน  ซึง่นอกจากจะมีผลดตีอชือ่เสยีงและการ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณของคณะฯ แลว  ผูเรียน
จะไดรบัการรับรองวาจบการศึกษาจากสถาบันทีศ่กึษา
วาเปนสถาบันการศึกษาท่ีมคีณุภาพอยางแทจรงิ  เปน
ที่ยอมรับในแวดวงวิชาชีพท่ีปฏิบัติงาน  ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนสิง่ท่ีมคีวามจำเปนตอ
ไปในอนาคตอยางย่ิงในการรบัรองคณุภาพของบณัฑิต
ทีส่ำเรจ็การศกึษาในสถาบันนัน้ ซึง่จะหมายถึงภาวะการ
มีงานทำ  ความพึงพอใจและการยอมรับของนายจาง
รวมถงึประสทิธภิาพในการทำงาน ตางๆ ทัง้หลายดาน
จงึมีความจำเปนอยางย่ิงท่ีคณะศกึษาศาสตร จะตองมี
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหมี
คณุภาพท่ีสงูขึน้ไปเร่ือยๆ เพือ่สะทอนถงึมาตรฐานการ
จดัการศึกษา

วตัถุประสงคการวจิยั
1. เพ่ือเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)

ดานกระบวนการบริหาร และดานผลการประกัน
คณุภาพการศกึษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัย
ศิลปากร กับคณะศึกษาศาสตร ที่มีวิธีการปฏิบัติที่
เปนเลิศ (Best Practice)

2. เ พ่ื อ ศึกษา วิธี การปฏิบั ติ ที่ เ ป น เลิ ศ
(Best practice) ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะศกึษาศาสตร ทีม่วีธิีการปฏบิตัทิี่เปนเลศิ

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการ
บริหารการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร  มหาวทิยาลยัศลิปากร

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตเนื้อหา
การศกึษาครัง้นีเ้พือ่ตองการพฒันาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยสภาพการดำเนินงาน
ปญหาและอปุสรรค  ตลอดจนศกึษาวิธกีารปฏิบตัทิีเ่ปน
เลิศและการเทียบเคียงสมรรถนะดานกระบวนการ
บรหิาร 4 ดาน คอื ดานการวางแผน การปฏบิตั ิการตรวจ
สอบ การปรบัปรุง  และดานผลการประกันคุณภาพการ
ศกึษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
คณะศึกษาศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา (สกอ.) ซึ่งประกอบดวยองคประกอบของการ
ประเมินคณุภาพการศึกษาท้ัง 9 ดาน ดงันี ้1) ปรัชญา
ปณิธาน วตัถุประสงค ของแผนดำเนนิการ  2) การเรียน
การสอน 3) กจิกรรมการพัฒนานสิิตนักศกึษา  4) การ
วิจัย  5) การบรกิารทางวิชาการทางสังคม  6) การทำนุ
บำรงุศิลปวฒันธรรม  7) การบรหิารและจัดการ  8)การ
เงินและงบประมาณ  และ 9)ระบบและกลไกการประกัน
คณุภาพการศึกษา จาก 9 องคประกอบ จำนวน 23 ตวั
บงชี้ และตามแนวทางของสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 3 กลุมตัวบงช้ี
ไดแก 1) กลมุตวับงชีพ้ืน้ฐาน 2) กลมุตวับงชีอ้ตัลกัษณ
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และ 3) กลมุตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม รวมจำนวน 18 ตวั
บงช้ี

ขอบเขตดานพื้นที่
การศึกษาคร้ังน้ีมุงท่ีจะศึกษากรณีศึกษา

องคกรท่ีมีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศในดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ซึ่งไดแก  คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาเหตุทีผ่วูจิัยเลือกศึกษาพ้ืนท่ี 2
แหงนี้เนื่องจาก คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคามไดรบัรางวัลจากสำนักงานสมศ. และ สกอ.
วาเปนคณะฯ ทีไ่ดรบัผลการประเมนิคณุภาพไดอนัดบัที่
1 ของกลมุสาขาวชิาครุศาสตร/ศกึษาศาสตร และไดรบั
อัน ดับ ท่ี  1 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สวน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ก็ไดรับการ
ประเมนิคุณภาพการศึกษา อยใูนระดบัดีมากโดยเฉพาะ
2 หนวยงานน้ี มสีภาพบรบิททีใ่กลเคยีงกบั คณะศกึษา
ศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร ทัง้ในดานบคุลากร ขนาด
จำนวนนกัศึกษา และสถานท่ีตัง้ เปนตน

แนวคิดที่เกี่ยวของ
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality

Assurances) เปนกระบวนการดำเนินงาน กจิกรรม ใน
ดานกระบวนการควบคุมคณุภาพ การตรวจสอบ  และ
การประเมินผล อยางมรีะบบแบบแผน เพ่ือใหไดผลผลติ
ทีม่คีณุภาพตามคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค  การประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนส่ิงท่ีมีความสำคัญอยางย่ิง
สำหรบัการผลตินกัศกึษาใหมคีณุภาพทีพ่งึประสงคและ

ยังเปนส่ิงท่ีสะทอนประสิทธิภาพของสถาบันในการ
จัดการศึกษา การดำเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษาใชหลักการบรหิารและระบบท่ีครบวงจร
(PDCA) กลาวคือ ทุกฝายตองรวมกันวางแผน (Plan)
รวมกันทำ (Do) รวมกันตรวจสอบผล (Check) และรวม
กันปรับปรุงแกไข (Act)  และหลักการข้ันตอนประกัน
คุณภาพ ตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คณุภาพ และประเมินคุณภาพ  องคกรทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามีผลการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาแตกตางกัน  องคกรท่ีเปนตนแบบท่ีดใีนการ
ดำเนนิการประกันคณุภาพการศึกษาจงึเปนแหลงเรยีนรู
ที่นาสนใจศึกษาเพ่ือเปนแบบอยางในการดำเนินการ
ประกันคณุภาพท่ีดแีกองคกรอืน่ๆ  การนำวิธกีารเทียบ
เคยีงสมรรถนะ (Benchmarking)  มาใชเพือ่มองหาวิธี
การปรับปรุงการดำเนินการหรือเรียนรูกระบวนการ
ดำเนนิการประกันคณุภาพจากองคกรตนแบบเปนหนึง่
ในวิธีที่มีการนำมาใชกันออยางแพรหลาย  การเทียบ
เคียงสมรรถนะสามารถทำไดทั้งในระดับยุทธศาสตร
กระบวนการ ตลอดจนผลการดำเนนิการ  ทัง้นีเ้พ่ือใหได
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) และนำจุดดีที่
คนพบไปปรับใชใหเหมาะสมกับองคกรของตน  ดงันัน้
ในการวจิยัครัง้น้ีคณะผวูจิยัจงึสนใจศึกษาเปรยีบเทียบ
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาจากสถาบัน
ตนแบบทีด่อียางรอบดาน  อนัจะนำไปสแูนวทางในการ
พฒันาระบบการประกันคณุภาพการศกึษา คณะศึกษา
ศาสตร  มหาวทิยาลัยศลิปากร ไดอยางมปีระสิทธภิาพ
ดังกรอบแนวคิดการวิจัย
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กรอบแนวคิดการวิจัย

 

 1  

วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจยัในครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชิงคุณภาพเพ่ือ

ศกึษาวิธกีารปฏิบตัทิี่เปนเลศิ (Best Practice) ในการ
ประกันคณุภาพการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร ดวย
การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) และเพ่ือ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการ

วิเคราะหเอกสาร การสังเกตแบบไมมีสวนรวม
การสัมภาษณอยางเปนทางการ การสัมภาษณอยางไม
เปนทางการ และการสนทนากลุม กระบวนการใน
การเก็บรวบรวมขอมูล เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั และ
การวิเคราะหขอมลู แบงออกเปน 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี

ขั้ นตอนท่ี  1 การเทียบเคียงสมรรถนะ
(Benchmarking) ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศลิปากร   กบัคณะศึกษาศาสตร ทีม่วีธิกีารปฏิบตัทิีเ่ปน
เลิศ (Best Practice) มขีัน้ตอนดังตอไปนี้

1. นำเอกสารผลการประเมินคุณภาพ
การ ศึกษาภายในตามแนวทางของสำ นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา 9 องคประกอบ จำนวน
23 ตัวบงชี้ และเอกสารผลการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายนอกตามแนวทางทางของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 3 กลมุตัวบง
ชี ้ไดแก 1) กลมุตวับงชีพ้ืน้ฐาน  2) กลมุตวับงชีอ้ตัลกัษณ
และ 3) กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม รวมจำนวน 18
ตัวบงชี้ ระหวางคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร กับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปการศึกษา 2554 มาศึกษาวิเคราะหความ
เหมอืนตาง

2. คำนวณหาคาความแตกตางระหวาง
ผลการประกันคุณภาพแยกรายเปนตัวช้ีวัด แลวจึงจัด
อันดับตามความหางของผล จำแนกเปนรายองค
ประกอบ

3. วิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็งจุดออน
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
คณะศึกษาศาสตร ทีม่วีธิกีารปฏิบตัทิี่เปนเลศิ
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ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice) ในการประกนัคุณภาพการศึกษา ของ
คณะศึกษาศาสตร ทีม่วีธิกีารปฏบิตัทิีเ่ปนเลิศ มขีัน้ตอน
ดังตอไปน้ี

1. สรางแบบสัมภาษณ เก่ียวกับวธิกีารปฏบิตัิ
ที่เปนเลิศ ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. นำแบบสัมภาษณไปสัมภาษณกลุมผูให
ขอมลูสำคญั (Key Informant) 3 กลมุ ไดแก ผบูรหิาร
คณะ คณะกรรมการการประกันคุณภาพ เจาหนาที่
ผู รับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร ประกอบดวย
ตอนท่ี 1 สภาพท่ัวไปของคณะศึกษาศาสตรเกี่ยว
กับการประกันคุณภาพภายใน ตอนที่ 2 กระบวนการ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดานปจจัย
นำเขา กระบวนการ และผลลัพธ จำแนกตามตัวชีว้ดัของ
สกอ. และ สมศ. และ  ตอนท่ี 3 ปญหา อปุสรรค ปจจยั
สงเสริมกระบวนการ/การประกันคุณภาพภายใน
คณะศกึษาศาสตร

3. สรางแนวทางการสนทนากลมุประเด็นเก่ียว
กับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ดานปจจัย
นำเขา กระบวนการ และผลลัพธ จำแนกตามตัวชีว้ดัของ
สกอ. และ สมศ. แลวนำไปจดัการสนทนากลมุประกอบ
ที่ไปดวยผูบริหารและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

ขัน้ตอนท่ี 3 นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นำเสนอร างแนวทางการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
จากขอมูลท่ีไดรับจากการวิจยัในข้ันตอนท่ี 1 – 3 จาก
การลดทอนขอมูล (data reduction) ซึ่งเปนการ
วิเคราะหขอมูลที่ไดมาเพื่อมองหาจุดเนนที่สำคัญและ
นาสนใจ  อนันำไปสกูารแสดงขอมูล (data display) จาก

แหลงเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ จากน้ัน
จึงใชการสังเคราะหเพื่อการสรางขอสรุปและยืนยัน
ผลสรปุ (conclusion and verification) โดยใชกรอบ
ทฤษฎี เ ชิงระบบเปนกรอบการนำเสนอแนวทาง
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร  ไดแก การนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี
ในดานปจจยันำเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลติ
โดยใชกระบวนการควบคุมคุณภาพ PDCA จำแนกตาม
ดัชนีการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

การวิเคราะหขอมูล
1.การวิเคราะหเ น้ือหา (Content

Analysis) ขอมลูเชงิคณุภาพของผลการประกันคณุภาพ
ตลอดจนขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง จำแนก
ตามตวัชีว้ดัของสำนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา
และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา

2. การวเิคราะหชวงหาง (Gap Analysis)
ขอมูลเชิงปริมาณของผลการประกันคุณภาพจำแนก
ตามตวัชีว้ดัของสำนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา
และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา และนำเสนอขอมูลเปรียบเทียบในรูปแบบ
ของกราฟแมงมุมหรือเรดาร

3. การจำแนกประเภทของขอมูล (Typological
Data) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณดวยการ
จำแนกขอมลูเปนชนดิๆ โดยใชแนวคดิทัง้แบบใชทฤษฎี
และแบบไมใชทฤษฎี

4. การเปรียบเทยีบขอมูลการสรางขอสรปุเชิง
อปุนยั (Analytic Induction) สรางขอสรุปจากเหตุการณ
หลาย ๆ เหตุการณจนไดรับการยืนยันจากการรวบรวม
ขอมูลเพิ่มเกิดเปนขอสรุปที่มีความเปนนามธรรม
มากขึ้นแลวนำไปสูขอสรุปของงานวิจัย
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนท่ี  1 ผลการเทียบเคียงสมรรถนะ

(Benchmarking) ดานกระบวนการบริหาร และดาน
ผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษา
ศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และมหาวทิยาลัยศิลปากร

1.1  การเทียบเคยีงสมรรถนะดานปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และ
กลยุทธของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยศิลปากร  มี
ปรชัญา ปณธิาน วสิยัทศัน และพันธกิจ สอดคลองกนั
ในการผลิตบัณฑิตครูที่มีความเปนเลิศในวิชาชีพ มี
คณุธรรมจรยิธรรมในความเปนคร ูเปนผนูำทางวิชาการ
ในศาสตรทางการศกึษา สรางสรรคองคความรู การวิจยั
นวัตกรรมทางการศึกษา อนรุกัษสงเสรมิทำนบุำรงุ ศลิป
วฒันธรรม ใหบริการทางวิชาการ และเปนแหลงเรียนรู
ของชุมชนและสงัคม รวมท้ังมีการจัดการศึกษาทุกระดับ
อยางมีคณุภาพไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล
ประเด็นทางดานยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตรท้ัง
สามมหาวทิยาลัยมีความแตกตางกัน
             1.2 การเทียบเคียงสมรรถนะดานผล
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร การเทียบเคียงสมรรถนะดาน
ผลการประกันคุณภาพการศึกษามาจากคะแนนการ
ประเมินตามเกณฑ สกอ. และ สมศ.ของคณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และมหาวิทยาลัยศิลปากร การเปรียบเทียบพบวา
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร กบัคณะศกึษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร  มคีะแนนรายตัวบงชีซ้ึง่
เปนคะแนนการประเมินตามเกณฑ สกอ. เทากันเปน
สวนใหญ มีจำนวน 16 ตวับงชี ้ตวับงชีท้ีม่คีะแนนแตก
ตางกันอยางชัดเจน ไดแก ตวับงช้ีอาจารยประจำท่ีดำรง
ตำแหนงทางวิชาการ (รอยละ 75.45) ตวับงช้ีระบบและ
กลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (รอยละ 50.00)

และตัวบงช้ีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
(รอยละ 40.00) ในขณะทีค่ณะศึกษาศาสตร มหาวิทยา ลยั
มหาสารคาม กับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีคะแนนรายตัวบงช้ีเทากันเปนสวนใหญ
มีจำนวน 20 ตัวบงช้ี ตัวบงช้ีที่มีคะแนนแตกตางกัน
มีจำนวน 3 ตวับงชี ้ไดแก ตวับงชีอ้าจารยประจำทีด่ำรง
ตำแหนงทางวิชาการ (รอยละ 74.88) ตวับงชีร้ะบบและ
กลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (รอยละ 60.00)
และตัวบงช้ีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
(รอยละ 40.00)

ในขณะที่คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรสวนใหญแลวมีคะแนนรายตัวบงชี้ซึ่งเปน
คะแนนการประเมินตามเกณฑ สมศ. เทากัน มจีำนวน
10 ตวับงช้ี ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศลิปากร มคีะแนนรายตัวบงชีส้งูกวา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 5 ตัวบงช้ี และ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มคีะแนน
รายตัวบงช้ีสูงกวา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จำนวน 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ผลงานของ
ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร (รอยละ 56.20) ตัวบงช้ีการพัฒนา
คณาจารยและตัวบงชีก้ารปฏิบตัติามบทบาทหนาทีข่อง
ผบูรหิารสถาบนั (รอยละ 12.35 และ 10.00 ตามลำดบั)
1.3 การเทียบเคียงสมรรถนะดานกระบวนการประกัน
คณุภาพการศึกษาของคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พบวา ดานปจจัยนำเขา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และ
มหาวิทยาลัยศลิปากร  มคีวามแตกตางกนัในตัวบงชีม้ี
อาจารยประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกรอยละของ
อาจารยประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเปนรอยละ
79.37 (มหาวทิยาลัยมหาสารคาม) และรอยละ 64.52
(มหาวทิยาลยัศลิปากร) ตวับงชีม้อีาจารยประจำทีด่ำรง
ตำแหนงทางวิชาการ รอยละ 26.42 (มหาวิทยาลัย

การพัฒนาระบบการบริหารงานการประกันคุณภาพการศกึษา
ธีรศักด์ิ  อุนอารมยเลิศ  สำเริง  ออนสัมพันธุ  ยุวรี  ผลพันธิน  พทิักษ สพุรรโณภาพ



วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 10 ฉบับท่ี 1 (มถิุนายน 2555 - ตลุาคม 2555)

184

นเรศวร) รอยละ 51.59 (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
และรอยละ 6.45 (มหาวิทยาลัยศิลปากร) ตัวบงช้ี
หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอม
การเรียนรปูระเด็นการจัดการและใหบรกิารคอมพิวเตอร
ในอตัราสวน 1:0.13 FTES (มหาวทิยาลยันเรศวร) และ
ในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร) และตัวบงชี้ เ งินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคตอจำนวนอาจารยประจำและนักวิจัย
คิดเปน 75,045.28 บาท 135,217.33 บาท และ
182,134.43 บาท ตามลำดบั

ดานกระบวนการ พบวาคณะศึกษาศาสตร
มหาวทิยาลยันเรศวรมีการตดิตามการดำเนนิโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการทุกสัปดาหแรกของเดือน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการ
สรางระบบการมีสวนรวมของผเูรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธที่กำหนด สวนคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีการติดตามการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมโดยไดมอบหมายใหงานประกันและ
ก.พ.ร.ทำการรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน ใน
ระบบบริหารยุทธศาสตรและมีการรายงานผลการ
ประเมนิรอบ 12 เดือน โดยผานท่ีประชมุคณะกรรมการ
บรหิารประจำคณะพจิารณา และอยางนอยปละ 2 ครัง้
ดานบุคลากร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน ในขณะท่ีบุคลากร
คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร บางสวนยังไม
เห็นความสำคัญ/ความจำเปนของการจัดทำแผน
ยทุธศาสตร/แผนปฏิบตัิราชการประจำป

ตวับงช้ีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลกัสูตร มคีวามสอดคลองกันในประเด็นมรีะบบกลไก
ในการเปดหลักสตูรใหม หลกัสตูรปรบัปรุง และการปด
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลกัสูตรระดับอดุมศึกษา และมกีารประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกของท้ังสามมหาวทิยาลัยเปนหลักสูตร

ที่เนนการทำวิจัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร มีหลักสูตรท่ีเนนการทำวิจัย คิดเปนรอยละ
64.70 ของจำนวนหลักสูตรท้ังหมด สวนคณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรมีหลักสูตรที่เนนการ
ทำวิจัยคิดเปนรอยละ 57.69 ของจำนวนหลักสูตร
ทัง้หมด   และมคีวามแตกตางกันในประเด็นรอยละของ
จำนวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนน
การทำวิจยั

ตัวบงชี้ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน  มคีวามสอดคลองกันในประเด็นมรีะบบและกลไก
การประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผเูรยีนเปนสำคญัทกุหลักสตูร สงเสรมิใหผเูรยีนมทีกัษะ
การเรียนรดูวยตนเองใหผเูรียนลงมือปฏบิตัจิริงในสถาน
ทีจ่รงิซึง่มกีารจดัการศึกษาทัง้ในและนอกหองเรยีนหรอื
การทำวจิยั มกีารเชิญผทูรงคุณวฒุจิากภายนอกสถาบัน
มามสีวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนเปนวิทยากร
บรรยายพิเศษ การใหคำปรึกษา และการสอบวิทยา
นิพนธ รวมถึงมีการจัดการเรียนรูที่พฒันาจากการวิจัย
หรอืจากกระบวนการจัดการความรเูพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน และมีความแตกตางกันในประเดน็การประเมนิ
ความพึงพอใจของนักศกึษาตอคณุภาพการจัดการเรยีน
การสอนและปจจัยสนับสนุนการเรียนร ูโดยคณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการประเมินความพึง
พอใจของนกัศกึษาตอคุณภาพการจดัการเรยีนการสอน
และปจจัยสนับสนุนการเรียนรูที่มีผลการประเมินทุก
รายวิชาไมต่ำกวา 3.51 ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการประเมินรายวิชา
สวนใหญไมต่ำกวา 3.51 สวนคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดใหคณาจารยจัดทำ
มคอ.3 และ มคอ.5 โดยใหจัดสงกอนและหลังการ
จัดการเรียนการสอน มิฉะนั้นจะไมดำเนินการเบิก
คาสอนใหกับอาจารยผูสอนในรายวิชาดังกลาวและ
มีรายวิชาที่จัดใหนักศึกษาไดมีการศึกษาเรียนรูดวย
ตนเองเพิม่เตมิ

ตวับงช้ีระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธ์ิผล
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การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต พบวา มีความ
สอดคลองกนั  คณะศึกษาศาสตรทัง้สามมหาวทิยาลัย
มีการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคจากผูใช
บณัฑิต และมกีารสำรวจความพงึพอใจของผใูชบณัฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา  มีการสนับสนุนการพัฒนาการ
เขียนบทความวิจยั/วชิาการ โดยสนับสนนุการประยุกต
ใชผลงานจากวิทยานิพนธ และสนับสนุนงบประมาณ
และมีการจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงาน
ทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บณัฑติศกึษา

ตัวบงช้ีระบบและกลไกการใหคำปรึกษาและ
บริการดานขอมูลขาวสาร และตัวบงช้ีระบบและกลไก
การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา มีความสอดคลองกัน
ทกุประเดน็

ตัวบงชี้ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค พบวา คณะศึกษาศาสตร มหา
วิทยาลัยนเรศวร  มีคณะกรรมการประจำคณะ และ
คณะกรรมการวิจัยของคณะและไดจัดทำระบบฐาน
ขอมลูและสารสนเทศท่ีเกีย่วของกบัการบริหารงานวิจยั
ของคณะ  ขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  มกีารกำหนดผรูบัผดิชอบหลัก และมกีาร
จดัทำ Flowchart ในการทำงาน โดยผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจำคณะ ในขณะที่คณะศึกษา
ศาสตร  มีการนำผลการประเมินระบบและกลไก
การพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาวางแผน
ปรบัปรงุการดำเนนิงานและบันทกึหลกัฐานการทำงาน
สวนคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
มกีารนำผลการประเมนิระบบและกลไกการพฒันางาน
วิจัยหรืองานสรางสรรคมาวางแผนปรับปรุงการดำเนิน
งานและบนัทกึหลกัฐานการทำงาน ดานการจัดหาและ
สนับสนุนทรัพยากรดานการวิจัยอยางเพียงพอ
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร มีจุดเดน
ที่มีหนวยงานวิจัยดำเนินงานตางๆที่ เกี่ยวของกับ
งานวิจัย มีคณะกรรมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร
และคณะกรรมการในแตละโครงการวิจยั ดำเนนิความ

รวมมือในการทำวิจัยระหวางนักวิจัยในคณะศึกษา
ศาสตรกับองคกรภายนอก และการบันทึกความเขาใจ
กับสำนักงานสภาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มจีดุเดนท่ีมหีนวยงานวจิยัท่ี
ทำหนาท่ีในการประสานงานติดตอการดำเนินงานและ
โครงการตางๆ ทีเ่กีย่วของกบังานวิจยัโดยเฉพาะ ไดแก
ศูนยปฏิบัติการวิจัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศลิปากร มจีดุเดนท่ีมกีารจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร
ในดานงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย

ตวับงช้ีระบบและกลไกการจัดการความรจูาก
งานวิจยัหรืองานสรางสรรค มกีารสรางเครือขายเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค มีการทำวิจัยรวม
กบัสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.)
สนับสนนุการเผยแพรผลงานวิจยัหรอืงานสรางสรรคใน
การประชุมวิชาการ หรือการตีพมิพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ ชุมชน  มีชองทางการประชาสัมพันธ
และเผยแพรองคความรจูากงานวจิยัและงานสรางสรรค
สูสาธารณชน ไดแก การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาต ิวารสารการวจิยั และเว็บไซต ดานการคมุ
ครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นำไปใช
ประโยชน  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไดจัดทำคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
วิจัยและงานสรางสรรคเพื่อจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยศิลปากร
มีแนวปฏิบัติในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคทีน่ำไปใชประโยชนโดยเฉพาะในเชิงพาณิชย
และหาวิธีการสงเสริมการนำผลงานวิจัยไปใชใหเกิด
ประโยชนสู งสุดกับผู วิ จัยและคณะเปนไปตาม
รายละเอียดขอรับความคมุครองทรัพยสินทางปญญา

ตัวบงชี้ ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม  มีความสอดคลองในประเด็นมี
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความตองการพัฒนา/แกไขปญหาและเสริมสรางความ
เขมแข็ง หรือมีการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาระบบการบริหารงานการประกันคุณภาพการศกึษา
ธีรศักด์ิ  อุนอารมยเลิศ  สำเริง  ออนสัมพันธุ  ยุวรี  ผลพันธิน  พทิักษ สพุรรโณภาพ



วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 10 ฉบับท่ี 1 (มถิุนายน 2555 - ตลุาคม 2555)

186

แกชุมชน ประเทศชาติ นานาชาติ มีการประเมิน
ผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
มีการนำผลการประเมินเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการ บูรณาการ
งานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจยั และมกีารบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก
สงัคมกบัการวจิยัท่ีทำในลักษณะของโครงการวิจยัและ
พฒันาและโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตักิาร มคีวามแตกตาง
กนัในประเดน็การบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแก
สั งคมกับการเ รียนการสอนคณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มรีะบบ
และกลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม ไดแก มีแผน
ปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ  คณะศกึษาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอนทุกระดับการศึกษา แยกตามระดับปริญญาตรี
โท และ เอก อยางชัดเจน ในขณะทีค่ณะศกึษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดกิจกรรมโครงการให
บริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
ภาพรวม

ตวับงช้ีกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสงัคม  มคีวามสอดคลองในประเดน็มกีาร
สำรวจความตองการของบุคลากรทางการศึกษาและ
ความพึงพอใจในการรับบริการวิชาการแกชุมชนและ
สงัคมในเรือ่งตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการหนวย
งานภายนอกและภายใน  มีความแตกตางกันใน
ประเด็นความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือ
การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มคีวามรวมมอื
ระหวางคณะศึกษาศาสตรกับมหาวิทยาลัยในการ
ดำเนินการโครงการออกหนวยบริการวิชาการเคลื่อนที่
มีความร วมมือระหวางคณะศึกษาศาสตรต าง
มหาวทิยาลยั คอืมหาวิทยาลยับูรพา กบัหนวยงานภาค
รัฐ คือ สกอ. และหนวยงานภาคเอกชน  ในขณะที่
คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากรมคีวามรวมมือ

ระหวางคณะศึกษาศาสตรตางมหาวิทยาลัย คือ
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ในการใหบรกิารทางวิชาการ
แกสังคมเร่ืองหลักสูตรการฝกอบรมครู 8 หลักสูตร มี
ความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตรกับหนวยงาน
ภาครัฐ สวนคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีการสำรวจความตองการดานบริการ
วิชาการของชุมชนและหนวยงานเค รือขายฝก
ประสบการณวิชาชีพครู และไดนำผลการสำรวจเขาที่
ประชุมกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาแนวทางใน
การวางแผนงาน

ตัวบงชี้ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  มีความแตกตางกันในประเด็น
การบูรณาการงานดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการ
บูรณาการจากการทำวิทยานิพนธ การศึกษาคนควา
ดวยตนเอง การบูรณาการในรายวิชาและกิจกรรม
นักศึกษา ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีการบูรณาการในรายวิชาและกิจกรรม
นักศึกษา สวนคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ไดรบังบประมาณสนบัสนนุใหดำเนนิงาน
ดานงานวิจยั การพัฒนานิสติสกูารประกนัคุณภาพตาม
แผนยุทธศาสตร ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
คือดานคุณธรรมจริยธรรม ดานยาเสพติด และ
ดานประชาธปิไตย

ตัวบง ช้ีภาวะผูนำของสภาสถาบันและ
ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน ประเด็นผูบริหารมี
การกำกับ ตดิตาม และประเมินผลการดำเนินงานตาม
ที่มอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผล
การดำเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนและ
งบประมาณใหคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจทุกไตรมาส (มหาวิทยาลัย
นเรศวร)  ผบูรหิารมวีสิยัทัศนใหคณะศกึษาศาสตรเปน
หนวยงานท่ีมคีวามเปนเลศิดานการศกึษาในระดับชาติ
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และนานาชาติ มงุผลิตบณัฑิตท่ีมคีณุภาพเขาสวูชิาชีพ
ทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำ และจัดทำแผนกลยุทธคณะศึกษา
ศาสตร (มหาวทิยาลัยมหาสารคาม) มจีดัทำระบบฐาน
ขอมูลของคณะเพ่ือติดตามผลการบริหารสารสนเทศ
การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบงช้ีคุณภาพ
ที่กำหนดไวในแผนกลยุทธอยางนอยปละ 2 ครั้ ง
(มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ตัวบงชี้การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ประเด็นมีการกำหนดประเด็นความรูและเปาหมาย
ของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของสถาบัน มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร และแผน
จัดการความรูใหครอบคลุมการผลิตบัณฑิตการวิจัย
การประกนัคณุภาพการศึกษา การปฏิบตังิาน การเรียน
การสอน การวัดผลประเมินผลและการเขาสูตำแหนง
ทางวิชาการ (มหาวทิยาลยันเรศวร) มรีะบบการพัฒนา
สถาบันสูการเรียนรู มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตโดยมี
การขยายโอกาสทางการศึกษาใหครอบคลมุภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ และมีนโยบาย
สงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรไดทำวิจยัในช้ันเรยีน
ทำวิจัยในการพัฒนางาน  พรอมท้ังสงเสริมใหนิสิตทั้ง
ในระดบัปรญิญาตรี โท และเอก ผลิตผลงานวิจยัเพ่ือให
เกิดองคความรูใหม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
มีการจัดทำแผนงานดำเนินงานการจัดการความรูแยก
สายวิชาการและสายสนับสนุน กำหนดประเด็นความรู
และเปาหมายท่ีสอดคลองแผนกลยทุธของมหาวิทยาลัย
และกำกับตดิตามกจิกรรม/โครงการตางๆ ใหเปนไปตาม
แผน (มหาวิทยาลัยศลิปากร)

ตัวบงชี้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตดัสนิใจ คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร มี
การแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมลู และ
จัดทำแผนระบบสารสนเทศ  มีฐานขอมูล/ระบบ
สารสนเทศคณะศึกษาศาสตร คอื ฐานขอมลู MIS ฐาน
ขอมูล SAR Online ฐานขอมูล Self Access ผลงานวิจยั
คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มรีะบบ

ทะเบียนออนไลน ระบบบรหิารโครงการวิจยั ระบบฐาน
ขอมูล NUDB ระบบฐานขอมูลกองการบริหารงาน
บุคคล มีการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ของระบบสารสนเทศ และนำผลการประเมนิมาดำเนิน
การปรับปรงุระบบฐานขอมูล และมกีารประกันคณุภาพ
การศึกษาผานระบบ CHE QA ONLINE ไปยัง สกอ.
งานวิชาการมีการสงขอมูลหลักสูตรขอมูลนักศึกษาทุน
สควค. ไปยัง สกอ. และคุรุสภา เพ่ือประกอบการขอ
ใบรับรองวิชาชีพครู  ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจดัการ EIS และระบบ MIS เปนระบบฐานขอมลู
ทีค่รอบคลุมงานทุกดาน ไดแก ระบบงบประมาณ ระบบ
พสัดุ ระบบการเงนิ ระบบบัญชีโดยเกณฑพงึรับ-พงึจาย
ลกัษณะ 3 มติิ

ตัวบงชี้ ระบบบริหารความเส่ียง   มีการ
วิเคราะห ระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิด
ความเส่ียงครอบคลุมดานทรัพยากร (การเงิน งบ
ประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)
ดานยุทธศาสตรหรอื กลยุทธของสถาบัน ดานนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ดานการปฏิบัติงาน
ดานบคุลากร และความเส่ียง  ธรรมาภบิาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารยและบคุลากร รวมไปถึงความ
เส่ียงจากเหตุการณภายนอก และอ่ืนๆ (มหาวิทยาลัย
นเรศวร) มีการวิเคราะหความเส่ียงตามพันธกิจหลัก
ดานตางๆ เชน ดานการบริหาร ดานการเงิน ดาน
การผลิต และมีการวิเคราะหโครงการในระบบสาร
สนเทศบริหารความเสี่ยง (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
 มกีารวิเคราะห ระบคุวามเส่ียง และปจจยัทีก่อใหเกดิ
ความเส่ียงครอบคลุมดานระบบการเงนิและงบประมาณ
ดานนโยบาย  ดานกลยุทธ ดานความเส่ียงจาก
เหตุการณภายนอก และอื่นๆ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ตัวบงชี้ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ประเดน็แนวทางการจดัหาทรพัยากรทางดานเงิน มกีาร
กำหนดแผน การรับนักศึกษา และรับนักศึกษาตาม
แผนทีก่ำหนดไว ทำใหคณะมีแนวทางการประมาณเงิน
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รายไดของคณะ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) มเีอกสารจัดสรร
งบประมาณเงินรายไดประจำปงบประมาณ ซึ่งมีแนว
ทางการจดัหาแหลงทนุทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะของคาใช
จายหรือเงินทุนและเพียงพอสำหรับการบริหารภารกิจ
ของคณะศึกษาศาสตรในทุกดานให เปนไปตาม
เปาหมาย มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลัก
เกณฑทีก่ำหนดลวงหนาและไดรบัการยอมรับโดยท่ัวไป
ของประชาคม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  มกีารจัดหา
แหลงเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือ
เงินทุน และเพียงพอสำหรับการบริหารกิจการของ
คณะตามเปาหมาย และมแีนวทางการจัดสรรทรัพยากร
โดยเปนที่ยอมรับทั่วไปของประชาคม (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร)

ตัวบงช้ีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศกึษาภายใน  ประเดน็มกีารกำหนดตวับงชีเ้พ่ิมเติม
ตาม อัตลักษณของสถาบัน ใชตัวบง ช้ีอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย คือ 5 เกง เกงคน เกงงาน เกงคิด
เกงครองชีวิต และเกงพิชิตปญหา และคณะเพิ่มเติม
เ ก่ียวกับอัตลักษณความเปนครู คือ ครูคุณภาพ
(มหาวทิยาลยันเรศวร) ตวับงชีท้ีส่ะทอนอัตลกัษณ คอื
การเปนที่พึ่งของชุมชน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ตัวบงชี้อัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยแห งการสร างสรรค
(มหาวิทยาลัยศลิปากร) นอกจากนีย้งัมีการพัฒนาการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา SAR Online
สำหรบัภาควชิา มกีารวเิคราะหจดัทำตารางการดำเนิน
งานการประกันคณุภาพการศึกษา ตามองคประกอบตวั
บงชี้ ของ สกอ.และเผยแพรใหกับหนวยงานอ่ืน ๆ
ทั้งในลักษณะของเอกสารและทาง เว็บไซตของคณะ
(มหาวทิยาลยันเรศวร) ยงัมแีนวปฏบิตัทิีด่ทีีไ่ดจากการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพเสนอเปนแนวปฏิบัติของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยโครงการวิจัยของ
คณาจารยและบุคลากร (มหาวทิยาลัยมหาสารคาม)

ดานผลผลติ ตวับงชีร้ะดบัความสำเรจ็ของการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา

มกีารเผยแพรพฤตกิรรมดานคณุธรรมจริยธรรมสำหรับ
นกัศกึษา โดยการประชาสัมพนัธเผยแพรไปยงัผบูรหิาร
คณาจารย และนกัศกึษา ในเวบ็ไซตของคณะ ตดิขาว
ประชาสัมพันธที่บอรดหนาคณะ และ facebook ฝาย
กจิการนกัศกึษา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มกีารเผยแพร
พฤติกรรมดานคุณธรรมจรยิธรรมสำหรบันกัศกึษา โดย
การประชาสัมพันธเผยแพรไปยังผูบริหาร คณาจารย
และนักศึกษา ในเว็บไซตของคณะและในคมูอืนักศึกษา
ของคณะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)  มีนักศึกษาหรือ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย
ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวย
งานหรือองคกรระดับชาติ ในการประกวดโครงงาน
คุณธรรมจริยธรรม ระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) มีนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย
ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวย
งานหรอืองคกรระดบัชาติ ไดรบัรางวลัผมูคีวามประพฤติ
ดีงามจากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร)

ตอนที่ 2 วธิกีารปฏบิตัทิีเ่ปนเลิศ (Best Prac-
tice) ในการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะศึกษา
ศาสตร ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศระบบการประกัน
คณุภาพการศกึษาท่ีเปนเลิศ เริม่จากกระบวนการมีสวน
รวมและการสรางความตระหนักใหบุคคลากร โดยสง
เสริมการจัดการความรู (KM)  สรางแนวปฏิบัติที่ดี
(Best practice) รวมกันวางแผนกำหนดนโยบาย
และการจัดทำแผนยุทธศาสตร   โดยผนูำและผบูรหิาร
ทุกระดับของควรมีวิสัยทัศนเขาใจเปาหมายท่ีแทจริง
มีศักยภาพในการถายทอดความรูใหกับบุคลากร โดย
การจัดประชุมและแจกคูมือการประกันคุณภาพให
บุคลากรทุกระดับรับทราบและเขาใจรวมกัน ซึ่งระบบ
กลไกการบริหารและระบบการประกันคุณภาพการ
ศกึษาตองเปนไปในทศิทางเดียวกัน รวมท้ังมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ
ในลักษณะทีเ่ปนทางการ มกีารประสานงาน กำกบัดแูล
ชวยเหลือสนับสนุนใหทุกฝายท่ีเก่ียวของเชื่อมโยงเปน
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ทมี การวางแผนทีด่สีงผลภาพความสำเร็จในการดำเนนิ
งาน   มกีารจัดทำแผนกลยุทธของคณะท่ีสอดคลองกับ
แผนของมหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนแผนและปรับ
ประเด็นยุทธศาสตร โดยวิเคราะหแผนกลยุทธและแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติการมีกระบวนการปฏิบัติตามแผน
ซึ่งในขณะปฏิบัติตองมีการขยายผลแลกเปล่ียนเรียนรู
รวมดวย  และมกีารติดตามผลการดำเนินงานสมรรถนะ
ความมงุม่ันในการปฏิบตังิานโดยสรางและพัฒนาระบบ
ในภาระงานดานตางๆ ทีม่ปีระสทิธภิาพ ดงันี้

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรที่เนนการผลิตบัณฑิตเชิงคุณภาพ มุงเนน
ผูเรียนเปนสำคัญตามยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพภายใตการเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ
มาตรฐาน และการจัดอันดับสากล โดยมีการมงุเนนงาน
วจิยัพัฒนานวัตกรรมทีส่รางมูลคาเพ่ิมใหกบัชุมชนและสังคม

ระบบกระบวนการสอนนิสิตควรมีความสอด
คลองกับตามปณิธาน ปรัชญาและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของคณะโดยมีการมงุเนนการเขาสวูชิาชพีทาง
การศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

ระบบการสนับสนนุสงเสรมิพัฒนาคณาจารย
และบคุลากรสายสนับสนุนควรการสรางขวญัและกำลังใจ
ใหกับบุคลากร มีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานและ
กระบวนการในการพัฒนาแบบมีสวนรวมของบุคลากร
ในสถาบัน

ระบบการบรกิารทางวชิาการแกสงัคมเพือ่เปน

การสรางเครือขายและเผยแพรความรูใหกับชุมชนได
อยางย่ังยืน บริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ินกำหนดกระบวนการบริการทางวิชาการให
เกิดประโยชนตอสงัคม  และมกีารสรางเครอืขายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ิมสมรรถนะการปฏบิตัิงาน

ระบบการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
สงเสริมการเรียนรทูีส่ำคญัโดยการจัดทำแผนดำเนินงาน
ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน มกีารสนับสนุนงบประมาณการวิจยัท่ีทำนบุำรงุ
ศิลปวัฒนธรรมและกิจการของนักศึกษาท่ีเก่ียวของกับ
วฒันธรรมประเพณ ี เผยแพรกจิกรรม/โครงการดานทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและมีการประเมินผลสำเร็จ
ของการบูรณาการ

ระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพสงผลตอระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา ควรแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบฐานขอมูล และจัดทำแผนระบบสารสนเทศ
ทีค่รอบคลมุงานทกุดาน  ซึง่มีการเชือ่มโยง (Link) ขอมลู
สารสนเทศเขาไปในระบบและมกีารประกนัคณุภาพการ
ศึกษาผานระบบ CHE QA ONLINE ไปยัง มีการจัด
ทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาและเผยแพรขอมูล
เพ่ือนำเสนอเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาและ
รองรบัการประกันคณุภาพการศึกษาตอไป ซึง่สามารถ
สรุปไดดงัแผนภาพท่ี 2 ดงัตอไปนี้
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แผนภาพที ่ 2 แสดงการปฏบิตัทิีเ่ปนเลศิ (Best Practice) ในการดำเนนิการประกันคุณภาพการศกึษา
  ของคณะศึกษาศาสตรทีม่วีธิกีารปฏิบตัทิีเ่ปนเลิศ

ตอนท่ี 3  แนวทางการพัฒนาระบบการบรหิาร
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหา
วทิยาลัยศิลปากร

แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงาน
ประกันคุณภาพตามระบบ PDCA ประกอบดวยขัน้การ
วางแผนและเตรยีมความพรอม ขัน้การดำเนนิงาน ขัน้
การตรวจสอบ ปรับปรุง และประเด็นสนับสนุนอ่ืนๆ
ขั้นการวางแผนและเตรียมความพรอม  1) วางแผน
พัฒนาแผน ดวยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของ

คณะ  โดยวิธีการระดมความคิดและการสังเคราะห
เชื่อมโยงเขากับงานประกันคุณภาพการศึกษา  มีการ
วเิคราะหแผนกลยุทธและแปลงแผนไปสกูารปฏิบตักิาร
โดยจัดทำแผนท่ียทุธศาสตร (Strategic map) และการ
จัดทำผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผน
กลยุทธและแผนปฏิบตัริาชการประจำป  2) ควรมีการ
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการประกันคณุภาพการ
ศึกษาที่ชัดเจน 3) เตรียมความพรอมผูบริหารและ
เจาหนาท่ีผเูก่ียวของ ในการสรางความตระหนักถึงความ
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สำคัญและคุณประโยชนของการประกันคุณภาพ
การศึกษา สงเสริมใหบุคลากรเกิดความเขาใจ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยการสงเสริม
การจัดการความรู (KM) การสรางแนวปฏิบัติที่ดี
(Best practice) ถายทอดความรูและความเขาใจใน
เรื่องตัวบงชี้ (KPI) จัดทำคูมือการประกันคุณภาพการ
ศกึษาใหกบัอาจารยและบคุลากร เชิญผทูรงคณุวุฒจิาก
ภายนอกมารวมวิเคราะหการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และ4) เตรียมความพรอมคณะกรรมการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพ ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการท้ัง
ระดับคณะและภาควิชาที่มีลักษณะท่ีเปนทางการ
กำหนดหนาทีร่บัผดิชอบในการประสานงาน กำกบัดแูล
ชวยเหลือสนับสนุนใหทกุฝายท่ีเก่ียวของทำงานรวมกัน
และเช่ือมโยงเปนทีม

ขัน้การดำเนินงาน 1) การปฏิบัติตามแผน
โดยจัดทำคูมือการปฏิบัติงานและกระบวนการในการ
พฒันาแบบมสีวนรวมของบคุลากรในสถาบนั  ถายทอด
แผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูหนวยงานภายในระดับ
ภาควิชา/หนวยงาน  กำหนดตวัชีว้ดัความสำเรจ็  ดำเนนิ
การตามแผน  การดำเนินงานตามตัวบงชีค้วรมีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู เพิ่มเติมตลอดเวลา มีการขยายผล
ติดตามผลความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน และมีการ
ตรวจสอบโดยการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ  แลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะหแนวโนมจุดแข็งและ
จดุออน  เพ่ือเปนสารสนเทศในการพัฒนาแผนกลยุทธ
ตอไป 2) การวางนโยบายการจัดการเรียนการสอน  เนน
การสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต  ที่สอดคลองกับ
อตัลกัษณและปรชัญา  และเนนผเูรยีนเปนสำคญัตาม
ยทุธศาสตรการผลิตบณัฑติทีม่คีณุภาพภายใตการเรียน
การสอนท่ีทันสมัยตามเกณฑมาตรฐานและความเปน
เลิศในวิชาชีพระดับสากล  3) ระบบและกลไกการ
พฒันาและบริหารหลกัสูตร ควรเนนผลิตครูทีม่งุการวจิยั
เปนฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน  สรางองค
ความรูใหม การพัฒนาภูมิปญญา นำความรูสูชุมชน
เช่ือมโยงและนำไปสูการแขงขันในระดับสากล โดยใช

ระบบการมสีวนรวมในการวางแผนการบรหิารหลักสูตร
ของคณะ และใหเจาหนาทีม่สีวนรวมในคณะกรรมการ
วิชาการและการบริหาร  โดยคำนึงถึงมาตรฐาน TQM
ความตองการของบุคลากร ควรปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
แบบไมเปนทางการและเปนทางการ และมกีารประเมนิ
หลกัสตูรภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป   4) การสนบัสนนุ
สงเสริมพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุสง
ผลใหระบบการประกนัมปีระสทิธิภาพเพ่ิมขึน้ควรมีการ
สนับสนุน  ดังนี้   สรางเครือขายการเรียนรูทำขอ
ตกลงความรวมมอื MOU กบัตางประเทศ  มกีารเชือ่มโยง
แผนการพัฒนาบุคลากรกับการจัดการความรู (KM)
ทัง้กลมุใหญและกลมุยอย  และมงุพฒันาดานการวิจยั
5)กระบวนการสอนนิสิตควรตระหนักถึงคุณภาพของ
นิสิตเปนสำคัญ โดยกำหนดจุดเนนของคณะศึกษา
ศาสตรและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคใน
ทิศทางท่ีสอดคลองกับสภาพสังคมในยุคปจจุบัน  6)
ระบบกลไกการพัฒนาผลงานของบัณฑิตปริญญาโท
และเอก  ในระดบัปรญิญาโท ควรมกีารจัดตัง้เวทีสำหรบั
การเผยแพรผลงานทางวิชาการใหกับนักศึกษาและ
บุคคลท่ัวไป และจัดทำวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล TCI
ในระบบออนไลนเพ่ือใหนกัศึกษาเผยแพรผลงานทางวชิาการ
7) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสราง
สรรค ควรดำเนินการตามระบบการบริหารงานดาน
การวิจัยควรกำหนดผูรับผิดชอบหลัก และมีการจัดทำ
Flowchart ในการทำงาน โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจำคณะ บูรณการกระบวนการวิจัย
หรืองานสรางสรรคกับการจดัการเรียนการสอน โดยใช
การวิจัยเปนฐาน เชน Research-Based Learning,
Problem-Based Learning, Discovery-Based learn-
ing มีการแลกเปล่ียนเรียนรูวิธีการสอนโดยใชวิธีการ
สอนแบบ Micro Teaching, Diary Record learning
Model พัฒนาหลักสูตรการมีสวนรวมในการใหบริการ
วิชาการและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแบบ
ยัง่ยนืในรูปแบบตางๆ  ทำขอตกลงความรวมมอืในการ
ทำงานวิจยัระหวางนกัวจิยัในองคกรกบัภายนอกองคกร
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8) พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยมีการประชาสัมพันธ
และเผยแพรองคความรจูากงานวจิยัและงานสรางสรรค
สสูาธารณชน  มกีารนำผลงานวิจยัไปใชใหเกิดประโยชน
และมกีารรบัรองการใชประโยชนจรงิจากหนวยงานภาย
นอกหรือชุมชน แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
วิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาสิทธิบตัรหรืออนุสทิธิบตัรและเชิญวิทยากรมาให
ความรเูร่ืองสทิธิบตัรหรืออนสุทิธิบตัร  9) พฒันาระบบ
และกลไกการบริการทางวิชาการแกสั งคมเปน
การบูรณาการความรูสูชุมชนสรางเครือขายและ
เผยแพรความรูใหกับชุมชนไดอยางย่ังยืน โดยมีการ
กระจายการใหบริการวิชาการสูสังคม และสงเสริม
บรกิารวชิาการทีส่อดคลองกับความตองการของทองถ่ิน
ควรมีการจัดประชุมสัมมนาและสำรวจความตองการ
ของชมุชน  10)  จดัระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมสงเสริมการเรียนรูที่สำคัญ ดังนี้ ควรมี
การสงเสริมใหอาจารยและนิสิตทุกระดับมีสวนรวมใน
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย มีการบูรณาการงาน
ดานทำนบุำรงุศลิปะและวัฒนธรรมกบัการจดัการเรยีน
การสอนจากการบูรณาการในรายวิชา การทำวิทยา
นิพนธและการศึกษาคนควาดวยตนเอง มีการจัด
ทำแผนดำเนินงานดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และภมูปิญญาทองถ่ิน  มกีารสนับสนุนงบประมาณการ
วจิยัทีท่ำนบุำรงุศลิปวฒันธรรมและกิจการของนักศกึษา
ที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมประเพณี จัดทำโครงการเพ่ือ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปผลการประเมิน
และรายงานผลใหผูบริหารและผูเก่ียวของรับทราบ
11) การพัฒนาสถาบันสสูถาบันเรียนรคูวรพัฒนา ดงันี้
มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะ
ของผูมีประสบการณ เผยแพรไปสูบุคลากรกลุม
เปาหมายทีก่ำหนด โดยใชการจดักิจกรรมจัดการความรู
และคนพบแนวปฏิบัติที่ดี ในการควบคุมการทำ
สารนิพนธ (IS) ที่เปนระบบ ในการจัดกิจกรรมจัดการ
ความรูมีการสรุปผลการดำเนินการเพ่ือเผยแพรสู

บุคลากรกลุมเปาหมาย  มีการนำความรูที่ไดจาก
การจัดการความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง โดย
นำแนวทางการควบคุมวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควา
ดวยตนเองมาปรับใชในการจัดกิจกรรมควบคุม
วิทยานิพนธ 12) ระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพควรมีการพัฒนา  ดัง น้ี  แตง ต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูล และจัดทำแผน
ระบบสารสนเทศทีเ่ปนระบบฐานขอมูลท่ีครอบคลมุงาน
ทกุดาน ไดแก ระบบงบประมาณ ระบบพสัดุ ระบบการ
เงิน ระบบบญัชโีดยเกณฑพงึรับ-พงึจายลักษณะ 3 มติิ
ระบบบัญชีตนทุน ระบบขอมูลบุคลากร ระบบฐานขอมูล
วจิยั ซึง่มีการเช่ือมโยง (Link) ขอมลูสารสนเทศเขาไปใน
ระบบ  TQARI  ของมหาวิทยาลัย มรีะบบสารสนเทศ
ที่ใหขอมูลสนับสนุนในการดำเนินงานการประกัน
คณุภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบ และ
มกีารสงขอมูลหลกัสูตรขอมูลนักศึกษาไปยัง สกอ. และ
ครุสุภา เพือ่ประกอบการขอใบรบัรองวชิาชพีคร ู รวมท้ัง
มีการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของ
ระบบสารสนเทศ และนำผลการประเมินมาดำเนนิการ
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลท่ีเหมาะสมกับภาระงาน

ขั้นการตรวจสอบและขั้นปรับปรุงมีแนวทาง
การพัฒนาดังตอไปนี้ การตรวจสอบประเมินผล
กระบวนการตรวจสอบควรมาจากภาควิชาและคณะ
พิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรและประเมิน
โครงการตามตัวชี้วัด (KPI)  รวมทั้งผูบริหารควรมีการ
ติดตามผลการใชงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย
และนำขอมูลสารสนเทศที่ไดไปปรับปรุงแกไขหรือ
สงเสริมจุดแข็งจุดออน จากนั้นนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงงาน มีการนำเสนอผลตอผูเกี่ยวของและจัด
ทำเปนขอมูลสารสนเทศหรือการเขียนรายงานประเมิน
ตนเองสะทอนผลการดำเนินงานเพ่ือนำไปปรบัปรงุการ
ปฏิบตังิานของผบูริหารและบคุลากร นำไปวางแผนในระยะตอไป

ประเด็นสนบัสนนุอ่ืนๆเพ่ือพัฒนามดีงัตอไปนี้
ระบบกลไกการบริหารและการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีไดกลาวมาน้ันควรเปนทิศทางเดียวกัน

การพัฒนาระบบการบริหารงานการประกันคุณภาพการศกึษา
ธีรศักด์ิ  อุนอารมยเลิศ  สำเริง  ออนสัมพันธุ  ยุวรี  ผลพันธิน  พทิักษ สพุรรโณภาพ



193

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 10 ฉบับท่ี 1 (มถิุนายน 2555 - ตลุาคม 2555)

สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
ทำงานเปนทีม มีการเตรียมความพรอมและสราง
ความตระหนักใหบคุลากรโดยการจัดการความร ู (KM)
สงเสริมบทบาทผูนำของสภาสถาบันและผูบริหารให
ความสำคัญกับการประกันคุณภาพและมีวิสัยทัศน
ในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและ
ดำเนินการสรางเครือขายในการแลกเปล่ียนเรียนรูงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มสมรรถนะการ
ปฏิบตังิานแกบคุลากรก็เปนอีกแนวทางสำคัญท่ีจะชวย
สนบัสนุนการพัฒนาการบริหารงานประกันคณุภาพของ
คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร

อภิปรายผลการวิจัย
1. การเทียบเคียงสมรรถนะดานผลการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร กบัคณะศกึษาศาสตร ทีม่วีธิกีาร
ปฏบิตัทิีเ่ปนเลศิ

จากผลการเทียบเคียงสมรรถนะจากผลการ
ประกนัคณุภาพนำมาวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis)
โดยใชคะแนนประเมนิตามเกณฑ สกอ. และ สมศ. ของ
คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร พบวามี
ประเด็นควรอภิปรายเก่ียวกับตัวบงช้ีที่คณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มคีะแนนผลการประเมิน
ต่ำกวาองคกรเทียบเคียงต้ังแตรอยละ 40 ขึน้ไปอย ู4 ตวั
บงชี ้ไดแก 1) ตวับงชีอ้าจารยประจำทีด่ำรงตำแหนงทาง
วิชาการมีคาความตางรอยละ 75.45 อาจเปนเพราะ
อาจารยสวนใหญมีภาระงานสอนที่หนัก และมีภาระ
งานอ่ืนๆ มากทำใหเหลือเวลาทำผลงานนอย  ขาด
ความรูความเขาใจอยางชัดเจนถึงหลักเกณฑในการ
ขอตำแหนงทางวชิาการ  หรอือาจขาดการกระตนุ แรง
จูงใจในการขอตำแหนงทางวิชาการ 2) ตัวบงช้ีระบบ
และกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรมคีาความตาง
รอยละ 60.00 ซึ่งเม่ือพิจารณาประกอบกับการเทียบ
เคียงขอมูลเชิงคุณภาพแลวพบวาทุกหลักสูตรในระดับ

บัณฑิตศึกษาท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ของท้ังสองมหาวิทยาลัยเปนหลักสูตรท่ีเนนการทำวิจยั
แตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหีลกัสตูร
ที่เนนการทำวิจัย คิดเปนรอยละ 64.70 ของจำนวน
หลกัสตูรทัง้หมด สวนคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร คิดเปนรอยละ 57.69 ของจำนวนหลักสูตร
ทั้งหมด นั่นคือมีการเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร คอนขาง
นอย ซึ่งอาจเกิดจากความพรอมในดานบุคลากรท่ีมี
ความรคูวามสามารถท่ีตรงตามหลักสตูรหรอืยังขาดการ
วางแผนเก่ียวกับงบประมาณสนบัสนนุหลักสตูร 3) ตวั
บงช้ีระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอนมีคาความ
ตางรอยละ 40.00 การที่คณะศึกษาศาสตร มหา
วิทยาลัยศิลปากร มีคะแนนความตางคอนขางมากใน
ดานระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนน้ี  อาจเกดิ
จากวิธีการประเมินการจัดการเรียนการสอนท่ีมีผูสอน
หลายคน เนื่องจากเมื่อพิจารณาการเทียบเคียงขอมูล
เชิงคุณภาพแลวพบวาในการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และปจจัยสนับสนุนการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการประเมินรายวิชาสวน
ใหญไมต่ำกวา 3.51 ยกเวนในบางรายวิชาที่มีผูสอน
หลายคน มผีสูอนบางคนท่ีมผีลการประเมนิต่ำกวา 3.51
และ 4) ตัวบงชี้ผลงานของผูสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรมีคาความ
ตางรอยละ 56.20 อาจเกิดจากความยืดหยุนในการ
กำหนดขอบังคับการตีพิมพและเผยแพรผลงานของ
ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีเง่ือนไขในการ
จบการศึกษาอนุญาตใหตีพิมพในระดับชาติหรือนานา
ชาตกิไ็ด ผสูำเร็จการศึกษาสวนใหญจงึเลือกท่ีจะตพีมิพ
และเผยแพรผลงานในระดับชาติซึ่งสะดวกและรวดเร็ว
กวา แตมีคะแนนการประเมินนอยกวาผลงานที่ไดรับ
การตีพมิพหรือเผยแพรในระดับนานาชาติ  นอกจากน้ี
เม่ือสำเร็จการศึกษาไปแลวอาจขาดแรงจูงใจในการ
เผยแพรงานก็เปนได
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อยางไรก็ดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร มี
คะแนนรายตัวบงช้ีซึ่งเปนคะแนนการประเมินตาม
เกณฑ สกอ. และ สมศ. เทากันเปนสวนใหญ และมี
หลายตัวช้ีวัดท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศลิปากร  มคีะแนนรายตัวบงชีต้ามเกณฑ สมศ. สงูกวา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจเปนเพราะ
ในชวงที่ผานมาคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีการพัฒนายกระดับระบบการบริหารงาน
ประกนัคณุภาพใหสงูขึน้ทดัเทยีมสถาบันคเูปรียบเทียบ
จึงทำใหมีผลการประเมินที่เทียบเทาหรือดีกวาสถาบัน
คูเปรียบเทียบ

2. วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
ในการดำเนินการประกันคุณภาพน้ันประกอบไปดวย
กระบวนการมีสวนรวม การเตรียมความพรอมและ
สรางความตระหนักของบุคลากร  การจัดการความรู
ภาวะผูนำเขมแข็ง และการเขาสูความเปนสากล
ประกอบเขากับการวางแผนทีด่ ีกำหนดความรบัผิดชอบ
แนวทางการดำเนินงาน และระยะเวลาท่ีชัดเจน แลว
รวมกันดำเนนิการตามแผนอยางรัดกมุเปนระบบ มกีาร
ตรวจสอบที่นาเชื่อถือ และปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ตลอดจนมีการจัดทำขอมูลสารสนเทศ การที่บุคลากร
ทุกระดับมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีความตระหนักถึงความสำคัญในกระบวน
การประกันคุณภาพการศึกษาจะทำใหการดำเนินงาน
เก่ียวกับการประกันคุณภาพสามารถดำเนนิไปไดอยาง
เปนระบบ มกีารตดิตอประสานงานดวยความเขาใจและ
มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเอกธิป สุขวารี (2553)
ที่ศึกษาพบวาปจจัยสวนหน่ึงที่เกื้อหนุนที่สงเสริมให
สถาบันอดุมศึกษามีการประกันคณุภาพการศึกษาดีเลศิ
ไดแก มีการสื่อสารกันภายในสถาบันและมีกลไกเชื่อม
โยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชา/
สาขาวิชา ระดบัคณะวิชาถงึระดับสถาบัน และกิตตยิา
สีออน (2547) ที่ศึกษาพบวาปจจัยที่สงผลตอการ
ประกันคุณภาพ ไดแก คุณลักษณะของบุคลากรดาน

ความตระหนักถึงความสำคัญและการมีทศันคติที่ดีตอ
การประกันคุณภาพภายใน การทำงานเปนทีม การฝก
อบรมพัฒนาบุคลากร การกำหนดใหมีผูรับผิดชอบใน
การดำเนินงานการประกันคณุภาพ นอกจากนีย้งัรวมไป
ถึงปจจัยเก่ียวกับความพรอมดานทรัพยากรดาน
บุคลากร  ดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสรางองคการ วัฒนธรรม
คณุภาพ และภาวะผนูำของผบูรหิารดวย

วธิกีารปฏิบตัทิีเ่ปนเลศิในกระบวนการประกัน
คุณภาพท่ีพบวามีการนำการจัดการความรูมาใชโดย
เช่ือมโยงกับบทบาทของผูนำก็นำไปสูกระบวนการ
ประกนัคณุภาพท่ีมปีระสทิธิภาพ สอดคลองกับ ปรยีนุช
ชัยกองเกียรติ และคณะ (2552) ที่ใหความเห็นวา
การจัดการความรจูะกอใหเกิดประโยชนตอการประกัน
คุณภาพไดโดย 1) การพัฒนาการส่ือสารภายใน
มหาวทิยาลยั/สถาบันและใชการจัดการความรจูะกอให
เกิดประโยชนตอการประกันคุณภาพไดโดยประโยชน
จาก Tacit Knowledge ภายใตกลไกของ KM โดย KM
เปนกลไกหนึง่ทีจ่ะทำใหมหาวิทยาลัย/สถาบนั กาวหนา
ยิ่งขึ้นจากการคนหาและใชทรัพยากรความรูและ
ประสบการณทีม่อียใูนผบูริหาร/คณาจารยและบคุลากร
แตละคน ซึง่นับวาเปนความไดเปรียบของมหาวิทยาลัย/
สถาบันที่เปนแหลงความรูอยูแลว การเร่ิมพัฒนา
ความรคูวามเขาใจเร่ือง KM ใหแกมหาวทิยาลยั/สถาบัน
จะทำใหแตละแหงมีการสื่อสารภายในมากข้ึน และ
สามารถใช Tacit Knowledge เปนประโยชนตอองคกร
โดยลดขีดขั้นของกำแพงระหวางบุคคล/คณะวิชา/
สถาบันใหนอยลง  2) เนนความสำคญัของปรชัญา วสิยั
ทัศน ซึ่งเปนรากฐานท่ีสำคัญของการพัฒนางาน และ
3) เนนถึงความสำคัญของผูบริหารมหาวิทยาลัย/
สถาบันในการประกันคุณภาพผูบริหารสูงสุดของมหา
วทิยาลยั/สถาบนัมีบทบาทในการริเร่ิมและสนับสนนุให
เกิด KM ในสถาบนั

นอกจากน้ันแลวภาวะผูนำเขมแข็งและการ
เขาสคูวามเปนสากลก็เปนปจจัยท่ีมคีวามสำคัญตอการ

การพัฒนาระบบการบริหารงานการประกันคุณภาพการศกึษา
ธีรศักด์ิ  อุนอารมยเลิศ  สำเริง  ออนสัมพันธุ  ยุวรี  ผลพันธิน  พทิักษ สพุรรโณภาพ



195

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 10 ฉบับท่ี 1 (มถิุนายน 2555 - ตลุาคม 2555)

ประกนัคณุภาพการศึกษา กลาวคอื การบรหิารจดัการ
ศึกษาใหบรรลุเปาหมายยอมตองอาศัยความเปนมือ
อาชีพของผูบริหาร นั่นคือผูบริหารตองมีวิสัยทัศนที่
กาวไกลท้ังในระดับชาติและนานาชาติ มีความรูความ
สามารถและมีคณุธรรมจริยธรรม เทาทันตอการเปล่ียน
แปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปล่ียน
แปลงอยูตลอดเวลา  ผูบริหารนับเปนตนแบบที่สำคัญ
ในองคกรและมีอิทธิพลตอผูปฏิบัติงานอยางย่ิง หาก
ผบูรหิารชวยสงเสริมสนบัสนนุใหบคุลากรในคณะศึกษา
ศาสตรมีความตระหนักในความสำคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมกันทำงานเปนทีม มีการกำกับ
ตดิตาม ปรับปรงุพัฒนาอยางใกลชดิ เปนระบบและตอ
เ น่ืองก็จะสงผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพได

3. แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหา
วิทยาลัยศิลปากร ยึดแนวทางหลักคือการพัฒนาตาม
กระบวนการ PDCA ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัด
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สำนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คอื ดาน
การวางแผน (plan) มกีารนำผลการประเมินปกอนหนา
นี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผน สถานศึกษาและ
นกัศกึษารวมกนักำหนดเปาหมาย  ตลอดจนการดำเนนิ
งานพัฒนาผูเรียนใหไปถึงเปาหมายที่วางไว ดานการ
ดำเนนิงานและเกบ็ขอมลู (do) มกีารปฏบิตัติามแผนท่ี
กำหนดไว โดยอาศัยความรวมมอืจากผเูกีย่วของทกุฝาย
ดานการประเมินคุณภาพ (check) มีการดำเนินการ
ประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา และสถาบัน  โดยสถานศึกษาตอง
ดำเนินการตรวจการปฏบิตักิบัแผนงาน และเปาหมายท่ี
กำหนดไว และหาสารสนเทศเพ่ือนำไปสูการปรับปรุง
แกไข  และการเสนอแนวทางปรับปรงุ (act) มกีารนำผล
ที่ไดจากการตรวจสอบรวมกับสารสนเทศท่ีไดรับนำไป
ปรับปรุงแกไข โดยการเสริมจุดเดน และปรับปรุงแกไข
จุดออน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช
1. การสรางระบบการบริหารงานประกัน

คณุภาพท่ีดนีัน้ควรเร่ิมตัง้แตกระบวนการมีสวนรวม การ
เตรียมความพรอมและสรางความตระหนักใหกับ
บคุลากร  โดยการจัดทำโครงการทำจดัการความร ู(KM)
และการสรางแนวปฏิบตัทิีด่ ี พฒันาระบบงานดานตางๆ
ที่เก่ียวของใหมีประสิทธิภาพ  สามารถตรวจสอบ
ประเมินผลผูไดรับมอบหมายงาน/คณะไดปฏิบัติตาม
แผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนำไปสกูารปรับปรุงแกไข
หรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน และมีการจัดทำรายงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาในการเผยแพรขอมูลเพ่ือ
นำเสนอเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาและรองรับ
การประกันคุณภาพการศึกษาตอไป

2. จากการเทียบเคียงสมรรถนะการดำเนิน
การประกนัคณุภาพการศึกษาพบวา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ยังมีจุดออนที่ควรพัฒนาเก่ียว
กับรอยละของอาจารยประจำที่ดำรงตำแหนงทาง
วชิาการ ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลกัสตูร
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  ผลงานของ
ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร  ดังนั้นควรมีการสงเสริมใหมีอาจารย
ประจำที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการมากข้ึนโดยอาจมี
การกระจายงานหรือหนาท่ีรับผิดชอบอยางเทาเทียม
สรางระบบการทำงานแบบเปนทมี  และมีการสรางแรง
จงูใจเจตคตทิีด่ตีอการพัฒนาความรคูวามสามารถของ
ตนเองอยางตอเนือ่ง

3. การนำแนวทางการพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษาไปใชตามระบบ PDCA  ควร
คำนึงกระบวนการบริหารและการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีเปนทิศทางเดียวกัน ภายใตการมี
สวนรวมของบคุลากรในการทำงานเปนทีม  มกีารเตรียม
ความพรอมและสรางความตระหนกัใหบคุลากรโดยการ
จดัการความร(ูKM)  สงเสริมบทบาทภาวะผนูำทีเ่ขมแข็ง
และดำเนินการสรางเครือขายในการแลกเปล่ียนเรียนรู
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งานดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเ พ่ิม
สมรรถนะการปฏิบัติงานแกบุคลากรก็เปนอีกแนวทาง
สำคัญท่ีจะชวยสนับสนุนการพัฒนาการบริหารงาน
ประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาวิจัยประเด็นวิจัยเดียวกันนี้โดยใช

การวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยแบบผสมผสานมา
ศึกษาตอยอดองคความรูที่ไดรับจากการวิจัยในครั้งน้ี
เพ่ือชวยสนับสนุน สงเสริม และใหสารสนเทศเพ่ิมเติม
เก่ียวกับน้ำหนักหรือลำดับความสำคัญของปจจัย
สนับสนุนในการพัฒนาระบบบริหารงานประกัน
คณุภาพท่ีพบในครัง้น้ีวาปจจยัสนับสนุนเหลาน้ันปจจัย
ใดมคีวามสำคัญมากท่ีสดุ ควรเรงพัฒนาเปนลำดบัแรก
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จุดประสงคของหนังสือ
ริชารด  เลยารด  เปนนักเศรษฐศาสตร

ชาวองักฤษทีใ่หความสนใจกบักระบวนทัศนใหมในเรือ่ง
ของความสุข ซึ่งเรื่องนี้นาจะเปนเรื่องของบุคคลใน
แวดวงสังคมวิทยาหรือในวงการศาสนา แตเมื่อ
นกัเศรษฐศาสตรทีม่ชีือ่เสยีงอยางตวัเขาไดหนัมาศกึษา
เรื่องของความสุขในมิติตางๆที่กาวพนจากความ
พึงพอใจในทางเศรษฐกิจที่มักจะเช่ือกันวาความม่ังคั่ง
หรอืความร่ำรวยจะทำใหมคีวามสุขเพ่ิมขึน้ ซึง่ตวัเขาเอง
ยนืยันในบทนำของหนงัสือของเขาเองวา เขาไมเคยเห็น
ดวยกับมมุมองนีเ้ลย ดงัน้ันเขาจึงพยายามพิสจูนวาแลว
ความสุขที่แทจริงคืออะไร เขาไดใชมุมมองใหมที่
หย่ังรากลกึลงไปในโครงสรางของสังคมรวมสมยั อาศัย
ความชวยเหลือจากนักจิตวิทยา นักประสาทวิทยา
นกัปรัชญา นกัสงัคมสงเคราะหและนักเศรษฐศาสตร

ริชารด เลยารดยังเปนนักวิจัยและท่ีปรึกษา
ของวงการวิชาการตางๆมากมาย ดังน้ัน วิธีการ
การนำเสนอและเน้ือหาจึงเปนเร่ืองที่นาอานและนา
เช่ือถือ เพราะทุกเร่ืองท่ีเปนสาระสำคัญน้ัน เขาไดอางอิง
งานวิจยัท่ีเก่ียวของสนบัสนุนประเด็นท่ีเขานำเสนอดวย

เสมอ สำหรบัจุดมงุหมายของหนงัสือน้ัน ผเูขียนมเีจตนา
นำเสนอแนวความคิดใหมๆ เก่ียวกับความสุข โดย
พยามยามนำเสนอแนวคิดท่ีวาคนเราจะมคีวามเปนอยู
ทีด่ขีึน้ไดอยางไร โดยเขาหวังวาจากขอมูลตางๆ ทีเ่ขาได
นำเสนอน้ีจะทำใหผูอานมีทัศนคติใหมตอความหมาย
ของความสุขไดไมมากก็นอย

หนังสือ ความสุข เนือ้หาโดยรวม แบงออกเปน
สองภาค ภาคที่ 1 ประกอบดวย 7 บท และภาคที่ 2
ประกอบดวย 7 บทเชนกัน โดยภาคท่ี 1 นั้นเปน
การนำเสนอประเด็นปญญาหรือความเขาใจเรื่อง
ของความสุขท่ีคนโดยท่ัวไปคิดวาน้ีคือปจจัยท่ีทำให
คนเรามีความพึงพอใจและมีความสุข โดยหัวขอของ
แตละบทเขียนขึน้ในรปูแบบของคำถาม ซึง่ประกอบดวย
7 ประเด็นดวยกัน คือ บทที่ 1 ปญหาของเราคืออะไร
บทท่ี 2 ความสุขเปนเชนไร บทท่ี 3 ทกุวันนีค้นเรามีความ
สขุหรือไม  บทท่ี 4 ถารวยนักทำไมยงัไมเปนสุข บทท่ี 5
แลวอะไรทำใหเรามคีวามสขุกนัแน บทที ่6 มนัเกดิอะไร
ขึน้กับคนเรา และ บทท่ี 7 เราสามารถแสวงหาประโยชน
รวมกันไดหรือไม สวนในภาคท่ี 2 เร่ืองจะจัดการอยางไร
นั้น ประกอบดวยประเด็นคำถามที่ทาทายใหคนหา
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คำตอบอีก 7 ประเด็น คือ บทที่ 8 ความสุขสูงสุดคือ
เปาหมายของเราใชหรือไม บทที่ 9 เศรษฐศาสตร
มทีางออกใหเราหรือไม บทท่ี 10 เราจะทำใหคนแขงขัน
กันนอยลงไดอยางไร บทที่ 11 เราจะมีความมั่นคงได
หรือไม บทที ่12 จติใจควบคมุอารมณไดหรือไม บทที ่13
ยาชวยไดหรอืไม และบทที ่14 บทสรุปสำหรบัโลกวนัน้ี
เปนประเดน็สุดทาย

เน้ือหาโดยสรุปของแตละบท
บทที่ 1 วา ปญหาของเราคืออะไร ริชารด

เลยารดพยายามเปดความคิดของผอูานใหพจิารณาถึง
เบ้ืองหลังของความคิดเร่ืองความสุขแท ทั้งในดาน
ปรัชญา จิตวิทยาเชิงบวก ประสาทวิทยา ปจจัยทาง
สงัคม คำสอนของศาสนา นโยบายของรฐับาล การใช
ยาบำบัด ฯลฯ ซึ่งในแตละปจจัยน้ันก็มีทั้งแงดีและ
ขอจำกัด จำเปนที่เราจะตองคิดทบทวนกันใหมวา
แนวคิดท่ีเหมาะสมน้ันควรจะเปนเชนไร

ในบทที ่2 ผเูขยีนนำเสนอแนวคิดทีว่า “ความ
สุขเปนเชนไร” โดยเริ่มจากการนำเสนอความพยายาม
ของมนุษยที่ใชหลักฐานทางศาสตรตางๆ เพ่ือแสวงหา
คำตอบน้ี เชน แพทยศาสตรและวิทยาศาสตร ที่ได
สรางเครือ่งมือเพ่ือวัดระดับของปฏิกริยิาคล่ืนสมองหรือ
ความรูสึกของคน นำเสนอผลสำรวจพฤติกรรมและ
กิจกรรมที่ทำใหคนมีความสุข ผลสำรวจของความสุข
ที่เปนเหตุใหเกิดสุขภาพดี โดยทายสุด เขาไดสรุปวา
ความสุขน้ันมีจริงและเปนธรรมชาติของทกุคนทีต่องการ
มีความสุข หรือทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะรูสึกดีกับ
ชีวิต ความสำคัญก็คือ ความสุขเปนเคร่ืองมือกระตุน
ชีวิต โดยท่ีมนุษยพยายามทำใหตัวเองรูสึกดีและ
หลีกเล่ียงจากความเจ็บปวด ซึ่งถาไมมีแรงขับนี้มนุษย
อาจจะสูญพันธุจากโลกน้ีไปนานแลว ดังนั้นเราทุก
คนตางมกีลไกในการประเมินท่ีจะบอกวาเรามีความสุข
มากนอยเพียงใดกับสถานการณของเราเอง มนุษย
สามารถเลือกตัดสินใจเองไดวาทำอยางไรเพ่ือใหตนเองมี
ความสขุ ถาเลือกผิดกส็ามารถแกไขปรับปรงุตนเองได

ในบทท่ี 3 ริชารด เลยารดไดถามผูอานวา
ทุกวันน้ีคนเรามีความสุขมากขึ้นหรือไม จากน้ันเขาได
ยกผลการสำรวจถึงความสัมพันธระหวางรายได
และความสุขของสหรัฐอเมริกา รายไดและความสุข
ของคนชาติตางๆ และงานวิจัยเก่ียวกับความซึมเศรา
และอาชญากรรมในสหรัฐอเมริกา ผลสรุปคอื ประเทศ
โลกท่ีหน่ึงมีความขดัแยงรุนแรง เปนสังคมทีผ่คูนไขวควา
หาและไดมาซึง่รายไดทีส่งูกวาเดิมแตมคีวามสุขมากขึน้
เพียงเล็กนอย ขณะท่ีโลกท่ีสามรายไดที่สูงข้ึนนำมาซึ่ง
ความสุขทีเ่พิม่มากข้ึนจรงิแตระดับรายไดกย็งัต่ำอยมูาก
และประเทศในโลกท่ีหนึ่งมีความซึมเศรา การติดเหลา
และอาชญากรรมมากกวาเม่ือหาสิบปกอน

สวนบทท่ี 4  รชิารด เลยารด ตัง้คำถามท่ีหลาย
คนเคยถามวา “ถารวยนักทำไมยังไมเปนสุข” หลังจาก
นำเสนอขอมูลรายไดของประชาชนกับช่ัวโมงทำงาน
ตอปของประเทศท่ีร่ำรวย เชน เยอรมัน ฝร่ังเศส ฯลฯ
สาเหตุที่ทำใหคนจำนวนมากยังรูสึกวาตนเองยังไมมี
ความสุข ริชารด เลยารด สรุปวาเพราะคนเรามีนิสัยท่ี
ชอบเปรียบเทียบฝงแนนอยูในจิตใจของคนเรานั้นเอง
ดังน้ันเคล็ดลับแหงความสุขประการหน่ึงก็คือ การมี
ความสุขกับสิ่งตางๆ โดยไมนำไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่
ดกีวา อกีเคลด็ลบัหนึง่กค็อืการคนใหพบวาอะไรทีท่ำให
เรามีความสขุจริงๆ นัน้เอง

บทที่ 5 ผูเขียนพยายามนำเสนอวา “อะไร
ทำใหเรามีความสุขกันแน” โดยเขาไดนำเสนอปจจัย
ทีท่ำใหคนมคีวามสุขหรอืความทุกข โดยเริม่จากเรือ่ง ยนี
ของมนุษย การเล้ียงดูของครอบครัว ชีวิตคูที่ลมเหลว
ชวีติในวยัผใูหญ ปจจยัสำคญัทัง้เจด็ทีม่ผีลตอความสขุ
ความสัมพันธในครอบครัว การงาน สงัคมและเพ่ือนฝูง
สขุภาพ เสรีภาพสวนบุคคล และคานยิมสวนบุคคล ทีส่ดุ
ริชารด เลยารดไดสรุปวา จิตใจของเรานั้นแหละท่ีมี
ผลตอความสุขของเรามากที่สุด เพราะตัวเรามีสวนใน
การกำหนดสถานการณและควบคุมการตอบสนองตอ
สถานการณนัน้ๆ ผเูขียนเสนอวา เราไมสามารถมคีวามสุข
ไดโดยไมตั้งเปาหมายใหกับตนเอง และเปาหมายน้ัน
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จะตองเปนเปาหมายท่ีเราสามารถบรรลุผลไดดวยความ
พยายามของเรา โดยไมตองลำบากมากจนเกินไป
ปญหาของเราก็คือเราจะต้ังเปาหมายชีวิตของเราให
ถูกตองไดอยางไรน้ันเอง

บทที่ 6 ผูเขียนไดบรรยายถึงปรากฏการณ
ของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางลบ โดยใชชือ่บทน้ีวา
“มนัเกดิอะไรข้ึนกับเรา” เขาไดยกตวัอยางประเทศภูฐาน
ที่ไดประกาศใชความสุขมวลรวมประชาชาติ(Gross
National Happiness) เปนเปาหมายของประเทศ
แตหลังจากอนุญาตใหมีโทรทัศนและเคเบ้ิลทีวีแลว
พฤติกรรมของคนในชาติเริ่มเปล่ียนไป ดังนั้นเขาจึง
นำเสนอแนวโนมในทางลบของสังคม เชน ครอบครัว
แตกแยกมากข้ึน อาชญากรรมท่ีเพิ่มขึ้น ความเชื่อ
ศรทัธาในศาสนานอยลง ความรนุแรงและเร่ืองทางเพศ
ชีวิตทางสังคม ฯลฯ แนวโนมเหลาน้ีไมเพียงพอที่เรา
จะบงชีอ้อกมาเทาน้ัน แตสงัคมจะตองชวยกนัรับผดิชอบ
แตละคนจะตองถามตนเองวา ฉันจะชวยรับผิดชอบ
สงัคมนีไ้ดอยางไร แนวคดิเรือ่งประโยชนสวนรวมจะตอง
ไดรับการสงเสรมิมากย่ิงข้ึน

บทท่ี 7 ริชารด เลยารด ไดเสนอทางออก
ประการหน่ึงใหกับสังคมเพ่ือแกไขสิ่งท่ีกำลังเกิดข้ึนใน
บทที ่6 นัน้ คอื “เราสามารถแสวงหาประโยชนรวมกัน
ไดหรอืไม”  เขาเองไมเหน็ดวยกบัทฤษฎกีารเอาตัวรอด
ของดารวิน ไมเห็นดวยกับการเลือกผลประโยชนของ
ตนเองเปนทีต่ัง้ แตเห็นดวยกับโธมสั ฮอบสในบางสวน
ทีว่า “เราอยรูอดมาไดเพราะวายีนของเราสอนใหเรารจูกั
รวมมอืกนั” เขานำเสนอวาภายในจติใจของคนเราตางมี
ปจจัยเก้ือหนุนใหเราทำงานรวมกัน เชน การรักช่ือเสียง
ของตนเอง ความตองการการยอมรบั ความรสูกึถงึความ
ยตุธิรรม การผูกมดัตนกับคำสญัญา และไดยกตวัอยาง
ของการแกปญหาดวยสันติวธิขีองชนเผาตางๆ ดวยการ
หันมารวมมือกันแทนการทำสงครามตอกัน ริชารด
เลยารดจึงสนับสนุนใหทุกคนคิดถึงประโยชนของมวล
มนุษยชาติ โดยสรุปวาคนที่ศีลธรรมนั้นสามารถแยก
ตนเองออกจากผลประโยชนสวนตน และพิจารณาวา

อะไรเปนส่ิงท่ียตุธิรรมสำหรบักลมุของเขา และคาดหวงั
วาแนวคิดนี้จะขยายครอบคลุมถึงผลประโยชนของ
มวลมนษุยดวย

ภาคท่ี 2 “จะจัดการอยางไรดี” ในภาคท่ี
สองน้ี ผูเขียนไดเสนอแนะทางปฏิบัติเพื่อใหผูอานได
พจิารณา โดยนำเสนอทัง้สิน้ 7 บทดวยกนัดงันี้

บทท่ี 8 “ความสุขสูงสุดคือเปาหมายของเรา
ใชหรือไม” เร่ืองท่ี รชิารด เลยารด เนนย้ำในบทนีก้ค็อื ใน
ชวีติของเราทัง้สวนตัวและสวนรวม เราตองใหความสขุ
เปนเปาหมายสูงสุดในชีวิตของเรา สิ่งอ่ืนๆเปนเพียง
เคร่ืองมือนำไปสูความสุข แตความสุขท่ีจะเกิดขึ้นนี้
จะตองเปนความสุขท่ีมิใชเกิดข้ึนกับตนเองเทาน้ัน
ความสุขเดียวกันน้ีจะตองเปนความสุขของคนอื่นดวย
ตามคำสอนท่ีวา จงรกัผอูืน่เหมือนทีท่านรกัตนเอง และ
กระทำตอผูอื่นเหมือนอยางท่ีทานอยากใหผูอื่นกระทำ
กับทาน หลักการสำคัญที่ ริชารด เลยารด ยึดถือคือ
ความยุติธรรมและความสุข หมายความวาทุกคน
มคีวามสำคญัเทาเทียมกัน ความดีของคุณกม็คีาเทากบั
ความดีของผม และความสุขเปนเปาหมายสูงสุด
ของชีวิต

บทท่ี 9 “เศรษฐศาสตรมีทางออกใหเราหรือ
ไม” คำตอบสำหรบัประเด็นคำถามน้ี รชิารด เลยารดเห็น
วาทัง้มแีละไมม ีเขาไดยกตวัอยางระบบการแลกเปลีย่น
โดยสมคัรใจทีเ่รียกวาการคาเสร ีระบบนีจ้ะเปนทางออก
ถาเปนการคาเสรีอยางแทจริง คือทุกคนมีสิทธิเขาสู
ตลาดได ผซูือ้และผขูายมขีอมลูเทาๆ กนั และผลกระทบ
ตกอยกูบัผขูายและผซูือ้เทาน้ัน สวนเร่ืองการเอารายได
ประชาชาตหิรอื GDP มาเปนมาตราวัดความสขุนัน้เขา
ไมเหน็ดวยอยางมาก วธิทีีเ่หมาะสมคือ การวัดความสขุ
โดยเฉล่ียของประชากร

บทที ่10 “เราจะทำใหคนแขงขันกันนอยลงได
อยางไร” รชิารด เลยารด เห็นวาทาทีแหงการแขงขันกัน
นี้แหละท่ีนำความทุกขมาสูชีวิต เปนตนคนเรามักจะ
แขงขันเพ่ือยกฐานะของตน เม่ือมีคนหนึง่สำเรจ็ก็ตองมี
อีกคนหน่ึงท่ีลมเหลว ทางออกสำหรับเรื่องนี้ผูเขียน
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เสนอแนะเราตองปรับเปล่ียนแนวคิดของเรา เชน
การทำงานมิใชเพื่อแสดงออกถึงความแตกตางของ
ฐานะ แตคนเราทำงานเพ่ือใหไดรับความเคารพ และ
ทำไมเราตองแขงขันกัน เราหันมารวมมอืกันมิดกีวาหรอื

บทท่ี 11 “เราจะมีความมั่นคงไดหรือไม”
ผูเขียนนำเสนอส่ิงที่ผูคนมีความตองการเพ่ือแสดงออก
ถงึความมัน่คงในชีวติ เชน รายได งาน ครอบครวั ชมุชน
สุขภาพ แตสิ่งท่ีภัยคุกคามตอความมั่นคงเหลาน้ีคือ
ความผันผวนของภาวการณมีงานทำและการยางเขาสู
วัยชรา รัฐบาลของชาติตางๆพยายามที่จะใหคนมี
งานทำ รชิารด เลยารด นำเสนอวาการพ่ึงพาความม่ัน
คงจากภาพนอกเทานัน้ไมใชคำตอบทีแ่ทจรงิ แตเราตอง
หันมาหาความมั่นคงจากภายในจิตใจของเรา นั้นคือ
การมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน การไดรับความไว
วางใจ และการมสีขุภาพจติทีด่ี

บทที่ 12 “จิตใจควบคุมอารมณไดหรือไม”
รชิารด เลยารด ไดนำเสนอผลการทดลองทางจิตวทิยา
เรือ่งการฝกสมาธทิีม่ผีลตอสขุภาพกายและจิตใจ เขาได
ยกตวัอยางการปฏิบตัธิรรมของชาวพุทธ การฝกปฏิบตั ิจติ
ของชาวคริสต การบำบัดของนักจิตวิทยา โดยสรุป
สำหรับผูเขียนแลวเห็นวา ความสุขของเราข้ึนอยูกับ
ทศันคติของเรา และทัศนคติสามารถเรียนรแูละฝกฝนได
แตปญหาใหญที่สังคมกำลังเผชิญอยูคือคานิยมทาง
วฒันธรรม นัน้กค็อือทิธพิลของโทรทัศนนัน้เอง

บทท่ี 13 “ยาชวยไดหรือไม”  การใชยาเพ่ือ
ทำใหจิตใจเบิกบานและระงับความเจ็บปวดมีมานาน
แลว และมีววิฒันาการตามลำดับ ตัง้แต แอลกอฮอล ฝน
โคเคน ยาสบู กญัชา ฯลฯ จนกระท่ัง ปจจบุนัมียาบำบดั
โรคอารมณซึมเศรา อารมณแปรปรวน ยาเพ่ิมความ
บนัเทิง ยานอนหลบัหรอืคลายเครียด ยาระงับปวด ทีส่ดุ
แลวยาเหลา น้ีส งผลรายตอผู เสพมากกวาผลดี
ดังน้ันการใชยาจึงไมใชคำตอบสำหรับทำใหชีวิตมี
ความสุข

บทท่ี 14 “บทสรุปสำหรับโลกวันน้ี” อยางท่ี
ผูเขียนไดเกริ่นในบทนำของเขาวา เขาจะเฉลยคำตอบ

ของเขาในบทสุดทาย รชิารด เลยารดจึงไดสรปุความคิด
ของเขาออกเปนสามหวัขอ คอื  หน่ึง ความสขุเปนเร่ือง
สำคัญ ซึ่งประกอบดวยหลักคิดสำคัญ 4 ประการ คือ
ความสุขเปนมติทิีเ่ปนรปูธรรมของประสบการณทัง้หมด
ของเรา เราถูกกำหนดใหแสวงหาความสขุ สงัคมทีด่ทีีส่ดุ
คอืสังคมท่ีมคีวามสขุท่ีสดุ และสังคมเรามีแนวโนมท่ีจะมี
ความสุขมากขึ้นเวนแตผูคนเห็นพองกันวานี่คือสิ่งที่เรา
ตองการใหเกิดขึ้นจริง สอง แหลงที่มาของความสุข
ประกอบดวย 8 ปจจยั คอื ความสัมพนัธทีด่ทีางสงัคม
ความไววางใจซึง่กนัและกนั การอยกูบัสถานภาพเดิมที่
ปลอดภัยและมีความสุข การไมแขงขันเพ่ือยกสถานะ
ทางสังคม ความสามารถในการปรบัตวั การคิดถงึความ
สุขมากกวารายได หันมาหาความสุขจากภายในจิตใจ
ของตน และรัฐชวยขจัดความทุกขและเพ่ิมความสขุให
กับประชาชน สาม เปนขอเสนอแนะเพ่ือโลกท่ีดีกวา 9
ประการ คือ ติดตามตรวจสอบพัฒนาการดานความ
สุขอยางใกลชิด ทบทวนทัศนคติเก่ียวกับความสุขกับ
มาตรฐานทางสังคม เพ่ิมคาใชจายในการชวยเหลือ
คนยากจน เพิ่มคาใชจายในการแกไขปญหาดานการ
ปวยทางจิต ปรับปรุงชีวิตครอบครัว ใหเงินสนับสนุน
กจิกรรมทีส่งเสริมชีวติชุมชน ลดอัตราการวางงาน ตอสู
กับความตองการที่ไมสิ้นสุดที่มาจากการโฆษณา และ
ใหการศึกษาเร่ือคุณธรรมอยางจริงจัง

เราสามารถสรปุถึงแนวคิดของริชารด เลยารด
เก่ียวกับความสุขไดวาหลังจาก ริชารด เลยารด ได
นำเสนอเก่ียวกับความเขาใจเดิมๆ เร่ืองของความสุขท่ี
เขาเชือ่อยางสนิทใจวาไมใชความสขุท่ีแทจริง เชน การ
ยึดเอาฐานะทางสังคม ความตองการสวนบุคคล หรือ
การเอาความมัง่ค่ังดานเศรษฐกจิเปนตัวต้ัง ถาตราบใด
ทีม่นุษยยงัไมมจีติสำนกึถึงการมีจดุมงุหมายรวมกัน ยงั
พยายามหาทางตอบสนองความตองการของตนแตฝาย
เดียว โดยไมคดิถึงคนอืน่ พฤตกิรรมเชนน้ียอมทำใหชวีติ
มีแตความเครียด โดดเด่ียว ลมเหลว ตรงกันขามสิ่งท่ี
จะนำความสขุมาใหกค็อืการมคีวามคดิเกีย่วกับประโยชน
สุขของสวนรวม ซึ่งทำใหเกิดความรูสึกวาทุกคน
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มสีถานะเทาเทียมกัน เคล็ดลบัแหงความสขุคอืความมี
เมตตาตอตนเองและผอูืน่ และหลักการแหงความสขุสูง
สุดที่แทจริงเปนการแสดงออกที่สำคัญย่ิงเกี่ยวกับอุดม
การณดงักลาว คอื จงรกัผอูืน่เหมือนทีท่านรกัตนเอง และ
กระทำตอผูอื่นเหมือนอยางท่ีทานอยากใหผูอื่นกระทำ
กบัทาน

จดุเดนของหนังสือ ความสขุ
ขอทีห่นึง่ นำเสนอเรือ่งทีต่รงกับความตองการ

ของคนในยุคปจจุบัน แนวคิดท่ีจะนำเสนอหัวขอแหง
ความสุขน้ีเปนเร่ืองท่ีโดยใจคนในยุคปจจุบันอยางมาก
เพราะแทจริงแลวคนเราแตละคนมุงมั่นทำงานอยาง
หนักก็เพ่ือจะไดมคีวามสุข แตความหมายของความสุข
นั้นอาจจะแตกตางกันไป

ขอท่ีสอง ผูเขียนการใชศาสตรตางๆ เชน
ปรัชญา จิตวิทยา วิทยาศาสตร การวิจัย และศาสนา
เพ่ือกล่ันกรองคนหาความหมายและวิธีการเพ่ือใหได
ความสขุแท ดงัจะเหน็ไดวาในทกุหวัขอจะมกีารอางองิ
หลกัวชิาการประกอบดวยเสมอ ทำใหแนวคดิทีน่ำเสนอ
นัน้มคีวามนาเชือ่ถอื และเปนวทิยาศาสตร

ขอทีส่าม ผเูขยีนแบงการนำเสนอออกเปนสอง
ภาค คือ ภาคแหงปรากฏการณหรือความเขาใจเรื่อง
ความสขุของสงัคมในยคุปจจบุนั เปนการเปดสติปญญา
และจติใจของผอูานใหทบทวนหรอืไตรตรองความเขาใจ
เรือ่งความหมายของความสขุเปนเบ้ืองตน หลงัจากน้ัน
จึงนำเสนอคำตอบที่ เปนเสมือนขอเสนอแนะหรือ
เพ่ิมเติมหรือแกไขความเขาใจเกาๆ ในเร่ืองของความสขุ
ที่แทจริงวาควรจะเปนอยางไร

ขอทีส่ี ่แมจะใชหลกัวชิาการและสถิตติางๆ มา
ประกอบ แตผูเขียนพยายามใชภาษาหรือนำเสนอใน
รปูแบบทีเ่ขาใจไดงายโดยแสดงเปนแผนภูม ิหรือตัวเลข
ในเชิงเปรียบเทียบ และตัวอยางประกอบแนวคิด
ทีน่ำเสนอไดอยางเหมาะสม

ขอทีห่า ผเูขยีนไดนำเสนอวธิกีารท่ีจะสรางโลก
ใหดีกวาที่เปนอยูโดยใชทั้งหลักทางเศรษฐศาสตร เชน

การเพ่ิมคาใชจายในการชวยเหลือคนจน การลดภาษี
การลดอตัราคนวางงาน หลักทางสงัคม เชน การทบทวน
ทัศนคติเก่ียวกับความสุข การตรวจสอบการโฆษณา
การปรบัปรุงชีวติครอบครัว และหลักทางดานจิตใจ เชน
การใหการสงเสรมิการศึกษาเร่ืองของคณุธรรม

ขอท่ีหก ในตอนทายของหนงัสือ ผเูขยีนไดให
แหลงขอมูลของตาราง แผนภูมิ และแผนภาพ ซึ่งเปน
ประโยชนตอผอูานเพ่ือการคนควาตอไป นอกจากน้ันยัง
ใหคำอธิบายเพ่ิมเติมในแตละบท และยังใชหนังสือ
อางอิงกวา 300 เลม

ขอจำกัดและขอเสนอแนะหนังสอืความสุข
ในภาคแรก เปนเร่ืองท่ีนาสนใจ เพราะใชหลัก

วิชาการมาอางอิงแนวคิด แตภาคท่ีสองซึ่งเปนภาค
ปฏิบัตินั้น ยังเปนเรื่องที่ไมโดดเดนนัก เชน การคิดถึง
ความสุขของสวนรวม การมีใจเมตตา ฯลฯ เปนแนว
ปฏิบตัทิีไ่มตางอะไรจากคำสอนจากศาสนาตางๆ  แมวา
ผูเขียนพยายามเขียนถึงแนวทางแหงความสุขโดยใช
หลัก เศรษฐศาสตร วทิยาศาสตร กต็าม

อยางไรก็ตาม การใชศาสตรตางๆ เขามา
ศกึษาและเสนอแนะหนทางแหงความสุขนีเ้ปนการชวย
เสริมคำสอนทางศาสนาใหมัน่คงย่ิงขึน้ ซึง่โดยภาพรวม
แลว เห็นวาหนังสือเลมน้ีเปนหนังสือท่ีมีคุณคาและ
เหมาะกับสมยัปจจบุนัเลมหนึง่ทีม่เิพียงแตอานเพ่ือเปด
วสิยัทศันเทานัน้ แตสามารถนำเอาขอเสนอแนะทีห่ลาก
หลายและครอบคลมุชวีติทัง้สวนตวัและสวนรวม รวมถงึ
ผทูีเ่ก่ียวของไดนำไปปรบัใช เพราะความสุขไมใชสมบตัิ
สวนตัวของใครคนใดคนหน่ึงเทานั้นแตความสุขที่แท
จะตองเปนความสขุของทกุคน
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สาขาท่ีสนใจ  สถติเิพ่ือการวิจยั การวิจัยทางการศึกษา และการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา

อาจารย ดร.ยวุร ี ผลพนัธนิ
สถานท่ีทำงาน  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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การเสนอบทความเพ่ือพิมพเผยแพรในวารสารศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นโยบายการจัดพิมพ
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศลิปากร เปนวารสารวิชาการ โดยกำหนดพิมพเผยแพร
ปการศึกษาละ 2 ฉบับ (มิถุนายน-ตุลาคม และ
พฤศจิกายน-มีนาคม) คณะศึกษาศาสตรจัดพิมพขึ้น
เพือ่เปนการสงเสรมิสนบัสนนุใหคณาจารย ขาราชการ
นกัวิชาการศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ไดมีโอกาสเสนอผลงาน
วิชาการเพ่ือเผยแพรและแลกเปล่ียน วิทยาการใน
สาขาศึกษาศาสตรและสาขาท่ีเก่ียวของ

เรื่องเสนอเพื่อตีพิมพ
ผลงานวิชาการท่ีรับตีพิมพ  อาจเปน

บทความวิชาการ บทความวิจัย บทปริทัศนหนังสือ
(Book Review) บทความที่เสนอเพ่ือตีพิมพจะตอง
ไมเคยตีพมิพเผยแพรในวารสารใดมากอน และไมอยใูน
ระหวางพิจารณาของวารสารอ่ืน บทความท่ีนำเสนอ
เพ่ือตีพิมพจะตองผานการกล่ันกรองและพิจารณา
จากผูทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวของกับหัวขอของ
บทความนัน้ๆ ในลักษณะ Peer Review ผทูรงคณุวฒุิ
นีไ้ดรบัการแตงต้ังโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร นอกจากน้ีบทความที่ไดรับการตีพิมพตอง
ได รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการและ
กองบรรณาธิการมีสิทธ์ิในการแกไขบทความตาม
ความเหมาะสม
การเตรียมตนฉบับ

บทความวิชาการ บทความวิจัย หรือ
บทปริทัศน หนังสือ อาจนำเสนอเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษก็ได ใหพิมพตนฉบับดวยกระดาษขนาด
A 4 หนาเดียว โดยใชฟอนท Angsana UPC ขนาด 16
ความยาวประมาณ 10-15 หนา ใหสงบทความพรอม

แผนดิสเกตตไดที่บรรณาธิการ
บทความทุกประเภทตองมีสวนประกอบ

ทั่วไปดังน้ี
1. ชือ่เร่ือง ชือ่ผเูขียน (ครบทุกคนกรณีที่

เขียนหลายคน) ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. วุฒิการศึกษาข้ันสูงสุด และตำแหนง

ทางวิชาการ (ถามี) ของผเูขียนทุกคน
3. หนวยงานท่ีสงักัด (สาขาวชิา/ภาควชิา

คณะพรอมสถานที่ติดตอ หมายเลขโทรศัพท และ
E-mail Address)

4. ชื่อเรื่องประจำหนา (running title)
หรือชื่อเรื่องยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความวิชาการหรือบทความวิจัยตองมี
สวนประกอบเพ่ิมเติมคือ ตองมีบทคัดยอ (abstract)
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวรวมกัน
ประมาณ 200 คำ โดยโครงสรางของบทความวิชาการ
ควรประกอบดวย บทนำ ตัวบทความหลัก บทสรุป
และเอกสารอางอิง บทความวิจัยควรประกอบดวย
บทนำ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา อภิปรายผลสรุป/
ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง

บทปรทิศันหนังสือ มคีวามยาวรวมประมาณ
5-10 หนา สวนโครงสรางของบทความใหเหมาะสมกับ
บทปรทิศันหนงัสอืและตอนทายใหมเีอกสารอางองิ เชนกนั

กรณีที่มีตารางหรือรูปประกอบ ตองแยก
ออกจากเน้ือเรือ่ง รปูถายอาจเปนภาพสี ขาว-ดำ สไลด
ภาพวาด ควรวาดดวยหมึกอินเดียอิงค หรือเปนไฟล
คอมพิวเตอร (JPEG, GIF) หรือภาพท่ีพรินตจาก
เครือ่งพิมพเลเซอร
การอางอิงและการเขียนเอกสารอางอิง

กรณีผเูขียนตองระบุแหลงท่ีมาของขอมูล
ในเนือ้เรือ่งใหใชวธิกีารอางองิในสวนเน้ือเรือ่งแบบนาม-ปี
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(author-date in text citation) โดยระบชุือ่ผแูตงทีอ่างถึง
พรอมปทีพ่มิพเอกสาร ไวขางหนาหรือขางหลังขอความ
ที่ตองการอางอิงเพ่ือบอกแหลงที่มาของขอความนั้น
และอาจระบุเลขหนาของเอกสารทีอ่างก็ไดหากตองการ
กรณีที่อางมาแบบคำตอคำตองระบุเลขหนาของ
เอกสารท่ีอางทุกคร้ัง และใหมีการอางอิงสวนทายเลม
(reference) โดยการรวบรวมรายการเอกสารท้ังหมด
ที่ผูเขียนอางอิงในการเขียนบทความจัดเรียงรายการ
ตามลำดบัตวัอกัษรผแูตง ภายใตหวัขอ เอกสารอางอิง
สำหรบับทความท่ีนำเสนอเปนภาษไทย และ Reference
สำหรับบทความท่ีนำเสนอเปนภาษาอังกฤษโดยใช
รปูแบบการเขียนเอกสารอางองิแบบ APA (American
Psychology Association) (หาอานเพ่ิมเติมไดจาก
หนังสือ Publication Manual of the American
Psychological Association) ดังตัวอยางการเขียน
เอกสารอางอิงตอไปน้ี
1. หนังสือ
ชือ่ผแูตง. (ปทีพ่มิพ). ชือ่เรือ่ง. (ฉบบัพิมพ). สถานทีพ่มิพ:
ผูจัดพิมพ
บำรุง โตรัตน. (2534). การออกแบบงานวิจัยสาขา

ภาษาศาสตรประยุกต. นครปฐม : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศลิปากร.

Carver, R. P. (1984).  Writing a publishable
research report in education, psychology,
and related disciplines.  Springfiled,  IL
: Charles  C Thomas.

2. บทความในวารสาร
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่
(ลำดบัที)่, เลขหนาทีบ่ทความปรากฏในวารสารท่ีอาง.
สกุร ีรอดโพธิท์อง. (2535). การออกแบบคอมพวิเตอร

ชวยสอน, วารสารรามคำแหง, 15, 13,
40-49.

Klimoski,  R.,  & Palmer,  S. (1993).  The ADA and
the hiring process in organizations.
Consulting Psychology Journal :

Practice and Research, 45, 2, 10-36
3.  บทความ/เร่ือง/ตอน ในหนงัสือรวมเรือ่ง
ชือ่ผแูตง. (ปทีพ่มิพ). ชือ่บทความ. ใน ชือ่บรรณาธิการ

(บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ (หนาท่ีบทความ
ปรากฏ). สถานท่ีพมิพ :  ผจูดัพิมพ.

เสรี ลีลาภัย. (2542). เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศ
กำลังพัฒนาและสถานการณในประเทศไทย.
ใน ณรงค เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ), 1999
จุดเปลี่ยนแหง ยุคสมัย (หนา 90-141).
กรุงเทพฯ :  ศนูยศกึษาเศรษฐศาสตรการเมอืง
คณะเศรษฐศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย.

Bjork, R.A.(1989).  Retrieval inhibition as and
adaptive mechanism in human memory.
In H.L. Roediger III & F.I.M. Crail (Eds.),
Varieties of memory & consciousness
(pp. 309-330).  Hillsdale, NJ: Erlbaum.

4.  บทความเผยแพรในอนิเตอรเนต็
4.1วารสารอนิเตอรเน็ต

4.1.1 วารสารอนิเตอรเนต็ท่ีพมิพเผยแพร
ในวารสารปกติดวย (Internet articles based on a
print source)

ชือ่ผแูตง. (ปทีพ่มิพ). ชือ่บทความ. ชือ่วารสาร,
ปที่ (ลำดับท่ี), เลขหนาที่บทความปรากฏในวารสาร
ทีอ่าง, วนั เดอืน ป ทีส่บืคนจากท่ีอยขูองเว็บไซต

VandenBos,  G., Knapp,  S., & Doe, J.
(2001).  Role of reference elements in the
selection of resources by psychology
undergraduates.  Journal of Bibliographic
Research, 5 , 117-123.  Retrieved
October 13, 2001, from http://jbr.org/
articles.html.

4.1.2 วารสารอนิเตอรเนต็ท่ีพมิพเผยแพร
เฉพาะในอินเตอรเน็ต (Internet articles)

ชื่อผูแตง, (ป,เดือนที่พิมพ). ชื่อบทความ
ชือ่วารสาร, ปที ่(ลำดบัทีห่รอืลำดบับทความ), วนั เดอืน ป
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