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การพัฒนาการผลิตครูในประเทศไทย : บทบาทที่ควรมี
การทบทวน

ทานผอูานท่ีเคารพรักทุกทาน
ปจจุบันการผลิตครูในประเทศไทยไดเปนหนาที่หลัก

ของสถาบันอุดมศึกษาของไทย ในหลายสังกัดที่มีบทบาทใน
การทำหนาท่ีเปนผผูลิตครเูพ่ือปอนสสูถานศึกษาในระดบัการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐานและสังกัดอาชวีศึกษา โดยปจจบุนัมทีัง้มหาวิทยาลัย
ดั้งเดิมของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน  และหนวยงาน อืน่ๆ ทีเ่ปดสอน
ในสาขาครุศาสตร ศึกษาศาสตรเพ่ือผลิตครูในหลักสูตร 5 ป
รบัใชสงัคมไทย และปญหาสำคัญท่ีพบในการผลติครขูองสถาบนั
ทั้งหลายก็คือ จำนวนผลิตกับอัตราการบรรจุ  ในสถานศึกษา

ในแตละปมักจะไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ จำนวนนักศึกษาวิชาชีพครูที่สำเร็จการศึกษาในแตละป
มกัจะเกินกวาจำนวนอัตราการรับเขาทำงานในลกัษณะเปนเทาตวั ประกอบกับ คณุภาพของนักศกึษาวชิาชพีครู
ที่เปนผลผลิตจากสถาบันตางๆ ก็มักจะถูกตั้งคำถามในดานคุณภาพวามีมากนอยเพียงใด ไดมาตรฐานหรือไม
อยางไร ซึง่ทัง้ 2 คำถามน้ีนบัเปนโจทยใหญทีห่นวยงานทัง้หลายทีม่บีทบาท  ในการกำกับดแูลและควบคมุสถาบัน
การผลติครจูะตองหนัมาใหความสนใจ และหาแนวทางในการแกปญหาเหลานีอ้ยางจรงิจงั

ในมุมมองของผูเขียนคอนขางเห็นดวยกับการท่ีรัฐบาลจะหันมาประกาศนโยบายการจำกัดจำนวนรับ
นกัศกึษาในวชิาชีพครูของแตละสถาบนัทีเ่ปดรบัในแตละป แตละสาขาวิชา ใหสอดคลองกับจำนวนความตองการ
ของอัตราความตองการครูที่แทจริง อีกทั้งการกำกับดูแลในดานจำนวนคุณวุฒิ สัดสวนของอาจารยประจำ
หลักสตูรทีท่าง สกอ. และ สมศ. เปนผกูำหนดเปนมาตรฐานเอาไว ในขณะเดยีวกนัการกำหนดกรอบมาตรฐาน
การผลิต กระบวนการผลิต หลักการดำเนินงานของคุรุสภาที่ควบคุมคุณภาพของสถาบันฝายผลิตเกี่ยวกับ
มาตรฐานวิชาชีพครูอันเปนสิ่งที่ไดดำเนินการอยูแลวดังที่ไดกลาวมาน้ีนับไดวาเปนการกำหนดมาตรฐาน
การผลตินกัศกึษา ในหลกัสตูรวชิาชพีครู 5 ป  ในปจจบุนัท่ีจะชวยกำกับดูแลใหสถาบนัฝายผลติครทูัว่ประเทศได
มีมาตรฐานขั้นต่ำในการผลิตครูที่อยูในระดับเดียวกัน แตในปจจุบันการท่ีหนวยงานท่ีมีหนาที่ในการกำกับดูแล
สถาบันฝายผลิตนักศึกษาวิชาชีพครูจะเขามากำหนดรายละเอียดของการสอนในรายวิชาเอกของแตละสาขาวิชา
เอกท่ีแตละสถาบันเปดสอน วาจะตองมีเนื้อหาสาระเปนไปตามขอกำหนดน้ันอาจจะทำใหสถาบันฝายผลิตขาด
โอกาสและชองทางในการพฒันาสรางสรรคหลกัสตูรของตนเอง ใหมจีดุเนนท่ีนาสนใจ และการกาวสคูวามเปนเลิศ
ในสาขาวิชาของตนเอง การกำหนดเพียงจำนวนโครงสรางหนวยกิตของรายวิชาเอกก็นาจะเพียงพอแลว สวน
รายละเอียดของเน้ือหาสาระ สมรรถนะท่ีสถาบนัฝายผลิตตองการจะเนนในแตละหลกัสูตรของแตละสาขาวิชาเอก
อาจจะเกดิจากการศกึษาวจิยัปญหาของการจดัการศกึษาในแตละสถาบนัฝายผลติท่ีพบ หรอืเทคนิควธิกีารสอน
เพ่ือเปนสนองตอบตอความตองการจำเปนของการจัดการศึกษาในปจจุบันอยางแทจริง แตหนวยงานที่มีหนาท่ี

บทบรรณาธิการ
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คอยกำกบัดแูลอาจจะกำหนดเปนนโยบายกวางๆ วา ในแตละวงรอบของการปรับปรงุหลกัสตูรของแตละสถาบนั
ฝายผลิตน้ัน ไดมกีารปรับปรงุ เปลีย่นแปลงเนือ้หาสาระ ในรายวิชาเอกทีเ่ปดสอนอยางไรบาง มกีารพัฒนาในดานใด
อยางไรบาง การประเมินเพ่ือตรวจสอบมาตรฐานของหลักสูตร มาตรฐานการผลิตของหนวยงานตางๆ ที่ไดมีขอ
กำหนดตางๆ ไวเปนกรอบกติกาในการปฏิบัติสำหรับใหไดคุณภาพและมาตรฐานขั้นตนในระดับเดียวกันก็นาจะ
เพียงพอในระดับหน่ึง สวนจุดเดนหรือจุดขายของแตละสาขาวิชาในแตละหลักสูตรของแตละสถาบันฝายผลิต
ทีเ่ปดโอกาสใหไดมกีารสรางสรรคและพัฒนาดวยตนเอง จะทำใหเกดิการแขงขนัระหวางสถาบันฝายผลติในดาน
การจดัการเรยีนการสอนใหเกิดคณุภาพสูงสดุ อนัจะเปนทางเลอืกและตัดสนิใจของผเูรียนท่ีจะพิจารณาถึงคณุภาพ
ทีโ่ดดเดนเพ่ือผเูรยีนไดสิง่ทีค่ดิวาเหมาะสมและดทีีส่ดุกับตวัเขาเอง ในขณะทีห่นวยงานท่ีมหีนาท่ีควบคมุ กำกบัดแูล
มาตรฐานวิชาชีพครู ตลอดจนออกใบประกอบวิชาชีพครูนั้น ควรจะมีบทบาทเปนพ่ีเล้ียงท่ีคอยประคองและชวย
ผลักดัน สงเสริมนักศึกษาวิชาชีพครูที่ไดเขาสูสถานศึกษาในชวง 2 ปแรกของการเปนครูผูชวยในสถานศึกษา
ตาง ๆ  โดยในชวงระยะเวลา 2 ปนี ้ควรมกีารสรางหลกัสตูรในการพฒันา และใหทกัษะ ความร ูคณุธรรมจริยธรรม
ตลอดจนจรรยาบรรณวชิาชพีเพือ่ใหครูผชูวยเหลานีไ้ดกาวเขาสคูวามเปนครมูอือาชพีอยางมัน่ใจ และมปีระสิทธภิาพ
ตอไป และในชวงระยะเวลาดงักลาวนีเ้อง ควรมกีารกำหนดถึงชวงเวลาในการ  ใหใบประกอบวชิาชพีตามคณุภาพ
ของการปฏิบตังิานตามสภาพจริง โดยใหสถานศึกษา ครปูระจำการ นกัเรยีน เปนผรูวมประเมินอยางจรงิจงั เพือ่
ใหไดรบัใบประกอบวชิาชพีในระยะเวลา 2, 3 หรอื 5 ป  ทัง้น้ีกข็ึน้อยกูบัผลการประเมินท่ีเขมขน เพือ่จะไดสรางครู
ทีป่ฏบัิตวิชิาชพีคร ูในสถานศึกษาจริงในบรบิทจรงิ ใหเปนครมูอือาชพีและมีคณุภาพตรงตามท่ีหนวยงานมีหนาที่
กำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพครูไดมุงหวังและแสดงจุดมุงหมายอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมมากข้ึน ทั้งน้ีสถาบัน
ฝายผลิตนักศึกษาวิชาชีพครูจะไดเกิดความคลองตัว และสามารถสรางสรรคนกัศึกษาวิชาชีพครูของตนไดตรงตาม
กระแสการเปลีย่นแปลงของสังคมโลกไดมากย่ิงขึน้ เพือ่ทำใหการผลิตครใูนประเทศไทยสามารถสนองตอบ และ
ตอบโจทยของปญหาสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนไดอยางตรงจุดและทันเหตุการณ ตลอดเวลาและเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง
ในท่ีสดุ
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การฝกคิดอยางถูกทางเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
การเรียนรูที่แทจริงในตัวผูเรียน

Training to think correctly for development of learning
potential of students.

กมล  โพธเิย็น*

บทคัดยอ
ผูเรียนในปจจุบันมักจะละเลยในการเอาใจใสตอการพัฒนาขีดความสามารถหรือศักยภาพในการเรียน

ของตน โดยท่ีผเูรยีนยงัไมแสดงออกถึงความมงุมัน่ ความพากเพียรพยายามในการเรียนรตูลอดจนทำงานท่ีไดรบั
มอบหมายใหเกดิประสิทธภิาพสูงสดุ การจัดการศึกษาในปจจบุนัมงุเนนใหผเูรยีนไดมกีารฝกฝนและพัฒนาทักษะ
การคิดในรูปแบบตางๆ อยใูนหลักสูตรแตยงัขาดการฝกฝนใหผเูรียนไดมแีนวทางการคดิอยางถูกทางในการเรยีนรู
ของตนเอง ดังจะเห็นไดจากผูเรียนสวนมากมักจะใหความสำคัญกับแรงจูงใจอันเกิดจากภาวการณบางประการ
(States) มากกวาแรงจูงใจที่เป็นคุณลักษณะประจำตน (Traits) ซึ่งเปนแรงจูงใจภายในตัวบุคคลอันเกิดจาก
การควบคุมท่ีเกิดข้ึนจากตนเอง (Internal Locus of Control) ทีส่อดคลองกับทฤษฎีการอางสาเหตุ (Attribution
theory) ของ Bernard Weiner ทีไ่ดระบุถงึการอางถึงสาเหตุแหงความสำเร็จหรือลมเหลวในการเรียนรขูองคนเรา
วาจะเกดิจากสาเหตุสำคญั 4 ประการคือ ความสามารถ (Ability) ความพยายาม (Effort) ความยากของงาน (Task
Difficulty) และโชค (Luck) แตในการฝกใหผเูรียนไดเกิดมุมมองของความคิดท่ีถกูทางก็คอื ผเูรียนควรจะอางถึง
ความสำเร็จหรอืความลมเหลวในการเรียนรูของตนเองจากความสามารถและความพยายาม ซึง่เปนมิตทิี่มาจาก
ภายในตวับุคคล มคีวามคงที ่และสามารถควบคมุได และครผูสูอนก็เปนผทูีม่บีทบาทสำคญัในการใหมมุมอง หรอื
การฝกคิดอยางถูกทางในลักษณะดังกลาวแกผูเรียนเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถหรือศักยภาพ
ในการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการเรียนรูอยางสูงสดุตอไป

คำสำคญั : ทฤษฎีการอางสาเหตุ การฝกคิดอยางถูกทาง การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู

*อาจารย ดร.อาจารยประจำภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Abstract
Students nowsaday usually neglet the ability how to develop their own effort to study

effectively. They rarely show a considerable perseverance of higher desire to learn or perform their
responsible duties on learning. While the present educational goals emphasized mostly on students to
practice and develop various kinds of thinking skill within themselves. When considered about one’s
successfullness he/she may think of motivation that truly came external sources or states rather than
from the individual’s own traits, of intrinsic motivation which arised from internal locus of control.
According to Bernard Weiner he theorized the attribution of successfulness or failure in learning were
in forms of ability, effort, Task difficulty and luck. Thus, in training students to gain ability to think

การฝกคดิอยางถกูทางเพือ่เพิม่พนูศกัยภาพการเรียนรทูีแ่ทจรงิในตัวผเูรยีน
กมล  โพธิเย็น
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บทนำ
คำถามสำคญัท่ีอยใูนใจผทูีเ่ปนครูในสถานศึกษา

ทุกคนและในทุกระดับก็คงจะเปนคำถามที่วา “ทำไม
วนัน้ีผเูรียนจึงไมคอยสนใจเรยีนเทาท่ีควร” หรือ “ทำไม
วันน้ีผู เ รียนจึงยังไมคอยแสดงศักยภาพของตนใน
การเรียนรูออกมาอยางเต็มที่” หรือ “ทำไมวันนี้ผูเรียน
จึงไมคอยสนใจใฝรูและคิดจะพัฒนาการเรียนรูของตน
ใหเกิดประสทิธิภาพสูงสดุ”  ดเูหมือนวาคำถามเหลานี้
ยงัคงเปนคำถามท่ีครูผสูอนท้ังหลายตางก็พยายามคนหา
คำตอบที่แทจริงเพ่ือจะไดรูถึงปจจัยท่ีเปนสาเหตุของ
คำถามเหลาน้ีและเพ่ือจะไดหาคำตอบในการแกปญหา
ที่เกิดขึ้นอันจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมี
ประสทิธิภาพและเกิดสมัฤทธิผลในการเรียนรสูงูสุดเพือ่
สงผลใหผูเรียนของตนสามารถบรรลุวัตถุประสงค
การเรียนรูที่จะเปนไปตามการจัดการศึกษาท่ีไดตั้ง
เปาหมายไวในทีส่ดุ

นอกจากน้ีครูผูสอนอีกเปนจำนวนมากก็คงมี
ขอสงสัยที่คอนขางสอดคลองกันอีกวา เพราะเหตุใด
ผูเรียนเปนจำนวนมากจึงไมคอยใหความสำคัญกับ
การเรยีนร ูและแสดงความพยายามในการเรียนรอูยาง
เต็มท่ีทัง้ๆ ทีผ่เูรียนเหลาน้ันตางก็มศีกัยภาพในการเรียนรู
ทีเ่พยีงพอ และขอสำคญัอกีประการหน่ึงทีม่กัจะพบเห็น
กนัอยทูัว่ไปคอื ผเูรียนเปนจำนวนมากมกัจะแสดงพฤติกรรม
การเรียนรูเพียงเพ่ือใหผานเกณฑขั้นต่ำท่ีครูผูสอนได
กำหนดไวเทานัน้ หากพบวาเน้ือหาท่ีจะเรียนรมูคีวามยาก
หรือมีความซับซอนก็จะหลกีเลีย่ง หรือไมสนใจใฝรหูรือ
ไมแสดงความพยายามท่ีจะเรยีนรเูพ่ือใหบรรลเุปาหมาย
หรือใหไดผลสำเร็จใหเปนท่ีนาพอใจ และคำตอบท่ีสำคญั
ของบรรดาคำถามขางตนทั้งหลายเหลานี้ก็คือ ผูเรียน

สวนใหญยงัมคีวามคิดทีไ่มถกูตอง หรอื ยงัคดิไมถกูทาง
เกีย่วกับพฤติกรรมการเรยีนรขูองตนเอง และดวยการมี
ความคิดทีย่งัไมถกูทางน้ีเองจงึสงผลใหผเูรียนสวนใหญ
จึงแสดงพฤติกรรมการเรียนรูของตนออกมาอยางไม
เหมาะสม และขาดการใสใจ สนใจ ตลอดจนเกดิความคดิ
ในการพัฒนาการเรียนรูของตนอยางเต็มศักยภาพเพ่ือ
ใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูสูงสุด

จากจุดมุงหมายสำคัญของการจัดการศึกษา
ของไทยที่ไดกลาวถึงความสำคัญของการมุงปลูกฝง
และพัฒนาเยาวชนหรือผูเรียนใหเปนผูที่มีคุณลักษณะ
ของการเปน “นกัคดิ” มาเปนเวลานาน ดงัจะเห็นไดจาก
เปาหมายของทุกหลักสตูรไดมงุเนนในเร่ืองของ “การคิดเปน
แกปญหาเปน” มาโดยตลอด ดงัจะเหน็ไดจากสาระสำคัญ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
หมวด 4 ที่วาดวยเร่ืองของแนวการจัดการศึกษา ใน
มาตรา 24 ขอ (2) ทีร่ะบไุววา การจดักระบวนการเรียนรู
ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการ
ดังตอไปน้ีคือ ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช
เพือ่ปองกันและแกปญหา และในมาตรา 28 ยงัไดระบุ
เอาไวอีกวา หลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ รวมทั้ง
หลักสูตรการศึกษาสำหรับบุคคลตางๆ จะตองมี
ลักษณะหลากหลาย โดยสาระของหลักสูตรท้ังที่เปน
วชิาการและวิชาชพีตองมงุพฒันาคนใหมทีัง้ความสมดลุ
ทัง้ดานความร ูความคิด ความสามารถ ความดีงามและ
ความรับผิดชอบตอสังคม (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2545)  ดงัน้ัน การดำเนินการพัฒนา
คณุลักษณะของผเูรยีนสวนใหญจงึมงุเนนและใหความ

correctly or reasonably is to train them to attribute their behavior in term of their ability and effort.
These are the characteristics within the individual human that seem to endure with stability to perform
any duty assigned by oneself. Teachers then should play an important role in giving and enhencing
students’ perspective in thinking correctly and reasonably in order to develop their own study potential
and effort.

Keywords : Attribution theory,Training to think correctly, Development of learning potential
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สำคญัไปทีร่ปูแบบและกระบวนการคิดแบบตางๆ ไดแก
การคดิวิเคราะห (Analysis thinking) การคดิสงัเคราะห
(Synthesis thinking) การคิดอยางมีวิจารณญาณ
(Critical thinking) การคิดเชิงสรางสรรค (Creative
thinking) เปนตน ซึง่การฝกใหผเูรียนไดมคีณุลักษณะ
หรือมีความสามารถในการคิดในรูปแบบตางๆ ไดนั้น
กน็บัวาเปนเรือ่งทีส่ำคญัและจำเปนอยางย่ิงในการพฒันา
ผเูรียนใหมคีวามสามารถดงักลาว เน่ืองจากการทีผ่เูรียน
มวีธิกีารคิดในรูปแบบตางๆ ไดอยางถูกตองชัดเจนแลว
ก็จะสามารถใชเปนเครื่องมือสำคัญในการเรียนรูและ
ศกึษาเน้ือหาสาระในรายวิชาตางๆ ทีก่ำหนดไวในหลกัสูตร
ไดอยางลึกซ้ึงถองแท อันจะสามารถนำองคความรู
ทีไ่ดรบัมาประยุกตใชและสามารถรบัมือกับสถานการณ
ตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสมและเกิดประโยชนสงูสุด
แตในขณะเดียวกนักอนทีผ่เูรียนจะกาวผานไปสกูารรับรู
ตลอดจนการเปดรับกลวิธกีารคิดรูปแบบตางๆ เพ่ือจะได
เกิดการพัฒนาตนเองนั้น สิ่งที่ควรใหความสนใจก็คือ
กระบวนการปลูกฝงสำหรับผูเรียนในดานแรกที่จำเปน
จะตองมงุปลกูฝงและพัฒนาใหผเูรียนไดมกีระบวนการ
คดิอยางถกูทางเสยีกอน จงึจะดำเนนิการในกระบวนการ
ขัน้ตอๆ ไปได

ปจจัยที่เปนปญหาในตัวผูเรียน
ประเดน็สำคัญท่ีครูผสูอนมักจะพบเห็นอยเูสมอ

เก่ียวกับตัวผูเรียนในปจจุบันก็คือ ผูเรียนบางคนมัก
จะแสดงพฤติกรรมการหลีกหนีความลมเหลวมากกวา
ความพยายามมงุสคูวามสำเร็จในการเรียนร ูผเูรยีนบาง
คนแสดงความสามารถหรือศักยภาพในการเรียนรูที่
ตนมีอยอูอกมาไมเต็มที ่ผเูรยีนบางคนแสดงพฤตกิรรม
ทอถอยและส้ินหวังกับการเรยีนรขูองตนเอง และผเูรยีน
บางคนแสดงพฤติกรรมไมสนใจตอการเรียนรูเทาท่ีควร
ทั้งๆ ที่ตนเปนผูที่มีความสามารถหรือมีศักยภาพท่ี
จะเรียนรไูด จากพฤติกรรมท่ีไมพงึประสงคหรอืพฤติกรรม
ทีไ่มเหมาะสมของผเูรียนทีไ่ดกลาวมาเหลาน้ี คงจะคอยๆ
ลดลงและปรับเปล่ียนไปในทิศทางท่ีเหมาะสมมากย่ิงข้ึน

หากครผูสูอนจะทำใหผเูรยีนไดเกิดความคิดอยางถูกทาง
เพ่ือจะไดเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู
ของตนใหเปนในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสมและควร
จะเปนในท่ีสดุ

ปจจัยสำคัญประการหนึ่งท่ีจะเปนตัวผลักดัน
ใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมเรียนรูในลักษณะใดลักษณะ
หน่ึงออกมานัน้ก็คอื แรงจงูใจในการเรียนรนูัน่เอง โดยที่
แรงจูงใจจะเปนพลังทางจิตซ่ึงจะเปนภาวะภายในท่ี
ทำหนาท่ีกระตนุ (Arouses) กำหนดทิศทาง (Directs)
และทำใหคงสภาพ (Maintain) เก่ียวกับการแสดง
พฤตกิรรมของบุคคลใดบคุคลหนึง่เพือ่ใหบรรลเุปาหมาย
หรือวัตถุประสงคทีไ่ดตัง้ไว (Woolfolk. 1993.336) กลาว
คอื การท่ีผเูรยีนจะแสดงพฤติกรรมการเรยีนรใูนลักษณะ
ใดออกมาน้ันเปนเพราะวาผูเรียนไดมีพลังจากภายใน
จติใจของตนเองท่ีกระตนุหรือผลักดันใหคงไวในพฤติกรรม
การเรียนรูเชนน้ันออกมาใหเห็นได เชน หากผูเรียน
คนหนึง่มพีลงัทีม่าจากภายในตนเองโดยคิดอยเูสมอวา
เขาตองการจะไดเกรด 4 หรือเกรด A ในรายวิชาท่ีกำลัง
เรยีนอย ูความคิดนีเ้องจะเปนแรงกระตนุและผลกัดันให
เขาเกิดการกำหนดทิศทางในการแสดงพฤติกรรม
การเรียนรขูองตนเองออกมาในลักษณะของการเอาใจใส
เขาเรียนอยางสม่ำเสมอ มสีมาธใินขณะกำลังฟงครสูอน
ตลอดจนหม่ันทบทวนบทเรียน เปนตน และเขาก็จะ
แสดงพฤติกรรมดังกลาวเชนนี้ไปตลอดระยะเวลาของ
การเรียนในรายวิชานี้เพื่อจะใหไดเกรด 4 หรือเกรด A
ตามเปาหมายท่ีเขาไดกำหนดเอาไวตัง้แตเริม่ตน ในทาง
ตรงกันขามหากผเูรยีนคนน้ันเริม่ตนของการมีความคิด
จากภายในตนเองวา ตนเองคงไมนาจะสอบรายวิชาน้ี
ผานไดอยางแนนอน รายวชิานีน้าจะยากเกินไปสำหรบั
เขาท่ีจะสามารถสอบผานได  ดงันัน้การแสดงพฤติกรรม
ในการเรียนรูที่จะปรากฏออกมาก็คือ การไมใสใจที่
จะเขาเรียน การขาดความกระตือรือรนในการเรียน
เทาที่ควร การขาดความทุมเทท่ีจะศึกษาคนควาหรือ
แสดงความพยายามท่ีจะเรียนรูเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
และเขาก็จะแสดงพฤติกรรมเชนน้ีไปอยางสม่ำเสมอ
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ตลอดระยะเวลาของการเรียนรู เนื่องจากเขาไดมี
เปาหมายในใจตั้งแตเริ่มตนของการเรียนรูไวแลววา
เขาคงจะเรียนรายวิชาน้ีไมผานอยางแนนอน

อยางไรก็ดแีมวาผเูรยีนจะมีแรงจงูใจในการเรียนรู
ที่มาจากภายในตนเองในเชิงบวกก็ตาม แตการแสดง
พฤติกรรมใดพฤตกิรรมหนึง่ในการเรียนรจูากแรงจงูใจนัน้
กย็งัมปีระเดน็ทีน่าสนใจและชวนใหคดิตอไปวาแรงจงูใจ
ดังกลาวที่ผลักดันใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู
เชนนั้นเกิดขึ้น เนื่องจากเปนคุณลักษณะอยางถาวร
ประจำตน (Traits) หรือเปนเพียงพฤติกรรมการเรียนรู
ที่เกิดจากปจจัยหรือภาวการณบางประการ (States)
เปนตวักำหนด เน่ืองจากการพจิารณาในประเดน็นีจ้ะสงผล
ตอการเกิดพฤติกรรมการเรียนรทูีพ่งึประสงคอยางถาวร
อันจะทำใหเกิดการสรางคุณลักษณะหรือพฤติกรรม
การเรียนรูอันพึงประสงคในตัวผูเรียนในท่ีสุด กลาวคือ
หากผเูรียนแสดงพฤติกรรมการใสใจ เอาใจใสตอการเรียน
เพียงเพราะเขาตองการใหสอบผานหรือเขาตองทำงาน
ใหทนัสงครูผสูอนตามกำหนดเวลาเทาน้ัน ดงัน้ันในชวง
ระยะเวลาดังกลาวเขาจะแสดงพฤติกรรมกระตือรือรน
เอาใจใสตอการทำงานท่ีครูผูสอนไดมอบหมาย หรือ
ทองหนงัสอือยางขะมักเขมนในชวงกอนการสอบเทานัน้
เพราะชวงระยะเวลาของเหตุการณที่เกิดข้ึนน้ีเปนเพียง
ปจจัยหรือภาวการณบางประการ (States) ที่เปนตัว
กำหนดใหเกิดพฤติกรรมดังกลาวเทาน้ัน แตไมไดเกิด
จากคณุลกัษณะนิสยัหรอืคณุลกัษณะอยางถาวรประจำตวั
(Traits) แตอยางใด นั่นคือ เปนการเกิดพฤติกรรม
การเรียนรทูีพ่งึประสงคแบบไมยัง่ยืน โดยอาจจะหยดุย้ัง
พฤติกรรมเชนน้ีไดหากปจจยัหรือภาวการณบางประการ
(States) ที่เปนตัวกำหนดน้ันไดบรรลุเปาหมายลงแลว
ในท่ีสดุ

แนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ดังน้ันจากที่กลาวมาท้ังหมดก็คงจะมาถึง

คำถามสำคัญทีว่า แลวครูผสูอนจะมีแนวทางหรือกลวิธี
ในการสรางแรงจูงใจอยางเหมาะสมใหแกผูเรียนเพ่ือ

กระตนุใหผเูรยีนไดเกดิ “การคดิอยางถกูทาง” หรอืเพือ่
ใหผูเรียนไดแสดงพฤติกรรมการเรียนรูอันพึงประสงค
อันจะเกิดการพัฒนาไปสูการเปนคุณลักษณะนิสัย
ในการเรยีนรหูรือเปนคุณลักษณะอยางถาวรประจำตน
(Traits) ไดอยางไร นักจิตวิทยาไดแบงประเภทของ
แรงจูงใจในตวับคุคลออกเปน 2 ประเภทดวยกนั กลาวคอื
แรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) กบั แรงจงูใจ
ภายใน (Intrinsic Motivation) โดยท่ีแรงจูงใจทั้งสอง
ประเภทน้ีจะมีเหตุปจจัยหรือแรงกระตุนใหผูเรียนได
แสดงออกถึงพฤติกรรมการเรียนรูที่แตกตางกัน นั่นคือ
หากการแสดงพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนเกิดจาก
แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) แลว น่ันก็
หมายความวา การแสดงพฤติกรรมการเรียนรูใดๆ
ออกมาของผูเรียนก็จะเปนไปเพ่ือมุงหวังเพียง เพื่อ
ตองการไดรบัรางวลัหรอืส่ิงลอใจ (Incentive)  อนัจะเกิด
จากผลสำเร็จจากการเรยีนรเูทาน้ัน เชน ผเูรียนจะอาน
หนังสือเพ่ือใหไดคะแนนสูงๆ หรือผูเรียนจะเขารวม
กิจกรรมจิตอาสากับทางสถานศึกษาเพียงเพื่อใหได
การประเมินผานตามขอกำหนดในหลักสตูรเทาน้ัน แต
ถาหากผูเรียนคนน้ันแสดงพฤติกรรมการเรียนรูที่เกิด
จากแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) แลว นั่น
ก็หมายความวา การแสดงพฤติกรรมการเรียนรูใดๆ
ออกมาของผเูรียนก็จะเปนไปเพือ่มงุหวังใหเกิดการบรรลุ
เปาหมายหรือความคาดหวังภายในของตัวผูเรียนเอง
เชน ผเูรียนจะอานหนังสือเพราะสนใจใฝร ูตองการคนหา
คำตอบ หรือตอบขอสงสัยบางประการท่ียังติดคางอยู
ในใจในขณะที่เรียนอยูในหองเรียน หรือผูเรียนขยัน
ทำการบานหรือคนควาขอมูลอยางมากมายในการทำ
รายงานเพราะตองการจะศึกษาในประเด็นที่ตนสนใจ
ใหลกึซึง้กระจางชัด หรอืผเูรยีนตัดสนิใจเขารวมกิจกรรม
คายอาสาเพราะตองการไดรับประสบการณชีวิตที่
แปลกใหม หรือเพราะมีจิตสำนึกสาธารณะ (Public
Mind) ที่ตองการจะทำประโยชนใหสวนรวม เปนตน
ดงัน้ันจงึเปนประเด็นท่ีครผูสูอนจำเปนจะตองสรางแรงจูงใจ
ในการเกิดพฤติกรรมการเรียนรูที่ถูกตองเหมาะสมให
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เกิดข้ึนในตัวผูเรียนเสียกอน นั่นก็คือ ครูผูสอนจะตอง
สรางแรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) ใหเกิดข้ึน
ในตัวผูเรียนเพ่ือผูเรียนจะไดแสดงพฤติกรรมการเรียนรู
อนัพึงประสงคในสวนท่ีเกิดจากคณุลักษณะอยางถาวร
ประจำตน (Taints) เพือ่เปนการสรางพฤติกรรมการเรียนรู
อันพึงประสงคในตวัผูเรียนอยางถาวรตอไปไดในทีส่ดุ

แบนดูรา (Bandura. 1986) ไดนำเสนอแนวคดิ
สำคัญเก่ียวกับการเกิดพฤติกรรมของบุคคลในทฤษฎี
การเรียนรปูญหาสงัคม (Social Cognitive Theory) ที่
นาสนใจเอาไววา แรงจูงใจทีเ่กดิขึน้ภายในตวับคุคลน้ัน
สามารถจะเกิดข้ึนไดจากองคประกอบหลายประการ
ดวยกัน ซึง่องคประกอบประการหนึง่ในการเกิดแรงจงูใจ
ในตัวบคุคลก็คอื ความคดิหรือความคาดหวังอนัเกิดจาก
ผลกรรมที่เขาคาดวาจะไดรับจากการกระทำหรือจาก
การแสดงพฤติกรรมน้ันๆ เชน “ถาฉันต้ังใจเรียนแลว
ฉนัจะสอบไดคะแนนด”ี หรอื “ถาฉนัไมสงรายงานตาม
กำหนดเวลา ฉันก็อาจจะสอบไมผานในรายวิชาน้ัน”
โดยท่ีบุคคลจะคาดหวังผลกรรมที่จะเกิดขึ้นโดยอาศัย
ประสบการณทีเ่กิดข้ึนแลวในอดตีท้ังจากผลกรรมท่ีเคย
เกิดข้ึนกับตนเองหรอืผลกรรมทีเ่คยเกิดข้ึนกับบุคคลอ่ืน
ที่ตนใกลชิดอันเกิดจากการแสดงพฤติกรรมเหลาน้ัน
ออกมา ซึ่งความคาดหวังตอผลกรรมที่จะเกิดขึ้นจาก
การกระทำหรือการแสดงพฤตกิรรมเหลาน้ีจะมคีวามสัมพันธ
หรอืความเกีย่วของเชงิเหตุผลกบัการรบัรคูวามสามารถ
ของบคุคล (Self Efficacy) นัน่คือ หากผเูรียนมคีวามคิด
หรือความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของตนเองวา
ตัวเขาน้ันมีความสามารถในการกระทำในส่ิงน้ันๆ ได
เขาก็ยอมจะเกดิความคาดหวงัถึงความสำเรจ็ท่ีจะเกดิข้ึน
ในระดบัสงู แตหากผเูรียนมีความคิดหรอืความเช่ือเกีย่วกับ
ความสามารถของตนเองวา ตวัเขาน้ันไมมคีวามสามารถ
เพียงพอท่ีจะกระทำในส่ิงน้ันๆ ได เขาก็ยอมจะเกิดความ
คาดหวังถึงความสำเร็จท่ีจะเกิดข้ึนในระดบัต่ำ นอกจากน้ี
แบนดูรายงัไดกลาวถึงองคประกอบท่ีสำคญัอีกประการหน่ึง
ของการเกิดแรงจูงใจของบคุคลกค็อื การกำหนดเปาหมาย
ในการกระทำของบุคคล หากพบวาบคุคลมีการต้ังเปาหมาย

หรอืกำหนดเกณฑในการกระทำเอาไวอยางชดัเจนแลว
บคุคลก็จะแสดงความพากเพียรพยายามในการกระทำ
หรือแสดงพฤติกรรมเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายท่ีได
กำหนดไว และเม่ือบคุคลพบวา เปาหมายท่ีกำหนดไวได
บรรลุสมดังเจตนาของตนเองแลว บุคคลน้ันก็จะเกิด
ความรูสึกพึงพอใจ และก็จะขยับการตั้งเปาหมายใน
การกระทำคร้ังตอๆ ไป ในระดับท่ีสงูขึน้ และกจ็ะพยายาม
แสดงความเพียรพยายามในการแสดงพฤติกรรมหรือ
การกระทำอยางเต็มศักยภาพของตนเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายท่ีไดตั้งไวในท่ีสดุ

โดยท่ัวไปแลวคนเรามักจะมีการกำหนดเปาหมาย
หรือตั้งเปาหมายในการทำส่ิงใดส่ิงหน่ึงเอาไวแลว
จากน้ันเขาก็จะพยายามแสดงพฤติกรรมหรอืการกระทำ
ของตนเพือ่ใหบรรลเุปาหมายท่ีไดกำหนดไว ซึง่สอดคลอง
กบัทฤษฎีการเรียนรขูองสังคมของแบนดูรา (Bandura.
1986) ทีไ่ดกลาวไววา ผเูรียนจะเปนผทูีก่ำหนดเปาหมาย
(Goal) หรือกำหนดมาตรฐานของพฤติกรรมท่ีไดกำหนดข้ึน
หรอืคาดหวังไว และในขณะเดียวกันเขาก็จะแสดงความ
พยายามท่ีจะทำใหไดตามเปาหมายหรือมาตรฐานทีไ่ด
กำหนดไว โดยการกำหนดเปาหมายหรือมาตรฐานที่
กำหนดไวนัน้ก็จะมลีกัษณะท่ีแตกตางกนัในระดับตางๆ
บางครั้งเปาหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไวก็อาจจะมี
แนวทางหรือชวงระยะเวลาท่ีจะสามารถดำเนินการให
สำเร็จโดยงาย ขณะท่ีบางคร้ังเปาหมายหรือมาตรฐาน
ที่ไดกำหนดไวก็อาจจะยากเกินไปหรือตองใชชวงระยะ
เวลาทีค่อนขางยาวนานมากกวาจะสามารถดำเนนิการ
ใหสำเรจ็ตามเปาหมายหรือมาตรฐานนัน้ได ในเรือ่งของ
การกำหนดเปาหมายหรือมาตรฐานในการเรียนรูนั้น
ชงัก (Schunk. 1991) ไดกลาวเอาไววา ผเูรียนมกัจะมี
การกำหนดเปาหมายหรือมาตรฐานในการเรียนรเูอาไว
2 ประเภทดวยกนั กลาวคอื การกำหนดเปาหมายหรอื
มาตรฐานในการเรียนเพื่อตองการรู (Mastery Goals)
นัน่คอื ผเูรยีนมกัจะต้ังเปาหมายในการเรียนเพ่ือตองการ
จะรูในเร่ืองที่ตนอยากรู หรือตองการจะรูในเร่ืองที่
ตนสนใจ ดงัน้ันผเูรียนทีม่กีารกำหนดเปาหมายในการเรียน
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ประเภทน้ีก็จะแสดงความพยายามใสใจ และมุงม่ันท่ี
จะเรียนรเูน่ืองจากการแสดงพฤตกิรรมเหลาน้ีจะสามารถ
ตอบสนองตอแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation)
ของตนเอง ดังน้ันการบรรลุเปาหมายหรือมาตรฐาน
การเรยีนรทูีเ่ขาตัง้ไวนัน้ แมวาสิง่ทีเ่รยีนรนูัน้จะมคีวามยาก
สักเพียงใด ผูเรียนก็จะแสดงความพยายาม มานะ
บากบ่ันดวยความพากเพียรโดยไมยอมยอทอตออปุสรรค
ใดๆ แตกลบัจะมงุมัน่ทีจ่ะเอาชนะอุปสรรคเหลานัน้เพ่ือ
ใหบรรลุเปาหมายหรือมาตรฐานท่ีตั้งไวใหจงได ใน
ขณะเดียวกันการกำหนดเปาหมายหรือมาตรฐานใน
การเรียนรปูระเภทท่ีสองนัน้กค็อื การกำหนดเปาหมาย
หรือมาตรฐานในการเรียนเพ่ือตองการผลงาน (Perfor-
mance Goals) นัน่คอื ผเูรยีนมกัจะมกีารตัง้เปาหมาย
หรือมาตรฐานในการเรียนรูเพียงเพื่อใหไดรับสิ่งตางๆ
จากปจจัยภายนอก ไดแก การหวังเพียงเพ่ือใหเปนท่ี
ยอมรับของบคุคลอืน่ ความตองการไดรบัคะแนนท่ีสงูๆ
จากการเรียน หรอืความตองการท่ีจะไดรบัเพียงความสำเร็จ
เฉพาะหนาในการเรยีนเทานัน้ ดงันัน้จงึพบวาผเูรยีนท่ีมี
การกำหนดเปาหมายในการเรียนรปูระเภทน้ีเอาไวกจ็ะ
พยายามเลอืกเรียนในสิง่ท่ีคอนขางงาย จะมองขามสิง่ท่ี
กอใหเกดิอปุสรรค หรอืพยายามหลีกเลีย่งความลมเหลว
ในปจจัยตางๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนอันจะเปนตัวขวางก้ัน
ไมใหเขาสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวได ผูเรียนท่ีมี
การต้ังเปาหมายในการเรยีนรปูระเภทน้ีจะใหความสำคญั
ตอแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ทีจ่ะเกิดขึน้
จากการเรียนรูในแตละคร้ัง เชน เขาทุมเทมุงม่ันอาน
หนังสืออยางหนักในชวงระยะเวลากอนสอบเพียงเพ่ือ
หวังจะไดคะแนนสูงๆ แตหลังจากทีเ่ขาไดบรรลเุปาหมาย
ในครัง้น้ันแลว การแสดงพฤติกรรมต้ังใจมงุมัน่และทมุเท
ในการอานหนงัสอืกจ็ะหมดลงไปดวย  ผเูรยีนทีม่กีารต้ัง
เปาหมายในการเรียนรูเพื่อตองการผลงาน (Perfor-
mance Goals) มกัจะตัง้คำถามในใจกบัตนเองอยเูสมอวา
“หากฉันตั้งใจ พยายาม ทุมเท หรือมุงมั่นในการทำ
พฤติกรรมน้ันๆ ในขณะท่ีกำลังเรียนแลว ฉันจะไดรับ
อะไรเปนผลตอบแทนหรือผลที่จะเกิดขึ้นจากการแสดง

พฤติกรรมของฉันดังกลาวจะสามารถบรรลุเปาหมาย
ที่ฉันไดตั้งไวหรือไม” ตรงกันขามกับผูเรียนท่ีมีการต้ัง
เปาหมายในการเรียนรเูพือ่ตองการร ู(Mastery Goals)
มกัจะต้ังคำถามในใจกบัตนเองอยเูสมอวา “เม่ือฉันต้ังใจ
พยายาม ทมุเท หรือมงุม่ันในการทำพฤติกรรมน้ันๆ ใน
ขณะท่ีกำลังเรียนแลวฉันจะไดรับความรู ความเขาใจ
และสามารถพัฒนาตนเองใหมศีกัยภาพสูงขึน้ตามท่ีฉนั
ไดตัง้เปาหมายเอาไวแลวหรือไม”

จากการนำเสนอประเด็นตางๆ ของปจจัยท่ีกอ
ใหเกดิพฤติกรรมการเรียนรใูนลกัษณะตางๆ ของผเูรยีน
ทีป่รากฏออกมาน้ัน กค็งจะชวยใหมองเห็นภาพคำตอบ
ของคำถามขางตนท่ีผเูขียนไดเปดประเด็นเอาไวแลววา
“ทำไมวันนี้ผูเรียนจึงไมคอยสนใจเรียนเทาที่ควร” หรือ
“ทำไมวันน้ีผูเรียนจึงยังไมคอยแสดงศักยภาพของตน
ในการเรียนรอูอกมาอยางเต็มที”่ หรอื “ทำไมวันนีผ้เูรยีน
ไมคอยสนใจใฝรแูละคิดจะพัฒนาการเรยีนรขูองตนเอง
ใหเกดิประสิทธภิาพสูงสดุ” โดยปจจยัสำคญัของการเกิด
คำถามเหลาน้ีก็คงจะหนีไมพนในเรื่องของการท่ีผูเรียน
สวนใหญมักจะมีความคิดท่ีไมถูกตองหรือยังไมคิด
ไมถูกทางเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูของตนเอง
อนัจะนำไปสกูารพัฒนาศักยภาพในการเรียนรอูยางแทจรงิ
ที่มีอยูในตนเองเพ่ือใหไดผลอยางเต็มประสิทธิภาพ

แนวทางการฝกคิดใหถูกทางของผูเรียน
ทกุวันน้ีผเูรียนสวนใหญมกัจะมคีวามคิดเก่ียวกับ

การเรียนของตนเองในดานสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน
ในลักษณะท่ีไมคอยถูกตองเทาใดนัก อาทิ เม่ือผูเรียน
ทำงานสงครหูรอืสอบในรายวชิาตางๆ ทีเ่รยีนไปแลวแต
ปรากฏวา ผลงานหรอืผลคะแนนทีอ่อกมาน้ันไมดเีทาท่ี
ควร เชน ครูใหแกไขงานท่ีทำไปแลวในหลายประเด็น
หรือคะแนนทีไ่ดจากการสอบนอยเกินไป ผเูรยีนกจ็ะเกิด
ความรสูกึผดิหวงัและพยายามถามตนเองอยตูลอดเวลาวา
“ทำไมผลงานของฉันจึงมีขอผิดพลาดหรือถูกครูตำหนิ
หรือตองแกไขมากมาย” หรือ “ทำไมคะแนนสอบของฉนั
จงึไดนอยเหลือเกิน”  และถาหากผเูรยีนไดคนพบคำตอบ
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กับคำถามขางตนในลักษณะท่ีวา “การที่งานของฉันมี
ขอผิดพลาดมากมายเชนนี้ก็เนื่องมาจากงานท่ีครู
มอบหมายน้ันยากเกินไป หรือเปนเพราะวาครูของฉัน
เปนคนเขมงวดมากเกนิไป ครตูรวจงานละเอยีดเกินไป
ไมคอยยืดหยุนเทาท่ีควร” หรือหากผูเรียนมักจะตอบ
ตัวเองวา “การท่ีฉันสอบไดคะแนนนอยก็เปนเพราะครู
ผูสอนออกขอสอบยากเกินไป และโชคไมดีเลยที่อาน
หนังสือไมตรงเทาใดนัก ตางจากเพ่ือนๆ ที่เผอิญอาน
หนังสือมาตรงกับขอสอบในครั้งนี้เปนสวนใหญ” จาก
การตอบคำถามใหตนเองถึงปจจัยหรือสาเหตุสำคัญที่
ทำใหผเูรยีนไมประสบความสำเรจ็ในการทำงานหรือใน
การสอบเทาท่ีควรน้ัน จะเปนไดวา ปจจัยหรือสาเหตุ
ดังกลาวในความคิดของผูเรียนน้ันจะขึ้นอยูกับปจจัย
ภายนอกตนเองท้ังส้ิน โดยท่ีผูเรียนไมไดมุงมองไปที่
ปจจัยหรอืสาเหตุที่เกิดข้ึนจากตนเองเลยแตอยางใด

การท่ีคนเราจะทำงานหรือประกอบกิจกรรม
อยางใดอยางหน่ึงแลวรับทราบถงึผลแหงการกระทำของ
ตนในลกัษณะทีป่ระสบความสำเร็จเปนไปตามเปาหมาย
หรือตามมาตรฐานที่ตั้งไว หรือประสบความลมเหลว
ไมเปนไปตามเปาหมายหรือตามมาตรฐานท่ีตั้งไวนั้น
ไดมีนักจิตวิทยาไดพยายามจะหาวิธกีารในการอธิบาย
ถงึสาเหตุหรอืปจจยัแหงความสำเรจ็หรอืความลมเหลว
ในการทำงานหรือการประกอบกจิกรรมอยางใดอยางหนึง่
ของคนเราวามปีจจัยหรือสาเหตอุะไรบางท่ีทำใหคนเรา
ประสบความสำเร็จหรือประสบความลมเหลวในการทำงาน
หรอืการประกอบกิจกรรมและหน่ึงในทฤษฎทีางจติวทิยา
ที่สามารถอธิบายถึงประเด็นดังกลาวน้ีก็คือ ทฤษฎี
การอางสาเหตุ (Attribution Theory) ของ Bernard
Weiner ซึ่งผูเขียนขอกลาวถึงสาระสำคัญของทฤษฎี
ดงักลาว ดงัตอไปน้ี

Attribution Theory หรอื ทฤษฎกีารอางสาเหตุ
เปนทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีไวเนอร (Bernard Weiner)ได
พฒันาข้ึนเมือ่ป ค.ศ. 1979 โดยเริม่ตนจากการนำแนวคดิ
ของไฮเดอร (Fritz Heider. 1958) ทีไ่ดกลาวถึงสาเหตุ
สำคญัในการแสดงพฤติกรรมของมนุษยเรา โดยท่ีไฮเดอร

ไดกลาวไววา สาเหตุสำคญัของการแสดงพฤตกิรรม (B)
ของคนเราในรูปแบบตางๆ กันนั้น จะข้ึนอยูกับตัวแปร
สำคัญ 2 ประการดวยกนั กลาวคอื ตวัแปรท่ีอยภูายใน
ตัวบุคคล (P) และตัวแปรที่อยูภายนอกตัวบุคคลหรือ
เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับสภาพแวดลอม (E) นั่นเอง
กลาวคือ การทีผ่เูรียนจะแสดงพฤติกรรมการเรียนรขูอง
ตนเองออกมาในลกัษณะใดก็ตาม เชน ตัง้ใจเรยีน มงุมัน่
ขยันพากเพียร หรือไมคอยเอาใจใสตอการเรียนเทาท่ี
ควร ก็นาจะเกิดจากปจจัยท่ีอยูภายในตัวผูเรียนคนน้ัน
เชน ผูเรียนสนใจเก่ียวกับเน้ือหาที่จะเรียนในคร้ังน้ัน
เปนทุนเดิมอยูแลว หรือผูเรียนอาจมีความยากลำบาก
หรือขอจำกัดในการเรียนรูสิ่งตางๆ คอนขางมาก ใน
ขณะเดียวกนับรรยากาศในการเรียน วธิกีารสอนของครู
กจ็ะเปนอกีปจจยัหน่ึง ซึง่เปนปจจยัท่ีอยภูายนอกตัวผเูรยีน
หรือเปนปจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอมรอบๆ ตวัผเูรียน
ในการเรียนรคูร้ังน้ันๆ นบัไดวา ทัง้ปจจัยภายในตัวบุคคล
และปจจัยภายนอกตัวบุคคลลวนแตมีผลตอการแสดง
พฤติกรรมในการเรียนรขูองผเูรียนดวยกันท้ังส้ิน

ในขณะเดียวกัน รอตเตอร (Rotter. 1966)  ยงั
ไดอธิบายถึงประเด็นของปจจัยท่ีอยูภายในตัวบุคคล
และปจจัยท่ีอยูภายนอกตัวบุคคลวาเปนส่ิงสำคัญตอ
การเกิดพฤตกิรรมตางๆ ของคนเรา ซึง่รอตเตอรจะแบง
ปจจัยหรอืตัวแปรทัง้ 2 ประเภทน้ีวาเปน การควบคุมหรอื
กำหนดพฤติกรรมจากภายในตัวบุคคล (Internal Locus
of Control) กับ การควบคุมหรือกำหนดพฤติกรรม
จากภายนอกตัวบุคคล (External Locus of Control)
กลาวคือ หากคนเรามีความเชือ่วาสิง่ตางๆ ทีเ่กดิขึน้มา
ในชีวิตเขาน้ันไมวาจะเปนความสำเร็จ ความสมหวัง
หรือจะเปนอุปสรรค ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นมานั้นลวน
เกิดข้ึนมาจากพฤติกรรมท่ีถูกควบคุมหรือกำหนดจาก
ภายในตัวบุคคล (Internal Locus of Control) นัน่คือ
เกิดข้ึนมาจากตัวของเขาเองเปนผูกำหนดหรือควบคุม
ใหเกดิขึน้ เชน การทีเ่ขาสอบไดคะแนนสงูๆ กเ็ปนเพราะ
วาเขาไดใชความพยายามหรอืความสามารถ ความมงุมัน่
มานะบากบ่ันในการเรียนมาโดยตลอด หรือการท่ีเขา
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สอบไมผานรายวิชานั้นๆ ก็เปนเพราะวาเขายังมีความ
สามารถไมเพียงพอ หรือเขายังไมไดแสดงความพยายาม
อยางเต็มที่ในการเขาสอบในครั้งนี้ ในทางกลับกัน
หากคนเรามีความเช่ือวาสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นมาในชีวิต
เขาน้ัน ไมวาจะเปนความสำเร็จ ความสมหวัง หรือ
จะเปนอปุสรรค ปญหาตางๆ ทีเ่กิดขึน้มาลวนเกิดขึน้จาก
พฤติกรรมที่ถูกควบคุมหรือกำหนดจากภายนอกตัว
บคุคล (External Locus of Control) นัน่คือ การท่ีเขา
สอบไดคะแนนสูงๆ ก็เปนเพราะวาเขาโชคดีมากท่ีอาน
หนังสือมาตรงกับขอสอบพอดีจึงทำขอสอบได หรือ
การท่ีเขาสอบไมผานในรายวิชานัน้ก็เปนเพราะวาขอสอบ
ยากเกินไป ขอสอบนั้นไมตรงกับท่ีเขาอานหนังสือมา
เปนตน จะเห็นไดวา การท่ีบุคคลมีความเช่ือถึงปจจัย
ที่เปนตัวกำหนดหรือควบคุมการเกิดพฤติกรรมตางๆ
เก่ียวกับตนเองแตกตางกันออกไปน้ันจะสงผลตอ
การพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเรียนรหูรือการเพ่ิมพูน
ศักยภาพในการเรียนรูของตนไดในระดับที่แตกตางกัน
ออกไป เพราะถาบคุคลมีความเช่ือวา ความสำเร็จหรือ
ความลมเหลวในการเรยีนรนูัน้เกดิข้ึนมาจากการกำหนด
หรอืควบคมุจากปจจยัภายในตัวบคุคล (Internal Locus
of Control) บคุคลนัน้กจ็ะหาแนวทางหรือวิธกีารในการ
เพิ่มขีดความพยายาม หรือ เพิ่มขีดความสามารถของ
ตนเองใหมากยิ่งขึ้นเพื่อจะไดประสบความสำเร็จใน
การเรียนรูไดในที่สุด แตถาหากบุคคลมีความเช่ือวา
ความสำเร็จหรือความลมเหลวในการเรียนรูนั้นเกิดขึ้น
มาจากการกำหนดหรือควบคุมจากปจจัยภายนอกตัว
บคุคล (External Locus of Control) บคุคลนัน้ก็จะมอง
วา ศกัยภาพหรอืความสามารถของเขาก็คงมเีพยีงเทานี้
เขาจะคิดเสมอวาวชิานีย้ากเกินไป โชคของเขาไมดเีลย
ทีอ่านหนังสือมาไมตรงกับขอสอบในวันน้ัน เขาก็จะมอง
ขามแนวทางในการพัฒนาศกัยภาพหรือความสามารถ
ในการเรียนรูของตนเองเพื่อท่ีจะสามารถเอาชนะตอ
ปญหาหรืออปุสรรคทีเ่กิดข้ึนในการเรียนรขูองเขาได

ตอมา ไวเนอร (Bernard Weiner. 1990) ได
นำแนวคิดของนักจิตวิทยาทั้งสองทานนี้มาพัฒนาตอ
โดยนำเสนอเปนทฤษฎีการอางสาเหตุ (Attribution

Theory) ซึ่งไดอธิบายถึงสาเหตุที่บุคคลทั่วไปมักจะนำ
มาอางถึงความสำเร็จหรือความลมเหลวในการกระทำ
กิจกรรมใดๆ ในชีวิตก็ตามวา สามารถแบงออกไดเปน
3 มติดิวยกนั ดงันี้

มิติที่ 1 คือ มิติที่เก่ียวกับแหลงของสาเหตุ
(Locus of Causality) ซึง่จะประกอบดวย สาเหตทุีเ่กดิ
จากภายในตัวบคุคล กบัสาเหตุทีเ่กดิจากภายนอกตัวบคุคล

มติทิี ่2 คอื มติทิีเ่ก่ียวกับความคงทีข่องสาเหตุ
(Stability of Causality) ซึ่งประกอบดวย สาเหตุที่มี
ความคงที ่กบั สาเหตทุีม่คีวามไมคงท่ี

มิติที่ 3 คือ มิติที่เกี่ยวกับความสามารถใน
การควบคุมสาเหตุ (Controllability of Causality)
ซึ่งจะประกอบดวย สาเหตุที่สามารถควบคุมได กับ
สาเหตทุีไ่มสามารถควบคุมได

ในขณะเดียวกัน ไวเนอร ยังไดอธิบายอีกวา
การอางถงึสาเหตุแหงความสำเรจ็หรอืความลมเหลวใน
การกระทำกิจกรรมใดๆ กต็ามน้ัน มกัจะมาจากสาเหตุ
4 ประการตอไปน้ีคอื

1. สาเหตดุานความสามารถ (Ability)
2. สาเหตุดานความพยายาม (Effort)
3. สาเหตุดานความยากของงาน (Task

Difficulty)
4. สาเหตุดานโชค (Luck)

โดยท่ีสาเหตทุัง้ 4 ดานขางตนน้ีกจ็ะเกีย่วของ
กบัมติทิัง้ 3 มติทิีไ่วเนอรไดกำหนดไวแลวดงัน้ี

1.  สาเหตุดานความสามารถ (Ability)
ในมิติทีเ่ก่ียวกับแหลงของสาเหตุ (Locus

of Causality) นัน้ พบวา ความสามารถจะเปนสาเหตุที่
เกิดจากภายในตวับุคคล

ในมิติที่ เ ก่ียวกับความคงที่ของสาเหตุ
(Stability of Causality) นัน้พบวา ความสามารถจะเปน
สาเหตุทีม่คีวามคงที่

ในมติทิีเ่ก่ียวกับความสามารถในการควบคมุ
สาเหตุ (Controllability of Causality) นัน้ พบวา ความ
สามารถจะเปนสาเหตุทีค่วบคมุได
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2. สาเหตุดานความพยายาม (Effort)
ในมิติทีเ่ก่ียวกับแหลงของสาเหตุ (Locus

of Causality) นัน้ พบวา ความพยายามจะเปนสาเหตุ
ทีเ่กิดจากภายในตัวบุคคล

ในมติทิี่เก่ียวกับความคงทีข่องสาเหต ุนัน้
พบวา ความพยายามจะเปนสาเหตทุีม่ทีัง้ลกัษณะทีค่งที่
และลกัษณะทีไ่มคงท่ี ทัง้น้ีขึน้อยกูบัประเภทของงานวา
เปนงานท่ีทำเปนประจำ หรืองานเฉพาะกิจที่ทำเปน
ครัง้ๆ ไป

ในมติทิีเ่ก่ียวกับความสามารถในการควบคมุ
สาเหตุ (Controllability of Causality) พบวา ความพยายาม
จะเปนสาเหตทุีค่วบคมุได

3. สาเหตุดานความยากของงาน (Task
Difficulty)

ในมิติทีเ่ก่ียวกับแหลงของสาเหตุ (Locus
of Causality) นั้น พบวาความยากของงานจะเปน
สาเหตุทีเ่กิดจากภายนอกตัวบุคคล

ในมิติที่ เ ก่ียวกับความคงที่ของสาเหตุ
(Stability of Causality) นัน้ พบวา ความยากของงาน
จะเปนสาเหตุทีม่ีความคงที่

ในมติทิีเ่ก่ียวกับความสามารถในการควบคมุ
สาเหตุ (Controllability of Causality) นั้น พบวา
ความยากของงานจะเปนสาเหตุที่ควบคมุไมได

4.  สาเหตุดานโชค (Luck)
ในมิติทีเ่ก่ียวกับแหลงของสาเหตุ (Locus

of Causality) นั้น พบวาโชคจะเปนสาเหตุที่เกิดจาก
ภายนอกตวับุคคล

ในมิติที่ เ ก่ียวกับความคงที่ของสาเหตุ
(Stability of Causality) นัน้ พบวา โชคจะเปนสาเหตุ
ทีม่คีวามไมคงที่

ในมติทิีเ่ก่ียวกับความสามารถในการควบคมุ
สาเหตุ (Controllability of Causality) นั้น พบวา
โชคจะเปนสาเหตุทีไ่มสามารถควบคุมได

จากทฤษฎีการอางสาเหตุ (Attribution Theory)
ของไวเนอร (Weiner. 1979) ที่ไดอางถึงสาเหตุแหง

ความสำเร็จ หรือความลมเหลวในการทำงานท่ีคนเรา
มกัจะอางถงึจาก 4 ประการ 3 มติดิงัท่ีไดกลาวแลวนัน้
พบวา แหลงของสาเหตุทีม่าจากปจจยัภายในตัวบคุคล
และปจจัยภายนอกตัวบุคคลน้ันจะมีความสัมพันธ
โดยตรงกับการเห็นคุณคาในตนเอง (Self-Esteem)
อัตมโนทัศนแหงตน (Self-Concept) และแรงจูงใจใน
การเรยีนรขูองผเูรียน (Motivation) กลาวคือ ถาผเูรียน
ทีป่ระสบความสำเร็จในการเรียนร ูหรอืการทำกิจกรรมใด
กจิกรรมหน่ึงแลวอางสาเหตุแหงความสำเร็จท่ีเกิดข้ึนน้ันวา
เปนเพราะตนเองมีความสามารถในการเรียนร ูมคีวาม
พยายามอยางเต็มที ่ผเูรยีนคนนัน้ก็จะเกิดการเห็นคณุคา
ในตนเองมากขึน้วาตนมีความสามารถ จะเกิดความภาคภูมใิจ
ในตนเองและเกิดอัตมโนทัศนเก่ียวกับตนเองในดานบวก
ในขณะเดียวกันเขาก็จะมีแรงจงูใจในการเรยีนรมูากย่ิงข้ึน
ตอไป แตถาผูเรียนคนน้ันอางสาเหตุแหงความสำเร็จ
ทีเ่กิดข้ึนในครัง้น้ันวาเปนเพราะเขาโชคดีทีง่านท่ีไดรบัน้ัน
คอนขางงาย ผูเรียนคนน้ันก็จะไมเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเองเทาทีค่วร และอาจจะเกิดอตัมโนทศันตอตนเอง
ในดานลบ และอาจจะไมมแีรงจูงใจในการเรยีนรใูนคร้ังตอไป
เทาที่ควร หรือถาผูเรียนอางถึงสาเหตุในลักษณะของ
ความคงท่ีของสาเหตุ เชน ประสบความสำเร็จในการเรียนรู
ในคร้ังน้ันเพราะเขามีความสามารถในเรือ่งน้ัน หรือประสบ
ความลมเหลวในการเรียนรูเพราะเขาไมถนัด ซึ่งเปน
สาเหตทุีม่คีวามคงที ่ดงัน้ัน เขาก็จะคาดหวังตอผลการเรยีนรู
ในคร้ังตอไปไดวา คงเปนเหมือนเชนคร้ังทีผ่านมาท่ีเกิด
ขึ้นแลว ดังนั้น การอางถึงสาเหตุแหงความสำเร็จหรือ
ความลมเหลวในการเรียนรู หรือการกระทำกิจกรรม
อยางใดอยางหน่ึงของผูเรียนนั้นจะสงผลโดยตรงตอ
การเหน็คณุคาในตนเอง อตัมโนทศันแหงตนในตัวผเูรยีน
แรงจงูใจในตวัผเูรยีน และความคาดหวังกบัผลการเรยีนรู
ทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต ซึง่จะเกิดข้ึนไดทัง้ลักษณะพึงประสงค
สอดคลองเหมาะสม และลักษณะท่ีไมพึงประสงค
ไมสอดคลองและไมเหมาะสม อนัจะสงผลตอการเพ่ิมพนู
ศักยภาพการเรียนรูที่แทจริงในตัวผูเรียนเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรูคร้ังตอไป
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จากแนวคิดทฤษฎีที่ไดกลาวมาแลวท้ังหมดนี้
ผเูขยีนขอสรปุถงึมมุมองความคดิของผเูรยีนในปจจบุนั
ที่มักจะใชในการอางถึงสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอ
ความสำเร็จหรอืความลมเหลวในการเรียนร ูหรอืการกระทำ
กิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่มักไมถูกตองเหมาะสม
อนัจะทำใหผเูรียนเหลาน้ันเกิดความทอแท หมดกำลังใจ
ขาดแรงจูงใจท่ีจะพฒันาหรอืหาแนวทางเพ่ิมพูนศักยภาพ

ในการเรียนรูของตนเพื่อจะทำใหเกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรูอยางแทจริง โดยจะขอเปรียบเทียบกับ
การอางถึงสาเหตุหรือปจจัยแหงความสำเร็จหรือ
ความลมเหลวท่ีควรจะเปนอันจะกอใหเกิดการพัฒนา
ศักยภาพในการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใน
การเรยีนรใูหสงูข้ึนไดในทีส่ดุ ดงัตารางท่ี 1
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วิธีการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูของผูเรียน
ดวยการฝกคิดอยางถูกทาง

จะเห็นไดวาการอางถึงสาเหตุแหงความสำเรจ็
หรือความลมเหลวในการเรียนรหูรือการกระทำกิจกรรม
อยางใดอยางหน่ึงของผเูรียนน้ัน สวนใหญมกัจะมองไป
ที่ปจจัยหรือสาเหตุที่อยูภายนอกตัวบุคคล (External
Locus of Control) โดยจะเนนสาเหตุไปที่ความยาก
ของงาน (Task Difficulty) และโชค (Luck) วาจะเปน
ปจจัยหรือสาเหตุสำคัญที่จะกอใหเกิดความสำเร็จหรือ
ความลมเหลว มากกวาที่จะมองไปที่ปจจัยหรือสาเหตุ
ทีอ่ยภูายในตวับคุคล (Internal Locus of Control) ที่
จะมงุไปยังสาเหตุทีเ่ก่ียวกับความสามารถ (Ability) และ
ความพยายาม (Effort) ของตนเอง ดงัน้ัน ผเูรียนสวนใหญ
จึงไมคอยแสดงความมุงม่ัน พากเพียรพยายามท่ีจะ
ศึกษาเลาเรียน ตลอดจนทุมเทศักยภาพแหงตนใน
การเรียนรหูรือกระทำกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงท่ีตนได
รบัมอบหมายอยางเต็มความสามารถเทาท่ีควร นอกจากน้ี
ยงัพบวาผเูรยีนยังขาดแรงจูงใจทีจ่ะแสดงความพากเพยีร

พยายามใหผลงานออกมาอยางมีประสิทธิภาพ และ
ไมเห็นคุณคาหรือเกิดความภาคภมูใิจในตนเองเทาท่ีควร
เพราะผูเรียนจะไมเคยคิดหรือมองวา ความสำเร็จหรือ
ความลมเหลวในการเรียนรูหรือการกระทำกิจกรรม
อยางใดอยางหนึ่งของตนเองน้ันเกิดจากตนเองเปน
ผกูำหนดทัง้สิน้ ดงันัน้ ผเูขยีนจึงขอเสนอแนวทางสำหรับ
ครผูสูอนในการปรับเปล่ียนกระบวนการคิด หรอืการฝกฝน
ใหผเูรยีนไดมคีวามคดิอยางถูกทางเพือ่เพ่ิมพนูศกัยภาพ
การเรียนรูของตนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสดุดังตอไปนี้

1. ครคูวรฝกใหผเูรยีนไดมกีารกำหนดเปาหมาย
หรือตั้งมาตรฐานในการเรียนรูหรือการทำงานท่ีไดรับ
มอบหมายโดยเนนท่ีการเรียนเพ่ือตองการรู (Mastery
Goals) เปนสำคัญ เร่ิมต้ังแตการปฐมนิเทศรายวิชา
ในคร้ังแรกของการเรยีนร ูหรอืการมอบหมายงาน ครคูวร
กระตุนหรือทำใหผู เ รียนมองเห็นตลอดจนรับรูถึง
ประโยชนของคุณคาท่ีจะเกิดข้ึนจากการเรียนรูหรือ
การทำงานในครั้งน้ี สวนผลสำเร็จท่ีจะเกิดข้ึนตามมา
(Performance Goals) นัน้ จะเกดิข้ึนมาภายหลังจาก
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ที่ไดแสดงความพากเพียรพยายามอยางเต็มท่ีแลว
เพราะหากผเูรยีนเห็นความสำคัญ มองเหน็คณุคาและ
ประโยชนจากสิ่งท่ีเรียนรูหรือการลงมือปฏิบัติงานท่ีได
รับมอบหมายแลว ผูเรียนก็จะแสดงความใสใจ มุงมั่น
พากเพียรพยายามอยางเต็มกำลังความสามารถของ
ตนเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายสูงสุดในการเรียนรู
คร้ังน้ันๆ

2. ครคูวรเนนใหผเูรยีนเกิดความคดิหรอืมมุมอง
ในการเรียนรู หรือการทำงานท่ีไดรับมอบหมายวา
ความสำเร็จหรือความลมเหลวในการกระทำใดๆ นั้น
จะเกดิขึน้จากปจจยัภายในตวับคุคล (Internal Locus
of Control) อนัไดแก ความใสใจ ความทมุเท ความพากเพียร
พยายาม ความมงุมัน่บากบ่ันทีจ่ะเอาชนะอุปสรรคตางๆ
เพ่ือมุงไปสูความสำเร็จในที่สุด โดยท่ีตัวผูเรียนเทาน้ัน
เปนผูกำหนดหรือควบคุมและสามารถทำใหเกิดข้ึนได
ดวยตนเองเทานัน้ เขาทำนอง “ความพยายามอยทูไีหน
ความสำเร็จยอมอยูที่นั่น” โดยไมควรมองท่ีปจจัยดาน
ความยากของงานหรือโชคชะตาซ่ึงเปนปจจัยภายนอก
ตวับุคคลท้ังส้ิน

3. ครคูวรปรบัเปล่ียนมมุมองหรือวธิคีดิเก่ียวกบั
การอางถึงปจจัยหรือสาเหตุแหงความสำเร็จหรือความ
ลมเหลวในการเรียนรหูรือการทำงานท่ีไดรบัมอบหมาย
ของผูเรียนใหถูกตองเหมาะสมวา ความสำเร็จหรือ
ความลมเหลวน้ันยอมเกิดจากสาเหตุที่มาจากภายใน
ตวับคุคล อนัไดแก ความสามารถ (Ability) และความ
พยายาม (Effort) อนัเปนมติทิีค่งท่ีและสามารถควบคุม
ได นัน่คอื หากผเูรยีนคดิวา การทีต่นสอบไมผานหรอืได
คะแนนนอย หรือผลงานยังไมดเีทาท่ีควรน้ันก็เปนเพราะ
ตนเองยงัขาดความรใูนเร่ืองน้ันๆ อยมูาก ตนเองยังทมุเท
หรือยังไมใสใจในการทำงานนัน้เทาท่ีควร ดงัน้ันหากผเูรียน
มีมุมมองความคิดและเกิดการรับรูเชนนี้เขาก็จะหันมา
เอาใจใส ตัง้ใจเลาเรียน หม่ันฝกฝนตนเองใหมากขึน้กวาเดิม
และพยายามหาทางเพ่ิมพนูความรคูวามสามารถของตน
ใหมากข้ึนดวยการอานหนังสือ ศึกษาคนควาปรึกษา

ครูอาจารยเพ่ือพัฒนาศักยภาพแหงตนใหเพ่ิมมากข้ึน
เพ่ือจะไดประสบความสำเร็จในการเรยีนร ูหรอืการทำงาน
ทีไ่ดรบัมอบหมายใหเกิดประสทิธิภาพสูงสุดในการเรียนรู
คร้ังน้ัน

4. ครูควรเนนการสรางแรงจูงใจในตัวผูเรียน
โดยมุงเนนที่ปจจัยที่อยูภายในตัวบุคคล (Internal
Locus of Control) โดยจัดเน้ือหาบทเรียนหรือการ
มอบหมายงานท่ีเริม่ตนจากบทเรียนหรืองานทีย่งัไมยาก
หรือซับซอนมากเกินไปในตอนเร่ิมแรก เพื่อใหผูเรียน
สามารถประสบความสำเรจ็ดวยศกัยภาพของตนเองกอน
เพ่ือผูเรียนจะเกิดการมองเห็นคุณคาในตนเอง (Self-
Esteem) และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองวา ตนเอง
ก็เปนผูที่มีความสามารถในการเรียนรู หรือทำงานท่ีได
รบัมอบหมายใหประสบความสำเรจ็ได อนัจะทำใหผเูรียน
เกิดอัตมโนทัศนแหงตน (Self-Concept) ในดานบวก
เพ่ือผูเรียนจะไดเกิดความคาดหวังในการเรียนรูหรือ
การทำงานในคร้ังตอไปในลักษณะความคิด ความเช่ือ
แบบเดิมท่ีเคยมปีระสบการณในครัง้น้ีมาแลว

5. ครูควรใหความคิดหรือมุมมองแกผูเรียน
ในการมุงเนนการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูดวย
การเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู และเพ่ิมความ
พยายามในการเรียนรหูรอืการทำงานท่ีไดรบัมอบหมาย
เทาน้ัน โดยครูเปนผใูหคำแนะนำ หรอืใหความชวยเหลือ
ถงึการเขาถึงแหลงทีจ่ะชวยเพ่ิมพนูขีดความสามารถใน
การเรียนรูหรือการทำงานท่ีไดรับมอบหมายใหประสบ
ผลสำเร็จ โดยครูจะตองเปนผูชวยประคับประคองให
ผูเรียนสามารถดำเนินการดวยตนเองโดยอยูในความ
ควบคุมดูแลจากครูอยางใกลชิด ในขณะเดียวกันครู
กค็วรใหกำลงัใจและหาวิธกีารเสริมแรง (reinforcement)
อยางเหมาะสมเพือ่ใหผเูรียนไดแสดงความใสใจ มงุม่ัน
ตลอดจนแสดงความพากเพียรพยายามในการเรียนรู
หรอืการทำงานท่ีไดรบัมอบหมายใหประสบความสำเร็จ
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรูในท่ีสุด

การฝกคดิอยางถกูทางเพือ่เพิม่พนูศกัยภาพการเรียนรทูีแ่ทจรงิในตัวผเูรยีน
กมล  โพธิเย็น
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สรุป
ปญหาสำคัญของการที่ผูเรียนสวนมากมัก

จะแสดงพฤตกิรรมการเรยีนรยูงัไมเต็มศักยภาพของตน
เทาที่ควรอันสงผลใหประสิทธิภาพในการเรียนรูยังไมดี
เทาใดนัก ทั้งนี้เกิดจากกรณีที่ผูเรียนสวนมากมักจะมี
มมุมองหรอืเกิดความคดิตอผลสำเรจ็หรอืความลมเหลว
ในการเรียนรูของตนเองท่ียังไมถูกทาง โดยที่ผูเรียน
มักจะมองถึงปจจัยท่ีอยูภายนอกตัวบุคคลอันเกิดจาก
การควบคมุทีเ่กดิขึน้จากปจจยัภายนอกตนเอง (External
Locus of Control) และจะเนนไปทีก่ารต้ังเปาหมายหรือ
มาตรฐานในการเรียนเพ่ือตองการผลงาน (Performance
Goals) เปนสวนมาก ดงัน้ันแรงจงูใจในการเรยีนรหูรือ
ความตองการทีจ่ะพัฒนาหรือเพ่ิมพูนขีดความสามารถ
หรือศักยภาพในการเรียนรกูจ็ะไมเกิดข้ึนเทาท่ีควร ดงัน้ัน
หากครูผูสอนไดนำแนวคิดของทฤษฎีการอางสาเหตุ
(Attribution Theory) ของ Weiner มาเปนแนวคดิสำคญั
ในการฝกการคดิอยางถกูทางใหแกผเูรียนโดยมงุเนนไป
ที่การอางถึงสาเหตุแหงความสำเร็จหรือความลมเหลว
ในการเรียนรูที่สาเหตุเกิดจากความสามารถ (Ability)
และความพยายาม (Effort) ของตวัผเูรียน โดยไมใชเกิด
จากความยากของงาน (ask Difficulty) หรือเกิดจากโชค
(Luck) แลวกเ็ชือ่ไดวา ผเูรยีนจะหนัมาพฒันาขดีความ
สามารถและศักยภาพในการเรียนรขูองตนเองอยางแทจรงิ
อนัจะทำใหผเูรียนประสบความสำเรจ็และเกิดประสทิธิภาพ
สูงสุดในการเรียนรู ตลอดจนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู
ที่เหมาะสมจนเปนนิสัยท่ีถาวรตอไป
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สามนางผูพลัดถ่ินในขุนชางขุนแผน
The three female Diasporas in Khun Chang Khun Phan
ชลธิชา หอมฟงุ**

บทคัดยอ

การศึกษาตัวละครพลดัถ่ินในวรรณคดเีร่ืองขุนชางขุนแผนตามแนวทฤษฎีโพสตโคโลเนียล (Postcolonial)
เรือ่งคนพลดัถิน่ พบวา มลูเหตุหลกัทีท่ำใหผหูญงิกลายเปนคนพลัดถิน่คอื “ภาวะสงคราม” ทำใหตวัละครพบวิถี
ชวีติทีย่ากลำบาก ถกูดถูกู สญูเสยีอตัลกัษณ เกดิความคับของใจ และแปลกแยกกับสงัคมใหม สงผลใหตวัละคร
เหลานัน้กลายเปนตวัละครปรปกษกบัตวัละครเอก อนันำไปสจูดุจบท่ีโศกเศรา

Abstract

According to the analysis of Khun Chang Khun Phan by post-colonial theory in “diaspora”
issue, the main cause that makes women become a diasporais the war. Women suffered from the
impact of diaspora. Furthermore, they were insulted, lost their identities, felt frustrated and resulted
in the new social isolation. As a result, these women played the antagonistic roles in the literature and
led them to the tragedy at last.

สามนางผูพลัดถิ่นในขุนชางขุนแผน
ชลธิชา  หอมฟุง

บทนำ
“คนพลัดถ่ิน” เปนสวนหน่ึงของการศกึษาวรรณกรรม

ตามแนวทฤษฎีโพสตโคโลเนยีล (Postcolonial) หรือหลงั
อาณานิคม เปนการศึกษาวถิชีวีติของชนกลมุหน่ึง ทีต่อง
โยกยายจากสถานท่ีอันเปนบานเกิดเมืองนอนไปสู
สถานท่ีตางๆ ดวยภาวะท่ีแตกตางกัน เชน อพยพเพ่ือหา
งานทำ ถกูกวาดตอน และเปนเคร่ืองบรรณาการ  เปนตน
ซึง่การเปนคนพลดัถิน่ไดสงผลกระทบตอบคุคลเหลานัน้
ในหลายๆ ดาน เชน วฒันธรรม การปรบัตวั การถูกกดข่ี
เปนตน

วรรณคดีเรือ่งขุนชางขุนแผนปรากฏวิถชีวีติของ
คนพลัดถิ่นหลายคน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใชขอบเขต
คนพลดัถิน่ คอื คนท่ีจากบานเกดิเมืองนอนของตนเอง
มาสอูกีเมืองหนึง่ ซึง่มีวฒันธรรมทีแ่ตกตางกัน ซึง่ตัวละคร
ที่จัดไดวาเปนคนพลัดถ่ินตามขอบเขตขางตน ไดแก
นางลาวทอง นางสรอยทอง และนางสรอยฟา การศึกษา
ครัง้นีใ้ชการวเิคราะหคนพลัดถ่ินรวมกบัหลกัทางจติวิทยา
เรื่องอารมณและความคับของใจ การศึกษาวรรณคดี
เรือ่งขนุชางขุนแผนดวยทฤษฎีโพสตโคโลเนียล (Postcolonial)
จะทำใหเขาใจจิตใจและพฤติกรรมของตวัละครไดมากข้ึน

*ปรับจากรายงานเร่ืองคนพลัดถ่ินในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน วชิาสมัมนาเร่ืองขุนชางขุนแผน (411439) ภาคการศึกษาตน ปการศกึษา 2553
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
**อาจารยสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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1. มลูเหตแุละวถิชีวีติของคนพลัดถิน่
1.1 มูลเหตุของคนพลัดถิ่น

หญิงสาวพลัดถ่ินจากเร่ืองขุนชางขุนแผน
ไดแก นางลาวทอง นางสรอยทอง และนางสรอยฟา
ซึง่มลูเหตุแหงการพลัดถิน่นัน้ลวนมาจากภาวะสงคราม
ดวยกันท้ังส้ิน

1.1.1 นางลาวทอง นางลาวทองเปน
ธิดาของนายบานจอมทอง ลาวทองตองกลายเปนคน
พลดัถ่ินเมือ่นายบานจอมทองไดยกนางลาวทองใหเปน
เมียพลายแกว เพื่อเปนเครื่องบรรณาการแสดงความ
สวามภิกัดิต์อไทย ซึง่จะทำใหบานจอมทองไมตองสรูบ
กบักองทพัไทย ดงันี้

ขอยมีแตลูกสาวลาวทอง
กบัขาวของนอยนดิคิดมาหา
เจาลาวทองลูกแกวผูแววตา
ใหเปนขาชวงใชไปจนตาย

(ขนุชางขุนแผน : 213)
1.1.2 นางสรอยทอง นางสรอยทองเปน

ธิดาเจาลานชาง ที่เจาเชียงใหมสงสารไปสูขอ แตเจา
ลานชางไมยอมยกใหและไดสงสารไปยังพระพันวษาวา
จะยกนางสรอยทองให เน่ืองจากเจาลานชางคดิแลววา
กองทัพไทยใหญและมีอำนาจมากกวาเชยีงใหม หากยก
ราชธดิาใหกบัไทย ลานชางก็จะปลอดภยัจากกองทัพไทย
และยังไดกองทัพไทยเปนพนัธมิตรอกีดวย ดงันี้

อันพระเจากรุงศรีอยุธยา
พระเดชาปราบไดทั้งไตรจักร
ตวัเจาไปเปนขาสามิภักด์ิ
กส็มศักด์ิสมยศหมดท้ังปวง

(ขนุชางขุนแผน : 266-567)
มลูเหตุทีท่ำใหนางสรอยทองกลายเปนคนพลัดถิน่

คือเหตุผลเดียวกับลาวทองไดแก “ภาวะสงคราม”
แตนางสรอยทองตางจากลาวทองคือ สำหรับนางสรอยทอง
นั้นเปนการพลัดถ่ินเพื่อใหบานเมืองของตนเองรอดพน
จากสงคราม เนื่องจากพระเจาเชียงใหมสงคนมาสูขอ
นางแตพระบิดานางอยากยกนางใหกับพระพันวษา

มากกวา นางจงึกลายเปนคนพลดัถ่ินเพราะปองกันการเกิด
สงครามระหวางบานเมอืงของตนเอง (ลานชาง) กบัไทย
ในขณะท่ีลาวทองพลัดถิ่นในฐานะเคร่ืองบรรณาการ
เมื่อเกิดสงครามขึ้นแลว และเพ่ือปองกันชาวจอมทอง
ไมใหถูกกวาดตอนจากไทยน่ันเอง

1.1.3 นางสรอยฟา นางสรอยฟาเปน
ธิดาเจาเชียงใหม นางตองกลายเปนคนพลัดถ่ินเพราะ
เจาเชยีงใหมไดชงิตัวนางสรอยทองมา สมเดจ็พระพันวษา
จงึใหขนุแผนกับ จมืน่ไวยยกทัพมาปราบ เมือ่เจาเชียงใหม
แพจงึไดสงนางสรอยฟาเปนเคร่ืองราชบรรณาการ ดงันี้

เปนกรรมของเรานะเจาเอย
แตเกิดมาพอไมเคยจะหาญหัก
คร้ังน้ีขัดสนจนใจนัก
เจาเหมือนท่ีพึ่งพักของบิดา
ตลอดถงึวงศาคณาญาติ
ประชาราษฎรเพ่ือนยากมากหนักหนา
เปนเชลยกองทัพเขาจับมา
เหมือนลูกยาชวยใหรอดตลอดไป

(ขนุชางขุนแผน : 783)
จากตอนท่ียกมาเห็นไดวานางสรอยฟาตอง

กลายเปนคนพลดัถ่ินโดยมมีลูเหตมุาจาก “ภาวะสงคราม”
เชนเดยีวกบัลาวทอง และสรอยทอง แตสรอยฟาถกูยก
ใหเปนเคร่ืองราชบรรณาการเพื่อเปนการลดหยอนโทษ
จากการแพสงคราม

ดงันัน้สรุปไดวามลูเหตุของคนพลดัถิน่จากเรือ่ง
ขุนชางขุนแผนมีสาเหตุหลักมาจาก “ภาวะสงคราม”
โดยเฉพาะผหูญิงท่ีตองถกูสงมาเปนเคร่ืองราชบรรณาการ
ทัง้กรณีปองกันการถูกกวาดตอน เชน นางลาวทอง กรณี
ผูกสัมพันธมิตรกับเมืองใหญ เชน นางสรอยทอง และ
กรณผีอนผนัโทษเมือ่แพสงคราม เชนเดียวกับนางสรอยฟา

1.2 วถิชีวีติของคนพลดัถิน่
คนพลัดถิ่นที่ตองจากบานเกิดเมืองนอน

ของตนมาสูตางเมือง มักถูกกดข่ีขมเหงจากคนเมือง
ถกูดาวา ถกูดูถกู จงึทำใหมคีวามคับของใจ

สามนางผูพลัดถิ่นในขุนชางขุนแผน
ชลธิชา  หอมฟุง
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1.2.1 ถกูดูถกู ถกูกดขีท่างจติใจ
- ถกูดูถกูวาต่ำตอยกวาคนภาคกลาง

แสดงออกเดนชัดจากคำดาท่ีแสดงการดูถกูวาคนพลัดถ่ิน
ต่ำตอยกวา ดงันี้

คำดาของวันทองท่ีดาลาวทอง
เมื่อวันทองไดพบกับลาวทองไดเกิดการทะเลาะวิวาท
กันข้ึน การทะเลาะครั้งน้ีวันทองไดใชคำดาท่ีแสดงนัย
ของการดูถูกคนพลัดถ่ินท่ีมาจากทางเหนือวาเปนคนท่ี
ต่ำตอยกวาตน ดงัตวัอยาง

ชิชะถอยคำอีลาวดอน
แงงอนไมนอยรอยภาษา
งาชางเน้ือไมมึงไดมา
กูจะเกณฑชางงาออกไปรับ

(ขนุชางขุนแผน : 277)
และ

ถึงกระน้ันก็การอะไรใคร
หรือชางแทงมึงเขาไปจนคอหอย
ทดุอลีาวชาวปาขึ้นหนาลอย
แมจะตอยเอาเลือดลงลางตีน

...
ถงึผัวดาสักเทาไรกไ็มเถียง

จะตอยสักสิบเสีย่งก็ไมวา
นี่อลีาวชาวดอนคอนเจรจา
อกีินก้ิงกากบจะตบมัน

(ขนุชางขุนแผน : 279)
บทท่ียกมาวันทองดาลาวทองวา “อีลาวดอน”

“อลีาวชาวปา” การดาเปนลาวแสดงใหเห็นนัยของการดูถกู
เช้ือชาติคนพลัดถ่ินวาต่ำตอยกวาคนไทย เปนชาวปา
ชาวดงไรวฒันธรรม และคำดาทีว่า “กนิกิง้กากบ” มนียั
แสดงการดูถกูวัฒนธรรมการบริโภคของชาวลาว ทีว่นัทอง
ซึง่มีฐานะเปนตัวของคนเมอืงรสูกึวาต่ำตอยกวาตนเอง
และในวรรคท่ีวา “แมจะตอยเอาเลือดลงลางตนี” มนียั
ของการเหยียดหยามท่ีชัดเจน กลาวคือ เลือดเปนส่ิงท่ี
หลอเลี้ยงชีวิต เปนสิ่งที่มีคุณคาของมนุษยทุกคน แต
วันทองกลับจะนำสิ่งที่มีคุณคาของลาวทองนั่นก็คือ

“เลอืด” มาลางอวัยวะท่ีอยตู่ำสดุของตนนัน่กค็อื “ตีน”
คำดาของทองประศรีทีด่านางสรอยฟา

สรอยฟามีฐานะเปนเจามากอนแตตองมาเปนลูกสะใภ
ของคนสามัญชนท่ีมีวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน จึงทำให
สรอยฟามกัถกูดาวาดวยถอยคำทีร่นุแรงเสมอ  ๆดงัตวัอยาง

ทองประศรีรองวาอีหาลาว
ทำฉาวเจียวอีหมาขี้เรื้อนเปอน
เทแปงแกลงใหเลอะเปรอะท้ังเรือน
กระทะกระทอยตอยเกล่ือนลาวจัญไร

(ขนุชางขุนแผน : 904)
และ

ก็เพราะมึงอึงฉาวอีลาวโลน
รองตะโกนกองบานอีคานหัก
อเีจด็รอยหมาเบ่ือมนัเหลอืรกั
ทำฮกึฮักม่ีฉาวอีลาวดอน

(ขนุชางขุนแผน : 907)
จากตอนที่ยกมาทั้งสองตอนเห็นไดชัดเจนวา

ถอยคำท่ีทองประศรีดาสรอยฟามีนัยของการดูถูกเช้ือ
ชาตเิชนเดยีวกับทีว่นัทองดาลาวทอง คำดามกัจะเรียก
สรอยฟาวา “อลีาว” เสมอ การย้ำคำวาลาว และดาไป
ตางๆ แสดงใหเหน็ชดัเจนวาคนไทยคดิวาคนลาวต่ำตอย
กวาตนเอง

ดงันัน้สรปุไดวาคนพลัดถิน่มกัถกูขมเหง และมกั
ถูกดูถูกวาต่ำตอยกวาคนเมือง จากเร่ืองคือคนลาว
เชยีงใหม จอมทอง ถกูดถูกูวาต่ำตอยกวาคนภาคกลาง

1.2.2 ความคับของใจ สบืเน่ืองจากการ
ทีค่นพลัดถิน่มกัถกูดถูกูเหยยีดหยาม จงึทำใหคนพลัดถิน่
เกิดความคับของใจอันทำใหเกิดความเครียด ตัวละคร
ที่มีภาวะคับของใจสูงสุดนั่นคือ “สรอยฟา” เน่ืองจาก
สรอยฟาเปนคนพลัดถ่ินท่ีเปล่ียนแปลงจากสถานะเจา
มาเปนสะใภสามัญชน มีความแตกตางทางวัฒนธรรม
กบัคนภาคกลาง และประกอบกับนิสยัเดมิของสรอยฟา
ที่เปนเจาและเอาใจตนเอง เม่ือสรอยฟาถูกดาวาหรือ
แสดงพฤติกรรมตางๆ นานาที่เปนการดูถูก จึงทำให
สรอยฟาเกดิความคับของใจ ดงัเชนตอนท่ีศรมีาลาและ

สามนางผูพลัดถิ่นในขุนชางขุนแผน
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สรอยฟาทำขนมเบ้ือง ปรากฏวาขนมเบือ้งของศรมีาลา
ไดรับคำช่ืนชม แตขนมเบื้องของสรอยฟากลับถูกท้ัง
ทองประศรี พลายชุมพล และแมแตบาวไพรในบาน
หวัเราะเยาะ เหตุการณนีท้ำใหคนพลดัถ่ินอยางสรอยฟา
ทีม่วีฒันธรรมแตกตางกับคนภาคกลางไดรบัความกดดนั
จนเกิดความคับของใจ

นอกจากเหตกุารณขางตนแลว ถอยคำท่ีสรอยฟา
รำพงึรำพนัถงึพระราชบดิายังแสดงใหเหน็ภาวะความคับของใจ
และสภาพจิตใจของนางไดเปนอยางดี ดงัตวัอยาง

โอวาอนิจจาตัวกูเอย
ไมคดิเลยเม่ือพอพามาถวาย
จะถูกท้ังตีดาประดาตาย
แสนอายสุดอยางแลวคร้ังน้ี
พอแมอยูไกลไมเหลียวเห็น
จะไดใครผอนเข็ญใหกูนี่
จะพึง่ผวัดงัเอาตวัทมุอคัคี
เขาขย้ีเหยียบยับดังสับปลา

...
เหมือนลอยควางอยกูลางทะเลไหล
จะวายไปพึ่งพงตลิ่งสุด
จะพ่ึงตอตอหลกัก็หักทรดุ
จะตองมุดตัวเรนเปนเรือดไร

(ขนุชางขุนแผน : 917)
จากตอนทีย่กมาแสดงใหเห็นไดวานางสรอยฟา

มีความคับของใจมาก นางรูสึกวานางอยูตัวคนเดียว
ไรญาติขาดมิตร ไมมีที่พึ่ง ตรงนี้จึงแสดงใหเห็นภาวะ
คบัของใจและสภาพจิตใจของคนพลัดถ่ินไดเปนอยางดี
อยางไรก็ตามกรณีของสรอยฟาสวนหนึ่งเกิดจากนิสัย
ของนางเองที่แสนงอนเอาแตใจตนเอง และชอบใช
อารมณ จงึทำใหไมมใีครเอ็นดนูาง เมือ่นางทำผดิทุกคน
จึงรุมกันดาทอนางดวยความรุนแรง

1.2.3 ความแปลกแยกจากสังคมและ
วัฒนธรรมของสถานท่ีใหม เนื่องจากคนพลัดถิ่น
ทีถ่กูกวาดตอนมาน้ันเปนคนทีม่าจากทางเหนือหรอืท่ีใน
เร่ืองขุนชางขุนแผนเรียกวา “ลาว” ซึ่งมีวัฒนธรรมดาน

ตางๆ แตกตางจากคนภาคกลาง จงึสงผลใหคนพลัดถ่ิน
เกดิความแปลกแยกจากสังคมเมือง ดงันี้

- ความแปลกแยกของนางสรอยฟากับ
วัฒนธรรมประเพณีของคนภาคกลาง เน่ืองจาก
นางสรอยฟาเปนเจาหญิงจากเชยีงใหม แตตองมาเปน
ลกูสะใภของสามญัชนภาคกลาง นางจงึเกดิความกังวลใจ
เร่ืองประเพณีของคนภาคกลาง จึงทำใหเกิดความแปลกแยก
กับวัฒนธรรมของคนภาคกลางและแปลกแยกกับ
สถานะของตนเองท่ีตองเปล่ียนแปลงไป ดงับทประพันธ

แสนทุกขอยูแตที่จะมีผัว
พระทูนหัวอกเอยหาเคยไม
จะดูการเรือนเหยาเขาขางไทย
จะอยางไรก็ไมรูประเพณี
ก็จะถูกติฉินยินราย
อปัยศอดอายชาวกรุงศรี
สำหรบัเขาคอนวาท้ังตาป
มีแตจะอับอายขายบาทา

(ขนุชางขุนแผน : 782)
ตอนทีย่กมานอกจากแสดงใหเห็นความแปลกแยก

แลว ยังแสดงใหเห็นวิถีชีวิตของคนพลัดถ่ินท่ีสรอยฟา
รูตนเองวา หากทำส่ิงใดไมถูกตองตนเองก็จะถูกดูถูก
และถกูหัวเราะเยาะได แสดงใหเห็นวาคนภาคกลางไมให
เกยีรตคินลาวหรือคนพลดัถิน่ นอกจากตอนน้ีแลวตอน
ทีส่รอยฟาทำขนมเบือ้งซ่ึงนางไมเคยทำมากอนนางจงึมี
ความอึดอัดใจ ตรงน้ีก็แสดงใหเห็นวานางเกิดความ
แปลกแยกกับวัฒนธรรมการทำอาหารของคนภาคกลาง
ดงัน้ี

ศรีมาลาละเลงแผนบางบาง
แซะใสจานวางออกไปให
สรอยฟาไมสนัทัดอึดอัดใจ
ปามแปงใสไลหนาหนาส้ินดี

(ขนุชางขุนแผน : 904)
ดังน้ันสรุปไดวาความแปลกแยกท่ีเกิดข้ึนกับ

คนพลดัถ่ินคือความแปลกแยกระหวางความเปนตัวตน
วฒันธรรมด้ังเดิมกับวัฒนธรรมของคนภาคกลาง โดยเฉพาะ

สามนางผูพลัดถิ่นในขุนชางขุนแผน
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วฒันธรรมการทำอาหารและการกิน และความแปลกแยก
กับสถานะใหมของตนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม

1.2.4 ฐานะของคนพลัดถ่ิน ฐานะของ
ผหูญงิพลดัถิน่ไดแก ลาวทอง สรอยทอง และสรอยฟา
นัน้มฐีานะท่ีไมแตกตางกัน ดงันี้

- ฐานะของนางลาวทอง นางลาวทอง
มฐีานะเปนเมยีรองของขนุแผน เน่ืองจากขนุแผนแตงงาน
กบัวนัทองกอนท่ีจะไดลาวทองมาเปนเมีย ดงันี้

ตวัเปนเมียนอยน้ีรอยยาก
จะออกปากถุงเถียงก็ไมได
ผัวเขาเขาจะเขาดวยกันไป
ถารักใครไปตลอดพอรอดตัว

(ขนุชางขุนแผน : 211)
ตอนทีย่กมานีเ้ปนตอนทีล่าวทองรวูาบิดาจะยกตน

ใหขนุแผน ซึง่ลาวทองรวูาตนตองมาอยใูนฐานะเมียนอย
ซึง่นางก็รวูาฐานะของเมียนอยยอมไดรบัความเดือดรอน
ถูกเมียหลวงขมเหง ซึ่งขุนแผนก็ยอมรับวาตนมีเมียอยู
แลว และจะดูแลลาวทองใหสมฐานะ

- ฐานะของสรอยทอง สรอยทอง
เปนธิดาของพระเจาลานชาง นางสรอยทองเปนหญงิสาว
พลัดถ่ินท่ีมฐีานะสูงสุดเมือ่เทียบกับลาวทองและสรอยฟา
เพราะนางยังไดคงสถานะความเปนกษัตรยิและมีฐานะ
เปนบาทบริจาริกาของกษัตรยิ แตอยางไรก็ตามบาทบรจิาริกา
กค็อื “เมยีรอง” ของกษัตรยินัน่เอง ดงันี้

แลวหันมาปราศรยันางสรอยทอง
อยาหมนหมองจะเล้ียงใหงามหนา
สมเปนราชบุตรศีรสีตันา
ซึง่บิดายกใหดวยไมตรี

(ขนุชางขุนแผน : 779)
- ฐานะของนางสรอยฟา สรอยฟา

เปนคนพลดัถิน่ทีพ่บความเปล่ียนแปลงทางสถานะมาก
ทีส่ดุกลาวคือจากมสีถานะเปนกษัตรยิตองกลายมาเปน
สะใภคนสามัญชน และถึงแมนางจะเปนเมยีพระราชทาน
ทีม่ยีศศักด์ิสงูกวาศรีมาลา และเปนเมียท่ีมสีทิธ์ิตามพระไวย
ไปถอืน้ำพระพิพฒันสจัจาในพระบรมมหาราชวงั แตนาง

กเ็ปนเมียท่ีพระไวยไมไดรกั เน่ืองจากพระไวยรักศรีมาลา
อยกูอนแลว ดงัน้ันสรุปไดวาแมนางสรอยฟาจะเปนเมีย
พระราชทานแตก็เปนเมียท่ีไมไดรับความรักจากสามี
ดงัน้ี

เลาความตามกระแสแกพระพิจติร
วาพระองคทรงฤทธ์ินั้นตรัสวา
จมืน่ไวยไมมีภรรยา
จะประทานสรอยฟาแกหม่ืนไวย
ลกูทูลวาเมียมีชือ่ศรีมาลา
รบัส่ังวามอีกีกม็ไีด
ใหมีตราหาเจาคุณมากรุงไกร
จะโปรดใหแตงงานศรีมาลา

(ขนุชางขุนแผน : 797)
ดังนั้นสรุปไดวาคนพลัดถิ่นที่เปนผูหญิงที่มา

จาก “ลาว” ทางเชียงใหม มกัมีฐานะเปนเมียรองเสมอ
ซึง่เมยีเอกก็คอืคนไทย และถึงแมคนพลัดถิน่จะมีฐานะ
เปนเมียพระราชทาน แตกเ็ปนเมียทีส่ามีไมไดรกั การให
คนพลดัถิน่มฐีานะรองคนเมอืงเสมอ แสดงนยัของการดูถกู
และการกดใหคนพลัดถิน่มีฐานะต่ำกวาคนเมือง แมวา
ตามประเพณีผชูายจะมเีมยีไดหลายคนก็ตาม ฐานะเมียรอง
และเมียท่ีสามีไมไดรักท่ีคนพลัดถ่ินไดรับเปนสวนหน่ึง
ที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนพลัดถ่ิน

2. อตัลกัษณและพืน้ทีข่องคนพลดัถิน่
2.1 อตัลกัษณของคนพลดัถิน่ อตัลกัษณคอื

ความเปนตัวตนของคนพลัดถิ่น อัตลักษณที่ปรากฏ
ในเรื่องขุนชางขุนแผนที่เดนชัดที่สุดคือ “การสูญเสีย
อตัลกัษณ” ตวัละครท่ีแสดงใหเหน็การสูญเสยีอตัลกัษณ
ทีเ่ดนชดัทีส่ดุคอื “สรอยฟา” ดงันี้

- การสูญเสียอัตลักษณดานสถานะ
ทางสงัคม สรอยฟาเปนตัวละครทีแ่สดงใหเห็นการสญูเสีย
อตัลักษณดานน้ีชดัเจนท่ีสดุ เน่ืองจากสรอยฟาแตเดิมมี
สถานะเปนราชธิดาของเจาเชียงใหม แตสรอยฟาตอง
สญูเสียอัตลักษณความเปนเจาและไดเปล่ียนสถานะมา
เปนเมียของสามัญชน ดงัคำประพันธทีว่า
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เจาเชียงใหมไดฟงรับส่ังขอ
รนัทดทอฤทัยใหไหวหว่ัน
เสียดายศักด์ิสุริวงศพงศพันธุ
อดัอ้ันมิใครออกซ่ึงวาจา
นึกถึงสรอยฟานิจจาเอย
ไมควรเลยจะระคนลงปนขา
คร้ันขัดก็จะเคืองเบ้ืองบาทา
จึงกราบทูลพระกรุณาดวยจำใจ

(ขนุชางขุนแผน : 781)
การสญูเสยีอตัลกัษณดงักลาวสงผลกระทบตอ

ชวีติของสรอยฟามาก เน่ืองจากสถานะเปนกษตัริยทำให
สรอยฟามีอำนาจ นางจึงเอาแตใจตนเองได แตเม่ือ
นางสญูเสยีอตัลกัษณดงักลาวไปแลวนางจึงไมมอีำนาจ
เชนเดิม แตนางยังคงมีพฤติกรรมเชนเดิม นี่จึงเปน
เหตุผลหนึ่งที่ทำใหนางมักถูกทองประศรีดาทออยูเปน
ประจำ ตวัอยาง

- การสญูเสยีอตัลกัษณทางวัฒนธรรม
เมือ่สรอยฟามาใชชวีติอยใูนภาคกลาง แมนางจะไมเตม็ใจ
แตนางกถ็กูวัฒนธรรมของคนภาคกลางครอบงำ เหตุการณ
ทีแ่สดงใหเห็นวานางสูญเสียอัตลักษณคอื “การทำขนมเบ้ือง”
เน่ืองจากนางเปนชาวเหนือจึงไมมีการทำขนมเบ้ือง
แบบภาคกลาง แตเม่ือพระไวยส่ังใหทำในฐานะท่ีเปน
เมยีนางก็ตองทำ จงึแสดงใหเหน็วาสรอยฟาไดสญูเสีย
อตัลกัษณของชาวเชียงใหมไป ดงัตวัอยาง

ศรีมาลาละเลงแผนบางบาง
แซะใสจานวางออกไปให
สรอยฟาไมสนัทัดอึดอัดใจ
ปามแปงใสไลหนาหนาส้ินดี
พลายชุมพลจึงวาพ่ีสรอยฟา
ทำขนมเบ้ืองหนาเหมือนแปงจ่ี
พระไวยตอบวาหนาหนาดี
ทองประศรีวากูไมเคยพบ
ลาวทำขนมเบ้ืองผิดเมืองไทย
แผนผอยมันกระไรดังตมกบ
แซะมวนเขามาเทาขาทบ

พลายชุมพลด้ินหรบหัวรอไป
(ขนุชางขุนแผน : 904)

2.2 พืน้ท่ีของคนพลัดถ่ิน พืน้ท่ีของคนพลัดถ่ิน
คอืสถานท่ีหรอืความคดิ ความทรงจำทีท่ำใหคนพลัดถิน่
ไดแสดงความเปนตัวตนของตนเองออกมา สำหรบัเรือ่ง
พืน้ทีท่ีพ่บในเร่ืองขุนชางขุนแผนคอื การแยงชงิพืน้ทีแ่ละ
การผิดสถานท่ี พืน้ท่ีชัว่คราว ดงัรายละเอียด

การแยงชิงพ้ืนท่ี ตวัละครคทูีแ่สดงใหเห็น
การแยงชงิพืน้ทีร่ะหวางคนเมืองกบัคนพลดัถิน่ทีม่ฐีานะ
เปนเมียเอกและเมียรอง ไดแก วนัทองกับลาวทอง และ
ศรีมาลากบัสรอยฟา การแยงชิงพ้ืนท่ีในท่ีนีเ้ทียบเทาได
กลับการแยงชิงความรกัและการยอมรับจากสามีนัน่เอง
โดยเฉพาะภรรยาท่ีเปนคนพลัดถ่ินถาสามารถชวงชิง
พืน้ทีไ่ดกจ็ะมชีวีติทีม่คีวามสุข ดงันี้

- การแยงชิงพื้นท่ีระหวางวันทองกับ
ลาวทอง เปนการแยงชงิพืน้ท่ีระหวางเมยีเอกอยางวนัทอง
กับเมียรองอยางลาวทอง การแยงชิงพื้นที่ครั้งนี้เกิดข้ึน
เปนครัง้แรกทีว่นัทองกบัลาวทองไดพบกัน และเกดิการ
ทะเลาะวิวาทกัน เน่ืองจากลาวทองไดหามขนุแผนไมให
ไปทำรายขุนชาง วนัทองโกรธจนถึงข้ันจะทำรายรางกาย
ลาวทอง ดงัน้ี

แมนหญิงอ่ืนหมืน่แสนก็ทำเนา
จะชิงรักหักเอาพี่ไมวา
นีม่าชงิเจาพิมน่ิมนวลตา
เหมือนมนัแขวะควักควาเอาหัวใจ
อายพวกไพรนั่งไยอยูพร่ังพรอม
ลุกไปลอมบานไวอยาชาได
ชักดาบแกวงกวัดดวยขัดใจ
จะไลฟนเสียใหสิ้นท้ังสุพรรณ
ครานัน้ลาวทองอยใูนมาน
เห็นผวัเดือดดาลจนตวัสัน่
ตกใจกลัวจะไปไลฟาดฟน
เผยมานออกมาก้ันขุนแผนไว
งดกอนผอนคิดใหจงดี
ฟงคำเมียน้ีอชัฌาสยั
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บานเมอืงมขีื่ออ้ืออึงไย
ไปไหนจะพนฝมือกัน

(ขนุชางขุนแผน : 275)
และ

วาพลางฉวยแขนเจาลาวทอง
ขนุแผนรองอยาอยาเอามือก้ัน
ลาวทองหลีกหลบตบไมทัน
ขวนขุนแผนนัน้เขาเต็มมอื
เออกด็เูอาเถดิกระไรนี่
ไมกลัวพ่ีบางเจียวทีเดียวหรือ
ยิง่หามย่ิงลามดังไฟฮือ
ดกีด็ือ้เขามาจะเปนไร

(ขนุชางขุนแผน : 279)
การแยงชิงพ้ืนท่ีคร้ังน้ีบุคคลท่ีเปนฝายชนะคือ

ลาวทอง “คนพลัดถิน่” เนือ่งจากลาวทองสามารถควบคุม
อารมณไดมากกวา ไมใชกำลงัในการตอส ูในขณะทีว่นัทอง
เปนคนเจาถิน่และพยายามเรยีกพวกพองใหมาตบลาวทอง
ลาวทองจึงชวงชิงพ้ืนท่ีไปได จากตอนน้ีเห็นไดวาการท่ี
ขุนแผนพาลาวทองซ่ึงเปนคนพลัดถิ่นมาท่ีบานทำให
ลาวทองกลายเปนคน “ผิดสถานท่ี” ถกูดูถูกและดาทอ
จากคนเมืองอยางวันทอง แตเม่ือขุนแผนพาลาวทอง
ไปอยูกับทองประศรีที่กาญจนบุรี ลาวทองก็ไมไดเปน
คนผดิสถานที ่เนือ่งจากลาวทองสามารถปรบัตวัเขากบั
ทองประศรไีด จงึอยกูบัทองประศรไีดอยางมีความสขุ

ดังนั้นกรณีของลาวทองกับวันทองสรุปไดวา
คนพลัดถ่ินถาหากควบคุมอารมณไดมากกวาคนเมือง
คนพลัดถิ่นก็มีสิทธิ์ชนะในการชวงชิงพื้นที่ และถาหาก
คนพลัดถ่ินไมอยูผิดสถานที่และสามารถปรับตัวได
คนพลดัถ่ินก็สามารถทีจ่ะมวีถิชีวีิตท่ีมีความสุขได

- การแยงชงิพ้ืนท่ีระหวางศรมีาลากบั
สรอยฟา การแยงชิงพ้ืนท่ีของคนูีม้ ี2 เหตุการณทีส่ำคญั
คือ การทำขนมเบ้ือง และการทำเสนห อยางไรก็ตาม
ผแูตงไดแสดงทัศนะไววาการท่ีมเีมีย 2 คนมักตองมกีาร
แกงแยง นัน่กค็อืการแยงชงิพืน้ทีน่ัน่เอง ดงันี้

อันชายหนุมเมียสองมักพรองแพรง
หมอมเมียพานจะแขงแยงหมอมผัว
จึงเกิดเปนเชงิช้ันก้ันในตัว
ยิ่งใครเยาตละย่ัวใหหนักไป

(ขนุชางขนุแผน : 903)
เหตุการณแรกการทำขนมเบื้อง

เหตุการณนีเ้กดิจากพระไวยเลนหมากรุกกบัพลายชมุพล
และพนันกนัวาถาพระไวยแพจะใหสรอยฟากบัศรมีาลา
ทำขนมเบือ้งใหกนิ ดงันัน้การทำขนมเบือ้งจงึเปนการแยงชงิ
พื้นที่ การแยงชิงพ้ืนที่ในคร้ังนี้ศรีมาลาเปนฝายชนะ
เน่ืองจากศรมีาลาเปนคนเมอืงท่ีมคีวามสามารถทางดาน
การทำอาหารอยูแลว แตคนพลัดถิ่นอยางสรอยฟามี
วัฒนธรรมท่ีแตกตางกันและสถานะเดิมของนางท่ีเปน
เจานางจงึไมมคีวามสามารถทางดานอาหาร ดงัน้ี

ลาวทำขนมเบ้ืองผิดเมืองไทย
แผนผอยมนักระไรดังตมกบ
แซะมวนเขามาเทาขาทบ
พลายชุมพลด้ินหรบหัวรอไป
ฝายนางศรีมาลาชายตาดู
ทั้งขาไทนิ่งอยูไมนิ่งได
อีไหมรองวายขอยอายใจ
ลมืไปคิดวาทำขนมครก

(ขนุชางขุนแผน : 904)
จากการท่ีสรอยฟามักถูกดาวา ดูถูกอยูเสมอ

แสดงใหเห็นวาสรอยฟามีสถานะเปน “คนผิดสถานท่ี”
คือเปนคนพลัดถิ่นที่อยูผิดสถานที่ จึงทำใหสรอยฟามี
สถานะไมตางไปจาก “คนชายขอบ” ของครอบครัวของ
พระไวย ซึ่งนางไมไดรับการยอมรับและยกยองจาก
คนในบาน มีเพียงนางไหมพ่ีเล้ียงของนางเทาน้ันท่ีอยู
เคียงขางนาง แตการท่ีนางถูกผลักใหเปนคนชายขอบ
สวนหน่ึงมาจากพ้ืนฐานนิสัยด้ังเดิมของนางเอง

เหตกุารณทีส่องการทำเสนห สรอยฟา
ในฐานะคนพลดัถ่ินท่ีสญูเสยีอัตลักษณทางสถานะเดิม
ถูกดาทอ ดูถูก จากท้ังพระไวย ศรีมาลา พลายชุมพล
ทองประศรี และบาวไพรในบาน ทัง้หมดน้ีจงึทำใหนาง
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เกิดความคับของใจ จนไมสามารถควบคุมอารมณได
นางจึงไดตดัสินใจใหเถรขวาดทำเสนหให การทำเสนห
จงึเปนการชวงชงิพ้ืนท่ีในคร้ังท่ีสอง การชวงชงิพ้ืนท่ีคร้ังน้ี
สรอยฟาเปนผูชนะ ดังนั้นการทำเสนหจึงมีสถานะเปน
“พื้นที่ชั่วคราว” ของสรอยฟา ที่ทำใหสรอยฟาไดรับ
ความสุข และความรักจากพระไวย และศรีมาลากลับ
เปนฝายถกูกระทำจากพระไวย ดงันี้

คราน้ันจึงพระไวยวรนาถ
เสด็จขึน้อภิวาทลุกจากท่ี
ใหคิดถึงสรอยฟานารี
ทุกนาทีรำพึงถึงแตนาง
ใหขนุเคยีดเกลยีดชังศรมีาลา
มนัจะคิดริษยาอยางไรบาง
กลับถึงเคหามาหอกลาง
สองนางออกนัง่อยพูรอมกัน

(ขนุชางขุนแผน : 933)
ดงันัน้สามารถสรุปเร่ืองอัตลกัษณและพืน้ท่ีของ

คนพลัดถิน่ไดวา การสูญเสียอตัลกัษณของคนพลดัถิน่
ในขุนชางขุนแผนท่ีปรากฏเดนชัดคือสรอยฟา สูญเสีย
อตัลกัษณเรือ่งสถานะและวัฒนธรรม คนพลดัถิน่ทีไ่มได
อยผูดิสถานท่ี สามารถควบคุมอารมณได และปรับตัวได
กส็ามารถมชีวีติทีม่คีวามสุขได เชน ลาวทอง และสรอยทอง
สำหรับคนพลัดถ่ินท่ีไมสามารถชวงชิงพ้ืนท่ีไดก็จะไมมี
ความสขุในการใชชวีติ กลายเปนคนผิดสถานทีแ่ละถกู
ผลักใหเปนคนชายขอบ จนสงผลใหเกิดความคบัของใจ
และหาทางออกดวยการสรางพ้ืนท่ีชั่วคราวดังเชนกรณี
ของสรอยฟา

3. บทบาทและจดุจบของคนพลดัถ่ิน
3.1 บทบาทของคนพลัดถ่ิน บทบาทของ

คนพลัดถ่ินท่ีปรากฏในเรือ่งขุนชางขุนแผนไดแกบทบาท
การเปนตวัละครปรปกษ ดงัรายละเอียดตอไปนี้

บทบาทของตัวละครปรปกษ ตัวละคร
ทีป่รากฏบทบาทของการเปนตวัละครปรปกษทีช่ดัเจนมี
2 ตัวคือ นางลาวทอง และนางสรอยฟา ซึ่งตัวละคร

ปรปกษทัง้ 2 ตวันี ้สงผลกระทบตอชวีติของตวัละครเอก
คือทำใหชีวิตของตัวละครเอกตองพบกับความพลิกผัน
ดงัน้ี

3.1.1 นางลาวทอง นางลาวทองมบีทบาท
เปนตัวละครปรปกษกบัวันทอง ซึง่เปนตนเหตุทำใหชวีติ
ของวันทองตองพลิกผัน ทำใหขุนแผนตัดขาดวันทอง
ทำใหวันทองตองตกเปนเมียของขุนชาง อันเปนเหตุให
เกิดการแยงชิงตัวนางวันทองไปมาระหวางขุนชางกับขุนแผน
จนวันทองถกูตัดสินประหารชีวติในทีสุ่ด

นอกจากลาวทองจะทำใหชวีติของวันทอง
ตองพลิกผันแลว นางยังมีสวนทำใหขนุแผนมชีะตาชีวติ
ที่พลิกผันเชนกัน เนื่องจากคราวท่ีนางปวยขุนแผนได
ฝากเวรขุนชางและไปเย่ียมนาง แตขนุชางทูลพระพันวษา
วาขนุแผนหนเีวร จงึเปนเหตุใหพระพันวษาสัง่ใหนางลาวทอง
มาเปนคนปกไหมในวงั ตอมาเม่ือขนุแผนใหจมืน่ศรทีลู
ขออภยัโทษใหลาวทอง พระพนัวษาจึงโกรธขนุแผนและ
สั่งใหจำคุกขุนแผน ดังน้ันจึงกลาวไดวาลาวทองเปน
ตนเหตุสำคัญท่ีทำใหขนุแผนตดิคกุ ดงัน้ี

ถาตามใจยอมใหอีลาวทอง
จะจองหองเยอหยิ่งขึ้นหนักหนา
เปนวาไรไมขัดสักเวลา
ทีหลังจะชะลาไมเกรงใคร
เฮยเอาตัวมันไปสงไวคกุ
ประทุกหาประการหมดอยาลดให
เช่ือมหัวตะปูซ้ำใหหนำใจ
สัง่เสร็จเสด็จในทีไ่สยา

(ขนุชางขุนแผน : 495-496)
ดังน้ันสรุปไดวาคนพลัดถ่ินอยางลาวทองมี

บทบาทเปนตัวละครปรปกษของวนัทอง ซึง่ทำใหทัง้ชีวติ
ของวันทองและขุนแผนพบกับความพลิกผัน

3.1.2 สรอยฟา สรอยฟามีฐานะเปน
ตวัละครปรปกษของศรีมาลา และจากการทำเสนหของ
สรอยฟาทำใหเกิดผลกระทบตอทัง้ศรีมาลาและพระไวย
ดงัน้ี

สามนางผูพลัดถิ่นในขุนชางขุนแผน
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- ผลกระทบตอชีวติของศรมีาลา การทำ
เสนหของสรอยฟาทำใหศรีมาลาเปล่ียนสถานภาพ
จากเมียท่ีพระไวยรักกลายเปนเมียท่ีพระไวยไมรัก
พระไวยจึงใชทัง้ถอยคำดาทอและใชกำลงัทำรายรางกาย
ศรมีาลา นอกจากพระไวยแลวทองประศรีทีเ่คยรักศรีมาลา
ก็กลับเปนเกลียดศรีมาลา ซึ่งทำใหศรีมาลามีวิถีชีวิต
ที่ยากลำบากขาดท่ีพึ่งพิง

- ผลกระทบตอชวีติของพระไวย เม่ือ
พระไวยถูกเสนหนิสัยจึงไดเปล่ียนไป ทำรายศรีมาลา
และพลายชมุพล ทัง้หยาบหยามจาบจวงใสจมืน่ศรแีละ
นางบุษบา พอแมนางศรีมาลาที่ขุนแผนเคารพเหมือน
พอแมตนเอง เหตุการณทั้งหมดนี้ทำใหขุนแผนโกรธ
พระไวยมาก ขนุแผนจงึรวมมอืกบัพลายชมุพลปลอมตวั
เปนมอญใหมเพ่ือมาฆาพระไวย ดงันี้

ขุนแผนแคนใจดังไฟฟา
ขับมาวิ่งวางดังกังหัน
กูกองรองไปแตไกลกัน
ชุมพลจับใหมั่นพอฟนเอง

(ขุนชางขุนแผน : 1003)
จากตอนท่ียกมาเห็นไดวาสรอยฟาเปนเหตุให

พอลูกตองฆากัน และหากพระไวยไมสามารถควบมา
หนีไดทัน พระไวยก็คงถูกขุนแผนฆาตาย เห็นไดวา
บทบาทของคนพลัดถ่ินอยางสรอยฟาสงผลกระทบกับ
ตวัละครอืน่เปนอยางมาก นอกจากศรีมาลาและพระไวย
แลว ยังสงผลกระทบตอพลายชุมพล ขุนแผน จมื่นศรี
นางบษุบา อกีดวย

เมื่อเปรียบเทียบบทบาทตัวละครปรปกษของ
ลาวทองกับสรอยฟา พบวาบทบาทของลาวทองสง
ผลกระทบกับจำนวนตัวละครนอยกวาบทบาทของ
สรอยฟา กลาวคือบทบาทของลาวทองสงผลกระทบให
เกดิเหตุการณใหญ 2 เหตุการณ จากน้ันลาวทองก็ถกูลด
บทบาทลง แตสรอยฟามีบทบาทการเปนตัวละคร
ปรปกษชัดเจน และการทำเสนหสงผลกระทบตอ
คนจำนวนมากจนถงึข้ันทำใหคนลงมอืฆาฟนกัน

นอกจากน้ีแลวยังพบวาตวัละครบางตัวทีไ่มไดมี
บทบาทมากนักในเร่ืองอยาง “สรอยทอง” ก็ไมไดมี
บทบาทเปนตวัละครปรปกษ นางสรอยทองไมไดเปนตวั
ละครหลักในเรือ่งขุนชางขุนแผน อกีท้ังนางมสีถานะเปน
ชนชั้นเจานาย จึงไมมีเรื่องเกี่ยวของกับครอบครัวของ
ขนุแผน แตหากพิจารณาอยางถ่ีถวนจะพบวาสรอยทอง
มีบทบาทท่ีสำคัญกับเร่ืองขุนชางขุนแผนดังน้ี

- เปนชนวนทำใหเกิดศึกเชียงใหม
เนือ่งจากพระเจาเชยีงใหมไดสงสารไปขอนางสรอยทอง
จากพระเจาลานชาง แตพระเจาลานชางไมยนิยอมและ
ไดยกนางสรอยทองใหแกสมเด็จพระพันวษา พระเจา
เชียงใหมจึงไดสงคนไปชิงตัวนางสรอยทองมา ทำให
พระพันวษาตองจัดทัพมาปราบพระเจาเชียงใหมและ
ชงิตัวนางสรอยทองคืน

- เปนเหตุทำใหพลายงามไดทูลขอ
พระราชทานอภยัโทษใหกบัขุนแผน และเปนการเปด
โอกาสใหพลายงามไดแสดงความสามารถ เน่ืองจาก
สมเด็จพระพันวษาไดประกาศหาผูที่จะนำทัพไปรบกับ
เชียงใหม เพ่ือชงิตัวนางสรอยทองคืนมา พลายงามจึงได
อาสาและทูลขอพระราชทานอภัยโทษใหขนุแผนไปชวยรบ

- เปนเหตใุหสรอยฟาถูกกวาดตอนมา
ที่พระนครศรีอยุธยา และพระพันวษาประทานนาง
สรอยฟาใหเปนเมียพระไวย อันเปนเหตุใหเกิดความ
วุนวายในครอบครัวของพระไวยตามมา

ดงันัน้สรปุไดวาแมตวัสรอยทองเองจะมบีทบาท
ทีไ่มโดดเดน แตตวันางเองกลับเปนตนเหตุของเหตกุารณ
สำคญั ไดแก การเกิดศกึเชยีงใหม พลายงามอาสาและ
ขออภัยโทษใหขุนแผน  และเปนเหตุใหสรอยฟา
ถกูกวาดตอนจนไดเปนเมียพระไวย

3.2 จุดจบของตัวละครพลัดถิ่น
คนพลัดถ่ินในเรือ่งขนุชางขนุแผนมจีดุจบ

ตางๆ กัน สรอยทองหมดบทบาทต้ังแตไดรับแตงตั้ง
เปนบาทบรจิาริกา ลาวทองมจีดุจบทีด่ไีดอยกูบัครอบครวั
ของขุนแผนอยางมีความสุขเนื่องจากนางสามารถ
ปรบัตวัได  สำหรบัสรอยฟามจีดุจบทีเ่ดนชดัท่ีสดุ

สามนางผูพลัดถิ่นในขุนชางขุนแผน
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สรอยฟาไดทำเสนห ซึง่การทำเสนหเปรยีบเสมอืน
พืน้ทีช่ัว่คราวของนาง เมือ่นางถกูจบัไดวาทำเสนหจงึเทากับ
นางถูกทำลายพืน้ที ่เมือ่พืน้ทีถ่กูทำลายลงนางสรอยฟา
จึงไมสามารถมีชีวิตอยูในสถานท่ีนี้ไดอีกตอไป นางจึง
ถกูตัดสินประหารชีวติแตเน่ืองจากศรมีาลาขออภัยโทษ
นางจึงถูกเนรเทศ

สรุป
จากการศึกษาเร่ืองสามนางผพูลดัถิน่ในขนุชาง

ขุนแผนสรุปไดวาคนพลัดถ่ินท่ีในเร่ืองนี้เรียกวา “ลาว”
สาเหตุหลักที่ทำใหกลายเปนคนพลัดถิ่นคือ “ภาวะ
สงคราม”  ซึง่คนพลดัถิน่มกัถูกดถูกูจากคนเมอืง มคีวาม
คบัของใจ ผหูญิงท่ีเปนคนพลัดถ่ินจะมีฐานะเปนเมียรอง
และเมียท่ีสามีไมรัก อันสงผลใหเกิดความคับของใจ
จนมบีทบาทเปนปรปกษกบัตัวละครเอก อนัสงผลใหตวั
ละครเอกมชีวีติท่ีพลิกผัน
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เครื่องมือชวยคิดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบ
Thinking Tools to Develop of Systems Thinking

วลิาวลัย โพธิท์อง*

บทคัดยอ

เครื่องมือชวยคิด เปนเทคนิคในการชวยใหผูเรียนจัดการความคิดใหเปนระบบ และชวยใหผูเรียนทำ
ความเขาใจในเรื่องตาง ๆ ไดอยางเปนข้ันเปนตอน รวมทั้งสามารถจัดการกับปญหาที่มีความซับซอน จนสง
ผลกระทบซึ่งกันและกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหผูเรียนสามารถคิดเชื่อมโยงขอมูลใหสัมพันธกันอยางเปน
ระบบ การนำเครือ่งมอืชวยคดิมาใชในการพัฒนาการคิดเชงิระบบ จะชวยใหผเูรยีนไดฝกทกัษะการคิดอยางเปน
ขัน้ตอน รจูกัวเิคราะหขอมลูไดอยางมีเหตุมผีล บทความน้ีมงุนำเสนอเคร่ืองมอืชวยคิด 4 แบบ ทีใ่ชเปนสวนหนึง่
ในรายวิชาพื้นฐานการคิดเชิงระบบ คือ 1. แผนที่ความคิด (Mindmap) 2. ผังกางปลา (Fishbone diagram)
3. การวิเคราะหจดุออน จดุแข็ง โอกาส ขอจำกดั (SWOTanalysis) และ 4. ตารางการตัดสินใจ (Decisionmatrix)
พรอมนำเสนอตวัอยางของเคร่ืองมือชวยคดิในแตละแบบ นอกจากนีย้งันำเสนอแนวทางการประยกุตใชเครือ่งมอื
ชวยคิดในการเรียนการสอน
คำสำคัญ : เครือ่งมอืชวยคดิ การคิดเชงิระบบ

Abstract

Thinking tools are techniques that help learners to develop skills ofsystems thinking and
understand knowledge step by step. Moreover, thinking tools can be used to solve complex problems
effectively by analyzing the interrelationships of data information. Using thinking tools allows learners
opportunities to practice thinking skills and analysis data information rationally.This article focuses
on fourtechniquesof thinking tools used partly in a subject “Fundamental systems thinking course”:
1) Mindmap, 2)Fishbone diagram, 3) SWOTanalysis, and 4) Decisionmatrix. Especially, examples and
guidelines for using each thinking tools in classroom are also provided.
Keyword : Thinking Tools, Systems Thinking.

*นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
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บทนำ
การคิดแกปญหาตางๆ ในปจจุบันท่ีมีความ

ซบัซอนเพ่ิมขึน้ เราจงึไมสามารถพ่ึงพาการคิดเชงิวเิคราะห
(Analytic thinking) ทีแ่บงปญหาใหญออกเปนปญหา
ยอยๆ แตเพียงอยางเดียว แตจะตองคิดในเชงิสงัเคราะห
(Synthesis) มากข้ึน ซึง่หมายถึง การผสมผสานรวมกัน
อยางกลมกลืนของสวนประกอบตางๆ จนกลายเปน
สิง่ใหมทีม่เีอกลกัษณและคณุสมบตัเิฉพาะ (เกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักด์ิ, 2546) การคิดเชิงสังเคราะหจึงเปน
กุญแจหลักของการคิดเชิงระบบ (Systems thinking)
ที่จะทำใหเราเขาใจภาพใหญมากข้ึน การคิดเชิงระบบ
ไมใชเร่ืองใหมแตมีความคิดและพัฒนากันมานานแลว
ซึง่ก็ไมงายนักท่ีจะทำความเขาใจและนำไปใชงาน พรอมท้ัง
สภาพความซับซอนของปญหาในอดีตไมมากเหมือนใน
ปจจุบันดังน้ัน การแกปญหาในปจจุบันจึงตองมองใน
ภาพใหญ (Big picture) มากกวาการมองในจดุ ๆ  เดียว
ซึง่อาจจะไมสามารถแกไขปญหาในภาพใหญได (วทิยา
สหุฤทดำรง, 2550) ซึง่การทีจ่ะฝกทดลองใหผเูรยีนคิด
อยางเปนระบบไดจะตองเขาใจคำนยิาม (ความหมาย)
ของการคิดอยางเปนระบบกอน ความหมายของการคิด
อยางเปนระบบ คอื “การปรบัวิธคีดิ หรอืเพิม่วิธคีดิ ใช
วธิคีดิหลายๆ แบบในเวลาเดยีวกนั แตตองมวีธิเีลอืกวธิี
คิดหลัก ในแตละสถานการณมีหลักเกณฑและเหตุผล
โดยใชขอมลูหลากหลายใหสมัพนัธกนัเปนองครวม โดย
ตระหนักถึงองคประกอบยอยที่มีความสัมพันธและมี
หนาที่ตอเชื่อมกันอยูเปนปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง”
(มกราพันธุ จูฑะรสก, 2550:) ซึ่งการคิดที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการคิดอยางเปนระบบจำเปนตองอาศยัทกัษะ
การคิดยอยๆ 7 ทักษะ (Richmond. 2004 อางถึงใน
มนตร ีแยมกสกิร, 2546) อนัประกอบดวย

1. ขัน้กำหนดประเด็นหรือการกำหนดปญหา
จะตองอาศยัทกัษะการคดิ 3 ทกัษะยอย คอื

1.1 การคิดแบบพลวัต (Dynamic thinking)
1.2 การคิดแบบระบบแหงสาเหตุ (System-

as-cause thinking)

1.3 การคิดมองแบบภาพรวม (Forest
thinking)

2. ขั้นสังเคราะหแบบจำลอง จะตองอาศัย
ทกัษะการคิด 3 ทกัษะยอย คอื

2.1 การคิดแบบปฏิบตักิาร (Operational
thinking)

2.2 การคิดแบบวงจรสัมพันธ (Closed-
loop thinking)

2.3 การคิดแบบเชงิปริมาณ (Quantitative
thinking)

3. การทดสอบแบบจำลอง จะตองอาศยัทักษะ
การคดิกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร (Scientific thinking)

ทักษะการคิดดังกลาวจำเปนตองมีเครื่องมือ
ชวยจัดการความคิด ผเูขียนจงึขอนำเสนอเคร่ืองมอืชวยคิด
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชงิระบบ (Systems thinking)
อันเปนสวนหนึ่งของการคิดเชิงระบบ ซึ่งชวยในการจัด
การความซบัซอนของปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่
เคร่ืองมอืชวยคิดทีน่ำเสนอนีเ้ปนเครือ่งมอืท่ีงายตอการใช
สามารถกระตนุใหผใูชรวมกนัคิดเพือ่แกปญหาไดอยาง
ตรงจุด และวางแผนตัดสินใจดวยวิธีการที่เหมาะสม
เคร่ืองมอืดงักลาวมีดงันี้

1. แผนท่ีความคดิ (Mindmap)
2. ผงักางปลา (Fishbone diagram)
3. การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส ขอ

จำกัด (SWOTanalysis)
4. ตารางการตดัสนิใจ (Decisionmatrix)

1. แผนท่ีความคิด (Mindmap)
ความเปนมาของแผนท่ีความคิด
ผทูีค่ดิคนแผนท่ีความคิด คอื โทนีบซูาน (Tony

Buzan) นกัจติวทิยาชาวองักฤษไดรเิริม่ในการนำความรู
เร่ืองสมองมาปรบัใชกบัการเรียนรโูดยพัฒนาการมาจาก
การจดบันทึกจากเดิมท่ีจดบันทึกเปนตัวอักษรเปน
บรรทัดๆ เปล่ียนมาเปนบันทึกดวยคำภาพ และสัญลักษณ
แบบแผรศัมีออกรอบๆ ศนูยกลางเหมอืนการแตกก่ิงกาน

เคร่ืองมือชวยคิดเพ่ือพัฒนาการคิดเชิงระบบ
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ของตนไม (การแตกของเสนเซลสมอง) โดยใชสีสัน
ชวยในการจดจำสวนการเผยแพรในประเทศไทยน้ัน
อาจารยธัญญา ผลอนันต ซึ่งเปนศิษยโดยตรงไดเปน
ผนูำความคดิ และวิธกีารเขียนแผนท่ีความคิดเขามาใช
และเผยแพรในประเทศไทยในป 2541

คำจำกัดความของแผนที่ความคิด
แผนทีค่วามคิด (Mind Map) เปนเทคนคิเชงิ

กราฟกที่ทรงพลังเสมือนกุญแจสารพัดประโยชนที่
จะเปดสมองใหทำงานไดเปนอยางเต็มศักยภาพแผนท่ี
ความคิดจึงเปนภาพสะทอนของการคิดเปนรัศมี เปน
การทำงานตามธรรมชาติของความคิดของเรา จึงเปน
เทคนิคเชิงกราฟกที่ทรงพลังเสมือนกุญแจสารพัด
ประโยชนทีจ่ะเปดสมองใหทำงานไดอยางเต็มศกัยภาพ
เราสามารถประยุกตใชแผนที่ความคิดไดในทุกวิถีชีวิต
ของเรา ในการท่ีจะชวยใหเราเรียนรไูดดขีึน้และคิดอยาง
หวัใสไดสมกบัเปนมนษุยสดุประเสรฐิ (ธญัญา ผลอนันต
และขวัญฤดี ผลอนันต, 2550)

ประโยชนของแผนท่ีความคิด
การใชประโยชนจากแผนท่ีความคดิ ทีเ่หน็ไดชดัเจน

ในภาคธรุกจิคงจะไมพน 1) การระดมสมอง (Brainstorming)
2) การแกปญหา (Problem solving) และ 3) ใชในการ
ฝกอบรม หรือสงเสริมกระบวนการเรียนรู แตก็มีคน
จำนวนไมนอยท่ีนำเทคนิคนี้ไปใชในการดำเนินชีวิต
ประจำวนัมากกวา เชน บนัทึกการประชุม หรือการสนทนา
การเขียนแผนท่ีความคิด (Mind map) ไวเพื่อชวย
การจดจำ หรือการรางความคิดข้ึนมากอนจะลงมือทำ
รายการหรอืการบาน (ลอืศักด์ิ จกัรพันธุ, 2553)

วิธีการสรางแผนท่ีความคิด
โทนี ่บซูาน (Tony Buzan: 2005) กลาวถงึขัน้ตอน

7 ขัน้ตอนในการสรางแผนท่ีความคดิ ดงันี้
1. เร่ิมตนจากกึ่งกลางหนาตามหนากระดาษ

ในแนวนอน
2. ใชภาพ หรอืสญัลกัษณ สำหรับประเด็น
3. ใชสีใหหลากหลาย

4. เชือ่มโยงประเด็นรองกับเขาประเด็นหลักท่ี
อยกูลางหนากระดาษ และเชือ่มโยงจากประเด็นรองเขา
กบัประเดน็ยอย ๆ ไปเรือ่ย ๆ

5. การเช่ือมโยงใหใชเสนโคง เปนธรรมชาติ
มากกวาเสนตรง

6. เขียนคำสำคัญ ตอเสน 1 เสน
7. ใชภาพตลอดการเขียน
หลักการของแผนที่ความคิด
ธัญญา ผลอนันต และขวัญฤดี ผลอนันต

(2550) กลาวถงึ หลักการของแผนท่ีความคิด ไวดงัน้ี
อุปกรณ

กระดาษขาวไมมเีสน วางตามแนวนอน
ปากกา/ ดนิสอ 6-12 ส ีปากกาเนนสี 3-6 สี

แกนแกน
เร่ิม แกนแกน จาก กึง่กลาง หนา
แกนแกน ควรเปนภาพ หรือสัญลักษณ

และมีอยางนอย 3 สี
แกนแกน ควรมขีนาดพอเหมาะ
ไมควรลอมกรอบ ปลอยใหแกนแกนลอย

อยูกลางหนา
กิ่งแกว

ประเด็นสำคัญ คำกญุแจ หรือ ใจความ ให
แตกเปน กิง่แกว ออกมารอบและตดิกบั แกนแกน

กระจายออกรอบทศิทาง พยายามใชภาพ
และสัญลักษณแทนคำ

เสน  ของกิ่งแกววาดใหโคงเรียวลง
ดเูหมอืนส่ิงมชีวีติ เชน กิง่ไม รากไม

เสน ของกิ่งแกว ตองโยงเชื่อมติดกับแกน
แกน ใหดูเหมอืนแตกหนอออกจาก แกนแกน

กิ่งกอย
ประเด็นรอง รายละเอียด หวัขอยอย โยง

เชือ่มตดิ กบั กิง่แกว
ใชสีเดียวกับ กิง่แกว เขียนให เสนโคง ไหล

ลืน่ เปนธรรมชาติ อยาเขียนเปน เสนตรง
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คำ
ใหใช คำมูล สั้น ๆ เขียนตัวบรรจงขนาด

อานไดชัดเจน
ภาษาอังกฤษใหใชตัวนำ (Capital)
ภาพ/ คำ/ สญัลักษณ ตองมเีสนรองรบัขาง

ใตเสมอ และโยงเชือ่มตดิกบัเสนกอนหนา
คำท่ีอยหูาง แกนแกนออกไปเขียน เล็กลง

ลดหลัน่กนัไปได
เสน

เสน ให ยาวกวา ภาพ/ คำ/ สญัลกัษณ เล็กนอย
เสนบนกิ่งแกวเดียวกัน ตองเชื่อมตอกัน

อยาใหขาด
เสนบนก่ิงแกวเดียวกันควรใชสีเดียวกัน
เขียนให เสนโคง ไหลล่ืน เปนธรรมชาติ

อยาเขียนเปนเสนตรง

เนน
ขอมลู หรอืความคดิทีส่ำคัญ และท่ีผดุขึน้

หลายแหงอาจลอมกรอบใสกลอง ลอมวงกลม หรอืปายสี
ใหดเูดน เห็นงายข้ึนได แตอยาทำพร่ำเพร่ือไปท่ัวท้ังแผน

เชื่อมโยง
ขอมูล หรือความคิดที่มีความสัมพันธกัน

แตอยูหางกัน หรืออยูคนละกิ่ง ใหใชลูกศรเชื่อมโยงได
แตงแตม (หลังจากบันทึกทุกอยางแลวเทาน้ัน)

ลองใชเวลา แตง แตม ตอ เติมแผนท่ีความคิด
ใหสวยงาม แทรกอารมณขนั

ลอม สาขาท่ีแตกออกจาก กิง่แกว เดียวกัน
แตละกิง่ใหเปน พรมแดน ตางสกีนั เพือ่ใหดงูายข้ึน

 1  (Mind map)  

 http://www.mind-mapping.co.uk/mind-maps-examples/personal-and-lifestyle.htm 
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 2  (Mind map)  

 http://www.oknation.net/blog/hackerlife/2009/11/19/entry-1 

จากภาพที ่2 ตวัอยางแผนทีค่วามคดิ (Mind map)
ที่ตองปรับปรุง เน่ืองจากการเขียนแผนที่ความคิด คำ
หรือกลุมคำตองเขียนอยูบนเสนเทานั้นหามเขียนลอม
รอบคำ

สรปุแผนท่ีความคิด (Mind map) เปนส่ือลายเสน
ทีแ่สดงประเด็นสำคัญของเรือ่งราวหรือแนวคิดใหเขาใจ
ไดงายและมองเห็นสาระสำคัญของเรื่องราวนั้นการใช
แผนท่ีความคิด (Mind map) ในการจัดการเรยีนการสอน
เหมาะกับสาระเนื้อหาทุกรายวิชา เปนการฝกการคิด
แบบภาพรวม (Forest thinking) ทีจ่ะชวยทำใหสามารถ
สรุปประเด็น หรือปญหาไดอยางกวางขวางและลุมลึก
มากข้ึน หรือเน้ือหาสาระท่ีตองการการสังเคราะหความคดิ
ชวยใหการเรียงลำดับของเน้ือเรือ่งไมใหซ้ำซอนและวกวน
มองภาพรวมของเน้ือหาทัง้หมดไดงาย แตกความคดิได
อยางอิสระ และเปนการฝกการใชสมองทั้งซีกซายและ
ซกีขวาไดอยางสมดลุ

2. ผงักางปลา (Fishbone diagram)
ผงักางปลา (Fishbone diagram) หรอืแผนผัง

เหตแุละผล (Cause-and-effect diagram) หรือแผนภาพ
อชิคิาวา (Ishikawa diagram) เปนผลงานของวิศวกร
ชาวญีป่นุชือ่ คะโอะรุ อชิคิาวา (Kaoru Ishikawa) เริม่
ใชตั้งแตป พ.ศ. 2550 เพ่ือหาทางระบุรายการสาเหตุ
ทัง้หลาย ใชในการระบ ุหรอืหาตนเหตุแหงปญหา (ธญัญา
ผลอนันต และขวญัฤด ีผลอนันต: 2550)

สำนกัมาตรฐานอตุสาหกรรมแหงญีป่นุ (Japaness
Industrial Standards: JIS) ไดนยิามความหมายของ
ผังกางปลานี้วา “แผนผังท่ีใชแสดงความสัมพันธอยาง
เปนระบบระหวางสาเหตุหลาย ๆ  สาเหตุทีเ่ปนไปไดทีส่ง
ผลกระทบใหเกิดปญหาหน่ึงปญหา” (คลังความร ูโรงพยาบาล
สไุหงโก-ลก, 2555) โดยกลาวถึงวิธกีารสรางผังกางปลา
(Fishbone diagram) ไวดงันี้

เคร่ืองมือชวยคิดเพ่ือพัฒนาการคิดเชิงระบบ
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วิธีการสรางผังกางปลา (Fishbone dia-
gram)

1. กำหนดประโยคปญหาท่ีหัวปลา
2. ระดมสมองหาสาเหต ุ(ปจจัย) หลักท่ีสงผล

ตอปญหาท่ีหวัปลา โดยระบปุจจัยหลกัไวทีก่างหลัก โดย
สวนมากมักจะใชหลักการ 4M 1E เปนกางหลักเน่ือง
จากกลมุปจจัยเหลาน้ีถอืเปนปจจัยนำเขา (Input) ของ
กระบวนการ ซึง่ 4M 1E นีม้าจาก

M   Man คนงาน หรอืพนักงานปฏิบตักิาร
M   Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณอำนวย

ความสะดวก
M   Materialวตัถุดบิ หรืออะไหล อปุกรณอืน่ ๆ

ที่ใชในกระบวนการ
M  Method กระบวนการทำงาน
E  Environment  อากาศ สถานที่ ความสวาง

และบรรยากาศการทำงาน

3. ระดมสมองเพือ่หาสาเหตุรอง โดยใชคำถาม
“ทำไม ทำไม” แลวแตกกางในขอ 2 ออกเปนกางรอง

4. ระดมสมองอยางตอเนื่องดวยคำถาม
“ทำไม ทำไม” เพือ่แตกออกเปนกางยอย ๆ ตามลำดับ
โดยการถามทำไม จะถามจนกระทัง่ไมสามารถถามตอ
ไดอกีแลว หรอืเมือ่ถามแลวไดคำตอบทีไ่มไดสอดคลอง
กับหัวปลาใหหยุดถาม

5. กอนจะจัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ
ใหทดลองอานกางปลาจากกางทีย่อยทีส่ดุ (A) ผานกาง
ยอย (B) กางรอง (C) กางหลกั (D) จนกระท่ังถึงหัวปลา
(Y) โดยต้ังประโยควา เพราะ A ทำใหเกิด B เพราะ B
ทำใหเกิด C เพราะ C ทำใหเกิด D และเพราะ D ทำให
เกิด Y ทีห่วัปลา จรงิหรอืไม นอกจากน้ัน ยงัตองตรวจสอบ
ดวยวา เพราะ A (กางท่ียอยท่ีสดุ) ทำใหเกิด Y (ปญหา
ทีห่วัปลาจรงิหรือไม) ถาไมใช หมายความวา กางยอยน้ัน
เร่ิมจะออกนอกลูนอกทาง ดังน้ันใหตัดกางยอยนั้น
ทิ้งดังภาพ

 

 3  (Fishbone Diagram) 
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6. เมื่อยืนยันความเปนเหตุเปนผลแลว ให
ทดลองถามทำไมตอจากกางทีย่อยทีส่ดุในกางปลาอกีคร้ัง
เพ่ือยนืยันวา ไมมสีาเหตุทีล่กึลงไปกวาน้ีอกีแลว และถอื

เบือ้งตนวา “กางทีย่อยทีส่ดุเปนสาเหตรุากเหงาของ
ปญหา” (คลงัความร ูโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก, 2555)

 

 

 4  (Fishbone diagram)  

 

 

 

 

 5  (Fishbone diagram)  

 http://bppbh.blogspot.com/2011/06/blog-post_5531.html 
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จากภาพท่ี 5 ตวัอยางผังกางปลา (Fishbone
diagram) ทีต่องปรับปรุงเน่ืองจากการเขยีนสาเหตุรอง
(C) ไดเขียนหวัลูกศรออกจากสาเหตุหลัก (D) ซึง่การเขียน
ที่ถูกตองน้ัน ลูกศรซ่ึงเปนสาเหตุตองหันเขาหาผลท่ีทำ
ใหเกดิปญหานัน้ ๆ

สรปุ ผงักางปลา (Fishbone diagram) เปน
แผนผังท่ีใชแสดงความสมัพันธอยางเปนระบบระหวาง
สาเหตุหลาย ๆ  สาเหตุทีเ่ปนไปไดทีส่งผลกระทบใหเกิด
ปญหาหนึง่ปญหา การใชผงักางปลา (Fishbone diagram)
ในการจดัการเรยีนการสอน เหมาะกบัเน้ือหาสาระท่ีตอง
ใชการคิดวิเคราะห การจำแนกแยกแยะ หรือการวิเคราะห
หาสาเหตุของปญหา เปนการฝกทักษะการคิดแบบ
ระบบแหงสาเหต ุ(System-cause thinking) เพือ่ชวยให
ผเูรยีนรจูกัสาเหตุ (ปจจยั) ทีก่อใหเกดิปญหาในระดับตน
ตอนสดุทายเชน การจดัระเบียบปญหา (Formulating
the problem) และการระบุตวัแปร (Identifying variables)
ในรายวชิาการคดิเชิงระบบ นอกจากน้ียงัเปนการฝกให
ผูเรียนรูจักกระบวนการทำงานเปนกลุมอีกดวย

3. การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส
ขอจำกัด (SWOT analysis)

การวเิคราะหจดุออน จดุแข็ง โอกาส ขอจำกดั
หรือการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศกัยภาพ หรือการวิเคราะห
สภาวะแวดลอม เปนเครือ่งมอืในการประเมนิสถานการณ
สำหรบัองคกร หรือโครงการ ซึง่ชวยผบูริหารกำหนดจุดแขง็
และจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและ
อปุสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบ

ที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลาน้ีตอการทำงานเทคนิคนี้
อลัเบิรต ฮมัฟรี (Albert Humphrey) ไดชือ่วาเปนผเูริม่
แนวคิดน้ีโดยนำมาแสดงในงานสัมมนาท่ีมหาวิทยาลัย
สแตนฟอรด (สารานุกรมเสร ีวกิพิเีดยี, 2556)

SWOT เปนคำยอมาจากคำวา Strengths,
Weaknesses, Opportunities, and Threats

Strengths คอื จดุแขง็ หมายถึง ความสามารถ
และสถานการณภายในองคกรทีเ่ปนบวก ซึง่องคกรนำ
มาใชเปนประโยชนในการทำงานเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค
หรือหมายถึง การดำเนินงานภายในท่ีองคกรทำไดดี

Weaknesses คือ  จุดออน  หมายถึง
สถานการณภายในองคกรท่ีเปนลบและดอยความ
สามารถ ซึง่องคกรไมสามารถนำมาใชเปนประโยชนใน
การทำงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง การ
ดำเนินงานภายในท่ีองคกรทำไดไมดี

Opportunities คอื โอกาส หมายถึง ปจจัยและ
สถานการณภายนอกที่เอ้ืออำนวยใหการทำงานของ
องคกรบรรลุวตัถปุระสงค หรอื สภาพแวดลอมภายนอก
ที่เปนประโยชนตอการดำเนินการขององคกร
Threats คอื อปุสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณ
ภายนอกท่ีขัดขวางการทำงานขององคกรไมใหบรรลุ
วัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกท่ี
เปนปญหาตอองคกร บางคร้ังการจำแนกโอกาสและ
อุปสรรคเปนส่ิงท่ีทำไดยาก เพราะท้ังสองสิ่งน้ีสามารถ
เปล่ียนแปลงไป  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทำให
สถานการณทีเ่คยเปนโอกาสกลบักลายเปนอปุสรรคได

 

 

 
S =  W =  

O =  SO =  WO =  

T =  ST =  WT =  

 

 1  SWOT 
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ตาราง SWOT ชี้ใหเห็นวายุทธศาสตรทางเลือกของ
องคการจะมีอย ู4 อยาง ซึง่ในทางปฏบิตัแิลวอาจจะดำเนิน
ยทุธศาสตรผสมกนัได (สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,
2546 อางถึงใน สำนักสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จงัหวัดนครสวรรค)

ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO strategies) เม่ือผล
ของการพิจารณาปจจัยท่ีเปนกุญแจแหงความสำเร็จ ทัง้
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกอยูในชองจุดแข็ง
และโอกาส (O) เปนยุทธศาสตรเพ่ือการบรรลุวัตถุ
ประสงคทีต่ัง้ไว เมือ่ผดูำเนนิการมีจดุแขง็และโอกาสเอ้ือ
อำนวย

ยทุธศาสตรเชิงพัฒนา (WO strategies) เม่ือ
ปจจัยแหงความสำเร็จของสภาพแวดลอมภายในไปอยู
ในชองจดุออน (W) แตปจจัยแหงความสำเร็จของสภาพ
แวดลอมภายนอกอยใูนชองโอกาส (O) เปนยทุธศาสตร
ทีป่รบัจดุออนใหเปนจดุแขง็ เพือ่ใหสามารถดำเนินยทุธศาสตร
เชิงรุกไดเม่ือโอกาสเอ้ืออำนวยแตผดูำเนนิการมีจดุออน

ยทุธศาสตรเชิงรับ (ST strategies) เปนยุทธศาสตร
ที่ปรับอุปสรรคใหเปนโอกาสเพ่ือใหดำเนินยุทธศาสตร
เชิงรุกได หากผดูำเนินการมีจดุแข็งแตโอกาสไมเอ้ืออำนวย
ใหเน่ืองจากปจจัยแหงความสำเร็จของสภาพแวดลอม
ภายในอยใูนชองจุดแข็ง (S) แตปจจยัแหงความสำเรจ็
ของสภาพแวดลอมภายนอกในชองอปุสรรค (T)

ยทุธศาสตรเชิงถอย (WT strategies) เปนยุทธศาสตร
ที่ปรับการดำเนินงานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคไปเปน
รปูแบบอืน่ เน่ืองจากปจจยัแหงความสำเรจ็ของสภาพแวดลอม
ภายในอยใูนชองจุดออน (W) และปจจยัแหงความสำเรจ็
ของสภาพแวดลอมภายนอกอยใูนชองอปุสรรค (T)

เทคนิคทีใ่ชในกระบวนการวเิคราะห SWOT
ม ี6 ประการ คอื

1) การเขียนความคิดในกระดาษสี
เทคนคิการเขยีนความคดิในกระดาษสชีวย

ใหผเูขารวมไดคดิกล่ันกรอง และเปนส่ือในการแลกเปล่ียน
อภิปรายความคิดและขยายความคิดของผูเขารวมให

กวางขวางข้ึนดวย นอกจากน้ีกระดาษสียงัชวยในการจดั
กลมุความคิด และเคล่ือนยายจดักลมุใหมได

2) การกระตุนใหเกิดการอภิปราย
การกระตนุใหผเูขารวมอภปิรายเปนเทคนคิ

ทีช่วยใหเขากระตือรือรนในการเขารวมกระบวนการ การใช
คำถามเปนเทคนิคทีช่วยกระตนุใหเขาตอบ อาจตองใช
คำถามนำบางเพ่ือกระตนุใหคดิ การเขยีนขอความหรือ
วาดภาพสิง่ทีเ่ขาเสนอหรือพดูบนกระดานเปนอกีเทคนิคหน่ึง
ที่ชวยทำใหการอภิปรายเกิดความตอเน่ืองข้ึนได หาก
ปลอยใหผเูขารวมฟงเปนเวลานาน จะเกิดความเบ่ือหนาย
และงวงได บางครัง้อาจตองแทรกกิจกรรมคลายเครียด
บางเปนระยะ ๆ ดงันัน้ การกระตนุใหเกดิการอภิปราย
เปนเทคนิคท่ีสำคัญอยางย่ิง

3) การใหน้ำหนักเพ่ือระบุปจจัยหลัก
เทคนิคการใหน้ำหนักเปนเทคนิคที่ชวย

ระบุวา จดุออน จดุแขง็ โอกาส และอุปสรรค อนัใดเปน
ปจจัยหลักที่มีผลตอองคกร การใหน้ำหนักแตละชุด
ปจจัยใชวิธีการใหคะแนน โดยปจจัยที่มีคาคะแนนสูง
จะเปนปจจัยหลักในแตละชุด

4) เทคนิคการจับคู
การจับค ู(SWOT matching) เปนเทคนิค

ทีด่ดัแปลงมาจาก งานของเดวทิ (David, 1996) เทคนิค
การจับคูใชในการสรางกลยุทธทางเลือก โดยใชวิธี
การจบัคทูลีะครูะหวางปจจยัจดุออนและโอกาส จดุออน
และอุปสรรค จุดแข็งและโอกาส จุดแข็งและอุปสรรค
ทัง้นี ้ในการจบัคแูตละครัง้อาจจะใชปจจยัหลายตัวก็ได
หรือโดยตัวมันเองอาจไมจบัคกูบัตัวใดเลยก็ได จากการใช
เทคนคินีพ้บวา กลยุทธทีไ่ดมคีวามละเอียดและเปนจดุ
เลก็ ๆ  จงึตองจดักลมุกลยุทธทีค่ลายกัน แลวสงัเคราะห
เปนกลยุทธทางเลือก

5) การจัดลำดับความสำคัญ
เทคนิคการจับคูเปรียบเทียบแบบพบกัน

หมดชวยในการจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ โดยเฉพาะ
เมือ่มกีลยทุธทีต่องการเปรียบเทยีบจำนวนมาก เทคนคิ
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การจับคเูปรยีบเทียบนีจ้ะชวยใหการเปรยีบเทียบกระทำ
ไดงายข้ึน

6) บรรยากาศผอนคลาย
การสรางบรรยากาศผอนคลาย เปนกันเอง

และมกีจิกรมคลายเครยีด เปนส่ิงจำเปนมาก การพกัด่ืม
น้ำเย็น ชา กาแฟ กช็วยใหผเูขารวมผอนคลายได การเลา
เร่ืองตลก หรือการพูดจาสนกุสนานชวยทำใหบรรยากาศ
ดขีึน้

สรปุการวิเคราะหจดุออน จดุแข็ง โอกาส ขอ
จำกัด (SWOT Analysis) เปนการวิเคราะหยทุธศาสตร
ทางเลอืกขององคการ 4 ประการ การประยกุตใชเครือ่งมอื
SWOT ในการจัดการเรียนการสอน  เปนการฝกผเูรียน
ใหมทีกัษะการคิดวเิคราะห (Analytical thinking skill)
เพือ่ใหรตูนเอง รคูนอืน่ รสูถานการณรอบดาน ดงัสภุาษติ
จนีทีว่า “รเูขา รเูรา รบรอยครัง้ ชนะรอยครัง้”

4. ตารางการตดัสนิใจ (Decisionmatrix)
ตารางการตัดสินใจ (Decision matrix)

เปนรายการของคำตอบในแถวแนวตั้งและแนวนอนที่
ชวยใหนกัวิเคราะหสามารถวเิคราะหไดอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ เปนการทำงานของความสัมพันธ
ระหวางชุดของคาและขอมูล องคประกอบของตาราง
การตัดสินใจ (Decision matrix) ทีแ่สดงพ้ืนฐานการตัดสินใจ
บางอยาง ตารางนีจ้ะเปนประโยชนในการมองภาพรวม
ขนาดใหญทีเ่ปนปจจัยในการตดัสินใจ และการประเมนิ
ความสำคัญในแตละปจจัย (The Global Voice of
Quality: ASQ,2555)

ตารางการตัดสนิใจ (Decision matrix หรอื Decision
table) คอื ตารางทีใ่ชในการอธบิายการทำงานของ กระบวนการ
(Process) ทีม่เีงือ่นไขการตัดสินใจท่ีซบัซอน โดยแสดง
เง่ือนไข (Conditions) การกระทำ (Actions) และกจิกรรม
ทีเ่ปนไปไดตามกฎเกณฑ (Rules) ของเง่ือนไขในรปูของ
ตารางดังน้ี

- Conditions คอื เงือ่นไขตางๆ ทีก่ำหนดขึน้
เชน การใชวงเงินเกินเครดิต, ประวัติการชำระเงินท่ีดี
เปนตน

ถาหากลูกคามีการใชวงเงินเกินเครดิต
 ใช

ถาลูกคามีประวัตกิารชำระเงินท่ีดี
 ใช

ถามียอดคาใชจายเกิน 200 เหรียญ
             ใช

- Action คอื ผลของเง่ือนไข ซึง่ไดจากเงือ่นไข
ตางๆ มาประมวลจนไดผลลพัธ เชน

ไมอนมุตักิารใชบตัรเครดติเปนตน
- Rule คือ กฎเกณฑ เปนการรวมกันของ

เง่ือนไขและการกระทำอันใดอันหนึง่ท่ีระบวุากิจกรรมใด
ทีจ่ะตองกระทำตามเง่ือนไขใดในกรณนีี ้เงือ่นไขคือจรงิ
(Y = Yes, condition true) และไมจรงิ (N = No, condition
not true)

เคร่ืองมือชวยคิดเพ่ือพัฒนาการคิดเชิงระบบ
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 Rules 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Credit Limit exceeded Y Y Y Y N N N N 

Customer with good payment history Y Y N N Y Y N N 

Purchase above $200 Y N Y N Y N Y N 

Allow Credit     X X X X 

Refuse Credit X  X X     

Refer to manager  X       

Y = Yes, condition true/ N = No, condition not true 

 

 3  (Decision Matrix)  

 course.eau.ac.th/course/Download/0230805/Chapter8.doc 

Conditions 

Actions 

การประมวลผลในลักษณะของตารางการตัดสินใจ
ของการอนุมตับิตัรเครดติโดยเง่ือนไขตางๆ ซึง่ถาเง่ือนไข
เปน Y จะหมายถงึถกูตรงเงือ่นไข ถาเปน N จะไมตรง
กบัเง่ือนไข สวน Action คอื การกระทำหรือผลท่ีเกิดจาก
Condition ตางๆ วาจะไดผลอยางไร

สรุปขัน้ตอนการเขียนตารางการตดัสินใจ
(Decision Tables)

- เริ่มจากตารางเปลาคำนวณจำนวนแถวต้ัง
โดยนำจำนวนคาท่ีเปนไปไดของแตละเงือ่นไขมาคณูกัน
ไดผลลพัธเทาไรบวกอกี 1ใสชือ่เงือ่นไขแถวตัง้แถวแรก
และใสตัวเลขเรียงลำดับต้ังแต 1 ในแถวถัดมาจนครบ
ทุกแถวตั้ง

- จำนวนแถวต้ังลบดวย 1 แลวนำผลลพัธมา
หารดวยจำนวนคาที่เปนไปไดของเง่ือนไขแรกจะไดวา
จะตองเขียนคาของเง่ือนไขน้ันซ้ำก่ีคร้ัง

- ทำซ้ำสำหรับเง่ือนไขอ่ืน ๆ  เหมอืนขอท่ีแลวแต
จะใชจำนวนซ้ำของเง่ือนไขกอนหนาเปนตัวต้ัง

- ตัง้ช่ือสัญลักษณที่ใชแทนการตัดสินใจ
- สรางแถวนอนการตัดสนิใจและเตมิคาทีถ่กูตอง

ตามเง่ือนไขแตละอัน
- อานเง่ือนไขตามแนวต้ัง

- พยายามเขียนตารางนีใ้หมอกีทีเพ่ือใหกะทัดรดั
โดยตัดแถวต้ังท่ีไมจำเปนออก

จาก http://classroom.hu.ac.th/courseware/
SA/CHAPTER11/ch11_5.html

สรุป ตารางการตัดสินใจ (Decision matrix)
เปนการแสดงเงือ่นไขการตดัสินใจ (Conditions) การกระทำ
(Actions) และกฎเกณฑในการตัดสินใจ (Rules) ในรูป
แบบตาราง เปนเทคนิคท่ีรองรับการทำงานท่ีมีเง่ือนไข
ซบัซอนไดโดยไมทำใหผอูานสับสน การนำตารางการตัดสนิใจ
(Decision matrix) ไปประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนเหมาะสำหรับเนื้อหาสาระท่ีตองการใหผูเรียน
หาขอสรุปอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือนำไปสูการตัดสินใจ
เลือก ชวยใหผูเรียนใชทักษะการวิเคราะหจำแนกแยก
แยะภายใตสถานการณเง่ือนไขไดอยางสมเหตุสมผล

การประยกุตใชเครือ่งมอืชวยคดิในการเรยีนการสอน
เครือ่งมอืชวยคิดดังกลาวขางตน (แผนท่ีความคดิ

(Mindmap), ผงักางปลา (Fishbone diagram), การวิเคราะห
จดุออน จดุแข็ง โอกาส ขอจำกดั (SWOTanalysis) และ
ตารางการตัดสินใจ (Decisionmatrix)) สามารถนำ

เคร่ืองมือชวยคิดเพ่ือพัฒนาการคิดเชิงระบบ
วิลาวัลย  โพธิ์ทอง
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เครือ่งมอืเหลาน้ีมาใชตัง้แตในระดับประถมศกึษา ยกตวัอยาง
เชนการใชแผนท่ีความคิดในการพัฒนาความสามารถ
ในการจบัใจความ การเขียน หรือการอาน การใชผงักาง
ปลาเพ่ือวเิคราะหสาเหตุและผลในรายวชิาวิทยาศาสตร
การใชการวิเคราะหจดุออน จดุแขง็ โอกาส ขอจำกัดเพ่ือ
วเิคราะหตนเอง และการใชตารางการตัดสินใจในรายวิชา
คณติศาสตร เพ่ือจดัการกบัปญหา หรอืเปนแนวทางใน
การตัดสินใจอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งในการใชตารางการ
ตดัสนิใจในระดับประถมศึกษา อาจใชในกรณีการตดัสนิใจ
เลอืกซือ้สนิคา การเลือกบรโิภคอาหาร เปนตน ซึง่เปน
เร่ืองใกลตวัท่ีผูเรียนสามารถเขาใจไดงาย

สำหรับการประยุกตใชเคร่ืองมือชวยคิดใน
ระดบัท่ีสงูข้ึน สามารถนำมาใชในรายวิชาการคิดเชงิระบบ
จะใชเปนสวนหนึง่ในรายวชิาการคดิเชิงระบบในชวงแรก
ของการเรียนการสอน เพือ่ชวยจดัการความคิดของผเูรยีน
ใหเปนระบบ ปรบัและเพิม่วธิคีดิ ชวยใหสามารถแกปญหา
ที่พบไดอยางเปนระบบมากข้ึน ทำใหผูเรียนมีทักษะ
การแกปญหาไดดยีิง่ข้ึน ซึง่ผสูอนตองทำความเขาใจวา
เคร่ืองมือแตละชนดิเหมาะกบัการฝกทักษะการคดิดาน
ใดซึ่งเครื่องมือเหลานี้จะนำไปสูการสรางวงจรสาเหตุ
ของปญหา (Causal loop diagrams: CLD) ตอไป

สรุป
การคิดเชิงระบบเปนทักษะที่จำเปนสำหรับ

ศตวรรษที ่21 ทีเ่นนกระบวนการคิดมากกวาสาระเน้ือหา
เพราะฉะน้ันเครื่องมือชวยคิดเพ่ือพัฒนาการคิดเชิง
ระบบท้ัง 4 คอื 1. แผนท่ีความคิด (Mindmap) 2. ผงักางปลา
(Fishbone diagram) 3. การวิเคราะหจดุออน จดุแขง็
โอกาส ขอจำกดั (SWOTAnalysis) และ 4. ตารางการตัดสินใจ
(Decisionmatrix) จงึจำเปนอยางย่ิงในกระบวนการเรียน
การสอน เพือ่ชวยพฒันาทกัษะการคดิในดานตาง ๆ  ให
แกผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถจัดการกับปญหาท่ีมี
ความซับซอน จนสงผลกระทบซึ่งกันและกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

นอกจากเครื่องมือชวยคิดดังกลาวแลว ยังมี
เคร่ืองมือชวยคิดอืน่ ๆ  อกีมากมายท่ีจะชวยพัฒนาความคิด
เชงิระบบ บทความนีเ้ปนเพียงขอเสนอแนะสวนหนึง่ใน
การพัฒนาความคิดเชิงระบบอยางมีคุณภาพ

เคร่ืองมือชวยคิดเพ่ือพัฒนาการคิดเชิงระบบ
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การประเมนิโครงการพัฒนาครภูาษาองักฤษ ของสถาบนัภาษาอังกฤษ
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Maream Nillapun*
Chaiyos Phivitayasirithum **
Siriwan Vanichwatanavorachai ***
Ubonwan Songserm****

บทคัดยอ
การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ของสถาบันภาษาองักฤษ ตามโครงการความรวมมอืระหวาง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) กบัมลูนธิเิทมาเสก็ และ SEAMEO RELC ประเทศสงิคโปร
มีวัตถุประสงคการวิจัยคือ เพ่ือประเมินพัฒนาการการสอนภาษาอังกฤษ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของครูภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม เพื่อประเมินสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อประเมิน
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาองักฤษ และเพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และการเขาสูประชาคมอาเซียน กลุมผูใหขอมูลที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย กลมุผใูหขอมูลระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก ผอูำนวยการสถานศึกษา จำนวน 43 คน หวัหนา
กลมุสาระการเรียนรภูาษาตางประเทศจำนวน 43 คน ศกึษานิเทศกกลมุสาระการเรียนรภูาษาตางประเทศ จำนวน
43 คน ครผูสูอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรม จำนวน 43 คน นกัเรยีนทีเ่รยีนวชิาภาษาอังกฤษทีเ่รยีนกบัครผูสูอน
ภาษาองักฤษทีผ่านการอบรม จำนวน 1,815 คน ครเูครือขายในการขยายผลการจัดการเรียนการสอนของครูผสูอน
ภาษาองักฤษท่ีผานการอบรม จำนวน 509 คน และกลมุผกูำหนดนโยบายและพัฒนาแนวคิดในการพัฒนาครภูาษา
อังกฤษของสถาบันภาษาอังกฤษ ไดแก ผูบริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 คน
ผูประสานงานโครงการ จำนวน 1 คน และผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยประกอบดวย แบบประเมินตนเอง ประเด็นการสนทนากลุม แบบประเมินคุณภาพคุณภาพงานวิจัย
ชุดฝกอบรม (Module) หนวยการเรียนรู/แผนจัดการเรียนรู แบบสังเกตพฤติกรรมการการสอนภาษาอังกฤษ
แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณความคิดเห็น แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติคารอยละ(%) คาเฉล่ีย (x) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย พบวา ครูภาษาอังกฤษมีพัฒนาการดานการสอน และมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของตนเอง สงูขึน้กวากอนการอบรม สมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษพบวามคีวามสามารถในระดับมาก ความสามารถ
ในการทำวิจัยในช้ันเรียน สื่อ/นวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก ความสามารถใน
การขยายแนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูครูเครือขาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
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Introduction
With the completion of ASEAN Economic

Community (AEC) in 2015, member countries’
skilled labor will soon be allowed to move freely
across the region. The more liberalized labor
market could provide opportunities for Thai workers;

นักเรียนมีพัฒนาการดานการเรียนรูภาษาอังกฤษดีขึ้นมาก  รูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ  DATANE
 มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการสอนการใชภาษาอังกฤษสรางเครือขายเพ่ือพัฒนาความเปนมืออาชีพและเปน
ผูนำทางนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและสรางม่ันใจในการสอนภาษาอังกฤษมี 6 ขั้นตอน
1. การพัฒนา (Developing) 2. การประเมนิ (Assessing) 3. การฝกอบรม (Training) ในประเทศตางประเทศ
4. การประเมินเพ่ือเปนผูฝกอบรม (Assessing to be the Trainer) 5. การสรางเครือขายและการขยายผล
(Networking and Disseminating)6.การเปนชมุชนมืออาชีพดานภาษาองักฤษ( English Professional Community)

Abstract
It is universally accepted that continuous professional development can significantly improve

teacher effectiveness and student achievement. A professional development programme strategically
integrated in an educational system is likely to provide a promising sign of positive outcomes. Processes
to ensure that any capacity-building programme contain high quality to master teachers ‘valuable skills
are, therefore, required. This research article highlights results of a capacity-building programme
initiated by the English Language Institute, Office of the Basic Education Commission, Ministry of
Education which has been in partnership with Temasek Foundation CLG Limited and Southeast
Asian Ministers of Education Organization Regional Language Center (SEAMEO RELC), Singapore.
This professional development programme has been applied to promote skills and knowledge
required for English teachers in Thailand in order to better prepare students in the country for ASEAN
Community in 2015.

The research was conducted to explore the effectiveness in developing teaching and
professional behaviors of the teachers taking part in this programme, and was also aimed to eventually
propose of a model for English language teachers and to identify characteristics of English language
teachers for the 21st century. Project evaluation and mixed method approaches were applied as the
major conceptual framework of the analysis. Results indicated strong satisfaction of this capacity
building programme. Towards this end, the research identifies systematic model of teacher’s expected
competencies is teacher capacity building.
KeyWords : Project Evaluation/ English Teacher Development/ Competencies in English Language
Teaching

however, they need to be equipped with English
proficiency and cultural understanding of people
from different countries. In order to either reap
benefits from liberalization or survive the strong
competition among themselves and from ASEAN
workers,
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Thai workers inevitably need to improve their
necessary working skills, for example, international
languages, computer usage, and creativity.
Consequently, it is crucial for Thai workers to advance
their working skills to catch up with the globalizing
trend and to increase their job performance.
Among those necessary working skills, English
language proficiency is one of the most important
tools as language is a fundamental part of workers’
human capital.

According to the current plan (Eleventh
National Economic and Social Plan (2012-2016)
of the country, it sets two out of four major missions
in supporting the knowledge society. The first one
is “to develop people with integrity, knowledge and
skills appropriate to their ages, and to strengthen
social institutions and local communities for positive
adaptation to changes.” And the second mission
is “to enhance the efficiency of production and
services based on local wisdom, knowledge,
innovation, and creativity by developing food and
energy security, reforming the structure of the
economy and consumption to be environmentally
friendly, and strengthening relations with neighboring
countries in the region for economic and social
benefits.”

The current National Education Plan
(2002-2016) emphasizes human-centered
development and an integrated/holistic scheme
of education, religion, art and culture in order to
increase quality of life. The plan serves as
a framework for formulating the development
and operational plans in all levels of the education
system. More specifically, the Plan aims to lead to
a Knowledge-Based Economy and Society,

promote continuous learning, and involve all
segments of society in designing and decision-
making concerning public activities.

Amongst other main educational inputs,
teachers are usually regarded as one of the most
important inputs affecting students’ achievements
and quality of education of the country as a whole.
As teachers play essential role in reforming the
learning process and are considered change
agents for educational quality improvement, great
efforts have been made to upgrade the status and
standards of the teaching profession, through both
pre-service and in-service training programmemes.
To upgrade teaching to a highly respected
profession, teachers have been empowered and
professional standards have been controlled.
In conformity with National Education Act,
the teaching profession development system
in Thailand has been reformed in four key areas:
teacher educational development; personnel
management and a new salary scale; maintaining
professional standards; and the development and
promotion of teachers and educational personnel.

Thailand’s major on-going education reform
is the Second Decade of the Fourth Phase of
Educational Reform (2009-2018) reflects major
educational priorities and strategies. One of the
major visions of this reform emphasizes the new
generation of teachers (OEC, 2009) as it is relevant
to other major educational issues, including
internationalization of education in Thailand,
quality of education problems, regional disparities
and inequalities, and development of science and
technology and related research and development.
The teachers of this generation are expected
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to be Professional Teachers or C-Teachers who
acquire skills of the next-generation learning.

The English Language Institute, Office of
the Basic Education together with SEAMEO
Regional Language Centre (RELC) has developed
the capacity-building programme for English
teachers in the country in order to improve the
standards of English language teaching and
learning. Three phrases of outcomes; initial
outcomes, intermediate outcomes, and longer-term

outcomes have been set to identify relevant
activities that will finally help the country to reach
the long term goal. Below is the diagram of
developmental phrases and major targets involved
in the impact study. However, this research study
is particularly intended to focus on the Master
Teacher Programmeme, and to find out whether
the programme reaches its Initial Outcomes and
Intermediate Outcomes.
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The objectives of this research study are to
evaluate development of English language
teaching and professional behaviors of English
teachers who took part in this capacity building
program. Additionally, it is aimed to seek opinion
of school directors, supervisors and heads of
English department toward the participants’
teaching competencies. Eventually, a proposal of
model to increase the capacity building for English
language teachers and to identify characteristics
of English language teachers for the 21st century
and ASEAN community is recommended for
further implementation.

Research Model and Conceptual Framework
Capacity building should be driven by

clearly defined objectives that state what the
initiative is intended to achieve and how it will
accomplish its objectives.  Due to the fact that
this research was aimed to evaluate the capacity-
building program of an initiative by the Ministry
of Education of Thailand, the theoretical and
conceptual framework of the study, several models
related to project evaluation are applied. The
conceptual framework stresses the interrelationship
of the three components: evaluation models,
English language teaching and quality of learning.

Evaluation Models
Three major models in evaluating research

projects consisted of “a goal’s attainment model”,
“operations-description and judgment model” and
“evaluation model”. Tyler’s model of evaluation
focuses on an examination whether desired
educational objectives have been attained or not.

It was used to evaluate the achievement level
of either individuals or a group of students. The
evaluator working with this model is interested
in the extent to which students developing in the
desired way.  As for Countenance’s Model for
conducting education evaluation, the model
emphasizes on two major operations-description
and judgment.  The model divides descriptive acts
according to whether they refer to what was
intended or what was actually observed. It is
indicated that both intentions and what actually
took place must be fully described. Additionally,
CIPP model of evaluation was applied in this
research study. CIPP is an acronym representing
the four types of evaluation identified by this model
namely, context evaluation, input evaluation,
process evaluation and product evaluation
(Education, 2008: 1-12; Stufflebeam & Shinkfield,
2007: 325; and มาเรยีม นลิพันธ ุ2553). Evaluation
is the process of delineating, obtaining and
providing useful information for judging decision
alternatives. To collect in-depth information for this
study, Stakeholder analysis of qualitative data of
Robert E. Stake was also applied as the research’
s conceptual framework for further improvement
of the project.

English Language Teaching Conceptual Framework
Office of the Basic Education Commission,

Ministry of Education of Thailand (Office of the
Basic Education Commission of Thailand, 2553)
has applied David McClelland, psychological
theorist, Harvard University, theories, as the model
for evaluating teacher’s competencies. Mc Clelland’s
theory of competency focuses on different levels
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of competency. Behavioral components such as
motives, attitude, traits, thinking styles, self-image,
and social role have been applied by the Office of
the Basic Education Commission as fundamental
concept for promoting competencies of teachers
in the country.  Descriptions of Core Competency
and Functional Competency were identified and
promoted as a focus of evaluation within the
Ministry of Education.  As for this research study,
competencies related to English language teacher
were carefully investigated. Competencies related
to teaching, profession, lesson plan writing,
development of research and innovation, and
training aspects were identified and evaluated.

Quality of Learners
Basic Education Core Curriculum (2551

A.D. 2008) of the Ministry of Education, Thailand
which served as the national education has been
applied as the core focus on quality of learning
in this study.  As guiding principles for human
development for the 21st century, the core curriculum
focuses on learners’ development for attainment

of the following desirable characteristics, enabling
learners to enjoy a life of harmony among others
as Thai citizens and global citizens: Love of
nation, religion and king; Honesty and integrity;
Self-discipline; Avidity for learning ; Observance
of principles of Sufficiency Economy Philosophy
in one’s way of life ; Dedication and commitment
to work; Cherishing Thai-ness; Public-mindedness.
In addition, knowledge and skills for communication,
thinking, problem-solving, technological knowhow,
and life skills are also the goals of this core
curriculum.

As indicated in the goals of learning set
for the national basic core curriculum, quality of
learning for Thai students need to be reflected from
several aspects such as learning achievement,
English language skills according to standard and
indicators, desirable characteristics, and opinion
related to language teaching. These aspects of
information can be used to reflect the quality of
learning, and thus were used as conceptual
framework of this research.

The following figure indicates conceptual framework of this research study:
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Conceptual Framework of the Study

Research Methods
This study is an evaluation research applying

theoretical frameworks from Tyler, Stake and
Stufflebeam models. Mixed methods were
employed in the study by using both quantitative
and qualitative methods. Three major processes
of the mixed methods approach as the conceptual
frame conducted in this study included:

1. An in-depth study of fundamental
information including analysis of the capacity-build-
ing program initiated by the English Language
Institute, Office of the Basic Education Commis-
sion, Ministry of Education in collaboration with
Southeast Asian Ministers of Education Organization
Regional Language Center (SEAMEO RELC);
focus group and individual interviews. The content
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analysis was used to analyze qualitative data and
descriptive statistics were used to analyze the
quantitative data.

2. An evaluation of teacher’s teaching
competencies. As for this research study, it is
divided into four major categories: changes of
professional behaviors, lesson plan writing, classroom
research and innovation skills, and skills as master
teachers.

3. A synthesis of capacity building
model for English language teachers and the
desirable characteristics to prepare the students
as 21st century teachers.
Population and samples of this research including
all related stakeholders are shown in the table
below:
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To collect extensive information, several
research tools were developed and implemented,
including 1) a self-evaluation form in language
teaching and professional behaviors, 2) in-depth
interviews of the participants, 3) lesson plan’s
evaluation, 4) a classroom observation form,
5) evaluation of classroom research/instructional
media/ or related innovation in language teaching
and learning, 6) evaluation of a teaching module
produced by the participants, 7) questionnaire for
master teachers ‘teaching, 8) in-depth interviews
related to the participants’ behaviors and professional
competencies, 9) in-depth interviews related to the
participants’ teaching, 10) questionnaire of the
students’ opinion about their teachers and
11) in-depth interviews of the executives and
experts in language teaching policies of the
English Language Institute, Office of the Basic
Education Commission.

Results and Discussion
According to the first objective of the research,

which was intended to evaluate development of
English language teaching and professional
behaviors of English teachers who took part in
this capacity building program, the self-evaluation
of the English teachers was generally found higher
than before participating in the program. The
following questions were answered by the
participants to analyze the outcome of the capacity
building program:

1. What do you think about the overall
process of this training programme? Are you
satisfied with that? How? Please also express your
opinion towards the initial programme organized

in Thailand and the programme organized in
Singapore.

2. State the benefits of the following
aspects obtained from attending the course

3. How has the course helped you in
your current job?

3.1 Development and skills in language
teaching

3.2 Lesson plan and lesson construction
3.3 Classroom research/Innovation

in language teaching and learning
3.4 Students’ English language

competence
4. Are you satisfied with the overall ca-

pacity building programme? Please state the rea-
sons and suggestions

5. What do you think about the selection
process of the participants in this programme?
Is the program suitable for the qualification of the
participants? How? Please state the reasons

6. Please suggest approaches, processes,
models, and activities in which the Office of Basic
Education Commission (OBEC), Thailand should
further collaborate and improve the capacity build-
ing programme with TF-SEAMEO in the future.
What activities/skills/knowledge should also be
included in this program if it is organized in the
future?

7. As the ASEAN Economic Community
(AEC) will come into fully effect in 2015, and to
prepare Thai students for the readiness to compete
in a global economy for 21st century, what competence
and capability should an English teacher have?
What skills/knowledge/content should an English
teacher have?  Please also suggest ways to help

An Evaluation of a Capacity Building Programe of English Teachers in Thailand
Maream  Nillapun



วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 10 ฉบับท่ี 2 (พฤศจิกายน 2555 - มนีาคม 2556)

52

the teachers to obtain those skills/knowledge and
content.

8. What do you think about one of the
requirements in which the programme required you
to share your learning/innovation with other teachers

after you returned from the training?  Are you
satisfied with this task? How should it be further
developed? As for the teachers ‘self-evaluation,
questions related to eight components of teacher
competencies were employed.

As can be observed from the result of the
self-evaluation of teacher’s competencies, the
teachers, generally, expressed higher satisfaction
toward their own competencies after attending the
capacity-building program. The overall satisfaction
was found much higher than before attending the
program (3.54 and 4.48).

The Contents Component gained highest
scores (4.65) which reflected that the teachers

were highly satisfied with the knowledge and
pedagogy in language teaching gained during the
capacity-building program. The lowest scores found
from the statistical description were on the component
of Curriculum and Lesson Plan Writing (4.30), yet
it was still considered at the high level of the
satisfaction. The follow-up interviews conducted
after the questionnaire showed that lesson plaen
writing was not the major focus of the instructor at
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the program.  Instead the focus was given more
on theoretical concept and creative idea behind
each lesson plan, not on the lesson plan writing.

Additionally, the findings obtained from
the opinion of school directors, supervisors and
heads of English department stated that the
participants of this capacity building program
could perform their teaching professionally. They
applied extensive methods and techniques in
language teaching and learning in all four skills.
They could effectively and strategically planned
and carried out their lesson plans. Student-cen-
tered learning, innovation in developing instructional
materials, and language testing and assessment
were found in the participants. Furthermore, the
participants were more confident and active in their
profession. The findings also indicated that they
could produce more innovation in teaching, and

obtained higher respect from the schools and their
communities.

The research was also conducted to pro-
pose a model for English language teachers and
to identify characteristics of English language
teachers for the 21st century and ASEAN community.
“DATANE” was proposed as a capacity building
model for English language teachers and to identify
characteristics of English language teachers for
the 21st century and ASEAN community. The six
major procedures consisted of “developing”,
“assessing”, “training”, “assessing to be the trainers”,
“networking and disseminating”, and “English
professional community”. Throughout the processes
of implementing these six proposed procedures,
strong mentor and partnership with all stake holders
involved is necessary as indicated in the following
figure:

Six Proposed Procedures of a Capacity-Building Model in Enhancing the Teacher’s Competencies
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To effectively implement a capacity-building
program to enhance the teacher’s competencies,
the following were factors contributing to the success
of English language teachers’ development program.
Furthermore, according to the research study,
there are five major aspects that highly contribute
to the success of English language teacher’s
development program:

1. School support: English language
teachers’ effectiveness in taking part of the
development program needs strong support from
his/her school, especially from school principals
and colleagues.

2. English teacher’s willingness to
personal development: By recognizing and
addressing the instrumental role of “self” in teacher
development, a language teacher development
program is likely to meet its objectives. Improvement
will not be achieved by forcing a teacher to take
part in the program.

3. Government continuous support:
Impact of a teacher development program is
normally observed over long periods of time and
can be affected by unstable political situation and
social environment and by a lack of sustained
resources. Hence it is vital to take into the
consideration not only the immediate implications
of a teacher development program when it is
being developed, but also the long-term requirements
in terms of political support, and finance.

4. Professional and teaching credential:
Teacher education should be organized and
sustained through series of learning activities,
intended to strengthen teachers’ commitment and
competence.  It is important that the government

needs to develop ongoing guidance, monitor and
support by giving the teachers more autonomous
guideline in deciding on their own training and
education, and it is especially important that the
government needs to provide policies that link
promotion to participation and success in training.

5. Partnership in teacher development:
It is essential for the government to continuously
seek partnership with both public and private
sectors at national and international levels to help
developing teacher education program. Financial
resources and innovative teaching approaches
can be achieved with the strong partnership with
them. In conjunction with the government education
experts, other public and private sectors from
around the world can contribute with new
approaches, activities and materials that any
English language teachers can use to help
students achieve their full potential.

Three major aspects of the characteristics
of English language teachers for the 21st century
and ASEAN community are composed of
“knowledge”, “skills”, and “attributes”. Knowledge
includes 1. Content related to language teaching
and learning, language assessment and instructional
media and technology, 2. Cross cultural
understanding, 3. Action Research, 4. Global
awareness issues and  5. Social issues. Skills
include 1. Communication, 2. Innovation, 3. Creativity,
4. Problem Solving, 5. Life and Career skills
6. Integrating and 7. Collaboration. Attributes
include 1. Smart,  2.Leadership,  3. Self Confidence,
4. Positive Thinking, 5. Life Long Learning,
6. Professionalism and 7. Moral and Ethic.
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Suggested Policies for the government
Strong positive outcomes were found from

the study. The program could effectively contribute
to the Basic Education of Thailand as indicated
that the teachers found the knowledge and
experience gained from the program useful for their
teaching and profession. The researchers suggested
policies and implementations if the program is
carried out in the future. Firstly, English Language
Institute, Office of the Basic Education Commission
should continuously support this program.

The long-term sustainability of the program
is essential for more sustained impact. Furthermore,
several criteria of the selection process and more
coverage of the groups of participants should be
taken into the consideration. In addition to TEMASEK,
English Language Institute, Office of the Basic
Education Commission should also seek other
partnerships with other local higher education
institutions providing language teaching and
learning training as a form of official memorandum
of understanding (MOU).

Regarding to the selection process,
teachers should be given more opportunities to
take the placement test. If they later pass the
required level, they should be able to participate
in the program. It is essential that the participants
of the program and the English teachers who are
trained by them should continuously work together
to strengthen their professional network.

Furthermore, English Language Institute,
Office of the Basic Education Commission, together
with Education Service Area Offices and other
higher education institutes, should develop and
implement more systematic and on-going coaching

and mentorship as a collaborative partnership.  As
for the training process, domestic and international
trainings should be organized. As for international
training, trainings at other English native speaking
countries such as the United Kingdom, the United
States, and Australia should also be considered.
Most importantly, more collaboration with the
participants’ schools is required.  English Language
Institute, Office of the Basic Education Commission
should seek other support and contribution from
the schools in terms of financial support and time.
It was found out that teachers and schools are
willing to contribute more to the program if they
are properly informed.

Implementation of Research Findings
1. Supervision system needs to incorporate

coaching and mentoring models.
2. Before sharing their knowledge and

experience gained from the training with other
schools, the participants should be required to
share with the colleagues at their schools first.

3. Continuous assessment of the English
teacher’s competence and proficiency is important.
Prior to taking part in this program, English
teachers should improve themselves first to meet
the minimum requirement before receiving the
opportunity to attend the program.

4. Online training and social network
tools should be encouraged as an alternative tool
for the continuous self-learning and improvement.

5. As a motivational mechanism, not only
new participants recruited from the placement test,
but also English teachers with extensive experience
should be provided this opportunity as a reward.
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Recommendations for Further Studies
1. More research studies related to

English language instructional models and
development of English teaching competencies
should be conducted.

2. More research studies to synthesize
both qualitative and quantitative studies of
characteristics of English teachers, English teacher
development, strategies in producing English
teacher should also be carried out.

3. Lesson distilled from the best
practices of the teachers and the supervisors who
participated in this program should be undertaken.

4. Research and development related to
systematic coaching and mentoring for both
English teachers who participated in this program
and the teachers who are trained by these participants
should be able to suggest insightful learning.

5. Research and development in English
teachers’ standards, and language teaching
indicators should be further studied.

Conclusion
There are some important conclusions

that can be usefully drawn from this project
evaluation research that may have implications for
planning teacher’s development policies. Findings
from this research study evidently revealed
significantly positive outcomes.  The program could
effectively contribute to the Basic Education of
Thailand as indicated that the teachers found the
knowledge and experience gained from the
program useful and relevant for their teaching and
professional development.

Results suggest that there is a link between
knowledge and skills acquired by the participants
and increased their performance in the profession.
To prepare Thai students to be fully integrated
with ASEAN community, and develop essential
skills for the 21st century, further continuous
implementation of this capacity building program
is extremely important as any effective and
sustainable programs might take up to ten years
to see the better results.  Office of the Basic
Education Commission together with participants,
schools, community, and community of English
profession should collaborate in order to create
systematic and continuous development of this
program.  As a blueprint for moving forward,
suggestion for strategic planning and implementation
are provided to improve the teachers’ skills, knowl-
edge-base and competencies.
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บทเรียนทองถิ่นภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนสำหรับ
นกัเรียนในเขตอำเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม

Local English lessons for enhancing reading and writing skills for students in the area
of Sampran district, Nakhon Pathom province

วไิลรตัน ครีนิทร*

บทคัดยอ

งานวิจยัน้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือพัฒนาบทเรียนทองถิน่ภาษาองักฤษจากขอมลูในอำเภอสามพรานจงัหวดั
นครปฐม และศกึษาผลของการทดลองใชบทเรยีนทีม่ตีอความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจการเขียน และ
ความคิดเห็นของผูเรียนและผูสอนท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนทองถ่ิน กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 จำนวน 45 คน ในภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2555 จากโรงเรียนนาคประสิทธ์ิ เคร่ืองมือ
ทีใ่ชในการวจิยั คอื บทเรยีนทองถิน่และแผนการจัดการเรยีนร ูแบบทดสอบการอานและการเขียน และแบบสอบ
ถามความคิดเห็นของผูเรียนและผูสอน การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชวิธีหาคาเฉล่ียและคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหา บทเรียนทองถ่ินท่ีพัฒนาข้ึนมี 3 บทแผน
การจดัการเรียนรแูละซดีปีระกอบบทเรยีน ผลการทดลองใชบทเรยีนพบวานักเรียนมีคะแนนดานการอานเพือ่ความเขาใจ
และการเขียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยคะแนนดานการเขียนเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอย ความคิดเห็นของผูเรียน
ทีม่ตีอการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนทองถ่ินในดานเน้ือหา กจิกรรม บรรยากาศในชัน้เรียนและประโยชนทีไ่ดรบั
อยใูนระดบัมากทกุดาน ซึง่สอดคลองกับความคิดเห็นของผสูอนทุกดาน ยกเวนดานเน้ือหาท่ีอยใูนระดบัปานกลาง
คำสำคญั : บทเรียนทองถ่ินภาษาอังกฤษ ความสามารถในการอาน การเขียนบรรยาย

Abstract

The purposes of this study were to develop English lessons based on local information of
Sampran district and to study the consequence of the instruction on students’ reading comprehension
and writing abilities and the students’ and teacher’s opinions. The sample was 45 grade 8 students
studying in the second semester of the academic year 2012 from Nakprasith School. The instruments
used for study and collecting data were local lessons, lesson plans, reading and writing tests and
opinion questionnaires for students and a teacher on the utilization of the local lessons. The developed
local lessons consist of 3 units, accompanied by lesson plans and a CD of all units. The results of the

รองศาสตราจารย ดร.โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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lesson implementation reveal that the students’ reading ability scores are higher in the posttest than in
the pretest. The writing test scores of the posttests are also a little bit higher than those of the pretests.
The students’ and teacher’s opinions on the English local lessons instruction are found to be at a high
level for the aspects of contents, activities, classroom atmosphere and usefulness of the lessons.
However, the aspect of the teacher’s role obtained from the teacher’s questionnaire is rated at a
moderate level.
Keywords : English local lessons, reading comprehension, narrative writing

บทนำ
ภาษาองักฤษถูกกำหนดใหเปนภาษาราชการ

(working language) เพ่ือส่ือสารกนัระหวางประชากร
ซึง่จะรวมตวักนัเปนประชาคมอาเซยีน (ASEAN community)
ในป พ.ศ. 2558 ดงันัน้สถานศกึษาทกุระดบัในประเทศไทย
จึงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพรอมใหคนไทย
มคีวามรแูละทักษะทางภาษาองักฤษเพ่ือเพิม่โอกาสใน
การเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนทางสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกจิและการเมือง ในการตดิตอส่ือสารหรอืเผยแพร
ขอมลูขาวสารของคนในกลมุประเทศอาเซยีนนัน้สมาชกิ
จำเปนตองมีความรูและความเขาใจในดานวัฒนธรรม
ของกันและกันเพ่ือเอ้ือประโยชนในการเรียนรูหรือ
ทำธุรกจิรวมกัน  การเตรยีมความพรอมโดยเฉพาะดาน
ความรหูรอืความเขาใจเก่ียวกับชวีติความเปนอยรูวมถงึ
บรบิทในชุมชนของตนเอง เชน อาหาร วถิชีวีติ แหลงทองเท่ียว
หรอืภมูปิญญาของคนในชุมชน เปนความรทูีจ่ะชวยให
คนในกลมุประเทศอาเซยีนเห็นความสัมพันธของคนใน
ภูมิภาคน้ี ซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งในการสรางเครือขาย
และการทำงานรวมกนั หลกัสตูรแกนกลางสำหรับการศกึษา
ขัน้พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กม็จีุดมงุหมายใหผเูรียน
มจีติสำนกึในการอนรุกัษวฒันธรรมและภูมปิญญาไทย
อนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551) การไดเรียนรเูก่ียวกับวิถชีวีติในชมุชนของตนเอง
จะชวยเพ่ิมพนูความผูกพนัหวงแหนวัฒนธรรมและเขาใจ
วถิชีวีติของตนเองมากขึน้ ซึง่แนวทางหน่ึงในการพัฒนา
ผเูรยีนเพือ่ใหมคีวามรแูละทกัษะในการอธิบายเกีย่วกับ
วฒันธรรมและความเปนอยโูดยใชภาษาอังกฤษ ในการ

ถายทอดก็คอืการจดักิจกรรมการเรยีนรผูานการอาน เร่ือง
ราวเก่ียวกับทองถ่ิน

ปจจัยสำคัญที่ทำใหผูอานสามารถอานได
เขาใจน้ันประกอบดวย ทักษะในการเดาความหมาย
ความรูเร่ืองโครงสรางภาษา คำศัพทและวัฒนธรรม
ทีป่รากฏในเร่ือง กลวธิกีารอานและการพัฒนาความเร็ว
ในการอาน (Finocchiaro and Brumfit, 1983: 144)
นอกจากน้ีหากผูอานไดอานเรื่องที่คุนเคยจะสามารถ
ทำความเขาใจคำศัพทที่ไมเคยเห็นมากอนไดงาย และ
ในขณะเดียวกันก็สามารถใชความรูเดิมท่ีมีอยูเพ่ือทำ
ความเขาใจเร่ืองท่ีอาน โดยไมจำเปนตองรคูวามหมาย
ของคำศพัทยากนัน้ๆ (Nation, 1990) ความสามารถใน
การอานเรือ่งท่ีคนุเคยแลวเขาใจไดงายกวาการอานเรือ่ง
ที่ไมเคยพบมากอนนี้เปนหลักการของทฤษฎีโครงสราง
ความรเูดมิ (Schema Theory) ซึง่เชือ่วาสมองเปนทีเ่กบ็
และสั่งสมความรูและประสบการณตางๆ ทั้งที่เปน
รปูธรรมและนามธรรม ทีม่คีวามเช่ือมโยงกันเปนลำดับช้ัน
(building block) และเครือขาย (network) เม่ือมีขอมูล
ใหมก็จะไดรับการเช่ือมโยงเขากับขอมูลเกาดวย
(Rumelhart, 1981) เมือ่ผอูานมีความรเูดมิเก่ียวกับเร่ือง
ทีอ่านอย ูความรนูีจ้ะชวยใหอานบทอานไดเขาใจงายข้ึน
สมิทธ (Smith, 1973: 52) กเ็ช่ือวาความรเูดิมมีผลตอ
การอานอยางมาก โดยเห็นวาความคิดรวบยอดหรือ
ความรูเดิมของผูอานท่ีนำมาใชในการทำความเขาใจ
บทอานน้ันมคีวามสำคญัมากกวาภาษาท่ีปรากฏในขอความ
ในบทอาน ดงัน้ันวิธหีน่ึงท่ีผสูอนจะชวยใหผอูานสามารถ
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เขาใจเร่ืองท่ีอานไดงายข้ึนก็คือการใชบทอานท่ีผูอานมี
ความรเูดิมอยแูลว ซึง่แมบทอานจะมีคำศพัทใหมทีน่กัเรียน
ไมรใูนปรมิาณมากกวาบทอานทีผ่เูรยีนใชอานอยกูต็าม
ผูอานจะยังสามารถเขาใจบทอานไดโดยใชความรูเดิม
เดาความหมายของคำหรือโครงสรางไวยากรณทีป่รากฏ
ในขอความ การอานเรือ่งท่ีเกีย่วของกับความเปนอยใูน
ชมุชนของผเูรยีนจึงเปนแนวทางหน่ึงทีจ่ะชวยใหผเูรยีน
สามารถอานเน้ือเร่ืองไดเขาใจมากขึ้นและยังชวยใหมี
ความรเูพ่ิมเติมเก่ียวกับชมุชนของตนเอง อนัจะนำไปสู
ความสามารถในการพูดหรือเขียนเพ่ืออธิบายหรือให
ขอมลูเก่ียวกับตวัเองและชุมชนมากขึน้

สาระท่ี 3 ของกลมุภาษาตางประเทศท่ีปรากฏ
ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐานพุทธศักราช
2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) มเีกณฑมาตรฐาน
ดานการใชภาษาใหสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
โดยกำหนดใหใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยง
ความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและเปนพื้นฐานใน
การพัฒนา แสวงหาความร ูและเปดโลกทัศนของผเูรียน
นอกจากนี้สาระที่ 4 ดานภาษากับความสัมพันธกับ
ชมุชนและโลก มาตรฐานท่ี 2 กำหนดใหใชภาษาตางประเทศ
เปนเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบ
อาชีพและการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก ดังนั้น
ในการเตรียมการเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนโรงเรียน
ควรพัฒนาผูเรียนใหไดตามมาตรฐานที่กำหนดไวใน
หลักสูตร การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับ
ชมุชนในดานตาง  ๆเชน เกษตรกรรม ภมูศิาสตร ประวัตศิาสตร
เปนตน จงึเปนแนวทางหน่ึงท่ีจะชวยใหโรงเรียนสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรแกนกลางได

จากความจำเปนที่สถานศึกษาจะตองเตรียม
ความพรอมในการพัฒนาประชากรของประเทศเขาสู
ประชาคมอาเซียนและจากมาตรฐานของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 จงึเปน
แนวทางใหผวูจิยัพฒันาบทเรยีนภาษาองักฤษทีจ่ะชวย
ใหผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับชุมชนของตนเองไปพรอมๆ
กบัการเพ่ิมพนูความรแูละทักษะทางภาษาอังกฤษดาน

การอานและการเขียนในขณะเดียวกันผูสอนก็สามารถ
นำความรแูละประสบการณจากการจัดกิจกรรมไปพัฒนา
บทเรียนดวยตนเอง รวมท้ังไดเรียนรกูระบวนการพัฒนา
หลักสูตรจากขอมูลทองถ่ินไปดวย ซึ่งจะเปนประโยชน
สำหรบัการพฒันาตอยอดไปสกูารพัฒนาหลกัสูตรอ่ืนๆ
ในโรงเรียนในเขตพ้ืนทีอ่ืน่ตอไปนอกจากน้ันการพัฒนา
บทเรยีนภาษาอังกฤษจากขอมลูทองถ่ินอำเภอสามพราน
ครัง้น้ียังมงุศึกษาผลทีไ่ดจากการทดลองใชบทเรยีนท่ีมี
ตอความสามารถทางการอานและการเขยีนของนักเรยีน
และความคิดเห็นของนกัเรียนและครูสอนภาษาองักฤษ
ที่ไดมีประสบการณในการใชบทเรียนทองถ่ินภาษา
อังกฤษที่พัฒนาขึ้นดวยเชนกัน

วธิวีจิยั
กลมุตัวอยาง
กลมุตวัอยางเปนนกัเรยีนในระดบัมธัยมศึกษา

ปที ่2 ทีก่ำลงัเรยีนอยใูนภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2555
จากโรงเรียนนาคประสิทธิ์ อำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม จำนวน 1 กลุมที่ไดมาจากการสุมอยางงาย
โดยใชหองเรียนเปนหนวยสำหรับการสมุ

ตวัแปรท่ีศกึษา
ตวัแปรตน ไดแก บทเรียนภาษาองักฤษเก่ียวกับ

ทองถิน่อำเภอสามพรานทีผ่วูจิยัพฒันาขึน้จำนวน 3 บท
คอื Guavas, How to Grow Guava Trees และ Amazing
Sampran ประกอบดวยเน้ือเรือ่ง กจิกรรมการเรยีนการสอน
การประเมินผล สื่อการสอนและคูมือครู โดยกระบวน
การเรยีนการสอนประกอบดวยกจิกรรมกอนอาน ขณะอาน
และหลังอานซึ่งบูรณาการกับการพูดและการเขียน
สวนขอมูลทองถ่ินเปนขอมูลเก่ียวกับวิถีชีวิตของชาว
อำเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยใชขอมลูทนุตำบล
จากโครงการตำบลผาสุกของมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม
แลวคัดเลือกหัวขอ ฝร่ัง การปลูกฝรั่งและประวัติและ
การทองเท่ียวในอำเภอสามพรานมาพัฒนาเปนบทเรียน
ตวัแปรตาม ประกอบดวย 1) ความสามารถในการอาน

บทเรียนทองถิ่นภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียน
วิไลรัตน  คีรินทร
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ภาษาอังกฤษเพือ่ความเขาใจ ทีว่ดัความรเูกีย่วกับขอมลู
ทองถิน่ประเมนิดวยแบบทดสอบการอาน 2) ความสามารถ
ในการเขียนซ่ึงประเมินจากแบบทดสอบการเขียน
บรรยายภาพ 2 เร่ือง 3) ความคดิเหน็ของผเูรยีนทีม่ตีอ
การเรียนดวยบทเรียนทองถิ่นที่ผูวิจัยสรางขึ้นในดาน
เนือ้หา กจิกรรมการเรียนการสอนบรรยากาศในหองเรยีน
และประโยชนทีไ่ดรบั โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น
มรีปูแบบเปนมาตราประมาณคาใหเลือก 5 ระดับ  และ
4) ความคดิเหน็ของผสูอนในประเดน็เดยีวกบัแบบสอบ
ถามของผเูรยีนแตเพิม่ดานบทบาทครูและประเมิน โดย
ใชแบบสอบถาม

เครื่องมือวิจัย
เครือ่งมอืสำหรบัเกบ็ขอมลู ประกอบดวย แบบ

ฟอรมการสมัภาษณขอมลูทองถ่ินบทเรยีนทองถ่ิน และ
แผนการจัดการเรียนรูซึ่งใหรายละเอียดวิธีสอนและ
การจัดกิจกรรม เฉลยคำตอบ แนวทางการวัดและ
ประเมินผลการทำกิจกรรมของนักเรียน พรอมซีดี ซึ่ง
พัฒนาโดยผูวิจัยและผานการตรวจสอบความถูกตอง
ทางภาษาอังกฤษโดยอาจารยเจาของภาษา เคร่ืองมือ
ทีพั่ฒนาขึน้ไดรบัการประเมนิความสอดคลองของความ
เท่ียงตรงตามเนือ้หาจากผเูช่ียวชาญดานการสอนภาษา
อังกฤษจำนวน 3 คน โดยมีการแกไขปรับปรุงตาม
คำแนะนำกอนนำไปทดลองใชสวนเคร่ืองมือวิจัย
ประกอบดวยแบบทดสอบความสามารถในการอานเพ่ือ
ความเขาใจและการเขียนบรรยาย แบบสอบถามความ
คดิเหน็ของนกัเรยีน และแบบสอบถามความคดิเหน็ของ
ผูสอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียน
ทองถิน่ ในดานการหาคุณภาพเคร่ืองมอืดานความสอดคลอง
ของเน้ือหากับวัตถุประสงคของแบบทดสอบการอาน
และการเขียนพบวามีคาเฉล่ียเทากับ .87 สวนแบบสอบ
ถามความคดิเห็นของผเูรียนและผสูอนพบวามีคาเฉลีย่
โดยรวมเทากบั .92

กระบวนการวิจัย
กระบวนการพัฒนาบทเรียนและการศึกษา

ผลของการนำบทเรียนไปทดลองสอนมีขัน้ตอนท่ีสำคญั
ดงัน้ี

1) การพัฒนาบทเรียนทองถ่ิน เน้ือหาของ
บทเรียนภาษาองักฤษไดมาจากการหาขอมลูจากทองถ่ิน
ของนักเรียนจากโรงเรียนวัดบางชางใต (ซึ่งต้ังอยูเขต
อำเภอสามพราน) แลวนำขอมูลมาเขียนบรรยายเปน
เรียงความ โดยครูสอนวิชาภาษาไทยเปนผูคัดเลือก
ชิ้นงานท่ีเหมาะสมเพ่ือใหผูวิจัยนำมาแปลเปนภาษา
องักฤษจำนวน 3 บท ตอจากน้ันผวูจิยัออกแบบกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาทักษะอานและเขียน โดยรูปแบบกิจกรรม
เปนการบรูณาการการอาน การพูดและการเขียน โดยมี
แผนการจัดการเรียนรู และซีดีประกอบบทเรียน เพ่ือ
อำนวยความสะดวกแกผสูอน

2) การทดลองใชบทเรียนทองถิ่น ผูวิจัยนำ
บทเรียนทองถ่ินภาษาอังกฤษท่ีไดรับการปรับปรุงแกไข
ไปใหผูสอนวิชาภาษาอังกฤษท่ีโรงเรียนนาคประสิทธิ์
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไดศึกษาและทำ
ความเขาใจรวมกันกอนนำไปใชสอนนักเรียนในระดับ
ชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 2 จำนวน 45 คน โดยใชเวลาสอน
บทเรียนละ 3 คาบๆ ละ 50 นาที รูปแบบการสอน
ประกอบดวยกจิกรรมกอนอานขณะอาน และหลงัอาน
เพ่ือใหผูเรียนไดฝกทักษะการอานไปพรอมๆ กับเรียนรู
คำศพัทและโครงสรางไวยากรณในบทอาน รวมท้ังไดฝก
พูดและเขียนเก่ียวกับเร่ืองท่ีอาน

3) การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลผูวิจัย
ดำเนินการทดสอบผูเรียนกอนเรียนดวยแบบทดสอบ
ความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจและการเขยีน
และทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบชดุเดมิ นอกจากน้ี
นกัเรียนทำแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียน
การสอนดวยบทเรียนทองถ่ิน เม่ือเสร็จส้ินการเรียน
การสอนครูสอนภาษาอังกฤษทำแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนดวยบทเรียนทองถิ่นดวย
เชนกัน ตอจากน้ันวิเคราะหขอมูลเชิงปรมิาณโดยการหา
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คาเฉลีย่และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะห
เน้ือหา

ผลการวิจัย
การศึกษาผลของการพัฒนาบทเรียนทองถิ่น

ภาษาอังกฤษในเขตอำเภอสามพรานทีม่ตีอความสามารถ
ในการอานเพ่ือความเขาใจและการเขยีน เม่ือมีการวิเคราะห
ขอมลูเชิงปริมาณและคุณภาพแลวผลการวิจยัม ีดงันี้

การพัฒนาบทเรียนทองถิ่น
บทเรยีนทองถิน่ภาษาองักฤษทีผ่วูจิยัพฒันาขึน้

ประกอบดวยบทเรยีน 3 บท คอื บทที ่1 เร่ือง Guavas
บทที ่2 เรือ่ง How to Guava Trees และบทที ่3 เรือ่ง
Amazing Sampran ใชเวลาสอนเร่ืองละ 3 คาบ รปูแบบ
การจัดการเรียนการสอนแตละบทประกอบดวยกิจกรรม
กอนอาน ระหวางอานและหลังอานกิจกรรมกอนอานมี
เปาหมายเพ่ือตรวจสอบความรูของนักเรียนเกี่ยวกับ
เร่ืองทีจ่ะเรียนและเพ่ือใหความรพูื้นฐานเก่ียวกับเรือ่งที่
จะสอน รวมถึงกระตนุความสนใจของผเูรียน ประกอบดวย
กิจกรรมที่หลากหลาย เชน การอภิปราย การทบทวน
ความรเูดิม การออกเสียงคำศัพทใหม การเดาความหมาย
คำศพัท การจับคภูาพกับคำอธบิาย การใหความรทูาง
ไวยากรณทีเ่ก่ียวของ การถามคำถามนำกอนอานแตละ
ยอหนา เปนตน กิจกรรมระหวางอานประกอบดวย
การเดาเร่ืองท่ีจะอาน การพิจารณารูปภาพแลวอภิปราย
รวมกัน การลำดับเน้ือเร่ือง การตอบคำถามเพ่ือแสดง
ความเขาใจเน้ือเรื่อง เปนตน สวนกิจกรรมหลังอาน
ประกอบดวย การเติมขอมูลที่อานลงในแผนภูมิหรือ
ตาราง การจับครูปูภาพและคำอธิบาย การเขียนประโยค
เก่ียวกับเร่ืองท่ีอาน การเขียนเร่ืองเก่ียวกับตัวเองและ
นำเสนอหนาหอง เปนตน สวนแผนการจัดการเรียนรู
มีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีสอนตามขั้นตอนตางๆ เฉลย
คำตอบในแบบฝกและซีดีเสียงประกอบบทเรียน

ความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ
ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่กอนและหลงั

การทดลองสอนดวยบทเรยีนทองถ่ิน โดยใชแบบทดสอบ
การอานเพ่ือความเขาใจแบงออกเปน ขอสอบแบบโคลซ
(cloze test) การจบัคคูำอธบิายกับภาพ และการแปล
คำศัพท  พบวานกัเรยีนมคีะแนนเฉล่ียดานการอานจาก
แบบทดสอบโดยรวมหลังการทดลองสูงกวาคะแนน
เฉลีย่กอนการทดลอง

ความสามารถในการเขียนบรรยาย
การวิเคราะหความสามารถในการเขียน

บรรยายภาพของนักเรียนพิจารณาจากระดับ (band)
คะแนนเฉล่ียของงานเขียนกอนและหลังการทดลอง
2 ชิ้น คือ การเขียนบรรยายเก่ียวกับฝร่ังและ สถานท่ี
ทองเทีย่วในอำเภอสามพราน ซึง่ไดรบัการตรวจโดยวธิี
วเิคราะห (analytical scoring system) โดยพิจารณา
ความสามารถดานเน้ือหา การเรยีบเรียง ไวยากรณและ
คำศพัท โดยผวูจิยัตรวจงานแตละชิน้ 2 ครัง้แลวนำระดับ
คะแนนมาเปรียบเทียบกัน หากคะแนนตางกันผูวิจัย
จะตรวจงานชิน้เดิมซ้ำ ซึง่เม่ือพิจารณาระดับคะแนนเฉล่ียรวม
ของการเขียนบรรยายเก่ียวกับฝรั่งและบรรยายสถานท่ี
ทองเท่ียวกอนและหลังการทดลองพบวา มคีะแนนเพ่ิมขึน้
เพียงเล็กนอยท้ัง 2 หวัขอ และเมือ่เปรียบเทียบคะแนน
จากการเขียนทั้งสองหัวขอพบวาคะแนนจากการเขียน
เร่ืองสถานท่ีทองเท่ียวสงูกวาคะแนนจากงานเขียนเก่ียวกับ
ฝรัง่เลก็นอย

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียน
และผสูอน

การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเรียนและผูสอนเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช
บทเรยีนทองถ่ินในเขตอำเภอสามพรานดวยการหาคาเฉลีย่
จากแบบสอบถามพบวาผเูรียนมีความเห็นเก่ียวกับเน้ือหา
กจิกรรม บรรยากาศในหองเรียนและประโยชนทีไ่ดรบัใน
ภาพรวมอยใูนระดับมาก สวนความคิดเหน็ของผสูอน
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พบวามีความคดิเห็นในระดบัมากเชนกันในดานกิจกรรม
บรรยากาศในหองเรียน ประโยชนทีไ่ดรบั และบทบาทครู
สวนดานเน้ือหาอยูในระดับปานกลาง

การอภิปรายผล
ผลการวิจัยท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลจาก

แบบทดสอบและแบบสอบถามสามารถอภิปรายผลได
ดงัน้ี ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามและแบบ
ทดสอบการอานทำใหสามารถสรุปไดวาบทเรียนทองถ่ิน
ทีพ่ฒันาข้ึนมีความเหมาะสมสำหรับใชในระดบัมัธยมศึกษา
ตอนตนท้ังน้ีเน่ืองจากนักเรียนสามารถอานเน้ือเร่ืองได
เขาใจเพิม่ขึน้หลงัการทดลอง แมบทอานจะเปนเร่ืองท่ีไม
เคยเรียนมากอน ทัง้น้ีขอมูลจากแบบสอบถามทำใหรวูา
นักเรียนมีความรูเดิมกอนเรียนเก่ียวกับเร่ืองในทองถ่ิน
อยูในระดับมาก ซึ่งตามทฤษฏีความรูเดิม (Schema
Theory) การท่ีผูเรียนมีความรูเก่ียวกับเรื่องที่จะอาน
จะชวยใหเขาใจบทอานไดมากและเร็วข้ึน ทั้งน้ีเพราะ
ผูเรียนเขาใจเน้ือเร่ืองอยูแลว ทำใหสามารถคาดเดา
โครงสรางประโยคและคำศัพทยากบางคำได แมจะเปน
คำศัพทใหมก็ตาม ดังน้ันแมในแบบสอบถามนักเรียน
จะเห็นวาการเรียนเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่นเปนเรื่องยาก
มากกอนการทดลอง แตการมีความรูเดิมเก่ียวกับการ
ปลูกฝร่ังชวยใหนักเรียนชอบบทเรียนในระดับมาก
เชนกันหลังการทดลองจึงอาจกลาวไดวาการพัฒนา
บทอานจากเร่ืองใกลตวัสามารถสรางแรงจงูใจในการอาน
ไดมาก เน่ืองจากผเูรียนมองเหน็ความสำเรจ็ในการอาน
เรื่องซึ่งมีสวนชวยใหการอานเร่ืองท่ีไมเคยเห็นมากอน
(unseen text) ประสบความสำเร็จไดมากกวา

รูปแบบการพัฒนาบทเรียนท่ีมีกิจกรรมกอน
อานและขณะอานเพ่ือกระตุนใหผูเรียนนำความรูเดิม
มาชวยในการเรียนมีสวนชวยใหผูเรียนรูสึกวาบทเรียน
เปนเร่ืองใกลตัวและสามารถมีสวนรวมได ทำใหสนใจ
เรียนเน่ืองจากสามารถแลกเปล่ียนขอมูลกับเพื่อนได
นอกจากนีข้อมลูจากแบบสอบถามพบวานกัเรยีนเหน็วา
บทอานชวยเพิม่พนูความรเูกีย่วกบัทองถิน่ในระดับมาก

และนักเรียนสามารถนำความรทูีเ่รยีนไปใชประโยชนได
มากเชนกันปจจัยดังกลาวอาจชวยกระตุนใหนักเรียน
ตั้งใจเรียนมากขึ้น นอกจากน้ีหลังเรียนนักเรียนเห็นวา
ตนมคีวามรเูก่ียวกับเรือ่งในทองถ่ินเปนภาษาอังกฤษใน
ระดับมาก และการเรียนเร่ืองเก่ียวกับทองถิ่นทำให
นกัเรียนภูมิใจในทองถ่ิน การเรียนเร่ืองเก่ียวกับทองถ่ิน
ยงัทำใหนกัเรียนอยากเรียนรเูร่ืองอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวกับทองถ่ิน
ในระดับมากอีกดวย จากความคิดเห็นของนักเรียน
จงึอาจใหขอสรปุเกีย่วกับบทเรียนท่ีพฒันาข้ึนไดวา เปน
บทเรียนท่ีสามารถเพ่ิมความรูเกี่ยวกับทองถิ่นและยัง
กระตนุใหนกัเรียนอยากเรียนรเูก่ียวกับทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน
คะแนนดานความสามารถทางการอานของนกัเรยีนท่ีสงูข้ึน
หลังการทดลองสอนดวยบทเรียนทองถิน่น้ีสามารถอธิบาย
จากทฤษฏีความรคูวามเขาใจ (Cognitive Theory) ทีเ่ชือ่วา
จิตใจคนเราประกอบดวยระบบรวมทางความคิด ซึ่ง
เรยีกวา ความรเูดิม (schemata) ความรเูดมินีห้มายถึง
แนวความคิดที่สัมพันธกันเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
(Rumelhart, 1977) ในกรณีบทเรียนทองถิน่เรือ่งการปลูกฝรัง่
และการทองเท่ียวในอำเภอสามพราน ความรูเดิมของ
นกัเรียนเก่ียวกับเร่ืองทัง้สองประกอบดวยประสบการณ
ทั้งหมดที่นักเรียนแตละคนมีหรือไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาว ดังนั้นเมื่อตองอานเร่ืองเก่ียวกับการปลูกฝรั่ง
และการทองเท่ียวในอำเภอสามพราน กจ็ะนำความรแูละ
ประสบการณทีไ่ดสัง่สมมาใชในการทำความเขาใจบทอาน
เชน รวูาลักษณะทางกายภาพของฝร่ังหรอืสวนฝรัง่เปน
อยางไร รูวากระบวนการปลูกฝรั่งมีอะไรบาง หรือรูวา
สถานที่ทองเท่ียวในสามพรานมีอะไรบาง แตละแหงมี
อะไรเปนจดุเดน เปนตน ความรเูดมินีช้วยผเูรยีนไดมาก
ในการแปลความบทอาน นัน่คือ ผอูานจะใชประสบการณ
ของตนเองคาดเดาความหมายของขอความท่ีอานหรือ
ใชการสรางภาพหรือจนิตนาการ แนวคดินีส้อดคลองกับ
แฮรสิและซเีพย (Harris &Sipay, 1990) ทีเ่ห็นวาภูมหิลัง
และความเขาใจทางวัฒนธรรมจะทำใหผอูานเขาใจเร่ือง
ทีอ่านไดงายข้ึน ความรเูดิมจึงนาจะเปนปจจัยสำคัญท่ีชวย
ใหนักเรียนสามารถอานเร่ืองไดเขาใจงายข้ึน
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ผลจากการอานบทเรียนทองถิน่เก่ียวกับอำเภอ
สามพรานท่ีชวยใหนกัเรียนมีพฒันาการทางการอานเพ่ือ
ความเขาใจนี้สอดคลองกับงานวิจัยในรูปแบบเดียวกัน
เชน อัจฉราวรรณ ศิริรัตน (2549) ซึ่งใชขอมูลทองถ่ิน
เมืองกาญจนบุรีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
อมรรตัน นดัดาหลง (2551) ซึง่ใชขอมูลจากจังหวัดตราด
สำหรับนกัเรียนระดับชวงชัน้ที ่4 เปนตน ซึง่แสดงใหเหน็
วาความรูที่นักเรียนมีอยูแลวเก่ียวกับเรื่องที่อานชวยให
สามารถอานบทอานไดเขาใจเร็วขึ้น จากการวิเคราะห
แบบสอบถามพบวานกัเรียนเห็นวาตนเองมคีวามรเูกีย่ว
กบัขอมลูทองถิน่กอนเรยีนในระดบัมาก นัน่คอืมีความรู
เกีย่วกับเร่ืองท่ีอานอยแูลวเปนภาษาไทย นอกจากผอูาน
จะใชประโยชนจากความรูเดิมแลวผูอานแตละคนยังมี
ความรู ความเขาใจ และทักษะในการหาเหตุผลและ
สรางความเขาใจในบทอานอกีดวย จงึนับไดวาการอาน
เร่ืองใกลตวัสามารถชวยใหเขาใจเรือ่งทีอ่านไดงาย ดงัจะเห็น
ไดจากคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบการอานท่ีสูงขึ้น
หลังไดรับการสอนดวยบทเรียนทองถิ่นเรื่องฝร่ังและ
สถานท่ีทองเท่ียวในอำเภอสามพราน

รปูแบบของการจัดกจิกรรมในบทเรียนก็มสีวนชวย
ใหผูอานมีคะแนนดานการอานเพ่ือความเขาใจสูงข้ึน
เชนกันในบทเรียนทองถิ่นนี้มีการจัดกิจกรรมกอนอาน
และขณะอานเพ่ือชวยใหนักเรียนระลึกถึงความรูและ
ประสบการณทีม่อียแูละนำมาแลกเปล่ียนกับเพือ่น ดงัน้ัน
ผทูีไ่มมปีระสบการณจงึสามารถเรียนรจูากเพ่ือนรวมหอง
ได กจิกรรมดงักลาวครอบคลมุถงึความรทูางสาระและ
คำศพัท ซึง่จะชวยใหนกัเรียนสามารถอานบทอานไดเขาใจ
มากย่ิงขึน้ เพราะคำศพัททีอ่าจลืมไปแลวเม่ือมกีารทบทวน
ทำใหผเูรยีนไดเพิม่เติมความรเูกีย่วกับคำศพัทนัน้ๆ ใน
ตางบริบท ทำใหจำคำศัพทไดดมีากข้ึนดวย เหน็ไดจาก
ความคดิเห็นของผสูอนทีก่ลาววา พฒันาการของนักเรียน
ทีเ่หน็ไดชดัเจนคือ ความรดูานคำศพัท โดยจากการตรวจ
แบบทดสอบพบวานกัเรยีนสามารถทำคะแนนสวนนีไ้ด
เพิม่ขึน้มาก ดงันัน้การจดักจิกรรมท่ีเหมาะสมผนวกกับ
การกระตนุความรเูดิมจึงชวยพัฒนาความเขาใจในการอาน
ไดมาก

ผลการตรวจงานเขียนบรรยายภาพของนักเรยีนชีใ้หเห็นวา
คะแนนเฉล่ียดานการเขียนเพ่ิมขึ้นเล็กนอยในทุกดาน
คอื ดานเน้ือหา/การเรยีบเรียง ดานไวยากรณและคำศัพท
โดยดานเน้ือหา/การเรียบเรียงมีคะแนนนอยที่สุด ซึ่ง
เหตุผลสำคัญท่ีทำใหคะแนนดานการเขียนไมเพ่ิมมาก
เหมือนคะแนนดานการอานอาจเปนเพราะทักษะเขียน
เปนทกัษะท่ียากแกการพัฒนาในชวงเวลาส้ันๆ นอกจากน้ี
การฝกเขียนในระหวางเรยีนบทเรยีนทองถ่ินยังมไีมมากพอ
เน่ืองจากบทเรยีนมีวตัถปุระสงคเนนทกัษะอานมากกวา
ทำใหมีเวลาในการฝกเขียนนอยและผูสอนไมไดสอน
หลักการเขียนโดยตรง ผเูรยีนเพียงเหน็ตัวอยางงานเขียน
จากบทอานเก่ียวกับฝรั่งและสถานท่ีทองเท่ียว ดังน้ัน
พฒันาการทางการเขียนทีด่ขีึน้เลก็นอยหลงัการสอน 3 บท
จึงสมเหตุสมผลกับระยะเวลา 3 สัปดาห ที่ใชสำหรับ
การเรียนบทเรียนทองถ่ินภาษาอังกฤษซ่ึงหากบทเรียน
สามารถพัฒนาใหมจีำนวนบทเรียนมากขึน้หรือสามารถ
สอนไดตลอดภาคเรียนโดยสงเสรมิใหผเูรยีนไดมกีารอาน
และเสรมิดวยการเขียนก็เปนไปไดวาจะสามารถชวยให
นกัเรียนไดเพ่ิมความสามารถในการเขียนได

ในดานองคประกอบในการเขียนพบวาความรู
เดิมเปนปจจัยสำคัญท่ีสงผลตอความสามารถในการเขยีน
ของนักเรียนเชนเดียวกับความสามารถในการอานเพ่ือ
ความเขาใจ จากการตรวจงานเขียนพบวา นกัเรียนสวนใหญ
อธิบายเก่ียวกับฝรั่งโดยใชคำศัพทและไวยากรณระดับ
พื้นฐาน (basic level) ซึ่งตางจากการเขียนบรรยาย
สถานท่ีทองเที่ยวท่ีนักเรียนใชโครงสรางไวยากรณใน
ระดับทีส่งูกวา หากเปรยีบเทยีบความรเูดิมระหวางการอาน
บทอานเก่ียวกบัฝรัง่กับบทอานเก่ียวกบัแหลงทองเท่ียว
จะเห็นวานกัเรียนสวนใหญไมเคยอานงานเขียนเก่ียวกับ
ฝรั่งที่เปนภาษาอังกฤษ ดังนั้นการนำองคประกอบใน
การเขยีนโดยเฉพาะ คำศพัทไปใชเปนเรือ่งท่ีทำไดไมงายนกั
การท่ีนักเรียนพบคำศัพทและการบรรยายเก่ียวกับฝรั่ง
เปนครั้งแรกในบทเรียนทองถิ่น ทำใหยังไมสามารถนำ
ไปใชไดคลองแคลวนัก นอกจากน้ีคำศัพทเกี่ยวกับ
การปลูกฝร่ัง เชน กระบวนการปลูกฝร่ัง เปนคำศัพทใหม
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และยากสำหรับการเรียนร ูนกัเรียนจำเปนตองมกีารฝก
ใชภาษาท้ังในการพูดและเขียน รวมท้ังตองมีการพบ
คำศพัทดงักลาวในบทอานเก่ียวกับฝรัง่อีกหลายครัง้กวา
จะจำไดในระดับที่สามารถนำไปใชในการเขียนได ใน
ทางตรงกันขามนักเรียนสวนใหญเคยอานงานเขียน
เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
แมจะไมไดเปนเร่ืองเกี่ยวกับทองถ่ินก็ตาม นักเรียนมัก
คนุเคยกับคำศพัทพืน้ฐานเกีย่วกับการทองเท่ียวอยแูลว
เชน tourists, tourist attractions, famous, near, far
เปนตน นอกจากน้ีนกัเรียนสวนใหญมปีระสบการณใน
การทองเท่ียวทำใหคุนเคยกับชื่อสถานที่ทองเท่ียว
โดยเฉพาะในอำเภอสามพราน ซึง่มกัมชีือ่ภาษาองักฤษ
กำกบัดวย ทำใหนกัเรียนรสูกึคนุเคยกับการเขียนเก่ียวกับ
สถานทีท่องเท่ียวมากกวาจึงเขียนไดในปรมิาณมากกวา
และดีกวาการเขียนเก่ียวกับฝร่ัง

เหตุผลสำคัญท่ีมีสวนทำใหนักเรียนสามารถ
เขียนบรรยายสถานที่ทองเที่ยวไดดีกวาเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับฝรั่งหลังการทดลองนั้นอธิบายไดจากแนวคิด
ของทฤษฎคีวามรเูดมิ ซึง่เชือ่วาความรเูดมิทีผ่เูรยีนแตละ
คนไดสั่งสมมานั้นจะถูกนำมาใชในการเขียนดวย ใน
กรณีนี้จะเห็นวานักเรียนสวนใหญมีประสบการณดาน
การทองเท่ียวไปในสถานที่ตางๆ โดยเฉพาะในอำเภอ
สามพรานมากกวาประสบการณเก่ียวกับฝรั่ง จากการ
ตอบคำถามปลายเปดทำใหทราบวานักเรียนจำนวน
หนึ่งไมไดมีประสบการณเก่ียวกับการปลูกฝรั่งมากอน
แมวาจะอาศัยอยูในชุมชนที่มีการปลูกฝร่ังก็ตาม แต
เน่ืองจากอำเภอสามพรานเปนชุมชนก่ึงเมืองกึ่งชนบท
ทำใหบางครอบครวัดำเนนิชวีติแบบคนในเมอืงมากกวา
จงึขาดการมีปฏิสมัพันธกบัคนจากหมบูานเดียวกัน การขาด
ประสบการณจงึนาจะเปนสาเหตุสำคญัท่ีทำใหนกัเรยีน
ไมสามารถเขียนบรรยายเก่ียวกับฝรัง่ไดมากนกั โดยเฉพาะ
เก่ียวกับการปลกูฝร่ัง แมวานักเรียนจะไดอานจากบทอาน
ทีไ่ดรบัการสอนไปก็ตาม เม่ือพิจารณาสาระในการเขียน
พบวามีนักเรียนจำนวนไมมากนักที่เขียนบรรยายถึง
กระบวนการปลูกฝร่ัง เชน การหอฝร่ังดวยถงุพลาสตกิ

หรือการโรยปุยรอบๆ ตน เปนตน สวนใหญนักเรียน
จะบรรยายเปนประโยคโดดๆ แสดงถึงการขาดความรู
หรอืประสบการณทีจ่ะนำเสนอ ซึง่แตกตางจากการเขียน
บรรยายเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวที่เขียนตอเนื่องเปน
เร่ืองราวมากกวา

เม่ือพิจารณาลักษณะการเขียนของนักเรียน
สวนใหญพบวานักเรียนบรรยายเก่ียวกับฝรัง่ในรปูแบบ
การเขยีนเปนประโยคใหครบ 5 ประโยค ไมตอเน่ืองกับ
ประโยคขางหนาหรือขางหลัง นั่นคือ การเขียนขาด
ความเปนเอกภาพ (unity) ในขณะท่ีการเขียนบรรยาย
สถานทีท่องเท่ียวมีนกัเรียนจำนวนหน่ึงท่ีเขียนเร่ืองเปน
ความเรยีงตอเนือ่งกนั ซึง่อาจเปนเพราะเน้ือหาท่ีกำหนด
ใหเขียนเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวเอ้ือใหมีการสรางตัว
ละคร (ซึ่งสวนใหญเปนผูเขียนเอง) เพ่ือใหสัมพันธกับ
สถานท่ีทองเท่ียว ซึ่งเม่ือนักเรียนบางคนสอดแทรก
ประสบการณของตนลงไปในงานเขยีน ทำใหเขียนไดมาก
และเปนธรรมชาต ินาอาน สวนการเขียนบรรยายเก่ียวกับ
ฝร่ังเปนเรือ่งทีย่ากแกการเรียบเรยีงใหเปนเรือ่งราวตอเนือ่ง
จงึยากจะผกูเขากบัตวัละครหรอืบรบิททีเ่ปนสิง่แวดลอม
อืน่ๆ ทำใหนักเรียนสวนใหญใชวธิบีรรยายเปนประโยค
เด่ียวท่ีไมสมัพันธกนันัก ดงัน้ันจึงอาจกลาวไดวาการกำหนด
หวัขอสำหรบังานเขียนสามารถเปนตวักำหนดความยากงาย
ในการเขยีน ตลอดจนรปูแบบการเขยีน หวัขอบางประเภท
(เชน เรือ่งฝร่ัง) อาจเปนหวัขอทีไ่มเหมาะสำหรับการกำหนด
ใหเขียนบรรยาย เปนตน ในภาพรวมจะเห็นไดวา ผเูรียน
มพีฒันาการในการเขียนบรรยายสถานท่ีทองเท่ียวดกีวา
การเขียนเก่ียวกับฝรัง่ โดยเฉพาะในการนำคำศัพทและ
ตัวอยางการเขียนในบทอานของบทเรียนทองถิ่นมาใช
ในการเขียน จึงอาจกลาวไดวาการไดเห็นตัวอยางงาน
เขียนจากบทอานประกอบกับความรูเดิมเก่ียวกับเร่ือง
ใกลตวัชวยใหผเูขียนสามารถสรางงานเขยีนของตนเอง
ไดอยางอสิระมากกวาการเขียนเร่ืองทีผู่เขียนไมคุนเคย

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเรียนและ
ผูสอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียน
ทองถิ่นเก่ียวกับขอมูลในอำเภอสามพรานพบวา ใน
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ภาพรวมทัง้ผเูรียนและผสูอนมคีวามคดิเหน็อยใูนระดบัมาก
ซึ่งเหตุผลท่ีสำคัญนาจะเปนเพราะรูปแบบกิจกรรมที่
สงเสริมใหผูเรียนสามารถมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นได การที่ผูเรียนมีความรูเดิมเก่ียวกับบทเรียน
ทำใหผเูรียนทุกคนไมวาจะเปนผทูีเ่กงหรอืออนสามารถ
แสดงความคดิเห็นจากประสบการณของตนเองได เชน
กระบวนการปลูกฝร่ัง ความรูเก่ียวกับฝร่ังหรือประวัติ
ของสามพราน เน่ืองจากผสูอนใหผเูรียนใชภาษาแมได
ขอมูลจากแบบสอบถามพบวาผูเรียนรูสึกวาตนเองได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณกับเพ่ือนใน
ระดับมากซึ่งแตกตางจากการเรียนดวยบทอานภาษา
องักฤษจากหนังสอืนำเขาจากตางประเทศท่ีเปนเร่ืองใน
บริบทตางประเทศหรือเปนเร่ืองที่ผูเรียนไมมีความรู
เดิมอยู ทำใหไมสามารถแสดงความคิดเห็นไดมากนัก
แมผูสอนจะอนุญาตใหใชภาษาแมแสดงความคิดเห็น
ไดก็ตาม ดวยเหตุผลดังกลาวจึงมีสวนชวยใหผูเรียนมี
ความรูสึกในทางที่ดีกับบทเรียน เห็นไดจากการแสดง
ความคิดเห็นของผูสอนท่ีกลาววานักเรียนเห็นวา
บทเรียนน้ีเรียนแลวไมเครียดกิจกรรรมในบทเรียนชวยให
ผเูรียนรสูกึสนุกสนานกับการเรียน ซึง่อาจเปนผลมาจาก
ความรูสึกมีสวนรวมในการไดแสดงความคิดเห็นจาก
ประสบการณของตนเองในกระบวนการกลมุ  ดงันัน้จงึ
อาจกลาวไดวาการอานหรอืทำกิจกรรมเกีย่วกับเรือ่งใกลตวั
ซึง่ผเูรียนอาจสนใจหรอืไมกต็าม แตเปนเร่ืองทีม่คีวามรู
พืน้ฐานอยชูวยใหการอานภาษาอังกฤษทำไดงายข้ึน เพราะ
ผูเรียนนำความรูที่มีอยูมาชวยในการเดาหรือทำความ
เขาใจบทอานหรอืแบบฝกท้ังดานคำศัพทและไวยากรณ
ซึ่งตองนำมาใชในการฟง พูด อานและเขียน อีกท้ังยัง
ทำใหผูเรียนรูสึกวาสามารถเรียนภาษาอังกฤษไดอยาง
สนกุสนาน ซึง่เปนเรือ่งทีเ่กดิขึน้ไมงายนกั

อีกเหตุผลหนึ่งท่ีทำใหผูเรียนมีความคิดเห็น
เก่ียวกับการเรียนการสอนดวยบทเรียนทองถ่ินภาษา
องักฤษไปในทางบวกเก่ียวของกบัประโยชนทีไ่ดรบัจาก
การเรียนเน้ือเรือ่งทีผ่เูรยีนคนุเคยจะเห็นไดวาผเูรยีนรสูกึ
วาตนเองมีความรูเก่ียวกับทองถ่ินเพ่ิมข้ึนในระดับมาก

และสามารถนำความรไูปใชประโยชนซึง่หมายความวา
สามารถพูดและเขยีนได เห็นไดจากแบบสอบถามท่ีพบวา
นักเรียนมีความมั่นใจในความรูและสามารถถายทอด
ดวยการพูดหรอืเขยีนอธิบายไดในระดบัมาก ซึง่แตกตาง
จากการเรียนเน้ือหาท่ัวไปในวิชาภาษาอังกฤษท่ีผูเรียน
จำนวนหน่ึงไมสามารถส่ือสารหรืออธิบายเปนภาษา
อังกฤษได  นอกจากนี้นักเรียนยังเห็นวาการไดเรียน
เน้ือเร่ืองเกีย่วกับทองถ่ินเปนภาษาอังกฤษเปนการเพ่ิมพนู
ความรใูนระดบัมาก สงผลใหเกิดความรสูกึภูมใิจในทองถ่ิน
ในระดับมากเชนกันปจจัยท่ีเก่ียวของดานทัศนคติและ
ความรูสึกดังกลาวจึงอาจกลาวไดวามีผลตอพฤติกรรม
การเรียนบทเรียนทองถ่ินคอนขางมาก

ขอมูลขางตนสอดคลองกับความคิดเห็นของ
ผสูอนทีก่ลาวถึงบรรยากาศในหองเรยีน วานักเรียนสวนใหญ
ชอบเรียนบทเรยีนน้ีเพราะเปนกจิกรรมท่ีไมเครียด และ
เรื่องที่เรียนเปนเรื่องใกลตัวซึ่งนักเรียนมีความรูพื้นฐาน
อยบูางแลว สวนประโยชนทีไ่ดรบั ผสูอนคิดวาไมเพยีง
นกัเรียนเทาน้ันท่ีไดประโยชน แตการสอนบทเรยีนทองถ่ิน
ชวยใหผสูอนไดความรเูพ่ิมข้ึนดวย (เน่ืองจากไมใชคนใน
พืน้ท่ี) จากเดิมท่ีผเูรียนมคีวามรเูดิมเกีย่วกับการปลกูฝรัง่
หรือสถานทีท่องเทีย่วเปนภาษาไทย กท็ำใหรเูน้ือหาและ
คำแปลเปนภาษาอังกฤษ และยังชวยใหทั้งครูและ
นักเรียนรูประวัติของอำเภอสามพรานดวย เนื่องจาก
คนสวนใหญไมมีความรูเร่ืองน้ี จึงอาจสรุปไดวาการ
นำเรือ่งท่ีใกลตวัผเูรยีนมาทำบทเรยีนสำหรบัฝกอานและ
เขียนชวยใหการเรียนภาษาอังกฤษเปนเรื่องที่ไมยาก
และยังสามารถกระตุนใหผูเรียนรูสึกถึงประโยชนของ
การเรียนเร่ืองทองถ่ินท่ีมตีอตนเองและทองถ่ินอีกดวย

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนทองถิ่น
ในกระบวนการพัฒนาบทเรียนทองถิ่นผูวิจัย

ไดเรียนรูและพบปญหาตางๆ จึงขอนำเสนอแนวทาง
ในการพฒันาบทเรยีนทองถ่ิน ดงัตอไปน้ี
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ดานคูมือครู
ในการพฒันาเอกสารสำหรบัผสูอน เชน แผน

การสอน สือ่ซดีเีสยีง เฉลยคำตอบในแบบฝกตางๆ ผวูจิยั
จำเปนตองสนทนากบัผสูอนเพ่ือวเิคราะหความตองการ
ตามบริบทของผูสอน การไดสนทนากันจะทำใหเขาใจ
เก่ียวกับความรู ทักษะและประสบการณในการจัดการ
เรียนการสอนวิขาภาษาอังกฤษของผูสอนแตละคน
ขอมลูเหลาน้ีจะชวยใหสามารถกำหนดรายละเอียดของ
สื่อตางๆ ที่ทำขึ้นสำหรับผูสอน ตัวอยางเชน จากการ
สังเกตการสอนในงานวิจัยน้ีทำใหผูวิจัยพบวา ผูสอน
ไมไดสอนกลวิธีการเดาคำศัพทจากบริบทใหนักเรียน
(guessing word meanings from contexts) ตามทีผ่วูจิยั
คาดหวัง ซึง่อาจเปนเพราะผสูอนเองไมชำนาญกลวิธนีี้
หรือยังไมเขาใจกระบวนการจัดกิจกรรมการสอนอาน
ดงันัน้การพูดคยุกับผสูอนกอนเปนความจำเปน หากรวูา
ผสูอนขาดประสบการณทีส่ำคญัสำหรับการจัดกิจกรรม
ผวูจิัยควรเพิม่เน้ือหาดงักลาวในแผนการจดัการเรยีนรู

แมจะมีขั้นตอนการทำความเขาใจกับผูสอน
เพ่ือจดัเตรยีมสือ่ทีเ่หมาะสมแลวก็ตาม กอนเรียนผวูจิยั
ควรตรวจสอบกระบวนการสอนกับผูสอนอีกคร้ังหน่ึง
เพ่ือใหแนใจไดวาผสูอนเขาใจวัตถุประสงคของบทเรยีน
และแนวทางการจัดกิจกรรมตามท่ีผวูจิยัวางแผนไวจริง
การไดสนทนายังชวยใหผวูจิยัจัดเตรยีมสือ่การสอนรวมถึง
เฉลยคำตอบไดตรงตามความตองการของผสูอนอกีดวย
เชน ผสูอนบางคนไมตองการซดีเีสียงเจาของภาษา บางคน
ตองการใหมีการบรรยายทุกเรื่องในบทเรียน บางคน
ตองการเพยีงการออกเสียงคำศพัท เปนตน นอกจากนี้
ผูสอนแตละคนมีความตองการความรูในรายละเอียด
ของบทเรียนแตกตางกัน เชน ในดานการออกเสียง
คำศพัท ความหมายหรือคำอธิบายไวยากรณ ผสูอนบาง
คนตองการความชวยเหลือทุกดาน บางคนไมตองการ
รายละเอียดมากนกั ดงันัน้การจดัทำสือ่สนบัสนนุการสอน
สำหรับผูสอนจำเปนตองมีการวิเคราะหความตองการ
ของผสูอนและตองมกีารพูดคยุกอนการสอน เพือ่ใหได
สื่อท่ีสามารถชวยและสนับสนุนผูสอนไดอยางแทจริง

ดานการพัฒนาบทเรียนทองถ่ิน
บทเรยีนสอนอานควรมคีวามยาวทีเ่หมาะสม

โดยสามารถสอนใหจบไดใน 1 หรือ 2 คาบเรียนตาม
กำหนดเวลาเรียนของโรงเรียน และบทเรียนควรสามารถ
ยืดหยุนได ทั้งนี้เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอน
บทเรียนทองถิ่นมักเปนในรูปแบบการสอนเสริม ทำให
การหาเวลาเรยีนทำไดยากและไมแนนอน การทำบทเรยีน
ใหสามารถสอบไดจบแมเพียง 1 คาบเรยีนจะชวยใหการนำ
บทเรียนไปใชทำไดงายมากข้ึน

สำหรับกิจกรรมการเขียนผูสอนควรจัดใหมี
การฝกเขียนอยางตอเนื่องในทุกบทเรียน โดยอาจเร่ิม
จากการเขียนแบบควบคุม (controlled writing) ตาม
ดวยการเขียนแบบอิสระ (free writing) ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การเขียนเปนการนำความรดูานคำศัพท ไวยากรณ จาก
การอานมาใช ดงันัน้การเขยีนอยางสม่ำเสมอจะชวยให
ไดมกีารทบทวนความรแูละนำไปใชอยางตอเนือ่ง ทำให
สามารถพัฒนาทักษะการนำภาษาไปใช (productive
skills) ไดอยางมปีระสิทธภิาพ

ดานการบริหารจัดการการเรียนการสอน
ผสูอนวชิาภาษาองักฤษควรขอรบัการสงเสรมิ

จากผูบริหารโรงเรียนเพื่อใหบทเรียนทองถิ่นสามารถ
ผสมผสานเขากับรายวชิาภาษาอังกฤษทีเ่รียนตามปกติ
ตลอดหลักสูตรได ทัง้นีเ้พ่ือใหมเีวลาเรียนท่ีแนนอนรวม
ถึงมีคะแนนสำหรับกิจกรรมตางๆ ดวย หากสามารถ
ทำไดจะทำใหนักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนบทเรียน
ทองถ่ินมากขึน้ นอกจากนีผ้สูอนจำเปนตองจดักิจกรรม
และอธิบายใหนักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียน
เร่ืองใกลตัว โดยโยงเขากับการเขาสูประชาคมอาเซียน
และส่ิงท่ีสามารถชวยกระตุนใหนักเรียนสนใจบทเรียน
มากท่ีสุดคือการนำนักเรียนเขาไปศึกษาของจริงตาม
บทเรียน เชน การไปดูสวนฝร่ัง สวนกลวยไม เปนตน
เน่ืองจากนักเรียนจำนวนหน่ึงไมไดอาศัยอยใูนพ้ืนท่ีทีม่ี
การปลูกผลไมดงักลาว ดงัน้ันการไดลงพืน้ทีแ่ละเห็นของจรงิ
จะชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนและอาจสามารถพูด
หรือเขียนไดดีมากข้ึน
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การจัดการความรูของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Knowledge Management of Agriculturists in the Northeasern Region

ปราโมทย เหลาลาภะ1

ครีบีนู จงวุฒเิวศย2
ภทัรพล มหาขันธ3
เฉลมิพล เย้ืองกลาง4

บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและพัฒนาแนวทางสงเสริมการจัดการความรูของเกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยใชวธิวีจิยัเชิงคณุภาพการศึกษาสภาพการจัดการความรโูดยการสนทนากลมุและ
การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมที่ศึกษาประกอบดวย กลุมเกษตรกรทำนา 2 กลุม กลุมเกษตรกรทำสวนยางพารา
2 กลมุ และกรณีศกึษาแนวปฏบิตัทิีด่ ี2 กลมุ สวนการพฒันาแนวทางสงเสริมการจัดการความร ูโดยการสัมภาษณ
เชิงลกึนักวิชาการ 6 ทาน และเกษตรกร 4 ทาน เคร่ืองมือวจิยัคอืประเด็นการสนทนากลมุและแบบสมัภาษณแบบ
มโีครงสราง วเิคราะหขอมลูโดยการวิเคราะหเนือ้หา ผลการวิจยัพบวา

1. สภาพการจัดการความรขูองกลมุเกษตรกร ไดแก 1) การแสวงหาความร ูกลมุเกษตรกรทำนา แสวงหา
ความรูที่เปนภูมิปญญาพ้ืนบานจากพอแม ปูยา ตายาย แสวงหาความรูสมัยใหมจากหัวหนากลุม หมอดิน
หมอขาว สมาชิกกลุม สื่อตางๆ หนวยงานสงเสริมการเกษตรของรัฐในทองถ่ิน เกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ
สวนกลมุเกษตรกรทำสวนยางพาราแสวงหาความรจูากหวัหนากลมุ ครยูาง สมาชกิกลมุ ตลาดจำหนายยางประจำกลมุ
สวนยางพารา สำนักงานกองทุนสงเคราะหการทำสวนยางประจำทองถ่ิน ตลาดกลางจำหนายยางพารา สือ่ตางๆ
วธิกีารเรียนร ูไดแก การเลียนแบบ การซึมซบั การสอน การสาธติ การสอบถาม การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การประชมุ
การพบปะพูดคุย 2) การจัดเก็บความรู เกษตรกรสวนใหญจัดเก็บความรูแบบการจดจำมากกวาการจดบันทึก
เน่ืองจากเปนวิธทีีง่ายและสามารถนำความรอูอกมาใชไดทนัที 3) การสรางความร ูเกษตรใชประสบการณ ความรเูดิม
และการสังเกตเปนฐานคดิ เพ่ือสรางความรใูหมดวยการทดลองปฏิบตั ิการลองผิดลองถกู 4) การประเมินความรู
เกษตรกรมกีารประเมนิกอนและหลังการใชความร ู5) การใชความร ูคอืการใชภมูปิญญาพ้ืนบาน การใชความรสูมยัใหม
และการประยุกตใชภมูปิญญาพ้ืนบานผสมผสานกับความรสูมยัใหม 6) การแลกเปลีย่นความร ูม ี4 รปูแบบ คอื
การแลกเปล่ียนความรรูะดับครอบครัว ระดับกลมุ ระดับชมุชน และระดับเครือขาย วธิกีารแลกเปล่ียนความร ูคอื
การสอน การสาธิต การบอกเลา การพบปะพูดคุย การประชมุ การฝกอบรม และการศึกษาดงูาน

2. แนวทางสงเสรมิการจดัการความร ูคอื 1) การแสวงหาความร ู เกษตรกรควรกำหนดความตองการ
ความร ูวธิกีารเรียนร ูการสงเสรมิใหมทีัง้แหลงภมูปิญญาพ้ืนบานและแหลงความรสูมยัใหม 2) การจัดเกบ็ความรู

1นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
2อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยประจำภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
3อาจารยที่ปรึกษา อาจารย ดร. อาจารยประจำภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
4อาจารยทีป่รกึษา ผชูวยศาสตราจารย ดร. อาจารยประจำคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน
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ความรูที่ฝงอยูในคนโดยการถอดบทเรียน แลวจัดทำเปนส่ือส่ิงพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส สวนความรูที่ชัดแจง
ควรมีสถานทีจ่ดัเก็บเอกสาร จดัทำระบบการจดัเก็บ ผรูบัผดิชอบในการจัดเก็บ 3) การสรางความร ูไดแก การรือ้ฟน
ภมูปิญญาพ้ืนบาน การเลียนแบบ การสรางความรใูหมโดยการทดลองดวยตัวเอง กลมุ และเครอืขาย 4) การประเมิน
ความร ูเกษตรกรควรประเมินกอนการใชความร ูระหวางการใชความร ูและหลังการใชความร ู5) การใชความร ูไดแก
การใชความรูตามคำแนะนำของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร การใชภูมิปญญาพ้ืนบาน และควรประยุกตใช
ภูมิปญญาพ้ืนบานผสมผสานกับความรูสมัยใหม และสรางขอสรุป 6) การแลกเปลี่ยนความรู ระดับครอบครัว
ควรใหสมาชกิครอบครัวมีโอกาสเขารับการฝกอบรมตามความถนัด ความสนใจ และนำมาบอกเลาคนในครอบครวั
สวนระดบักลมุ ระดับชมุชน และระดับเครือขาย ควรมีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรอูยางสม่ำเสมอ

Abstract
The purposes of this research were to study the state of knowledge management and the

guidelines development for promoting the knowledge management of agriculturists in the northeastern
region of Thailand. Qualitative research was applied in this research. The study of the state of
knowledge management used focus group and in-depth interview with two agriculturist groups of rice
cultivation farmers, two agriculturist groups of rubber planters, and two best practice case studies. The
guidelines development for promoting the knowledge management used in-depth
interview with six scholars and four agriculturists. The research instruments were the focus groups
issue and the structure interview. Data were analyzed by using content analysis. The results revealed that;

1. The state of knowledge management of the agriculturist groups included 1) Knowledge
acquisition. Rice cultivation farmers were seeking the local wisdom from their parents and grandparents,
and seeking modern knowledge from group leader, group members, soil specialists, government
agencies of agricultural extension, best practices, and media. Rubber planters were seeking knowledge
from group leader, group members, rubber plantation specialists, rubber fields, rubber markets, and
Office of the Rubber Replanting Aid Fund. The learning approaches were emulating, absorption, query,
teaching, demonstrating,training, field trip, and meeting. 2) Knowledge storage. Most of the
agriculturistgroups stored knowledge by memorizing more than recording. Because it was the easy
way and knowledge could be used immediately.3) Knowledge creation. The agriculturist groups used
former experience, indigenou sknowledge, and observation to create new knowledge and to confirm
by practicing, and trial and error. 4) Knowledge evaluation. The agriculturist groups were evaluating
knowledge both before and after knowledge usage. 5) Knowledge usage. The agriculturist groups
were using local wisdom, modern knowledge, and integrated local wisdom with modern knowledge.
6) Knowledge sharing. The agriculturist groups were sharing knowledge in family level, within group
level, community level, and the group networks.

2. The guidelines development for promoting the knowledge management of the
agriculturist groups included1) Knowledge acquisition,they should determine the knowledge and
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methods to learn, and should promote the local wisdom and modern knowledge resources. 2) Knowledge
storage. The tacit knowledges torage with the lesson learned should be recorded in media. The explicit
knowledge should be stored, classified and assigned systematically. 3) Knowledge creation included
revival of local wisdom, emulating, and new knowledge creation through action with self-trial, group,
and network. 4) Knowledge evaluation should be evaluated pre knowledge usage, between knowledge
usage, and post knowledge usage. 5) Knowledge usage should be used under the advice of agricultural
extension officers, local wisdom usage, and application of local wisdom with modern knowledge.
6) Knowledge sharing included knowledge sharing at family level with shared responsibilities among
family members and providing the opportunity to attend training according to their aptitude and brought
back to tell other members; at group and community levels, the network should arrange the meeting
and sharing knowledge regularly.

บทนำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)ระบวุาทามกลางกระแส
โลกาภิวัตนที่การเปล่ียนแปลงและความกาวหนาดาน
วทิยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนไปอยางรวดเร็ว
และตอเน่ือง ประเทศไทยจำเปนตองปฏิรูประบบการ
จดัการความรเูพือ่เพ่ิมสมรรถนะของประเทศในทุกดาน
การจดัการความรจูะมบีทบาทสงูทัง้การพัฒนาศกัยภาพ
คนไทยใหมคีวามสามารถในการคิด วเิคราะห สรางสรรค
และจินตนาการ เปนแรงงานความรูที่มีความสามารถ
มองปญหาแบบบูรณาการเกิดโครงสรางพ้ืนฐานทาง
ปญญาทีแ่ขง็แกรง สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาไดอยางยั่งยืน เกิดสังคมเกษตรฐานความรู
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแหงชาติ, 2553: 40-43) การจัดการความรทูีผ่านมา
มักประสบผลสำเร็จกับองคกรภาคธุรกิจ แตวาการ
จัดการความรูที่มุงเนนใหคนหรือชุมชนเปนผูสรางและ
ปฏิบตั ิเปนผปูระยุกตในการทำงานยังมกีารดำเนนิงาน
นอยมาก ซึ่งการจัดการความรูนั้นตองใชกระบวนการ
เรียนรูและกระบวนการกลุมท่ีเปดโอกาสใหเกษตรกร
ไดมีโอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรรูวมกนั พรอมทัง้การปฏบิตัิ
และเรียนรจูากประสบการณจริงเปนพ้ืนฐาน ตลอดจน
การสรางความสัมพันธใหอยูในแนวราบที่ใหเกียรติแก

ชาวบานไดเปนผคูดิเอง ทำเอง ประยกุตดดัแปลงสิง่ทีม่ี
อยูในสำนึกหรืออยูเบื้องลึกความเคยชินของตนเองมา
ปรบัใช ผสมผสานความรทูองถ่ินท่ีไดรบัการพัฒนาและ
สั่งสมมาอยางตอเนื่อง ใหเขากับความรูหรือวิทยาการ
สมัยใหมภายนอก อีกท้ังปรับตัวใหเขากับเง่ือนไขและ
บริบทท่ีแตกตางหลากหลายท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยูตลอดเวลา และจะชวยทำใหการทำกิจการตางๆ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ชลกานดาร นาคทิม,
2551: 4-5)

เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปน
กลมุประชากรทีม่มีากทีส่ดุของประเทศไทย (สำนักงาน
สถิตแิหงชาติ,2552: 12)สวนใหญประกอบอาชพีทำนา
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน กระบวนการทำนา เชน
การเตรียมดิน วธิคีดัเลอืกพนัธขุาว วธิเีก็บรกัษาพันธขุาว
การเพาะปลูก การบำรุงรักษา วิธีปองกันและกำจัด
วชัพชืและศัตรพูชื เหลานีค้อืการจัดการความรทูีเ่กดิขึน้
และตั้งอยูบนพ้ืนฐานของวิทยาการหรือภูมิปญญา
พืน้บานท่ีสัง่สมกนัมาแตบรรพบุรษุ การถายทอด จดจำ
เรียนรู ทดสอบ ประเมินผล บทเรียนตางๆ เรื่องทำนา
เปนวัฏจักรที่ตอเนื่องแนบแนนอยูกับวิถีชีวิตอยางเปน
ธรรมชาติ(เอ่ียม ทองดี,2547: 43-49) ยคุสมัยผานไปเมือ่
รัฐบาลนำประเทศเขาสูนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ระบบทนุ เกิดความเปล่ียนแปลงคร้ังใหญตอโครงสราง
สงัคมเกษตรกรรม จากการผลติเพ่ือบรโิภคในครัวเรือน
กลายเปนการผลิตปริมาณมาก เพ่ือรองรบัภาคอตุสาหกรรม
และการสงออก ความเปล่ียนแปลงนำมาซึ่งผลกระทบ
ตอวงจรวิถีชีวิตของเกษตรกร (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ,2548: 18) นอกจากน้ี จากการศึกษาพบพ้ืนท่ี
ทีเ่หมาะสมตอการปลกูยางพารามีมากกวา 25.16 ลานไร
กระจายอยทูัว่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ทำใหเกษตรกร
ทีเ่คยปลูกพืชเศรษฐกิจจากเดมิปลกูขาวเปนอาชพีหลัก
เปล่ียนมาปลกูยางพารากันมากขึน้เร่ือยๆและมีแนวโนม
ของการปลูกขยายมากข้ึนโดยตลอดทุกปคาดวาใน
อนาคตยางพาราจะเปนพืชเศรษฐกิจอันดับ 1 ของ
ภูมิภาค และเปนภูมิภาคท่ีผลิตยางที่ใหญที่สุดของ
ประเทศไทย (สวุฒัน จติตจนัทร, 2552: 418)

จากความสำคัญและปญหาดังกลาวขางตน
เม่ือรูปแบบการผลิตทางการเกษตรและวิถีชีวิตของ
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือมีการเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึน เกษตรกรจะมีวิธีในการจัดการความรูอยางไร
ดงันัน้ผวูจิยัจงึมคีวามสนใจท่ีจะศกึษาวจิยั เรือ่ง การจดั
การความรูของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยศึกษากลมุเกษตรกรทำนาซ่ึงเปนอาชพีดัง้เดมิ และ
กลุมเกษตรกรทำสวนยางพาราซ่ึงเปนอาชีพใหม

วตัถุประสงคของการวิจยั
1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการความรูของ

เกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื
2. เพ่ือพัฒนาแนวทางสงเสริมการจัดการ

ความรขูองเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิธีดำเนินการวิจัย
ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาเอกสาร เปนการศกึษา

เอกสารและงานวิจยั (Documentary Studies) เก่ียวกับ
แนวคิดทฤษฎีการจัดการความร ูเพือ่กำหนดเปนกรอบ
การวิจยัวากระบวนการจัดการความรใูนสภาพปจจบุนั
เปนอยางไร

ขั้นตอนท่ี 2 การสำรวจขอมูลเบื้องตน (Pre-survey)
ผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาขอมูลเบ้ืองตน เพื่อใหได
ขอเท็จจริงและความเขาใจกลุมเกษตรกร สำหรับ
กำหนดแนวคำถามเก่ียวกับการจดัการความรขูองกลมุ
เกษตรกร ซึง่มปีระเดน็ในการสมัภาษณ คอื ขอมลูทัว่ไป
ของกลมุ แนวคิดการจดัต้ังกลมุ โครงสรางการบรหิารงาน
ทนุ กจิกรรม ปจจยัและเง่ือนไขของความสำเร็จ ปญหา
ความรเูก่ียวกับการทำนา/สวนยางพารา สวนสภาพการ
จดัการความรมูปีระเด็นในการสัมภาษณคอื การแสวงหา
ความรกูารสรางความรกูารจดัเกบ็ความรกูารใชความรู
และการแลกเปล่ียนความรู

ขัน้ตอนท่ี 3 การสรางเครือ่งมือวจิยั เคร่ืองมือ
ที่ใชในการวิจัยคือ ประเด็นการสนทนากลุมและแบบ
สมัภาษณแบบมีโครงสราง โดยนำผลจากการศึกษาขอมลู
เบ้ืองตนและการศึกษาเอกสาร งานวจิยั แนวคดิทฤษฎี
ตางๆ มากำหนดเปนกรอบในการสรางเครื่องมือวิจัย
รวมท้ังการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั โดยผทูรงคุณวุฒิ
5 ทาน จากน้ันนำเคร่ืองมือการวจิยัไปการทดลองใช (Try-out)
กับกลุมเกษตรกรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แตมีลักษณะ
คลายกบักลมุตวัอยาง จำนวน 2 กลมุ นำมาวเิคราะห
และปรบัปรงุเครือ่งมอืวจิยั แลวจดัทำเปนเคร่ืองมอืวจิยั
ฉบบัจรงิ เพ่ือนำไปใชในการเก็บรวบรวมขอมลู

ขัน้ตอนท่ี 4 การดำเนนิการวิจยั โดยใชเทคนิค
การสนทนากลมุ (Focus Groups) และการสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interviews) ซึง่มีประเด็นในการสนทนา
กลมุคอื บรบิทของกลมุเกษตรกร ไดแก ประวัตกิารกอต้ัง
กลุมการบริหารงานของกลุม กิจกรรม แหลงเรียนรู
กระบวนการเรียนรขูองกลมุ ความสำเร็จหรือจดุเดนของกลมุ
ปญหาหรอืจดุดอยของกลมุ ความตองการ เปาหมายสูงสุด
ของกลุม ทัศนคติตอการทำนา/สวนยางพาราความรู
การทำนา/ สวนยางพารา สวนประเดน็ทีเ่กีย่วกับสภาพ
การจัดการความรขูองกลมุเกษตรกร ไดแกการแสวงหา
ความรกูารสรางความร ูการจัดเกบ็ความร ูการใชความรู
การประเมินความรูและการแลกเปล่ียนความรู
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ขั้นตอนท่ี 5 การศึกษากรณีแนวปฏิบัติที่ดี
(Best Practices) โดยวิธกีารสนทนากลมุและการสมัภาษณ
เชงิลึกกับกลมุเกษตรกรทำนาและกลมุเกษตรกรทำสวน
ยางพารา ประเภทละ 1 กลมุ

ขัน้ตอนที ่6 การพัฒนาแนวทางสงเสริมการจดั
การความร ูดำเนนิการดังตอไปนี้

6.1 ผวูจิยันำผลการศึกษาในขัน้ตอนท่ี 4 และ 5
มาสรุปเปนแบบสัมภาษณแนวทางสงเสริมการจัดการ
ความรูของกลุมเกษตรกรทำนาและกลุมเกษตรกรทำ
สวนยางพารา ซึง่ประกอบดวย 2 สวน คอื สวนที ่1 สรุปผล
การศึกษาสภาพการจัดการความรูของเกษตรกร และ
สวนที ่2 ประเด็นคำถามเก่ียวกับแนวทางสงเสริมการจัด
การความรูของเกษตรกรทำนา

6.2 การสงแบบสัมภาษณแนวทางสงเสริม
การจดัการความร ูโดย 1) สงแบบสมัภาษณแนวทางสงเสรมิ
การจดัการความรสูำหรบักลมุเกษตรกรทำนาใหกบัเกษตรกร
ทำนา 2 ทานนักวิชาการจดัการความร ู1 ทาน นกัวิชาการ
สายผสูอนสาขาการเกษตร 3 ทาน นกัวชิาการสำนกังาน
เกษตรอำเภอ1 ทาน และ 2) สงแบบสัมภาษณแนวทาง
สงเสรมิการจัดการความรสูำหรบักลมุเกษตรกรทำสวน
ยางพาราใหกบัเกษตรกรทำสวนยางพารา 2 ทานนกัวชิาการ
จดัการความร ู 1 ทาน นักวิชาการสายผสูอนสาขาการ
เกษตร 3 ทาน นกัวิชาการสำนักงานกองทุนสงเคราะห
การทำสวนยาง1 ทาน ทัง้นีเ้พือ่ใหผใูหการสมัภาษณได
ศกึษาผลการศึกษาสภาพการจดัการความรขูองเกษตรกร
เพ่ือเปนแนวคิดและเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณแนวทาง
สงเสริมการจัดการความรขูองเกษตรกร

6.3 ผูวิจัยนัดวันเวลา และสถานท่ีสัมภาษณ
โดยผวูจิัยดวยตนเอง

ขั้นตอนท่ี 7 สรุปผลการวิจัย ผูวิจัยเขียน
รายงานสรุปผลการวิจยั รวมถึงการตรวจสอบความถูกตอง
ของงานวิจยั โดยอาจารยที่ปรึกษาดษุฎีนพินธ จากน้ัน
นำขอเสนอแนะมาปรบัปรงุแกไข และจัดทำฉบับสมบูรณ

ประชากรและกลมุตวัอยาง
1. ประชากร คือ กลุมเกษตรกรทำนาและ

กลมุเกษตรกรสวนยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ไดจดทะเบียนจัดตั้งกลุมเกษตรกรตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยกลมุเกษตรกรพ.ศ. 2547 ประกอบดวย
กลุมเกษตรกรทำนา จำนวน 1,023 กลุม และกลุม
เกษตรกรทำสวนยางพารา จำนวน 15 กลมุ

2. กลมุตวัอยาง คอื กลมุเกษตรกรทำนาและ
กลมุเกษตรกรสวนยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทีไ่ดจดทะเบียนจดัต้ังกลมุเกษตรกรตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยกลุมเกษตรกรพ.ศ. 2547 ประเภทละ 2 กลุม
รวมท้ังส้ิน 4 กลมุ โดยวธิกีารไดมาซึง่กลมุตัวอยางดังน้ี

2.1 กำหนดกลุมตัวอยางโดยแบงตาม
ภูมิภาค คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลางแลวสมุกลมุตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจงัหวดัท่ีมกีลมุ
เกษตรกรประเภทน้ันๆ มากท่ีสดุ และไดกลมุตวัอยางใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนคือ กลุมเกษตรกร
ทำนาในจังหวัดรอยเอ็ด และกลุมเกษตรกรทำสวน
ยางพาราในจังหวดันครพนม สวนกลมุตวัอยางในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางคือ กลุมเกษตรกรทำนา
ในจงัหวัดบุรรีมัยและกลมุเกษตรกรทำสวนยางพาราใน
จงัหวัดอำนาจเจริญ

2.2 สมุกลมุตวัอยางโดยวิธกีารจบัสลาก
ไดกลุมตัวอยางดังน้ี กลุมตัวอยางในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบนคือ กลุมเกษตรกรทำนาศรีโคตร
จงัหวัดรอยเอ็ด และกลมุเกษตรกรทำสวนยางพาราโนนตาล
จังหวัดนครพนม สวนกลุมตัวอยางในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนลางคือ กลุมเกษตรกรทำนากระสัง
จังหวัดบุรีรัมย และกลุมเกษตรกรทำสวนยางพารา
นาแต จงัหวัดอำนาจเจริญ

3. กลุมท่ีใชศึกษาในกรณีศึกษาแนวปฏิบัติ
ที่ดี คัดเลือกแบบเจาะจงจากกลุมเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 2กลมุ คอื กลมุผผูลิต
เมล็ดพันธุขาวบานขัวขอนแคน หมูที่ 5 ตำบลตนผ้ึง

การจัดการความรูของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร (กลุมเกษตรกรดีเดน
แหงชาติ ประจำป 2553) และกลุมเกษตรกรทำสวน
ยางพาราบานทรัพยสมบูรณ หมูที่ 5 ตำบลดูนสาด
อำเภอกระนวน จงัหวัดขอนแกน (หมบูานชาวสวนยาง
พฒันาเฉลิมพระเกยีรติฯ “60 พรรษามหาวชริาลงกรณ”)

4. กลุมท่ีใชในการศึกษาแนวทางสงเสริม
การจดัการความร ูคดัเลอืกแบบเจาะจงจากกลมุเกษตรกร
ทีเ่ปนกลมุกรณศีกึษาแนวปฏบิตัทิีด่ ีนกัวิชาการดานการ
จัดการความรู นักวิชาการสายผูสอนสาขาการเกษตร
และนักวิชาการสงเสริมการเกษตรในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมและ

การสมัภาษณเชงิลกึ โดยการวิเคราะหเนือ้หา (Content
Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป
ประกอบดวยการวิเคราะหแบบอุปนัยหรือการตีความ
การจำแนกชนิดขอมลู และการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบ
ขอมูล ที่จะนำไปสูขอสรุปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
โดยผูวิจัยไดเนนการวิเคราะหจากประเด็นเน้ือหาสาระ
สำคญัในสถานการณทีศ่กึษาเปนหลกั (สภุางค จนัทวานิช,
2549: 130-144)

สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการจัดการความรขูองกลมุเกษตรกร

1.1 กลมุเกษตรกรทำนา
1.1.1 การแสวงหาความร ูเกษตรกร

ทำนามีการแสวงหาความรู คือ 1) ภูมิปญญาพ้ืนบาน
เปนความรูการทำนาตามขั้นตอนตางๆ ประเพณี
พธิกีรรม ความเชือ่โดยเรยีนรจูากพอแม ปยูา ตายาย วธิี
การเรียนรู  เชน การซึมซับ การเลียนแบบ การสอน
การสาธิต และการบอกเลา 2) ความรูสมัยใหม เปน
ความรูทางวิชาการสมัยใหมในเรื่องตางๆ ที่จะเปน
ประโยชนตอการทำนา เชน ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยมีแหลงความรูภายในกลุม

ไดแก หวัหนากลมุ สมาชิกกลมุ หมอดิน หมอขาว และ
สือ่ตางๆ วธิกีารเรียนรจูากแหลงความรภูายในกลมุ เชน
การประชมุ การพบปะพดูคุย การบอกเลา และการสาธิต
สวนแหลงความรภูายนอกกลมุ ไดแก สำนักงานเกษตร
ในทองถ่ิน กรมสงเสริมสหกรณ มหาวิทยาลัยท่ีอยใูกล
ชมุชน เครอืขายเกษตรกรท่ีประสบผลสำเรจ็ วธิกีารเรยีนรู
จากแหลงความรภูายนอกกลมุ เชน การฝกอบรม การศกึษา
ดงูาน และการประชุมสมัมนา เปนตน

1.1.2 การจัดเก็บความรู เกษตรกร
ทำนาจดัเกบ็ความรดูวยวธิ ี1) การจดจำ เกษตรกรสวนใหญ
จดัเก็บความรโูดยการจดจำความรไูวในตวับคุคล ทัง้น้ี
เนือ่งจากเปนวธิทีีง่ายและสามารถนำความรอูอกมาใช
ไดทนัที นอกจากนีอ้าจเปนเพราะเกษตรกรในสมยักอน
ยังอานไมออกเขียนไมได จึงเรียนรูผานวิธีการบอกเลา
จนเกดิเปนความเคยชนิ แลวใชวธิกีารบอกเลาเพ่ือถายทอด
ความรจูากรนุสรูนุ 2) การจดบนัทึก สวนใหญเปนการ
จดบันทึกขอมูลที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการกลุม
ไดแก สมุดทะเบียนสมาชกิ สมุดบันทึกการประชุมกลมุ
สวนการจัดทำเปนเอกสารยังมีนอย

1.1.3 การสรางความร ูเกดิจากการ
สัง่สมประสบการณ ความรเูดิม และการสังเกต เปนฐาน
คดิในการสรางความรใูหม โดยการทดลองปฏิบตัิ การ
ลองผิดลองถูก ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ความสะดวกรวด
เร็ว ลดขั้นตอนการทำนา และลดตนทุนการผลิต เชน
การสรางความรูการทำนาหวานแบบตัดตนขาว โดย
เกษตรกรสังเกตตนขาวที่ถูกควายกัดกินลำตน ขาวตน
นัน้จะแตกกอใหญกวาตนอืน่ เกษตรกรจึงทดลองตดัตน
ขาวประมาณ 1 งาน แลวพบวาขาวแตกกอไดด ีรวงใหญ
และวชัพชืมนีอย เกษตรกรจงึเปลีย่นมาทำนาหวานแบบ
ตัดตนขาวมากข้ึน

1.1.4 การประเมนิความรเูกษตรกร
มกีารประเมินความร ูคอื 1) การประเมินกอนใชความรู
โดยเกษตรกรจะประเมินความรูนั้นวาเหมาะสมกับ
สภาพไรนาของตนหรือไม ถาไมเหมาะสมและยังตอง
เพิ่มงบประมาณลงทุน เกษตรกรก็จะไมใชความรูนั้น

การจัดการความรูของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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75

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 10 ฉบับท่ี 2 (พฤศจิกายน 2555 - มนีาคม 2556)

2) การประเมนิหลงัใชความร ูความรทูีเ่กษตรกรไดนำไป
ใชแลว หลังจากทดลองใชแลวเกษตรกรก็จะวิเคราะห
ทบทวนอีกครั้งวา ผลการใชความรูที่ไดมาใหมนั้นเปน
อยางไร หากผลท่ีไดไมดีเทากับความรูเดิม เกษตรกร
กจ็ะเลกิใชความรใูหม แลวกลบัมาใชความรเูดิม

1.1.5 การใชความร ูเกษตรกรมีการ
ใชความร ูคอื 1) การใชภมูปิญญาพ้ืนบาน ซึง่เปนความรู
การทำนาท่ีไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษรวมถึง
พิธีกรรมที่เก่ียวกับการทำนาตางๆ เชน การคัดเลือก
แปลงสำหรับหวานกลา การจัดการน้ำ พิธีปลงขาว
การงดเวนการไถนาในวันพระ 2) การใชความรสูมัยใหม
เกษตรกรไดมีการนำความรูสมัยใหมเขามาชวยในการ
ทำนาและการบริหารจัดการกลุม ไดแก การใชเคร่ือง
จกัรกลการเกษตรแทนการใชแรงงานคนและสัตว การใช
ตาขายไนลอนแทนการทำลานแบบเดิม การใชปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียงมาเปนแนวทางการทำงานกลมุทีต่อง
อาศัยความรวมมือรวมใจกัน อนัจะนำพากลมุไปสคูวาม
เจริญกาวหนา เกิดความเขมแข็ง ความโปรงใส และ
ความยัง่ยนื 3) การประยกุตใชภมูปิญญาพืน้บานผสมผสาน
กับความรูสมัยใหม ถึงแมเกษตรกรจะนำเทคโนโลยี
สมยัใหมตางๆ เขามาชวยในการทำนา แตบางอยางกต็อง
ใชภมูปิญญาพ้ืนบานเขามาผสมผสาน เชน การทำลาน
โดยใชตาขายไนลอน แตยังคงใชภูมิปญญาพ้ืนบาน
รวมดวย คอื เลอืกแปลงนาท่ีเปนทีร่าบแหง เพือ่ไมใหขาว
มีความชื้นและขึ้นรา เลือกแปลงนาที่ใกลถนนเพ่ือให
งายตอการขนขาวข้ึนยงุ เปนตน

1.1.6 การแลกเปล่ียนความร ูเกษตรกร
มกีารแลกเปล่ียนความร ูคอื 1) การแลกเปล่ียนความรู
ระดับครอบครัว เชน พอแมสอนใหลกูดำนาและเก่ียวขาว
วิธีการแลกเปล่ียนความรู เชน การสอน การสาธิต
การบอกเลา 2) การแลกเปล่ียนความรรูะดับกลมุ เปน
การแลกเปลีย่นความรรูะหวางสมาชิกภายในกลมุ วธิกีาร
แลกเปลีย่นความร ูเชน การประชมุกลมุอยางนอยปละ
2 คร้ัง การสรางขบวนการโรงเรียนชาวนา โดยการทำ
แปลงทดลองปลกูขาวเพ่ือใหสมาชิกไดปฏิบตักิารเรียนรู

รวมกัน จากน้ันนำผลการเรียนรูสูเวทีเสวนาเพ่ือสรุป
ผลการเรียนรู แลวสมาชิกนำความรูนั้นไปใชตอไป
3) การแลกเปล่ียนความรรูะดับชมุชน เปนการแลกเปล่ียน
ความรูของสมาชิกลุมและชาวบานที่ไมไดเปนสมาชิก
กลมุ เพือ่ถายทอดองคความรตูางๆ ของกลมุสชูาวบาน
ในชุมชน และอีกทางหนึ่งเปนการนำความรูจากชุมชน
เขามาในกลมุดวย วธิกีารแลกเปล่ียนความร ูเชน การสอบถาม
การบอกเลา การพบปะพูดคยุ 4) การแลกเปล่ียนความรู
ระดับเครือขาย คือการแลกเปลี่ยนความรูกับกลุม
เกษตรกรอ่ืน วธิกีารแลกเปล่ียนความร ูเชน การฝกอบรม
การศกึษาดงูาน และการประชุมสมัมนา เปนตน

1.2 กลมุเกษตรกรทำสวนยางพารา
1.2.1 การแสวงหาความร ูเกษตรกร

ทำสวนยางพาราแสวงหาความรูจาก 1) แหลงความรู
ภายในกลุม เชน หัวหนากลุม ครูยาง สมาชิกกลุม
หนังสือคมูอืยาง โปสเตอร โทรทัศน วดีโิอ ตลาดจำหนาย
ยางประจำกลมุ สวนยางพารา วธิกีารเรียนร ูเชน การประชมุ
การสอน การสาธิต การสอบถาม การพบปะพูดคยุ การศกึษา
จากสวนยางเกษตรกรรายอ่ืน เปนตน 2) แหลงความรู
ภายนอกกลมุ เชน สำนักงานกองทุนสงเคราะหการทำ
สวนยาง ตลาดกลางจำหนายยางพารา สวนยางพารา
ของเกษตรกรในทองถ่ินอ่ืน วิธีการเรียนรู เชน การฝก
อบรม การศกึษาดงูาน การประชุมสัมมนา และการบอก
รบัราคายางพาราผานโทรศัพทมือถือเปนตน

1.2.2 การจัดเก็บความรู เกษตรกร
ทำสวนยางพาราจัดเก็บความรูดวยวิธี 1) การจดจำ
เกษตรกรสวนใหญจดัเก็บความรโูดยการจดจำ เนือ่งจาก
เปนวิธีที่งายและสามารถนำออกมาใชไดทันที 2) การ
จดบนัทกึ สวนใหญจะเปนการจดบันทกึขอมลูทีเ่กีย่วของ
กบัการบรหิารจดัการกลมุ เชน สมดุบนัทึกขอมลูสมาชกิ
กลุมสมุดบันทึกการประชุมกลุม และนอกจากนี้กลุม
เกษตรกรทำสวนยางพาราบางกลมุไดมกีารนำ คอมพวิเตอร
มาใชในการบันทึกขอมูล โดยใชจัดทำตารางวันเปด
ตลาดจำหนายยางพารา ซึง่มีรายชือ่คณะกรรมการและ
หนาที่รับผิดชอบ วันเปดตลาดจำหนายยาง แลวทำ
สำเนาแจกจายใหสมาชกิ เปนตน

การจัดการความรูของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปราโมทย เหลาลาภะ
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1.2.3 การสรางความรู เกษตรกร
ทำสวนยางพาราสรางความรจูากการสังเกต การทดลอง
ปฏิบัติ และการประยุกตใชความรูทั้งนี้เพื่อหาแนวทาง
เพ่ิมผลผลติ มลูคาผลผลติ การแกไขปญหาตางๆ การ
ลดตนทนุการผลติ เชน การกรีดยาง 3หนา ซึง่สำนกังาน
กองทนุสงเคราะหการทำสวนยางแนะนำใหกรดี 2 หนา
แตเกษตรกรมีความเห็นวาการจะกลับมากรีดซ้ำท่ี
รอยกรดีเดมินัน้ทำใหการกรดียากขึน้ เพราะเปลือกยาง
จะแข็งและไมเรียบสม่ำเสมอกันนอกจากน้ีเกษตรกร
บางรายไดปลูกยางพาราบนคันนา โดยเลือกคันนาที่มี
ขนาดใหญ อยทูี่ดอนทีน่้ำขงัไมนานเปนตน

1.2.4 การประเมนิความร ูเกษตรกร
ทำสวนยางพารามีการประเมินความร ูคอื 1) การประเมิน
กอนใชความรู โดยการวิเคราะหหรือประเมินวาความรู
นั้นเหมาะสมกับสภาพของสวนยางพาราตนเองหรือไม
เชน การเลอืกใชสตูรปยุ การเลอืกวธิกีารแปรรปูน้ำยาง
2) การประเมินหลังใชความรู คือ การประเมินความรู
หลงัการนำไปใช ถาไดผลดกีจ็ะใชความรนูัน้ตอไปถาไมดี
ก็จะเลิกใช เชน เกษตรกรบางรายไดเปรยีบเทียบระยะ
ปลกู 3x7 เมตร กบั ระยะปลกู 3x6 เมตร ในสภาพสวน
ของตนเอง พบวาท้ังขนาดลำตนและปริมาณน้ำยางพารา
ตอตนไมแตกตางกัน เมื่อสรางสวนยางใหมเกษตรกร
จะปลกูท่ีระยะปลูก 3x6 เมตร ซึง่ไดจำนวนตนยางพารา
ตอไรมากกวา และนั่นก็หมายถึงจะไดปริมาณน้ำยาง
เพิม่ขึน้ดวย

1.2.5 การใชความรเูกษตรกรมีการใช
ความรดูงัน้ี 1) การใชความรตูามคำแนะนำของสำนักงาน
กองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง โดยไมมกีารประยุกต
ใชแตอยางใด 2) การใชความรจูากประสบการณ เปน
การใชความรูที่ผานการปรับแตงหรือพัฒนาตอยอดขึ้น
จากประสบการณและความรเูดิม 3) การใชความรตูาม
คำแนะนำของคนภาคใต คนภาคใตซึ่งมีความรูในการ
ทำสวนยางและไดมาตั้งรกรากโดยการแตงงานกับ
คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แลวนำความรูเร่ืองการ
ปลกูยางมาถายทอด 4) การใชความรโูดยการเลียนแบบ

คอืเกษตรกรใชความรทูีผ่อูืน่สรางไวหรอืพฒันาขึน้ไปใช
ในการทำสวนยางของตนเอง โดยวธิกีารเลียนแบบ เชน
การใชปุยสูตรเดียวกัน

1.2.6 การแลกเปล่ียนความร ูเกษตรกร
มกีารแลกเปล่ียนความรดูงันี ้1) การแลกเปล่ียนความรู
ระดับครอบครัว เปนการแลกเปลี่ยนความรูที่เกิดข้ึน
ระหวางสมาชิกภายในครอบครัว เชน สามีสอนภรรยา
กรีดยาง พอตาสอนลกูเขยกรีดยาง วธิกีารแลกเปล่ียน
ความร ูเชน การสอน การบอก 2) การแลกเปล่ียนความรู
ระดับกลุม เปนการแลกเปลี่ยนความรูระหวางสมาชิก
ภายในกลมุ วธิกีารแลกเปล่ียนความร ูเชน การประชุม
การสอบถาม การสาธิต การพบปะพูดคยุ 3) การแลกเปล่ียน
ความรรูะดับชมุชน เปนการแลกเปล่ียนความรรูะหวาง
สมาชิกลมุและชาวบานท่ีไมไดเปนสมาชิกกลมุ วธิกีาร
แลกเปล่ียนความร ูเชน การสอบถาม การพบปะพดูคยุ
4) การแลกเปล่ียนความรรูะดับเครือขาย คอืการแลกเปลีย่น
ความรูกับกลุมเกษตรกรอ่ืน วิธีการแลกเปล่ียนความรู
เชน การฝกอบรม การศึกษาดงูาน

2. แนวทางสงเสริมการจัดการความรูของ
กลมุเกษตรกร

2.1 กลมุเกษตรกรทำนา
2.1.1 การแสวงหาความรเูกษตรกร

ควรกำหนดความรทูีต่องการ วธิกีารเรยีนร ูรวมถึงการสงเสริม
ใหมีแหลงความรูภูมิปญญาพื้นบานและแหลงความรู
สมยัใหม ไดแก แหลงความรทูีเ่ปนบคุคล เชน หวัหนา
กลมุ หมอดนิ หมอขาว ปราชญชาวบาน แหลงความรู
ทีเ่ปนสือ่ เชน หนงัสอื วดิโีอ แผนพบั และแหลงความรู
ทีเ่ปนสถาบัน เชน ศนูยขาวชุมชน

2.1.2 การจัดเก็บความร ูควรดำเนินการ
ดงันี ้1) ความรทูีฝ่งอยใูนคนควรจัดเวทีเสวนาเพ่ือถอด
บทเรยีน แลวจดัทำเปนหนังสอื เอกสารวิดโีอ 2) ความรู
ทีช่ดัแจงควรจดัใหมสีถานทีจ่ดัเก็บ เชน บานหัวหนากลมุ
ศนูยขาวชมุชน ควรจดัทำระบบการจดัเกบ็ เชน หมวดหมู
ทีเ่ก่ียวของกับการดำเนินงานกลมุ หมวดหมทูีเ่ก่ียวของ
กบัความรกูารทำนา และควรกำหนดผรูบัผิดชอบในการ

การจัดการความรูของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปราโมทย เหลาลาภะ
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จดัเก็บ เชน หวัหนากลมุ สมาชิกทุกคนรับผดิชอบรวมกัน
หรือเวียนหนาท่ีกนัรับผิดชอบ

2.1.3 การสรางความรู  มีดัง น้ี
1) การรื้อฟนภูมิปญญาพื้นบาน ไดแก ภูมิปญญา
การศกึษาความอุดมสมบูรณของดนิ เชน การศึกษาจาก
มลูไสเดอืน การพยากรณภมูอิากาศ เชน พยากรณจาก
ประเพณีบุญบ้ังไฟ การพยากรณจากเลือดปลาชอน
หนาหนาว การพยากรณจากการขึน้กินเปลอืกตนไมของ
ปลวก รวมถงึการลงแขกดำนาและการลงแขกเกีย่วขาว
2) การสรางความรดูวยตวัเอง 3) การสรางความรแูบบ
เปนกลมุ และ 4) การสรางความรแูบบเปนเครอืขาย

2.1.4 การประเมินความรูไดแก 1)
เกษตรกรควรประเมินกอนการใชความร ูเพือ่เปนการประเมิน
ความเส่ียง ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นา และ
ศักยภาพของตนเอง 2) เกษตรกรควรประเมินระหวาง
การใชความรู เพื่อใหทราบผลท่ีเกิดขึ้นระหวางการใช
ความรูนั้น และ 3) เกษตรกรควรประเมินหลังการใช
ความรู เพ่ือใหทราบผลการใชความรูที่ผานมาทั้งหมด
ซึง่อาจใชการเปรยีบเทียบผลผลติ ระยะเวลาตนทุน และ
การเปรียบเทียบระหวางความรใูหมกับความรเูดิม

2.1.5 การใชความร ูไดแก 1) ควรใช
ภมูปิญญาพ้ืนบาน ภมูปิญญาพ้ืนบานท่ียงัคงมีประโยชน
ควรไดรับการนำมาใช ทั้งนี้เพื่อการลดตนทุนการผลิต
การวางแผน การเตรียมตัวเพ่ือปองกันปญหาท่ีอาจเกิดขึน้
เชน ภาวะฝนแลง นอกจากน้ียงัเปนการอนุรกัษและสบืทอด
ภมูปิญญาด้ังเดมิดวย 2) ควรใชความรสูมยัใหม เกษตรกร
ควรใชความรสูมัยใหม เพราะความรสูมัยใหมบางอยาง
ไดผานการศึกษาวิจัยโดยนักวิจยั ซึ่งสามารถเช่ือถือได
และ 3) ควรประยกุตใชภมูปิญญาพ้ืนบานผสมผสานกับ
ความรูสมัยใหม เพ่ือใหไดชุดความรูที่เหมาะสมกับ
สภาพของเกษตรกร

2.1.6 การแลกเปล่ียนความร ูไดแก
1)ระดบัครอบครวั เปดโอกาสใหสมาชกิในครอบครัวได
รบัการฝกอบรมความรใูหมๆ  ทีส่อดคลองกับความสนใจ
และความถนัด แลวนำมาบอกเลาตอใหคนในครอบครัว

ไดรับรู 2) ระดับกลุม ควรมีการประชุมกลุมเดือนละ
1 คร้ัง 3) ระดับชุมชน ควรเปดโอกาสใหคนในชุมชน
ที่ไมใชสมาชิกกลุมมีโอกาสไดแลกเปล่ียนความรูกับ
กลุมเกษตรกร  ทั้งแบบการประชุมที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ และ 4)ระดับเครอืขาย ควรมกีารศกึษา
ดงูาน อยางนอยปละ 3 คร้ัง และควรไปศกึษาดูงานยัง
พื้นท่ีที่มีสภาพใกลเคียงกับสภาพความเปนอยูของ
เกษตรกรดวย เพ่ือใหเกษตรกรสามารถนำความรูนั้น
กลบัมาใชได

2.2 กลมุเกษตรกรทำสวนยางพารา
2.2.1 การแสวงหาความรเูกษตรกร

ควรกำหนดความรทูีต่องการ การสรางแรงจงูใจการเรียนรู
การจัดแหลงความรูที่สอดคลองกับความตองการของ
เกษตรกร ไดแกหนงัสอื แผนพบั โปสเตอร หวัหนากลมุ
หมอยางเจาหนาที่สำนักงานกองทุนสงเคราะหการทำ
สวนยางประจำทองถ่ินกำหนดวิธกีารเรียนร ูเชน การประชุม
การศึกษาดงูาน

2.2.2 การจัดเก็บความรู  ไดแก
1) จดัทำเครือ่งมอืในการจัดเก็บความร ูเชน สมดุบนัทกึ
หนังสือ คมูอื และวดิโีอ 2) จดัระบบการจัดเกบ็ความรู
เชน หมวดหมทูีเ่ก่ียวของกับการดำเนินงานกลมุ หมวดหมู
ทีเ่กีย่วของกับความรกูารทำสวนยาง 3) สถานท่ีจดัเก็บ
ความรู เชน บานหัวหนากลุม ที่ทำการกลุมเกษตรกร
ตลาดจำหนายยาง 4) ผูรับผิดชอบในการจัดเก็บ
เกษตรกรควรกำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในการจัด
เกบ็เอกสาร เชน หวัหนากลมุ สมาชกิทกุคนรบัผดิชอบ
รวมกัน หรือเวียนหนาท่ีกนัรับผิดชอบ

2.2.3 การสรางความร ูไดแก 1)  เกษตรกร
ควรสรางความรโูดยการทดลองดวยตนเอง เชน การทดลอง
สูตรปุยตางกัน แลวเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ตนยาง ปริมาณน้ำยาง คณุภาพน้ำยาง เปนตน 2) เกษตรกร
ควรสรางความรโูดยการเลยีนแบบ เชน การศึกษาดูงาน
จากสวนยางทีป่ระสบความสำเรจ็ แลวนำความรนูัน้มา
ใชในสวนยางของตนเองดวยการเลียนแบบ

การจัดการความรูของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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2.2.4 การประเมินความรู ไดแก
1) เกษตรกรควรประเมินกอนการใชความรู วามีความ
เหมาะสมตอสภาพสวนยางของตนเองหรือไม เชน
ความรเูรือ่งปยุทีต่วัแทนบริษทันำมาจำหนาย ทัง้นีอ้าจ
ประเมินโดยวิธีการสอบถามเพื่อนเกษตรกรสวนยาง
รายอืน่วาเคยใชปยุสูตรน้ีหรือไม หรือโทรศัพทสอบถาม
เจาหนาท่ีสำนกังานกองทุนการทำสวนยาง 2) เกษตรกร
ควรประเมินระหวางการใชความร ูเพือ่ใหทราบผลท่ีเกดิ
ขึน้ระหวางการใชความรนูัน้วาเปนอยางไร 3) เกษตรกร
ควรประเมนิหลงัการใชความร ูความรตูางๆ ทีน่ำมาใช
ในสวนยางของตน เกษตรกรควรประเมินหลังการใช
ความรนูัน้วาผลผลติท่ีไดเปนอยางไร คมุคากับการลงทุน
หรือไม

2.2.5 การใชความร ูไดแก 1) เกษตรกร
รายใหมควรใชความรูตามคำแนะนำของเจาหนาที่
สำนักงานกองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง เนื่องจาก
ความรูเร่ืองการทำสวนยางเปนความรูใหมของภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือซึง่ไมมกีารสรางสรรคและสืบทอด
จากบรรพบุรุษ นอกจากน้ีสำนักงานกองทุนสงเคราะห
การทำสวนยางเปนแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือได เพราะไดมี
การศึกษาวิจยัเร่ืองยางพาราท่ีเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่
ของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2) ควรใชความรทูีเ่ปนชดุ
ความรเูดยีวกันกับเกษตรกรทีม่สีวนตดิกัน เชน สวนของตน
ไมไดวเิคราะหคาดิน กส็ามารถนำชุดความรขูองเกษตรกร
ที่สวนติดกันมาใชได เพราะโดยปกติดินที่อยูบริเวณ
เดียวกันมักเปนดินชุดเดียวกัน 3) ควรใชความรูที่ผาน
การทดลองและประเมินผล เกษตรกรรายเกาที่มีความ
เช่ียวชาญเร่ืองการทำสวนยางแลว เม่ือมีการทดลอง
และประเมินความรูแลว หากผลการทดลองไดผลดี
ก็ควรใชความรูนั้นตอไป หากผลการทดลองไมไดผลดี
กค็วรเลกิใชความรนูัน้

2.2.6 การแลกเปล่ียนความร ูไดแก
1)ระดับครอบครัว ควรเปดโอกาสใหสมาชกิในครอบครวั
ไดรับการฝกอบรมความรูใหมๆ ซึ่งสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัด แลวนำความรูนั้นมาบอกเลาให

คนในครอบครัวไดเรยีนร ู2) ระดับกลมุ ควรมกีารประชมุ
กลุมเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูระหวาง
สมาชิกดวยกัน วาใครประสบปญหาอะไรบาง แลว
ตนเองสามารถแกไขปญหาน้ันไดอยางไร หรือถาไม
สามารถแกปญหาได สมาชิกคนอ่ืนจะมีวิธีชวยแกไข
ปญหาใหไดหรือไม3)ระดับชุมชน ควรมีการประชุม
รวมกันระหวางกลุมเกษตรกรกับชุมชนอยางนอยปละ
5 ครัง้ เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนความรกูบัชมุชน 4) ระดบั
เครือขาย ควรจัดใหมีการศึกษาดูงานอยางนอยปละ
2 คร้ัง และควรเปนการศึกษาดูงานท่ีสอดคลองกับบริบท
ของเกษตรกรดวย

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบวากลุมเกษตรกรทำนา

และกลุมเกษตรกรทำสวนยางพาราในภาคตะวันออก
เฉยีงเหนือ มสีภาพการจดัการความรทูีค่ลายกนั ไดแก
การจัดเก็บความร ูซึง่สวนใหญเกษตรกรใชวธิกีารจดจำ
การสรางความรูโดยใชประสบการณและการสังเกต
ผานกระบวนการทดลองปฏิบัติและการลองผิดลองถูก
การประเมินความรู โดยมีการประเมินความรูทั้งกอน
และหลังการใชความร ูการแลกเปลีย่นความร ูม ี4 รปูแบบ
คือ การแลกเปลี่ยนความรูระดับครอบครับ ระดับกลุม
ระดับชุมชน และระดับเครือขาย สวนที่แตกตางกันคือ
กลมุเกษตรกรทำนามีการแสวงหาความรทูีเ่ปนภมูปิญญา
พืน้บาน ทัง้ความรทูีเ่ปนวธิกีารทำนาพิธกีรรมและความ
เช่ือตางๆ โดยการซึมซับ การเลยีนแบบและการสอนจาก
พอแม ปยูา ตายาย ซึง่สอดคลองกบั สจุนิต สมิารกัษ
และคณะ (2549: 146) พบวา ระบบความรขูองชุมชน
สวนใหญเปนกระบวนการถายทอดทางสังคม มกัจะเปน
การถายทอดแบบไมไดตั้งใจ แตเปนเพราะการไดรู ได
เห็น ไดยนิ ไดสมัผสั แลวซมึซบัเอาความรเูหลาน้ันไวใน
ตวัเอง เปนกระบวนการเรียนรทูีป่ราศจากการใชภาษา
แตเปนการเรียนรูผานการสังเกต เลียนแบบ และฝก
ปฏิบัติจากน้ันก็ใชวิธีการเดียวกันถายทอดไปสูคนรุน
ตอไป Jarvis (2011) กลาววาภมูปิญญาเปนสวนผสม
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ของความรูและการถอดบทเรียนที่เปนความเช่ียวชาญ
ตางๆ ที่เปนผลมาจากชีวิตประจำวันและสงตอจาก
รุนหนึ่งสูรุนหนึ่ง โดยผูสูงอายุที่ยังรักษาวัฒนธรรม
ดัง้เดมิไว สวนกลมุเกษตรกรทำสวนยางพาราจะแสวงหา
ความรูและใชความรูเก่ียวกับการปลูกยางพาราจาก
เจาหนาทีส่ำนกังานกองทุนสงเคราะหการทำสวนยางพารา
คนภาคใต การเลียนแบบเกษตรกรท่ีสวนยางพาราอยตูดิกัน
และประสบการณตนเอง สอดคลองกับ สวุฒัน จติตจนัทร
(2552: 420) พบวา เกษตรกรทำสวนยางพาราในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีไมมีความรูทักษะความชำนาญ
ในการปลูกยางพารามากอน จะปฏิบัติตามแนวคิด
เทคนิคการฝกอบรมจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห
การทำสวนยางหรอืสำนกังานเกษตรอำเภอสำหรบัแนวทาง
การสงเสรมิการจัดการความรนูัน้ ควรสงเสรมิใหสอดคลอง
กบัสภาพการจัดการความรขูองกลมุเกษตรกร และควร
เปนการจดัการความรทูีจ่ะตองทำอยางตอเนือ่งเปนวงจร
ทีไ่มสิน้สุด ซึง่สถาบนัสงเสริมการจดัการความรเูพ่ือสังคม
(2550: 73-74) กลาววาการจัดการความรตูองเร่ิมจาก
“การเขาถงึความร”ู วามคีวามรอูยทูีไ่หนบาง เมือ่เขาถงึ
ความรูแลวตองตีความและปรับความรูนั้นใหเขากับ
บรบิทของตนเพ่ือ “นำไปใช” หลงัจากนำไปใชแลว มกั
พบวามีสิ่งท่ีสามารถเรียนรูไดมากข้ึนไปอีก ซึ่งเปน
“การยกระดับการเรียนรู” เมื่อยกระดับความรูแลวก็มี
“การรวบรวมจัดเก็บความร”ู ใหเปนระบบหมวดหม ูจาก
นัน้จงึสรางบรรยากาศกัลยาณมิตร “มใีจแบงปน” เพือ่
ใหเกิดการถายทอดความร ูแลวจัดใหเกิดการแลกเปลีย่น
“เรียนรรูวมกัน” สามารถ “สรางความรใูหม” ไดภายใน
ตนเอง และ “นำไปปรบัใช” ในการทำงานคร้ังตอไปได
เปนวงจรที่หมุนไมมีหยุด นอกจากนี้ Havelock &
Zlotolow (1995: 11-13) ไดกลาวถึง กระบวนการ
เปล่ียนแปลงหรือการแกไขปญหา 7 ขัน้ตอน คอื ขัน้ท่ี 0
การใสใจ (Care) คอื การคนหาปญหาท่ีมคีวามจำเปน
เรงดวนสำหรับแกไขหรือตองการเปลี่ยนแปลง ขั้นท่ี 1
ความสมัพันธ (Relate) คอื การติดตอสือ่สารและสราง
ความสัมพนัธกบัสมาชกิในระบบ ซึง่มทีัง้บคุคล กลมุคน

องคกร และชุมชน ขัน้ท่ี 2 การตรวจสอบ (Examine) คอื
การจำแนกหรือทำความเขาใจปญหา ธรรมชาติของ
ปญหา องคประกอบและขนาดของปญหา ขั้นที่ 3
การแสวงหา (Acquire) คือ การแสวงหาและคนหา
ทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน อาจอยูใน
รปูแบบของคน งบประมาณ สถานท่ี เวลา เทคโนโลยี
และความรูที่จะทำใหการแกปญหาประสบผลสำเร็จ
ขัน้ที ่4 การทดลอง (Try) คอื การเลอืกวธิกีารแกปญหา
หรือชุดของความเปนไปไดในการแกปญหา ที่จะนำไป
ใชในทางปฏิบตั ิวธิกีารท่ีอาจตองปรับใหสอดคลองกับ
สถานการณ  และส่ิงตางๆ ทีอ่าจมีผลกระทบทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว ขั้นท่ี 5 การขยายผล (Extend) คือ
การเลือกวิธแีกปญหาหรอืนวตักรรมทีจ่ะนำไปสกูารปฏบิติั
ซึ่งตองไดรับการยอมรับจากสมาชิกในกลุม ขั้นที่ 6
การเริม่แกปญหาใหม (Renew: Re-C-R-E-A-T-E) แม
ปญหาจะไดรับการแกไข แตยังมีความจำเปนที่ตองมี
นวัตกรรมท่ีสามารถบูรณาการเขากับการดำเนินชีวิต
การสรางพลังใหกับกลุม ดังน้ันข้ันตอนสุดทายจึงเปน
การยอนกลับไปเร่ิมตนการทบทวนปญหาใหม

ขอเสนอแนะท่ัวไป
กลุมเกษตรกรทำนาและกลุมเกษตรกรทำ

สวนยางพารา ควรมีการจัดการความรอูยางตอเน่ืองเพ่ือ
ใหเกดิประโยชนสงูสดุตอการทำการเกษตร ดงัตอไปนี้

1. การแสวงหาความรู กลุมเกษตรกรควรมี
การแสวงหาความรูจากแหลงความรูที่หลากหลาย ทั้ง
เพ่ือการเพ่ิมพูนความรูอยางตอเน่ืองและการรูเทาทัน
ความรูที่ปจจุบันไดเกิดข้ึนอยางมากมาย รวมถึงเพ่ือ
เปรียบเทียบความรูเร่ืองเดียวกันจากแหลงความรูที่
แตกตางกันวามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
เพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจกอนใชความรู

2. การจัดเก็บความรู กลุมเกษตรกรควรมี
การจัดเก็บความรูอยางเปนระบบ ทั้งน้ีโดยการถอด
บทเรียนจากผรูภูายในกลมุ แลวจัดเก็บในส่ือตางๆ เชน
หนงัสอื คมูอื วดิโีอ เพือ่ปองกันการสูญหายของความรู

การจัดการความรูของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปราโมทย เหลาลาภะ
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ซึ่งอาจดำเนินการโดยการรวมมือกับหนวยงานราชการ
ภายในชมุชน เพ่ือจัดเวทีการถอดบทเรียน

3. การสรางความรู กลุมเกษตรกรควรมี
การสรางความรอูนัเปนเอกลกัษณหรอืความรเูฉพาะกลมุ
ที่มีความเหมาะสมกับสภาพของกลุมหรือชุมชน ทั้งน้ี
อาจสรางความรโูดยการทดลองดวยตนเอง การทดลอง
แบบกลมุ และการทดลองแบบเครือขาย

4. การประเมินความรู กลุมเกษตรกรควรมี
การประเมนิความรตูางๆ ทีไ่ดรบัมา คอื การประเมินกอน
ใชความร ูเพ่ือประเมนิวาความรนูัน้มีความเหมาะสมตอ
การนำไปใชหรอืไม การประเมนิระหวางใชความร ูเพือ่
ใหทราบผลของการใชความรูเปนระยะๆ วาควรหยุด
หรอืควรใชความรตูอไป การประเมินหลงัการใชความรู
เพือ่ใหทราบผลการใชความรทูัง้หมดวาเปนอยางไรบาง
รวมถึงมีขอดีหรือขอดอยกวาความรเูดิมอยางไรบาง

5. การใชความร ูกลมุเกษตรกรควรมีการใช
ความรูที่หลากหลาย ทั้งความรูสมัยใหม ที่ไดรับจาก
แหลงความรตูางๆ การใชความรทูีเ่ปนภมูปิญญาพ้ืนบาน
รวมถึงการประยุกตใชความรูสมัยใหมผสมผสานกับ
ความรูที่เปนภูมิปญญาพ้ืนบาน

6. การแลกเปล่ียนความร ูกลมุเกษตรกรควร
มีการแลกเปลี่ยนความรู การถายโอนความรูอยาง
ตอเนื่อง ทั้งการแลกเปล่ียนความรูในระดับครอบครัว
ระดับกลมุ ระดับชมุชน และระดับเครือขาย อนัจะกอให
เกิดการหมนุเวยีนการใชความรอูยางตอเน่ือง การสราง
ความยั่งยืนขององคความรู และการสรางสรรคความรู
ใหมๆ  ดวยวิธกีารตางๆ เชน เมือ่เกิดความสงสยั ความ
อยากร ูกส็ามารถแสวงหาความรจูากแหลงความรตูางๆ
เพื่อหาคำตอบใหกับตนเอง หรือการนำความรูที่ไดรับ
จากการแลกเปล่ียนเรียนรไูปพัฒนาตอยอดเปนความรู
ใหม เปนตน
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
            1. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ
ความสำเรจ็ในการจัดการความรแูละการพัฒนาเครือขาย
ของกลมุเกษตรกร
            2. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการความรูของ
กลมุเกษตรกรอ่ืนๆ เชน กลมุแมบานเกษตรกรทอผาไหม
กลมุแมบานเกษตรกรแปรรปูปลารา เปนตน

การจัดการความรูของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ผลของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูเชงิรุกและแนวคิดการเรียนการสอน
บนเวบ็แบบผสมผสาน เพือ่การออกแบบการศึกษานอกสถานท่ีเสมอืนและสงเสรมิ
ความคิดสรางสรรคของนกัศกึษาครศุาสตร ศกึษาศาสตรระดบัปรญิญาบณัฑติ

Effect of organizing active learning and hybrid learning on design of virtual field trip
and to enhance creativity for undergraduate education students.

เนาวนิตย สงคราม*

บทคัดยอ
วตัถุประสงคของงานวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศกึษา ผลของการจัดการเรียนรตูามแนวคิดการเรียนรเูชิงรกุและแนวคิด

การเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานเพ่ือการออกแบบการศึกษานอกสถานท่ีเสมือนและสงเสริมความคิด
สรางสรรคของนกัศกึษาครุศาสตร ศกึษาศาสตรระดบัปรญิญาบัณฑติกลมุตวัอยางทีใ่ชในการวิจยั ไดแก นสิติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาช้ันปที่ 3-4 ปการศึกษา 2555 จำนวน 60 คน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยวิธกีารเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัตทิีไ่ดกำหนดไว โดยแบงออกเปนกลมุทดลองและกลมุ
ควบคมุ กลมุละ 30 คน โดยกลมุทดลองไดรบัการเรยีนรตูามแนวคิดการเรยีนรเูชิงรกุ (Active Learning) และ
การเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน(Hybrid Learning)กลมุควบคุมไดรบัการเรยีนรตูามแนวคิดการเรียนรู
เชงิรบั (Passive Learning) และการเรียนการสอนแบบเผชญิหนา (Face to Face Learning) เครือ่งมอืทีใ่ชไดแก
1. แบบวัดความคิด สรางสรรคตามแนวคิดของทอแรนซ 2. แบบประเมินการออกแบบการศึกษานอกสถานท่ี
เสมอืน 3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนร ู4. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจดัการเรียนรวิูเคราะหขอมูล ดวย
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน มาตรฐาน การทดสอบคาท ีและคาขนาดอิทธพิล

ผลการศกึษาพบวา
1. กลุมทดลองที่เรียนแนวคิดการเรียนรูเชิงรุกและแนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน

มคีะแนนความคิดสรางสรรคกอนและหลงัทดลองแตกตางกันอยางมีนยัสำคญัทางสถติทิี ่.01
2. กลุมทดลองที่เรียนแนวคิดการเรียนรูเชิงรุกและแนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน

มคีะแนนความคิดสรางสรรคแตกตางกันหลังทดลองกบักลมุควบคมุทีเ่รยีนตามแนวคดิการเรยีนรเูชงิรบัและแนวคิด
การเรียนการสอนแบบเผชญิหนาอยางมีนยัสำคญัทางสถิติ.01

3. กลุมทดลองที่เรียนแนวคิดการเรียนรูเชิงรุกและแนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน
มีคะแนนการออกแบบการจัดการศึกษานอกสถานท่ีเสมือนกอนและหลังทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิี่ .01

4. กลุมทดลองที่เรียนแนวคิดการเรียนรูเชิงรุกและแนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน
มีคะแนนการออกแบบการศึกษานอกสถานท่ีเสมือนแตกตางกันหลังทดลองกับกลุมควบคุมท่ีเรียนตามแนวคิด
การเรียนรเูชิงรับและแนวคิดการเรียนการสอนแบบเผชิญหนาอยางมนีัยสำคญัทางสถิต.ิ01
*ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผลของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก
เนาวนิตย  สงคราม
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5. กลุมทดลองมีความพึงพอใจในกิจกรรมเชิงรุกท้ัง 8 กิจกรรมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยได
คาเฉล่ีย 4.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68  กิจกรรมท่ีไดรับคะแนนเฉล่ียมากที่สุดไดแก กิจกรรมเชิงรุกท่ี 4
Focused student journal คาเฉล่ีย 4.36 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.58 อยใูนระดับมากสำหรบักจิกรรมท่ีไดรบั
ความพึงพอใจนอยทีส่ดุไดแก กจิกรรมเชิงรกุท่ี 1 One minute paper คาเฉลีย่ 3.98 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75
อยใูนระดับมาก

6. คาขนาดอิทธิพลเปนไปในทางบวก ไดแก คะแนนความคิดสรางสรรคมคีา 1.37 และการออกแบบ
การศึกษานอกสถานท่ีเสมือนมีคา 2.69 ซึ่งแสดงวาตัวแปรตนไดแก การจัดการเรียนรูตามแนวคิดเชิงรุกและ
การเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานมคีาอิทธิพลทางบวกตอตัวแปรตาม

Abstract

The purpose of this research was effect of organizing active learning and hybrid learning on
design of virtual field trip and to enhance creativity for undergraduate education students. The subjects
were sixty undergrad student, academic year 2012, faculty of Education, Chulalongkorn University.
They selected with the criteria and divided into a control group and an experimental group which each
was thirty. The experimental group received active learning and hybrid learning approach and the
control group received passive learning and face to face learning approach. This research instrument
consisted of creative assessment by Torrance, design of virtual field trip evaluation, satisfy in learning
questionnaire. Data were analyzed by mean, standard deviation, t-test and effect size

The results showed that
1. The experimental group which was received active learning and hybrid learning approach

was different pretest and posttest in creative score significantly at .01 level
2. The experimental group which was received active learning and hybrid learning approach

was different posttest of the control group which received passive learning and face to face learning
approach in creative score significantly at .01 level

3. The experimental group which was received active learning and hybrid learning approach
was different pretest and posttest in design of virtual field trip score significantly at .01 level

4. The experimental group which was received active learning and hybrid learning approach
was different posttest of the control group which received passive learning and face to face learning
approach in design of virtual field trip score significantly at .01 level

5. The experimental group was very satisfied in all activities by mean at 4.18 and sd. at 0.68.
The activity that was the highest satisfy was activity 4: Focused student journal by mean at 4.36 and sd.
at 0.58 which was in high level but the activity was the lowest satisfy was activity 1: One minute paper
by meanat 3.98 and sd. at 0.75 at a high level
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6. Positive effect size appeared in creativity at 1.37 and design of virtual field trip at 2.69,
which indicates that active learning and hybrid learning approach had influence on the dependent

variable.
ความสำคัญและความเปนมาของปญหาใน

การวิจยัพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ไดกำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยมุงเนน
กระบวนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูแบบเนนผูเรียน
เปนสำคัญ เพ่ือใหผเูรียนไดพฒันาเต็มศักยภาพ สามารถ
เรียนรไูดดวยตนเอง และรจูกัแสวงหาความรไูดอยางตอเนือ่ง
ตลอดชวีติ นอกจากนี ้เมือ่พจิารณาถงึความสำคญัของ
เทคโนโลยีการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดท่ี 9 ปรากฏเปนทีช่ดัเจนวา
รัฐจะตองจัดสรรโครงสรางทางเทคโนโลยี และสงเสริม
พัฒนาการผลิตสื่อบทเรียนท่ีมีคุณภาพแลว ยังมุงเนน
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนผูมีความรู
ความสามารถในทักษะการผลิต และการใชเทคโนโลยี
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู ในสวนของผูเรียน
จะตองไดรับการพัฒนาใหมีทักษะและความรูเพียงพอ
ในการใชเทคโนโลยีเพือ่การแสวงหาความรไูดดวยตนเอง
อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ทั้งนี้ยังครอบคลุมการวิจัย
พัฒนา มีการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล
เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะกับการเรียนรูของ
ผเูรียน ดงัน้ัน จะเห็นไดวาการปฏริปูการศกึษาทีเ่กิดข้ึน
กวาทศวรรษมงุเนนผเูรียนเปนสำคัญดวยการใชเทคโนโลยี
สนับสนุนกระบวนการเรียนใหเหมาะสมแกผเูรียน อกีท้ัง
ยงัมงุเนนใหผเูรยีนสามารถแสวงหาความรไูดดวยตนเอง
อยางตอเนื่องและตลอดชีวิตดวยกระบวนการวิธีการ
และเทคโนโลยี(สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2542)

ความคิดสรางสรรคเปนทักษะการคิดข้ันสูง
ซึง่อยภูายใตทกัษะทางปญญาซึง่หากพิจารณาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552
แลวนับวาเปนหน่ึงในหาคุณลักษณะท่ีเนนใหผเูรียนเกิด
การพัฒนาในทุกสาขาวิชา และตามคุณลักษณะของ

บณัฑิตของจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ความคิดสรางสรรค
ก็เปนทักษะที่เนนใหผูเรียนเกิดการพัฒนาเชนกัน จาก
การสำรวจของกระทรวงศึกษาธิการป 2552 พบวาการ
คดิขัน้สงูของผเูรยีนในระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานอยใูน
ระดับต่ำ เมื่อผูเรียนไดกาวเขาสูการเรียนในสถาบัน
อุดมศึกษาจึงมีความจำเปนอยางย่ิงที่ตองเรงพัฒนา
และยังเปนการตอยอดจากนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการข้ันพืน้ฐานท่ีเนนใหผเูรยีนพัฒนาความคิด
สรางสรรคเชนกัน ดงัน้ันในวิชา

จากประเด็นสำคัญที่กลาวมาผูวิจัยจึงเห็นวา
ผูเรียนระดับอุดมศึกษาเปนกลุมเปาหมายสำคัญท่ีควร
ไดรับการพัฒนาความคิดสรางสรรค เน่ืองจากสังคม
ปจจุบันเปนยุคของการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
อยางตอเน่ืองและตลอดชีวติ ซึง่เนนใหการศึกษาระดับ
อดุมศกึษาตองเตรยีมพรอมผเูรยีนใหเทาทนัเทคโนโลยี
ตลอดจนการเตรียมความพรอมของผูเรียนใหกาวเขาสู
วงวิชาชีพไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน
องคความรทูีไ่ดจากงานวิจยัน้ีจะสงผลตอความกาวหนา
ทางการเรียนของผูเรียนและความกาวหนาในการสอน
ของผูสอน รวมท้ังความเจริญกาวหนาเชิงวิชาการของ
สาขาวชิาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษาการท่ีจะใหผเูรียน
สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคไดจะตองมีการจัด
การเรยีนการสอนท่ีมงุสงเสริมความคิดสรางสรรค ดงัน้ัน
การเรยีนรเูชงิรกุและการเรยีนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน
จะชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรค
นอกจากความคิดสรางสรรคแลว การเรยีนรเูชิงรุกยังเนน
ใหผเูรยีนตองดำเนนิกจิกรรมท่ีกอใหเกดิการแลกเปล่ียน
ความรู ความคิด ประสบการณและความคิดเห็น ซึ่ง
สามารถกระทำผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
การผานระบบการสนทนาและการเรียนรอูอนไลน รวมท้ัง
การแสวงหาความรูในโลกของอินเทอรเน็ต โดยพบวา

ผลของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก
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การใชเทคโนโลยีจะสามารถชวยใหผูเรียนเช่ือมโยง
ประสบการณไดเปนอยางดีเพราะความรทูีไ่ดจากการคนพบ
ในโลกอินเทอรเน็ตมีการเปล่ียนแปลงไดอยางรวดเร็ว
ในทุกวัน ความรใูหมๆ  และทันสมัยเกิดข้ึนทุกวัน ความรู
เดิมไมนานจะเปนความรูที่ลาสมัยในเวลาอันรวดเร็ว
เน่ืองจากเทคโนโลยีมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ทำให
ผูเรียนตองตื่นตัวในการหาความรูใหมอยูเสมอดังท่ีมี
ทฤษฎีที่เรียกวา Connectivism ดังน้ันเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารจึงเขามามีบทบาทสำคัญ
เพราะชวยใหผเูรียนแสวงหาขอมูลท่ีทนัสมยัและติดตาม
เรือ่งราวใหมไดทนัทวงทซีึง่มผีลตอการความคดิสรางสรรค
ของผู เรียนเพราะพ้ืนฐานของความคิดสรางสรรค
มาจากความรูที่ไดมาจากการแสวงหา (เนาวนิตย
สงคราม, 2553, 2554)

นอกจากน้ันผูเรียนคณะศึกษาศาสตร และ
ครศุาสตรจำเปนท่ีจะตองมคีวามรดูานการจัดการศกึษา
นอกสถานท่ีเสมอืนเพราะปจจบุันการศึกษานอกสถาน
ทีม่กีารดำเนนิการอยใูนทกุสาขาวิชาประกอบกับเทคโนโลยี
ทีก่าวเขามามบีทบาทสำคัญทางการศึกษาและการออก
แบบตองอาศัยทักษะความคิดสรางสรรคผลงาน จึง
จะออกมาอยางสมบูรณ (เนาวนิตย สงคราม, 2555)
ดงัน้ันงานวิจยัเร่ือง ผลของการจัดการเรียนรตูามแนวคิด
การเรียนรูเชิงรุกและแนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บ
แบบผสมผสานเพือ่การออกแบบการศกึษานอกสถานท่ี
เสมอืนและการสงเสรมิความคดิสรางสรรคของนกัศกึษา
ครศุาสตร ศกึษาศาสตรระดับปริญญาบัณฑติ  จะทำให
ไดรับองคความรูที่ชวยสงเสริมศักยภาพผูเรียน ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค เน้ือหาและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถนำไปใชไดจริง
ในยุคปจจุบัน

วตัถุประสงคของการวิจยั
1. เพ่ือเปรยีบเทยีบผลของการออกแบบการ

จัดการศึกษานอกสถานท่ีเสมือนและสงเสริมความคิด
สรางสรรคกอนและหลังทดลองของกลมุทดลองท่ีเรยีนรู
ตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุกและการเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสาน

2. เพ่ือเปรยีบเทียบผลของการออกแบบการจัด
การศึกษานอกสถานทีเ่สมอืนและสงเสริมความคดิสรางสรรค
หลังทดลองของผูเรียนท่ีเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรู
เชิงรุกและแนวคิดการเรยีนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน
กับกลุมควบคุมที่เรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรับ
และการเรียนการสอนแบบเผชิญหนา

3. เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของกลมุทดลอง
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก
และแนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน

สมมติฐานวิจัย
1. กลมุทดลองทีเ่รยีนแนวคิดการเรียนรเูชงิรกุ

และแนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานมี
คะแนนการออกแบบการจัดการศึกษานอกสถานที่
เสมือนและคะแนนความคิดสรางสรรคกอนและหลัง
ทดลองแตกตางกันอยางมีนยัสำคัญทางสถิตทิี ่.01

2. กลมุทดลองทีเ่รียนแนวคิดการเรียนรเูชิงรุก
และแนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานมี
คะแนนการออกแบบการจัดการศึกษานอกสถานที่
เสมือนและคะแนนความคิดสรางสรรคมีคะแนน
แตกตางกัน หลงัทดลองกบักลมุควบคมุทีเ่รยีนตามแนวคดิ
การเรียนรู เชิงรับและแนวคิดการเรียนการสอนแบบ
เผชญิหนาอยางมนียัสำคญัทางสถิตทิี ่.01
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย
ตัวแปร
ตวัแปรตน ไดแก  1. การเรียนการสอนบนเว็บ แบบผสมผสาน

2.การเรยีนรเูชงิรกุตวัแปรตาม ไดแก
1.การออกแบบการจัดการศึกษา
นอกสถานท่ี

2.ความคิดสรางสรรค
ประชากร ไดแก นสิติ นกัศึกษา คณะครุศาสตร

หรอืศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยปด
กลมุตัวอยาง ไดแก นสิติสาขาวชิาเทคโนโลยี

การศึกษาช้ันปที ่3-4 ปการศึกษา 2555 จำนวน 60 คน
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติไดแก 1.เปนนิสิตที่มี
ความพรอมในดานเคร่ืองมอืและอุปกรณในการใชเทคโนโลยี

เสมือนจริง 2. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีเสมือนจริง
ในเบ้ืองตน 3. ไมผานรายวิชาใดท่ีเก่ียวของกับการจัด
การศึกษานอกสถานท่ีเสมือน

วิธีดำเนินการวิจัย
แผนการวิจัยแบบ Randomized Control

Group Pretest-Posttest Design (ลวน สายยศ และ
องัคณา สายยศ, 2538) โดยทดลองกบันสิติปรญิญาตรี
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ชัน้ปที ่3 และ 4 คณะครุศาสตร
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา
รวมจำนวนท้ังส้ิน 60 คน
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การออกแบบการจัดการศึกษานอกสถานท่ีเสมอืน
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การวิเคราะหขอมลู สถติแิละการนำเสนอผลการวิจยั
1. การเปรียบเทียบคาเฉล่ียการออกแบบ

การจัดการศึกษานอกสถานท่ีเสมอืนและความคิดสราง
สรรคกอนและหลังการทดลองของกลมุทดลอง (t-test)

2. การเปรียบเทียบคาเฉล่ียการออกแบบ
การจัดการศึกษานอกสถานท่ีเสมอืนและความคิดสราง
สรรคกอนและหลงัการทดลองของกลมุทดลอง กบักลมุ

ควบคุม (t-test)
3. การวิเคราะหความพึงพอใจในการจดัการ

เรียนรตูามแนวคิดการเรียนรเูชิงรุกและแนวคิดการเรียน
การสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน

4. การหาขนาดอิทธิพล (Effect size) ซึ่ง
เปรียบเทียบขนาดอิทธิพลของกลุมควบคุมวิเคราะห
โดยใชสตูรของ Glass(1976)
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สรุปผล
การจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรูมีรายละเอียดดังนี้
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การอภิปรายผล
1. การเตรียมความพรอมของผเูรยีน

การเตรียมความพรอมใหแกผูเรียนเปน
การเตรียมพ้ืนฐานใหผูเรียนไดมีความรูเพียงพอสำหรับ
การเรียนในอนาคต นอกจากน้ันยังเปนการเตรียมความพรอม
สวนบุคคล สังคมและในดานประสบการณชีวิต เม่ือ
ผเูรยีนไดเรยีนมาถึงในระดบัทีจ่ะกระตนุใหเกิดการเรียนรู

และเรียนรูเพ่ือใหบรรลุสิ่งที่มีคุณภาพโดยการสรางแรง
จงูใจในการเรียนรใูหมมีากขึน้และการใหผเูรยีนไดมสีวนรวม
ในการเรียนการสอนอยางมีนัยสำคัญและมีเปาหมาย
การเตรียมความรูพื้นฐาน เปนการสรางชุดของขอเท็จ
จริงท่ีเปนเน้ือหาหลักของการเรยีนการสอนซึง่มงุหวังให
ผเูรียนไดเขาใจและจดจำ (Brooks, A. M., 2013)
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2. การระบุปญหา/ประเด็น
การฝกใหผูเรียนไดระบุประเด็นยอยและ

ฝกการระบุหัวขอเปนการฝกใหผูเรียนไดวิเคราะหและ
แยกประเดน็ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสามารถสงเสริมการเรียนรใูหแก
ผูเรียน โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียน
สามารถแสดงความคิดเห็น ใชเหตุผลในการอธิบายหรือ
แสดงความคิดในหัวขอปญหานอกจากน้ีผูเรียนยังตอง
ใชความสามารถในการระบุประเดน็ปญหา ซึง่เปนความ
สามารถในการระบุหรือทำความเขาใจโดยพิจารณา
ความหมาย ความชัดเจนของขอมูล เพ่ือกำหนดขอสงสัย
และประเด็นหลักที่ควรพิจารณาและแสวงหาคำตอบ
รวมถงึความสามารถในการรวบรวมขอมลู ทีไ่ดจากการคิด
การพูดคุย การสังเกต ทั้งจากตนเองและผูอื่น รวมถึง
การดึงขอมูลจากประสบการณเดิมท่ีมีอยูทั้งน้ีผูเรียน
อาจนำความรูไปใชในสถานการณใหมที่อาศัยขอมูล
จากประสบการณเดิมมารวมพิจารณาดวย(Tan, E.,
and Pearce, N., 2012)

3. การคนหาแนวคิดการแกปญหาท่ีหรือ
ประเด็นท่ีตองการศึกษา

การจัดกิจกรรมการเรียนรโูดยมงุใหผเูรียน
คนหาแนวคิดการแกปญหาหรือประเด็นทีต่องการศึกษา
เปนการจัดการกระทำกับขอมูลขาวสารและจัดใหผเูรียน
สามารถสรางความหมายไดดวยถอยคำของผูเรียนเอง
หรือเม่ือผูเรียนรวบรวมขอมูลมาแลวผูเรียนจะสามารถ
ตั้งสมมติฐานวิเคราะหขอมูลแปลความหมายและสรุป
ผลไดโดยใชวิธีการใหผูเรียนไดเกิดการแลกเปล่ียน
ความคดิเห็นซึง่กนัและกนั เปนการเปดโอกาสใหผเูรยีน
ไดรับฟงความคิดของผอูืน่ รวมถึงผเูรียนจะไดฝกการเก็บ
รวบรวม ขอมูล การเปรียบเทียบและการใชเหตุผลใน
การคัดเลือกขอมูลท่ีเปนประโยชน และยังไดฝกทักษะ
การคิด วเิคราะห และการประเมิน โดยทีผ่เูรียนจำเปน
ตองมคีวามรเูก่ียวกบั เร่ืองที่นำมาแลกเปลี่ยนเพ่ือเปน
พื้นฐานในการวิเคราะห วิจารณ ทั้งน้ีเพราะจะชวยให
ผูเรียนรูจักตรวจสอบ และเลือกรับขอมูลขาวสารตางๆ
ไดอยางมีเหตุผลเพ่ือนำไปสแูนวทางในการแกปญหา
(Eraut, M., & Hirsh, W., 2010)

4. การคนพบวธิกีารแกปญหา/คำตอบทีต่องการ
การคนพบวิธีการแกปญหาหรือคำตอบท่ี

ตองการเปนการใหผเูรยีนเขียนสรปุความรทูีไ่ด โดยเฉพาะ
ขอมูลท่ีไดจากการรับขอมูลในหลายๆ ดาน แลวผาน
การวิเคราะห ไตรตรอง โดยตองอาศัยทักษะการคิดขัน้สงู
เพราะมีการเชื่อมโยงความคิดกับแหลงขอมูลมีการโต
ตอบความคดิเห็นซึง่ถอืวาเปนการสะทอนความคดิอาจ
แสดงออกมาในลักษณะของการเขียนก็ไดหรือการทำ
ชิ้นงานก็ได โดยผูเรียนจะไดสรางองคความรูและจัด
ระบบการเรยีนรดูวยตนเอง (Shu Z. Schiller, Kendall
Goodrichand Pola B. Gupta., 2013, เนาวนิตย
สงคราม, 2553)

5. การนำเสนอวิธีการแกปญหา/ประเด็น
ที่ศึกษา

การนำเสนอวิธีการแกปญหาหรือประเด็น
ทีศ่กึษาเปนการทีผ่เูรียนสรุปความรทูีไ่ดรบั ผเูรียนจะได
นำความคิดรวบยอดหรือขอสรุปใหมที่เกิดข้ึนเพื่อไป
ประยุกตหรือทดลองใชหรือเปนการแสดงผลสำเร็จของ
การเรยีนร ูและเมือ่พจิารณาใหดจีะเห็นวาการนำเสนอ
วิธีการแกปญหาหรือประเด็นท่ีศึกษาท่ีสำคัญเปนการ
เปดโอกาสใหผเูรยีนไดรจูกันำไปใชในชวีติจรงิ (Biggs,
J., and Tang, C., 2011;เนาวนิตย สงคราม, 2555)

กิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก
กจิกรรมเชิงรุกท่ี 1 One minute paper

One minute paper เปนกิจกรรมที่ทำให
ผูเรียนไดแสดงออกถึงความรูความเขาใจที่มีเก่ียวกับ
เร่ืองทีเ่รียน โดยผสูอนจะเปนผจูดัใหผเูรียนไดพจิารณา
ถงึความแตกตางและความขดัแยงระหวางความคดิของ
ตนเอง ผเูรียนจะสามารถเห็นแนวทางวิธกีารท่ีหลากหลาย
ในการตคีวามแลวกำหนดความคดิใหมหรือความรใูหม
ที่ผูเรียนไดรับ ผูเรียนจะไดลงมือประกอบกิจกรรม
การเรียนรดูวยตนเองหรือไดมปีฏสิมัพนัธกบัสิง่แวดลอม
อยางมคีวามหมายซึง่จะรวมถงึปฏกิริยิาระหวางความรู
ในตัวของผู เรียนเองกับความรูใหมที่ผู เรียนไดรับ
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จนสามารถเชื่อมโยงความรู ระหวางความรู ใหม
กับความรูเกาและสรางเปนองคความรูขึ้นมาไดและ
ยงัเปนการทบทวนความรแูละการสะทอนคิดอยางทันที
ทนัใด (Forbes, C., 2010)

กจิกรรมเชงิรกุท่ี 2 Learning log
การเขียนสะทอนการเรียนรเูปนเครือ่งมือทีท่ำ

ใหผูเรียนสรางเอกสารท่ีสะทอนเก่ียวกับประสบการณ
การเรยีนรขูองตนเอง โดยใหผูเรียนเขียนขอความส้ันๆ
เกี่ยวกับเน้ือหาวิชาซ่ึงอาจจะเปนคำถามจากส่ิงที่เรียน
ในหองหรือจากการอานการสังเกตเกี่ยวกับการทดลอง
การบานหรอืประเดน็อืน่  ๆทีเ่กีย่วของ ซึง่อาจเปนการเลาเรือ่ง
หรือบรรยายเก่ียวกับเน้ือหาวิชาที่เรียนเชน การเขียน
รายงานเกี่ยวกับการสังเกตของตนเองความรูสึกหรือ
ความคดิเห็น ทีม่ตีอเร่ืองท่ีอานเหตกุารณและประสบการณ
ทีไ่ดรบั (Miller, L., Divall, S., and Maloney, A., 2012)

กจิกรรมเชิงรุกท่ี 3 Video to stimulate discussion
การใช Video to stimulate discussion เปน

การใชเทคโนโลยีเพื่อชวยใหผูสอนไดพัฒนากิจกรรม
การเรยีนรเูพ่ือพฒันาความคดิสรางสรรค การตัดสนิใจ
การรวบรวมขอมลู การวิเคราะหและแยกประเด็นซึง่เปน
สิง่ท่ีสามารถสงเสรมิการเรยีนรใูหแกผเูรียน ความเปนไป
ไดสำหรับการผสมและการจับคูเทคโนโลยีที่แตกตาง
เพือ่สรางกจิกรรมการเรยีนรแูบบไมมทีีส่ิน้สดุเปนการกระตนุ
และตอบสนองตอความตองการในการเรยีนรขูองผเูรยีน
และสามารถนำมาใชเปนกิจกรรมทีก่ระตุนใหผูเรียนได
ระบุประเด็นและระบุหัวขอโดยเปนการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรทูีใ่หผเูรยีนสามารถแสดงความคดิเหน็ ใชเหตผุล
ในการอธิบายหรือแสดงความคิดในหัวขอปญหา ซึ่ง
แสดงออกซึ่งความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน
นอกจากน้ีผเูรยีนยังตองใชความสามารถในการรวบรวม
ขอมูล ซึ่งเปนความสามารถในการพิจารณาขอมูล
ทั้งทางตรงและทางออมจากแหลงขอมูลตางๆ ที่ได
จากการคิด การพูดคุย การสังเกต ทั้งจากตนเองและ

ฝกความคิดสรางสรรคในทกุๆประเดน็(Rankin, S., and
Willson, R., 2012)

กจิกรรมเชิงรุกท่ี 4 Focused student journal
นอกจากการเลือกใหผูเรียนชมคลิปวีดิโอ

เก่ียวกับเร่ืองท่ีเรียนโดยผานกิจกรรม Video to stimulate
discussion แลว ผูสอนยังสามารถใชกิจกรรมอื่นเพื่อ
เปนการช้ีประเด็นใหผูเรียนไดทราบขอมูล ขาวสาร
รวมถงึสภาพปญหาเก่ียวกับเรือ่งทีเ่รยีนในเวลาน้ัน ๆ   ได
อีกเชนกัน การใชกิจกรรม Focused student journal
เปนการทีผ่สูอนระบหุวัขอหลกัในการเรียนแลวใหผเูรียน
ไดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวกับหัวขอน้ัน ๆ  เพ่ือนำมาอภิปราย
และแลกเปล่ียนขอมูลจากเพ่ือนรวมชัน้หรือผสูอน ผสูอน
สามารถที่จะพัฒนาผูเรียนในดานการคนควาขอมูล
พืน้ฐานโดยพิจารณาจากความสามารถในการเลือกเสพ
ขอมูลของผเูรียน ซึง่ถือเปนการเตรยีมความพรอมใหกบั
ผูเรียนอีกทางหน่ึงเชนกัน การใชวิธีการรวมกันสรุป
ปญหาจากขอมูลที่ผูเรียนแตละคนหามาไดเปนตัว
กระตุนใหผูเรียนไดแลกเปล่ียนขอมูลจากผูเรียนคนอื่น
และการรวมกันสรุปปญหาน่ีเองท่ีจะทำใหผูเรียนมี
ความสามารถในการเปดใจรบัฟงเหตุผลของผอูืน่ ผเูรยีน
จะสามารถประมวลผลดวยตัวเองถงึขอมลูท่ีพวกเขาได
รบัซึง่เปนส่ิงท่ีชวยสะทอนความคิดรวมถึงการตัดสินใจ
เปนการสงเสริมใหผูเรียนวิเคราะหโดยใชเหตุและผล
และสงเสริมใหผเูรยีนเรียนรไูดอยางมีประสิทธิภาพและ
สามารถสะทอนเปนการเขียนบทความที่ไดองคความรู
มาจากผเูรยีนเองได (Daniel L. D., Marsha C., William
S., 2013)

กจิกรรมเชิงรกุที ่5 Stop and Talk
กจิกรรม Stop and Talk เปนกจิกรรมอยางหน่ึง

ที่ชวยใหผูเรียนมีความสัมพันธกับกระบวนการเรียนรู
เปนการเรียนรใูนมติขิองตนเองและผอูืน่ เปนการคนพบ
ขอความรดูวยตนเองและสามารถนำมาใชกบัสังคมและ
การเรยีนรกูารทำงานกับผอูืน่เปนกิจกรรมท่ีมงุใหผเูรียน
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ไดสรางความรูดวยตนเอง โดยผูสอนเปนผูตั้งคำถาม
และใหผเูรียนคิดหาคำตอบ เปนการเพิม่ความสามารถ
ในการประยกุตใชขอความรขูองผเูรียนรวมถึงผเูรียนได
ประเมินตนเองวามีความรมูาก-นอยเพยีงใดเพ่ือนำไปสู
การคนหาประเด็นท่ีผูเรียนยังมีขอมูลไมมากพอวิธีการ
คอืใหผเูรยีนไดฟงการบรรยายจากผสูอนแลวจากน้ันจงึ
รวมกันหาแนวคิดการแกปญหาหรือคนหาประเด็นทีต่อง
การศึกษาโดยผสูอนใชวธิกีารต้ังคำถามเพือ่ใหผเูรียนได
แสดงทศันคตหิรอืขอความรทูีต่นเองไดรบั ซึง่ถอืเปนการ
พดูคยุแลกเปลีย่นขอมลูซ่ึงกนัและกันระหวางผสูอนและ
ผเูรยีน

กจิกรรมเชิงรกุที ่6 pair share technique
Pair share technique เปนวธิทีีท่ำใหผเูรยีน

รวมกันหาวิธีการแกปญหาหรือไดคนหาประเด็นท่ีตอง
การศึกษาโดยใชวิธีการใหผูเรียนไดพูดคุยแลกเปลี่ยน
ขอมูลซึ่งกันและกันกอน จากนั้นผูสอนคอยอธิบายขอ
ความรเูพ่ิมเตมิ การพูดคุยเปนดานทีส่ำคญัของการเรยีนรู
ซึง่เกดิขึน้บอยคร้ังในการสรางพฒันาความรแูละการสราง
องคความร ูการใหผเูรยีนไดรบัขอมลูและคำอธิบายท่ีมี
เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีเรียนโดยผานทางการพูดคุย
หรอือภปิรายเปนวธิกีารปลกูฝงวฒันธรรมของหองเรยีน
ทีม่กีารพูดคยุแลกเปล่ียนความรทูีม่คีณุคาและเปนสวนหน่ึง
ของการเรียนรูรวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูล
ในเร่ืองที่ เรียนเปนสิ่งที่ควรทำเม่ือผูสอนอนุญาต
(DuFour, R., Eaker, R., and Many, T., 2010)

กจิกรรมเชิงรุกท่ี 7 Making a pre-website
เปาหมายของการจัดกจิกรรม Making a pre-website

เปนไปเพ่ือใหผูเรียนเกิดการพัฒนาในดานการคิด
วจิารณญาณ ความคิดสรางสรรค และการคิดวิเคราะห
และใหผูเรียนสามารถประยุกตความรูไปใชได ผูเรียน
จะไดใชขอมลู ขอความรทูีไ่ดรบันำมาวเิคราะห สงัเคราะห
รวมถึงสามารถแปลและสรุปผลจนเกิดเปนคำตอบ
ทีต่องการได ทัง้น้ีผเูรียนจำเปนตองทราบกอนวาขอมลูไหน

ทีจ่ำเปน ขอมูลท่ียงัขาด จากนัน้จึงคนควาขอมูลเกีย่วกับ
สิง่ท่ีสำคญัท่ีควรนำมาพิจารณา ผเูรียนจะไดรจูกัการแยกแยะ
จดักลมุขอมลูรวมถึงการเรยีบเรียงขอมลูใหกลายเปนขอ
ความรทูีต่นเองจะนำมาใชไดและสามารถประมวลความรู
ทีไ่ดรบัมาท้ังหมดและนำมาลงมือปฏบิตัใิหออกมาเปน
ชิน้งาน โดยช้ินงานเหลาน้ีเปนการสะทอนขอความรทูัง้หมด
ที่ไดเรียนมาการจัดกิจกรรม Making a pre-website
เปนการแสดงออกถงึความเขาใจของผเูรยีน โดยผสูอน
ไดกำหนดใหผเูรียนแสดงความรผูานทางการทำ storyboard
(Struempler, B., Parmer, S., Graham, K., and Gregg,
M., 2012)

กจิกรรมเชิงรกุที ่8 presentation pre-website
ในกิจกรรมน้ีเปนกิจกรรมท่ีผเูรียนไดแสดงออก

ถึงความรูความเขาใจเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะเรียน
แลวนำมาผนวกรวมกบัการลงมือทำชิน้งานเพ่ือสะทอน
แนวคดิของตนเอง เปนการกอใหเกิดการสรางองคความรู
โดยผเูรยีนจะมีบทบาทเปนผปูฏบิตัแิละทบทวนความรู
ดวยตัวเอง ผเูรยีนจะไดคนพบ ไดสรางประสบการณใหม
ไดลงมือปฏิบัติรวมถึงไดทบทวนแนวคิดของตนเอง
ขณะลงมือปฏิบัติงานรวมถึงการตองใชความสามารถ
ในการส่ือสารแนวคิดของตนเองออกมาเห็นเปนรปูธรรม
(Rankin, S., and Willson, R., 2012)

ขอเสนอแนะ
จากการดำเนินการวจิยั และผลการวจิยัในครัง้น้ี

ผวูจิยัไดสรุปขอเสนอแนะจากการวิจยั และขอเสนอแนะ
สำหรับการวิจยัคร้ังตอไป ดงันี้
ขอเสนอแนะจากการนำผลการวิจัยไปใช

1. การจัดการเรียนรูเชิงรุกสามารถสงเสริม
ตวัแปรตามไดหลากหลาย ทัง้นีข้ึน้อยกูบัวธิกีารสอนหรอื
รปูแบบการสอนทีน่ำไปใชรวมทัง้การบรูณาการเทคโนโลยี
การศึกษา ซึง่จะชวยใหผเูรยีนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
ใหดีขึน้ได ดงัน้ันผสูอนสามารถศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือจัดหา
วธิีการท่ีเหมาะสมในการวจิัยตอไป
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2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมี
ความยืดหยนุดานเวลาใหเหมาะสมการจดัสภาพการทดลอง
และความสามารถของผูเรียน

3. ทางสถาบันหรือหนวยงานควรมกีารสนบัสนุน
การใชเทคโนโลยีใหครอบคลมุพ้ืนท่ีใหบรกิารและเปดโอกาส
ใหมกีารยืมอุปกรณทางคอมพวิเตอร
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะห
องคประกอบของตัวแปรในการเรียนรูเชิงรุกกับการใช
เทคโนโลยีการศึกษา

2. พฒันางานวิจยัจากผลการทดลองนีใ้หเปน
รูปแบบการเรียนการสอนเฉพาะทาง

3. ศึกษาปจจัยและตัวแปรอื่นๆที่สงผลตอ
ความคิดสรางสรรคและการออกแบบในดานกราฟก
ของงานเทคโนโลยีการศึกษา
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A Development of an Instructional Model to Develop the Research Mind
for Undergraduate Students in Educational Technology Major

วลิาวลัย โพธิท์อง*
มนตร ีแยมกสกิร, ทพิยเกสร บญุอำไพ, พงศประเสริฐ หกสุวรรณ**

บทคัดยอ

การวจิยัครัง้น้ีมจีดุมงุหมายเพือ่พัฒนารปูแบบการสอนเพ่ือพัฒนาจติวิจยัสำหรบันิสติระดบัปรญิญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา โดยการวัดจิตวิจยั เปนการวัดแนวโนมท่ีคาดวาจะเกิดจิตวิจยั มกีระบวนการวจิยั
3 ขัน้ตอนหลัก คอื ขัน้สรางรปูแบบการสอน (Construction)ประกอบดวย การสังเคราะหขอมลูจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางขอสรุปกำหนดเปนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการรางรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
พฒันาจิตวิจยั จากน้ันตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนฯ โดยวิธกีารสนทนากลมุ (Focus Group Discussion)
ผทูรงคณุวฒุ ิจำนวน 5 คน และประเมินความสอดคลองของเคร่ืองมอืท่ีใชในการวิจยั โดยผทูรงคณุวฒุ ิจำนวน
5 คน ขัน้นำรูปแบบการสอนไปใชในสถานการณจริง (Implementation) ผวูจิยัดำเนินการตามแผนการทดลองแบบ
One-way Repeated Measured Design ลักษณะการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยกลุมตัวอยางท่ีนำ
รปูแบบการสอนไปใชเปนนิสติระดบัปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา
ชั้นปที่ 3 จำนวน 30 คน เน้ือหาท่ีใชในการทดลองเปนเน้ือหาสาระในรายวิชาการวิจัยและพัฒนาส่ือ (Media
Research and Development) ดำเนินการทดลอง 1 ภาคเรียน คอื ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555และข้ันประเมนิ
(Evaluation) เปนการประเมินประสิทธภิาพรูปแบบการสอนฯ และประเมินความพึงพอใจของนสิติจากแบบสอบถาม
และการสนทนากลมุ (Focus Group Discussion) การประเมินรปูแบบการสอนฯ พจิารณาจากแนวโนมพฒันาการ
ของคะแนนจิตวิจยั และการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผทูรงคุณวุฒจิำนวน 9 คน โดยมคีะแนนเฉล่ีย
เทากับ 4.16 ผลการวิจยั พบวา

1. รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาจิตวิจัย สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มีชื่อ
เรยีกวา “MER” มาจากกระบวนการวิจัยท้ัง 3 ระยะ คอื ระยะท่ี 1 เปดใจรับ (Opening up mind) ระยะท่ี 2 ซมึซบั
ประสบการณ (Providing direct experience) และระยะที ่3 สานสรางจติวจิยั (Research mind nurturing)

2. คาเฉล่ียคะแนนของคะแนนท่ีเกิดข้ึนระหวางการใชรปูแบบการสอนดวยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตักิาร
(Action Research) มีแนวโนมของพัฒนาการจิตวิจัยของผูเรียนสูงข้ึน โดยพิจารณาจากผลคะแนนจากรูปแบบ
การสอน ระยะที ่ 1 เปดใจรับ (Opening up mind) จำนวน 4 คร้ัง มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสำคัญทางสถิติ

*นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
**อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
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ทีร่ะดบั .05 และระยะท่ี 3 สานสรางจติวิจยั (Research mind nurturing) จำนวน 2 คร้ัง มคีวามแตกตางกันอยาง
มนียัสำคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .01

3. ระดับความพึงพอใจของนิสิตท่ีเรียนจากรูปแบบการสอนฯ พบวา นิสิตมีความพึงพอใจตอรูปแบบ
การสอนทีพ่ฒันาข้ึนในระดบัมากโดยมีคะแนนเฉล่ียเทากบั 4.20
คำสำคัญ : รปูแบบการสอน, จิตวิจัย

Abstract

The purposed of the study was to develop an instructional model for developing research
mind of educational technology undergraduate students. The research process comprised of three
phases. The first phase was on constructing the instructional model; it began with content analysis of
documents in order to create instructional model prototype, then validation the validity and reliability of
model with 5 experts.

The second phase was implementing the developed instructional model with 3rd year
undergraduate in educational technology program. The implementation was done in the second
semester of the 2012, academic years.

The third phase was about evaluating the efficiency of the model and evaluation students’
satisfaction. The model’s efficiency evaluation was done through focus group discussion of 9 experts
with the average at 4.16. Student satisfaction evaluation was done through the use of questionnaires.
Results of the study, it was found that;

1. The developed model was called “MER” featuring of 3 stages of activity, stage 1; opening
up mind, stage 2; providing direct experience and stage 3; research mind nurturing.

2. There is a tendency of research mind development during teaching with the “MER” model
considered from the scores of stage 1 “opening up mind” with a statistical significant difference at .05
level, and also the scores of stage 3; “research mind nurturing” with a statistical significant difference at
.01 level.

3. Students had high satisfaction forwards the “MER” model with the average at 4.20
Keyword : Instructional model, Research mind

ความเปนมาและความสำคัญของรปูแบบ
การวิจัยเปนเคร่ืองมือสำคัญในการพัฒนา

ศาสตร พฒันาศักยภาพของคน และเปนพ้ืนฐานรองรับ
การพฒันาคณุภาพของสังคม ความร ูและผลผลติจาก
การวิจัยมีประโยชนอยางย่ิงตอการพัฒนาบุคคลและ
สังคมสูสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพ (สำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, แผนนำทางการวิจัย
การศึกษา 2553-2562)จากผลการวิจัยการพัฒนา
กระบวนการเรียนรใูนระดบับณัฑิตศึกษาท่ีพบวา การเรียน
การสอนระดับอดุมศกึษาโดยเฉพาะระดับบณัฑติศกึษา
ของไทย ยงัไมไดสรางองคความรเูทาท่ีควร จำเปนจะตอง
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เนนกระบวนการเรยีนรทูีม่พีืน้ฐานของการวจิยั (Research-
Based Learning) ใหมากข้ึน (ไพฑูรย สนิลารัตน, 2543
หนา คำนำ) สอดคลองกับงานวิจยัการพัฒนากระบวน
การเรยีนรใูนระดบัปริญญาตรขีองพนัธศกัดิ ์พลสารมัย
และคณะ ซึง่พบวาปญหาการจัดการเรียนการสอนของไทย
กำลงัประสบปญหาวิกฤติ เนือ่งจากผสูอนมักใชการสอน
แบบบรรยายวธิกีารสอน ใชการถายเทความรไูมถายเท
ความคดิเปน ทำเปน มงุเนนการทองจำไมสามารถปลกูฝง
การรักที่จะเรียนรูเนนภาคทฤษฎีมากกวาการปฏิบัติ
ขาดทกัษะและเทคนคิในการผลิตและใชอปุกรณการสอน
ขาดการเรยีนการสอนทีส่อดคลองกบัความเปนจริง สวน
ดานผูเรียน พบวา บุคลิกภาพของบัณฑิตยังบกพรอง
ในดานการมมีนุษยสมัพันธทีด่ ีความอุตสาหะ ความอดทน
และความคดิริเร่ิม สรางสรรค นอกจากน้ียงัพบวาบัณฑิต
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปขาดทักษะและประสบการณ
ในการคนควาวิจัย (พันธศักดิ์ พลสารัมย และคณะ,
2543)

รายวิชาการวิจัยและพัฒนาส่ือ (Media
Research and Development) เปนรายวิชาของหลักสตูร
ปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยีการศกึษา อยใูนหมวดวิชา
เฉพาะ ประเภทวิชาเอกบังคบัมจีำนวน 3 หนวยกติ ซึง่
ลกัษณะของรายวชิา กลาวถึงความหมาย กระบวนการ
คณุคาของการวิจยัและพัฒนาสือ่ กระบวนการทดสอบ
ประสิทธิภาพส่ือ แนวคิดการนิยามประสิทธิภาพส่ือ และ
ฝกปฏบิตักิารโครงการวิจยัและพัฒนาส่ือเพ่ือการศึกษา
ตามหลกัสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 ซึง่จากบันทกึผลการสอบนิสติ ระดับปรญิญาตรี
ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2554
และบนัทกึผลการสอนนิสติ ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา
2554 ในรายวิชาการวิจัยและพัฒนาสื่อ (Media
Research and Development) พบวา นิสิตสาขา
เทคโนโลยีการศึกษาท่ีผานมายังมปีญหาเก่ียวกับการวิจยั
ทั้งนี้อาจเกิดจากการที่นิสิตไมมีจิตวิจัย (Research
mind) จึงสงผลใหบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา

ประสบปญหาการออนดอยดานการวิจยัฉะนัน้ การสราง
จิตวิจัยใหเกิดขึ้นในนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ใหเกดิเปนความสำนึกทีก่อใหเกดิเปนลกัษณะนสิยั หรอื
ใหมคีวามนึกถึง ระลึกถึง ความสามารถในการมองเหน็
สิง่ตาง ๆ  ใหเช่ือมโยงกับการวจิยัได รวมท้ังความตระหนัก
ถึงความสำคัญของการวิจัย เห็นคุณคาของการวิจัย
ความเช่ือมัน่วากระบวนการคนหาความจริงเปนวธิกีาร
ที่ดีที่สุดของการแกปญหา จะทำใหนิสิตมีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้นในรายวิชาการวิจัยและพัฒนาส่ือได (บันทึก
ผลการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยั
บรูพา ประจำภาคเรยีนฤดรูอน, 2554)

จติวิจยั (Research Mind) มคีวามสำคัญ และ
สงผลตอการพัฒนาศกัยภาพการวิจยัเน่ืองจากการพัฒนา
ศกัยภาพการวิจยั  เปนวิธกีารในการพฒันาบุคลากรให
มีความรู ความสามารถสูงสุดในการกระบวนการวิจัย
อยางเต็มขีดความสามารถของแตละบุคคล ดงัน้ัน การพัฒนา
ใหบุคคลมีศักยภาพการวิจัย จึงจำเปนตองมี จิตวิจัย
(Research Mind) เพราะการทำใหบุคคลมีศักยภาพ
จำเปนตองมีความสำนึกที่กอใหเกิดเปนลักษณะนิสัย
หรือความรสูกึทางจิตใจของบคุคลทีเ่กิดจากการศึกษาหา
ความรโูดยใชกระบวนการวิจยั หรอืความนึกถงึ ระลกึถงึ
ความสามารถในการมองเห็นสิ่งตางๆ ใหเชื่อมโยงกับ
การวิจัยได รวมท้ัง ความตระหนักถึงความสำคัญของ
การวิจยั เหน็คณุคาของการวิจยั ความเช่ือมัน่วากระบวนการ
คนหาความจริงเปนวิธีการท่ีดทีีสุ่ดของการแกปญหา

การพัฒนาจิตวิจยั (Research Mind) หากเกิดข้ึน
ในนิสติ/นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยใหนสิติ/นกัศึกษา
ทำวิจัยจนเกิดการพัฒนาตนเอง ยอมสงผลถึงจำนวน
นกัวจิยัรนุใหมทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต อนันำไปสกูารพัฒนา
ประเทศได ผูวิจัยจึงสนใจเก่ียวกับ การพัฒนารูปแบบ
การสอนเพือ่พฒันาจิตวจิยั สำหรับนสิติระดับปรญิญาตรี
คณะศกึษาศาสตร โดยอาศัยแนวคิดเกีย่วกบัการเรียน
การสอนโดยใชวจิยัเปนฐาน (Research-Based Learning)
ทีใ่หผเูรยีนไดคดิ/คน/แสวงหา เรยีนรจูากการศกึษางาน
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วจิยั และการวิเคราะห สงัเคราะหงานวจิยั แนวคดิเก่ียวกับ
การวิจยัเชิงปฏิบตักิาร (Action Research) โดยการให
ลงมือปฏิบตัจิรงิจากการทำวิจยัขนาดเล็ก และใชแนวคดิ
การเสรมิพลงัอำนาจ (Empowerment) เปนกระบวนการ
ขับเคล่ือนหนุนเสริมตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น ฉะน้ัน
การสรางจติวจิยัใหเกดิขึน้ในนสิติ นกัศกึษาระดับปรญิญาตรี
จึงมีความสำคัญ และสอดคลองกับภารกิจหลักของ
การอุดมศกึษา

จากการคนควาแนวคดิ ทฤษฎีการจัดการเรยีน
การสอนดังกลาวขางตน เพือ่พฒันาผเูรยีนใหมจีติวจิยั
ผูวิจัยจึงมีความมุงมั่นในการพัฒนารูปแบบการสอน
การพัฒนาจิตวจิยั สำหรบันสิติปรญิญาตรีใหมปีระสทิธภิาพ
มากท่ีสุด โดยมีความคาดหวังวาเมื่อผูเรียนไดรับ
การเรียนรูตามรูปแบบการสอนท่ีสรางข้ึนแลว ผูเรียน
จะเกิดทักษะในการทำวิจัยเพ่ิมขึ้น มีใจรักในการวิจัย
สามารถนำทักษะท่ีมีชวยพัฒนาประเทศชาติ อันเปน
การเพ่ิมบุคคลากรทางการวิจยัของชาตใิหเพ่ิมข้ึนตอไป

วตัถุประสงคการวจิยั
วัตถุประสงคการวิจัยทั่วไปเพ่ือสรางและ

พฒันารปูแบบการสอนเพ่ือพฒันาจิตวิจยั สำหรบันสิติ
ระดับปรญิญาตรีสาขาเทคโนโลยกีารศกึษา

วตัถุประสงคการวิจัยยอย
1. เพือ่ตรวจสอบรูปแบบการสอนเพ่ือพฒันา

จิตวิจัย สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี
การศกึษา

2. เพ่ือประเมนิประสทิธิภาพของรปูแบบการสอน
เพื่อพัฒนาจิตวิจัย สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขา
เทคโนโลยีการศึกษา

3. เพ่ือรับรองรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนา
จติวจิยั สำหรบันสิติระดับปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยี
การศึกษา โดยผทูรงคณุวฒุิ

วิธีดำเนินการศึกษาคนควา
การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาจิตวิจยั

สำหรบันิสติระดับปรญิญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ในคร้ังน้ี ผูวิจัยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action Research) โดยมีขัน้ตอนการวจิยั ดงัน้ี

1. ขัน้สรางรปูแบบการสอน (Construction)
มกีารดำเนนิงานตามลำดบั ดงันี้

1.1ศกึษาคนควา แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบ
การเรียนการสอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
องคประกอบเกีย่วกับรปูแบบการสอน รปูแบบการเรยีน
การสอนโดยใชการวจิยัเปนฐานแนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู
โดยใชการวจิยัเปนฐาน (RBL) แนวคิดเกีย่วกบัการวิจยั
เชิงปฏบิตักิาร (Action Research) แนวคิดเกีย่วกบัการเสรมิ
พลงัอำนาจ (Empowerment) แนวคิดเก่ียวกับจิตวิจยั
(Research Mind) และกระบวนการสรางจติวจิยัทีเ่ก่ียวของ
ทั้งในและตางประเทศ

1.2 ยก (ราง) รูปแบบการสอนฯ โดย
ดำเนนิการวิเคราะห และสงัเคราะหรวมกนั เพือ่สรางขอ
สรุปกำหนดเปนกรอบแนวคดิเชงิทฤษฎใีนการรางรูปแบบ
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาจิตวิจยั

1.3ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนฯ
โดยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
ผทูรงคุณวุฒ ิจำนวน5 คน และประเมินความสอดคลอง
ของเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิยั โดยผทูรงคุณวฒุ ิจำนวน
5 คน เพ่ือประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของรูปแบบการสอนฯ

2. ขั้ น นำ รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น ไ ป ใ ช ใ น
สถานการณจริง (Implementation) ผูวิจัยดำเนินการ
นำรูปแบบการสอนที่ปรับปรุงแกไขหลังการวิพากษ
โดยผทูรงคุณวุฒ ิไปทดลองใชในเบ้ืองตน โดยการศึกษา
นำรอง (Pilot study) กับนิสิตที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง
จำนวน 38 คน โดยจัดสอนตามรปูแบบการสอนทีผ่วูจิยั
พฒันาขึน้ในระยะท่ี 1 เปดใจรบั จำนวน 1 ครัง้ หลงัจากน้ัน
นำรูปแบบการสอนตนแบบไปใชในสถานการณจริง
จำนวน 30 คน  โดยใชวิธีการวัดซ้ำ  (Repeated
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Measurement) เพือ่ตรวจสอบและปรบัปรงุรปูแบบการสอน
เปนระยะลักษณะการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เนือ้หาท่ีใชในการทดลองเปนเน้ือหาสาระในรายวิชาการ
วจิยัและพฒันาสือ่ (Media Research and Development)
ดำเนินการทดลอง 1 ภาคเรียน

3. ขัน้ประเมนิ (Evaluation) ขัน้ประเมินเปน
การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการสอนที่สรางขึ้น
และประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอรูปแบบ
การสอน ประเมินความพงึพอใจของนสิติจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ และการสนทนากลุม (Focus Group
Discussion) การประเมินรูปแบบการสอนฯ ประกอบดวย
ดานผเูรียนโดยพจิารณาจากคะแนนจิตวิจยัเปนแนวโนม
ทีส่งูข้ึน และดานรปูแบบการสอนโดยการนำผลท่ีไดจาก
การทดลองใชรปูแบบฯ ใหผทูรงคณุวฒุ ิจำนวน 9 ทาน
ไดพิจารณาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การสอน เพือ่เปนการรับรองรูปแบบการสอนฯ ในขัน้ตอน
สดุทาย

กรอบแนวคดิในการวจิัยและพฒันา
การพัฒนารปูแบบการสอนเพ่ือพัฒนาจิตวิจยั

สำหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือ
พฒันาจติวจิยั ดงันี้

1. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช
วิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) ของ
นกัวิชาการ ทศินา แขมมณ ี(2547),ไพฑรูย สนิลารตัน
(2547) และปทีป เมธาคุณวุฒ ิ(2543)

2. แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
Research)ของนักวิชาการ เลวิน (Kurt Lewin. Citing
Kemmis and Mc Taggart. 1990 : 8-9), อิลเลียต
(Elliot. 1992 : 69-77 อางถงึใน ธรีวฒุ ิเอกะกุล, 2551),
เอบบัท (Ebbutt. 1985 : 164, อางถงึใน ธรีวฒุ ิเอกะกุล,
2551), โคเฮน และเมเน่ียน (Cohen and Manion. 1980 :
184-186, อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2551), ฟรีแมน
(Freeman, 1998 อางถึงใน สุวิมล วองวานิช, 2553)
และสุวมิล วองวานิช (2553), บลอคชารตคารลอสและ
แรนดอลฟ(บลอคชารตคารลอสและแรนดอลฟ อางถึง
ใน สมัพันธ ญาณสธุ,ี 2551)

3. แนวคดิการเสรมิพลังอำนาจ (Empower-
ment) ของนักวชิาการ สกอต และเจฟเฟ (Scott & Jeffe,
1991), คนิลอว (Kinlaw. 1995 : 23-25), เทรซี ่(Tracy :
1990), พรทิพย โภไคยอุดม (2546), บลอคชารตคาร
ลอสและแรนดอลฟ

นำแนวคิดดังกลาวมาวิเคราะห สังเคราะห
และกำหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัภาพท่ี 1
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นิยามศัพทเฉพาะ
จิตวิจัย (Research mind) หมายถงึ ความ

ตระหนักนึกของบุคคลที่มีวิถีคิดในการแกปญหาหรือ
คนหาความจริงดวยกระบวนการวิจยั และมีความเช่ือมัน่
แนวทางการคนหาความจริงดวยกระบวนการวิจัย
แบงเปน 4 ดานหลัก 19 ขอยอย

ตวัชีว้ดัจติวจิยั หมายถึง เกณฑการประเมิน
รองรอยของผลงานจากการใชรูปแบบการสอนเพื่อ
พัฒนาจิตวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา โดยสรุปตัวช้ีวัดท่ีเปนตัวแทนใน
การวัดจิตวิจยั จำนวน 9ดาน ดงัน้ี

1. ความสามารถในการคาดคะเนคำตอบ
หมายถึง พฤติกรรมการสรุปคำตอบลวงหนา การคาดเดา
คำตอบของปญหาลวงหนา โดยอาศัยความร ูประสบการณ
เดิมเปนพ้ืนฐาน

2. ความสามารถในการระบปุญหา หมายถึง
พฤติกรรมการบอก ระบุปญหา หรอืตนเหตุแหงปญหา
ไดชัดเจนถูกตอง

3. ความสามารถในการต้ังคำถาม หมายถึง
ตั้งคำถามไดตรงประเด็น ครอบคลุม มองเห็นแนวทาง
การไดมาซึง่คำตอบ และเปนคำถามปลายเปด

4. ความสามารถในการแสวงหาคำตอบ
หมายถงึ ดำเนนิการแสวงหาคำตอบของปญหาดวยวิธี
การท่ีหลากหลาย การสืบเสาะหาคำตอบของปญหา
จากการรวบรวมขอมลูตางๆ แลวสรุปเปนคำตอบ และ
ทดสอบวาคำตอบหรือขอสรุปน้ันถูกตองหรอืไม

5. ความสามารถในการมองเหน็กรอบแนวคิด
การวิจัย หมายถึง ความสามารถในการสรางแบบ
จำลองโดยอาศัยทฤษฎีเพ่ือแทนความเก่ียวของสมัพันธ
ระหวางตัวแปรได โดยสามารถระบุตวัแปรตน และตัวแปร
ตามไดอยางมีเหตุมผีล

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิและทฤษฎีการพัฒนารูปแบบการสอนเพือ่พฒันาจิตวจิยั
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6. ความมีเจตคติที่ดีตอการวิจัย หมายถึง
ความรสูกึทีด่ขีองบคุคลทีม่ตีอกระบวนการคนควาหาขอ
เท็จจรงิกระบวนการเสาะแสวงหาความรใูหมๆ  การศึกษา
คนควาท่ีเก่ียวของกบัการวจิยั เพ่ือนำความรมูาใชแกปญหา
และเผยแพรใหเกิดประโยชน โดยมีจดุมงุหมายท่ีแนนอน
และใชระเบียบวิธีที่มีหลักเกณฑเพ่ือใหไดมาซึ่งความรู
ทีเ่ช่ือถือได

7. ความตระหนักตอการวิจัย หมายถึง
การแสดงออกถึงความรสูกึรับรคูดิไดมองเหน็ประโยชน
ความสำคัญ และคุณคาของการคนหาความรูดวยวิธี
การวิจัย

8. ความมีเหตุมผีล หมายถึง พฤติกรรมการ
ตระหนักรู เห็นความสำคัญและยึดม่ันในหลักเหตุผล
ปรารถนาท่ีจะใชความคิดอยางมีเหตุผล ยอมรับและ
ตองการคำอธิบายทีม่เีหตผุล ไมเช่ือเร่ืองท่ีขาดประจักษ
พยานท่ีนาเชือ่ถือ มคีวามสงสัยและตองการพสิจูนถงึขอ
เทจ็จรงิในสิง่ตาง ๆ

9. ความมีคุณธรรมและเคารพศักด์ิศรีของ
ผใูหขอมลู หมายถึง มคีณุงามความดทีีก่อใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม เคารพ ใหเกียรติผูใหขอมูล และ
ไมนำขอมูลสวนตัวของผใูหขอมูลมาเปดเผย

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้พบวา ไดรูปแบบการสอนเพื่อ

พัฒนาจิตวิจัย สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา ที่มีชื่อเรียกวา “MER” มา
จากกระบวนการวิจยัทัง้ 3 ระยะ คอื ระยะที ่1 เปดใจรับ
(Opening up mind) ระยะท่ี 2 ซึมซับประสบการณ
(Providing direct experience) และระยะท่ี 3 สานสราง
จติวิจยั (Research mindnurturing) ซึง่มรีายละเอียด
ดงัน้ี

1. รูปแบบการสอนเ พ่ือพัฒนาจิตวิจัย
สำหรบันิสติระดับปรญิญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ม3ี ระยะ คอื

ระยะท่ี 1 เปดใจรบั (Opening up mind)
ประกอบดวย

ขัน้ท่ี 1 สรางความตระหนกั (Awareness)
ขัน้ที ่2 รวมกนัสงัเกตปญหา (Observing

problem)
ขัน้ท่ี 3 ตัง้คำถาม (Making questions)

ขัน้ที ่4 คาดคะเนคำตอบ (Predictingthe
answers)

ขั้นที่ 5 แสวงหาคำตอบ (Researching
answers)

ขัน้ท่ี 6 ใหขอมูลยอนกลบัทันที (Immediate
feedback)

ระยะท่ี 2 ซึมซับประสบการณ (Providing
direct experience) ประกอบดวย

ขัน้ท่ี 1 ระบปุญหา (Identify problems)
ขั้นที่ 2 ตั้งวัตถุประสงค (Set up the

objectives)
ขั้นท่ี 3 คาดคะเนคำตอบ(Predictthe

answers)
ขั้นท่ี 4 เขียนกรอบความคดิ (Design the

conceptual framework)
ขั้นท่ี 5 นำเสนอเคาโครง(Present the

outline)
ขัน้ท่ี 6 สรางชิน้งาน (Create media)
ขัน้ท่ี 7 ดำเนนิการทดลอง (Perform the

experiments)
ขั้นท่ี 8 สรปุผล (Make the result)

ระยะท่ี 3 สานสรางจิตวิจัย (Research
mindnurturing) ประกอบดวย

ขั้นท่ี 1 รวมสรุปองคความรู/ ประเมิน
(Body of knowledge conclusion/ evaluation)

ขัน้ที ่2 สรางลักษณะนิสยั (Characterization
by value)
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2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนเพ่ือ
พัฒนาจิตวิจัย สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา พบวา

2.1 รปูแบบการสอนในระยะท่ี 1 เปดใจรบั
พบวา ผลการพัฒนาจิตวิจยัของนิสติท่ีเรียนจากรูปแบบ
การสอนในระยะที ่1 แตกตางกันอยางมนียัสำคัญทาง
สถติทิีร่ะดับ .05 และเม่ือดำเนนิการวิเคราะหเปนรายคู

พบวา รูปแบบการสอนฯ ในระยะที่ 1 ทำใหผูเรียนมี
พัฒนาการของคะแนนสูงขึ้น จะเห็นวาคะแนนของ
คร้ังท่ี 2 มากกวาคร้ังท่ี 1 แตครัง้ที ่2 ไมแตกตางจากคร้ัง
ที่ 3 อาจเน่ืองมาจากผูเรียนมีพัฒนาการที่สูงขึ้นคงที่
ดงัน้ัน คร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 จงึไมแตกตางกนั แสดงวา
รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาจิตวิจัยในระยะที่ 1 มี
ประสิทธิภาพ ดงัตารางที ่1 และตารางท่ี 2

 

 SS df MS F P 

 1  160.067 1 160.067 26.688 .000 

 173.933 29 5.998   

 1 
 (MD) (SD)

 

(P) 

 1  2 

 3 

-3.233*

-3.267*

1.030

.632

.004 

.000 

 2  1 

 3 

3.233*

-.033

1.030

.889

.004 

.970 

 3  1 

 2 

3.267*

.033

.632

.889

.000 

.970 

*  .05 

ตารางที ่1 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนท่ีไดจากรปูแบบการสอนฯในระยะท่ี 1 เปดใจ
รับของนิสิตที่เรียนดวยรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาจิตวิจัย

ตารางที ่2 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการวัดจิตวิจัยระหวางกิจกรรม
การเรียนของนสิติทีเ่รยีนจากรปูแบบการสอนเพือ่พฒันาจิตวจิยัในระยะที ่1 เปดใจรับ

2.2 รปูแบบการสอนในระยะท่ี 2 ซมึซบั
ประสบการณ พบวา ผลการพัฒนาจิตวิจัยของนิสิต

ทีเ่รยีนจากรปูแบบการสอนในระยะที ่2 ไมแตกตางกัน
ดงัตารางที ่3
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ตารางที ่3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนทีไ่ดจากรูปแบบการสอนฯในระยะที ่2 ซมึซบั
ประสบการณของนิสิตท่ีเรียนดวยรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาจิตวิจัย

 SS df MS F P 

 2

 
3.200 1.00 3.200 1.561 .222 

 59.467 29.000 2.051   

2.3 รปูแบบการสอนในระยะที ่3 สานสราง
จิตวิจัย พบวา ผลการพัฒนาจิตวิจัยของนิสิตที่เรียน
จากรูปแบบการสอนในระยะท่ี 3 แตกตางกันอยางมี
นยัสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาเปนรายคู
พบวา ขัน้ตอนการระบคุำถาม การต้ังคำถาม การคาดคะเน

คำตอบ และความมีคณุธรรมและเคารพศักด์ิศรขีองผใูห
ขอมลู หลงัเรยีนจากรปูแบบการสอนฯ มคีะแนนสงูกวา
กอนเรียน แสดงวารูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาจิตวิจัย
โดยภาพรวมของระยะท่ี 3 มปีระสิทธภิาพ ทำใหผเูรยีน
มคีะแนนจิตวจิยัสงูขึน้ดงัตารางท่ี 4

Paired Samples Test 

  X SD T df p (2-tailed)

   1-  2 -0.40 1.50 -1.461 29 .155 

  1-  2 -0.43 1.22 -1.941 29 .062 

  1-  2 -0.57 1.91 -1.628 29 .114 

  1-  2 -0.47 1.22 -2.088 29 .046 

  1-  2 -0.80 1.21 -3.607 29 .001 

  1-  2 -0.93 1.53 -3.342 29 .002 

  1-  2 -0.10 1.47 -.372 29 .712 

 1-  2 -0.47 0.51 -5.037 29 .000 

  1-  2 -4.17 7.32 -3.117 29 .004 

3. การรับรองรูปแบบการสอนฯ โดยผูทรง
คุณวุฒิ จำนวน 9 คนพบวา ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็น
เกีย่วกับรปูแบบการสอนเพือ่พฒันาจิตวจิยัสำหรับนสิติ
ระดับปรญิญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศกึษาในภาพรวม
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เทากบั 4.16

4. ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่เรียนจาก
รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาจิตวิจัย สำหรับนิสิตระดับ
ปรญิญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศกึษา พบวา นสิติทีเ่ปน

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนที่
พฒันาขึน้ในระดับมากคือ ผลการประเมินความพึงพอใจ
จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมี
คาเฉลีย่ 3.85 และผลคะแนนความพงึพอใจจากระบบ
สำรวจความคิดเห็นผานเครือขายอินเทอรเน็ต
มหาวทิยาลยับรูพา มคีาเฉล่ีย 4.20

5. ผลการจัดสนทนากลุม (Focus Group
Discussion) นสิติท่ีเปนกลมุตวัอยางพบวา นสิติมคีวาม
พึงพอใจกับรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาข้ึน โดยเฉพาะ
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รปูแบบการสอนฯ ในระยะท่ี 1 ทำใหนสิติมเีจตคตทิีด่ตีอ
การวจิยั และนิสติรสูกึสนุกสนานในการเรียน เน่ืองจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนสนุก และมีประโยชน ทำให
รูสึกช่ืนชอบในการทำวิจัยมากข้ึน

อภิปรายผล
จากผลการวจิยั สามารถนำมาอภปิรายได ดงัน้ี
1. รปูแบบการสอนเพือ่พัฒนาจิตวิจยัสำหรบั

นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
มปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกับระดับของผเูรยีน ซึง่เปน
ระดับปริญญาตรี ดวยการฝกกระบวนการวิจัย การใช
ผลการวิจัยเปนพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนการใชการเสริมพลังอำนาจเพ่ือใหผูเรียนรูสึก
วาตนเองสามารถทำได และเม่ือพจิารณาถงึประสิทธภิาพ
ของรูปแบบการสอนในภาพรวมแลวพบวา รปูแบบการสอน
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากรูปแบบการสอนที่ผูวิจัย
ไดพัฒนาขึ้นน้ีผานกระบวนการอยางเปนข้ันเปนตอน
ทัง้ทฤษฎีทีใ่ชในการพฒันารูปแบบ ตลอดจนกระบวนการ
พัฒนารูปแบบและไดปรับปรุงแกไขในทุกข้ันตอน
จึงทำใหรูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลอง
กบัแนวคิดของนักการศึกษาหลายทาน ดงัประเด็นทีค่นพบ
ดงัน้ี

1.1 การจัดการเรียนการสอนในระยะท่ี 1
เปดใจรับ เพื่อเตรียมความพรอมของผู เ รียนใหมี
คุณลักษณะของนักวิจัย รวมทั้งการสรางใหผูเรียนเกิด
ความตระหนัก เห็นประโยชน เห็นคุณคาของการวิจัย
เปนอันดับแรก นัน้ โดยผวูจิยัเนนท่ีการจัดกระบวนการเรียน
การสอนใหผเูรียนเกิดการเรียนรจูากการปฏิบตั ิสนกุไป
กบัการเรยีนร ูมคีวามสุขกับการเรยีน และไมเนนทฤษฎี
มากเกินไป การท่ีนสิติมจีติวิจยัสูงข้ึนน้ัน อาจเปนเพราะ
การท่ีผูเรียนไดเรียนรูจากการใชผลการวิจัยในการจัด
การเรียนรใูนทกุข้ันตอน เร่ิมต้ังแต การระบุปญหา การตัง้
คำถาม การคาดคะเนคำตอบ การแสวงหาคำตอบ ซึง่
การท่ีผเูรยีนไดใชกระบวนการวิจยัในทุกขัน้ตอนนี ้ทำให
ผูเรียนมีจิตวิจัยเปนแนวโนมท่ีสูงข้ึน

1.2 รปูแบบการสอนเพือ่พัฒนาจติวิจยัฯ
ทำใหผเูรยีนเกิดคณุลกัษณะของนกัวจิยั สอดคลองกบั
สมหวัง พิธิยานุวัฒน และทัศนีย บุญเติม (2546) ได
กลาววาการวิจัยเปนการพัฒนาผูวิจัยใหกลาซักถาม
ตัง้คำถามเปน ใฝร ูมคีวามคิดสรางสรรค คณุลกัษณะ
ดังกลาวสอดคลองกับผูมีจิตวิจัยนั่นเอง นอกจากน้ี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอน
ทีผ่วูจิยัพฒันาขึน้ท่ีประกอบดวย 3 ระยะ คอื ระยะท่ี 1
เปดใจรับ ระยะท่ี 2 ซมึซบัประสบการณ และระยะที ่3
สานสรางจิตวิจัย รูปแบบดังกลาวทำใหนิสิตไดเขาใจ
กระบวนการวิจยัอยางอยางลึกซึง้และเปนลำดบัขัน้ตอน
รวมท้ังไดรับคำแนะนำจากผูสอนและอาจารยพี่เล้ียง
ในทุกข้ันตอนของการวจิยั และไดเรียนรจูากการทำงาน
เปนทมี สงผลใหผเูรยีนมจีติวจิยัสงูขึน้

1.3 แนวคิดการจัดการเรียนการสอน
โดยใชการวิจัยเปนฐาน ที่มีฐานคิดและความเช่ือมา
จากกลุมทฤษฎี  Constructivism ที่มีความเชื่ อ
ในกระบวนการสรางความรใูนตนของคนเรา การเรียนรู
จากการวิจยัทำใหผเูรียนมีทกัษะพ้ืนฐานการวิจยัท่ีดขีึน้
สงผลใหมจีติวิจยัท่ีสงูข้ึน สอดคลองกับผลงานวจิยัของ
สราวุธ ชยัยอง (2552) ทีศ่กึษาเร่ือง การจัดการเรยีนรู
โดยใชการวิจยัเปนฐานเพ่ือพฒันาความคดิเชิงวทิยาศาสตร
ในรายวชิาชวีวิทยาพืน้ฐานสำหรบันักเรียนชัน้มัธยมศกึษา
ปที่ 4 ซึ่งผลการจัดกิจกรรมพบวานักเรียนมีพฤติกรรม
ดีขึ้นในดานการเรียนดานความสนใจและดานการทำ
กจิกรรมกลมุมีเจตคติทางบวกในระดบัสูงตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานมีระดับความสามารถ
ในการคิดเชิงวิทยาศาสตรจากมากไปหานอยเรียง
ตามลำดับคือการคดิสรางสรรคการคิดวิพากษวจิารณการคิด
เชงิตรวจสอบและการคิดเชงิประเมนิการคิดอยางมเีหตุผล
และการคิดวิเคราะหซึ่งอยูในระดับดีทุกดานและความ
สัมพันธระหวางคะแนนช้ินงานกับคะแนนความคิดเชิง
วทิยาศาสตรของนักเรียนอยใูนระดบัสงู (R = 0.71)และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ สถาพร ภูผาใจ (2553)
ทีศ่กึษาผลการจดัการเรียนรโูดยใชการวิจยัเปนฐาน รายวิชา
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ชวีวิทยาเพิม่เตมิ ชัน้มธัยมศึกษาปที ่4 ซึง่พบวา นกัเรียน
ทีไ่ดรบัการจัดการเรียนรโูดยใชการวิจยัเปนฐาน รายวิชา
ชีววิทยาเพ่ิมเติมในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 มีผลการ
เรียนร ูในดานผลสัมฤทธิท์างการเรียนและทักษะพืน้ฐาน
การวิจยั คอื มคีะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแตรอยละ
80 ขึน้ไปและมีระดับคุณภาพของทักษะพ้ืนฐานการวิจยั
ในทุกทักษะอยูในระดับสูงสุด แสดงใหเห็นวา การจัด
การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน ในรายวิชาชีววิทยา
เพ่ิมเตมิ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปที ่4 สงผลใหนกัเรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและนกัเรียนมีการพัฒนา
ทักษะพื้นฐานการวิจัยที่ดีขึ้น

1.4 ขั้นตอนการระบุปญหา สอดคลอง
กับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
นกัจติวทิยา คอื พอีาเจต (Piaget) ไดแก การจัดกจิกรรม
การเ รียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติ วิ ซึม
(Constructivism) โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ประกอบดวย การใหผเูรยีนไดรบัการกระตนุจากสภาพ
แวดลอม เริม่ตัง้แตขัน้ตอนการระบุปญหา ในระยะที ่1
เปดใจรบั โดยผสูอนจดัสถานการณใหผเูรยีน หรอืผสูอน
ใหผเูรียนเปนผคูนพบปญหาดวยตนเอง ซึง่ผเูรียนจะคดิ
วิธีตอบสนองการกระตุนท่ีไดรับโดยใชโครงสรางทาง
ความคดิในสมอง(Schema) ทีต่นมอีย ูและตอบสนอง
ตอส่ิงเราตามท่ีไดคิดไวจากน้ันจะนำไปสูกระบวนการ
ดดูซมึ (Assimilation) หรอืกระบวนการปรบัโครงสราง
(Accommodation) ซึ่งเปนกระบวนการพ้ืนฐานของ
Constructivism ทีท่ำใหเกิดการพัฒนาความรคูวามเขาใจ
ในท่ีสุดซึง่สอดคลองกับข้ันตอนการระบุปญหา

1.5 ขั้นตอนการแสวงหาคำตอบ เปน
ทักษะท่ีเปนประโยชนตอผูเรียน ผูเรียนมีโอกาสได
พฒันาทกัษะทางปญญา ไดแก ทกัษะการอาน จากการ
คนควา ทกัษะการเขียน ทกัษะการพูด ทกัษะการอภิปราย
ทกัษะการคิดขัน้สงู คดิไตรตรอง คดิอยางมวีจิารณญาณ
คดิใชเหตุผลในการแกปญหา ทกัษะทางสงัคม ทกัษะใน
การทำงานรวมกัน การติดตอประสานงาน การวางแผน
การดำเนินการวิจยั การประเมนิผลการดำเนนิงาน การได

เรียนรูองคความรูใหม ไดเรียนรูวิธีการวิจัยหรือวิธีการ
แสวงหาความรูและไดเรียนรูกระบวนการ/วิธีที่ตนเอง
เกิดการเรียนร ู(นงลักษณ วริชัชยั, 2551) นอกจากขัน้ตอน
การแสวงหาคำตอบจะชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะ
ดงักลาวแลว ผวูจิยัคนพบประเดน็ท่ีสำคญัคือ การอางองิ
แหลงขอมลู ซึง่เปนส่ิงสำคญัตอการวจิยั จากการทดลอง
คนพบวา ผูเรียนยังไมใหความสำคัญกับการอางอิง
แหลงขอมูล หรือการนำขอมูลเอกสารทีไ่มยนืยันถึงท่ีมา
ของขอมูลมานำเสนอ  ดังนั้น บทบาทของผูสอน
ในข้ันตอนน้ีจงึควรเนนย้ำผเูรยีนใหความสำคญัของท่ีมา
ของขอมลูใหมาก เนือ่งจากเปนคณุลกัษณะพ้ืนฐานของ
นกัวิจัยท่ีดตีอไปในอนาคต

1.6 การจดัการเรียนรแูบบเนนประสบการณ
โดยเฉพาะรูปแบบการวจิยัในระยะที ่2 ซมึซบัประสบการณ
ที่เนนใหผูเรียนมีประสบการณในการทำวิจัย ไดปะทะ
หรอืสมัผสัดวยตัวเอง ไดพบเอง กระทำเอง เน่ืองจากการ
มีประสบการณตรงจะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได
ดยีิง่ข้ึน มคีวามเขาใจท่ีลกึซ้ึงในเรือ่งทีป่ระสบดวยตนเอง
ทำใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงในเร่ืองที่ศึกษา
โดยยึดระเบียบแบบแผนของการวิจยัเปนกรอบการเรียนรู
มีการบูรณาการเน้ือหาและวิธีการสอนและใชแนว
การสอนทีอ่งิปญหาในชวีติและสังคม มกีารจัดหลักสูตร
และการเรยีนการสอนท่ีเอือ้ตอการเรยีนการสอนท่ีมวีจิยั
เปนฐาน เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง
หรือประสบการณภาคปฏิบัติในเรื่องที่ศึกษา ซึ่งเชื่อวา
กระบวนการเรยีนรแูละองคความรทูีผ่เูรยีนไดจะมคีณุคา
และถาวรมากกวาเปนเพยีงการรบัร ู(Passive learning)
(อมรวิชช นาครทรรพ, 2546) ซึง่สอดคลองกบั สมหวัง
พธิยิานวุตันและทัศนียบญุเตมิ (2537: 6) ทีก่ลาวถึงหลัก
การของรูปแบบการสอนแบบเนนวิจยัวา ผเูรียนจะเรยีนรู
ไดดีถามีประสบการณตรงกับสิ่งนั้น (Learning by
doing) และควรใหผเูรยีนไดฝกหัดทักษะยอยๆ ทลีะนอย
อยางเปนลำดับขัน้ตอนจะทำใหผเูรยีนมคีวามสามารถ
และมคีวามชำนาญในงานน้ันๆการฝกใหผเูรียนคนุเคย
กับกระบวนการวิจัยหรือกระบวนการแสวงหาความรู
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ทลีะนอยอยางเปนลำดบัขัน้ตอนถึงแมวาการเรียนรจูาก
การปฏิบตัจิรงิ จากรปูแบบการวิจยัในระยะท่ี 2 จะทำ
ใหผเูรยีนพบปญหาอปุสรรคในการดำเนนิการวจิยัอยาง
หลีกเลี่ยงไมได แตผูเรียนยังยืนยันวาชอบการลงพ้ืนที่
(ลงปฏิบตังิานวิจยัในสถานศกึษา) มากกวาการเรียนอยู
ในหองเรยีนเพียงอยางเดียว

1.7 ผลการประเมินจิตวิจัยของผูเรียน
ดานความมเีจตคติทีด่ตีอการวิจยัและดานความตระหนัก
ตอการวิจัย หลังจากเรียนรูดวยรูปแบบการสอนเพื่อ
พัฒนาจิตวิจัย สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา พบวา ไมแตกตางกัน (ไมมีนัย
สำคัญทางสถิติ) อาจเน่ืองมาจากผูเรียนมีวุฒิภาวะ
(Maturation) ทีม่ีความพรอมในการรับรวูา การวิจยัน้ัน
มคีวามสำคัญ และเปนประโยชนตอการพัฒนาส่ิงตาง ๆ
และเห็นสอดคลองกันวา ความเจริญกาวหนาของ
ประเทศชาติขึน้อยกูบัจำนวนนักวิจยัวามีมากนอยเพียงไร

2. ผลการทดลองใชรูปแบบและการศึกษา
ผลการใชรูปแบบที่พัฒนาขึ้น

2.1 ลักษณะของผูเรียนในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา พบวา ชอบการเรยีนรจูากการปฏบิตัิ
มากกวาการเรียนรูแตทฤษฎีเพียงอยางเดียว ดังน้ัน
ผวูจิยัจึงม่ันใจไดวา รปูแบบการสอนเพ่ือพัฒนาจติวิจยั
สำหรบันิสติระดับปรญิญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน สามารถทำใหผูเรียนมีแนวโนม
ที่จะเกิดจิตวิจัยไดจริง เน่ืองจากรูปแบบการสอนฯ
เปนการพัฒนาจิตวิจัย ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู
การปฏิบตัจิรงิ ซึง่เหมาะกับธรรมชาตขิองผเูรียนในสาขา
วชิานี้

2.2 ธรรมชาติเน้ือหาของวิชาเก่ียวกับ
วิจัย เปนลักษณะเน้ือหาท่ีเนนการเรียนรูหลักการ
(Principle) ทำใหผเูรียนเกดิความรสูกึกังวลใจในการเรยีนรู
ในระยะแรก ๆ ดงัน้ัน การจัดการเรียนการสอนในระยะ
ที ่1 เปดใจรบั นอกจากจะเปนการวางพ้ืนฐานดานการวิจยั
ใหกับผูเรียนแลว ผูวิจัยยังตองลดอคติ หรือทัศนคติ
ในแงลบท่ีมีตอวิชาการวิจัยใหลดลงดวย ดวยการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนรูสึกสนุกไปกับการ
เรียนรู โดยการเสนอสถานการณปญหา หรือการใหผู
เรยีนเปนผคูนพบปญหาดวยตนเอง ในข้ันตอนการระบุ
ปญหา

2.3 ระยะเวลาในการทดลอง ในระยะท่ี 2
ซมึซบัประสบการณ พบวา เปนชวงระยะเวลาท่ียงันอย
เกินไป คอื จำนวน 10 สปัดาห ซึง่ผเูรยีนเกือบทุกกลมุ
ไมสามารถเขียนรายงานการวิจยัไดภายในระยะเวลาท่ี
กำหนด ทำใหตองเลื่อนระยะเวลาออกไป 2 สัปดาห
นอกจากน้ียังพบวา ผเูรียนบางคนกังวลใจในการเขียน
รายงาน ดวยกระบวนการเขียนท่ีตองเปนขั้นเปนตอน
และสมเหตุสมผล รวมท้ังการใหเหตุผลในทุกขั้นตอน
ของการวจิยั และจากการสนทนากลมุเพือ่เปนการสะทอน
ความในใจของผูเรียน ทำใหผูวิจัยคนพบวา ผูเรียนมี
ความสุขในการเรียนรูจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
โดยเฉพาะอยางย่ิงการเรียนการสอนในระยะท่ี 1 เปดใจรบั
แตผูเรียนบางกลุมไมชอบการทำวิจัย เน่ืองจากตอง
คนควาเอกสารจำนวนมาก ทำใหตองใชเวลา ประกอบ
กบัผเูรยีนบางคนไมมทีกัษะการเขียน ทำใหรสูกึกงัวลใจ
เปนอยางมากซึ่งการท่ีผูเรียนบางกลุม ไมชอบการทำ
วจิยั อธบิายเปรยีบเทยีบกบับวั 4 เหลา คอื บวัประเภท
ที่ 4 บวัจมน้ำ ในทีน่ีม้ไิดหมายความวาผเูรยีนกลมุ
นีไ้รสติปญญา แตหมายถึงไมวาจะใชวธิกีารใด กไ็ม
สามารถทำใหผูเรียนกลุมน้ีรูสึกชอบวิจัย หรือมี
แนวโนมท่ีจะเกิดจิตวิจัยขึ้นมาไดโดยผูวิจัยตองให
การเสริมแรงดวยการใหกำลังใจ และใหทดลองเขียน
กอน จากน้ันใหความชวยเหลือเปนระยะ ๆ

2.4 รูปแบบการสอนฯ ที่พัฒนาขึ้น มี
จดุเดน คอื เปนรปูแบบการสอนฯ ทีเ่ปนข้ันเปนตอน คอื
เร่ิมจากการใหผเูรียนไดเตรียมความพรอมเรือ่งการวิจยั
พื้นฐานเปนอันดับแรกกอน พรอมกับการปรับลดอคติ
ทีม่ตีอคำวา “วจิยั” ใหลดลง จากนัน้จึงเขาสรูะยะของ
การปฏบิตัจิรงิ คอื การทดลองทำวิจยัจรงิ ๆ  ซึง่การจะทำ
ใหทีผ่เูรียนมแีนวโนมทีจ่ะเกิด หรือไมเกิดสิง่ใด ตองเกดิ
หลังจากการไดลองปฏิบัติจริงแลวเทาน้ัน และเมื่อ
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ผูเรียนไดมีประสบการณแลว ในระยะสุดทาย จึงเปน
การเนนย้ำพฤติกรรมใหคงอย ูเม่ือผเูรียนพบเจอปญหา
จะทำใหผูเรียนนำกระบวนการแกไขปญหาที่เคยใชมา
เปนพืน้ฐานในการดำเนินการแกไขปญหาน้ัน ๆ  สวนจุดดอย
ของรปูแบบการสอนฯ นี ้อาจเปนเร่ืองของระยะเวลาท่ี
มรีะยะเวลาจำกัด ความเรงรบีในการดำเนินการใน แตละ
ระยะ โดยเฉพาะในระยะท่ี 2 ซมึซบัประสบการณ อาจ
ทำใหผูเรียนกังวลใจ และรูปแบบการสอนฯ นี้ยังไมมี
สวนของการติดตาม ประเมินผล เพ่ือเปนการศึกษา
ผลหลังจากผูเรียนไดเรียนจากรูปแบบการสอนฯ นี้ไป
แลวระยะหน่ึง

2.5 ผเูรียนมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา
รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ทำใหผเูรยีนมีความร ู (Knowledge)
ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Psychomotor) เพ่ิมข้ึน
มากกวาเปาหมายการเรียนรูที่กำหนดไว โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ชวยพฒันาทกัษะการทำวจิยั ทกัษะการติดตอ
ประสานงาน ชวยพัฒนาบุคลิกภาพทางวิชาการ และ
การใหเหตุผลทางวชิาการมองปญหาท่ีเผชิญอยางเปน
ขัน้ตอน และมองเห็นแนวทางการแกไขปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพซ่ึงในภาพรวมเห็นวามีความพึงพอใจตอ
การเรยีนรตูามรูปแบบการสอนฯ ในระดบัมาก

2.6 รปูแบบการสอนฯ ทีพ่ฒันาข้ึน ชวย
ใหผูเรียนมีแนวโนมที่จะเกิดจิตวิจัย และมีความย่ังยืน
จนเกิดเปนลักษณะนิสยัท่ีตดิตัว เน่ืองจากรปูแบบการสอนฯ
ในระยะท่ี 3 สานสรางจติวิจยั จะเปนการเนนย้ำใหผเูรียน
คงลักษณะของการเกิดจิตวิจัยน้ันไว

ขอเสนอแนะ
การวิจยัคร้ังนี ้มขีอเสนอแนะ ดงันี้
1. ควรนำรปูแบบการสอนเพือ่พฒันาจิตวจิยั

สำหรับนิสติระดับปรญิญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ไปใชอยางตอเนื่องในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการวิจัย
เพ่ือใหผเูรียนไดรบัประสบการณตรง และเพ่ือพัฒนาให
ผูเรียนเกิดจิตวิจัย เพื่อเตรียมสรางบัณฑิตนักวิจัย
สูสังคมไทย มีจิตใจที่พรอมจะทำวิจัยอยางตอเน่ือง

ตลอดเวลา จนนำไปสนูกัวิจยัมืออาชีพในท่ีสดุ
2. บทบาทของผสูอนมีสวนสำคัญตอการจดั

การเรียนการสอนตามรูปแบบผูสอนควรเปนผูกระตุน
ความสนใจและอำนวยความสะดวก (Motivating and
Facilitating) โดยจัดหาแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่
จะสงเสริมผูเรียนตามเหมาะสม เน่ืองจากการเขาถึง
ขอมูลไดงายในสังคมออนไลน ขอมูลดังกลาวมีทัง้ขอมูล
ทีเ่ช่ือถือไดและขอมูลท่ีขาดความนาเช่ือถือ

3. การปฏบิตังิานและเรียนรรูวมกบัครพูีเ่ลีย้ง
ในสถานศึกษามีอุปสรรคในการดำเนินงานพอสมควร
โดยเฉพาะอยางย่ิงการประสานงานระหวางผเูรียนและ
อาจารยพี่เล้ียง บางครั้งทำใหผูเรียนรูสึกทอแทใจเปน
อยางมาก ดงัน้ัน ผสูอนควรใหคำปรกึษา (Mentoring)
รบัฟงปญหา แนะนำผเูรยีน (Coaching) รวมท้ังหาแนว
ทางแกไขใหกับผูเรียน ตลอดจนเสริมสรางกำลังใจแก
ผเูรียนเปนระยะ ๆ

4. ควรมีการเพิ่มระยะของการติดตาม
ประเมินผล สำหรับผูเรียนท่ีไดเรียนจากรูปแบบการ
สอนฯ นีไ้ปแลว

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป
1. ควรศึกษาผลการใชรูปแบบการสอนเพ่ือ

พฒันาจิตวจิยั สำหรบันสิติระดับปรญิญาตร ีทีเ่รยีนใน
สาขาวิชาตาง ๆ

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เปนสาเหตุที่
ทำใหเกิดจิตวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรศึกษา
วเิคราะหอทิธิพลของตัวแปรวาปจจัยตัวใดมอีทิธิพลสูงสุด

3. ปจจัยดานคุณลักษณะของผูเรียน มีสวน
สำคญัตอการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอน
เพ่ือพฒันาจติวิจยั สำหรบันสิติระดบัปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา อยางไร เชน บคุลิกภาพ (Personality)
และผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน (Achievements) จงึเปน
ประเด็นสำคญัในการนำไปศึกษาตอไป

การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาจิตวิจัย สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
วิลาวัลย  โพธ์ิทอง



109

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 10 ฉบับท่ี 2 (พฤศจิกายน 2555 - มนีาคม 2556)

เอกสารอางอิง
ทศินา แขมมณี. (2547). ศาสตรการสอน: องคความรู

เพือ่การจดักระบวนการเรยีนรทูีม่ปีระสิทธภิาพ.
(พิมพคร้ังท่ี  3). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.

ธรีวฒุ ิ เอกะกุล. (2551).การวิจยัปฏบิตักิาร (Action
research). อบุลราชธานี: ยงสวัสดิอ์นิเตอรกรปุ.

ธีรศักด์ิ อุนอารมณเลิศ. (2548). การพัฒนาตัวบงช้ี
คุณลักษณะท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร :
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ
ทีส่อง.วารสารศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศลิปากร 3 (2): 184-193.

ปทีป เมธาคุณวุฒิ. (2547). การเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการวิจัยในไพฑูรย  สินลารัตน
(บรรณาธิการ), การเรยีนการสอนท่ีมกีารวิจยั
เปนฐาน(หนา 21-37). (พมิพคร้ังท่ี 3). กรงุเทพฯ:
คณะครุศาสตรจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย.

พรทิพย โภไคยอุดม. (2546).เสรมิพลงัอำนาจนักศึกษา
สูบัณฑิตบูรณาการ ฉบับประสบการณ.
(ถายสำเนา).

ไพฑูรย สินลารัตน. (2543).รายงานการวิจัย เรื่อง
การพัฒนากระบวนการเรียนรูในระดับ
บัณฑิตศึกษา. กรุงเทพฯ:หางหุนสวนจำกัด
อรณุการพิมพ.

________. (2547). หลักการสอนแบบเนนการวิจัย
(Research-Based Teaching) ในระดับอุดมศึกษา.
ใน ไพฑูรย สนิลารัตน (บรรณาธิการ), การเรยีน
การสอนท่ีมีการวิจัยเปนฐานหนา 1-7.
(พมิพคร้ัง ที ่3). กรงุเทพฯ: ศนูยตำราและเอกสาร
ทางวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.

พนัธศกัด์ิ พลสารัมย วลัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ
นท.หญิง ทิพยรัตน สีเพชรเหลือง. (2543).
รายงานการวิจยั การพฒันากระบวนการเรียนรู
ในระดับปริญญาตรี .กรุงเทพฯ: ทบวง
มหาวิทยาลัย.

ลัดดา ภูเกียรติ. (2552).การสอนแบบโครงงานและ
การสอนแบบใชวจิยัเปนฐาน: งานท่ีครูประถม
ทำได. กรงุเทพฯ: สาฮะแอนดซนัพริน้ติง้.

สมหวัง พิธิยานุวัตน และทัศนีย บุญเติม. (2537).
การสอนแบบ Research Based Learning.
วารสารวธิวีทิยาการวิจยั6, (1) : 1-14.

สถาพร ภูผาใจ. (2553). ผลการจัดการเรยีนรโูดยใช
การวจิยัเปนฐาน รายวชิาชวีวทิยาเพิม่เตมิ
ชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 4.วทิยานิพนธปริญญา
ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร
ศกึษา บณัฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยขอนแกน.

สราวุธ ชัยยอง. (2552). การจัดการเรียนรูโดยใช
การวิจัยเปนฐานเพ่ือพัฒนาความคิดเชิง
วิทยาศาสตรในรายวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4.
ปรญิญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิจยั
และสถิติการศึกษามหาวิทยาลัยเชยีงใหม.

สวุมิล วองวานิช. (2553).การวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน.
พิมพครั้ งที่  13. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ. (2553). แผนนำทางการวิจัย
การศึกษา 2553-2562.กรุงเทพมหานคร:
ไอคอนพร้ินติง้.

สมัพันธ ญาณสุธ.ี (2551). การพัฒนาแนวทางการมี
สวนรวมในงานวชิาการของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษานครนายกโดยวิธกีารเสรมิ
พลังอำนาจ. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาจิตวิจัย สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
วิลาวัลย  โพธ์ิทอง



วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 10 ฉบับท่ี 2 (พฤศจิกายน 2555 - มนีาคม 2556)

110

Kemmis, Stephen and Robin Mc Taggart. (1990).
The action research planner. 3rd ed.
Victoria: Brown Prior Anderson National
Library of Australia Catalouging in
Publication Data.

Kinlaw, D.C. (1995). The practice of empowerment:
making the most of humancompetence.
USA: Gower Publishing.

Scott. C.D., and Jaffe, D.T. (1991).Empowerment:
building a committed workforce. California:
Kogan Page.

Tracy, D. (1990). 10 steps to empowerment:
a common-sense guide to managing
people. New York: William Morrow.

การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาจิตวิจัย สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
วิลาวัลย  โพธ์ิทอง



111

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 10 ฉบับท่ี 2 (พฤศจิกายน 2555 - มนีาคม 2556)

* นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร. 081-5439282 E-mail keng_spe45@hotmail.com

** อาจารยที่ปรึกษา อาจารย ดร.  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

การฝกทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก
โดยใชบัตรพลังรวมกับสถานการณจำลอง
Social Skills Practice Of Autistic Students Through
Power Cards Accompanied With Simulation Situations.
วฒุชิยั   ใจนะภา*

บทคัดยอ
การวิจยัคร้ังน้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนออทสิติก กอนและหลังการฝก

โดยใชบัตรพลัง (Power Card) รวมกับสถานการณจำลอง ตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนนักเรียนออทิสติก
อายุระหวาง 12 - 16 ป กำลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555
ของโรงเรียนมหรรณพาราม ในโครงการเรียนรวม จำนวน 3 คน กำหนดการทดลองตามแบบแผนการวิจัย
กลุมตัวอยางเด่ียว (Single Subject Design) รูปแบบ A-B-A ดำเนินการทดลองเปนระยะเวลา 4 สัปดาห
สปัดาหละ 3 วนั วนัละ 2 คร้ัง  ครัง้ละ 50 นาท ีรวม 24 ครัง้  เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิยัประกอบดวย บตัรพลัง
(Power Card) รวมกับสถานการณจำลอง แผนการจัดกิจกรรม แบบบันทึกพฤติกรรมแบบชวงเวลา และแบบ
ประเมนิทกัษะทางสงัคม สถิตทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลู ไดแก คาเฉลีย่ (Mean)
ผลการวิจัยพบวา

ทกัษะทางสงัคมของนกัเรยีนออทสิตกิ หลังการสอนโดยใชบตัรพลัง (Power Card) รวมกบัสถานการณ
จำลองสงูข้ึน
คำสำคัญ : ทกัษะทางสงัคม  บตัรพลัง  (Power Card)  สถานการณจำลอง

Abstract
The purpose of this research was to compare social skills of autistic students before and after

using power card accompanied with simulation situations.  The participants of the study were 3 autistic
students. The students, aged between 12-16 years old, were studying in Semester 2 of the academic
year 2012 in the mainstreaming program of Mahannoparam School. The research method was Single
Subject Design (A-B-A). The experiment lasted for 4 weeks (24 sessions, 2 sessions a day, 3 days a
week). Instruments used in the research were Power Card, activity plans, interval recording and social
skills evaluation forms. The data were analyzed using mean.( X )

การฝกทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสตกิ โดยใชบตัรพลังรวมกับสถานการณจำลอง
วุฒิชัย   ใจนะภา

กมล  โพธ์ิเย็น**



วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 10 ฉบับท่ี 2 (พฤศจิกายน 2555 - มนีาคม 2556)

112

Results of the research  indicated  that :
The autistic students’ social skills after using power cards accompanied with simulation situa-

tions were higher (      = 10.73) than that of before (      = 3.97)
Keyword :  SOCIAL SKILLS, Power Card, SIMULATION SITUATIONS

X X

บทนำ
ทักษะสังคม (social skills) เปนกลุมของ

ทักษะตาง ๆ ที่ใชในการปฏิสัมพันธและการสื่อสาร
ระหวางกันในสังคม อนัไดแก ทกัษะการส่ือสาร การพูด
การฟง การทำงานรวมกันเปนทีม ฯลฯ รวมทั้งความ
สามารถในการเขาใจถึงสถานการณที่หลากหลาย
รวมท้ัง กฎ กติกาตาง ๆ ในสังคม ความสามารถในการ
รูจักผูอื่น และการคิดคำนึงถึงคนรอบขางอยางเขาใจ
โดยมีวตัถุประสงคเพ่ือสรางความสัมพันธในทางบวกให
เกดิขึน้ ดงันัน้ทกัษะทางสังคมจงึเปนทกัษะท่ีสำคญัและ
จำเปนสำหรบัทกุเพศทกุวยั ทัง้วยัเดก็ทีต่องการการพึง่
พา การเรียนรสูิง่ใหมในชวีติ วยัรนุท่ีตองการการยอมรับ
จากเพ่ือนฝงูคนรอบขาง วยัผใูหญทีเ่ริม่สรางครอบครวั
และตองการความสำเรจ็ในหนาทีก่ารงาน จงึกลาวไดวา
ทักษะสังคมเปนทักษะท่ีจำเปนตองไดรับการฝกฝน
อยางเปนระบบเชนเดียวกับทักษะอื่น ๆ ในชีวิตของ
คนเราโดยท่ัวไป

เด็กออทิสติกหรือเด็กที่มีภาวะออทิสซึมเปน
เด็กที่มีความผิดปกติทางพัฒนาการในดานปฏิสัมพันธ
ทางสังคม การสื่อความหมาย และพฤติกรรม รวมทั้ง
การขาดจินตนาการ โดยจะปรากฏใหเห็นไดในระยะ
3  ปแรกของชวีติ (ทวศีกัดิ ์ สริริัตนเรขา. 2549: online)
เดก็ออทิสตกิบางคนไมสามารถพูด ไดเลย หรอืพดูแบบ
นกแกวนกขุนทอง หรือบางคนพูดไดดีแตไมสนใจ
คนรอบขาง แยกตัวจากกลมุ ไมสามารถเลนกบัเพือ่นวยั
เดียวกนัไดนาน มพีฤตกิรรมซ้ำๆ หรือสนใจสิง่หนึง่ส่ิงใด
มากเกินกวาปกติชอบมองวัตถุที่เคล่ือนไหว หรือวัตถุที่
หมุนๆ  มีความลาชาหรือมีความผิดปกติในดานความ
สมัพนัธทางสังคม และโตตอบกับคนรอบขาง  มปีฏิกริยิา
ตอบสนองตอการรับรูตอการเราประสาทรับความรูสึก

ตางจากคนปกติ เชน กลวันาฬกิาโบราณแตไมกลวัสิง่
ทีน่ากลวั  การว่ิงออกไปนอกถนนเพ่ือดปูายทะเบียนรถ
แลวมาจดบันทึก บางคนมีความจำดีแตจำสิ่งที่ไมเปน
สาระสำคัญท่ีจะนำมาใชประโยชนในชีวิตประจำวันได
(เพ็ญแข  ลิม่ศลิา. 2544: 10)

เด็กออทิสติกสวนใหญขาดทักษะทางสังคม
ซึ่งเปนปญหามูลฐาน (ผดุง อารยะวิญูและคณะ.
2546: 1) สงผลใหมีปญหาทางสังคม มีพฤติกรรมที่
แปลกๆ ซ้ำๆ เด็กออทิสติกจะไมสามารถแสดง
พฤติกรรม อารมณ และความรูสึกไดเหมาะสมกับ
สถานการณ ไมรแูบบแผนของการมปีฏิสมัพันธกบัผอูืน่
เชน ไมรูวาทำไมเราตองทักทายคน ทำไมตองหยุดคุย
กับคน ทำไมตองแบงปน เด็กออทิสติกจะไมสามารถ
กระทำสิ่งเหลานี้ไดเหมือนคนปกติ อันเน่ืองมาจาก
ความบกพรองทางการรูคิดเก่ียวกับสังคม การเรียนรู
กฎ ระเบียบ แบบแผนของการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
(สขุรินิ  เย็นสวัสด์ิ. 2553: 68) ดงัน้ันเด็กออทสิติกจึงมี
ความจำเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางสังคม

ลกัษณะของพฤตกิรรมตางๆ ดงักลาวขางตน
มกัทำใหนกัเรยีนออทิสตกิไมเปนทีต่องการหรอืยอมรบั
ของเพ่ือน ดังนั้น หลักสูตรสำหรับนักเรียนออทิสติก
จึ ง ไม ควร เนน เฉพาะ กิจกรรมในชั้ น เ รี ยนห รือ
ดานวิชาการเพียงอยางเดียว แตการจัดกิจกรรมการ
เรยีนการสอนควรเนนในเร่ืองของการพัฒนาทักษะทาง
สังคมและอารมณ เพื่อที่จะชวยใหนักเรียนสามารถ
ดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (ดารณี
อทุัยรัตนกิจ.2545: 33) การสอนใหนักเรียนออทสิติกมี
ความเขาใจกฎเกณฑ มารยาททางสังคม และการมี
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น เชน การทำความเคารพคุณครู
คุณพอคุณแม การทักทาย การกลาวขอบคุณ ฯลฯ
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จึงเปนส่ิงสำคัญท่ีตองสอนควบคูไปกับทักษะทาง
วิชาการ สอดคลองกับแนวทางการจัดการหลักสูตร
สำหรับบคุคลออทิสตกิ พ.ศ. 2554 ทีม่จีดุมงุหมายเนน
การใหความชวยเหลือและแกไขความบกพรองตาม
ความตองการจำเปนพิเศษของผเูรียน รวมท้ังการพฒันา
ผเูรียนใหเต็มตามศกัยภาพตามขอจำกดัและความแตก
ตางกัน ทัง้ลกัษณะอาการและระดับความรนุแรงทีเ่ปน
ลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล เพ่ือใหผูเรียนมีความ
พรอมในพัฒนาการดานตางๆ และสามารถดำรงชวีติอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุขเชนเดียวกับนักเรียนปกติ
ทัว่ไป โดยสมรรถนะของผเูรยีนในดานทกัษะทางสังคม
ทีก่ำหนดไวในหลกัสตูรสำหรับบคุคลออทสิตกิ จำนวน
5 สาระการเรียนรู คือ 1) การรับรูการแสดงออกทาง
อารมณและความรูสึกของผูอื่น  2) การมีปฏิสัมพันธ
กบัผอูืน่ 3) การปฏิบตัตินในสังคม 4) การเลน  และ 5)
การปฏิบัติตามกติกาของสังคม (สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ. 2554: 10)

นักเรียนออทิสติกเม่ือเขาไปเรียนในโรงเรียน
เรียนรวมมักจะมปีญหาในเร่ืองการปฏิบตัตินตามกติกา
ของสังคม คือ การลุกจากท่ีนั่งขณะท่ีครูกำลังสอน
การออกจากหองเรียนโดยไมไดขออนุญาต การขาด
ระเบียบวนิยัเม่ือตองเขาแถวเคารพธงชาติ  และการเขา
แถวตามลำดับในการซื้ออาหาร ซึ่งเปนพฤติกรรม
ที่แสดงออกทางสังคมที่ไมเหมาะสม ขาดความมี
ระเบียบวนิยัของการเปนนกัเรยีนทีด่ ีจงึมคีวามจำเปนที่
ตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมดังกลาว โดยสอนใหนกัเรียน
ออทิสติกเกิดการเรียนรูในการปฏิบัติตนตามกติกา
ของสังคมในโรงเรียน  มีทักษะทางดานสังคมที่ดี
สามารถแกปญหาและเชือ่มโยงสชูวิีตจริงได  จงึเลอืกใช
วธิกีารสอนโดยใชบตัรพลัง ( Power Card ) เปนกจิกรรม
ในการฝกทักษะเพ่ือใหนักเรียนรูจักการปฏิบัติตนตาม
กติกาของสังคมในโรงเรียน (Gagnon,Elisa.; et al.
2004: 103-109) ซึ่งการสอนดวยบัตรพลังเปนการ
นำบคุคลหรอืตวัการตนูทีน่กัเรียนช่ืนชอบมาเปนตวัแบบ
ในการสอน  บตัรพลังมีลักษณะเปนบัตรขนาดเล็กเทา

นามบัตร ใชในการสอนนักเรียนแอสเพอรเกอร ให
แสดงออกทางสังคมไดถูกตองเหมาะสม ภายในบัตร
พลังประกอบดวยรูปการตนูท่ีนกัเรียนชอบและขอความ
ประมาณ1-3 ขอ ที่บอกวาการตูนที่ปรากฏอยูในบัตร
จะแสดงออกอยางไรจึงจะเหมาะสมในทางสังคม
การตูนน้ันจะตองเปนการตูนท่ีนักเรียนชอบมากท่ีสุด
หากไมใชการตนูอาจเปนบคุคลท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุ
อาจเรียกไดวาเปน “พระเอกในดวงใจ” หรือ Hero ของ
นกัเรียน นอกจากใชสอนทักษะทางสงัคมแลว บตัรพลัง
อาจใชสอนการวางตน การแสดงออก การประพฤติตน
การใชภาษาและหลักสูตรแฝง (Hidden Curriculum)
ไดอกี

ในขณะเดียวกัน การสอนทักษะทางสังคม
จำเปนตองจัดสถานการณเพ่ือฝกใหนักเรียนไดมี
ประสบการณในการแสดงออกทางสังคม การจัด
สถานการณจำลองที่มีความใกลเคียงกับสถานการณ
จริง จึงใชเปนแนวทางหน่ึงในการสอน  เพราะการใช
ส ถ านกา รณ จำลอ ง เ ป น ก ร ะบวนกา รที่ ส ร า ง
ประสบการณใหกบัผเูรียน ไดเรียนรสูภาพความเปนจรงิ
เกิดความเขาใจสถานการณทีใ่กลเคียงชวีติจรงิ กระบวน
การปฏิสัมพันธกับผูอื่น กระบวนการสื่อสาร กระบวน
การแกปญหา และกระบวนการคิด ดงัที ่สวุทิย มลูคำ
(2545: 74) ใหความหมายของการจัดรูปแบบ
สถานการณจำลองวาเปนกระบวนการท่ีผูสอนจัดให
ผูเรียนเขาไปอยูในสถานการณจำลองท่ีสรางข้ึนมา
ซึ่งสถานการณจำลองนั้นจะมีลักษณะคลายคลึงกับ
สภาพความเปนจริงมากท่ีสุด ทั้งสภาพแวดลอมและ
ปฏิสมัพันธโดยการมีบทบาท ขอมูล และกติกาไวเพ่ือให
ผูเรียนไดฝกการคิดแกปญหา และตัดสินใจจากสภาพ
การณทีเ่ขากำลังเผชญิอย ูซึง่ผเูรยีนจะตองใชขอมลูทัง้
หมดทีไ่ดรับปฏบิตัิหนาท่ีตามสถานการณนัน้ใหดทีีส่ดุ
              จากความสำคัญและเหตุผลดังกลาวขางตน
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการใชบัตรพลัง (Power Card)
รวมกบัสถานการณจำลอง ทำการสอนทกัษะทางสงัคม
ใหกับนักเรียนออทิสติก  เพื่อใหนักเรียนไดรูจัก
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การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบท้ังภายในและภายนอก
หองเรยีน ใหเปนทีย่อมรบัและอยรูวมกบัผอูืน่ในสงัคมได
อยางมีความสุข ตลอดจนใชเปนแนวทางในการฝก
ทกัษะทางสังคมของครผููสอนนักเรียนออทสิติกตอไป

วตัถุประสงคของการวิจยั
เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะทางสังคมของนักเรยีน

ออทิสตกิ กอนและหลงัการสอนโดยใชบตัรพลงั (Power
Card) รวมกบัสถานการณจำลอง

คำถามในการวิจัย
ทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก หลัง

การสอนโดยใชบัตรพลัง (Power Card) รวมกับ
สถานการณจำลอง สงูข้ึนกวากอนการทดลองหรือไม
วธิดีำเนินการวิจยั
              1. ตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนนักเรียนท่ี
ไดรบัการวนิจิฉยัจากแพทยวาเปนออทิสตกิ หรอืมีภาวะ
ออทิสซึม ไมมีปญหาดานสุขภาพ มีความสามารถใน
การเขาใจภาษา อานและเขียนได สามารถพูดส่ือสารได
และชวยเหลือตนเองได กำลังศึกษาอยูในระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555
ของโรงเรยีนมหรรณพาราม ในโครงการเรยีนรวม สงักดั
สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 สำนัก
งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1 โรงเรียน
จำนวน 3 คน

2. ตัวแปรท่ีศึกษา
2.1 ตัวแปรตน ไดแก บัตรพลัง (Power

Card) รวมกับสถานการณจำลอง
2.2 ตวัแปรตาม ไดแก ทกัษะทางสงัคม

3. วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล
    3.1  ดำเนนิการคัดเลอืกกลมุตวัอยาง ซึง่

เปนนกัเรยีนทีไ่ดรบัการวินจิฉยัจากแพทยวาเปนออทสิตกิ
หรือ มภีาวะออทิสซมึ ไมมปีญหาดานสขุภาพ มคีวาม
สามารถในการเขาใจภาษา  อานและเขียนได สามารถ
พดูส่ือสารไดและชวยเหลอืตนเองได  กำลังศึกษาอยใูน

ระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา
2555 ของโรงเรียนมหรรณพาราม ในโครงการเรียน
รวม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1
โรงเรียน จำนวน 3 คน

3.2  กำหนดการทดลองตามแบบแผนการ
วจิยักลมุตัวอยางเด่ียว (Single Subject Design) เปน
แบบ      A-B-A Design

3.3  เลอืกผสูงัเกต โดยผสูอนและผสูงัเกต
ทำความเขาใจจุดมุงหมายของการวิจัย  นิยามศัพท
เฉพาะและแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมิน
ความสามารถทักษะทางสังคม เพ่ือใหเขาใจตรงกันและ
ใชไดถูกตอง

3.4 ดำเนินการสอนตามที่กำหนดตาม
แบบแผนการวิจยัเปน 3 ระยะ ดงัน้ี

ระยะท่ี 1 ระยะเสนฐาน (A1) สงัเกต
ความสามารถทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีภาวะ
ออทิสซึมเม่ือยังไมมีการฝกกลุมตัวอยางท่ีศึกษา
โดยบนัทกึทกุวนัเปนเวลา 1 สปัดาหตดิตอกัน

ระยะท่ี 2 ระยะทดลอง (B) การจดั
กิจกรรมใหนักเรียนไดฝกทักษะทางสังคมโดย การใช
บัตรพลัง (Power Card) รวมกับสถานการณจำลอง
กำหนดการฝกทีละทักษะใชเวลาในการฝกทักษะละ
1 สปัดาหๆ  ละ 3 วนั ในวันจันทร พธุ ศกุร วนัละ 2 คร้ัง
เปนระยะเวลา 4 สปัดาห เปนจำนวน 24 คร้ัง และบนัทึก
ผลลงในแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินความ
สามารถทักษะทางสังคม ในการปฏิบัติตามกติกาของ
สงัคมของแตละสถานการณทกุคร้ังทีฝ่ก ตารางการฝก
ทกัษะทางสังคม ในการปฏิบตัติามกตกิาของสงัคม

ระยะที่ 3 ระยะติดตามผล (A2)
ผูวิจัยติดตามโดยการสังเกต ใน 1 สัปดาหตอมา
พรอมกับจดบันทึกผลลงในแบบสังเกตพฤติกรรม
และแบบประเมินความสามารถทักษะทางสังคม ใน
การปฏิบัติตามกติกาของสังคมของแตละสถานการณ
เปนระยะเวลา 5 วนั
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3.5 นำขอ มูล ท่ี ได จากแบบสัง เกต
พฤติกรรมและแบบประเมินความสามารถทักษะทาง
สังคม ในการปฏิบัติตามกติกาของสังคมของแตละ
สถานการณของนกัเรียนท่ีมภีาวะออทิสซึมแตละคนมา
ดำเนนิการวเิคราะหขอมลู

4. เคร่ืองมอืท่ีใชในการวิจยั
4.1  บัตรพลัง (Power Card) โดยใช

ตัวการตูนหรือบุคคลที่เด็กชื่นชอบเปนตัวเอกของเรื่อง
โดย Hero ของเด็กแตละคนจะมีความแตกตางกันไป
ตามความชอบ และความสนใจของเด็กแตละคนตรงกับ
เร่ืองทีต่องการฝก จดัทำเปนแผนบตัร มขีนาดประมาณ
9x6 เซนติเมตร จำนวน 4 เร่ืองไดแก การไมลุกจากที่
ขณะท่ีครูกำลังสอน การขออนุญาตออกจากหองเรียน
การเขาแถวเคารพธงชาติ การเขาแถวซ้ืออาหาร

4.2 แผนการจัดกิจกรรม การฝกทักษะ

ทางสังคมของนักเรยีนออทิสติกชัน้มธัยมศึกษาตอนตน
โดยใช บัตรพลังรวมกับสถานการณจำลอง จำนวน
4 แผน ใชเวลา ในการจัดกิจกรรมแผนละ 50 นาที
                 4.3 แบบบนัทกึพฤติกรรมแบบชวงเวลา
และแบบประเมินความสามารถทักษะทางสังคม

การวิเคราะหขอมูล
เปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียน

ออทิสติก โดยใชบัตรพลังรวมกับสถานการณจำลอง
วเิคราะหขอมลูโดยใช คาเฉล่ีย (Mean)

ผลการวิจัย
ทกัษะทางสังคมของนักเรียนออทสิตกิ ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หลังการสอนโดยใชบัตรพลัง
(Power Card) รวมกับสถานการณจำลองสงูขึน้

ตาราง 1  แสดงคาคะแนนเฉล่ียของการฝกทกัษะทางสังคมของนกัเรียนออทิสตกิ ระดับชัน้มธัยมศึกษา
ตอนตนกอน และหลงัการฝกโดยใชบตัรพลงัรวมกบัสถานการณจำลอง

 

    

A1 

 

A2  A1 

 

A2 

 

A1 

 

A2 

 

A1 

 

A2 

 

1 2.6  8.2  3.2  11.0  3.0  11.8  2.6  11.6  

 

2 1.6  8.4  5.6 

 

10.4  4.6  11.6  4.8  11.8  

3 2.2  8.8  7.0 

 

11.6  4.8 

 

11.6  5.6 

 

12.0  

จากตาราง 1 พบวาคะแนนเฉล่ียของผลการ
ฝกทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนออทิสตกิ ระยะเสนฐาน
(A1) และระยะติดตามผล (A2) โดยการใชบตัรพลังรวม
กับสถานการณจำลอง ของนักเรียนจำนวน 3 คน
ในทักษะท้ัง 4 ดาน เปนดังน้ี  พฤติกรรมการไมลกุจาก
ที่นั่งขณะท่ีครูกำลังสอน ระยะติดตามผล (A2) มีคา
คะแนนเฉล่ียเทากบั  8.2, 8.4 และ 8.8 ตามลำดับ ซึง่
สงูข้ึนจากระยะเสนฐาน (A1) ทีม่คีาคะแนนเฉลีย่เทากบั
2.6, 1.6 และ 2.2 ตามลำดบั สวนทกัษะการขออนุญาต
ออกนอกหองเรียน ระยะติดตามผล (A2) มีคาคะแนน

เฉลีย่เทากับ 11.0, 10.4 และ 11.6 ตามลำดบั ซึง่สูงข้ึน
กวาระยะเสนฐาน (A1) ทีม่คีาคะแนนเฉล่ียเทากบั 3.2, 5.6
และ 7.0  ตามลำดับ และทกัษะการเขาแถวเคารพธงชาติ
ระยะติดตามผล (A2) มคีาคะแนนเฉล่ียเทากับ 11.8, 11.6
และ 11.6 ตามลำดับ ซึ่งสูงข้ึนกวาระยะเสนฐาน (A1)
ทีม่คีาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.0, 4.6 และ 4.8 ตามลำดับ
ในขณะทีท่กัษะการเขาแถวซ้ืออาหาร ระยะติดตามผล
(A2) มคีาคะแนนเฉลีย่เทากบั 11.6, 11.8 และ 12.0 ตาม
ลำดบั ซึง่สงูขึน้ กวาระยะเสนฐาน (A1) ทีม่คีาคะแนนเฉล่ีย
เทากบั 2.6, 4.8 และ 5.6 ตามลำดับ
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ของผลการฝกทกัษะทางสงัคมของนักเรยีนระยะเสนฐาน (A1)
และระยะติดตามผล (A2) โดยการใชบตัรพลงัรวมกบัสถานการณจำลอง

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพประกอบ  นักเรียนคนที่ 1 มีทักษะทางสังคมไดแก การไมลุกจากท่ีนั่งขณะที่ครูกำลังสอน
การขออนุญาตออกนอกหองเรียน ทักษะการเขาแถวเคารพธงชาติ และการเขาแถวซื้ออาหาร สูงข้ึนเปน
คะแนนเฉล่ีย 8.20 11.00  11.80  และ11.60  คะแนน ตามลำดับ

 2 
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  3 

 

 

 

 

 

จากภาพประกอบ  นักเรียนคนที่  2  มีทักษะทางสังคมไดแก การไมลุกจากท่ีนั่งขณะท่ีครูกำลังสอน
 การขออนุญาตออกนอกหองเรียน ทักษะการเขาแถวเคารพธงชาติ และการเขาแถวซ้ืออาหาร สูงขึ้นเปน
คะแนนเฉล่ีย 8.40  10.40  11.60  และ11.80  คะแนน ตามลำดับ

จากภาพประกอบ  นักเรียนคนท่ี 3 มีทักษะ
ทางสงัคมไดแก การไมลกุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครกูำลงัสอน
การขออนุญาตออกนอกหองเรียน ทักษะการเขาแถว
เคารพธงชาติ และการเขาแถวซ้ืออาหาร สูงขึ้นเปน
คะแนนเฉลีย่ 8.80  11.60  11.60  และ12.00  คะแนน
ตามลำดบั

สรุปผลการวิจัย
   ทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก

หลังการสอนโดยใชบัตรพลัง (Power Card) รวมกับ
สถานการณจำลองสงูขึน้ ซึง่เปนไปตามสมมตฐิานของ
การวิจัยที่ตั้งไว

อภิปรายผล
จากการดำเนินการวิจัยในคร้ังน้ีเพ่ือศึกษา

ทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก ระดับช้ันมัธยม

ศึกษาตอนตนกอน และหลังการฝกโดยใชบัตรพลัง
(Power Card) รวมกับสถานการณจำลอง ผลการวิจยั
พบวา ทกัษะทางสงัคม ของนักเรียนออทิสตกิ ระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนตน หลังการฝกสูงขึ้นกวากอนการฝก
โดยใชบัตรพลัง (Power Card) รวมกับสถานการณ
จำลอง ซึง่สอดคลองกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไววา ทกัษะทาง
สงัคมของนกัเรียนออทิสตกิ ระดับชัน้มธัยมศึกษาตอน
ตน หลงัการฝกโดยใชบตัรพลัง (Power Card) รวมกบั
สถานการณจำลองสงูข้ึน ทัง้น้ีเน่ืองจากการใชบตัรพลัง
(Power Card) สามารถนำมาใชเปนเคร่ืองมอืสำคัญตอ
การชกัจงู กระตนุใหเกิดการแสดงพฤติกรรมตามท่ีผวูจิยั
ไดวางเปาหมายไวในการฝกทักษะทางสังคมของ
นกัเรียนออทสิตกิ และผวูจิยัไดนำบตัรพลัง (Power Card)
มาเปนตนแบบเพื่อชักจูง และกระตุนใหนักเรียนได
ปฏิบตัติาม พฤติกรรมในสถานการณ  ทีผ่วูจิยัไดกำหนด
ขึ้นทางสังคมดวยการฝกอยางละเอียด และเปนลำดับ
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ขัน้ตอนอยางชดัเจน ซึง่กอนการจดัทำ  บตัรพลงั (Power
Card) ผวูจิยัไดสำรวจพระเอกในดวงใจของนักเรยีนแต
ละคน วาช่ืนชอบบุคคลใดมากท่ีสดุเพ่ือจะนำมาเปนตน
แบบสำคัญในบัตรพลัง (Power Card) และไดดำเนิน
การวิเคราะหพฤติกรรมของแตละทักษะทางสังคม โดย
ใชเทคนิคการวิเคราะหงาน (Task Analysis) มาสราง
เปนขอความที่ชักจูงใหเกิดการกระทำพฤติกรรมตาม
ขอตกลงในรายละเอียดของพฤติกรรมที่ผูวิจัยคาดหวัง
ในแตละทักษะ อยางชัดเจน และในขณะเดียวกัน
ผูวิจัยก็ไดสรางสถานการณจำลองโดยเปนการจัด
ประสบการณตรงที่ใกลเคียงกับสถานการณจริงท่ีเกิด
ขึน้ในชวีติประจำวันตามทักษะทางสงัคมทีไ่ดกำหนดไว
ทั้งหมดใน 4 ทักษะของการวิจัยในครั้งน้ีมารวมใน
การฝกทักษะทางสังคมในครั้งน้ีดวย ซึ่งสถานการณ
จำลองน้ันจะเปนการจำลองสถานการณเสมือนจริง
ที่นักเรียนจะตองเผชิญอยูในชีวิตประจำวันในขณะท่ี
ตองดำเนินชวีติอยใูนโรงเรียนทกุวนั อนัไดแก การน่ังอยู
ในหองเรียนขณะท่ีครูกำลังสอน การเขาแถวเคารพ
ธงชาติในตอนเชา และการเขาแถวซ้ืออาหารใน
ตอนกลางวนั  ซึง่การสรางสถานการณจำลองดงักลาว
จะเปนการชวยสงเสริมประสบการณตรงใหกบันกัเรียน
และเอ้ือตอการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบท่ีเปน
พระเอกในดวงใจทีอ่ยใูนบัตรพลงัของการฝกพฤติกรรม
ในแตละทักษะที่ผูวิจัยไดนำเสนอใหนักเรียนไดเกิด
การเรยีนรใูนคร้ังแรกของการฝกกอนหนานัน้ แลวดงันัน้
เมือ่นกัเรยีนไดมโีอกาสไดแสดงพฤตกิรรมหรือฝกปฏบิติัตาม
สถานการณที่ผูวิจัยไดกำหนดขึ้นควบคูกันไป จึงทำให
นักเรียนมีทักษะทางสังคมสูงขึ้นกวากอนการฝกใน
ขณะเดียวกันการท่ีผูวิจัยไดดำเนินการฝกทักษะทาง
สงัคม ทัง้ 4 ทกัษะดังกลาว ในลักษณะของการทำซ้ำ ๆ
หลาย ๆ คร้ัง ซึง่จะเหน็ไดจาก แผนการจัดกิจกรรมใน
แตละทกัษะ แผนละ 1 สปัดาห สปัดาหละ 3 วนั วนัละ
2 คร้ัง คร้ังละ 50 นาที ซึ่งชวงระยะเวลาดังกลาวนา
จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทักษะทางสังคมแตละ
ดานไดเปนอยางดี จึงสงผลใหทักษะทางสังคมของ

นักเรียนออทิสติกหลังฝกสูงข้ึนกวากอนการฝก ทั้งน้ี
สอดคลองกับงานวจิยัของ เอลิซา และคณะ (Elisa.; et
al. 2004:  Abstract) ไดศึกษา ถึงประสิทธิผลของ
บตัรพลงั (Power Card) ในการเพ่ิมทักษะทางสังคมท่ี
เหมาะสมในสนามเด็กเลน พบวา โอเวน (Owen)
นักเรียนออทิสติกสามารถปฏิบัติตามขอกำหนดของ
เวลาท่ีใชในการเลนไดดีมาก อีกท้ังยังมีปฏิสัมพันธกับ
ผูอื่นขณะเลนไดเปนอยางดีอีกดวย นอกจากน้ียัง
สามารถส่ือสารกับเพื่อนรวมชั้นของเขาไดดียิ่งขึ้น
และยังสอดคลองกับงานวิจัยที่สเปนเซอรและคณะ
(Spencer.; et al. 2008: 2-3) ไดดำเนินการวิจัย
เชงิทดลองใชบตัรพลัง (Power Card) เพ่ือพฒันาทักษะ
ทางสังคมของนักเรียนออทิสติก ผลการทดลองพบวา
นกัเรียนออทิสตกิมทีกัษะทางสังคม คอื สามารถเลนกบั
เพ่ือนในสนามเด็กเลนไดนานขึ้น และผลการวิจัยยัง
พบอกีวาลักษณะเดนของนักเรียนออทิสติกน้ันจะเรียนรู
ไดดีโดยผานการมองเห็น การรับรูทางสายตา (Visual
Perception) เปนกระบวนการของสมองในการแปล
ความหมายของขอมูลท่ีไดรบัจากสายตาซึง่เปนลักษณะ
เดนของนักเรียนออทิสติก ที่สามารถรับรูความคิด
ความจำ ความเขาใจส่ิงตางๆ ในความสัมพนัธกบัภาพ
โดยการมอง (Visuospatial Relationships) นอกจากน้ัน
ยงัสอดคลองกับสุรสัวด ีวองไว (2553: 69) ทีไ่ดศกึษา
พฤติกรรมในการซือ้และรบัประทานอาหารของนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปที ่5 ทีม่ภีาวะออทิสติก จากการสอน
ตรงรวมกับการใชบัตรพลัง (Power Card) ผลการ
ทดลองพบวา พฤติกรรมในการซื้ออาหารและการ
รับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ที่มีภาวะ ออทิสติกหลังการสอนตรงรวมกับการใช
บัตรพลังสูงข้ึน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะท่ัวไป
1. การฝกทักษะทางสงัคมเพ่ือเปนการสงเสริม

พฤติกรรมทีพ่งึประสงค และการจัดการกับพฤติกรรมที่
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เปนปญหาของนกัเรียนออทสิตกิ ครผูสูอนจำเปนจะตอง
ใชเทคนคิบตัรพลงั (Power card) ควบคไูปกบัการสราง
สถานการณจำลอง เน่ืองจากนักเรียนจะไดเห็นแบบ
อยางการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคของพระเอกใน
ดวงใจจากบตัรพลงั (Power card) แตในขณะเดยีวกัน
ครูก็จะตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงพฤติกรรม
ดังกลาวผานประสบการณตรงท่ีครูไดสรางข้ึนจาก
สถานการณจำลองควบคกูันไป

2. หนวยงานทีเ่กีย่วของซึง่มหีนาทีร่บัผดิชอบ
ในการกำกับดแูลครทูีท่ำหนาทีเ่ปนครผูสูอนในสาขาการ
ศกึษาพิเศษ ควรจัดอบรมเชงิปฏิบตักิารเกีย่วกับการใช
บตัรพลัง (Power card) ใหแกครกูารศกึษาพเิศษอยาง
ทั่วถึง เพ่ือครูผูสอนเหลาน้ันจะไดมีแนวทางในการ
จัดการเรียนรูใหแกเด็กพิเศษไดมีประสิทธิภาพสูงข้ึน

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
ควรนำการใชบตัรพลัง (Power card) รวมกบั

สถานการณจำลอง กบันกัเรยีนทีม่คีวามตองการพิเศษ
ในกลมุอืน่ ๆ เชน เดก็ทีม่คีวามบกพรองทางสตปิญญา
ระดับพอเรยีนได
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การพฒันาหลกัสูตรฝกอบรมนักศึกษาวชิาชพีครเูพือ่
พัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณสรางเสริม
การตระหนักรูในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย
Development of Training Course for Students Teacher to Develop the Ability
to Enhance the Experiences of Self Awareness for Kindergarten Children.

พจิติรา  ทสีกุะ*

บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถ

ในการจัดประสบการณสรางเสริมการตระหนักรูในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย การวิจัยจำแนกเปน 4 ระยะ คือ
ระยะท่ี 1 การศึกษาความตองการจำเปน  โดยเกบ็รวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวของ และการตรวจ
สอบยืนยันโดยผูเช่ียวชาญ  ระยะท่ี  2 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การนิยามมโนทัศนสำคัญ กิจกรรม
การฝกอบรม และเครือ่งมอืประเมนิทีใ่ชในการฝกอบรม การศกึษานำรองเพือ่ปรับปรุงหลักสตูรใหเหมาะสมและ
มคีวามเปนไปไดกอนนำหลกัสตูรฝกอบรมไปใช ระยะท่ี 3 การทดลองใชหลักสตูรฝกอบรมดวยแบบแผนการวิจยั
เชงิทดลองข้ันพ้ืนฐาน (pre-experimental research) กลมุตวัอยางประกอบดวย กลมุแรกเปนนกัศกึษาวิชาชพี
ครู จำนวน 40 คน เปนนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา 2555 โดยใช
รูปแบบการทดลองแบบกลุมเดียวสอบกอน-หลัง (one-group pretest-posttest design) สวนกลุมที่สองเปน
เดก็ปฐมวยั อายรุะหวาง 3-4 ป เปนเด็กในศูนยพฒันาเดก็ทีน่กัศกึษาวิชาชีพครูปฏบิตังิานอย ูรปูแบบการศกึษา
พฒันาการทดลองกลมุเดียว (the one-group time-series design research) ระยะท่ี 4 การประเมินหลกัสูตร
โดยวเิคราะหขอมลูเชิงปริมาณดวยคาสถิต ิคารอยละ คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test)
แบบ dependent และการวิเคราะหเน้ือหา เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบทดสอบความรู
แบบประเมนิความสามารถการเขยีนแผนและจัดประสบการณ และแบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาวชิาชพีครู
ทีม่ตีอหลักสตูรฝกอบรม และแบบประเมนิการตระหนกัรใูนตนเองของเดก็ปฐมวยั

ผลการวิจัยพบวา
1. นกัศกึษาวิชาชพีครมูบีทบาทสำคญัในการจดัประสบการณเพือ่พฒันาการตระหนกัรใูนตนเอง
2. หลกัสูตรฝกอบรมประกอบดวย หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรม เน้ือหาสาระ

และประสบการณการเรียนร ู กจิกรรมการเรียนการสอน สือ่การเรียนร ูการประเมินการเรียนร ูและประเมินผลหลักสตูร
3. ความรูของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังไดรับการฝกอบรมมีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนเขารับการฝกอบรม

อยางมนียัสำคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01
4. ความสามารถในการเขียนการจัดประสบการณทีส่รางเสริมการตระหนักรใูนตนเอง

* อาจารยประจำสาขาวชิาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนร ูคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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ของนักศึกษาวิชาชีพครูอยูในระดับมาก
5. พฒันาการการจัดประสบการณทีส่รางเสริมการตระหนักรใูนตนเอง ของนักศึกษาวิชาชพีครอูยใูนระดับมาก
6. ความคิดเหน็ของนักศกึษาวิชาชพีคร ู ทีม่ตีอหลกัสตูรฝกอบรมนักศกึษาวิชาชพีครเูพือ่พฒันาการจดั

ประสบการณทีส่รางเสริมการตระหนักรใูนตนเองสำหรับเดก็ปฐมวัย  อยใูนระดับมาก
คำสำคัญ :  การพฒันาหลกัสตูรฝกอบรมนกัศกึษาวชิาชพีคร,ู  การตระหนักรใูนตนเอง

Abstract
This research aims to develop training course for students teacher to develop the ability that

enhance the  experiences of self  awareness for kindergarten children. The study was divided into
four phases. Phase 1 included  a study and analysis on relevant needs. Data were gathered from
documents and related research which were checked for appropriateness and consistency by
experts. Phase 2 comprised curriculum design and development to define the concept, activities, and
curriculum assessment tools. A pilot study was conducted to improve appropriateness and possibili-
ties before implementation of the curriculum.  Phase 3 was a trial course in a form of pre-experimental
research, using two groups of samples : The first group consisted of 40 education students majoring
in Early Childhood Education in the second semester of 2012, using the one-group pretest-posttest
design research format; the second group comprised 160 kindergarten children aged between 3–4
years old studying at Child Development Center, where the education students worked, using the
one-group time-series design research format. Phase 4 was an assessment process by analyzing
quantitative data using percentage, mean, standard deviation, dependent t-test, and qualitative
content analysis. The research tools used in this study included 1. assessment tools, i.e., assessment
of knowledge, evaluation of lesson plan writing, evaluation of experience provision, and
questionnaires for opinions of education students towards the curriculum, and 2. assessment tools for
kindergarten children  development.
The  results of the study  were as follows :

1. Education students played an important role in supervising and monitoring the results
from the training courses.

2. Training materials in the training course included principles and rationales, curriculum
objectives, contents and learning experiences, teaching and learning activities, learning media, and
evaluations and assessments of learning.

3. The  results  of  the  training  curriculum  showed  that  the  knowledge  of  the students
teacher  gained after the training  of  a statistical significance  level of .01.

4. There is a significantly high level of writing on experiences that enhance self  awareness
of teacher profession students.
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5. The study shows a high level of arranging experiences that enhance self awareness
of teacher profession students.

6. The opinions reviewed by teacher profession students toward the training course for
teacher profession students to develop the arrangement of experiences that enhance self awareness
for elementary children are at a high level.
Keyword : Development of Training Course  for Students Teacher,  Self  Awareness

บทนำ
การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการ

ศกึษา  เพ่ือวางรากฐานชวีติของเด็กไทยใหเจรญิเตบิโต
อยางสมบรูณ  มพีฒันาการสมวยัอยางสมดลุ ทัง้ดาน
รางกาย อารมณ  จติใจ สงัคมและสตปิญญา  บนราก
ฐานความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล
โดยใชกิจกรรมการกระตุนและสงเสริมพัฒนาการของ
สมองอยางเต็มที ่รวมท้ังเตรียมเด็กใหพรอมท่ีจะเรียนรู
ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับท่ีสูง ข้ึน
อันจะนำไปสูความเปนบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ
ตอไป การศึกษาปฐมวัยมุงเนนการพัฒนาเด็กบน
พืน้ฐานการอบรมเรียนรแูละสงเสรมิกระบวนการเรียนรู
ทีส่นองตอธรรมชาต ิและการพัฒนาการของเด็กแตละ
บคุคล ภายใตบรบิททางวัฒนธรรม อารยธรรม และวิถี
ชีวิต ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและแตกตางกัน (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,  2550 : 9)

การฝกประสบการณวิชาชีพครู สาขาการ
ศกึษาปฐมวยั มงุเนนการสรางประสบการณ  การเรียน
รูซึ่งหมายถึง กระบวนการท่ีทำใหเด็กไดรับรู มีทักษะ
ปฏิบัติและเห็นในสิ่งตางๆ ที่ครูตองการใหรูโดยจัดให
สอดคลองกับลักษณะความใครรู ใครเรียนของเด็ก ได
สรางเสริมประสบการณสัมพันธกับผูอื่นและสรางเสริม
กิจกรรม เปดโอกาสใหเด็กมีความชัดเจนในความรู
และทักษะท่ีตองการพัฒนา ลักษณะของการจัด
ประสบการณจะอยูในรูปกิจกรรมการเรียนรูซึ่งกำหนด
ตามหนวยประสบการณทีส่อดคลองกับการพัฒนาการ
ความสามารถ ความตองการ และความแตกตาง
ระหวางบุคคลของเด็ก แตละหนวยจะจัดประสบการณ

จะครอบคลุมสาระตามหลักสูตร และจะประกอบดวย
กจิกรรมมากนอยตางกัน และทีส่ำคญัในการจดักิจกรรม
แตละกิจกรรมตองสามารถสรางการเรียนรูไดจริงตาม
จุดประสงคที่ตองการ การจัดประสบการณจึงเปน
แกนสำคัญของกระบวนการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
(Seefeldt and Babour, 1994 : 197-200, Wakefield,
1999 : 200 Morrison.2000:97) การจัดประสบการณ
การเรยีนรใูหกบัเด็กปฐมวยัจะไมเจาะจงไปทีเ่นือ้หาวิชา
แตขึ้นอยูกับกิจกรรมที่ผานการบูรณาการผานการ
กระทำหรือการเลน เปนประสบการณตรงท่ีทำใหเด็ก
เกิดการเรียนรแูละเสริมพัฒนาการทางรางกาย อารมณ
สงัคมและมวีฒุภิาวะ (กระทรวง ศกึษาธิการ ,2552 : 50
Rosser, 1998 : 20) ในทำนองเดียวกันหลักสูตร
การศึกษาปฐมวยัพุทธศักราช 2546 การศึกษาปฐมวัย
เปนการพัฒนาเด็กบนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและ
การสงเสริมกระบวนการเรียนรู  ที่สนองตอธรรมชาติ
และพัฒนาการของเดก็แตละคนตามศักยภาพ ภายใต
บรบิทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเดก็อาศัยอย ู ดวยความรัก
ความเอื้ออาทรและความเขาใจของทุกคน  เพ่ือสราง
รากฐานคุณภาพชวีติใหเด็กพัฒนาไปสคูวามเปนมนุษย
ทีส่มบรูณเกดิคุณคาตอตนเองและสังคม (กรมวชิาการ.
2546  : 1)

การศึกษาปฐมวัยน้ันตองปลูกฝงและมุงเนน
ใหเดก็มคีณุลกัษณะท่ีจะเติบโตเปนพลเมืองทีด่ใีนสงัคม
การเรียนรูเก่ียวกับตนเองและผูอื่นก็เปนส่ิงสำคัญย่ิง
ดวยการจัดประสบการณการสอนใหผเูรียนรวูาคนเรามี
ความแตกตางกัน ในขณะเดียวกันก็สอนใหตระหนักวา
คนเรามีความคลายคลึงกนัและตางตองพ่ึงพาอาศัยกัน
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ซึง่มีหลักการวา “การท่ีจะใหผเูรียนเขาใจผอูืน่ กจ็ำเปน
ตองรูจักตนเองกอน” การปลูกฝงใหผูเรียนที่เปนเด็กมี
ความเห็นอกเห็นใจผูอื่นต้ังแตอยูในวัยเรียนจะมีผลตอ
พฤติกรรมของเด็กไปตลอดชวีติ โดยสรุปแลว   เดก็ควร
เรียนรูเกี่ยวกับความคิดเห็นและทัศนคติของสวนรวม
อยางท่ียอมรับกัน เพราะจะชวยใหเด็กเขาใจคนที่มี
วฒันธรรมตางกัน ซึง่การมีชวีติอยใูนสงัคมนัน้สิง่หนึง่ที่
ควรคำนึงถึงคือการสนับสนุนใหเด็ก สามารถประเมิน
ตนเองไดตามความเปนจริง  รจูดุเดนจุดดอยของตนเอง
มคีวามมัน่ใจในตนเอง  เชือ่มัน่ในความสามารถและเห็น
คุณคาของตนเอง ทางดานการตระหนักรูดานอารมณ
ตนเอง ทางดานการประเมินตนเองไดอยางถูกตอง
ทางดานความมัน่ใจในตนเอง ฉะน้ันเด็กทกุคน  สามารถ
ปรบัตวัและดำรงชีวติในสงัคมทัง้ปจจบุันและอนาคต

การตระหนักรูในตนเอง  เปนสิ่งที่จำเปน
อยางยิง่ทีบ่คุคลจะตองทำความเขาใจและหาคำตอบวา
ตรงสวนไหนในความเปนตนเองท่ียังไมตระหนัก ทั้งนี้
การตระหนักรใูนตนเองจะทำใหบคุคลเขาใจตนเอง และ
ทำใหบุคคลสามารถดำเนินชีวิตไดอยางมีความสุข
สอดคลองกบัการศึกษาของนันทนา ธรรมบุศย  (2540)
ทีพ่บวา  การเขาใจตนเอง  และการยอมรับในตนเองเปน
สิ่งสำคัญมากในการพัฒนาตนผูที่ไมรูจักตนเองยอม
ไมอาจทราบไดวา  ตนคือใคร ตนมีขอดีขอบกพรอง
อยางไร  ตนมบีทบาทหนาที ่ และความรบัผดิชอบอะไร
บาง  ซึ่งจะเปนอุปสรรคท่ีขัดขวางไมใหบุคคลกาวไปสู
ความเจริญกาวหนาและความสำเร็จของชีวิต ตรงกัน
ขามกับผูที่รูจักภาพของตนเองอยางแทจริง ยอม
สามารถกำหนดแนวทางของชีวิตใหอยูในทิศทางซ่ึงมี
ความหมายตามท่ีตองการได  นอกจากนีก้ารรจูกัตนเอง
ยังชวยใหบุคคลมองเห็นขอบกพรอง  หรือจุดออนของ
ตนเองโดยเฉพาะถาบุคคลน้ันเปนคนท่ีมีการยอมรับ
ในตนเองดวยแลว ก็จะมีความเต็มใจมากย่ิงข้ึนท่ีจะ
ปรับปรุงตนใหมีความเจริญงอกงามในทุกดาน  อีกทั้ง
สามารถชวยใหบุคคลเรียนรูตนเอง อันจะนำไปสูการ
พฒันาสมัพนัธภาพท่ีดกีบัผอูืน่  (เรยีม  ศรทีอง,  2540)

สามารถจัดการกับสิง่ตาง ๆ  และวางเปาหมายในชีวติ
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธภิาพ  รวมทัง้สามารถ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีเหมาะสม

การใหบุคคลมีพฤติกรรมในทิศทางท่ีพึง
ปรารถนา จำเปนท่ีจะตองใหบุคคลเกิดตระหนักตอ
ตนเอง สงัคม และส่ิงแวดลอม และการท่ีบคุคลจะมกีาร
รบัรเูก่ียวกับตนเองไดนัน้จำเปนท่ีจะตองไดรบัการเรยีนรู
ดวยตนเอง เชน การเรียนรตูอสิง่แวดลอม ซึง่อาจจะได
จากการไดเห็น  ไดยนิ  ไดฟงจากแหลงขอมลูตาง ๆ  เชน
วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ  ฯลฯ  เมื่อบุคคลเกิดการ
รับรูเก่ียวกับส่ิงแวดลอมจากแหลงขอมูลดังกลาว ก็จะ
ทำใหบุคคลเกิดความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  เกิด
ความคิดรวบยอด  กอใหเกดิความร ู อนัจะสงผลถงึการ
ตระหนักรูในตนเอง  และนำไปสูการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทีไ่มจำเปนท่ีปรารถนาได จากการศึกษาสรปุ
ไดวาการตระหนักรใูนตนเอง เปนการรสูกึสมัผสัเกีย่วกบั
ตนเอง  บคุคลอ่ืน  และสิง่แวดลอมในขณะนัน้  คอื  รวูา
ตนเองกำลังคิดอะไรอยูรูสึกอยางไร และทำอะไรกับ
ตนเองกับผอูืน่หรอืส่ิงอ่ืน ในขณะน้ัน ซึง่เปนกระบวนการ
ทีเ่กิดข้ึนอยางตอเน่ืองตลอดเวลา

 การพัฒนา “การตระหนักรูในตนเอง” เปน
ประโยชนสำคัญย่ิงในการพัฒนาหลักสูตรนักศึกษา
วิชาชีพครูมีความสำคัญอยางมากที่จะสง เสริม
พฒันาการ  ดานอารมณ – จติใจ  สำหรบัเด็กปฐมวยั
ซึ่งนักศึกษาวิชาชีพครูตองมีความรูทั้งในเรื่องการออก
แบบกิจกรรมตามสาระการเรียนรู การใชสื่อเพ่ือการ
เรยีนการสอน  และทักษะในการสรางเสริมการตระหนัก
รใูนตนเอง  วธิกีารพัฒนานักศึกษาวิชาชพีครใูหสามารถ
จัดประสบการณ สำหรับเด็กปฐมวัยน้ัน  สถานศึกษา
และองคกรท่ีเกีย่วของตองรวมมอืดำเนินงานไปพรอม  ๆ
กนั  โดยการพัฒนาหลกัสตูรฝกอบรม  และมกีารนเิทศ
ติดตามผลการใชห ลัก สูตรฝกอบรมไดอย างมี
ประสิทธิภาพ

จากความสำคัญและลักษณะการตระหนักรู
ในตนเอง  ดงักลาวขางตน  สรปุไดวาการตระหนักรใูน
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ตนเอง  มคีวามสำคัญตอบคุคล  ชวยใหบคุคลมคีวามรู
และความเขาใจตนเองทั้งในดานความคิด ความรูสึก
พฤติกรรม  และยังชวยใหบุคคลรูจักขอดี ขอบกพรอง
ของตนเอง ซึง่จะเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
ตนเองใหดีขึ้น ผูวิจัยในฐานะอาจารยสาขาหลักสูตร
และนวตักรรมการจดัการเรียนร ู คณะศลิปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม  มีหนาท่ีความ
รบัผดิชอบในการพัฒนาครูผสูอน โดยเฉพาะสาขาวิชา
เอกการศึกษาปฐมวัย จึงเห็นถึงความจำเปนที่จะตอง
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ิมเติมใหกับ
นกัศกึษาวชิาชพีคร ูมหาวทิยาลยันครพนม เพ่ือพฒันา
ความสามารถในการจัดประสบการณสรางเสริมการ
ตระหนักรูในตนเอง และเปนแนวทางในการพัฒนา
ทักษะดังกลาวใหกับผูปกครองและผูเก่ียวของตอไป

วตัถุประสงคการวจิยั
การศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรฝก

อบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การจัดประสบการณสรางเสริมการตระหนักรูในตนเอง
สำหรบัเดก็ปฐมวยั มวีตัถุประสงคเฉพาะดังตอไปน้ี

1. เพ่ือศึกษาความตองการจำเปนในการ
พฒันาหลักสตูรฝกอบรมนกัศกึษาวิชาชพีครเูพือ่พฒันา
ความสามารถในการจัดประสบการณสรางเสริมการ
ตระหนักรใูนตนเอง สำหรบัเดก็ปฐมวยั

2. เพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝก
อบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การจัดประสบการณสรางเสริมการตระหนักรูในตนเอง
สำหรบัเด็กปฐมวัย

3. เพ่ือทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมนกัศึกษา
วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดประสบ
การณสรางเสริมการตระหนักรูในตนเอง สำหรับ
เด็กปฐมวยั

4. เ พ่ือประ เ มินผลหลัก สูตรฝกอบรม
นกัศึกษาวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการจดั

ประสบการณสรางเสรมิการตระหนกัรใูนตนเอง สำหรบั
เด็กปฐมวยั ดงัรายละเอียดตอไปนี้

4.1 เปรียบเทียบความรูของนักศึกษา
วิชาชีพครู ในเรื่อง การจัดประสบการณสรางเสริมการ
ตระหนักรูในตนเอง กอนและหลังการใชหลักสูตรฝก
อบรม

4.2 ประเมินความสามารถของนักศึกษา
วิชาชีพครูในการเขียนแผนจัดประสบการณสรางเสริม
การตระหนักรูในตนเอง

5. ศึกษาพัฒนาการการตระหนักรูในตนเอง
ของเด็กปฐมวัย จากนักศึกษาวิชาชีพครูหลังไดรับการ
ฝกอบรม

6. ความคิดเห็นนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีตอ
หลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาความ
สามารถในการจัดประสบการณสรางเสริมการตระหนัก
รใูนตนเอง สำหรบัเดก็ปฐมวยั

ขอบเขตของการวิจัย
1.ประชากรและกลมุตวัอยาง

1.1 ประชากร ทีใ่ชในการวจิยัครัง้น้ี ได แก
1.1.1 นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาการ

ศกึษาปฐมวยั คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหา
วิทยาลัยนครพนม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555
จำนวน 4 กลมุ ๆ ละ 40 คนรวมท้ังสิน้160 คน

1.1.2 เด็กปฐมวยั อายุ 3-4 ป กำลัง
เรยีนอยศูนูยพฒันาเด็กเลก็ จงัหวดันครพนม ทีน่กัศกึษา
วชิาชพีคร ู160 คนปฏิบตังิานอย ูจำนวนแหงละ 10 คน
รวมทัง้สิน้ 1,600 คน

1.2 กลมุตวัอยาง ทีใ่ชในการวจิยัครัง้
นี ้ไดแก

1.2.1 นกัศึกษาวชิาชพีครูกบัสาขาการ
ศึกษาปฐมวัย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555
กลมุท่ี 2 มจีำนวน 40 คน ไดมาโดยการสมุตัวอยางโดยอาศัย
ความนาจะเปนวิธกีารสมุแบบกลมุ (Cluster Sampling)

การพฒันาหลกัสตูรฝกอบรมนกัศกึษาวชิาชพีครูเพือ่พฒันาความสามารถ
พิจิตรา  ทีสุกะ



วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 10 ฉบับท่ี 2 (พฤศจิกายน 2555 - มนีาคม 2556)

126

1.2.2 เดก็ปฐมวัย อาย ุ 3-4 ป กำลัง
เรยีนอยศูนูยพฒันาเด็กเลก็ จงัหวดันครพนม ทีน่กัศกึษา
วชิาชีพครู กลมุ 2 จำนวน 40 คนปฏบิตังิานอย ูไดมา
โดยการสมุตัวอยางโดยไมอาศยัความนาจะเปน วธิกีาร
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยนักศึกษา
วิชาชีพ 1 คนเลือกเด็กปฐมวัยอายุ 3-4 ป จำนวน
10 คนรวมท้ังส้ิน 400 คน

2. ตวัแปรท่ีศกึษา
การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษา

วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดประสบ
การณสรางเสริมการตระหนักรูในตนเอง สำหรับเด็ก
ปฐมวัย ใชแบบแผนการทดลองข้ันพ้ืนฐาน(pre-experi-
mental design) แบบ one group pretest-posttest
design (Tuckman. 1999 : 160)

ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยในครั้งน้ี ประกอบ
ดวยตัวแปร 2 ประเภท คอื

2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)
คือ การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมสำหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดประสบ
การณสรางเสริมการตระหนักรูในตนเอง

2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables)
คอื

2.2.1 ความรขูองนกัศกึษาวิชาชพีครู
2.2.2 ความสามารถของนักศึกษา

วิชาชีพครูในการเขียนแผนจัดประสบการณ
2.2.3 พัฒนาการการตระหนักรูใน

ตนเองของเดก็ปฐมวยั
2.2.4 ความคิดเห็นของนักศึกษา

วชิาชพีครทูีม่ตีอการใชหลกัสตูรฝกอบรม
3.ขอบเขตดานเนื้อหา

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
นกัศึกษาวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการจดั
ประสบการณสรางเสรมิการตระหนกัรใูนตนเอง สำหรับ

เดก็ปฐมวยั มเีน้ือหาดังตอไปน้ี
3.1 การจดัประสบการณสำหรบัเด็กปฐมวยั

3.1.1 แนวคิด หลักการจัดประสบ
การณเรียนรขูองเดก็ปฐมวยั

3.1.2  การเขียนแผนการจัดประสบการณ
3.2 การตระหนักรใูนตนเอง

3.2.1 การตระหนักรอูารมณตนเอง
3.2.2 การประเมินตนเองไดถกูตอง
3.2.3 ความมัน่ใจในตนเอง

3.3 การวัดและการประเมินการตระหนัก
รูในตนเอง

4.ขอบเขตดานระยะเวลาการศึกษาวิจัย
ระยะเวลาของแผนการดำเนินวจิยั เริม่ดำเนนิ

การวิจัยและพัฒนาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555
(ธนัวาคม 2555 –มนีาคม 2556)

วิธีดำเนินการวิจัย
การพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรมนกัศึกษาวิชาชพี

ครูเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณ
สรางเสรมิการตระหนักรใูนตนเอง สำหรบัเด็กปฐมวยั ใช
วธิดีำเนนิการวิจยัและพัฒนา 4 ระยะดังนี้

ระยะท่ี  1 การวิจัย  (Research: R)
การวิเคราะหความตองการจำเปน (Analysis: A)

ระยะท่ี 2 การพัฒนา (Development: D)
การออกแบบและการพฒันา (Design and Develop:
D1, D2)

ระยะท่ี  3 การวิจัย  (Research: R)
การทดลองใชหลักสูตร (Implementation: l)

ระยะท่ี 4 การพัฒนา (Development: D)
การประเมินคุณภาพหลักสูตร (Evaluation: E)
รายละเอียดระยะดำเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลัก
สตูรม ีกรอบดำเนนิการวิจยัดงัตอไปน้ี
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สรุปและอภปิรายผล
จากผลการพัฒนาหลกัสตูรฝกอบรมนกัศกึษา

วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดประสบ
การณสรางเสริมการตระหนักรูในตนเอง สำหรับ
เดก็ปฐมวยั มผีลการวิจยัทีน่ำมาอภิปรายผล  ดงันี้

1. การศึกษาความตองการจำเปนการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณสราง
เสริมการตระหนักรูในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย
พบวา  “หลกัสตูร”   คอื  ประสบการณทีจ่ดัใหผเูรยีน  ที่
เกิดจากการกำหนดมาตรฐานของเน้ือหาและมาตรฐาน
ความสามารถของผเูรียน  (Content and performance
standards) เพ่ือนำไปสูการพัฒนาแผนการเรียน
การสอนที่ไดผล องคประกอบสำคัญของหลักสูตรมี
4  ประการ  คอื 1. การศึกษาความตองการของผเูรยีน
การวิเคราะหสภาพความเปล่ียนแปลงของสังคม
ปรัชญาการศึกษา และขอมูลพ้ืนฐาน  เพ่ือนำขอมูลเหลา
นีม้ากำหนดเปนแนวทางในการปรับปรุง  เปล่ียนแปลง
หรอืพฒันาหลกัสตูร ซึง่ขัน้ตอนดงักลาว  เปนการศกึษา
สภาพท่ัวไปกอนการพัฒนาหลักสูตร  2. กำหนดหลัก
การ เปาหมาย   จดุประสงคของหลักสูตร การจดัเน้ือหา
และประสบการณ กิจกรรมการเรียนการสอน แหลง
การเรียนรู ซึ่งจะเปนกิจกรรมของการพัฒนาหลักสูตร
3. การนำไปใช  4. การวัดผลประเมนิผล สอดคลองกับ
ผลการศกึษาวจิยัของอารยี  พรหมเลก็ (2553 : 199 -
200) กลาวถึงความตองการจำเปนการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาความสามารถ
การจัดประสบการณที่ เสริมสรางความฉลาดทาง
อารมณสำหรบัเด็กปฐมวยั  พบวานักศึกษาวชิาชพีครูมี
ความสำคัญอยางมากท่ีจะส ง เส ริมพัฒนาการ
ดานอารมณ – จติใจ  สำหรบัเดก็ปฐมวยั  ซึง่นักศกึษา
วชิาชพีครตูองมคีวามรทูัง้ในเร่ืองการออกแบบกจิกรรม
ตามสาระการเรียนรู การใชสื่อเพ่ือการเรียนการสอน
และทักษะในการเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
วิธีการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูใหสามารถจัด

ประสบการณที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณ
สำหรับเด็กปฐมวัยน้ัน  สถานศึกษา  และองคกรท่ี
เก่ียวของตองรวมมือดำเนินงานไปพรอมๆ กัน โดย
การพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรม และมีการนิเทศติดตามผล
การใชหลักสตูรฝกอบรม

การนำหลักสตูรไปใช  คอืการดำเนินงานและ
กจิกรรมตางๆในอนัท่ีจะทำใหหลักสูตรทีส่รางขึน้ดำเนิน
ไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุ ในแตละขั้นตอนในการ
นำหลักสูตรไปใช  นับแตการเตรียมหลักสูตรไปใชใน
ดานวิธกีาร  สือ่  การประเมินผล

การประเมินผลหลักสูตร ประเมิน 1. ดาน
เอกสารหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบวา จดุหมาย จดุประสงค
โครงสราง เนื้อหาสาระ และวิธีการวัดและประเมินผล
2. ดานการใชหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบวาหลักสูตร
สามารถนำไปใชไดดีกับสถานการณจริงเพียงใด
3. ดานสัมฤทธ์ิผลของหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบความ
สำเร็จของหลักสูตร 4. ดานระบบหลักสูตร เพ่ือตรวจ
สอบหลักสูตรในภาพรวมท้ังระบบ

2. การศึกษาองคประกอบหลกัสตูร หลกั
สตูรฝกอบรมนกัศึกษาวชิาชพีครูเพ่ือพัฒนาความ
สามารถในการจัดประสบการณสรางเสริมการ
ตระหนักรูในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย พบวา
หลักสูตรประกอบดวย 1. การวิเคราะหความตองการ
พัฒนาหลักสูตร  2. การกำหนดโครงสรางและองค
ประกอบของหลกัสตูรทีป่ระกอบดวย 2.1 จดุหมายของ
หลักสูตร  2.2 เ น้ือหาและประสบการณเรียนรู
2.3 กจิกรรมการเรียนการสอน  2.4 สือ่ วสัดอุปุกรณ และ
แหลงการเรียนร ู2.5 การวัดประเมนิผล 3. การนำหลัก
สตูรไปใช  โดยดำเนินการตามแผนกจิกรรมการเรยีนการ
สอน  4. การประเมินผลหลังการใชหลกัสตูร  5. การปรบั
ปรุงแกไขหลักสูตร แตเน่ืองจากผูวิจัยกำลังศึกษาการ
พัฒนาหลักสูตร ตองการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร
กอนนำไปใชจากผเูชีย่วชาญ  และการศึกษานำรองเพือ่
ใหมั่นใจในประสิทธิภาพของหลักสูตรกอนนำไปใชจริง
ดงัน้ันผวูจิยัดำเนินงานโดยใชรปูแบบพฒันาหลกัสูตรฝก
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อบรม  เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณที่เสริมสราง
การตระหนักรูในตนเอง  สำหรับเด็กปฐมวัย  ดังนี้
1. การวิเคราะหความตองการพัฒนาหลักสูตร 2. การ
กำหนดโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรที่
ประกอบดวย  2.1 จดุหมายของหลักสูตร 2.2 เน้ือหา
และประสบการณการเรยีนร ู2.3 กจิกรรมการเรียนสอน
2.4 สือ่ วสัดุอปุกรณ และแหลงการเรียนร ู 2.5 การวัด
ผลประเมนิผล 3. การตรวจสอบคณุภาพหลกัสตูรกอน
นำไปใช  3.1 การตรวจสอบคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ
3.2 การตรวจสอบคุณภาพโดยการศึกษานำรอง
4. การนำหลักสูตรไปใช  โดยดำเนินการตามแผน
กจิกรรมการเรยีนการสอน  5. การประเมนิผลหลังการ
ใชหลักสูตร 6. การปรบัปรุงแกไขหลักสูตร (Beauchamp
1981: 146, Taba 1992: 454, saylor and Alexander
1974:4)

3. การประเมินความรูของนักศึกษา
วิชาชีพครู  เก่ียวกับการจัดประสบการณที่สราง
เสริมการตระหนกัรใูนตนเอง พบวา ความรกูอนและ
หลังการอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  โดยความรหูลงัอบรมสงูกวากอนอบรม และ
มคีวามรอูยใูนระดบัด ี อภปิรายผล  ไดวา หลกัสตูรฝก
อบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การจัดประสบการณสรางเสริมการตระหนักรูในตนเอง
สำหรบัเด็กปฐมวยั เปนหลักสตูรท่ีม ี  1.โครงสรางและ
องคประกอบหลักสูตร 2. ความรใูนการจัดประสบการณ
การเขียนแผนการจัดประสบการณ การจดัประสบการณ
สรางเสริมการตระหนักรูในตนเอง 3. แนวทางการ
พัฒนาประสบการณสรางเสริมการตระหนักรูในตนเอง
สำหรับเด็กปฐมวัย  สอดคลองกับผลการวิจัยของ
ศริิวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย   (2553 : 255) ทีก่ลาวถึง
ผลการประเมินความรูความเขาใจของครูในการใชรูป
แบบ ซึ่งแสดงวาครูมีความรคูวามเขาใจในรปูแบบการ
จัดประสบการณการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา
ทักษะ สำหรับเด็กปฐมวัย  โดยครูใหความเห็นวา
ขั้นตอนของการสอนมีครบทุกข้ันตอนมีความชัดเจน

ทำใหการดำเนินงานตามรูปแบบเปนไปตามข้ันตอน สง
ผลใหการพฒันาทกัษะโดยการมีสวนรวมของผปูกครอง
ประสบผลท่ีตั้งไว

4. การประเมินความสามารถของ
นักศึกษาวิชาชีพครูในการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ  ทีส่รางเสรมิการตระหนักรใูนตนเอง
พบวา  มผีลการประเมินอยใูนระดับมาก  อภปิรายผล
ไดวา  วธิเีขยีนแผนการจัดประสบการณสรางเสริมการ
ตระหนักรูในตนเองใหกับเด็กปฐมวัย  มีการแสดงขั้น
ตอนการเขียนไวอยางเปนลำดบัชัน้  มกีารอภิปรายและ
ยกตวัอยางวธิเีขยีน  ในแตละขัน้ตอนอยางชดัเจน กบั
รูปแบบการเขียนแผนการจัดประสบการณ นอกจากนี้
ระหวางใชหลักสูตรตามแผนการฝกอบรมที ่ไดฝกทักษะ
การเขียนแผนการจัดประสบการณสรางเสริมการ
ตระหนักรใูนตนเอง  ทัง้ 3 ดาน  ดงันี ้ 1. การตระหนักรู
ดานอารมณตนเอง 2. การประเมินตนเองไดถูกตอง
3. ความม่ันใจในตนเอง และการเขียนแผนการจัด
ประสบการณทีไ่ดเรยีนรแูละฝกทกัษะจากหลักสตูร ซึง่
เปนแผนการจัดประสบการณที่ผานการประเมิน
ในเบ้ืองตนวาเหมาะสม สามารถนำมาใชในการจัด
ประสบการณได  สอดคลองกับผลการวิจัยของพัชรา
พมุพชาติ (2552 : 236) ทีก่ลาววา ครปูฐมวยัมคีวามรู
ความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดประสบการณ
อยูในระดับดีมาก  มีความสามารถในการเขียนแผน
การจัดประสบการณ  และมีความสามารถในการจัด
ประสบการณของครูปฐมวัยตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ  อยใูนระดบัมาก  และมคีวามคดิเหน็ของ
ครูปฐมวยัท่ีมตีอรปูแบบการจดัประสบการณ  มคีวาม
เหมาะสม  และอยใูนระดบัมาก  เนือ่งจากเปนรปูแบบ
การจัดประสบการณที่แสดงแนวคิด  กระบวนการจัด
ประสบการณ  สือ่และการจดัสภาพแวดลอม  และการ
ประเมินทีช่ดัเจน  สามารถปฏิบตัไิดตามสภาพจริง

5. การศกึษาพัฒนาการการตระหนักรใูน
ตนเองของเด็กปฐมวัย พบวา การตระหนักรใูนตนเอง
ของเด็กปฐมวัย มพีฒันาการสงูข้ึนเปนลำดับ โดยทีห่ลัง
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จากใชแผนการจัดประสบการณแผนที่ 2 ถึงแผนท่ี 5
แลวเก็บขอมูลการตระหนักรูในตนเอง มีคา 16.14
17.34    30.81   และ 31.14  ตามลำดบั  แสดงถงึการ
ตระหนักรใูนตนเองในระดับนอยท่ีสดุ และมพีฒันาการ
การตระหนักรูในตนเอง ระดับมาก การท่ีเด็กปฐมวัยมี
พฒันาการการตระหนักรใูนตนเองอยางตอเนือ่ง  สวน
หนึง่ทีส่ำคญัมาจากนกัศกึษาวชิาชพีครูไดวางแผนและ
จัดประสบการณเพ่ือสงเสริมการตระหนักรูในตนเอง
สำหรับเด็กปฐมวัยได มีการปฏิบัติในระดับมาก  สอด
คลองกับผลการศึกษาวิจยัของสวุมิล สพฤกษศร ี(2555
: 183) ที่ศึกษาวิจัยสรุปวา ผลการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 3 ทีเ่รียน
แบบใชปญหาเปนฐาน นักเรียนมีพฤติกรรมดานบวก
ของตนเองจากกอนการสอนอยใูนระดบัปานกลาง หลัง
การสอนในแผนจัดการเรียนรูที่ 5 ไดพัฒนาพฤติกรรม
ของตนอยูในระดับมากท่ีสุด  5.1 การตระหนักรูดาน
อารมณตนเอง  หมายถึง  ความสามารถในการรับรวูา
ขณะน้ีตนเองมอีารมณอยางไร  เชน  อจิฉา  รษิยา  รกั
เปนตน  มีสาเหตุมาจากอะไร สามารถคาดการณลวง
หนาไดวาจะแสดงอารมณหรอืพฤตกิรรมอยางไร  และ
ผลทีจ่ะเกิดข้ึนจากการแสดงอารมณนัน้  เชน กำลงัโกรธ
กร็บัรไูดถงึอารมณโกรธ  รวูาทำไมถึงโกรธ  รถูงึอารมณ
โกรธท่ีเกิดขึ้น และมองเห็นถึงผลกระทบของอารมณ
โกรธ  เปนตน  5.2  การประเมินตนเองไดอยางถูกตอง
หมายถึง ความสามารถในการบอกจุดเดน  จดุดอย  ของ
ตนเองไดตามสภาพความเปนจริง  ไมบิดเบือน  หรือ
หาขอแกตัวใหกับตนเอง  สามารถบอกระดับอารมณ
ของตนเอง  เชน  อารมณโกรธ  อารมณกลวั  อารมณมี
ความสขุ  และอารมณเศราเสียใจไดตามความเปนจริง
ในแตละเหตกุารณ  เน่ืองจากบางคร้ังอารมณและความ
รสูกึนัน้อาจไมเปนทีย่อมรบัของสังคม  เชน  ความรสูกึ
อจิฉาริษยา  หมัน่ไส  สะใจ  เปนตน  สามารถบอกขอดี
หรอืขอดอยของตนเอง  อนัเปนผลเน่ืองมาจากอารมณ
เชน  ฉนัมกัขีบ้น  หงดุหงดิงาย  ใคร ๆ  กร็ำคาญ  และ
เบ่ือฉนั  เปนตน  และพรอมทีจ่ะมกีารพัฒนาตนเอง  เพ่ือ

เพ่ิมพลังแหงการเรียนรูอยางตอเน่ือง รวมท้ังสามารถ
แสดงอารมณขัน  และมุมมองเกี่ยวกับตนเองได 5.3
ความมั่นใจในตนเอง หมายถึง การตระหนักในคุณคา
และความสามารถในตนเองในการทำส่ิงตาง ๆ   ใหประสบ
ความสำเร็จสามารถแสดงจุดยืนของตนเองได  กลายืนยัน
ถงึสิง่ทีแ่สดงถงึความถูกตองได  กลาตดัสนิใจ แมในทาม
กลางความกดดันความไมแนนอน  และไมยอมแพกับ
อปุสรรคหรือปญหาทีเ่กดิขึน้อยางงาย ๆ  เชน  ถารวูา
เปนคนข้ีใจออนและจะใจออนกับคนประเภทใดเปน
พเิศษ  กจ็ะสามารถวางแผนลวงหนาไดเพ่ือไมใหตวัเอง
ตองตกอยใูนสถานการณคบัขันเหลานัน้  หรอืถาทราบ
วาควบคุมอารมณของตนเองไมได  เมื่อตกอยูใน
สภาวการณจำเพาะบางอยางก็สามารถวางแผน  เพ่ือ
หลีกเลีย่งตวัเองจากสภาวการณนัน้ ๆ   ไดลวงหนา  กอน
ทีเ่หตกุารณนัน้ ๆ  จะมาถงึตัว  หรอืปองกันไมใหตวัเอง
ตองเสีย่งกบัการตองพบสถานการณนัน้  นอกจากนีเ้มือ่
ทบทวนอารมณตนเองแลว  ทำใหรูความสามารถของ
ตน  รวูาเปนคนอยางไร  เกงไมเกงเร่ืองอะไร  เมือ่ไดทำใน
สิง่ทีช่อบ  มีความรสูกึหรอือารมณเปนเชนไร  มคีวาม
สามารถในการบรหิารอารมณไดดใีนระดับใด  สิง่ตางๆ
เหลาน้ีเปนรากฐานของการสรางความเชือ่มัน่ในตนเอง
(Goleman 1998)

6. การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
วิชาชีพครู ที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษา
วิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัด
ประสบการณสรางเสริมการตระหนักรูในตนเอง
สำหรบัเดก็ปฐมวยั  พบวา ผลการประเมินอยใูนระดบั
มาก  อภปิรายผล  ไดวา  เปนหลกัสตูรทีม่คีณุภาพระดับ
มาก เน่ืองจากหลักสูตร พัฒนาดวยกระบวนการวิจัย
และพัฒนา (Research  and  Development : R & D)
ดงัน้ี  1. การศึกษาความตองการจำเปน  การวิเคราะห
สภาพความเปล่ียนแปลงทางจติวทิยาและสงัคม  2. การ
กำหนดหลักการ เปาหมาย จุดประสงคของหลักสูตร
การจัดเนื้อหาและประสบการณ กิจกรรมการเรียนการ
สอน แหลงการเรียนรู ซึ่งเปนกิจกรรมของการพัฒนา
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หลกัสูตร 3. การนำไปใช  4. การวดัประเมนิผล ดาน
เอกสารหลักสูตร ดานการใชหลักสูตร การนำหลักสูตร
มาใชในการฝกอบรม  สอดคลองกับงานวิจยัของอารีย
พรหมเล็ก (2553 : 204) ที่นักศึกษาใหความเห็นวา
หลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณภาพ เน่ืองจากหลักสูตร
ถูกพฒันาดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนา

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจยั  เร่ืองการพัฒนาหลกัสูตรฝก

อบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การจดัประสบการณสรางเสรมิการตระหนกัรใูนตนเอง
สำหรบัเดก็ปฐมวยั  ผวูจิยัมขีอเสนอแนะ  ดงันี้

จากขอมลูความตองการจำเปน แสดงใหเหน็
วา มีความจำเปนท่ีตองสรางเสริมความสามารถของ
นกัศึกษาวิชาชีพครูใหมคีวามสามารถในการจัดประสบ
การณสรางเสริมการตระหนักรใูนตนเอง อนัเปนพ้ืนฐาน
ของการเรยีนรรูวมกัน จากการเห็นคุณคาตนเอง แลวจะ
เห็นคุณคาผูอื่นดังน้ันสถาบันอุดมศึกษา สาขาการ
ศึกษาปฐมวัย ควรมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรดานการจัดประสบการณสรางเสริมการ
ตระหนกัรใูนตนเองอยางตอเน่ือง

ในประเด็นความรูของนักศึกษาวิชาชีพครู
กอนเขารับการอบรมมคีาเฉลีย่ 14.85 คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 2.28 หลังอบรมมีคาเฉล่ีย 24.58 คาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.61 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน
แสดงวา หลกัสตูรฝกอบรมทีพ่ฒันาข้ึนชวยใหครมูคีวาม
รเูพิม่ขึน้อยางมนียัสำคัญทางสถติ ิควรไดนำไปปรบัใช
ใหเกดิประโยชนตอการพัฒนานักศกึษาวิชาชพีครตูอไป

ขอเสนอแนะในการนำสูตรไปใช
1. สถานศึกษาท่ีใชหลกัสตูรฝกอบรม รปูแบบ

การพัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณที่
พัฒนาการตระหนักรูในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย
จะตองมีบุคลากรที่มีความรูและประสบการณ และ
สิ่งสนับสนุน ที่ใหผูมีสวนเกี่ยวของสามารถศึกษาและ

ทำความเขาใจไดงาย รวมทั้งใหมีการกำหนดแนวทาง
การฝกอบรมครูผูสอนใหมีความสามารถในการจัด
กจิกรรม และเสรมิสรางเจตคตทิีด่ตีอการใชหลกัสตูรฝก
อบรม

2. การเรยีนรแูบบสรางองคความรดูวยตนเอง
ผูฝกอบรมจะตองมีความมุงมั่นในการแสวงหาและ
พัฒนาตนเอง มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจึงจะเปนแรง
จงูใจใหประสบความสำเรจ็ ดงันัน้การนำหลกัสูตรไปใช
สอนตองมีการกำหนดโครงงาน ภาระงาน ระดับ
คุณภาพงาน และแผนหรือปฏิทินในการกำกับติดตาม
เปนระยะๆ อยางใกลชดิ อกีท้ังการช้ีแนะ การใหรางวัล
หรือขวญักำลังใจ เพ่ือใหผเูรียนไดศกึษาเรียนรตูามแผน
การเรียนรทูี่วางไว

3. การนำหลักสูตรไปใช  มหาวิทยาลัยหรือ
สถานศึกษา ควรศึกษาและทำความเขาใจเก่ียวกับ
หลกัสูตรอยางละเอยีด ใหครบทกุข้ันตอน และอาจมกีาร
ขยายผลความรูไปสูนักศึกษาวิชาชีพครูหรือครูปฐมวัย
และควรจัดสื่อและสภาพแวดลอมในการจัดประสบ
การณที่ปรับเปล่ียนอยางตอเนื่องเพ่ือกระตุนและสราง
แรงจูงใจกับนักศึกษาวิชาชีพครูหรือครูปฐมวัยเกิดการ
เรียนรแูละพัฒนาตนเองตอไป

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทำการศึกษาวิจัยการนำเน้ือหาสาระ

และหรือรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัด
ประสบการณที่พัฒนาการตระหนักรูในตนเอง สำหรับ
เด็กปฐมวัย โดยเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรที่ใชอยูใน
ปจจบุนั

2. ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม รปูแบบการ
พฒันาความสามารถในการจดัประสบการณทีพ่ฒันาการ
ตระหนักรใูนตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย อาจใชแนวคิด
ทฤษฎอีืน่ๆ ในการพัฒนารปูแบบสาขาวิชาอืน่ได

กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยฉบับน้ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัย
นครพนม  ประจำปงบประมาณ 2556 ผวูจิยัจึงขอขอบ
พระคุณเปนอยางสงูตอการสนับสนนุโครงการวิจยัเรือ่ง
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อ
พฒันาความสามารถในการจดัประสบการณสรางเสรมิ
การตระหนักรใูนตนเอง สำหรับเดก็ปฐมวัย ทีเ่ปนแหลง
ขอมูลอันมีคณุคาย่ิงตอการศกึษาวิจัยในครัง้น้ี
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การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการ ในการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยของสถานศกึษาสงักัดสำนกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศึกษา เพชรบรุี
Model Development of Academic Administration for Early Childhood
Education Management of School Belonging to the Office of
Phetchaburi’s Primary School Educational Area
บญุเชดิ  ชำนศิาสตร*

บทคัดยอ
การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ีทีไ่ดทำการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมวีัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศกึษาสภาพปจจุบนั
และปญหาการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาเพชรบุร ี 2) พฒันารปูแบบการบรหิารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศกึษาสงักัดสำนกั
งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาเพชรบรุี

กลมุตัวอยางใชในการศกึษาวิจยั ประกอบดวยผบูริหารสถานศึกษาโรงเรียนละ 1 คน จำนวน 125  คน
และครูผสูอนระดับปฐมวยัโรงเรียนละ1 คน ซึง่ไดมาโดยการสมุตวัอยางแบบงายโรงเรียนละ1 คนจำนวน 125 คน
รวมกลมุตัวอยางท้ังส้ินจำนวน  250 คน

เครือ่งมอืท่ีใชในการวจิยั  ไดแก แบบสมัภาษณ แบบทดสอบ การสัมมนาองิผเูช่ียวชาญ (Connoisseurship)
จำนวน 15 คน และการประเมินความเหมาะสม และความเปนไปไดโดยผทูรงคณุวฒุ ิจำนวน 12 คน การหาคุณภาพ
ของแบบสอบถามโดยหาคา IOC (Item Objective Congruence Index) เลือกเฉพาะขอคำถามท่ีมคีา IOC 0.50
ขึ้นไป และคาความเชื่อมั่นโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha – coefficient) ของครอนบาค(Cronbach)
ไดคาความเช่ือมั่น 0.959 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก รอยละ(Percentage)
คาเฉล่ีย(Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีวิเคราะหเน้ือหา
(Content Analysis) จากการสัมภาษณและขอเสนอแนะของผเูช่ียวชาญโดยใชวธิีการสรุปเปนความเรียง

ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพปจจบุนัการบรหิารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวัยของสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรุ ีในภาพรวมมีการปฏิบตัใินระดับปฏบิตัมิาก  (  = 4.03, S.D. = 0.59) และใน
ภาพรวมมีปญหาในระดับปญหาปานกลาง (      = 2.70, S.D. = 0.90)

การพฒันารปูแบบการบรหิารวชิาการ ในการจดัการศกึษาปฐมวัยของสถานศกึษา
บุญเชิด  ชำนิศาสตร

* นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
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2. รปูแบบการบรหิารวิชาการในการจดัการศกึษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการ
ศกึษาประถมศึกษาเพชรบุร ี มกีระบวนการปฏิบตังิานวชิาการ 6  ขัน้ คอื1) การกำหนดเปาหมาย  2) การวางแผน
3) การปฏิบตัติามแผน 4) การสงเสรมิ  นเิทศ  กำกับ  ตดิตาม  5) การตรวจสอบ ประเมนิผล  6) การรายงาน
ผลการดำเนินงาน  โดยภาพรวมรูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก (    = 4.77, S.D. = 0.32)   และความเปนไปไดในทางปฏบิตัิอยใูนระดับมาก (    = 4.72, S.D. = 0.40)

ABSTRACT
This research was to study the current situation and the problem aspects of the academic

administration in educational management of schools belonging to the Phetchaburi’s Primary School
Educational Area, and to develop the academic administrative model for early childhood education
management of these. The sample group was composed of 125 school administrators, 125 primary
school teachers sampled by simple randomness from 125 schools and 15 experts. The research tools,
the interview schedule, questionnaire and connoisseurship, were evaluated through 3 stages: 1) their
content validity was evaluated by 12 experts. 2) the item objective congruence (IOC) was analyzed and
then only the items with IOC more than 0.50 were accepted, and 3) alpha-coefficient of Cronbach was
0.959. The quantitative data were analyzed by percentage, mean and standard deviation while the
qualitative ones were analyzed through content analysis.

The research results showed that:
1. In overall, the current situation of the academic management for the early childhood

of schools belonging to the Phetchaburi’s Primary School Educational Area was on the level of high
performance  (    = 4.03, S.D. = 0.59) and the problem aspect was on a moderate level (    = 2.70, S.D.
= 0.90)

2. The model of academic administration of schools belonging to the Phetchaburi’s Primary
School Educational Area consisted of 6 stages; 1) indicating target, 2) planning, 3) doing as the plan,
4) encouraging, supervising, monitoring and following, 5) auditing and evaluating, and 6) reporting
the results. In overall, the administrative model on early childhood educational management was
appropriate at a high level (    = 4.77, S.D. = 0.32) and had the possibility in performance at a high level
as well  (    = 4.72, S.D. = 0.40).

การพฒันารปูแบบการบรหิารวชิาการ ในการจดัการศกึษาปฐมวัยของสถานศกึษา
บุญเชิด  ชำนิศาสตร
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บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได
กำหนดใหการศกึษาปฐมวยัเปนการศึกษาระดบัหน่ึงใน
การศึกษาชาติ แมไมใชการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งจาก
พระราชบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวาการศึกษาปฐมวัย
จดัเปนสวนหนึง่ของการศกึษาชาติ  ซึง่เปนพ้ืนฐานของ
การศึกษาท้ังหมด การพัฒนาการศึกษาในเด็กระดับ
ปฐมวัย เปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เนื่องจากเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3 – 6 ป
จะเปนชวงอายุที่สามารถพัฒนาความพรอมดาน
รางกาย จติใจ อารมณ  สงัคม และสติปญญาไดเตม็ที่
หากไมไดรบัการสงเสริมใหพฒันาในชวงนี ้อาจมผีลให
พฒันาการดานตางๆ เปนไปอยางเช่ืองชา ซึง่จะกระทบ
ตอการเจรญิเติบโตในอนาคต (สำนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2542: 1) การจัดการศึกษาปฐมวัย
จะมีลักษณะพิเศษที่แตกตางไปจากระดับอื่นๆ
ทั้งน้ีเพราะเด็กในวัยน้ีเปนวัยท่ีสำคัญตอการวางราก
ฐานของบคุลกิภาพและการพัฒนาทางสมอง (เยาวพา
เดชะคปุต, 2542: 14)

การจัดการศึกษาปฐมวัยจะดำเนินไดสำเร็จ
ขึ้นอยูกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษาท่ี
จะตองบรหิารจดัการและปรบัปรุงแกไขใหดขีึน้ ผบูริหาร
จึงเปนบุคคลท่ีควรจะนำแนวทางตางๆ  ไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และจะตองเปนผูนำนโยบายการ
ศกึษาของรฐัไปสกูารปฏิบตัเิพ่ือพัฒนาคนใหมคีณุภาพ
การบริหารวิชาการ จึงเปนงานหลักสำหรับผูบริหาร
สถานศึกษา โดยเฉพาะเก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอน ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของสถาน
ศกึษาและเปนเครือ่งชีว้ดัความสำเร็จและความสามารถ
ของผบูรหิาร การบรหิารวชิาการในระดับปฐมวยันัน้  มี
ความแตกตางจากการบริหารวิชาการในระดับการ
ศึกษาอื่น คือในการบริหารวิชาการในระดับสูงขึ้นไป
จะมงุเนนในเร่ืองเน้ือหาสาระทางวิชาการแตสำหรับเด็ก
ปฐมวัยนี้มุงพัฒนาการและเตรียมความพรอมดาน

รางกาย อารมณ – จติใจ   สงัคม   และสตปิญญา เพือ่
เปนพ้ืนฐาน ในการทีจ่ะศึกษาตอในระดับประถมศึกษา
ตอไป (จนัทรานี สงวนนาม, 2545: 143) ผบูรหิารจงึตอง
มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา  ซึ่งไดแก
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารจัดการ
การเรยีนร ู  การสงเสริมใหมกีารวิจยัเพือ่พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู และการนิเทศการศึกษา (สำนัก
เลขาธกิารคุรสุภา, 2549: 21)

 ในสวนของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี การจัดการศึกษาปฐมวัย ใน
ภาพรวม  ผบูรหิารสถานศึกษาใหความสนใจการศกึษา
ระดับพ้ืนฐานมากกวาการศึกษาระดับปฐมวัย
โดยเนนย้ำครูผูสอนระดับปฐมวัยพยายามสอนให
เด็กอานคลอง เขียนคลอง เพือ่สนองความตองการของ
ผูปกครองไมตองคำนึงถึงพัฒนาการท้ัง 4  ดานของ
เด็กคือ  ดานรางกาย  ดานอารมณ  ดานสังคม และ
ดานสติปญญา จากการรายงานผลการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 ปการศึกษา 2553 ระดับประเทศ
จังหวัดเพชรบุรี  ดานสติปญญาคาเฉล่ียอยูที่ 0.93
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาใน
กลุมภาคตะวันตก ซึ่งประกอบดวย จังหวัดประจวบ
ครีขีนัธ  จงัหวดัราชบรุ ีจงัหวดักาญจนบุร ีจงัหวดัตาก
และจงัหวัดเพชรบุร ี จงัหวัดเพชรบุรอียใูนอนัดบัต่ำกวา
ค า เ ฉลี่ ย และอยู ลำดั บค อนข า งต่ำ (สำนั ก ง าน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, คูมือดำเนินงาน
ประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยปการศึกษา,2553) และยังสอดคลองกับการ
ประเมนิรอบสองของ สมศ.ดานสตปิญญาอยใูนลำดบั
คอนขางต่ำ จากสภาพปญหาดังกลาว  แสดงใหเห็น
ดานสติปญญาเปนประเด็นปญหาสำหรับเด็กในวัยน้ี
มาก ทำใหผูวิจัยสนใจที่จะทำการวิจัยใน เร่ืองการ
พัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ

การพฒันารปูแบบการบรหิารวชิาการ ในการจดัการศกึษาปฐมวัยของสถานศกึษา
บุญเชิด  ชำนิศาสตร
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ศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเพ่ือใหไดขอมูลเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาตอไป

วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการ

บรหิารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาเพชรบรุี

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการ
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี
ขอบเขตของการวิจัย

ดานประชากรและกลมุตัวอยาง
1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก

ผูบริหาร และครูผูสอนระดับปฐมวัยของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบรุี จำนวน 250 โรงเรียน รวมผบูรหิารและครูผสูอน
ระดบัปฐมวยั จำนวน 250 คน

2. กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยาง
แบบงาย (Simple Random Sampling) กำหนดผตูอบ
แบบสอบถามเปนผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ
1 คน จำนวน 125 คน และครูผูสอนระดับปฐมวัย
โรงเรยีนละ 1 คน รวมกลมุตัวอยางท้ังส้ินจำนวน 125 คน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั  ไดแก
1. แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนตนแบบ

(Best Practice) การศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 ฉบับ ของ
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบรุ ีทัง้หมด จำนวน 9 คน

2. แบบสอบถามความคิดเห็นถามผูบริหาร
สถานศึกษา และครูผสูอนระดบัปฐมวัยจำนวน 1 ฉบับ

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาหรือ

เชิงบรรยาย (Descriptive Research) การพัฒนารูป
แบบการบรหิารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศกึษา สงักดัสำนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถม
ศกึษาเพชรบรุ ีซึง่ผวูจิยัไดดำเนินการแบงเปน  4 ขัน้ตอน
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ผลการวิจัย
1. สภาพปจจุบันการบริหารวิชาการในการ

จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเพชรบุร ี ในภาพรวมมี
การปฏิบตัใินระดบัปฏบิตัมิาก (  = 4.03, S.D. = 0.59)
เมือ่พจิารณาเปนรายดาน พบวา อยใูนระดบัปฏิบตัมิาก
ทกุดาน

2. ดานปญหาการบริหารวิชาการในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบรุใีนภาพรวม มี
ปญหาในระดับปญหาปานกลาง (  = 2.70, S.D. =
0.90) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ
ปญหาปานกลาง 7 ดาน และระดับปญหานอย 5 ดาน

3. รูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา   สังกัดสำนักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี

จากการวิเคราะหเอกสาร และงานวิจัยที่
เก่ียวของและการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
เก่ียวกับความเหมาะสม และความเปนไปไดของรปูแบบ

ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
วิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบรุ ี  โดยรวม พบวา มคีวามเหมาะสมอยใูนระดบั
มาก (   = 4.77, S.D. = 0.40)

ความเปนไปไดในทางปฏิบัติของรูปแบบ
การบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา  สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศกึษาเพชรบุร ีโดยรวม พบวา มคีวามเปนไปไดในทาง
ปฏิบตัอิยใูนระดบัมาก (  = 4.71, S.D. = 0.32)

3.1 รูปแบบการบริหารวิชาการในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ที่มีความ

เหมาะสม ความเปนไปไดในทางกระบวนการปฏิบตังิาน
วชิาการ   6 ขัน้ คอื 1) การกำหนดเปาหมาย 2) การวาง
แผน 3) การปฏิบตัติามแผน 4) การสงเสรมิ นเิทศ กำกบั
ตดิตาม 5) การตรวจสอบ ประเมินผล 6) การรายงาน
ผลการดำเนินงาน

อภิปรายผล
1. สภาพปจจุบันการบริหารวิชาการในการ

จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรุ ีโดยรวมอยใูน
ระดบัปฏบิตัมิาก   ทัง้น้ีอาจเปนเพราะวา ผบูริหารสถาน
ศกึษาสวนใหญเปนผนูำทีม่คีวามสามารถในการบรหิาร
จัดการและจำเปนตองนำพาสถานศึกษาใหเจริญ
กาวหนาเทากันความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ที่เติบโตอยางรวดเร็ว และมีการแขงขันกันสูง ผูบริหาร
สถานศกึษาในยุคปจจุบนัจึงตองมีความเปนผนูำในการ
ปฏิบตัภิารกิจ ทีจ่ะนำสถานศึกษาเขาเกณฑมาตรฐาน
การศึกษาซ่ึงถือวาเปนเปาหมายสูงสุดของสถานศึกษา
และตองพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพท่ีเชื่อถือได
ประกอบกบัผบูริหารสถานศึกษาไดมกีารนำทางตนเอง
เกีย่วกบัการบรหิารงานยุคใหม ทีเ่รยีกวาการบริหารโดย
ยดึสถานศึกษาเปนฐานเพ่ือพัฒนาตนเองเขาสกูารเปน
ผูนำบริหารมืออาชีพและพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายท่ีตัง้ไว  เมือ่พจิารณาสภาปจจบุนัเปนรายดาน
แลว  พบวา  อยู ในระดับปฏิบัติมาก  ดานพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ผูบริหารตองเขาใจและ
ดพูฒันาการท้ัง 4  ดานของเด็ก นัน้ถอืวาเปนแนวทาง
สำคญัทีผ่บูรหิารจะจดัการการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนใหไดตามเปาหมายท่ีหลักสูตรกำหนด ใหสอดคลอง
กับบทบาทและหนาท่ีเก่ียวกับการนำหลักสูตรไปใชผู
บริหารถือวาเปนบุคคลท่ีสำคัญที่สุด จะตองเปน
ผูเอาหลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางและเน้ือหาของ
หลักสูตรท่ีหนวยงานจัดวางไวไปใชใหเกิดผล และยังมี
หนาท่ีหลักอีกอยางหน่ึง คือ การพัฒนาหลักสูตร
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ผูบริหารจำเปนตองมีความสามารถในการทำความ
เขาใจในกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร เน่ืองจาก
หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ซึ่งเปนหลักสูตร
ของกระทรวงศกึษาธิการกำหนด ไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของชุมชนไดอยางแทจริง จึงตองมีการ
นำหลักสูตรระดับชาติ มาใชใหเหมาะสมกบัแตละชุมชน
ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของ Beauchamp (1981: 212)
ทีก่ลาววา สถานศึกษาแตละแหงมีหนาท่ีจัดการศึกษา
ใหเหมาะสมกับชุมชนนั้นๆ เพราะชุมชนแตละชุมชนมี
สภาพปญหาและความตองการแตกตางกัน และรองลง
มาคือ ดานวัดผลและประเมนิพัฒนาการ  ดานวิจยัเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ดานพัฒนาส่ือ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัย พัฒนา
กระบวนการเรียนรกูารศกึษาปฐมวยั ดานพฒันาแหลง
เรียนรูการศึกษาปฐมวัย ดานนิเทศการศึกษาปฐมวัย
ดานแนะแนวการศึกษาปฐมวัย ดานประกันคุณภาพ
การศกึษาปฐมวัย ดานสงเสริมความรกูารศึกษาปฐมวยั
ดานประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศกึษาอืน่ และดานการสงเสรมิสนบัสนนุวชิาการ
แกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันที่
จัดการศึกษาตามลำดับ ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ เกรียงศักดิ์  วรรณพันธ (2550) ที่ได
ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาทอยูในระดับมาก พบวาดาน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย
ดานการสงเสริมความรูการศึกษาปฐมวัย และดาน
การพัฒนากระบวนการเรียนรูการศึกษาปฐมวัย
มีการนำผลการประเมินการใชหลักสูตรมาปรับปรุง
แกไข มกีารติดตามการประเมินผลการใชหลกัสตูร มกีาร
วเิคราะหหลกัสตูรของคณะทำงานท่ีสถานศกึษาแตงตัง้
และความชัดเจนในการจัดบุคลากรเขาสอนการศึกษา
ปฐมวัยอยางเพียงพอ ครูผูสอนจบการศึกษาปฐมวัย
โดยตรง ตลอดจนดานอาคารสถานท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
ยอมสงผลใหการดำเนินงานดานการสงเสรมิความรกูาร

ศกึษาปฐมวยัมปีระสทิธิภาพสงู ซึง่สอดคลองกับผลงาน
วิจัยของ ประวิทย ออนแกว (2549) ที่พบวา สภาพ
การบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีน  ในฝน สงักดัสำนกั
งานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบรุ ีเขต 2 โดย
รวมและรายดานมีสภาพการบริหารวิชาการปฏิบัติอยู
ในระดับปฏิบัติมาก

ปญหาในการบริหารวิชาการในการจัดการ
ศกึษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัสำนกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอทุกขออยูในระดับ
ปญหาปานกลาง 7  ขอ และอยใูนระดบัปญหานอย 5
ขอ  คอื ดานพัฒนากระบวนการเรียนร ู    ดานวัดผลและ
ประเมนิพฒันาการ ดานพัฒนาแหลงเรียนร ู ดานนิเทศ
การศึกษาปฐมวัย แตขอท่ีมปีญหาการบริหารงานอยใูน
ระดับปญหาปานกลาง  3  อนัดบัแรกจากมากไปหานอย
คือดานการวิจัยเพ่ือคุณภาพการศึกษาปฐมวัย  ดาน
สงเสริมสนับสนุนวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร
หนวยงาน  สถาบนัอืน่ท่ีจดัการศึกษา และดานพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สำหรับดานการวิจัยครู
ขาดความรูความเขาใจระเบียบวาดวยการวิจัยการ
ศกึษาปฐมวยั มกีารจดัหาเคร่ืองมอืและวัสดุอปุกรณใน
การวิจัยการศึกษาปฐมวัยและเคร่ืองมือการวิจัยไมมี
คณุภาพ จดัเก็บไมเปนระบบ ดานการสงเสริมสนับสนุน
วชิาการแกบคุคล ครอบครวั องคกรหนวยงาน สถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษา ไมเห็นความสำคัญและใหการสนับ
สนุน ดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยในเร่ือง
การประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัแกบคุคล
ที่เก่ียวของยังไมสามารถดำเนินการไดอยางท่ัวถึง
การสรุปและรายงานผลการใชหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและความรวมมือของชุมชนในการพัฒนา
หลักสูตรใหเหมาะสมสอดคลองกับทองถ่ินซึ่งมีสาเหตุ
มาจากผูบริหารไมมีสวนรวมในการจัดทำหลักสูตร
ผบูรหิารไมใหความสำคญัในการจดัทำหลกัสูตร ครขูาด
ความรคูวามเขาใจในการจดัทำหลักสตูร ชมุชนขาดความ
รคูวามเขาใจในการจัดทำหลักสูตรสอดคลองกบังานวิจยั
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ของดุจดาว  สุภากร (2548) ในเรื่องการใชหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยที่สำคัญ คือ เขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี ควรมีการนิเทศ ติดตาม ผลการใชหลักสูตร
สถานศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครูผูสอนควรจัด
กิจกรรมการเ รียนการสอนใหตรงตามหลักสูตร
สถานศกึษา

2. การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสำนัก
งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ผูวิจัย
ขอเสนอการอภปิรายผลดงัตอไปน้ี

2.1 การวิจัยครั้งน้ีใชกระบวนการวิจัย
แบบการวิจัยและพัฒนา โดยทำการศึกษาทั้งขอมูล
เชงิคณุภาพและขอมลูเชิงปรมิาณเพือ่ใหไดมาซึง่ขอมลู
เชิงประจกัษทีถ่กูตองชัดเจน สามารถนำมากำหนดเปน
ตัวแปรไวในแตละองคประกอบหลักของรูปแบบการ
บริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถาน
ศกึษาสังกัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษา
เพชรบรุ ีไดอยางถูกตองตามทฤษฎี และสามารถอธบิาย
ความสมัพันธเชงิเหตุผลของเรือ่งทีศ่กึษาไดอยางชดัเจน
สอดคลองกับแนวคิดของ Keeves (1988); ศักดา
สถาพรวจนา (2549) กลาวไวเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ี
ดขีองรูปแบบ สรุปไดดงัน้ี “รปูแบบตองมีความสมัพนัธ
อยางมีโครงสรางของตัวแปรที่ศึกษา สามารถใช
พยากรณสิง่ทีเ่กิดขึน้ไดดวยขอมลูเชิงประจกัษ รปูแบบ
ควรอธบิายโครงสรางความสมัพนัธเชงิเหตผุลของเร่ืองที่
ศึกษาไดอยางชัดเจน เปนการสรางความคิดรวบยอด
ใหม และมคีวามสอดคลองกับทฤษฏขีองเร่ืองท่ีจะทำ”

2.2 การพัฒนารูปแบบการบริหาร
วิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี จากการพัฒนารูปแบบตามข้ันตอนของการ
วิจัยทำใหไดรูปแบบการบริหารวิชาการโดยประกอบ
ดวยกระบวนการปฏิบัติงานวิชาการ 6  ขั้น มีความ
สมัพันธกบังานวิชาการ  12  ดาน  กระบวนการปฏิบตังิาน
วชิาการ ดงักลาว มคีวามสำคญัตอรูปแบบการบริหาร

วชิาการเพราะทำใหมคีวามชัดเจน  ผบูริหาร  ครวูชิาการ
ครูผสูอนระดับปฐมวัยไดเห็นแนวทางในการปฏิบตังิาน
และสามารถนำผลการบริหารไปใชในการปรับปรุง
คณุภาพการศกึษา งานวชิาการถือวาเปนงานหลักของ
สถานศกึษาเนือ่งจากเปนงานทีเ่กีย่วของโดยตรงในการ
พฒันาเด็กใหบรรลุเปาหมาย ผบูริหารสถานศึกษาจึงให
ความสำคัญกับงานวิชาการมากท่ีสุดโดยเฉพาะดาน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานพัฒนากระบวนการ
เรียนร ู ดานวัดผลและประเมินพัฒนาการ สอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(2546) ที่ไดกำหนดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
การพัฒนากระบวนการเรียนร ู เปนภารกจิท่ีสำคัญทาง
ดานวิชาการ นอกจากน้ียงัมีงานวิชาการอีก คอื ดานวิจยั
เพ่ือพัฒนาคณุภาพการศึกษา  ดานพัฒนาสือ่ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี  ดานพัฒนาแหลงเรียนรู  ดานนิเทศ
การศึกษา ดานแนะแนวการศึกษา ดานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดานสงเสริม
ความรูวิชาการแกชุมชน ดานประสานความรวมมือใน
การพัฒนาวิชาการกบัสถานศกึษาอืน่  และดานสงเสรมิ
และสนับสนุนวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร
 หนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย โดย
เฉพาะอยางยิ่งดานนิเทศการศึกษาจะตองมีการนิเทศ
อยูเปนประจำเน่ืองจากครูผูสอนยังขาดความม่ันใจใน
การท่ีจะใชหลักสูตรประกอบการสอน  ดังน้ันการที่
จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเด็กมี
พัฒนาการเจริญเติบโตเต็มวัย  ผูบริหารสถานศึกษา
จำเปนตองมงุม่ันในการพัฒนางานวิชาการเปนสำคญั

กระบวนการปฏิบัติงานวิชาการ 6 ขั้น คือ
1) การกำหนดเปาหมาย  2) การวางแผน 3) การปฏิบตัิ
ตามแผน 4) การสงเสรมิ นเิทศ กำกับ ตดิตาม  5) การ
ตรวจสอบ ประเมินผล  6) การรายงานผลการดำเนินงาน
เปนองคประกอบหน่ึงของรูปแบบการบริหารวิชาการ
ในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัดสำนัก
งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ซึ่ง
ผูบริหารสถานศึกษาควรจะใชหลักวิทยาศาสตรและ
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หลกัวิชาการโดยวิธแีกปญหาเชิงระบบภายใตความเชือ่
วามนุษยทุกคนพัฒนาไดโดยใชระบบ PDCA ของ
Deming   คอื บคุลากรทุกคนรวมวางแผน (Plan)  รวม
ปฏบิตั ิ(Do) รวมตรวจสอบ (Check) และรวมปรบัปรงุ
พฒันา (Action) รวมถงึการใชเทคนคิ เชิงบูรณาการกับ
กระบวนการปฏบิตังิานวชิาการ 6  ขัน้ ดงักลาว จากการ
วิจัยผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา
โดยใชวิธีการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนตนแบบ
ปฐมวัย (Best Practice)และใหผบูรหิาร ครผูสูอนระดับ
ปฐมวัยตอบแบบสอบถามเพื่อที่จะไดนำขอมูลมาราง
รูปแบบโดยใหผูเชี่ยวชาญทำการ(Connoisseurship)
แลวนำผลมาปรบัปรุงแกไขโดยใหผทูรงคณุวุฒปิระเมนิ
ความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ
(ฉบบัราง) จนกระทัง่ไดรปูแบบฉบบัสมบรูณปรากฏวา
การศึกษาสภาพปจจุบนัและปญหาพบวาระดับปญหา
โดยรวมอยูที่ ระดับปานกลาง  ซึ่งมีปญหาระดับ
ปานกลาง 7 ดาน และระดบันอย 5  ดาน  ในทีน่ีผ้วูจิยั
ขอนำปญหาระดบัปานกลาง 7 ดานมาอภปิรายผลเรียง
ลำดับจากมากไปหานอย คือ 1) ดานวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ครูสวนมากไมมีความรูเร่ืองการ
ทำวิจัย แตครูมีขอมูลและผลงานของเด็กที่ครูเก็บรวบ
รวมเปนประจำอยูแลว เปนหนาท่ีของผูบริหารสถาน
ศึกษาจะตองกำหนดเปาหมายท่ีจะตองสรางองค
ความรูงานวิจัยใหกับครู วางแผนการจัดอบรมวิจัย
ปฏิบัติตามแผนโดยสงครูเขารับการอบรมการทำวิจัย
ผูบริหารติดตามผลหลังจากครูกลับมาแลวประเมิน
ผลโดยการตรวจสอบเร่ิมจากการทำวิจยัในช้ันเรียนโดย
ใหครูผูสอนระดับปฐมวัยสงรายงานการทำวิจัยตอ
ผูบริหาร ผูบริหารรายงานผลสงตอเขตพ้ืนท่ี 2) ดาน
สงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว
องคกรและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา เปาหมาย
ผูบริหารสถานศึกษาตองเ ช่ือมความสัมพันธกับ
ผปูกครอง ชมุชน และสถาบนัอืน่ทีจ่ดัการศึกษาปฐมวยั
โดยการวางแผนการประชุมสรางความสัมพันธ
ปฏิบตัติามแผนเชญิมาประชมุวันและเวลาดังกลาวรวม

กันอภิปราย เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับดานวิชาการ
ระดับปฐมวัย กำกบัติดตามโดยการสำรวจความรวมมอื
ของแตละฝายท่ีเขารวมประชมุ   การประเมนิผลโดยให
ผปูกครอง ชมุชน สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัตอบ
แบบความพึงพอใจในงานวิชาการของสถานศึกษา
คณะกรรมการผู รับผิดชอบรายงานและสรุปผล
ผูบริหารรายงานเขตพ้ืนท่ี 3) ดานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เปาหมายผูบริหาร ครูวิชาการ ครูผูสอน
ระดบัปฐมวยั กรรมการสถานศึกษา  ตวัแทนผปูกครอง
ตัวแทนชุมชน รวมกันกำหนดเปาหมายพัฒนาหลัก
สูตรสถานศึกษา โดยการวางแผนรวมกันที่จัดทำหลัก
สตูรใหสอดคลองกับพฒันาการของผเูรยีนโดยยดึผเูรยีน
เปนสำคัญ แลวปฏิบัติตามแผนกำหนดวันเวลาใหมา
รวมกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของระดับปฐมวัย
ผบูรหิารนิเทศ กำกับ ตดิตาม  ผลการใชหลกัสตูรของ
ครูผูสอนระดับปฐมวัย ครูผูสอนประเมินผลการใช
หลักสูตรหลังจากจบหนวยการสอนทุกสัปดาห ผบูริหาร
กำหนดใหครูผูสอนสงรายงานการใชหลักสูตรทุก
สปัดาหเพ่ือผบูรหิารจะไดทราบผลการใชหลกัสูตรจะได
นำไปปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป 4) ดานสงเสริม
ความรูวิชาการแกชุมชน  เปาหมายเพื่อพัฒนาดาน
การเรยีนการสอนระดบัปฐมวยั โดยการวางแผนรวมกบั
ผปูกครองเพือ่สรางความเขาใจในดานการเรียนการสอน
รวมกัน ปฏิบัติตามแผนโดยเชิญตัวแทนผูปกครอง
ตัวแทนชุมชน รวมกันพัฒนาวิชาการระดับปฐมวัย
ปฏิบัติตามแผนจัดแสดงผลงานวิชาการ ภาคเรียนละ
1 คร้ัง เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูปกครองท่ีสงบุตร
หลานมาเรียนในโรงเรียน นิเทศ กำกับ ติดตาม จาก
การท่ีผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการวางแผนและ
ปฏิบตัติามแผนงาน ประเมนิผลโดยการตอบแบบสอบ
ถามความพึงพอใจของผปูกครอง ชมุชน ใหครวูชิาการ
รวมกับครูผูสอนระดับปฐมวัยสรุปผลรายงานผลให
ผบูรหิารสถานศึกษารบัทราบ  ผบูรหิารรายงานผลการ
จัดแสดงผลงานวิชาการตอเขตพ้ืนท่ี  5) ดานประสาน
ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน
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เปาหมายผบูริหารประสานความรวมมอืกับสถานศกึษา
อืน่โดยการสรางเครอืขาย วางแผนโดยเชญิเครือขายมา
รวมวางแผน ปรึกษา เพ่ือพัฒนางานวิชาการระดับ
ปฐมวัย ปฏบิตัติามแผนประชุมรวมกัน  เปดโอกาสให
แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ในงานวิชาการ กำกับ
ติดตาม จากการท่ีผูปกครอง ตัวแทนสถานศึกษา
เขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว ประเมินผลความ
พึงพอใจในการพัฒนางานวิชาการ รายงานผลโดยครู
วิชาการเปนผูสรุปผลตอผูบริหารสถานศึกษา 6) ดาน
พฒันาส่ือ  นวตักรรม และเทคโนโลยี  เปาหมายพัฒนา
สื่อใหเกิดประโยชนคุมคา ผูบริหารรวมกับครูผูสอน
ผูปกครอง ชุมชนวางแผนสำรวจส่ือ และผลิตส่ือ
ปฏิบตัติามแผน ครูผสูอนระดบัปฐมวยัสำรวจสือ่ท่ีมอียู
ในปจจุบัน และทำการผลิตส่ือเพ่ิมรวมกับ ผูปกครอง
ชมุชน ผบูริหารสถานศกึษานิเทศ กำกบั ตดิตาม การใช
สื่อการสอนของครูผูสอนระดับปฐมวัย ประเมินผล
การใชสื่อโดยครูผูสอนใชสอนเด็ก ครูผูสอนรายงาน
ผลการใชสื่อตอผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือผูบริหารจะได
ชวยแนะนำวิธกีารผลติ และการใช  การจดัหาส่ือเพิม่ใน
โอกาสตอไป  7) ดานแนะแนวการศกึษา เปาหมายเพือ่
เตรียมการลวงหนาของการรับเด็กเขาศึกษาตอในระดับ
ประถมศึกษาปที ่1  วางแผน ผบูรหิาร รวมกบั ครผูสูอน
ระดับปฐมวัยสำรวจเด็กท่ีจบการศึกษาระดับปฐมวัย
ปฏบิตัติามแผน ผบูรหิาร ครผูสูอน  ผปูกครอง กรรมการ
สถานศึกษา ตัวแทนชุมชน มาประชุมรวมกันเกี่ยวกับ
แผนรับเด็กเขาศึกษาตอและสรางความม่ันใจให
ผปูกครองทีจ่ะสงบุตรหลานเขาศึกษาตอยังสถานศึกษา
เดิม นิเทศ กำกับ ติดตาม การเขารวมประชุมของ
ผูปกครองและตัวแทนชุมชน ประเมินผลตอบแบบ
สำรวจการเขาศึกษาตอสถานศึกษาเดิม และมีความ
ประสงคจะศกึษาตอท่ีอืน่  ครูวชิาการสรปุผลขอมลูการ
สำรวจสงผบูรหิารสถานศึกษารบัทราบ  ผบูรหิารสถาน
ศึกษาสรุปผลการรับเด็กเขาศึกษาตอไปรายผลตอเขต
พื้นท่ีตอไป

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สำนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

เพชรบุรีมีนโยบายใหสถานศึกษาพัฒนารูปแบบการ
ดำเนินการท่ีเหมาะสมกับบรบิทของสถานศกึษา

2. จากสรุปผลการวิจัยท่ีไดขอเสนอเชิง
นโยบายการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวัย
ทีเ่ชือ่มัน่ไดวามคีวามเหมาะสม มปีระโยชนและเปนไป
ไดสอดคลองกับสภาพปจจุบันและปญหาท่ีจะนำไปสู
การปฏิบัติจริง ซึ่งกระบวนการวิจัยในแตละขั้นตอนถือ
ไดวาอาศยัหลกัการบรหิารวชิาการในการจดัการศกึษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศกึษาเพชรบรุ ีสถานศึกษาควรนำรปู
แบบจากการวิจัยไปดำเนินการปรับใชในการบริหาร
วชิาการตอไป

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ดานพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา  ผบูริหาร

สถานศึกษาควรมีการกำหนดภารกิจในการปฏิบัติงาน
ของคร ูและผบูรหิาร  ในดานการพัฒนาหลักสตูรไวให
ชดัเจน

2. ดานพัฒนากระบวนการเรียนรู  ผูบริหาร
สถานศึกษาควรมกีารสงเสริมครใูหครทูำวจิยัในช้ันเรยีน
อยางตอเนื่องและเปนระบบ

3. ดานวัดผลและประเ มินพัฒนาการ
ผบูริหารสถานศึกษาควรจดัใหมกีารวดัผลและประเมิน
พัฒนาการท่ีหลากหลายเนนสภาพจริง

4. ดานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสนับสนุนสงเสริมใหครู
สามารถทำวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนรไูด และทำวิจยัเพ่ือ
พัฒนาระบบการบริหารงานในสถานศึกษา

5. ดานพฒันาสือ่ นวตักรรม  และเทคโนโลยี
ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาปรับปรุงส่ือ
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีใชในการจัดการเรียน
การสอนและสงเสริมการเรียนรู

การพฒันารปูแบบการบรหิารวชิาการ ในการจดัการศกึษาปฐมวัยของสถานศกึษา
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6. ดานพัฒนาแหลงเรียนรู  ผูบริหารสถาน
ศกึษาควรมีการปรับปรงุแหลงเรยีนรทูัง้ในโรงเรยีน และ
นอกโรงเรียน ใหมคีวามทนัสมัยและสอดคลองกับสภาพ
ของชุมชน ซึง่ผเูรียนสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง

7. ดานนิเทศการศึกษา ผบูริหารสถานศึกษา
ควรมีโครงการนิเทศภายในเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนใน
แผนปฏบิตัิการประจำปของโรงเรียนไวเปนประจำทุกป

8. ดานแนะแนวการศึกษา ผูบริหารสถาน
ศึกษาควรมีการวางแผนการในงานแนะแนวการศึกษา
ไวอยางชดัเจน

9. ดานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา ผบูรหิารสถานศกึษาควรมกีารดำเนนิงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
และนำผลท่ีไดมาเปนขอมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนา
งานตอไป

10. ดานสงเสริมความรูทางวิชาการชุมชน
ผูบ ริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนรวมกับ
ผนูำชุมชน และองคการบรหิารสวนตำบลในการพฒันา
ชุมชน

11. ดานประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น ผูบริหารสถานศึกษาควร
กำหนดแนวทางการประสานความรวมมือในการพฒันา
วชิาการกับสถานศึกษาอืน่อยางชดัเจน

12. ดานสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก
บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ี
จัดการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการนำครูไป
ศึกษาและรวมกันพัฒนากับสถานศึกษานอกเขตพ้ืนท่ี
การศกึษา

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. มีการวิจัย ติดตามผลการใชรูปแบบวามี

ความสัมพันธกับตัวแปรตางๆ เชน ผลการประกัน
คุณภาพ  ผลการปฏิบัติงานของครู  ผลพัฒนาการ
ของเดก็  เปนตน

2. ศกึษาปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จในการ
บรหิารงานวิชาการของผบูรหิารสถานศึกษา

3. ศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหาร
วิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาใน
เขตพ้ืนทีอ่ืน่ๆ หรอืในระดับทีส่งูขึน้ตอไป
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รูปแบบระบบอาจารยที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
The Academic Advisor System Model of Bachelor Degree  Level in
Faculty of Education, Silpakorn University
นรินทร  สงัขรักษา*
ลยุง วรีะนาวนิ**
สาธติ จนัทรวนิจิ***

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี  มีวัตถุประสงคเพ่ือ1) ศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ

บทบาทของอาจารยทีป่รกึษาวชิาการ คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร 2) เปรียบเทยีบความคดิเห็นเก่ียว
กบับทบาทของอาจารยทีป่รกึษาวชิาการ ตามลกัษณะสวนบุคคล 3) ศกึษารปูแบบระบบอาจารยทีป่รกึษาวิชาการ
ประชากรเปนนักศึกษาคณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1,306 คน คำนวณตามสตูรของยามาเน
ไดกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาในการวิจยั จำนวน  306  คน สมุตวัอยางแบบ  ชัน้ภูม ิเคร่ืองมือทีใ่ชเปนแบบสอบ
ถาม และสนทนากลมุ 2 กลมุ คอื กลมุอาจารย จำนวน 10 คนและกลมุนักศึกษาจำนวน  8 คน ใชวธิีการเลือก
แบบเจาะจง สถิติที่ใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตฐาน คาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
และการวิเคราะหเน้ือหา

ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการใน
ปจจบุนั ในภาพรวม อยใูนระดับปานกลาง ( X =3.44, S.D.=0.76) 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับ
บทบาทของอาจารยทีป่รกึษาวชิาการ กบัลกัษณะสวนบคุคล พบวา เพศ ระดบัชัน้ป สาขาวิชา แตกตางกนัอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนอายุ ความพอเพียงของรายได ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การพักอาศัย
ไมแตกตางกัน 3) รปูแบบระบบอาจารยทีป่รกึษาท่ีเหมาะสมกบัคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร พบวา
มี 5 รปูแบบคือ (1) รูปแบบระบบครูประจำชั้นควบคูกับอาจารยที่ปรึกษา (2) รูปแบบระบบอาจารยที่ปรึกษามี
นักศึกษาเพียงช้ันปเดียว (3) รูปแบบระบบอาจารยที่ปรึกษามีนักศึกษาหลายชั้นปในความดูแล เปนรูปแบบ
ผสมผสาน (4) รปูแบบผสมผสานระหวาง 1, 2  และ 3  กลาวคือ นกัศึกษาแตละช้ันป จะมีอาจารยประจำชัน้
ชัน้ปละ 2 คน และ  (5) รปูแบบท่ีมอีาจารยทีป่รกึษา 2 ชดุ คอื กอนเลือกวชิาเอก และหลังเลือกวชิาเอก แตสวน
ใหญผูใหขอมูลหลักมีความคิดเห็นวา รูปแบบท่ีสอง ระบบท่ีปรึกษาควรเปนแบบมีนักศึกษาเพียงชั้นปเดียวดูแล
ตัง้แตปแรกทีเ่ขามาและดูแลตลอดไปจนจบการศกึษาจะเหมาะสมทีส่ดุ เนือ่งจากการปฏิบตัจิะมปีระสทิธภิาพมาก
ทีส่ดุและสามารถดแูลตอเนือ่ง รวมถงึอาจารยทีป่รกึษาวชิาการและนักศกึษามคีวามใกลชดิ สนิทสนมกัน

รปูแบบระบบอาจารยทีป่รกึษาวชิาการระดบัปรญิญาตร ีคณะศึกษาศาสตร
นรินทร  สงัขรักษา

* รองศาสตราจารย ดร.ประจำสาขาวชิาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
** อาจารย ดร.ประจำสาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
*** อาจารยประจำสาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทนำ
คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัศิลปากร เปน

หนวยงานหน่ึงในสถาบันการศึกษาในระดับอดุมศกึษา
ทีร่บัผดิชอบเรือ่งการผลิตบณัฑิตในสายวิชาชีพทางดาน
การศึกษา ทีม่คีวามรคูวามสามารถ มคีวามรบัผดิชอบ
ในหนาที ่มคีวามรกั ความศรัทธาและมีจติวญิญาณของ
ความเปนคร ู เพือ่ทำหนาทีใ่นการสัง่สอน ปลกูฝง และ
ใหความรแูกเยาวชนของชาติ มาเปนเวลายาวนาน ผทูี่
จะประกอบอาชีพน้ีจะตองมีความประพฤติ และมี

บุคลิกภาพท่ีดี เปนตัวอยางท่ีดีใหกับเยาวชน ตลอด
จนจะตองเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆท่ีรับ
ผิดชอบ  ดังนั้นหนาท่ีหลักของคณะศึกษาศาสตร จึง
จำเปนจะตองพัฒนานักศึกษาของคณะใหมีทั้งความรู
ความสามารถ รวมท้ังสามารถเปนแบบอยางทีด่ ีมคีวาม
พรอมทัง้รางกาย จติใจ และอารมณเพ่ือจะสามารถออก
ไปพฒันาเยาวชนทีจ่ะเติบโตเปนอนาคตของชาติ ได ซึง่
ผูที่มีบทบาทในการพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามจุด
มงุหมายดังกลาวประกอบดวยหลายฝายดวยกัน ไดแก

รปูแบบระบบอาจารยทีป่รกึษาวชิาการระดบัปรญิญาตร ีคณะศึกษาศาสตร
นรินทร  สงัขรักษา

Abstract
This research was conducted on mixed research methods and aimed to 1) study opinions

of undergraduate students studying at bachelor degree level in Faculty of Education, Silpakorn
University to their lecturers about academic advisor roles providing for them  2) compare these
opinions based on their personal characteristics and 3) find out its appropriate system. From
1,306 undergraduate students known as our population, the respondents were calculated based on
Yamane Table (1973) and yielded its amounts to 306 persons and these were selected by simple
random sampling technique and quantitatively interviewed with one structural questionnaire set.
For another qualitative approach,  the 10 academic lecturers and the 8 students were purposively
chosen as key informants to joint in two focus group discussions The collected data was statistical and
qualitatively analyzed and presented in percentage, mean, standard deviation, independent t-test and
outcomes of its content analysis respectively.

From the results it was shown as follows: The opinions of students were evaluated overall at
moderate level (X =3.44, S.D. = 0.76). Furthermore there had these significant different opinions when
compared to their personal characteristics of sex status, levels of education, academic section at P<”
0.05.  The appropriate model of academic advisor system found here were 5 types as follows Type 1:
Class Instructors Co-Work Together With Academic Advisors, Type 2: One Academic Advisor for One
Class, Type 3: One Academic Advisor for Many Class, Type 4: Integrated Type among Type 1, 2 and
3 and from this there would have 2 class instructors /one class and Type 5: there should have 2 sets of
academic advisor, the first and the second were assigned to take care them before and after selecting
the major study subject respectively. The key informants however provided their recommendation to
that the system should have only one academic advisor for one student class and he or she had to take
care his or her responsible class from the first year of student study until to the end. Based on this type
the system would have its most efficient practices. Besides the advisor could play his or her continuous
roles/functions and had close relationships with the students.
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อาจารยทีป่รกึษา อาจารยผสูอน ผบูริหาร และบคุลากรอืน่ๆ
อาจารยทีป่รึกษามคีวามสำคัญตอกระบวนการ

ผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาอยางมาก เพราะ
อาจารยที่ปรึกษาชวยใหนกัศึกษาสามารถแกไขปญหา
ตางๆ ของนักศึกษาได ซึ่งจะชวยใหนักศึกษา มีความ
พรอมในการศึกษาเลาเรียน ซึ่งจะทำใหการเรียนการ
สอนไดผลดี อาจารยที่ปรึกษายังมีบทบาทในการชวย
พัฒนานักศึกษาใหเปนบุคคลที่มีความสมบูรณ และ
ชวยในการผลิตบัณฑิตใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
ปรัชญาของสถาบันอุดมศกึษา

ผลการวิจัยของนักวิชาการหลายทาน ซึ่งได
ทำการวิจยัต้ังแตหลายสิบปมาแลวเก่ียวกับบทบาทของ
อาจารยที่ปรึกษา พบวา ปญหาท่ีเกิดข้ึนที่ทำใหการ
ดำเนนิงานใหคำปรกึษาเพือ่พัฒนานักศึกษาไมประสบ
ความสำเร็จ ไดแก การขาดการดูแลเอาใจใสของ
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษายังไมเขาใจและ
ไมทราบบทบาท ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ของตนเอง อาจารยมีภาระงานดานการสอนและงาน
พเิศษอืน่ๆ มาก ทำใหไมมเีวลาพอทีจ่ะใหคำแนะนำแก
นกัศกึษาไดเพยีงพอ ขาดการสนบัสนนุจากฝายบรหิาร
ตลอดจนบุคลิกลักษณะท่ีควรจะเปนจะมีในฐานะ
อาจารยทีป่รึกษา รวมทัง้การท่ีนกัศึกษาขาดความสนใจ
และยังไมเหน็คณุคาและความจำเปนของชัว่โมงท่ีจดัให
นักศึกษาไดพบอาจารยที่ปรึกษา (คณะกรรมการการ
ศกึษาแหงชาต,ิ 2522  ; นฤพรรณ  วลัลสิพุรรณ, 2529
; ลออ ชตุิกร, 2520) แตจากการศึกษาเบือ้งตน พบวา
ระบบที่ป รึกษาวิชาการของคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ยงัไมมรีปูแบบทีช่ดัเจนวาควรใช
รูปแบบใด มีปญหาบทบาทของอาจารยที่ปรึกษา
วิชาการในการใหคำปรึกษาท้ังดานวิชาการ ดานเวลา
ดานสถานท่ี รวมถึงการขาดการเอาใจใส ขาดการทมุเท
ในบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ เนื่อง
จากปญหาการมีภาระงานในบทบาทของอาจารย
ทั้งดานการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวนอาจารยกับ

นกัศกึษาไมสมดุล กลาวคอืมอีาจารยจำนวนนอย แตมี
นักศึกษาจำนวนมาก และมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของ
นักศึกษาท่ีมีการรับเพิ่มขึ้น ทำใหอาจารยมีภาระการ
สอนเพ่ิมมากข้ึน ทัง้ยงัตองสอนนักศกึษาตางคณะวชิา
ที่มาลงทะเบียนเรียนในวิชาเลือกเสรี ทำใหมีนักศึกษา
จำนวนมากท่ีตองทำการสอน จึงทำใหการดูแลให
คำปรกึษาวชิาการไมทัว่ถงึ หรอืมเีวลาเพียงพอ รวมถงึ
การหางเหินกันได  เชนเดียวกับคณะอ่ืนๆ  หรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่มีแนวโนมของจำนวนนักศึกษา
ที่เพิ่มขึ้นทุกป ในทำนองเดียวกันงานวิจัยของตาง
ประเทศ  พบวา  ปญหาของการปฏิบัติหนาท่ีให
คำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา คือ 1) เนนเนื้อหา
วิชาการมากเกินไป ขาดการใหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
สถาบัน 2) อาจารยทีป่รกึษาไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของนักศึกษาสวนใหญได  3) อาจารยทีป่รกึษา
บางคนไมมคีวามสนใจในเรือ่งการใหคำปรกึษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 4) อาจารยที่ปรึกษาขาดทักษะและตอ
ตานการฝกอบรมอยางมีระบบ และ 5) อาจารยทีป่รกึษา
มปีญหาในการติดตามนโยบายของสถาบัน ขัน้ตอนการ
ดำเนนิงาน กฎ ระเบียบ และเผยแพรขอมลูทีผ่ดิๆ

ดงันัน้ คณะผวูจิยัจงึสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบ
ระบบอาจารยทีป่รึกษาวิชาการ ทัง้ในดานความคิดเหน็
ของนักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษา เก่ียวกับบทบาท
ของระบบทีป่รกึษาวิชาการในปจจบุนั จงึไดทำการวิจยั
ในเร่ืองนี้ เ พ่ือเปนแนวทางในการศึกษารูปแบบที่
เหมาะสมของระบบที่ปรึกษาทางวิชาการของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรใหดยีิง่ข้ึน เพ่ือ
ประโยชนสูงสุดตอนักศึกษา และการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหสมบรูณยิ่งข้ึน

วตัถุประสงคการวจิยั
1.  เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ  คณะศึกษา
ศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร

2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ

รปูแบบระบบอาจารยทีป่รกึษาวชิาการระดบัปรญิญาตร ีคณะศึกษาศาสตร
นรินทร  สงัขรักษา
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บทบาทของอาจารยทีป่รกึษาวชิาการ ตามลกัษณะสวน
บคุคล

3. เพ่ือศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของระบบ
อาจารยที่ป รึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีของ
คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร

แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกบัระบบอาจารยทีป่รกึษา
คณะผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับระบบ

อาจารยทีป่รกึษา ประกอบดวยแนวคิดของนกัวชิาการ
ดงัน้ี

-  แนวคิดเก่ียวกับระบบอาจารยที่ปรึกษา
วชิาการ ประกอบดวย ประวตัขิองงานอาจารยทีป่รกึษา
องคประกอบภารกิจความรับผิดชอบของอาจารย
ที่ปรึกษา หลักคิดในการเปนอาจารยที่ปรึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ หนาท่ีและภารกิจความรับผิดชอบของ
อาจารยทีป่รึกษา  บทบาทหนาท่ีของอาจารยทีป่รึกษา
การดำเนินงานในการจัดการใหคำปรึกษาของอาจารย
ทีป่รึกษา  (Blaesser  & Burns, 1960, Hopskins  1926
: Marverick,  1926, สุมน  อมรวิวัฒน,  2518,
William-son, 1961, Mueller,  1961, Axelreod,  1973)

-  แนวคดิเก่ียวกับบทบาทอาจารยทีป่รกึษาใน
ระดับอดุมศกึษา ประกอบดวย ความหมายของอาจารย
ที่ปรึกษา จุดมุงหมายของการใหคำปรึกษาในระดับ
อุดมศึกษา นโยบาย แผนงานการดำเนินงานอาจารย
ทีป่รกึษา ความสำคญัของอาจารยทีป่รกึษา คณุสมบตัิ
ของอาจารยที่ปรึกษา ภารกิจหลักของสถาบัน
อดุมศกึษา (คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร
2550, สำเนา  ขจรศิลป, 2533, พรชลุ ี อาชวอำรุง, 2533)

-  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา
ประกอบดวย ความหมายของการพัฒนานักศึกษา
เปาหมายในการพัฒนานักศึกษา  ปจจัยท่ีมีผลตอ
การพัฒนานักศึกษา แนวคิดและหลักการพัฒนา

นักศึกษา (Rodgers, 1980, King &Fields, 1980,
Brown, 1972)

ระเบยีบวธิีการวิจยั
การวิจัยคร้ังน้ีใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบ

ผสมผสานวธิ ี(Mixed Method Research) เก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ประกอบดวย 2
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครัง้น้ี กลมุท่ี 1 เปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจันทร จำนวน   1,306 คน กลมุตัวอยาง
จำนวน 306 คน ไดจากการคำนวณตามสูตรของ
ยามาเน (Yamane,1973) ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดสวน
ของประชากรในคณะศึกษาศาสตร เคร่ืองมือท่ีใชเปน
แบบสอบถาม นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษา
ศาสตร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีคาความ
เชือ่มัน่ (reliability) เทากับ .8957 ขัน้ตอนท่ี 2 การวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชการ
สนทนากลมุ  (Focus Group Discussion)  2 กลมุ คอื
กลมุอาจารยทีป่รกึษาวิชาการ 10 คน และกลมุนักศึกษา
8 คน ใชวธิเีลอืกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
รวบรวมขอมูลที่ไดและวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป สถิติที่ใช รอยละ
(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบีย่งเบนมาตฐาน
(Standard Deviation : S.D.) การวิเคราะหความแปร
ปรวนทางเดยีว (One – way Analysis of Variance :
One – way ANOVA) และวิเคราะหความแตกตางเปน
รายคดูวย LSD (Least significant difference) และ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการวิเคราะหเน้ือหา
(Content Analysis)
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ผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของระบบอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ

                   1.1 ความคิดเหน็เกีย่วกับบทบาทของระบบอาจารยทีป่รกึษาวิชาการในปจจบุนั
ตารางท่ี 1  แสดงระดบัความคิดเหน็เก่ียวกับบทบาทของอาจารยทีป่รกึษาวิชาการในบทบาทปจจบุนั
                                                                                                                                                  (n=306 ) 

 X  S.D.  

 

.      

1. 

 

3.43 0.91  10 

2.  

 

3.44 0.98  9 

3. 

 

3.22 1.07  17 

4.  

 

3.37 1.08  13 

5.  

 

3.47 0.99  8 

6. 

  

3.33 1.05  16 

7.  3.52 1.12  7 

8.  3.21 1.02  18 

9.  3.13 1.07  20 

 3.35 0.80   

.       

10.  

 

2.90 1.07  21 

11.  2.87 0.98  22 

12. 

 

3.37 1.13  13 
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               จากตารางท่ี 1 พบวานกัศกึษาท่ีเปนกลมุ
ตัวอยางซ่ึงตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการใน
ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.44, S.D. =
0.76) เม่ือพิจารณา  ขอสูงสุด คอื อาจารยเปนแบบอยาง
ทีด่แีกนกัศกึษาในดานความรับผดิชอบ อยใูนระดบัมาก
( X =3.99, S.D.= 1.17) รองลงมา  คอือาจารยเปนแบบ

 1  ( )                                                                                                                                                  

 X  S.D.  

 

13. 3.17 0.99  19 

14.  3.85 1.07  4 

15.  3.93 1.11  3 

16.  3.94 1.13  2 

17.  3.99 1.17  1 

 3.51 0.78   

.      

18.  

 

3.36 1.10  15 

19.  3.39 1.09  12 

20.  

 

3.42 1.07  11 

21.    3.69 1.14  5 

22.  

 

3.56 1.12  6 

 3.49 0.97   

 3.44 0.76   

  

อยางทีด่แีกนกัศกึษาในดานการตรงตอเวลา อยใูนระดบั
มาก ( X = 3.94, S.D.= 1.13) สวนลำดบัสุดทาย คอื
อาจารยนำขอมูลที่นักศึกษากรอกมาประกอบการให
คำปรกึษา อยใูนระดับปานกลาง ( X = 2.87, S.D. =
0.98) เม่ือพิจารณาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับระบบ
อาจารยที่ปรึกษาวิชาการในบทบาทปจจุบันดานตางๆ
มรีายละเอยีดเปนรายดานดังน้ี
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1)  ดานการแนะนำและใหคำปรกึษานักศกึษา
มีระดับความคิดเห็นในเร่ือง อาจารยใหคำปรึกษาและ
ตักเตือนเม่ือพบวานักศึกษามีผลการเรียนต่ำลงสูงสุด
โดยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.52,
S.D.=1.12) รองลงมาคือเร่ือง อาจารยแนะนำวิธีการ
เรียนและการศึกษาคนควาดวยตนเองใหแกนักศึกษา
อยางเหมาะสม โดยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง ( X =3.47, S.D.=0.99) สวนลำดับสุดทาย
คือ อาจารยกระตุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตางๆ
ของมหาวิทยาลัย อยูในระดับปานกลาง ( X =3.13,
S.D.=1.07)

2)  ดานการพฒันานกัศึกษา  นกัศึกษามรีะดับ
ความคิดเห็นในเร่ืองอาจารยเปนแบบอยางที่ดีแก
นกัศกึษาในดานความรับผดิชอบสงูสดุ อยใูนระดบัมาก
( X =3.99, S.D.=1.17) รองลงมาคอืเร่ือง อาจารยเปน
แบบอยางท่ีดีแกนักศึกษาในดานการตรงตอเวลา

อยใูนระดับมาก ( X =3.94, S.D.=1.13) สวนลำดบัสุด
ทายคือ อาจารยนำขอมูลท่ีนักศึกษากรอกมาประกอบ
การใหคำปรึกษา อยูในระดับปานกลาง ( X =2.87,
S.D.=0.98)

3)  ดานการใหความชวยเหลือและประสานงาน
นักศึกษามีระดับความคิดเห็นในเร่ืองอาจารยจะเรียก
นกัศึกษา เม่ือพบวามีเร่ืองทีเ่ก่ียวของกบันกัศึกษา สงูสดุ
อยใูนระดับมาก ( X =3.69, S.D.=1.14) รองลงมาคอื
เรื่อง อาจารยที่ปรึกษาติดตอประสานงานกับผูสอน
หากพบวาเกิดปญหาในการเรียน อยูในระดับมาก
( X =3.56, S.D.=1.12) สวนลำดับสดุทายคือ ขอมลูใด
ที่อาจารยที่ปรึกษาไมสามารถตอบได อาจารยติดตอ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรอืแนะนำใหนกัศึกษาเพ่ือได
ขอมลูดงักลาว อยใูนระดับปานกลาง
( X =3.36, S.D.=1.10)

1.2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัลกัษณะอาจารยทีป่รกึษาทางวิชาการในปจจบุนั
ตารางท่ี 2   แสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัปญหา/อปุสรรคในการดำเนินบทบาทอาจารยทีป่รึกษาทางวิชาการใน
                  ปจจุบนั
                                                                                                                                                       (n=306 ) 

 X  S.D.  

 

1.  2.79 

 

1.16  3 

2.  2.31 1.04  6 

3.  2.73 1.18 4 

4.  2.46 1.03  5 

5.  2.99 1.19 1 

6.  

 

2.87 1.27 2 

 2.69 1.14   
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จากตารางที่ 2 พบวานักศึกษาท่ีเปนกลุม
ตวัอยางซึง่ตอบแบบสอบถามเหน็วา ปญหา/อปุสรรคใน
การดำเนินบทบาทอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใน
ภาพรวมอยใูนระดับปานกลาง ( X =2.69, S.D.=1.14)
เ ม่ือพิจารณารายขอพบวา  นักศึกษาเช่ือคำแนะ
นำจากรุนพี่ในการเลือกวิชาเรียนมากกวาอาจารย
ที่ปรึกษาอยูในระดับปานกลาง มากท่ีสุด ( X =2.99,

S.D.=1.19) รองลงมาขอ อาจารยทีป่รึกษาไมสามารถ
รูจักนักศึกษาไดอยางทั่วถึง เพราะไมมีโอกาสไดสอน
นักศึกษาท่ีอยูในความดูแลอยูในระดับปานกลาง
( X =2.87, S.D.=1.27) สวนขอต่ำสุด ขอ อาจารย
ทีป่รกึษาขาดขอมลูทีเ่ปนประโยชนในการใหคำปรกึษา
แกนักศึกษา อยใูนระดับนอย ( X =2.31, S.D.=1.04)

2. ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเห็นเก่ียวกับปญหาและอปุสรรคเกีย่วกับระบบอาจารยทีป่รกึษา
วิชาการ
ตารางที่ 3 สรุปการเปรียบเทียบและวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของความคิดเห็นตอบทบาท
                   ของอาจารยทีป่รึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามลกัษณะสวนบุคคล

    

  t-test Sig F-test Sig 

1  -1.953 0.052   

2    1.389 .246 

3    2.508 .083 

4    7.748* .001 

5    9.372* .000 

6    .567 .637 

7    .328 .859 

          *  .05   

              จากตารางท่ี 3 พบวา การเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
ระหวางตัวแปรเพศกับความคิดเห็นตอบทบาทของ
อาจารยที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไมแตกตาง
กนั สวนการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีวของ
ความคิดเห็นตอบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาระดับ
ปริญญาตรีของนกัศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยั
ศลิปากรจำแนกตามระดบัชัน้ป และสาขาวชิา มคีวาม
คิดเห็นตอระบบอาจารยที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี
ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 เปนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว สวนอายุ ความพอเพียงของ

รายได ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพักอาศัยไม
แตกตางกัน

3. รปูแบบระบบอาจารยทีป่รกึษา
             จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ี
เก่ียวของ รวมถึงผลการวิจยัในข้ันตอนท่ี 1 คณะผวูจิยั
ไดสงัเคราะห รปูแบบระบบอาจารยทีป่รึกษา มรีปูแบบ
5 แบบไดแก

1) รูปแบบระบบอาจารยประจำชั้น
ควบคกูบัอาจารยทีป่รึกษา หมายถึง คณะวิชาท่ีใชรปู
แบบน้ีมี  2 คณะวิชา คือ โดยคณะวิชามีอาจารยที่
ปรึกษาประจำชัน้ 1 คนตอ 1 ชัน้ป และมคีณะกรรมการ
อีกจำนวนหน่ึง  (ประมาณ  9 คน)  ที่ขึ้นตรงกับ
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รองคณบดฝีายกจิการนกัศึกษา เปนผรูวมใหคำปรกึษา
สำหรับคณะวิชานักศึกษาแตละช้ันปจะมีอาจารย
ที่ปรึกษาประจำชั้น 3 คน และนักศึกษาทุกคนยังมี
อาจารยในคณะทำหนาท่ีใหคำปรกึษาหรอืเปนอาจารย
ที่ปรึกษาควบคูไปกับอาจารยประจำช้ันดวย

2)  รูปแบบระบบอาจารยที่ปรึกษามี
นักศึกษาเพียงช้ันปเดียว หมายถึง การกำหนดให
แตดูแลไปจนกวานักศึกษาจะจบการศึกษาจะเปน
ลักษณะท่ีอาจารยแตละคนจะเปนท่ีปรึกษา นักศึกษา
จำนวนหนึง่จะก่ีคนก็ตามและลกัษณะและความจำเปน
ของคณะ เชน สดัสวนจำนวนอาจารยภายในคณะวิชา
ตอ จำนวนนกัศกึษา ซึง่อาจารยทีท่ำหนาทีเ่ปนอาจารย
ที่ปรึกษาจะติดตามนักศึกษาชุดนั้นๆ  ไปจนกวา
นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา โดยไมมีการรับนักศึกษา
ชั้นปอื่นเพ่ิมอกี

3) รูปแบบระบบอาจารยที่ปรึกษามี
นกัศกึษาหลายช้ันปในความดูแล เปนรปูแบบผสม
ผสาน กลาวคอื แตละภาควิชามกีารปฏบิตัแิตกตางกนั
โดยมีลักษณะ 2 ประการ คอื

(1) เปนอาจารยที่ปรึกษาจำนวนหน่ึงแลว
ติดตามเปนที่ปรึกษาไปจนกวานักศึกษาจะสำเร็จการ
ศกึษา

(2) และในขณะเดียวกันกจ็ะรับนกัศกึษาใหม
เพ่ิมข้ึนในแตละปดวย กลาวคือ ในแตละปในภาค
การศกึษาตอนตนจะมีการแบงนกัศกึษาใหมใหอาจารย
ทกุทานท่ีตองเปนท่ีปรึกษารับไปจำนวนหน่ึง ในสวนของ
นกัศึกษาเกาก็ยงัตองดแูลไปจนกวาจะสำเร็จการศึกษา

ดวย ในลักษณะน้ีอาจารยที่ปรึกษาคนหน่ึงจะดูแล
นักศึกษาจากหลายช้ันป

4) รูปแบบผสมผสานระหวาง 1, 2
และ 3  กลาวคอื นกัศึกษาแตละชัน้ป จะมอีาจารย
ประจำช้ัน ชัน้ปละ 2 คน หมายถงึการกำหนดไวเปน
ทีป่รกึษาทัว่ไปและในขณะเดียวกันอาจารยคนอ่ืนๆ กจ็ะ
ทำหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาจำนวนหน่ึงแลวติดตาม
เปนอาจารยที่ปรึกษาไปจนกวานักศึกษาเหลาน้ีสำเร็จ
การศึกษาและยังรับเปนท่ีปรึกษานักศึกษาใหมเพ่ิมข้ึน
ในแตละปอีกดวย  ฉะนั้นอาจารยจะมีนักศึกษาหลาย
ชัน้ปรวมกันอยใูนความดแูล  ซึง่เวลาเดยีวกนันักศกึษา
ก็จะมีอาจารยที่ปรึกษาหลายคนท่ีจะไปกันได คือ
อาจารยประจำช้ัน อาจารยที่ปรึกษา ทั้งดานวิชาการ
และทัว่ไป และยงัมีอาจารยทีป่รึกษาพเิศษเฉพาะทางท่ี
นักศึกษามีปญหาสวนตัวที่ตองการผูใหคำปรึกษา
เฉพาะเร่ืองท่ีนักศึกษาไมสามารถไปหาอาจารยที่
ปรกึษาประจำ หรืออาจารยประจำชัน้ได ระบบอาจารย
ที่ปรึกษาเฉพาะเร่ืองที่นักศึกษาไมสามารถไปหา
อาจารยที่ปรึกษาประจำหรืออาจารยประจำช้ันได

5) รปูแบบทีม่อีาจารยทีป่รกึษา 2 ชดุ
คือ กอนเลือกวิชาเอก และหลังเลือกวิชาเอก
หมายถึง รปูแบบนีเ้ปนรปูแบบผสมผสาน โดยมีลกัษณะ
การใชที่คลายคลึงกันในคณะท่ีนักศึกษาเขามาใน
ปแรกๆ โดยท่ียังไมเลือกวิชาหลัก แตจะเลือกหลังจาก
เรยีนไปแลว 1 หรือ 2 ป และเม่ือนกัศึกษาเลือกวิชาหลกั
แลว แตละภาควิชาจะมอีาจารยทีป่รึกษา โดยติดตามไป
จนสำเรจ็การศกึษา
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จากตารางที่ 4 พบวา ในภาพรวมผูเขารวม
สนทนากลมุทัง้สองกลมุมคีวามคดิเห็นตอรปูแบบระบบ
อาจารยที่ปรึกษาวิชาการ แบบท่ี 2  ความถ่ี 17 คน
คิดเปน รอยละ 95.00 สวนกลุมอาจารยที่ปรึกษา
วิชาการ มีความคิดเห็นตอรูปแบบระบบอาจารย
ที่ปรึกษาวิชาการ แบบที่ 2 ความถ่ี 9 คิดเปนรอยละ
90.00 สวนกลุมนักศึกษามีความคิดเห็นตอรูปแบบ
ระบบอาจารยที่ปรึกษาวิชาการแบบท่ี  2 ความถ่ี 8
คดิเปนรอยละ 100.00

จาก ท่ีกล า วมา ท้ั งหมดคณะผู วิ จั ย ได
สั ง เคราะห รูปแบบระบบอาจารยที่ป รึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร ควรมีรปูแบบ
และองคประกอบของระบบอาจารยที่ปรึกษาแบบที่มี
นกัศึกษาเพียงชัน้เดยีว กลาวคอืมีการใหคำปรกึษา ดแูล
ตัง้แตเริม่แรกในชัน้ปที ่1 ไปจนจบการศึกษาในปสดุทาย
ควรมีการกำหนดชัว่โมงใหคำปรกึษา และควรมสีถานท่ี
เฉพาะใหคำปรกึษา  (Home Room) อาจารยที่ปรึกษา
วชิาการมบีทบาท 4 ประการ ไดแก 1) การใหคำปรกึษา
ดานวิชาการ 2) การใหคำปรึกษาดานการพัฒนา
นักศึกษา 3) การใหคำปรึกษาดานความชวยเหลือ

และประสานงาน และ 4) การใหคำปรึกษาดานการมี
ปฏสิมัพนัธกบันกัศกึษา คณุลกัษณะท่ีพงึประสงคของ
อาจารยที่ปรึกษา ไดแก การเสียสละ/อุทิศตน ความ
ตั้งใจ/มีความรับผิดชอบ/มีเมตตา เปนแบบอยางท่ีดี
(Role Model) มีความเปนกันเองกับนักศึกษา เปรียบ
เสมือนลูกคนหน่ึง การเก็บความลับของนักศึกษา
มีบุคลิกภาพท่ีนาไววางใจเขาพบไดงาย การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก เครือขายสังคม เชน
facebook, Page, การเขารหัส (Loxin) มวัีฒนธรรมแบบ
ศลิปากร เชน ความเอือ้อาทร ความเปนพีเ่ปนนอง การ
ไหวผอูาวโุส  ความเปนกนัเอง  ไมมชีองวางระหวางกนั
และบทบาทท่ีคาดหวังของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ
ไดแก การใหคำปรกึษาวิชาการ การใหคำปรึกษาการใช
ชวีติในมหาวทิยาลยัและสังคม การใหคำปรึกษาปญหา
ตางๆ การใหนกัศึกษาเขยีนเร่ืองเลาใน 1 ป การติดตาม
ผลหลังใหคำปรึกษา อื่นๆ เชน การวางแผนการเรียน
การลงทะเบียน การฝกสอน การปฏิบัติตัวระหวาง
ฝกสอน การประสานงาน การอาชีพ การศึกษาตอ
การเรียนรูซึ่งกันและกัน/การสรางความไววางใจกัน
(Individual Trust for Learning) ดงัแผนภมูทิี ่2

จากผลการสนทนากลมุทัง้สองกลมุ คณะผวูจิยัไดสรปุผลรปูแบบระบบอาจารยทีป่รกึษา ดงันี้
ตารางที่ 4 แสดงความคิดเห็นตอรูปแบบท่ีเหมาะสมกับระบบอาจารยที่ปรึกษาวิชาการของ คณะศึกษาศาสตร

   มหาวทิยาลัยศิลปากร

   2   4 

1  9 (90.00 %) 1 (10.00%) 

2  8(100.00 %) - 

  17 (95.00 %) 1 (5.00 %) 
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แผนภูมทิี ่2 แสดงรปูแบบระบบอาจารยทีป่รกึษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร
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การอภิปรายผล
               1.  ความคดิเหน็เกีย่วกบับทบาทของ
อาจารยที่ปรึกษาวิชาการ นักศึกษาที่ เปนกลุม
ตวัอยางซึง่ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคิดเห็นเก่ียว
กับระบบอาจารยที่ปรึกษาวิชาการในภาพรวม อยูใน
ระดบัปานกลาง ( X =3.44, S.D.=0.76) เม่ือพิจารณา
ขอสงูสดุ คอื อาจารยเปนแบบอยางท่ีดแีกนกัศกึษาใน
ดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก ( X =3.99,
S.D.=1.17) รองลงมา  คอือาจารยเปนแบบอยางท่ีดแีก
นักศึกษาในดานการตรงตอเวลา อยูในระดับมาก
( X =3.94, S.D.=1.13) สวนลำดบัสดุทาย คอื อาจารย
นำขอมลูทีน่กัศกึษากรอกมาประกอบการใหคำปรกึษา
อยใูนระดบัปานกลาง ( X =2.87, S.D.=0.98) จงึเห็น
ไดวาภารกจิของอาจารยทีป่รึกษาจะตองตัง้อยบูนรากฐาน
ของปรัชญาที่ไดกำหนดทิศทางเพื่อนำไปสูการปฏิบัติ
สำหรับปรัชญาในการปฏิบัติภารกิจความรับผิดชอบ
ของอาจารยทีป่รึกษา คอื  การใหคำปรกึษาเปนการให
ขอมูลและคำแนะนำเพ่ือใหนิสิตแตละคนไดเขาใจ
กระบวนการศึกษา เขาใจตนเอง เขาใจชีวติและสังคม
ในมหาวิทยาลัย อันจะเปนพื้นฐานความสามารถใน
การตัดสนิใจของตนเองสบืตอไป สอดคลองกับการวจิยั
ของมยุรี  สิงหไขมุกต (2526 : 215-233) ที่พบวา
อาจารยที่ปรึกษาจาก 3 มหาวิทยาลัยมีความเห็นวา
การปฏิบตัหินาทีต่ามบทบาทของอาจารยทีป่รกึษาโดย
สวนรวมและในแตละดานอยูในเกณฑปานกลาง
ขณะท่ีมลูเลอร  (Mueller, 1961 : 210)  กไ็ดใหขอคดิ
เหน็เกีย่วกบัคณุลกัษณะของอาจารยทีป่รกึษาวา  ควร
จะเปนคนทีส่นใจในเหตกุารณตาง ๆ  อยเูสมอ  ทนัตอ
เหตุการณ  ขยันขันแข็ง  และมคีวามเอาใจใสในหนาท่ี
เปนอยางด ี นอกจากนีค้วรจะเปนผมูคีวามรกูวางขวาง
มคีวามเขาใจในดานวิชาการ ตลอดจนมคีวามรเูกีย่วกับ
แหลงบริการตาง ๆ ที่จะสามารถติดตอขอความชวย
เหลือใหกับนักศึกษาเพื่อจะไดแนะนำนักศึกษาได
ถกูตอง  นอกจากน้ีวลิเลียมสัน  (William-son, 1961 :

29) ; มูลเลอร (Mueller, 1961 : 210) ; อเชลรอด
(Axelreod, 1973 : 150-151) ; เดรสเซล (Dressel,
1974 : 57) ไดกลาวถึงหนาทีแ่ละภารกิจความรบัผดิชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษาวา  เมื่ออาจารยที่ปรึกษาเร่ิม
รบันสิตินกัศกึษาเขามาอยใูนความดูแลแลว  งานอันดบั
แรกท่ีจะตองชวยเหลือนิสิตนักศึกษาคือการให
คำปรึกษาทางวิชาการ  ซึง่ไดแก  1)  การเลือกสายวิชา
เรียนและการลงทะเบียนเรียน  อาจารยทีป่รกึษาจะตอง
อธิบายลักษณะของหลักสูตร ฝกการอานเลขรหัสวิชา
อานลักษณะรายวิชาและแนะนำวิธีการกรอกบัตรลง
ทะเบียน  มฉิะน้ันจะเกิดปญหาหลายประการ  เชน  นสิติ
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเอกที่ตนไมถนัด ไมเขาใจวิธี
การลงทะเบียนไมเขาใจวิธีชำระเงินคาหนวยกิตและ
อืน่ ๆ  2)  การเพิม่และถอนทะเบยีนเรยีนในรายวิชาตาง ๆ
เม่ือนิสตินักศึกษาเรยีนไปไดสกัระยะหน่ึง  นสิตินักศึกษา
และอาจารยทีป่รกึษาจะตองไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เก่ียวกับการเรียนในแตละรายวิชาเพ่ือปรบัใหเหมาะสม
กับความสามารถและความถนัด อาจารยที่ปรึกษา
จะตองทำความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการขอเพ่ิมและ
ถอนรายวิชา ตรวจสอบลักษณะรายวิชาตามเหตุผล
และการตัดสินใจของนิสิตนักศึกษาใหแนนอนเสียกอน
ลงนามรับรอง  3)  การวดัผลในแบบหนวยกติ  การจดั
หลักสูตรในแบบหนวยกิตน้ัน รายวิชาทุกวิชามีความ
สำคญัเทาเทียมกันหมด  จะตางกันกแ็ตจำนวนหนวยกิต
เทาน้ัน  ฉะน้ันถาสอบไมไดในรายวิชาใดจะเอาคะแนน
ในรายวิชาอื่นมารวมชวยเหลือหรือทดแทนไมได ตอง
เรยีนซ้ำวชิาน้ันจนผานถาเปนวชิาบงัคบั  หรอืตดัวชิาน้ัน
ทิง้ไปถาเปนวิชาเลอืก อาจารยทีป่รึกษาตองแนะนำนิสติ
นกัศกึษาใหเอาใจใสการเรียนทกุวชิา และคำนงึอยเูสมอ
วา การวัดผลในแตละรายวิชาอาจมขีึน้ไดเสมอ  มใิชการ
สอบประจำภาคเทาน้ัน  นอกจากน้ีรหัสและกฎเกณฑ
ตาง ๆ   ของการวดัผลเปนส่ิงท่ีอาจารยทีป่รึกษาและนิสติ
นกัศกึษาตองเขาใจและปฏิบตัอิยางเครงครดั 4) วธิเีรยีน
และการแกปญหาการเรียน  อาจารยที่ปรึกษาควร
แนะนำวธิกีารเรียนการคนควา การจัดเวลาเรยีนใหนสิติ
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นักศึกษาไดทราบรวมตั้งแตตน  และหม่ันสอบถาม
ปญหาการเรียนของนิสิตนักศึกษาอยูเสมอพรอมท้ังให
คำแนะนำตามสภาพท่ีเปนจริงและถูกตองในปจจุบัน

2. ผลการเปรยีบเทียบความคดิเหน็เกีย่ว
กับบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการตาม
ลกัษณะสวนบคุคล
     การเปรียบเทียบคาเฉล่ียระหวางตัวแปรเพศกับ
ความคิดเห็นตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาระดับปริญญา
ตรีของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไมแตกตางกัน สวนการวิเคราะหความแปร
ปรวนแบบทางเดียวของความคิดเห็นตอระบบ
อาจารยที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัศิลปากรจำแนกตามระดับ
ชัน้ปและสาขาวิชา มคีวามคิดเหน็ตอตอระบบอาจารย
ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรแตกตางกันอยาง
มีนัยสำคัญที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว
สวนอาย ุความพอเพียงของรายได ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และการพักอาศัยไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
พรพรรณ ยศธร (2532 : ฆ) ไดศึกษาบทบาทของ
อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ ตามทัศนะของอาจารย
ที่ปรึกษาทางวิชาการและนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยมหิดล ที่พบวา 1) นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่มีระดับช้ันปตางกัน และมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมตางกัน มีทัศนะตอบทบาทของอาจารย
ทีป่รึกษาทางวิชาการ ทัง้ดานคุณลักษณะของอาจารย
ที่ปรึกษา และดานหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
อาจารยที่ปรึกษาไมแตกตางกัน  2) อาจารยที่ปรึกษา
ทางวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหทัศนะ
สอดคลองกันวามีปญหาเก่ียวกับเวลาของการให
คำปรึกษามากท่ีสุด และไดใหขอเสนอแนะวา ให
พจิารณากำหนดเวลาในการใหการปรึกษาไว สอดคลอง
กบั รืน่เริง ยศวิไล (2541 : บทคดัยอ) ไดศกึษาถึงปญหา
และแนวทางแกไขการบริหารงานกิจกรรมนิสิตของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความคิดเห็นของอาจารย

ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิตและกรรมการนิสิต ที่พบวา
ผลจากการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานกิจการ
นิสิตตามความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษากิจกรรม
นสิติ และกรรมการนิสติแตกตางกันอยางไมมนียัสำคัญ
ทางสถติ ิสำหรบัแนวทางแกไข พบวา ดานงานกิจกรรม
นิสิต ผูบริหารและผู เ ก่ียวของควรใหการสงเสริม
และสนับสนุนนิสิตเขารวมกิจกรรม ตามความสนใจ
และความถนัดของนิสิตอยางจริงจัง ดานงานบริการ
และสวัสดิการ ควรจัดใหมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานดานบริการและสวัสดิการนิสิต และ
นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานให
เหมาะสม ดานงานแนะแนวและจัดหางานควรจัดใหมี
ศนูยขอมลูขาวสาร ตำแหนงงานและสถานประกอบการ
ที่เปนปจจุบันเพ่ือใหบริการนิสิต ดานงานวินัยและ
พัฒนานิสิต จัดทำคูมือนิสิตเก่ียวกับกฎ ระเบียบ
ขอบงัคบั มาตรการและการดำเนินการทางวินยั เพือ่ให
นสิติยดึถอืและปฏบิตัอิยางมีระเบียบเปนแนวทางเดียว
กันท่ีชัดเจน ดานงานธุรการ จัดทำเอกสารประชา
สัมพันธ และใหมีบุคลากรปฏิบัติงานประชาสัมพันธ
ประจำ เพ่ือทำหนาที่ประชาสัมพันธ เผยแพรงาน
กจิกรรมนสิิตอยางถูกตองทัว่ถึง

3. รปูแบบระบบอาจารยทีป่รกึษาวิชาการ
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย

ทีเ่กีย่วของ รวมถึงผลการวจิยัในระยะท่ี 1 คณะผวูจิยัได
สังเคราะห รูปแบบระบบอาจารยที่ปรึกษา มีรูปแบบ
5 แบบไดแก 1)  รูปแบบระบบอาจารยประจำช้ัน
ควบคูกับอาจารยที่ปรึกษา  2) รูปแบบระบบอาจารย
ที่ปรึกษามีนักศึกษาเพียงชั้นปเดียว 3) รูปแบบระบบ
อาจารยที่ปรึกษามีนักศึกษาหลายชั้นปในความดูแล
เปนรูปแบบผสมผสาน 4)  รูปแบบผสมผสานระหวาง
1, 2  และ 3  กลาวคอื นกัศึกษาแตละชัน้ป จะมอีาจารย
ประจำชัน้ ชัน้ปละ 2 คน และ 5) รปูแบบท่ีมอีาจารยที่
ปรึกษา 2 ชดุ คอื กอนเลือกวิชาเอก และหลังเลือกวิชา
เอก การพิจารณารูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีนี้ใชการแสดง
ความคิดเห็นจากนักศึกษาและอาจารยทีป่รกึษา เพ่ือหา
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รูปแบบระบบอาจารยที่ปรึกษา ท่ี เหมาะสมกับ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร พบวา สวน
ใหญมีความคิดเห็นวา รูปแบบระบบที่ปรึกษาควรเปน
แบบท่ี 2 คอื เปนระบบอาจารยทีป่รึกษาแบบมีนกัศึกษา
เพียงชั้นปเดียวจะเหมาะสมท่ีสุด คิดเปนรอยละ 95
สอดคลองกบัมติรจติร  ทะโรงอาด (2542 : บทคดัยอ)
ไดศึกษาเกี่ยวกับหนาที่และบทบาทของอาจารย
ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาประเภทวิชา
ชางอุตสาหกรรม ในวิทยาลัยเทคนิค ภาคตะวันออก
เฉียงเหนอื ทีพ่บวา นกัศึกษามีความคดิเหน็วา อาจารย
ที่ปรึกษาไดปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือ แนะนำและให
คำปรึกษาแกนักศึกษาท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ
ดานสถานภาพนักศึกษา ดานกจิการ นกัเรยีนนกัศึกษา
และดานประสานงานกับฝายตางๆ อาจารยทีป่รึกษาได
ปฏิบัติอยูในระดับปานกลางทุกดาน และนักศึกษามี
ความคาดหวังใหอาจารยที่ปรึกษาไดปฏิบัติหนาท่ี
ชวยเหลอื แนะนำแกนกัศกึษาทัง้ 4 ดาน ในระดบัมาก
ทกุดาน และสอดคลองกบั อบุลรตัน  โพธิพ์ฒันชยัและ
คณะ (2551) ไดวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบอาจารย
ทีป่รึกษาวิชาการแบบ บานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนน ีสรุาษฎรธานี ทีพ่บวา การพัฒนาระบบอาจารยที่
ปรึกษาวชิาการแบบบานสอดคลองกบัการสงเสรมิและ
พฒันาใหนกัศึกษาเปนคนด ีคนเกงและมีความสุข โดย
นกัศึกษาแตละบานจะมกีารจัดกิจกรรมตามความสนใจ
ของตนเอง ซึ่งทำใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอกันระหวาง
นกัศึกษากับนักศึกษาและอาจารยทีป่รึกษากับนักศึกษา

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจยั ผวูจิัยมีขอเสนอแนะ 2 ระดับ

คือ ขอเสนอแนะระดับนโยบายและขอเสนอแนะใน
การนำผลการวิจยัไปใช รวมถึงขอเสนอแนะการวิจยัครัง้
ตอไป ดงัตอไปนี้

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จากผลการวจิยัท่ีพบวา รปูแบบระบบ

อาจารยทีป่รกึษาวิชาการแบบช้ันเดียวดูแลใหคำปรกึษา

ตัง้แตปแรกจนจบ เห็นวาเหมาะสมท่ีสดุ ดงัน้ันผบูริหาร
และผูมีสวนเก่ียวของ ควรใชรูปแบบระบบอาจารยที่
ปรึกษาในแบบที่ใชอยู

2. จากผลการวิจัยที่พบวา อาจารยที่
ปรึกษาวิชาการ ไมมีสถานท่ีเฉพาะใหนกัศึกษา ในการ
เขาพบท่ีหองพกัอาจคับแคบไมสะดวก เนือ่งจากหองพกั
อาจารยสวนใหญมอีาจารยหองละ 2 คน บางครัง้การ
ปรึกษาเรื่องสวนตัว ทำใหนักศึกษาลำบากใจ ดังน้ัน
ผูบริหารและผูเกี่ยวของควรจัดหาสถานท่ีหรือหองให
คำปรกึษาเฉพาะใหเปนคลินิกใหคำปรกึษาวิชาการ

3.  จากผลการวิจัยที่พบวา อาจารย
บางสวนไดใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถงึสงัคม
เครือขายออนไลนในการติดตอส่ือสารและใหคำปรึกษา
วชิาการ ดงันัน้ผบูรหิารและผเูกีย่วของควรสนับสนนุและ
สงเสรมิใหอาจารยทีป่รกึษาใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เชน facebook, home page, การ lox in ดูผลการเรียน
ฯลฯ ชวยในการใหคำปรกึษาทางวิชาการ

4. จากผลการวิจัยที่พบวา อาจารยที่
ปรึกษาวิชาการสวนใหญมีภาระงานในบทบาทของ
อาจารยหลายภารกิจ ไมมีเวลาใหคำปรึกษาไดเต็มท่ี
ดงันัน้ผบูรหิารและผมูสีวนเก่ียวของ ควรกระตนุ /สนบั
สนุนและสรางแรงจงูใจใหกบัอาจารยทีป่รึกษา การสราง
อาจารยที่ปรึกษาตนแบบ รวมถึงการสรางความ
ตระหนักและการใหความสำคัญกับระบบอาจารย
ที่ปรึกษาท่ีถือเปนภารงานในหนาท่ีของอาจารย

5. จากผลการวิจัยท่ีพบวา มีผูเสนอใหมี
โครงการพ่ีชวยนอง ดงัน้ันผบูริหารและผมูสีวนเก่ียวของ
ควรจัดทำโครงการพ่ีชวยนอง ไมวาจะเปนการอบรม/
พฒันารนุพ่ีทีเ่ปนแบบอยางทีด่ ี(Role Model) เพ่ือชวย
ในการเปนท่ีปรึกษาวิชาการและเร่ืองสวนตัวเสมือนเปน
ผชูวยอาจารยทีป่รึกษาทางวิชาการ รวมถึงการจดัเวลา
วางพรอมกันในแตละสัปดาห 1-2 ชัว่โมงใหนกัศกึษาได
พบปะ พูดคุยในแตละสาขาวิชา หรือระดับชั้นป ได
พบกับรุนพ่ี และทำกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม
และคณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร
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2. ขอเสนอแนะเชิงการนำไปใชประโยชน
                    จากขอคนพบการวิจัยคร้ังน้ี ควรพิจารณา
ประเด็นตาง  ๆเพือ่ใหเกดิผลสำเรจ็ในระบบอาจารยทีป่รกึษา
ของคณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดงัน้ี

1. จากผลการวิจัยที่พบวา อาจารยที่
ปรึกษาบางสวนไมมีการกำหนดตารางเวลาแนนอนให
นักศึกษาเขาพบ อยูในระดับต่ำสุด ดังน้ันอาจารย
ที่ปรึกษาควรมีการกำหนดช่ัวโมงการใหคำปรึกษาท่ี
แนนอน (Office hour) ในแตละสัปดาห

2. จากผลการวิจัยที่พบวา อาจารยที่
ปรกึษาไมสามารถทำหนาท่ีไดเตม็ทีด่วยภารกิจอืน่ และ
อาจารยทีป่รึกษาไมมเีวลาเพียงพอในการใหคำปรกึษา
อยูในระดับต่ำสุด และระดับชั้นปและการจำแนกตาม
สาขาวิชามีผลตอการใหคำปรึกษา ดังน้ันอาจารยที่
ปรึกษาควรมีการกำหนดใหนักศึกษามีชั่วโมงวางที่
พรอมกันในแตละสาขาวิชา และแตละชั้นป เพ่ือให
อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาไดมีเวลาใหคำปรึกษา
จึงควรมีโครงการพ่ีชวยนอง เพื่อชวยในการกล่ันกรอง
ดวยฝกรุนพ่ีๆ ใหเปนแบบอยางรุนนองและยังเปนการ
แบงเบาภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ
                    3. จากผลการวิจัยท่ีพบวา คณุลักษณะ
ของอาจารยที่ปรึกษาเปนแบบอยาง (Role Model)
ที่ดีในหลายเรื่อง หลายกิจกรรม เชน การตรงตอเวลา
ความรับผิดชอบ ความเอ้ืออาทร ความเปนพ่ีเปนนอง
การไหวผูอาวุโส ความเปนกันเองและไมมีชองวาง
ระหวางกัน ฯลฯ รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ /
สังคมเครือขายออนไลน นับเปนคุณลักษณะท่ีดีแบบ
ศิลปากร แตขณะเดียวกันปญหาอาจารยที่ปรึกษา
วชิาการในเรือ่งบคุลกิภาพของอาจารยทีป่รกึษาเปนสิง่
สำคญัทีส่ดุ ดงันัน้ จงึควรมกีารพัฒนาคณุลกัษณะท่ีพงึ
ประสงคและเรงพัฒนาบุคลิกภาพใหกับอาจารยที่
ปรึกษาวิชาการในทุกรุน โดยเฉพาะผูที่บรรจุใหม/
อาจารยรุนใหม รวมถึงการสรางจิตสำนึกในความ
รบัผิดชอบตอหนาท่ีของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ

4. จากผลการวิจัยท่ีพบวา อาจารยที่
ปรึกษาวิชาการกระตนุใหนกัศึกษาเขารวมกจิกรรมตางๆ
ของมหาวิทยาลัย และอาจารยติดตอหนวยงานอื่นท่ี

เกีย่วของหรอืแนะนำใหนกัศกึษาเพือ่ใหไดขอมลู อยใูนระดบั
ต่ำสุด ดงัน้ันอาจารยทีป่รึกษาวิชาการ ควรใหนกัศึกษา
ไดมเีวลาในการทำกิจกรรมทางวิชาการรวมกนั รวมถึง
การสนบัสนุนการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลยั

ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป
1. ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร เ ที ย บ เ คี ย ง

(Benchmarking) การปฏิบตัทิีเ่ปนเลิศ  (Best Practice)
ในระบบอาจารยทีป่รกึษาวชิาการระดับปรญิญาตรีของ
คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร

2. ควรมีการศึกษารูปแบบระบบอาจารย
ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีของคณะตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. ควรมีการศึกษารูปแบบระบบอาจารยที่
ปรึกษาวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะศึกษา
ศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร

4. ควรมีการศึกษารูปแบบการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ/สังคมเครือขายออนไลนในระบบอาจารยที่
ปรึกษาวชิาการระดับปรญิญาตรีของคณะศกึษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

5. ควรมีการศึกษาบทบาทที่เปนจริงและ
บทบาททีค่าดหวัง รวมถงึคุณลักษณะท่ีพงึประสงคของ
ระบบอาจารยที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีของ
คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร
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* เด็กตางชาติในบทความนีห้มายถึง เด็กไรสัญชาติ เด็กตางดาวท่ีมสีัญชาติพมา และอพยพกับครอบครัวมาอยใูนประเทศไทย หรือมาเกิดใน
ประเทศไทย

** บทความวิจยัน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจยัเร่ืองการศึกษารปูแบบการดูแลเดก็ทางเลอืกสำหรับเด็กตางชาติทีต่องพลดัพรากจากครอบครัว.2556
ไดรับการสนับสนุนทุนจาก องคกร Save The Children International

*** อาจารย ดร.ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การจัดบริการดูแลทางเลือกอยางไมเปนทางการในรูป
แบบครอบครัวทดแทน สำหรบัเดก็ตางชาติ*
ที่ตองพลัดพรากจากครอบครัว**

Informal Alternative Care Service as Foster Care for Separated
non-Thai Children
ธนัยา  รจุเิสถียรทรพัย***

บทคัดยอ
เดก็ตางชาตทิีต่องพลัดพรากจากครอบครัวเน่ืองจาก บดิา มารดา ญาติพีน่องทางสายเลือดไมสามารถ

ใหการปกปองคมุครองได เชนเสยีชีวติ ฐานะยากจนหรอืทอดท้ิงเดก็ แมสงัคมไทยจะมหีนวยงานของภาครฐัในการ
ดแูลเดก็ท่ีถกูทอดท้ิงและจัดหาครอบครวัทดแทน แตสำหรบัเดก็ตางชาติฯแลวยังไมมกีฎหมายระบุเฉพาะเจาะจง
อกีท้ังอคตเิชิงชาติพนัธขุองคนในสังคมท่ีมตีอคนตางดาวไดเปนอุปสรรคหน่ึงตอการเขาถึงการจดับริการครอบครัว
ทดแทนของภาครัฐ การดแูลทางเลอืกอยางไมเปนทางการเกิดข้ึนเมือ่บรกิารทีจ่ดัโดยภาครัฐไมสามารถตอบสนอง
และครอบคลุมความตองการของเด็กกลุมดังกลาวได การดูแลทางเลือกอยางไมเปนเกิดขึ้นโดยภาคสวนตางๆ
ของสังคม เชน ศูนยการเรียนรูพมา องคกรเอกชนไมแสวงหากำไร เปนตน ในบทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค
เพ่ือศกึษาการดูแลเดก็ทางเลือกอยางไมเปนทางการสำหรับเด็กตางชาติทีต่องพลดัพรากจากครอบครัวในรปูแบบ
ครอบครวัทดแทนของศูนยมาริชมชิชัน่ ระนอง อำเภอเมอืง จงัหวัดระนอง

ผลการวิจัย พบวา การดูแลทางเลือกอยางไมเปนทางการในรูปแบบครอบครัวทดแทนของศูนย
มาริชมิชช่ัน ระนอง อำเภอเมือง จงัหวัดระนอง (Marist Mission Ranong) (MMR) อาสาสมคัรครอบครวัทดแทน
ทั้งหมดเปนเจาหนาท่ีของ MMR ซึ่ง MMR จะรับสมัครอาสาสมัครครอบครัวทดแทนและดำเนินการคัดเลือก
อาสาสมัครครอบครัวทดแทนท่ีมีความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของเด็กตางชาติ
ที่ตองพลัดพรากจากครอบครัว เนื่องจากอาสาสมัครของ MMR ที่เดินทางมาประเทศไทยบางคนมาในลักษณะ
ครอบครัวหรือเดินทางมาคนเดียว เม่ือเปนอาสาสมัครครอบครัวทดแทนทำใหโครงสรางครอบครัวทดแทนมี
หลากหลาย ไดแกอยูรวมกันเปนครอบครัวมีทั้งพอแมและเด็ก หรือมีเพียงพอหรือแมกับเด็ก รวมท้ังการเชาหอง
แยกตางหากสำหรับเดก็ สำหรบักฎระเบียบการอยรูวมกนัไมวาจะเปนการอาศัยในลกัษณะใดเด็กและอาสาสมัคร
ครอบครวัทดแทนจะรวมกนัวางกฎระเบียบในชวีติประจำวัน การใชจายเงิน เปนตน

ทัง้นีห้นวยงานหลักในการสนับสนุนรปูแบบดงักลาวไดแก MMR มบีทบาทในฐานะ ผปูระเมินอาสาสมคัร
ครอบครวัทดแทน แรกรับเด็กตางชาตทิีต่องพลัดพรากจากครอบครัว การประสานกับหนวยงานภายนอกเพ่ือเปน
ทีป่รกึษาในการจัดบรกิารและรวมเปนเครอืขายในการขับเคล่ือนรปูแบบครอบครวัทดแทน นอกจากน้ียงัรวมถงึการ
สรางความเขาใจและทัศนคติทีด่ขีองคนชุมชนคนไทยตอเด็กตางชาต ิเปนตน

การจัดบรกิารดูแลทางเลอืกอยางไมเปนทางการในรปูแบบครอบครวัทดแทน
ธันยา  รุจิเสถียรทรัพย



วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 10 ฉบับท่ี 2 (พฤศจิกายน 2555 - มนีาคม 2556)

164

ขอเสนอแนะจากการวิจยัประการหนึ่งคือศูนยฯควรมีการวางแผนจัดหาครอบครัวทดแทนในระยะยาว เน่ืองจาก
ครอบครวัทดแทนชาวพมาไมไดอาศยัอยปูระเทศไทยถาวรจงึทำใหมกีารเปล่ียนครอบครวับอยและเด็กบางคนรสูกึ
ไมมัน่คงในความรัก หรือรสูกึวาตนเองเปนผสูรางภาระใหกบัคนอ่ืน อนัจะมีผลตอพัฒนาการของเด็กในอนาคต นอก
จากน้ีควรมีการจัดทำขอมูล ความจำเปน ขอเสนอแนะเรือ่งการดูแลทางเลือกอยางไมเปนทางการสำหรับเด็กตาง
ชาติทีต่องพลดัพรากจากครอบครวัเสนอเชงินโยบายในหลากหลายชองทางเชนเสนอตอคณะกรรมาธิการพฒันา
สงัคมและกิจการเดก็ เยาวชน สตร ีผสูงูอาย ุคนพกิารและผดูอยโอกาส เพือ่เปนกรอบในการขบัเคลือ่นกฎหมาย
การดำเนินงานการดูแลทางเลอืกตอไป
คำสำคญั : การดแูลทางเลอืกอยางไมเปนทางการ ครอบครวัทดแทน เดก็ตางชาติทีต่องพลัดพรากจากครอบครัว

Abstract
Many non-Thai children have been separated from their parents as their parents or relatives,

for example, cannot protect them due to the death or poverty. Despite the adoption institutes and foster
care provided in Thailand, there are no laws specifically enacted for the non-Thai children.These
results in the difficulty of the access to the formal alternative care such as foster care. The informal
alternative cares, established when the government services cannot satisfy the demands of the
non-Thai children, are operated and provided by the social sectors such as Myanmar learning centers,
non-government organizations. This article aims to study the informal alternative cares given to the
separated non-Thai children in the format of foster care of Marist Mission Ranong Center located in
Muang District, Ranong Province.

The research findings reveal that the informal alternative care provided as the foster care
by Marist Mission Ranong (MMR) Center has been mainly operated by its officers. In addition, some
volunteer foster families, having proper knowledge and skills in accord with the problems and
demands of the separated non-Thai children, have been also recruited. As the volunteers of MMR
came to Thailand alone or with their family, the structures of the foster families are various. For example,
the separated non-Thai children may stay with the parents while some may stay with a father or a
mother. No matter what the foster family style is, the separated non-Thai children and their volunteer
foster family will settle the daily regulations together such as expenses, and so on.
The foster care is mainly supported by MMR. MMR also evaluates the foster family volunteers, accepts
the separated non-Thai children, coordinates with the external departments for the consultancy on the
services, participate as the network promoting the foster care, and enhances the understanding and
good attitudes of Thai people communities towards the non-Thai children.

It is suggested from the current research as follows: MMR should plan for the long-term foster
family. As the Myanmar foster families do not permanently stay in Thailand, the separated non-Thai
children have to change their foster family from time to time. As a result, such separated non-Thai
children may feel instable and even think that they are the burden. This may cause problems and affect
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the development of such children. Hence, the data related to the necessity and recommendations on
the informal alternative care services policy for the separated non-Thai children should be proposed in
multi channels for example to the Committee on Social Development and Children, Youth, Women, the
Elderly, the Disabled and the Underprivileged Affairs as the framework for further legal enactment on
the alternative care services.
Keyword: Informal Alternative Care  Foster Care Separated non-Thai Children

บทนำ
การเปล่ียนแปลงของสังคมสูยุคโลกาภิวัตน

อกีท้ังรฐับาลไทยมีนโยบายสงเสรมิเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ตามบริเวณชายแดน การปรับขึ้นคาแรงข้ันต่ำของ
ประเทศไทยหรอืปจจยัดานการเมืองและ เศรษฐกจิของ
ประเทศพมา เหลาน้ีไดกลายเปนเง่ือนไขหน่ึงของ
การยายถ่ินของแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานสปูระเทศ
ไทยมากข้ึน การยายถ่ินของแรงงานจะมีผูติดตามเชน
เด็กท่ีตามมาเปนแรงงานหรือหนีภยัความขัดแยง และมี
เด็กบางสวนที่เกิดในประเทศไทย รัฐบาลไทยไดจัด
สวสัดกิารใหเดก็ตางชาติ/เดก็ไรสญัชาติในหลายมติอิาทิ
การจัดบริการทางการศึกษาดังเชนในพ.ศ.2548
คณะรัฐมนตรีมีมติเปดโอกาสทางการศึกษาให
คนทุกกลุมโดยมีเปาหมายคือ คนทุกคนท่ีอาศัยอยูใน
ประเทศสามารถเรียนไดถึงระดับสูงสุด และสามารถ
ออกมาเรียนนอกพื้นที่ควบคุมได อยางไรก็ตามการจัด
บรกิารสวัสดกิารสังคมโดยภาครัฐพบขอจำกัด เชนการ
ไมมีเอกสารแสดงสถานะบุคคลวาตนเปนพลเมืองของ
ประเทศใด การขาดเอกสารจึงทำใหเด็กขาดโอกาสใน
การเขารับบริการ อีกท้ังทัศนคติของเจาหนาท่ีรัฐบาง
คนเห็นวาการจัดบริการสำหรับเด็กตางดาวไรสัญชาติ
เปนสิง่ทีส่ิน้เปลอืงงบประมาณ นอกจากน้ีในบรบิทของ
ตางประเทศพบวาการอพยพของคนตางดาว/ตางชาติ
ถูกใหความหมายในฐานะการคุกคามสวัสดิการ
ของรัฐ (Duffek& Kandel.2003)

แมรฐับาลจะมกีารจดับรกิารทางการศึกษาให
กบัเด็กตางชาติ แตจากสถานการณขางตนและเงือ่นไข
ที่เกิดจากบริบทแวดลอมตัวเด็ก เชนเด็กไมสามารถ

สือ่สารภาษาไทย หรือครอบครวัเด็กบางคนอาศัยอยใูน
พืน้ท่ีหางไกลจากทีต่ัง้ของโรงเรยีนเชนในปาลึกจึงทำให
ไมสามารถสงบุตรหลานสูการศึกษาในระบบของรัฐได
ศูนยการเ รียนรูพมาหรือศูนยการเ รียนรูสำหรับ
เด็กขามชาติ เปนบริการทางการศึกษาท่ีจัดโดยชุมชน
แรงงานขามชาติหรือโดยองคกรพัฒนาเอกชน อันมี
เปาหมายหน่ึงเพ่ือใหการศึกษาแกเด็กขามชาติโดย
เฉพาะอยางย่ิงในบริเวณชุมชนที่มีแรงงานขามชาติ
อาศยัอยอูยางหนาแนน  ในรายงานการศึกษาของเครือ
ขายองคกรดานประชากรขามชาติ ไดกลาวถึงจดุกำเนิด
ของศูนยการเรียนรูพมาวา เร่ิมตนจากบริการรับเล้ียง
เด็กตางชาติและคอยๆ พัฒนามีการเพ่ิมการเรียนการ
สอนเขาไปในระหวางวัน จากน้ันพัฒนาเขาสูระบบรูป
แบบการเรยีนการสอนท่ีเรยีกวา ศนูยการเรียนร ูซึง่ระยะ
ตอมามีรูปแบบการจัดตั้งองคกรชุมชน(Community
Based Organization) เพื่อบริหารศูนยการเรียนรู
อยางเปนระบบมากข้ึน (เครือขายองคกรดานประชากร
ขามชาติ. 2556)

นอกจากสถา บันการศึ กษา ท่ีมี ผลต อ
พัฒนาการเด็กแลว ครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการ
ขัดเกลาทางสังคม สงเสริมพัฒนาการและปกปอง
คุมครองเด็ก แตทั้งน้ียังมีเด็กตางชาติอีกกลุมหนึ่งได
กลายเปนเด็กที่ตองพลัดพรากจากครอบครัวเนื่องจาก
บดิา มารดา ญาติพีน่องทางสายเลือดไมสามารถใหการ
ปกปองคุมครองได เชนเสียชีวิต ฐานะยากจนหรือ
ทอดท้ิงเด็ก  เปนตน เด็กกลุมนี้แมจะมีสทิธิการเขาถึง
บริการสวัสดิการสังคมเหมือนกับเด็กไรสัญชาติ
ที่มีครอบครัว ดังเชนบริการทางการศึกษา แตจาก
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สถานการณพื้นที่ชายแดนพบวามีเด็กตางชาติที่ตอง
พลัดพรากจากครอบครัวไดเขาเรียนในศูนยการเรียนรู
พมาจำนวนหนึง่ แตเดก็กลมุนีอ้อกจากการศึกษากลาง
คันหรือไมสามารถเขาเรียนอยางสม่ำเสมอ เน่ืองจาก
เดก็ตองทำงานเพ่ือหาเลีย้งตนเองจงึทำใหขาดเรยีนบอย
บางคร้ังเรียนตามเพื่อนไมทัน รวมท้ังนายจาง หรือ
เจาของสถานประกอบการไมอนุญาตใหเด็กใชเวลางาน
ไปเรียนหนังสือ เด็กกลุมน้ีจึงมีความตองการบริการ
สวัสดิการเพ่ือการปกปองคุมครองที่มากไปกวาบริการ
ดานการศกึษาท่ีไดกลาวขางตน แตยงัตองการการจัดหา
ครอบครวัทดแทนเพือ่ทำหนาทีข่ดัเกลาทางสงัคมใหกบั
เด็กแทนครอบครัวเดิม ที่ผานมาแมรัฐบาลไทยจะมี
ศูนยรับบุตรบุญธรรม สังกัดกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุย แตสถานการณทีเ่กดิขึน้พบวา ใชระยะเวลา
คอนขางนานในการย่ืนเรื่องรับเด็กไรสัญชาติเปนบุตร
บญุธรรม เปนตน (ม.ป.ท.2556.น.1)

เ พ่ื อ ให เ ด็ก ได เ ข า ถึ งบ ริการและได รั บ
การปกปองตามหลักสิทธิเด็ก Save the Children
International หนวยงานเอกชนไมแสวงหากำไรจึงได
รวมกับศนูยการเรียนรพูมา เพ่ือจดับริการหนุนเสรมิตาม
ความตองการและสภาพปญหาของเด็กโดยเรียก
รูปแบบดังกลาววา “รูปแบบการดูแลทางเลือกสำหรับ
เด็กตางดาวที่ตองพลัดพรากจากครอบครัว” ทั้งน้ีรูป
แบบการดูแลทางเลือกมีหลากหลายในบทความวิจัยนี้
จะนำเสนอใหเห็นถึงการดูแลทางเลือกอยางไมเปน
ทางการสำหรับเด็กตางชาติที่ตองพลัดพรากจาก
ครอบครัวในรูปแบบครอบครัวทดแทน เนือ่งจากรูปแบบ
ดงักลาวจดัไดวาเปนเปาหมายหลักของรูปแบบการดูแล
ทางเลือกท่ีตองการใหเดก็ตางชาติทีต่องพลดัพรากจาก
ครอบครวัไดมคีรอบครวัทดแทนในการทำหนาท่ีขดัเกลา
ทางสังคมและพิทักษสิทธิใหกับเด็ก

วตัถุประสงคของบทความวจิยั
เพ่ือศึกษารูปแบบการดูแลทางเลือกอยางไม

เปนทางการสำหรับเด็กตางชาติที่ตองพลัดพรากจาก
ครอบครัวในรูปแบบครอบครัวทดแทน ของศูนย
มารชิมชิชัน่ อำเภอเมอืง จงัหวัดระนอง

ขอบเขตการศึกษา
การวิจยัเพ่ือใหเห็นถึงการดแูลทางเลือกอยาง

ไมเปนทางการสำหรับเด็กตางชาตทิีต่องพลัดพรากจาก
ครอบครวัในรปูแบบครอบครวัทดแทน ศนูยมาริชมชิชัน่
ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เปนการศึกษาใน
เดือนพฤศจกิายน 2555-มกราคม 2556

นิยามศัพทในการวิจัย
เด็กตางชาติที่ตองพลัดพรากจากครอบครัว

หมายถึง เด็กไรสญัชาตทิีพ่อแม หรือญาตพิีน่องทางสาย
เลือดไมสามารถใหการปกปองคุมครองได จากสาเหตุ
หลายประการ เชน เสียชีวิต ฐานะยากจนหรือทอดทิ้ง
เด็ก เปนตน

รูปแบบการดูแลทางเลือก หมายถึง ทาง
เลือกในการดูแลเด็กหากครอบครัวตามสายเลือดของ
เด็กไมสามารถดูแล ใหการสนับสนุนท่ีเหมาะสม หรือ
ทอดท้ิงเด็ก

ครอบครัวทดแทน หมายถึง ครอบครัวท่ี
อาสาสมัครเขามาดูแลเด็กโดยรับเด็กตางชาติที่ตอง
พลัดพรากจากครอบครัวเขาไปอยูรวมครอบครัวใน
ฐานะสมาชิกคนหน่ึงของครอบครัว ทั้งนี้ครอบครัว
ทดแทนและเด็กไมมีความสัมพันธทางสายเลือด

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ
แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษาประกอบดวย

รูปแบบการดูแลทางเ ลือกสำหรับเ ด็กต างชาติ
การบรหิารจัดการรายกรณี (Case Management) และ
แนวคดิระบบนิเวศวทิยาของ Bronfenbrenner

1. รปูแบบการดแูลทางเลือกสำหรบัเด็ก
ตางชาติ แบงออกเปน 2 รปูแบบ ไดแก
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รปูแบบที ่ 1 การดูแลทางเลอืกอยางเปน
ทางการ (Formal Alternative Care)

เปนการดูแลในระบบสถาบันที่มีหนวยงาน
ระบบกลไกเขามาจัดระเบียบอยางชัดเจน โดย
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (2009)
ไดใหขอบเขตการดูแลอยางเปนทางการวาเปน
การจัดการดูแลใหเด็กไดอยูในสภาพแวดลอมแบบ
ครอบครัว โดยคำสั่งของหนวยงานที่มีหนาที่หรือศาล
ทั้งนี้ประเทศไทยไมมีรูปแบบการดูแลทางเลือกอยาง
เปนทางการซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Tolfree
(2006) พบวาในประเทศไทยเด็กตางชาติที่ตอง
พลัดพรากจากครอบครัวยังไมสามารถเขารับบริการ
ดานท่ีอยูอาศัยจากรัฐไดเน่ืองจากประเทศไทยไมไดมี
กรอบของกฎหมายท่ีจะคุมครองเด็กไรสัญชาติ
เด็กอพยพอยางระบถุงึกลมุดังกลาวอยางชัดเจน องคกร
เอกชนไมแสวงหากำไรจึงเขามามีบทบาทหลักในการ
ปกปองพิทักษสิทธิของเด็กตางชาติ ดังน้ันรูปแบบ
การดูแลทางเลือกที่ปรากฏในสังคมไทยจึงอยูใน
ลกัษณะไมเปนทางการ

รปูแบบที2่การดแูลทางเลอืกอยางไมเปน
ทางการ (Informal Alternative Care)

เปนการดูแลเพ่ือใหเด็กไดอยูในสภาพแวด
ลอมท่ีปลอดภัยและเอื้อตอการสงเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก การดูแลทางเลือกอยางไมเปนทางการมีหลาย
รูปแบบโดยแตกตางไปตามบริบทของแตละพ้ืนที่ เชน
รูปแบบหอพัก ครอบครัวทดแทน การดูแลโดยญาติ
การดแูลโดยพีค่นโตในครอบครัวเปนตน

สำหรับรูปแบบครอบครัวทดแทน (Foster
Care) มีขึ้นเนื่องจากพอแมหรือญาติพี่นองตาม
สายเลือดไมสามารถใหการดูแลปกปองคมุครองเด็กได
โดยครอบครัวทีร่บัเด็กไปดูแลไมเกีย่วของทางสายเลือด
กับเด็ก เปาหมายของรูปแบบน้ีตองการใหเด็กไดมีวิถี
ชีวิตในรูปแบบครอบครัว ทั้งน้ีครอบครัวทดแทน
จะพัฒนาเปนครอบครัวใหมของเด็กอยางถาวร หรือ
เปนครอบครัวทดแทนช่ัวคราวในชวงท่ีครอบครัวตาม

สายเลือดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนได และเม่ือ
ครอบครวัตามสายเลือดสามารถดแูลเดก็ได เด็กจะกลบั
ไปอยกูบัครอบครวัเดมิตามปกติ

2. การบริหารจัดการรายกรณี (Case
Management) มเีปาหมายเพ่ือมงุเสริมสรางสมรรถนะ
(Capacities) ของผูใชบริการ(เด็กตางชาติที่ตอง
พลัดพรากจากครอบครัว) ในการพัฒนา แกไขปญหา
และการเผชิญกับปญหาของกลุมเปาหมายรวม
ทั้งมุงสรางสรรคและสงเสริมระบบดำเนินการที่มี
มนษุยธรรมและมีประสิทธผิล ทำใหสามารถจดับรกิาร
และทรัพยากร ใหกับผูใชบริการไดอยางเหมาะสม
โดยมุงเช่ือมโยงประชาชนผูใชบริการกับระบบท่ีให
บรกิารท้ังในดานการบริการ ทรพัยากร โอกาสในการเขา
ถึงและไดใชบริการ นอกจากน้ีการบริหารจัดการราย
กรณีมีเปาหมายท่ีจะปรับปรุงสมรรถนะและขอบเขต
ของระบบการใหบริการ  อีกท้ังเปนสวนหน่ึงของการ
ผลักดันการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายสังคม
(กติตพิฒัน นนทปทมะดุลย.2553)

จากรายงานการวิจัยของ Dacanay et al
(2006) พบวาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการดูแลทาง
เลือก กระบวนการบริหารจดัการรายกรณีมคีวามสำคัญ
เพราะการบรหิารดงักลาวใชเปนแนวทางในการวางแผน
การทำงานรายบุคคล เพ่ือใหเด็กเขาสกูระบวนการดูแล
และไดมีการทบทวนซ้ำถึงการทำงานรายบุคคล ทั้งน้ี
Dacanay et al (2006) ไดเสนอแนวทางการทำงานกับ
เดก็สรุปไดดงันี้

- การเคารพความแตกตางหลากหลาย
ของวัฒนธรรม กลาวคือเม่ือครู นกัสังคมสงเคราะห เจา
หนาท่ีของหนวยงานซึ่งบุคคลเหลาน้ีสวนหน่ึงมีความ
แตกตางทางวัฒนธรรมกบัเดก็ สิง่ท่ีผปูฏิบตังิานตองให
ความสำคญัคอื การทำงานท่ีเคารพความแตกตางทาง
วฒันธรรมของเดก็ เพราะการคำนึงในมติดิงักลาวจะทำ
ใหเด็กเกิดความรูสึกม่ันใจในตนเอง กลาท่ีจะเขามามี
สวนรวมกบักิจกรรมทางสงัคม

- การทำงานเชิงสหวิชาชีพ เน่ืองจากการ
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ทำงานกบัเด็กมีมติทิีเ่ก่ียวของกับเด็กหลายประการเชน
การวางแผน การปฏิบัติงาน การประเมินผล ดังน้ัน
การทำงานควรดำเนินในลักษณะของสหวิชาชีพเพ่ือให
การดำเนินงานเปนไปอยางรอบดาน

- การมองพัฒนาการเด็กในลักษณะองครวม
ทัง้ดานรางกาย อารมณ สงัคม สตปิญญา เพ่ือปองกัน
และพิทักษสิทธิเด็ก

3 . แ น ว คิ ด ร ะ บ บนิ เ ว ศ วิ ท ย า ข อ ง
Bronfenbrenner

ในการดำรงชีวิตของมนุษยตางแวดลอมไป
ดวยบริบทตางๆ บริบทเหลาน้ีเปนส่ิงท่ีมนุษยมีการ
ตดิตอส่ือสารท้ังทางตรงและทางออม Bronfenbrenner
ไดแบงบรบิทแวดลอมมนษุยออกเปน 5 ระบบ ระบบแรก
ไดแกระบบจลุภาค เปนระบบทีใ่กลชดิและ มอีทิธิพลตอ
ความคิด พฤติกรรมของเด็กมากท่ีสุด เชน ครอบครัว
บุคลากรในศูนยการเรียน ระบบที่สอง ไดแกระบบ
ปฏิสมัพันธ เปนระบบของการเช่ือมโยงหนวยตางๆ ทาง
สงัคมท่ีเก่ียวของกบัเดก็ เชน ความสมัพันธระหวางญาติ
พี่นองกับเด็ก ระบบที่สามเปนระบบภายนอก เชน
นโยบายของรัฐ แมเด็กจะไมไดปฎิสัมพันธโดยตรงแต
ระบบน้ีลวน  มผีลกระทบตอเด็ก ระบบท่ีสีไ่ดแกระบบ
มหภาค อนัเปนระบบใหญทีส่ดุในสงัคม ดงัเชนทัศนคติ
อุดมการณ ความคิดความเช่ือของคนในสังคมที่มีตอ
เด็กตางชาติที่ตองพลัดพรากจากครอบครัว ระบบ
สดุทายไดแกระบบเหตกุารณแวดลอม ไดแกระบบของ
สถานการณที่เปล่ียนไปของสังคมอันมีตอการเขาถึง
สิทธิของเด็ก (Bronfenbrenner.1981 อางอิงจาก
วีณา เท่ียงธรรม อาภาพร เผาวัฒนา และสิรินธร
กลัมพากร.2555)

วิธีวิทยาในการวิจัย
ในการศึกษาน้ีเปนวิจัยเชิงคุณภาพภายใตวิธี

วิทยา การศึกษาทฤษฎีจากฐานราก (Grounded
Theory Methodology) เน่ืองจากวิธวีทิยาดังกลาวเปน
การศึกษาปรากฎการณทางสังคมโดยยึดหลักการ

ทำความเขาใจส่ิงตางๆ ไมวาจะเปนคานิยม ความคิด
ความเชื่อจากคนในสังคม โดยทฤษฎีจะถูกสราง
(Construct) และไดรบัการตรวจสอบ (Verify) โดยการ
เก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของอยางเปน
ระบบ (นภาภรณ หะวานนท, นำชัย ศุภฤกษชัยสกุล
และปานจกัษ เหลารตันวรพงษ.2552)

เคร่ืองมือในการเก็บขอมูลไดแก  แบบ
สัมภาษณอยางมีโครงสราง โดยการสัมภาษณเชิงลึก
(In-depth Interview) กับผูที่เก่ียวของในการดูแล
เด็ก สำหรับการเขาถึงผูใหขอมูลกระทำโดยเทคนิค
snowball เร่ิมจากขอคำแนะนำจากผูจัดการศูนย
มาริชมชิชัน่ ระนอง ถงึคณุสมบตัเิชงิประสบการณของ
ผูใหขอมูลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัย
และผู วิ จัยดำเ นินการติดตอขอสัมภาษณตอไป
การสัมภาษณดำเนินไปตามแนวคำถามซ่ึงมีลักษณะ
เปนคำถามปลายเปด ผใูหขอมลูทัง้หมด 16 คนประกอบ
ดวย ผจูดัการศูนยมาริชมิชช่ัน ระนอง 1 คน  ครูอาสา
สมัครชาวพมา 5 คน  ครูอาสาสมัครชาวไทย 2 คน
ครูประจำช้ันในโรงเรียนรัฐบาลไทยของเด็กตางชาติ
ทีต่องพลัดพรากจากครอบครัว 2 คน  เด็กตางชาติทีต่อง
พลดัพรากจากครอบครัว 4 คน (เดก็ผหูญงิ 3 คนพ่ีนอง
และเด็กผูชาย 1 คน) เน่ืองจากพี่สาวคนโตในกลุม
เดก็ผหูญงิไดแตงงานและแยกครอบครัวไปอยอูกีอำเภอ
หนึง่ จงึไดมกีารสัมภาษณครอบครัวใหมของพ่ีสาวคนโต
2 คน เพ่ือใหเห็นถึงบรบิทท่ีเก่ียวของกับรปูแบบการดแูล
ในระบบครอบครัวทดแทน

สำหรับขอจำกัดในการเขาถึงขอมูลพบวา
เนื่องจากผูใหขอมูลเชน ครูอาสาสมัครชาวพมา หรือ
เด็กตางชาติที่ตองพลัดพรากจากครอบครัวจะถนัด
การสื่อสารดวยภาษาพมา กะเหร่ียง ดังน้ันจึงมีความ
จำเปนตองใชลามแปล การถายทอดผานลามในบาง
บทสนทนาผูวิจัยไมสามารถเขาใจอารมณที่ผู ให
สัมภาษณตองการสื่อสารออกมาผานลามได จึงทำให
บางตัวบทขาดการต้ังคำถามและการส่ือสารที่ตอเน่ือง
แตทั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งคำถามท่ีหลากหลายเพื่อใหขอมูลท่ี
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ไดนั้นมีลักษณะเปนขอมูลท่ีประกอบดวยเน้ือหา
เชิงพรรณนา (Thick Description) ทีส่ามารถนำมาใช
ในการวิเคราะหขอมูลตอไป

ผลการศึกษา
ครอบครัวทดแทนเปนการดูแลเด็กช่ัวคราว

ซึง่เปนครอบครวัอาสาสมัครทีม่จีติอาสา ไมไดเก่ียวของ
กับเด็กทางสายเลือด และไดผานการประเมินความ
เหมาะสมท้ังผเูล้ียงดูแลท่ีอยอูาศัย สำหรับผลการศึกษา
รูปแบบครอบครัวทดแทนสำหรับเด็กตางชาติที่ตอง
พลัดพรากจากครอบครัว ซึ่งเปนบริการหน่ึงท่ีจัด
โดยMMR จะนำเสนอใน 2 หัวขอ ไดแก หัวขอท่ี 1
บทบาทของ MMR ในการจดับรกิารดูแลทางเลอืกอยาง
ไมเปนทางการในรูปแบบ ครอบครัวทดแทน หวัขอที ่2
รูปแบบครอบครัวทดแทนสำหรับเด็กตางชาติที่ตอง
พลดัพรากจากครอบครัว ดงัมรีายละเอียด ตอไปน้ี

1. บทบาทของ MMR ในการจัดบริการ
ดูแลทางเลือกอยางไมเปนทางการในรูปแบบ
ครอบครัวทดแทน

บรบิทท่ัวไปของศูนยมาริชมชิชัน่ อำเภอเมือง
จงัหวดัระนอง ศนูยมารชิมชิชัน่ ระนอง (Marist Mission
Ranong) (MMR) ตั้งอยูที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
เปนองคกรเอกชนไมแสวงหากำไร กลมุเปาหมายไดแก
กลุมคนในจังหวัดระนองท่ีอยูในภาวะยากลำบาก
โดยเฉพาะแรงงานตางดาวและครอบครัว บริการของ
ศูนยมาริชมิชชั่น ระนองที่จัดสำหรับกลุมเปาหมาย
มีหลากหลาย เชน การทำงานกับชุมชนเพ่ือการสราง
ความตระหนักในเรือ่งการปกปองสิทธิเดก็ การใหความ
รูเรื่องการดูผูปวยติดเชื้อ HIV แกญาติผูปวยในชุมชน
หรือการจัดบริการทางการศึกษา เปนตน

สำหรับการจัดบริการทางการศึกษา (Education)
เปนกจิกรรมหลกัของศูนยฯ ทัง้นี ้MMR มหีลกัการในการ
จัดการศึกษาที่ตระหนักวา เด็กแตละคนมีคุณคาไมวา
จะมคีวามแตกตางทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศหรือฐานะ
ทางเศรษฐกจิ โดยเหน็วาการศึกษาเปนแนวทางหน่ึงใน

การสรางอนาคตสำหรบัเด็ก อยางไรกต็าม MMR ไดรบั
เด็กตางชาติที่ตองพลัดพรากจากครอบครัวในการดูแล
และพบวาการจัดบริการทางการศึกษาเพียงอยางเดียว
ไมเพียงพอตอการสงเสรมิพัฒนาเด็กอยางรอบดาน จงึ
จำเปนตองมอีาสาสมคัรครอบครวัทดแทนเพ่ือทำหนาท่ี
ขดัเกลาทางสังคมใหกับเด็ก

การจัดบริการดูแลทางเลือกในรูปแบบ
ครอบครัวทดแทนเปนบริการหนุนเสริมเพื่อใหเด็กไดมี
โอกาสไดรับการศึกษาที่ตอเน่ืองอีกท้ังยังเปนการ
ปกปองคุมครองเด็กจากภาวะเส่ียงจากการแสวงหา
ประโยชน การจดับรกิาร มกีระบวนการดังนี้

1.1 การรับเด็กเขาสกูารดูแลทางเลอืก
ในรูปแบบครอบครัว : ปจจุบัน  MMR ไดดูแล
เด็กตางดาวที่พลัดพรากจากครอบครัวทั้งหมด 4 คน
แบงเปน เดก็ผหูญงิ 3 คน     พีน่อง (อายปุระมาณ 17 ป
15 ป และ12 ปตามลำดับ) และเด็กผูชาย 1 คน
(อายปุระมาณ 12 ป)

- เจาหนาท่ีของ MMR ไดรบัแจงจาก
คนในชุมชนวามีเด็กตางดาวท่ีตองพลัดพรากจาก
ครอบครัว ไมไดเรียนหนังสือและอาศัยอยูตามลำพัง :
เนือ่งจากกิจกรรมหน่ึงของศูนยไดแก การปฏิบตังิานใน
ชมุชนเพ่ือทำกจิกรรมรวมกับเด็กและครอบครวัแรงงาน
ตางดาว ในระหวางการปฏบิตังิาน เจาหนาที ่MMRได
รับแจงจากคนในชุมชนดังสถานการณของเด็กตอไปนี้
สำหรับกรณแีรกเดก็ผหูญงิ 3 คนพ่ีนอง เดก็อยดูวยกัน
แบบเด็กคนโตเปนหัวหนาครอบครัว (Children
Household) พี่สาวคนโตรับจางทำความสะอาดบาน
คนที่ 2 รับจางในโรงงานอุตสาหกรรม คนเล็กเรียน
หนังสือท่ีศูนยการเรียนรูพมา เม่ือเจาหนาท่ีไดพบและ
พูดคุยกับเด็กพบวา แมเด็กจะมีเพ่ือนบานท่ีไวใจและ
ขามมาจากเกาะพยามดวยกนัใหการดแูล อยางไรกต็าม
ในดานสทิธิเด็ก เด็กควรไดรบัสทิธิการปกปองคมุครอง
และพัฒนา ดงัเชนสิทธิในการศึกษา เพ่ือใหเด็กสามารถ
อานออกเขียนได และเพ่ือใชความรูในการดำรงชีวิต
ประจำวนัตอไป กรณทีีส่อง เดก็ผชูาย บาทหลวงของ
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ธันยา  รุจิเสถียรทรัพย



วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 10 ฉบับท่ี 2 (พฤศจิกายน 2555 - มนีาคม 2556)

170

ศูนย MMR ไดรับแจงจากคนในชุมชนวามีเด็กผูชาย
อาศัยอยูตามศาลาริมทาง และหาอาหารจากกองขยะ
ประทังชีวิต เม่ือทางศูนย MMR พบเด็กจึงทราบวา
เดก็ไมมคีรอบครวัตามสายเลอืด แตขณะนัน้เดก็ไดหนี
ออกจากครอบครัวท่ีรับดูแลเพราะเด็กเห็นวาตนมัก
จะถูกตีเม่ือไมสามารถทำตามคำสั่งเจาของบานได
หลังจากเจาหนาท่ีไดพูดคุยกับเด็กและคนในชุมชนจึง
ทำใหทราบวาเด็กท้ังสองกลุมตองดูแลตัวเอง ไมไดรับ
การปกปองจากครอบครวัแตอยางใด ศนูย MMR จงึได
รบัเดก็ทัง้ 2 กลมุไวในการดูแล

1.2 การประชุมเจาหนาท่ีของศูนย
MMR เพื่อจัดหาครอบครัวทดแทนโดยรับสมัคร
จากครู เจาหนาทีช่าวพมาในศนูยเปนอาสาสมคัร
ครอบครัวทดแทน

- กระบวนการคัดเลือกอาสาสมัคร
นอกจากจะเกิดจากความสมัครใจแลว ผูบริหารของ
ศูนยยังไดมีการพิจารณาลักษณะอุปนิสัยของอาสา
สมัครวามีความเหมาะสมกับเด็กหรือไม ทั้งนี้อาสา
สมัครครอบครัวทดแทนจะเปนคนพมา และเปน
เจาหนาท่ีของ MMR ซึ่งMMR เห็นวาอาสาสมัคร
ชาวพมาจะมีความเขาใจภาษา วัฒนธรรมและความ
ตองการของเด็กไดดกีวาอาสาสมคัรคนไทย อกีทัง้ศนูยฯ
ยังไมมีกลไกอ่ืนในการสนับสนุนการดูแลเด็กในระบบ
ครอบครวัทดแทน ดงันัน้การรับอาสาสมคัรทีเ่ริม่จากครู
ในศูนยฯทำใหหนวยงานสามารถติดตามดูแลเด็กได
อยางใกลชดิ นอกจากน้ีในการจัดอาสาสมคัรยังคำนึงถงึ
ความตองการเฉพาะของเด็ก      เชน กรณีมเีดก็ตดิเชือ้
เอชไอวี ศูนยฯจะจัดอาสาสมัครครอบครัวทดแทนท่ีมี
ความรใูนดานสขุภาพ เปนตน

1.3 การประเมินการดูแลเด็กใน
ระบบครอบครัวทดแทน และการประสานกับ
หนวยงานภายนอก : ในแตละชวงของการดูแล
เด็ก อาสาสมัครครอบครัวทดแทนจะมีการปรึกษาถึง
แนวทางการดูแลเด็กกับศูนยฯ เชน เร่ืองพัฒนาการ
เด็กและการเปล่ียนแปลงในแตละชวงวัย แตเนื่องจาก

MMR เปนหนวยงานท่ีมุงเนนการจัดการศึกษา ดังน้ัน
ทางหนวยงานจึงเห็นวาไมมีความชำนาญในการให
คำแนะนำแกเด็กในเรือ่งดงักลาว การประสานกับหนวย
งานภายนอกคือ หนวยงาน Save the Children
International เพ่ือหนุนเสริมการจัดบริการดังกลาวจึง
เกิดข้ึน หนวยงาน Save the Children International
เปนหนวยงานท่ีเนนการปกปองคมุครองสทิธิเด็ก และมี
โครงการในการหนุนเสริมการดูแลทางเลือกสำหรับ
เด็กตางชาติที่ตองพลัดพรากจากครอบครัว ดังนั้นทาง
Save the Children International จึงไดดำเนินการ
สนับสนุนเรื่องคาใชจายในการดูแลเด็กแกอาสาสมัคร
ครอบครัวละ 3,000 บาท ทัง้นีอ้าสาสมัครกบัเดก็จะรวม
กำหนดกติกาการใชจายเงินรวมกัน นอกจากน้ี Save
the Children International ยงัใหคำแนะนำอยางเปน
กระบวนการแกครอบครัวทดแทนและเจาหนาที่ของ
ศูนยฯในการดูแลเด็ก และใหคำปรึกษาแกเด็กเปน
รายกรณีถึงความตองการของเด็ก โดยมีเปาหมายเพ่ือ
รวมกันพิทักษสิทธิของเด็ก

1.4 การจัดบริการทางการศึกษา :
เม่ือศูนยฯ จัดหาครอบครัวทดแทนใหกับเด็กแลว
ในระหวางน้ี ศูนยฯ และอาสาสมัครครอบครัวทดแทน
จะรวมกนัพจิารณาถึงโรงเรียนสำหรบัเดก็ โดยพจิารณา
จากความสามารถในการสื่อสารกลาวคือหากเด็ก
สามารถสื่อสารภาษาไทยไดจะสงใหเด็กเขาเรียนใน
โรงเรียนไทยเน่ืองจากทางศูนยฯเห็นวาเด็กสามารถ
นำความรมูาใชในการดำรงชวีติในประเทศไทยไดตอไป
สำหรับเด็กเล็กเชนเด็กผูชายในชวงแรกไดสงเขาเรียน
ในศนูยการเรียนรพูมาเพราะเด็กยังพูดภาษาไทยไดคอน
ขางนอย แตเนือ่งจากเดก็มพีฤตกิรรมลักขโมยและทาง
ศูนยการเรียนรูพมายังมีวัฒนธรรมการลงโทษเด็กคอน
ขางรนุแรง ซึง่ทาง MMR เห็นวาการลงโทษท่ีรนุแรงยิง่
ทำใหเดก็มพีฤติกรรมกาวราว  MMR จงึไดประสานกบั
โรงเรียนไทยเพ่ือใหเด็กเขาเรียนตอไป สำหรับเด็กติดเช้ือ
HIV ทางศูนยไดใหเขาเรยีนตามหลกัสตูรของMMR

ทั้งนี้การเขาเรียนของเด็กตางชาติในโรงเรียน
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ไทยจะไมไดนบัตามเกณฑอายุ แตจะเริม่จากช้ันประถม
ศึกษาปที่ 1 ดังน้ันเม่ือเด็กมีอายุเกินเกณฑเชน อายุ
12 ป แตเขาเรยีนในชัน้ ป.1 เดก็บางคนจะมีปญหาใน
การปรับตัวบาง MMRจะมีครูชาวไทยในการติดตอ
ประสานงานระหวางโรงเรยีนไทย และ MMR เพ่ือทราบ
พัฒนาการเด็ก หรือสถานการณปญหาเพ่ือรวมกันใน
การวางแนวทางแกไขปญหาตอไป นอกจากนี้ครูใน
โรงเรียนไทยไดมีการเยี่ยมบานเด็กทำใหครูทราบถึง
สถานการณและใหคำแนะนำในการใชชีวิตกับเด็ก

1.5 การจัดบริการทางการแพทย :
บริการหน่ึงของ MMR ที่จัดใหกับเด็กตางชาติที่ตอง
พลัดพรากจากครอบครัว ไดแกการจัดบริการทางการ
แพทยโดยศูนยฯจะมีอาสาสมัครท่ีมีความชำนาญ
ดานการแพทยเบื้องตน ทำหนาที่ใหคำแนะนำแกเด็ก
ตางชาติฯ ถึงการรักษาสุขอนามัย การพาไปพบแพทย
ตามนัด รวมท้ังใหคำแนะนำแกครอบครัวทดแทนใน
การดูแลเดก็ฯ

1.6 การรักษาสายสัมพันธระหวางพี่
นอง (กรณพีีส่าวคนโตแยกครอบครัวออกไป) เม่ือ
พีส่าวคนโตไดแตงงาน (อายปุระมาณ 17 ป) ทางศูนย
MMR ไดใหครอบครัวของฝายชายมาลงลายมือช่ือใน
เอกสารเพ่ือแสดงเจตจำนงในการดูแลพีส่าวคนโตตอไป
เปาหมายของการลงลายมือช่ือมีนัยยะเพ่ือจะแสดงให
ครอบครัวฝายชายเห็นวาแมพี่สาวคนโตจะเปน
เดก็กำพรา แตยงัมหีนวยงานท่ีพรอมจะดแูลและพทิกัษ
สทิธิข์องเดก็ นอกจากน้ีแมพีส่าวคนโตจะแยกครอบครัว
ไปแตทาง MMRไดมกีารตดิตอ เย่ียมบานครอบครัวใหม
รวมทั้งพานองสาวอีก 2 คนไปเย่ียม เมื่อทางMMR
มภีารกิจตองเดินทางไปอำเภอดังกลาว

1.7 การสร า งความ เข า ใจและ
ทศันคติทีด่ขีองชมุชนคนไทยตอเดก็ตางดาว เน่ือง
จากทีต่ัง้ของศนูยฯ ลอมรอบดวยชมุชนชาวไทย ดงัน้ัน
เพ่ือไมใหเกิดการเลือกปฏิบัติตอเด็ก ทางศูนยฯเห็นวา
เด็กควรแตงกายดวยเคร่ืองแบบชุดนักเรียนท่ีสะอาด
เรียบรอย ไวทรงผมตามแบบโรงเรียนไทย เพ่ือใหเด็ก

ไมดแูตกตางจากเด็กนักเรยีนไทย นอกจากน้ีการสอนให
เด็กรูจักแสดงความเคารพตามวัฒนธรรมไทย ทำให
คนในชุมชนไมรูสึกถึงความแปลกแยกทางชาติพันธุ

1.8 การสอนเสริม : เปนกจิกรรมหน่ึง
ทีจ่ดัสำหรบัเด็กทีข่าดเรียน หรอืเด็กตางชาติทีเ่ขาเรียน
โรงเรียนไทยและยังตามเพ่ือนนักเรียนไทยไมทนัอนัเน่ือง
มาจากขอจำกดัเชน ภาษาพดูและเขยีนยงัส่ือสารไดไม
ชดัเจน

2. รูปแบบครอบครัวทดแทนสำหรับ
เด็กตางชาติที่ตองพลัดพรากจากครอบครัว มี
ผลการศึกษาดังน้ี

2.1 ภมูหิลังของอาสาสมคัร ครอบครวั
ทดแทน

- มีประสบการณการทำงานดาน
เด็กในประเทศพมา เชน เปนครูสอนภาษาพมา สอน
รองเพลง เตนรำแกเดก็ในชมุชน หรอืมปีระสบการณที่
สอดคลองกับงานของ MMR เชนงานสุขอนามยั เปนตน

- เปนนกับวชในเครอืคาทอลกิ และ
หนวยงานในประเทศพมาเปนเครือขายกับ MMR : เม่ือ
นกับวชทัง้หญงิและชายทราบถึงขอบเขตการปฏิบตังิาน
ของ MMRในประเทศไทย จึงไดเขามาเปนอาสาสมัคร
ตามความชำนาญของแตละคน เชนเปนครูสอนภาษา
พมา หรือเปนพยาบาลอาสาสมัคร และเมื่อ MMR
พบเด็กตางชาติที่ตองพลัดพรากจากครอบครัว MMR
จะมีการประชุมและคัดเลือกอาสาสมัคร ครอบครัว
ทดแทนท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับความตองการของ
เดก็ฯ

2.2 ลักษณะโครงสรางครอบครัว
ทดแทน

เน่ืองจากเปาหมายหน่ึงของอาสาสมัครใน
MMR เดินทางเขามาทำงานเพ่ือหาประสบการณ บาง
คนเดินทางมาคนเดียวหรือมากับครอบครวั แตทัง้หมด
ทีเ่คยเปนอาสาสมคัรจะอยปูระเทศไทยช่ัวคราว 1-2 ป
บางคนไดเดินทางกลับประเทศพมา บางคนศึกษาตอใน
ระดับสูง ลักษณะการเดินทางสูประเทศไทย และ
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การเปล่ียนแปลงของอาสาสมัครจึงเปนเงื่อนไขหนึ่ง
ทำใหเกิดลักษณะโครงสรางครอบครัวทดแทนอยูใน
ลกัษณะครอบครัวเด่ียวท่ีมหีลายรูปแบบ สรปุไดดงันี้

- โครงสรางแบบพอแมลูก : ใน
ครอบครัวทดแทนจะมีทั้งพอแมและเด็กฯ เด็กเห็นวา
ครอบครัวในลักษณะดังกลาวมีความอบอุน ไดรับ
การปกปองคุมครอง เพราะไดทำกิจกรรมรวมกัน เชน
รบัประทานอาหาร พดูคยุ เปนตน

- โครงสรางลักษณะพอหรอืแมคนเดียว :
จากที่กลาวขางตนอาสาสมัครท่ีเขามาทำงาน MMR
สวนหนึง่มสีถานภาพโสด หรอืเปนนกับวช  การมเีพยีง
พอหรือแมคนเดียวไมไดเปนอุปสรรคตอการขัดเกลา
ทางสังคมแกเด็ก แตการมีอายุที่ไมหางกับเด็กมากนัก
ไดเปนเง่ือนไขตอการดูแลเด็ก กลาวคืออาสาสมัคร
บางครอบครัวอยูในวัยผูใหญตอนตน เม่ือใหการเล้ียง
ดเูดก็ เดก็รสูกึวาเขาใจกันเปนอยางดี กลาทีจ่ะเลาเร่ือง
ราวตางๆ แตสำหรับผูดูแลที่เปนนักบวชมีอายุหางกับ
เด็กคอนขางมากทำใหเด็กรูสึกเกรงใจและไมคอยกลา
ปรกึษาเร่ืองสวนตัว

- การแยกบานอยตูางหากสำหรบัเดก็ :
เน่ืองจากเด็ก เคยอยูรวมกับครอบครัวทดแทน แตเมื่อ
อาสาสมัครฯยายกลับประเทศ เด็กตองเปล่ียนที่อยู
จึงทำใหเด็กรูสึกไมมั่นคง และเห็นวาตนเองเปนภาระ
ใหกับหนวยงาน MMR อีกทั้งลักษณะหองเชามีพื้นที่
คอนขางจำกดั ผนวกกบัเดก็ผหูญงิอายอุยใูนชวงวยัรนุ
เดก็จงึรสูกึวาไมมพีืน้ทีส่วนตวั ทางMMR จงึไดปรกึษา
กับครอบครัวทดแทนและเครือขายในการตัดสินใจเชา
บานใหเด็กอยูแยกจากบานของอาสาสมัครครอบครัว
ทดแทน  แตยังคงอยู ในพ้ืนท่ีใกลกับหองเชาของ
ครอบครัวทดแทน และครอบครัวทดแทนยังคงเปน
ผดูแูลหลักในการดำเนินชวีติประจำวนั การใชจาย ฯลฯ
การแยกบานดังกลาวทำใหเด็กรูสึกมีความมั่นคง
แมจะมีการเปล่ียนแปลงผูดูแลอีกในอนาคตแตเด็ก
รสูกึวาตนเองมบีานท่ีแนนอน  และมพีืน้ท่ีสวนตัวในการ
ทำกจิกรรมตางๆ เพ่ิมขึน้

2.3 ลักษณะที่อยูอาศัย : ที่อยูอาศัย
ของครอบครัวทดแทน เปนบานเชาหรอืหองเชาชัน้เดยีว
มกีารแยกสดัสวนพืน้ทีใ่ชสอยเปนสดัสวน เชน หองทาน
ขาว หองนอน หองน้ำ และพ้ืนท่ีซกัลาง อยางไรก็ตาม
สำหรบัหองเชาในบางชุมชนท่ีเดก็พัก เพ่ือนบานจะเปน
ชมุชนพมา ซึง่มคีวามสัมพนัธทีด่ตีอกนั และชวยเหลือ
เดก็ ตกัเตือนเด็กเม่ือเด็กทำผดิ เชน ไมไปเรียนหนังสอื
หรอืชวนเด็กมารวมรบัประทานอาหาร เปนตน

2.4 บทบาทในการตัดสินใจเรื่อง
สำคัญ เชน เรือ่งการศึกษา การดูแลสุขภาพอนามยั ทัง้
2 เร่ืองนี ้MMR และอาสาสมัครครอบครวัทดแทนจะรวม
วางแผน เชนกรณีเด็กติดเชื้อ HIV เจาหนาท่ีจาก
โรงพยาบาลจะวางแผนการรักษา และเจาหนาท่ีของ
MMR จะดำเนนิการตามแผนการรกัษาและดแูล เด็กใน
ชวีติประจำวนั เปนตน

2.5 ความสัมพันธ ในครอบครัว
ทดแทน

- คว าม ไ ว ใ จ แล ะคว าม ผู ก พั น
เด็กและอาสาสมัครครอบครัวทดแทนเห็นวา การท่ียึด
เด็กเปนศูนยกลาง เขาใจธรรมชาติและความตองการ
ตามวัยเด็กทำใหการอยูรวมกันเปนไปอยางถอยที
ถอยอาศัย พดูจาอยางสุภาพ สงผลใหเด็กเกิดความรสูกึ
ไวใจผูดูแล ความเคารพซ่ึงกันและกันและความไวใจ
เปนเงือ่นไขหนึง่ท่ีทำใหเด็กอยใูนระเบยีบวนิยัท่ีไดสราง
รวมกันระหวางผูดูแลกับเด็ก และหากมีการละเมิด
กฎระเบียบเด็กจะพูดคุยและยอมรับผิดและพรอม
ที่จะไดรับการลงโทษตามกติกาท่ีไดกำหนดรวมกัน
การอยรูวมกันอยางเขาใจ ไมมกีารทำโทษโดยการต ีหรอื
ใชเสียงดังดุวาเด็ก และทำใหเด็กเกิดความไวใจและ
เกิดความผกูพันในท่ีสดุ

- ความเขมงวดในระเบียบทำใหเด็ก
ไมกลาท่ีจะเลาความรูสึกใหกับผูดูแลฟง นอกจาก
การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ หรือการพูดคุยถึง
การดำเนินชวีติประจำวนัแลว เดก็รสูกึวาความเขมงวด
ในระเบียบวินัย การหามไมใหคบเพ่ือนชาย ทำใหเด็ก
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รูสึกวาไววางใจคนนอกมากกวาคนในบาน (ครอบครัว
ทดแทน และพีน่อง) เพราะหากเลาใหคนในบานฟง อาจ
จะถกูตำหนไิด

อภิปรายผลการศึกษา
รปูแบบครอบครวัทดแทนสำหรับเดก็ตางชาติ

ที่ตองพลัดพรากจากครอบครัว จัดไดวาเปนการดูแล
ทางเลือกอยางไมเปนทางการรูปแบบหนึ่งท่ีจัดโดย
หนวยงานเอกชนไมแสวงหากำไรโดยมีเปาหมายเพ่ือให
เด็กไดรบัการปกปองตามสทิธิเด็ก ทัง้น้ีพบวาครอบครวั
ทดแทนไมไดเปนเพียงบริบทเดียวท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของเด็ก แตจากการศึกษาพบวา บริบทที่
เกีย่วของกบัและมอีทิธพิลตอรปูแบบครอบครวัทดแทน
มดีงันี้

ระบบจุลภาค : เปนระบบท่ีมีความใกลชิด
และมอีทิธิพลตอเดก็มากท่ีสดุ ในท่ีนีค้อืระบบครอบครวั
ทดแทน รูปแบบและความสัมพันธที่เกิดข้ึนภายใน
ครอบครัวทดแทนมีผลตอความคิดและความรูสึก
ของเด็ก ดงันี้

1. การมีความเชื่อท่ีแตกตางกันระหวาง
เด็กและครอบครัวทดแทน : กลาวคือ ผูดูแลเปน
นักบวชในศาสนาคริสตร มีความเครงครัดในการ
ประพฤติตนโดยเห็นวาการนอบนอมตอพระเจาคือการ
เผยความงามทางใจ เชนไมควรสนิทสนมกับเพ่ือนตาง
เพศ ในทางกลับกนัสำหรบัเดก็ผหูญงิเปนชวงวยัรนุ และ
มีความสนใจในเร่ืองเพื่อนตางเพศ ดังนั้นเมื่อผูดูแล
พบเด็กพูดคุยกับเพื่อนตางเพศมักจะตำหนิ และเด็ก
เห็นวาหากพูดเร่ืองเพ่ือนชายใหผูดูแลฟงทำใหผูดูแล
ไมชอบใจ เด็กจึงปกปดความลับดังกลาวไวและหากมี
การติดตอกับเพ่ือนชายเมื่อถูกถามจากผูดูแลเด็ก
จะตอบวาไมไดติดตอ ความแตกตางในความเชื่อ
ดังกลาวทำใหเด็กเลือกที่จะปดบังทั้งผูดูแลและพี่นอง
ของตน เพราะเกรงวาพี่นองจะนำเร่ืองดังกลาวไปบอก
ผดูแูลและตนจะเดือดรอน สถานการณทีเ่กิดข้ึนจึงทำให
เด็กไมคอยปรึกษาเร่ืองอ่ืนๆ ทีน่อกจากเร่ืองการใชจาย

เงิน เพราะคาดวาการปรึกษาจะไดรับคำตอบเชิงการ
หามปรามเหมอืนเดิม

2. การเปลี่ยนแปลงอาสาสมัครคอนขาง
บอยมีผลตอความรูสึกมั่นคงทางจิตใจของเด็ก :
อาสาสมคัรบางคนเดินทางมาทำงานเพียงช่ัวคราว หรอื
เพ่ือรอไปศกึษาตอยังประเทศท่ี 3 หรือกลับประเทศตน
ทาง ดังน้ันจึงขาดผูดูแลเด็กท่ีตอเน่ือง ทำใหเด็กเกิด
ความรสูกึไมมัน่คงในความรัก บางคนไมกลาทีจ่ะมอบ
ความรักใหกับครอบครัวใหมอยางเต็มท่ีเพราะเกรงวา
ไมนานจะตองจากกนัอีก นอกจากน้ียงัมีอาสาสมคัรบาง
คนขอยกเลิกการดูแลเด็กฯ เ น่ืองจากเห็นวาตน
ไมสามารถดูแลเด็กใหอยใูนกรอบกติกาท่ีเคยตกลงรวม
กนั เชน หามพาเพือ่นมาท่ีบานหรอืเด็กควรกลับบานตรง
เวลาเปนตน สถานการณดังกลาวจึงมีอาสาสมัครสวน
หนึ่งขอยกเลิกการดูแลและMMRไดเปล่ียนครอบครัว
ใหมใหกบัเดก็ การเปล่ียนแปลงยงัมีผลทำใหเด็กรสูกึวา
ตนเองตองเปนภาระใหกับคนอ่ืนอยบูอยคร้ัง

3. การเรียนรูและสังเกตพฤติกรรมของ
เดก็ : ผดูแูลเด็กไดมกีารเรียนรถูงึความตองการ ความ
คาดหวังของเด็กโดยการพูดคุยในโอกาสตางๆ อีกท้ัง
ผูดูแลเด็กเห็นวาการจะอยูรวมกันได ไมใชเพียงการต้ัง
กฎเกณฑ แตเปนการเรียนรูเด็กและเขาใจเด็กวาเด็กมี
ความตองการสิง่ใด การเรยีนรดูงักลาวจะกอใหเกดิการ
เคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้งเปนการเพ่ิมความมั่นใจให
กบัเดก็ นอกจากน้ีเดก็เหน็วาการท่ีผดูแูลปฏบิตักิบัตนใน
ขางตนทำใหทั้งสองฝายเกิดความผูกพันซึ่งกันและกัน
เด็กเคารพและไมละเมิดกติกาท่ีตกลงรวมกัน

ระบบปฏิสัมพันธ : เปนหนวยทางสังคม
ที่เกี่ยวของกับเด็ก ทั้งนี้แมเด็กจะไมมีเครือญาติทาง
สายเลือดแตเพ่ือนบานท่ีอยูใกลเคียงลวนแลวแตมี
ผลตอการรับรูคุณคาในตนเอง และเกิดความรูสึกไวใจ
เพ่ือนขางบาน ดงันี้

ผลตอการรับรูคุณคาในตนเอง : สำหรับ
เด็กผูชายมักจะถูกเพ่ือนขางบานพูดท้ังตอหนาและ
ลับหลังวาเปนเด็กชอบขโมยของ รวมทั้งเปนเด็กท่ี
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เกียจครานไมชอบไปโรงเรียน การประทับตราเด็กใน
ลักษณะดังกลาวทำใหเด็กรูสึกวาตนเองไมเปนท่ีตอง
การของสังคม

ผลตอการเกดิความรสูกึไวใจ : เพ่ือนบาน
ที่ เขาใจคอยสอบถามความทุกขสุข  อีกทั้งมีการ
ทำกิจกรรมรวมกันบางเชน ทำกับขาว ทำใหเด็กรสูกึวา
ตนเองยังมีที่ปรึกษาและเกิดความรสูึกอนุใจ

ระบบภายนอก : ไดแก หนวยงานภาครัฐ เชน
ตำรวจ องคกรเอกชนไมแสวงหากำไร โรงพยาบาล
โรงเรียนของภาครัฐ ศนูยการเรียนรพูมา ระบบเหลานีแ้ม
จะไมเกีย่วของกบัเดก็โดยตรง แตมอีทิธพิลตอเดก็ทัง้สิน้
ทั้งนี้จะเห็นไดวาระบบภายนอกเปนสวนสำคัญในการ
หนนุเสริมการทำงานในระบบครอบครัวทดแทน  ดงัเชน
บทบาทของ Save the Children International ทำหนาท่ี
เปนท่ีปรึกษาใหกับครอบครัวทดแทนและพูดคุยกับ
เดก็ เปนตน เนือ่งจากภารกิจหลกัของ MMR ไดแกการ
จดัการศึกษา ดงัน้ันผดูแูลเดก็จึงมีทกัษะความรใูนเรือ่ง
การจัดการเรียนการสอนเปนหลัก บางคนจบทางดาน
การศึกษามาโดยตรง ฯลฯ แตทั้งนี้การดูแลเด็กฯ ยัง
ประกอบดวยมิติดานสังคม จิตใจฯลฯ ซึ่งอาสาสมัคร
และครูใน MMR เห็นวาเปนมิติที่เจาหนาท่ีไมมีความ
ชำนาญ โดยเฉพาะอยางย่ิงสำหรับเด็กตางชาติที่ตอง
พลัดพรากจากครอบครัวน้ันมีความซับซอนของปญหา
ที่หลากหลาย ในปจจุบันทางศูนยจึงใชแนวทางการ
โทรศัพทปรึกษากับนักสังคมสงเคราะหของ Save the
Children International หรอืบางคร้ังนกัสงัคมสงเคราะห
ของหนวยงานดังกลาวจะลงพื้นท่ีเพ่ือใหคำปรึกษา
แกเด็ก รวมท้ังมีการติดตอทางโทรศัพทเพ่ือพูดคุยกับ
เด็กเปนระยะ

ระบบมหภาค : ไดแก ความคิด ความเช่ือของ
คนในสงัคมท่ีมตีอเด็กตางชาต ิ/ เดก็ไรสญัชาติ ดานหน่ึง
คงปฏิเสธไมไดวาอคติที่มีตอเด็กไรสัญชาติในฐานะ
ผคูกุคามตอความมัน่คงเร่ืองสวัสดกิารสังคมยังคงดำรง
อยู แมจังหวัดระนองจะเปนพ้ืนที่ที่มีแรงงานตางดาว
จำนวนมากจนกลายเปนความเคยชินในชวีติประจำวนั

ของคนไทย แตเพ่ือใหเด็กรสูกึมีความมัน่คงในการดำรง
ชวีติMMR ไดมกีระบวนการในการสรางความกลมกลืน
ระหวางเด็กตางชาติกับคนไทย เชน ใหเด็กแตงชุด
นกัเรยีนไทยและตัดผมทรงนกัเรยีน เปนตน

ระบบเหตุการณแวดลอม : เปนบริบทที่มี
ผลกระทบตอเดก็ทางออม เชน ความม่ันคงและตอเนือ่ง
ของสถานการณทางการเงินที่จะสนับสนุนครอบครัว
ทดแทน งบประมาณสนับสนุนครอบครวัมาจากองคกร
Save the Children International เพียงชองทางเดียว
และงบประมาณไมไดมีตอเน่ือง ซึ่งอาจสงผลตอ
การจดับรกิารรูปแบบครอบครวัทดแทนในอนาคต

บทสรุปและขอเสนอแนะ
ครอบครัวจัดไดวาเปนส่ิงแวดลอมหนึ่ง

ทำหนาที่ขัดเกลาทางสังคมสำหรับเด็ก แมเด็กที่เคย
สญูเสียบดิามารดา ขาดญาติ ไรทีพ่ึง่ ฯลฯ แตการสราง
กลไกทางสงัคมดังเชนครอบครัวทดแทนข้ึนมาดูแลเด็ก
ตางชาตนิัน้จัดไดวาเปนการพิทกัษ สทิธิเด็กประการหน่ึง
และเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว หนวยงานท่ีเก่ียว
ของมีสวนสำคัญในการสรางบรรยากาศเพ่ือให
ครอบครัวทดแทน ซึ่งทั้งสองฝายตางไมรูจักหรือไมมี
ความผูกพันธกนั สามารถใชชวีติรวมกันอยางเคารพและ
เรยีนรถูงึคณุคาตอกนัและกันเปนสิง่ทีท่าทายตอหนวยงาน
ตาง  ๆเปนอยางย่ิงในการศึกษามีขอเสนอแนะดงันี้

ขอเสนอแนะตอศนูยมารชิมชิชัน่ ระนอง
1) ควรมีการจัดทำประวัตเิด็กตางชาติทีต่อง

พลัดพรากจากครอบครัว เพ่ือใหอาสาสมัครครอบครัว
ทดแทนคนใหมไดศึกษาประวัติในเบื้องตน และ
เกดิความตอเน่ืองในการดแูลเด็ก

2) ควรมีการสังเคราะห ประสบการณของ
อาสาสมัครในการดูแลเด็กเ พ่ือหนวยงานจะได
นำประสบการณดังกลาวมาใชในการวางยุทธศาสตร
ขับเคล่ือน และสนับสนุนการจัดบริการครอบครัว
ทดแทนรวมกับภาคีที่เก่ียวของตอไป
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3) ควรมีการประชาสัมพันธการ ดูแลทาง
เลือกในรูปแบบครอบครัวทดแทน ใหกับประชาชนได
ทราบ เพ่ือใหประชาชนท้ังคนไทยและคนตางชาติที่มี
เอกสารการอยูในประเทศไทยไดอยางถูกกฎหมาย ได
ทราบถึงโครงการดังกลาว และหากมีความสนใจในการ
รบัเดก็มาดแูลท้ังเด็ก และMMRไดครอบครัวทดแทนท่ีมี
ลักษณะถาวรหรือดูแลเด็กในระยะยาวไดมากข้ึน

ขอเสนอแนะในระดับนโยบาย
4) เพ่ือใหเด็กตางชาติฯไดรับสิทธิการดูแล

เสมือนเด็กของทุกคนที่อยูในประเทศไทย จึงควรมี
หนวยงานกลางในการเปนเจาภาพเพ่ือพัฒนาระบบ
ขอมูลการดูแลทางเลือกอยางไมเปนทางการเพ่ือ
นำขอมูลดังกลาวเสนอใหเห็นความจำเปนที่รัฐจะตอง
สนับสนุนรูปแบบดังกลาวเพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนา

5) ควรมีการจัดทำขอมูล  ความจำเปน
ขอเสนอแนะเร่ืองการดแูลทางเลือกอยางไมเปนทางการ
สำหรับเดก็ตางชาติทีต่องพลดัพรากจากครอบครัวเสนอ
เชิงนโยบายท่ีหลากหลายชองทาง เชนเสนอตอ
คณะกรรมาธิการพัฒนาสงัคมและกจิการเด็ก เยาวชน
สตรี ผสูงูอายุ คนพิการ และผดูอยโอกาส เพ่ือเปนกรอบ
ในการขับเคล่ือนกฎหมายการดำเนินงานการดูแลทาง
เลือกตอไป

6) รัฐไทยควรรวมกับรัฐบาลของประเทศ
เพ่ือนบาน ในการทำขอตกลงเพ่ือรวมกันพัฒนาแนวทาง
สงเสริมสนับสนุนการดูแลเด็กในภูมิภาคใหมีคุณภาพ
ชวีติท่ีด ีอกีท้ังควรมกีารสนบัสนุนการทำงานในลักษณะ
เครือขายความรวมมือระหวางองคกรในประเทศไทย
และประเทศพมาเพื่อรวมกันพัฒนาระบบการปกปอง
คมุครองเดก็
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การศึกษาแนวทางการพัฒนาสำนักงานประหยัดกระดาษ
ของสำนกังานอธิการบดี วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร
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* ผชูวยศาสตราจารย ดร.ประจำสาขาวชิาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทคัดยอ
วตัถปุระสงคของการวิจยันีเ้พ่ือ 1) วเิคราะหลกัษณะงานและความเช่ือมโยงของงานในการใชกระดาษ

ตามสายงาน 2) ศึกษาพฤติกรรมการใชกระดาษ 3) แนวทางการเสริมสรางพฤติกรรมการประหยัดกระดาษ
กลมุตวัอยางเปนผบูรหิารและบคุลากร กองงานวทิยาเขต กองบรกิารอาคารสถานท่ี และยานพาหนะ พระราชวัง
สนามจนัทร มหาวิทยาลัยศลิปากร จำนวน 136 คน โดยการสมุ แบบแบงชัน้ (Stratified Random Sampling)
ตามหนวยงาน เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั ประกอบดวยแบบสมัภาษณเชิงลึก แบบสอบถาม มคีาความเช่ือม่ันอยู
ระหวาง .75 ถึง .93 การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา สถิติเชิงบรรยายไดแก โดยการหาคาเฉลี่ย
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจยัสรุปได ดงัน้ี
1. กองงานวิทยาเขตมีปริมาณการใชกระดาษมากในดานการประสานงานเร่ือง หนังสือราชการตางๆ

และในดานการปฏิบตังิาน เกบ็เอกสารไวตรวจสอบ / อางอิง / หลักฐานในการดำเนินงาน
2. พฤติกรรมการใชกระดาษมากที่สุดคือ การใชกระดาษเพ่ือติดตอประสานงาน หนังสือราชการ

การจัดทำรายงาน รองลงมาคือ การเก็บเอกสารตนฉบับเพื่อการตรวจสอบและต่ำสุดไดแก การใชกระดาษเพ่ือ
ตดิตอราชการกับหนวยงานภายนอก

3. ความคิดเห็นตอแนวทางการเสริมสรางพฤติกรรมการประหยัดกระดาษมากทีส่ดุคือ  การใชกระดาษ
Reuse รองลงมาคือ จัดทำเอกสารฉบับรางกอนทำฉบับจริงเพ่ือใหผูบริหารตรวจสอบและการใชเทคโนโลยีชวย
ในการทำงาน
คำหลกั : แนวทางการพฒันา / สำนักงานประหยัดกระดาษ

การศกึษาแนวทางการพัฒนาสำนักงานประหยัดกระดาษของสำนกังานอธิการบดี
ธรีศักด์ิ อนุอารมยเลิศ
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Abstract
The purposes of this research were to 1) Job analysis and link in the paper volume according

to the official line division 2) Study the use of paper 3) To study ways to enhance the behavior of use the
paper. The sample consisted of managers and staff one hundred thirty-six person by Stratified random
sampling. These instruments were tested reliability ranging from .75 to .93. Data were analyzed by
using means of content analysis and descriptive statistics : mean, standard deviation.

The results were as follows:
1. Division Campus paper use in the field of coordination. the public sector and in the

practice. check store documents / references / evidence of implementation.
2. Behavior of the paper the most. in order to coordinate the use of paper. dispatch the

report followed by the document for verification and the lowest available. used paper to government
contacts with outside agencies.

3. Opinion approach to strengthen the saving habits of paper the most. reuse paper,
followed by the preparation of draft documents before the original check to the management and use
of technology in the workplace.
Keywords : Development approach / paperless office

บทนำ
1. ความสำคญัและทีม่าของปญหาการวจิยั
ตั้งแตตนป พ.ศ. 2550 เปนตนมา เร่ืองท่ี

ผูคนทั่วโลกใหความสนใจและใสใจมากที่สุด คือเรื่อง
ปญหาสภาวะโลกรอน (Global Warming) ซึ่งเปน
ปรากฏการณสืบเนื่องจากการที่โลกไมสามารถระบาย
ความรอนท่ีไดรับจากดวงอาทิตยออกไปไดอยางท่ีเคย
เปน สงผลทำใหอุณหภูมิโลกเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจาก
ปริมาณกาซเรือนกระจก หรือกาซคารบอนไดออกไซด
เพ่ิมข้ึน ซึ่งเกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงเพ่ือใชงาน
อยางไรก็ตามการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำใหเกิดความ
ตองการใชพลังงานมากข้ึนเร่ือยๆ การเผาไหมเช้ือเพลิง
ฟอสซลิ ซึง่ไดแก ถานหิน น้ำมนั และกาซธรรมชาติ รวม
ไปถึงการสุมเผาอันเปนวิธีตัดไมทำลายปาแบบดั้งเดิม
ลวนแตมีสวนทำใหปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
เพ่ิมสูงข้ึนอยางผิดปกติ

การใชชวีิตประจำวันของมนุษย ถอืวาเปนตัว
เรงปฏิกิริยาใหกาซท่ีเกิดจากการเผาไหมทำลายช้ัน

บรรยากาศดวยเชนกัน เชน มลพิษจากการเผาไหม
ตางๆ ทั้งจากรถยนต การเผาขยะ เผาหญา รวมถึงการ
ใชพลังงานความรอนจากเคร่ืองใชเพ่ืออำนวยความ
สะดวกตางๆ ในการดำรงชวีติ ยิง่ใชพลังงานมากเทาใด
ก็ยิ่งไดกาซเรือนกระจกออกมามากข้ึนเปนเงาตามตัว
เทาน้ัน สาเหตุดังกลาวทำใหโลกของเรารอนขึ้นทุกวัน
นำมาสกูารแปรปรวนของอากาศ (อลั กอร, 2550)

จากการศึกษาของ สุคนธ มาศนุย (2551)
เร่ือง พฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อลดปญหา
ภาวะโลกรอนของบุคลากรสถาบัน เทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
พบวา ปจจยัทีม่ผีลตอพฤตกิรรมการประหยัดพลงังาน
เพือ่ลดปญหาภาวะโลกรอน ไดแก อายุ อายุการทำงาน
ที่สถาบันฯ การรับรูขอมูลขาวสารและทัศนคติ
สวนปจจัยท่ีไมมผีลตอพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไดแก เพศ สถานภาพ ภูมิลำเนาการศึกษาสูงสุด
ตำแหนง หนวยงานท่ีสังกัด รายไดเฉล่ียตอเดือนและ
ความรคูวามเขาใจ
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การลดปริมาณการใชกระดาษเปนอีกวิธหีนึ่ง
ที่สามารถลดการใชพลังงานและชวยลดภาวะโลกรอน
ทั้งน้ีเน่ืองจากในการผลิตกระดาษใหม ปริมาณ 1 ตัน
จะตองใชตนไมขนาดใหญจำนวนประมาณ 19 ตน
ใชน้ำประมาณ 30,000 ลิตร และตองใชพลังงาน
ประมาณ 4,400 กโิลวตัตตอชัว่โมง แตการนำกระดาษ
ทีใ่ชแลวมาดำเนนิกรรมวธิใีหเปนกระดาษท่ีใชไดอกีคร้ัง
(recycled paper) จะสามารถประหยัดพลงังานไปไดถงึ
60 เปอรเซ็นต ซึง่สมัพนัธกบัการศกึษาของ สำนักงาน
สหกรณจังหวัดหนองบัวลำภู (2554) ปริมาณการใช
กระดาษต้ังแตป 2551-2554  1080,985, 925, 365 รมี
ตามลำดับ และมีแนวทางการประหยัดกระดาษของ
หนวยงาน ดงันี ้ใชกระดาษสองหนา ในหนวยงานของ
ตนเองและสงใหทุกหนวยในสังกัด แจกเอกสารการ
ประชุมเทาท่ีจำเปนและนำข้ึนเว็บไซตของสำนักงาน
จัดกลองสำหรับเก็บกระดาษท่ีถายเอกสารเสียเพ่ือ
นำกระดาษน้ีมาใชงานอีก กระดาษท่ีใชกับเครื่องถาย
เอกสารและงานพิมพ ควรใชความหนา 70 แกรมและ
แจงขาวสารกับเจาหนาท่ีทาง E- mail และการศึกษา
ของรงุราตรี  ไชยสังข (2552) โครงการลดกระดาษและ
ประหยัดเวลา (สงขอมูลขาวสารทางระบบ Intranet)
พบวา ประหยัดงบประมาณในการส่ังซือ้กระดาษ และ
วสัดุในการถายเอกสาร  28,728 บาท/เดอืน ลดการใช
แรงงานในการเดินเอกสาร มีความรวดเร็วในการ
สงขาวสารและปองกันเอกสารสูญหาย

ดงันัน้การใชกระดาษใหคมุคาจงึเปนทางเลือก
อีกทางหน่ึง ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่แวดลอม วสัดุใชแลวจากสำนักงานโดยเฉพาะจำพวก
กระดาษ มีการปนเปอนนอยจึงอาจนำกลับมาใชซ้ำได
อกี หรือแปรรปูเปนเยือ่กระดาษใหม แตสำนักสวนใหญ
ยังไมคอยใหความสำคัญ ตอการใชประโยชนเศษ
กระดาษ และมักจะท้ิงปะปนกับขยะท่ัวไปทำใหเศษ
กระดาษจากสำนักงานแทบหมดคุณคาลงไป ดังน้ัน
การนำเศษกระดาษกลับมาใชประโยชนในรปูแบบตางๆ
ตามความเหมาะสมจะสามารถลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน

เปนการลดการใชกระดาษดีไดสวนหน่ึง รวมท้ังลด
การผลิตกระดาษและเปนการประหยัดงบประมาณใน
การซือ้วัสดุสำนักงานไดดวย

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีวิสัยทัศน (Vision)
“ศลิปากรเปนมหาวทิยาลัยช้ันนำแหงการสรางสรรค” ซึง่
ไมไดหมายถงึการผลิตบณัฑิตทีม่คีวามสรางสรรคเพียง
อยางเดียว แตรวมถึงองคกรท่ีมีความสรางสรรคควบคู
ไปกบัการอยรูวมกบัธรรมชาต ิเทคโนโลยีตามสมยั และ
องคกรเกิดการพฒันาอยางมีดลุยภาพ ผูวิจัย จงึสนใจ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาสำนักงานการลดการใช
กระดาษของบคุลากร มหาวิทยาลัยศลิปากร

2. วตัถุประสงคของการวิจยั
    2.1 เพ่ือวเิคราะหลกัษณะงานและความ

เชื่อมโยงของงานในการใชกระดาษของเจาหนาที่ตาม
สายงาน กองงานวิทยาเขต กองบริการอาคารสถานท่ี
และยานพาหนะพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

2.2 ศึกษาพฤติกรรมการใชกระดาษใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ กองงานวิทยาเขต
กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะพระราชวัง
สนามจนัทร มหาวิทยาลัยศลิปากร

2.3 ศึกษาแนวทางการเสริมสร าง
พฤติกรรมการประหยัดกระดาษในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี กองงานวทิยาเขต กองบริการอาคารสถานท่ี
และยานพาหนะพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

3. ขอบเขตพ้ืนท่ี
การวิจัยคร้ังน้ี เปนการสรางแนวทาง

การพัฒนาสำนักงานไรกระดาษ ของสำนักงานใน
มหาวทิยาลยัศลิปากร ซึง่ประกอบไปดวย  2 หนวยงานไดแก

3.1 กองงานวทิยาเขต
3.2 กองบริการอาคารสถานท่ี และยาน

พาหนะพระราชวังสนามจันทร
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ขอบเขตประชากรและกลมุตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแก  ผบูรหิาร

และบุคลากร กองงานวิทยาเขต กองบริการอาคาร
สถานท่ีและยานพาหนะพระราชวังสนามจันทร
มหาวิทยาลัยศิลปากร กองงานวิทยาเขต 55 คน
แบงเปนผูบริหาร 9 คน บุคลากร 46 คน กองบริการ
อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 146 คน แบงเปน
ผบูริหาร 7 คน บคุลากร 139 คน  รวมทัง้หมด 201 คน

กลมุตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี  ไดมาโดย
การสุม แบบแบงชัน้ (Stratified Random Sampling)
ตามหนวยงาน กำหนดขนาดกลมุตวัอยางโดยใชตาราง
ของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie &Morgan) ไดกลุม
ตวัอยาง 136 คน

ขอบเขตตัวแปรท่ีศึกษา
1. ลกัษณะประชากรศาสตร

1.1 เพศ อายุ สถานภาพ
1.2 ระดับการศึกษา
1.3 ตำแหนง
1.4 ระยะเวลาในการปฏิบตังิาน
1.5 ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ
1.6 เจตคตติอการใชกระดาษ

2. พฤติกรรมการใชกระดาษ
2.1  เหตุผลและความจำเปนการใช
2.2 ความถ่ีในการใช/ (ปรมิาณ/จำนวน)
2.3 ชวงเวลา
2.4 ปญหาของการลดการใชกระดาษ

3. แนวทางการลดการใชกระดาษ

4. กรอบแนวคดิทางทฤษฎทีีใ่ชในการวิจยัหรือกรอบแนวคิดทีใ่ชในการวิจยั
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ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคดิท่ีใชในการวิจยั
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6. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
6.1 ประเภทเครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั
เค ร่ืองมือที่ ใช ในการศึกษาและเก็บ

รวบรวมขอมูลครัง้น้ีไดแก
1. แบบสมัภาษณเชิงลึก (In-depth

Interview) สำหรบัการวิเคราะหลกัษณะงาน และความ
เชื่อมโยงของงาน สาเหตุและความตองการจำเปนใน
การใชกระดาษปริมาณมากของเจาหนาท่ีตามสายงาน
ของกองบริการอาคารสถานท่ี และยานพาหนะ
พระราชวังสนามจนัทร มหาวิทยาลัยศลิปากร

2. แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน
เก่ียวกับพฤติกรรมการใชกระดาษของเจาหนาท่ีตาม
สายงานกองงานวิทยาเขต กองบริการอาคารสถานท่ี
และยานพาหนะพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัย
ศลิปากร ซึง่แบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอนคอื

ตอนท่ี  1  เปนขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ลักษณะของประชากร
ศาสตรของผูตอบแบบสอบถามลักษณะของแบบ
สอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

  5. กรอบการดำเนนิการวิจยั

ภาพท่ี 1.2 กรอบการดำเนินการวิจยั
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ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถาม
พฤติกรรมการใชกระดาษของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale)

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด
3. สนทนากลุม (Focus group

discussion) หวัหนางานท้ังหมด เกีย่วกบัแนวทางการ
ลดการใชกระดาษ

4. สัมภาษณผูเช่ียวชาญทางการ
บรหิารสำนกังาน (Office Management) เก่ียวกับแนว
ทางการลดการใชกระดาษ  3 ทาน

การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือดวย
คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective
Congruence : IOC) พบวา มคีาความเชือ่ม่ันอยรูะหวาง
.75 ถงึ .93

การเก็บรวบรวมขอมูล
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)

ไดแก บุคลากร กองงานวิทยาเขตกองบริการอาคาร
สถานท่ีและยานพาหนะพระราชวังสนามจันทร
มหาวิทยาลัยศลิปากร จำนวน 24 คน

การสนทนากลมุ (Focus Group Discussion)
ไดแก หวัหนางาน กองงานวทิยาเขต กองบรกิารอาคาร
สถานท่ีและยานพาหนะพระราชวังสนามจันทร
มหาวิทยาลัยศลิปากร จำนวน 16 คน

เก็บขอมูลดวยการใชแบบสอบถาม ไดแก
บุคลากร กองงานวิทยาเขต กองบริการอาคารสถานท่ี
และยานพาหนะพระราชวังสนามจันทร จำนวน 136  คน

การสัมภาษณผเูชีย่วชาญ (Office Management)
จำนวน 3 คน ไดแก  อาจารย ดร.เฉลมิชยั กติตศิกัดิน์าวนิ
รักษาราชการแทนหัวหนาสาขาวิชาการจัดการชุมชน
ผูบริหารหลักสูตรบริหารระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี, นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ
หัวหนาสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขต
กําแพงแสน, อาจารยจุรีวรรณ จันพลา อาจารย
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน

7. การวเิคราะหขอมูล
หลังจากไดรบัแบบสอบถามกลับคืนมาแลว

ผูวิจัยไดนำขอมูลท้ังหมดมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส
และทำการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตรเพ่ือคำนวณหา
คาสถติดิงันี้

7.1 สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมลู
7.1.1 สถิติพื้นฐานเพ่ือใชศึกษา

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
7.1.1.1 ความถ่ี (Frequency)
7.1.1.2 รอยละ (Percentage)
7.1.1.3  คาเฉลีย่ (Mean)
7.1.1.4 ความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)
7.2 การวิเคราะหขอมูลเชิง เ น้ือหา

(Content Analysis) ทีไ่ดจากการสัมภาษณ และแบบ
สอบถามปลายเปดเ ก่ียวกับแนวทางการพัฒนา
สำนักงานประหยัดกระดาษ ของสำนักงานอธิการบดี
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และสรุปประเด็น
สำคัญและเสนอในลักษณะความเรยีง

8. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
1. ผลการวิจัยพบวา ลักษณะงานและ

ความเชื่อมโยงของงานในการใชกระดาษปริมาณ
มากของเจาหนาท่ีตามสายงาน กองงานวิทยาเขต
กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะพระราชวัง
สนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการติดตอ
ราชการตางๆ กับหนวยงานภายในกับกองงาน
วิทยาเขต อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80
รองลงมาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อยูในระดับ
ปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.31 และคณะวิชาศูนย
สถาบนั อยใูนระดับปานกลาง

การศกึษาแนวทางการพัฒนาสำนักงานประหยัดกระดาษของสำนกังานอธิการบดี
ธรีศักด์ิ อนุอารมยเลิศ
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มคีาเฉลีย่เทากับ 3.28 ตามลำดบั ดงัแสดงในรูปท่ี 1

ก อ ง ง า น วิ ท ย า เ ข ตป ร ะ ก อบ ไ ป ด ว ย
งานสารบรรณ งานการเจาหนาท่ี งานประชาสัมพันธ
งานแผนงานและวิเทศสัมพันธ งานคลังและงานพัสดุ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ นอมจิตร บุญชะโด
(2550) พบวาการพัฒนาระบบงานสารบรรณ โรงเรียน
ขาวคุรุประชาสรรค กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดรอยเอ็ด
โดยใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ
ทำใหการจัดทำเอกสาร มีขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจนขึ้น มีการกำหนดผูมีหนาที่ใหผูรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน สามารถจัดทำเอกสารไดอยางถูกตองเพราะมี
กระบวนการตรวจสอบคำถูก – ผดิ ตรวจรูปแบบเอกสาร
และความเหมาะสมของขอความหรอืภาษาท่ีใชสงผลให
เอกสารทีส่งออกไปมคีวามถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจบุนั
(2) การโตตอบเอกสาร สามารถดำเนินการโตตอบ
เอกสารไดทันเวลาท่ีกำหนดไว และมคีวามถกูตองตาม
แบบฟอรมของเอกสารเพราะมีการตรวจสอบกอน
การลงนาม (3) การจัดเก็บเอกสารมีการใชคอมพวิเตอร
ชวยในการจัดเก็บเอกสารทำใหสามารถจัดเก็บได
อยางเปนระบบ คนหางายและสะดวกมากย่ิงขึ้น
(4) การทำลายเอกสาร สามารถใชโปรแกรม E – office

ที่พัฒนาข้ึนคนหาเอกสารไดอยางรวดเร็ว ทำใหไม
เสียเวลา และมีเวลาเหลือในการตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสารท่ีจะทำลายมากข้ึน รูปแบบการทำลาย
เอกสารมีความชัดเจนมากข้ึน งายตอการปฏิบัติ
และการตรวจสอบ และสอดคลองกับผลการศึกษา
ของเยาวลักษณ งวนสน (2551) พบวาพัฒนาการ
ดำเนินงานสารบรรณ โรงเรียนบานนาเชือกวิทยาคม
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โดยใชกลยุทธ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน ทำให
ผูรวมศึกษาคนควา ครูผูรับผิดชอบงานสารบรรณ
มีความรู ความเขาใจ รูจักข้ันตอนการปฏิบัติงาน
สารบรรณไดถกูตองสามารถนำระบบคอมพิวเตอรมาใช
ในการบริหารงานสารบรรณได ซึ่งจะชวยใหสามารถ
ปฏบิตังิานไดรวดเรว็ การจัดเก็บงานไดเปนระบบ คนควา
ไดงาย ประหยัดเวลา ขอมลูเปนปจจบุนัมคีวามถูกตอง

2. พฤติกรรมการใชกระดาษในการปฏิบตังิาน
ของเจาหนาท่ี กองงานวทิยาเขต กองบริการอาคารสถานท่ี
และยานพาหนะพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พบวา  การใชกระดาษปริมาณมากในการ
ติดตอราชการ จำแนกตามประเภทท่ีมีการใชกระดาษ

การศกึษาแนวทางการพัฒนาสำนักงานประหยัดกระดาษของสำนกังานอธิการบดี
ธรีศักด์ิ อนุอารมยเลิศ
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ติดตอประสานงาน หนังสือราชการ อยูในระดับมาก
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.61 รองลงมาการจัดทำรายงาน
อยใูนระดับปานกลาง มคีาเฉลีย่เทากับ 3.46 และการ

บันทึกการอัดจารบีของยานพาหนะในทุก 1,500 กม.
หรือทุก 1 เดือน อยใูนระดับปานกลาง มคีาเฉลีย่เทากบั
3.41 ตามลำดบั ดงัแสดงใน รปูที ่2

การใชกระดาษในการติดตอราชการตางๆ
สามารถแบงออกเปน 2 สวนคือ หนวยงานภายใน ไดแก
กองงานวิทยาเขต วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
คณะวิชาศูนย สถาบนั และหนวยงานภายนอก จำแนก
ตามประเภทที่มีการใชกระดาษติดตอประสานงาน
หนังสือราชการ การจัดทำรายงาน การบันทึกการอัด
จารบขีองยานพาหนะในทุก 1,500 กม. หรือทุก 1 เดือน
เก็บเอกสารไวตรวจสอบ อางอิง หลักฐาน การดำเนิน
งาน เอกสารตนฉบบัมจีำนวนมาก และเอกสารตองได
รบัการอนมุตัโิดยผบูงัคับบัญชา สงักดัหนวยงานความ
สัมพันธมีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอแนวทาง
การลดการใชกระดาษ เพราะในลักษณะงานท่ีมีความ
แตกตางกันความจำเปนในการใชกระดาษจำนวนมาก
เชน งานพัสดุ งานคลงั งานแผนงานและวิเทศสัมพนัธ
เพราะตองเก็บเปนหลักฐานทางราชการ ใบสำคญัรบัเงิน
การประเมินข้ันเงินเดือน ซึ่งพฤติกรรมดังกลาว เปน

พฤติกรรมตามบทบาทหนาท่ี (In-role behavior) เปน
พฤติกรรมทีอ่งคการไดกำหนดหนาทีค่วามรบัผดิชอบให
พนักงานอยางชัดเจนและอยูภายใตเงื่อนไขการให
รางวัลผูปฏิบัติงานรูสึกวาตนเปนสวนหน่ึงภายใน
ระบบงานและแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมการทำงานภายใต
ระบบงานขององคการ ซึง่เปนพฤติกรรมทีอ่งคการใชใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Smith; et al. 1983)
สอดคลองกับ Podsakoff (2000) ทำการศึกษา
บรรยากาศองคการความพึงพอใจในการทำงาน
สมรรถนะ และความต้ังใจในการทำงานของพยาบาลใน
โรงพยาบาลกลมุตวัอยางเปนพยาบาลจากโรงพยาบาล
22 แหง จำนวน 2,400 คน ผลการศึกษาพบวา
บรรยากาศองคการมีความสัมพนัธกบัความพงึพอใจใน
การทำงาน สมรรถนะในการทำงาน และความต้ังใจใน
การทำงานของพยาบาลโดยบรรยากาศองคการมีสวน
ในการสนับสนุนตอบุคลิกภาพของพยาบาลในการรับรู
บรรยากาศองคการ

การศกึษาแนวทางการพัฒนาสำนักงานประหยัดกระดาษของสำนกังานอธิการบดี
ธรีศักด์ิ อนุอารมยเลิศ
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3. แนวทางการเสริมสรางพฤติกรรมการ
ประหยัดกระดาษในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี กอง
งานวิทยาเขต กองบริการอาคารสถานท่ีและยาน
พาหนะพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ
3.42 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การใชกระดาษ

Reuse อยใูนระดบัมาก มคีาเฉลีย่เทากับ 3.61 รองลง
มาทำเอกสารฉบับรางกอนทำฉบับจริงเพื่อใหผูบริหาร
ตรวจสอบอยใูนระดบัปานกลาง มคีาเฉลีย่เทากับ 3.44
และการใชเทคโนโลยีชวยในการทำงาน อยูในระดับ
ปานกลาง มคีาเฉลีย่เทากับ 3.43 ตามลำดบัดังแสดง
ในรปูท่ี 3

แนวทางการเส ริมสรางพฤติกรรมการ
ประหยัดกระดาษในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
กองงานวิทยาเขต กองบริการอาคารสถานท่ีและยาน
พาหนะพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร
สอดคลองกับแนวทางการประหยัดกระดาษของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย (2556) สรปุไดวา
1)ใหใชกระดาษอยางคุมคาใชทั้งสองหนา 2)ในสำนัก
งานใหใชการสงเอกสารตอๆ กนั แทนการสำเนาเอกสาร
หลายๆ ชุด เพ่ือประหยัดกระดาษ ประหยัดพลังงาน
3) ลดการสูญเสียกระดาษเพ่ิมมากขึน้ ดวยการหลีกเล่ียง
การใชกระดาษปะหนาโทรสารชนิดเต็มแผนและใช
กระดาษขนาดเล็กท่ีสามารถตัดพับบนโทรสารไดงาย
และ 4) ใชการสงผานขอมูลขาวสารตางๆ ผานระบบ

คอมพิวเตอรโดยโมเด็มหรือแผนดิสก แทนการสง
ขาวสาร ขอมูลโดยเอกสาร ชวยลดขั้นตอนการทำงาน
ซึง่สมัพันธการศึกษาของมหาวทิยาลัยเชียงใหม (2555)
พบวาส่ิงท่ีเดนชัดของการดำเนินการระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส คือ บุคลากรสามารถติดตามเอกสาร
เขา-ออกของตนเองไดอยางสะดวก การติดตามขาวสาร
งานภายในของมหาวิทยาลัยผานระบบขาวดวน-แจงเตือน
ทำใหบุคลากรไดรับขอมูลไดรวดเร็วขึ้น การสงเอกสาร
ระหวางกันจะรวดเร็วแมการสงขามคณะ สำนกั สถาบนั
จะไปไดทนัที สงผลในการเพิม่ประสิทธิภาพการทำงาน
โดยรวมของมหาวทิยาลัย การเนนในเร่ืองความเร็วและ
เวลาเปนสิ่งที่ไดประโยชนอยางชัดเจนเพื่อการจัดการ
เอกสารของมหาวิทยาลัยท่ีดีขึ้น
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9. ขอเสนอแนะ
1. ผูบริหารมีนโยบายท่ีชัดเจนและ

สนับสนุนเพื่อพัฒนางานสำนักงานประหยัดกระดาษ
อยางตอเน่ืองพรอมทั้งจัดทำโครงการประเมินหรือวิจัย
เพื่อหาขอสรุปและจัดเก็บเปนหลักฐานอางอิง เพราะ
เอกสารท่ีเก่ียวของและงานวิจัยที่จะนำมาอางอิงยังมี
คอนขางนอยและมีจำกัด

2. สถานศึกษาควรสงเสริมและใหการ
สนับสนุนในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยใน
การบรหิารจดัการเพราะนอกจากจะเปนการเพ่ิมประสทิธิ
ภาพและประสิทธิผลของงานแลวยังเปนการเพ่ิมพูน
ความร ูความสามารถ ของบุคลากรและเปนการพัฒนา
บคุลากรเขาสโูลกของเทคโนโลยีและการแขงขนัดวย

3. ควรมีการสรางแรงจูงใจหรือแสวงหา
กลยุทธที่จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทำงานของ
บคุลากรใหมทีศันคตแิละใหการยอมรับเทคโนโลยใีหมๆ
ทีม่ปีระโยชนในสำนกังานอยางเปนรปูธรรมนำไปสกูาร
ปฏิบัติอยางจริงจัง

4. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรได
ศึกษาคนควา อบรมสัมมนาหรือศึกษาตอในระดับท่ี
สงูข้ึนเกีย่วกบัดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
1. ศกึษาประสิทธิภาพของสำนักงานประหยัด

กระดาษของสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจนัทร

2.  ศกึษาผลตอบแทนการลงทุนตามนโยบาย
สำนักงานประหยัดกระดาษของสำนักงานอธิการบดี
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

3.  ศกึษาผลกระทบเชงิพฤติกรรมศาสตรของ
การดำเนินงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส (E - Office)

4. ศกึษาสถิตกิารใชกระดาษและแนวโนมเพือ่
การวางแผนในการดำเนินงาน

5. ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร และ
การเขาถึงการใชงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส
(E - Office)

สำนักงานท่ีลดการใชกระดาษเปนเปาหมาย
ที่ สำคัญในยุ คอิ เ ล็ กทรอ นิกส สิ่ ง ที่ ต อ งการ คือ
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความรวดเร็ว เอกสาร
อิเล็กทรอนิกสสามารถสงผานในชองส่ือสารไดอยาง
รวดเร็ว  การเดินทางของคล่ืนสัญญาณอิเล็กทรอนิกสใช
ความเร็วเทากับแสง การจัดสงอีเมลและขอความ
บนเครือขายมตีนทุนโดยรวมถูกกวาวิธกีารอ่ืน ดงัน้ัน จงึ
มีผูนิยมใชงานบนเครือขายจำนวนมากจุดเดนของการ
สรางสำนักงานท่ีไรกระดาษอกีประการหน่ึงคอื เอกสาร
อิเล็กทรอนิกสทำใหสถานท่ีทำงานสะอาดและเปน
ระเบียบมาก เม่ือเอกสารส่ิงพิมพเก็บในรูปดิจิตอลจึง
ทำใหมีขอเดนอีกประการคือการเรียกคนท้ังน้ีเพราะ
ระบบ Search engine ในปจจบุนั สามารถเรยีกคนได
ทกุคำทีเ่กบ็ไว

ระบบสำนักงานท่ีลดการใชกระดาษจึงนา
จะ เปน เป าหมายที่ สำคัญขององคกรที่ จะ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงานภายใน ลดคาใชจายโดยรวม
สรางความสะดวกในการทำงาน  สรางสิง่แวดลอมทีใ่ห
กับสังคมและยังสรางความกาวหนาใหกับประเทศชาติ
ปญหาสำคัญท่ีจะกาวเขาสรูะบบสิง่แวดลอมไรกระดาษ
อยูที่ตัวบุคลากร ซึ่งจะตองไดรับการดำเนินการอยาง
จริงจัง สรางความเขาใจและเตรียมการใหทุกคน
ในองคกรตระหนักและหันมาใชกระดาษแบบ
อเิล็กทรอนกิสใหมากข้ึน พรอมลดการใชกระดาษจริง
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*  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม

การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
สำหรบัโรงเรยีนเอกชน
The Development of  School - Based - Management
Model  For Private School
ชญานี  ภัทรวารินทร*

บทคัดยอ
การวิจยัครัง้น้ี มวีตัถุประสงคเพ่ือ 1) ศกึษาสภาพปจจบุนัและความตองการของการบรหิารโดยใชโรงเรยีน

เปนฐานสำหรับโรงเรยีนเอกชน  2) พฒันารปูแบบการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานของโรงเรยีนเอกชน  มขีัน้ตอน
การวจิยั ประกอบดวย  5 ขัน้ตอน  ดงันี ้ 1) ศกึษาเพ่ือกำหนดกรอบแนวคดิในการวิจยั  โดยการวิเคราะหสงัเคราะห
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  2) ศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานประกอบการสรางรูปแบบ  โดยศึกษาสภาพ
ปจจบุนัและความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานสำหรบัโรงเรียนเอกชน  3) สรางรปูแบบการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานสำหรบัโรงเรียนเอกชน  โดยใชขอมลูสภาพปจจบุนัและความตองการจำเปนในการพัฒนา
รปูแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสำหรบัโรงเรยีนเอกชน  และคาดัชนีการเรียงลำดับความสำคัญของความ
ตองการจำเปน  4)  ตรวจสอบรปูแบบ ตรวจสอบความเปนไปไดและความเหมาะสมของรูปแบบ  ใชวธิกีารสัมมนา
กลมุผทูรงคุณวฒุ ิ  5)  ปรับปรุงและนำเสนอรูปแบบ

ผลการวจิยัพบวา  (1) สภาพปจจบุนัของโรงเรียนเอกชน  มสีภาพการบรหิารโรงเรียนตามหลักการบริหาร
โดยใชโรงเรยีนเปนฐาน อยใูนระดบัมาก เรยีงตามลำดบัดงัน้ี 1) ดานหลักการมภีาวะผนูำแบบเกือ้หนุน  2) หลกั
การบริหารตนเอง  3) หลกัการพัฒนาท้ังระบบ 4) หลกัความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได  5) หลักการบริหารแบบ
มีสวนรวม และ 6) หลักการกระจายอำนาจ สวนความตองการของโรงเรียนเอกชน  ในการบริหารโรงเรียนตาม
หลักการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน อยใูนระดบัมากทีส่ดุ  เรยีงตามลำดบัดังน้ี  1) ดานหลักการมภีาวะผนูำ
แบบเก้ือหนุน 2) หลักการบริหารตนเอง 3) หลักการพัฒนาท้ังระบบ 4) หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได
5) หลักการบริหารแบบมีสวนรวม  และ 6) หลักการกระจายอำนาจ  (2) รปูแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานสำหรบัโรงเรียนเอกชน  ประกอบดวย 4 สวน ดงันี ้สวนท่ีหนึง่  วตัถปุระสงค แนวคิด และหลกัการของรปูแบบ
สวนที่สอง องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสำหรับโรงเรียนเอกชน ประกอบดวย
องคประกอบทีส่ำคญั ไดแก 1)  ปจจยัปอนเขา  2) กระบวนการ  3) ผลผลิต/ผลลัพธ  4) ขอมลูปอนกลบั และ
5)  สภาพแวดลอมภายนอก  สวนทีส่าม  แนวทางการนำรูปแบบไปใช  และสวนทีส่ี ่ เงือ่นไขความสำเร็จ
คำสำคญั: การพัฒนารูปแบบ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนเอกชน
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ABSTRACT
The purpose of this research were to  (1) study  the  current  status  and  needs  of

School-Based  Management  for  Private School. (2) develop a School-Based  Management  Model for
Private School. The research procedure  consisted  of  5 steps as follows :  1) Studied to determine
the conceptual framework for the research by analyzing, synthesizing researches and related
documents.   2) Analyzed  current  status  and needs  data of  School-Based  Management for Private
School.  3) Constructed  of  School- Based  Management  Model for  Private School based  on  current
status  and  needs  data  through  Priority  Needs  Index  method   4)  Validated  the  appropriateness
and  the  feasibility of  the  model  by  experts   judgment  method  through  focus group  seminar.
5) Adjusted  and  proposed  the  Model.

The  research  findings  revealed  that  (1) Data  related  states of School-Based  Management
for Private  School  were  at  the   high level.  In  the  following  orders  1) Transformation   Leadership.
2) Self-Management. 3) Whole  School  Approach. 4) Check and Balance. 5) Participation.
and 6) Decentralization. Data  related  needs of School-Based  Management  for  Private  School
were at the highest  level.  In the following orders 1) Transformation  Leadership. 2)  Self-Management.
3)  Whole School Approach.  4) Check and Balance.  5) Participation  and  6) Decentralization.
(2)  The  Model  of   School-Based  Management   for  Private  School  which  composed  of   4  parts.
1) Purpose , Concept  and  Principles  of  model.   2) The components  of  School-Based  Management
Model  for  Private School were  as followed   Input,  Process,  Output/Outcome, Feedback and  External
environment.  3)  Model  Guidelines  and   4)  Conditions for Success.
Keyword :  The  development  of   model,  School-Based-Management, Private School

บทนำ
การศึกษาเปนกระบวนการสำคัญในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใหสามารถดำรงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข  มีความสมบูรณทั้งทาง
รางกาย จิตใจ สติปญญา  มีความรูคูคุณธรรม  การ
จัดการศึกษามีเปาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ.
2545  ไดใหความสำคัญกับการใหสังคมมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา  และใหโรงเรียนเอกชนมีสวนรวมใน
การจดัการศกึษามากข้ึน ใหมคีวามคลองตวัและมอีสิระ
ในการบริหารจัดการ มีการกำกับติดตามประเมิน

คณุภาพและมาตรฐานจากรัฐ  โดยยดึหลักการกระจาย
อำนาจ  ตามมาตรา 39  ทีก่ำหนดใหกระทรวงกระจาย
อำนาจการบรหิารและการจดัการศึกษาท้ังดานวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบคุคล และการบรหิารท่ัวไป
ไปยงัคณะกรรมการ และสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง  การให
ประชาชนและสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เพ่ิมบทบาทและอำนาจหนาท่ีใหกับสถานศึกษา
ใหมอีสิระในการตดัสินใจเร่ืองสำคัญๆ  มคีณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนที่ประกอบดวย  ผูแทนของผูมีสวน
เก่ียวของ เพ่ือมุงใหการจัดการศึกษาของเอกชน
มคีณุภาพมากข้ึนแตจากการท่ีสำนกังานเลขาธิการสภา

การพฒันารปูแบบการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สำหรบัโรงเรยีนเอกชน
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การศึกษาไดดำเนินการติดตามและประเมินผล
การปฏิรูปการศึกษาท่ีผานมา พบวายังมีปญหาท่ีตอง
เรงปรับปรุงแกไข พัฒนา และสานตอในดานการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา  และการ
สงเสริมการมีสวนรวมรวมทั้งการกระจายอำนาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางสูเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาแมจะไดมีการออก
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจาย
อำนาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 แลว
แตหนวยปฏิบัติยังไมมีอิสระและความคลองตัวใน
การบรหิารจดัการศึกษาเทาท่ีควร  สวนการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา พบวา การจัดการศึกษาเอกชนยัง
ไมมกีารขยายตัวเทาท่ีควร ในปการศึกษา 2555  รฐับาล
ตั้ ง เปาหมายใหโรงเ รียนเอกชนที่ เปดสอนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหรับนักเรียนเพ่ิมขึ้นในสัดสวน
รอยละ  30  ซึง่ก็ไมสามารถกระทำได  สดัสวนนักเรียน
โรงเรียนเอกชนเปรียบเทียบกับโรงเรียนรัฐบาล พบวา
นกัเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษามี
เพยีงรอยละ 18.9    ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน  รอยละ
13.1 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  รอยละ  20.5  และ
นักศึกษาเขาเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนระดับอุดม
ศึกษามีเพียงรอยละ 18.3  (สำนักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา, 2556: ออนไลน)

การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนก็เชน
เดยีวกนั ตามพระราชบัญญตัโิรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
โรงเรียนเอกชนมีฐานะเปนนิติบุคคล มีคณะกรรมการ
บริหาร  ทำหนาท่ีบริหารจัดการโรงเรียน  และสามารถ
จัดการศึกษาไดทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาตามที่
กฎหมายกำหนด  โดยรัฐตองกำหนดนโยบายและ
มาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีสวนรวมของเอกชนใน
ดานการศึกษา แตถงึขณะนีก้ารดำเนินการตามพระราช
บญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิม
เติม   (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญตัโิรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550  ดงักลาวก็ยงัมไิดมคีวามคืบหนาใน
สวนของการศึกษาเอกชน การดำเนินงานบางเร่ือง

ตองอยูภายใตสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซึ่ ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางแหงขาดความรู
ความเขาใจในการจดัการศึกษาเอกชน อกีทัง้สำนักงาน
สงเสริมการศึกษาเอกชนยังขาดบทบาทท่ีชดัเจน  ทำให
โรงเรียนเอกชนสวนใหญเพียงแตรับรูวาการกระจาย
อำนาจและการมีสวนรวมเปนส่ิงท่ีดี แตในทางปฏิบัติ
โรงเรียนเอกชนยังไมมีการดำเนินการอยางจริงจัง
มากนัก  ยังคงดำเนินการไปตามปกติเพราะยังไมมี
ความชดัเจนในทางปฏิบตั ิ ปญหาอุปสรรคของโรงเรียน
เอกชนที่เกิดขึ้นเม่ือมีการกระจายอำนาจการบริหาร
ปรากฏวาผูบริหารและครูจะยกประเด็นปญหาดาน
ปจจยั  เชน งบประมาณไมเพียงพอ ครไูมเพียงพอ ภาระ
งานมาก รวมถึงวสัดอุปุกรณไมเพยีงพอ  ซึง่สาเหตมุา
จากโรงเรียนเอกชนยังมีความพรอมในการบริหาร
จดัการนอย  ความพรอมดานวิชาการยังตองพึง่ภาครัฐ
ในขณะท่ีภาครฐัก็มงีบประมาณจำกัด การดแูลโรงเรยีน
เอกชนดานวิชาการไมเพียงพอ  ในดานบุคลากร ครู
โรงเรยีนเอกชนสวนหน่ึงไดรบัเงินเดือนไมเตม็วฒุ ิ และ
หรือ ไมมบีญัชีเงนิเดือนท่ีแสดงใหเห็นถึงความกาวหนา
ในอาชีพ  จึงเปนเหตุหน่ึงใหครูเขา-ออกบอยและลา
ออกระหวางปการศกึษา การบรหิารงานท่ัวไปยงัไมเปน
ระบบ ไมมรีปูแบบทีช่ดัเจน  (สำนกังานคณะกรรมการ
สงเสรมิการศกึษาเอกชน, 2556  ออนไลน)  ดังน้ันการ
นำการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาเปนหลกัในการ
บริหารจัดการโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ มีการกระจาย
อำนาจการบริหารและจดัการศึกษาจากสวนกลางไปยัง
โรงเรียนโดยตรง  ใหโรงเรียนมีอำนาจหนาที่ ความ
รบัผดิชอบ มอีสิระและมีความคลองตัวในการตัดสนิใจ
ทัง้ 4 ดาน  โดยมคีณะกรรมการบริหารรวมกันบรหิารให
เปนไปตามความตองการของผูเรียนและชุมชน จึงนา
จะเปนทางเลือกหนึ่งที่โรงเรียนเอกชนจะพัฒนาการ
บริหารโรงเรียนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน

จากเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูวิจัยในฐานะ
ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนมีความสนใจและตระหนัก
ถงึความสำคญัของการบรหิารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานที่
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รองรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พทุธศักราช 2545  ใหมคีวามชัดเจนย่ิงข้ึน
โดยจะศึกษาวารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานสำหรับโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสมควรเปนอยางไร
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสำหรับ
โรงเ รียนเอกชนท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกบับรบิทของสงัคมไทยหรอืไม  และเพือ่จะได
นำรปูแบบดงักลาวมาเปนแนวทางในการบริหารจดัการ
ศกึษาในโรงเรยีนเอกชนตอไป

วตัถุประสงคของการวิจยั
1.  เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน และความ

ตองการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสำหรับ
โรงเรียนเอกชน

2.  เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานสำหรบัโรงเรยีนเอกชน

ความสำคัญของการวจิยั
การศึกษาวิจยัคร้ังนีท้ำใหทราบถึงรปูแบบการ

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่เหมาะสมกับโรงเรียน
เอกชน  เพือ่ใชเปนแนวทางในการบรหิารจดัการโรงเรยีน
เอกชนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

วิธีการดำเนินการวิจัย
ประชากรท่ีใชในการวิจยัไดแก โรงเรียนเอกชน

ในระบบโรงเรยีน ประเภทสามัญศกึษา (ทัว่ไป) จำนวน
3,145 โรงเรียน

กลุมตัวอยางไดแก โรงเรียนเอกชนจำนวน
 355 โรงเรียน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling) แบบกำหนดสดัสวน
(Proportionate) ใชจังหวัดเปนชั้นภูมิ ไดโรงเรียนใน
แตละจงัหวดัตามสดัสวนของจงัหวดั โรงเรยีนในกรุงเทพ
มหานครไดกลุมตัวอยาง 81 โรงเรียน และในภูมิภาค

ไดกลมุตวัอยาง  274  โรงเรียน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี  มี  4  ฉบับ

ไดแก 1)  แบบวเิคราะหเน้ือหา  2) แบบสอบถามความ
ถกูตองและความเท่ียงตรงของเน้ือหา  3) แบบสอบถาม
เพ่ือการวิจัย และ 4) แบบประเมินตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ   ซึง่เคร่ืองมอื
แตละประเภทใชเก็บรวบรวมขอมูลในแตละข้ันตอนของ
การวิจัยดังน้ี

ขัน้ตอนท่ี 1  การศึกษาเพ่ือกำหนดกรอบแนว
คดิในการวิจยั

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั  ใชแบบวเิคราะห
เน้ือหา (Content  analysis)  ทีผ่วูจิยัสรางขึน้เพ่ือใชเปน
กรอบแนวคดิในการวิเคราะหเอกสารเกีย่วกบัการศกึษา
สภาพปจจุบันและความตองการในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานสำหรบัโรงเรยีนเอกชน  โครงสรางของ
แบบวิเคราะหเอกสารประกอบดวย ขอมูลภายนอก
(ประเภทของเอกสาร ปที่พิมพ หนวยงานหรือสำนัก
พิมพ  สาขาวิชา) ขอมูลภายใน (ชื่อผูเขียนเอกสาร
ประเด็นหลักของเอกสาร เน้ือหาสาระของเอกสารท่ี
เช่ือมโยงกบัทฤษฏ ี หรอืผลการวิจัยอ่ืน  จดุเนนการจดั
เก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูล)  ขอคนพบท่ีสามารถ
นำไปใชในการจัดทำรูปแบบโดยผูวิจัยทำการเก็บรวบ
รวมเอกสารท่ีเกี่ยวของจากหอสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ตางๆ  ฐานขอมลูทาง Internet และหนวยงานท่ีเกีย่วของ
กบัโรงเรียนเอกชน แลวทำการศึกษา / วเิคราะห  สรุป
ประเด็นและบันทึกขอมูลในแบบวิเคราะหเอกสาร
ที่สรางข้ึน

ขัน้ตอนที ่2  การศึกษาและวเิคราะหขอมลู
พื้นฐานประกอบการสรางรูปแบบ

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  แบบ
สอบถามความถูกตองและความเท่ียงตรงของเน้ือหา
และ แบบสอบถามเพือ่การวิจยั  โดยมีขัน้ตอนการสราง
และพฒันาเครือ่งมือ  ดงันี้

การพฒันารปูแบบการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สำหรบัโรงเรยีนเอกชน
ชญาน ี ภทัรวารนิทร
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1. นำเครือ่งมอืใหผเูชีย่วชาญ  จำนวน 5 คน
โดยเลือกแบบเจาะจง ตรวจสอบวิเคราะหหาคาความ
สอดคลอง และความตรงของเนื้อหา  เพ่ือเลือกขอ
คำถามท่ีมคีา IOC ตัง้แต .60 ขึน้ไป

2.  นำเครือ่งมอืไปทดลองใช  (Try  out)  กบั
ผบูรหิารโรงเรยีนเอกชนซึง่ไมใชกลมุตวัอยางในการวจิยั
จำนวน  40  คน  เพ่ือนำมาวเิคราะหหาคาความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัโดยใชคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา
ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach, 1974: 161) โดย
กำหนดคาความเช่ือมั่นตั้งแต .80 ขึ้นไปเปนเกณฑ
คณุภาพของเคร่ืองมือ  ซึง่ผลการวเิคราะหขอมลูพบวา
คาความเชือ่มัน่ (reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบบั
มคีาเทากับ .981

3.  นำเครือ่งมอืทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
และปรบัปรงุแกไขแลว แบบสอบถามความถูกตองและ
ความเทีย่งตรงของเน้ือหา ไปใชกบักลมุตัวอยางซ่ึงไดแก
แบบสอบถามความคิดเห็นผูบริหารโรงเรียนเอกชนท่ี
เปนกลมุตวัอยาง  355 โรงเรียน  เกีย่วกับสภาพปจจบุนั
และความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scales) ตามแนวคดิของ Likert   ซึง่มกีารแสดงความ
คดิเหน็ 5 ระดับ  คอื  มากทีส่ดุ  มาก  ปานกลาง  นอย
และนอยทีส่ดุ  โดยเปนคำถามเกีย่วกบัหลกัการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 6 หลักการ ไดแก หลักการ
กระจายอำนาจ หลักการบริหารตนเอง หลักการบริหาร
แบบมีสวนรวม หลักการมีภาวะผูนำแบบเก้ือหนุน
หลักการพัฒนาท้ังระบบ และหลักความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได โดยยึดแนวคิด การกระจายอำนาจและ
บริหารจัดการศึกษา 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ
ดานงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานการ
บรหิารทัว่ไป รวมทัง้ กระบวนการบริหารงาน 4 ดาน ไดแก
การวางแผน การจดัองคกร การนำ และการควบคุม

4. ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
ติดตอขอหนังสืออนุญาตและขอความรวมมือใน
การวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสยาม

พรอมแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปเก็บรวบรวมขอมูล
กับตัวอยางทั้งส้ิน 355 โรงเรียน โดยใชวิธีจัดสงทาง
ไปรษณยีไปยงัโรงเรยีนท่ีเปนตัวอยางโดยตรงเพือ่ใหจดั
เก็บขอมลูสงคนืทางไปรษณยีทีผ่วูจิยัสอดซองจดหมาย
ติดแสตมปไปให สำหรับโรงเรียนที่ไมไดสงคืนทาง
ไปรษณียตามเวลาท่ีกำหนดไว ผูวิจัยติดตามทาง
โทรศัพทอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือขอใหสงกลับมาใหผวูจิยั

ขัน้ตอนท่ี 3  สรางรูปแบบการบรหิารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานสำหรบัโรงเรยีนเอกชน

การดำเนินการวิจยัในข้ันนี ้มรีายละเอยีดดงันี้
1. นำผลการวิจยัในข้ันตอนการกำหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจัยและศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน
สภาพปจจุบันและความตองการในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานสำหรบัโรงเรยีนเอกชน

2.  ดำเนินการรางรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรยีนเปนฐานสำหรบัโรงเรียนเอกชน  โดยใชแนวคดิ
ของ  Lunenberg and Ornstein  ทีแ่บงองคประกอบ
ของระบบ 5 ดาน  ไดแก  1. ปจจยันำเขา 2. กระบวนการ
3. ผลผลิต 4. ขอมูลปอนกลับ 5. สภาพแวดลอม
นำมาสรางเปนองคประกอบของรปูแบบการบรหิารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานสำหรับโรงเรยีนเอกชน  โดยขอมลูที่
ไดนำมาจากผลการวิจัยการศึกษาสภาพปจจุบันและ
ความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานของ
โรงเรียนเอกชน ใชเกณฑตามคาดัชนีความตองการ
จำเปน PNI Modified

3.  ผวูจิยันำเสนอรางรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรยีนเปนฐานสำหรบัโรงเรียนเอกชน   โดยนำคาดัชนี
ความตองการจำเปน PNI Modified  ที่ไดจากการวิจัยมา
เสนอเปนองคประกอบของรูปแบบ

4. นำรางรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน  พรอมราย
ละเอียดของรูปแบบเสนออาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธ
พิจารณาและปรับปรุงแกไขรูปแบบ

ผลการวิจัยในข้ันน้ี  ทำใหไดรางรูปแบบการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสำหรับโรงเรียนเอกชน
ทีพ่รอมสำหรบัการนำไปตรวจสอบความเหมาะสมและ

การพฒันารปูแบบการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สำหรบัโรงเรยีนเอกชน
ชญาน ี ภทัรวารนิทร
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ความเปนไปไดของรูปแบบ
ขั้นตอนท่ี 4  ตรวจสอบรูปแบบ
เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั  เปนแบบประเมนิ

รูปแบบ  ใชเก็บรวบรวมขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิ/
ผเูช่ียวชาญ  จำนวน 9 คน  เก่ียวกับองคประกอบรปูแบบ
และความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะที่ เ ก่ียวของกับ
รปูแบบ  โดยมีลำดับข้ันในการสรางแบบประเมนิ ดงัน้ี

ก)  ผวูจิัยจัดทำรางเปนแบบประเมนิรูปแบบ
และรายการขอคำถามตามจำนวนองคประกอบใน
รูปแบบ

ข)  เสนออาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ  เพือ่
ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา และความตรงตาม
โครงสราง

ค)  ปรับปรุงและจัดทำแบบประเมินรูปแบบ
ฉบับสมบรูณแลวจึงนำไปเก็บรวบรวมขอมลู

ขัน้ตอนท่ี 5  ปรบัปรงุและนำเสนอรูปแบบ
การวิจัยในขั้นน้ี  เปนการนำขอมูลความ

คิดเห็น  ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ /ผูเช่ียวชาญ
มาทำการปรบัปรุงรปูแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานสำหรับโรงเรียนเอกชน แลวเสนอเปนรูปแบบ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสำหรับโรงเรียน
เอกชน ฉบบัสมบรูณ

การวิเคราะหขอมลู และสถิตทิีใ่ชในการวจิยั
1. วเิคราะหตวัแปรโดยใชการวิเคราะหหาคา

ความสอดคลอง IOC (index of item objective
congruence) สำหรับขอคำถามในรางแบบสอบถาม
เก่ียวกับสภาพปจจุบันและความตองการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานสำหรบัโรงเรยีนเอกชน
         2. การวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถาม เ ก่ียวกับสภาพปจจุบันและ
ความตองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสำหรับ
โรงเรียนเอกชน ใชคาเฉล่ีย  (X) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แลวนำคาเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑตามแนวคดิของเบสท (Best)

             3. การวิเคราะหการจัดลำดับความตองการ
จำเปน ใชสูตร Modified Priority Needs Index
(PNI Modified) ซึ่งเปนดัชนีจัดเรียงลำดับความสำคัญ
ของความตองการจำเปนที่ใชหลักการประเมินความ
แตกตางและเปนสูตรที่  นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล
วองวานิช (2542) ไดปรับสูตรการคำนวณมาจาก
คาดัชนี PNI โดยการหาคาผลตางระหวางคาเฉล่ียของ
สภาพที่คาดหวัง (I) กับคาเฉลี่ยของสภาพท่ีเปนจริง
ในปจจุบนั (D) แลวหารดวยคาเฉลีย่ของสภาพท่ีเปนจรงิ
ในปจจบุนั (D) เพือ่ถวงน้ำหนักกอนทีจ่ะนำมาจดัลำดบั
โดยใชหลักการกำหนดความตองการจำเปนจากระดับ
สภาพปจจุบันแลวจัดลำดับความสำคัญของความ
ตองการจำเปนตามคา PNI Modified โดยใชสตูรในการคำนวณ

   PNI
 Modified

  =   (I – D) / D 

การพฒันารปูแบบการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สำหรบัโรงเรยีนเอกชน
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ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐานสำหรับโรงเรียนเอกชน ผูวิจัย
สรุปผลตามวตัถุประสงคการวิจยั ไดดงัน้ี

1. เพือ่ศึกษาสภาพปจจุบนัและความตองการ
ของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสำหรับ
โรงเรียนเอกชน

ผลการวิจัยคร้ังน้ี  พบวา  สภาพการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสำหรับโรงเรียนเอกชน
ในภาพรวมมีสภาพการดำเนินการในระดับมาก
เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีการดำเนินการอยูใน
ระดบัมากทุกดาน โดยเรียงลำดบัจากมากดงันี ้ 1) ดาน
หลักการมีภาวะผูนำแบบเก้ือหนุน (คาเฉล่ีย S.D.
= 4.16)  2) หลักการบริหารตนเอง (คาเฉล่ีย S.D.
= 4.06) 3) หลักการพัฒนาท้ังระบบ (คาเฉล่ีย S.D.
= 4.02) 4) หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได
(คาเฉล่ีย S.D. = 3.94) 5) หลักการบรหิารแบบมีสวน
รวม (คาเฉล่ีย S.D. = 3.93)  และ 6) หลักการกระจาย
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อำนาจ (คาเฉลีย่ S.D. = 3.79)  สวนความตองการใน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
โดยภาพรวมมีความตองการที่จะดำเนินการระดับมาก
ทีส่ดุ  โดยเรยีงลำดบัจากมากท่ีสดุ ดงันี ้  1) ดานหลกั
การมีภาวะผนูำแบบเกือ้หนนุ (คาเฉล่ีย S.D. = 4.65)
2) หลักการบริหารตนเอง (คาเฉล่ีย S.D. = 4.61)
3) หลักการพัฒนาทั้งระบบ (คาเฉล่ีย S.D. = 4.59)
4) หลักความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (คาเฉล่ีย S.D.
= 4.56) 5) หลกัการบรหิารแบบมสีวนรวม (คาเฉล่ีย S.D.
= 4.54)  และ 6) หลกัการกระจายอำนาจ  (คาเฉล่ีย S.D.
= 4.52)

ผลการวิจัยคาความตองการจำเปนใน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน
ดวยคาดัชนี  PNImodified พบวา  มีลำดับความ
ตองการจำเปนจากมากไปหานอย  ดงันี ้1) การบรหิาร
แบบมสีวนรวม (PNImodified  = 0.155)  2)  ความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (PNImodified  = 0.154)
3) การพัฒนาท้ังระบบ   (PNImodified  = 0.141)
4) การบริหารตนเอง   (PNImodified  = 0.135)
5) การมีภาวะผูนำแบบเก้ือหนุน (PNImodified  =
0.117)   6) การกระจายอำนาจ (PNImodified  = 0.098)

ผลการวิจัยท่ีไดจากการวิเคราะหเน้ือหาเชิง
คุณภาพจากเอกสารและแบบสอบถามสภาพปจจุบัน
และความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
สำหรับโรงเรียนเอกชน  โดยผูวิจัยไดคัดเลือกลำดับ
ความตองการจำเปนดวยคาดชัน ี PNImodified  ในแต
ละประเด็น  สรปุผลการวิจยัไดดงันี้

1. หลกัการกระจายอำนาจ
สภาพปจจบุนั โรงเรียนเอกชนดำเนินการ

ตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนดานหลัก
กระจายอำนาจอยใูนระดับมาก โดยโรงเรียนดำเนินการ
ดานการพัฒนาอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอมใหอยู
ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย มีคาเฉลี่ยการดำเนินการ
สูงสุด และโรงเรียนดำเนินการจัดตั้งกองทุนโรงเรียน
และมีคณะกรรมการการบริหารกองทุนมีคาเฉล่ียการ

ดำเนนิการต่ำสุด
ความตองการกระจายอำนาจดาน

วชิาการ โรงเรยีนเอกชนมคีวามตองการใชสือ่นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาใหเพียงพอกับการใชงาน
ผูบริหารตองเปนผูนำการวิจัยในช้ันเรียน โดยเขามามี
บทบาทสงเสรมิใหครทูำวิจยัในชัน้เรยีน และนำผลการ
วิจัยในช้ันเรียนมาใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ความตองการกระจายอำนาจดาน
งบประมาณ โรงเรียนเอกชนมีความตองการที่จะต้ัง
กองทุน เพ่ือเปนกองทุนไวสำหรับใชจายเวลาฉุกเฉิน
และแจกจายเปนเงินโบนัสใหกับครูและบุคลากร

ความตองการกระจายอำนาจดานบริหาร
บุคคล โรงเรียนเอกชนมีความตองการท่ีจะจัดระบบ
เครือขายทรัพยากรบุคคลเพ่ือการจัดการศึกษา เพ่ือ
โรงเรียนจะไดมีเครือขายทรัพยากรบุคคลมาชวยเหลือ
โรงเรยีนท่ีขาดแคลนครไูด

ความตองการกระจายอำนาจดานบริหาร
ทั่วไป โรงเรียนเอกชนมีความตองการสรางระบบฐาน
ขอมลูทางการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทีท่นัสมยั เพือ่ชวย
ใหครู ผูบริหารสามารถนำขอมูลจากฐานขอมูลทาง
การศึกษาภายในโรงเรียนมาใชงานไดอยางสะดวก และ
ทุกคนสามารถจัดเก็บขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. หลกัการบรหิารตนเอง
สภาพปจจบุนั โรงเรียนเอกชนดำเนินการ

ตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ดานหลักการบรหิารตนเองอยใูนระดบัมาก โดยโรงเรยีน
มคีวามอสิระและความคลองตัวในการตัดสินใจเก่ียวกับ
การดำเนินกิจกรรมในโรงเรยีนดวยตนเอง มคีาเฉลีย่การ
ดำเนินการสูงสุด และโรงเรียนดำเนินการกำหนด
มาตรฐานดานอาคารสถานท่ี และสรางความสัมพันธ
กบัชุมชนของตนเองมีคาเฉล่ียการดำเนินการต่ำสุด

ความตองการ โรงเรียนเอกชนมีความ
ตองการใหกระจายอำนาจอยางแทจริงการกำหนด
มาตรฐานอาคารสถานท่ี ยังมีระเบียบกฎหมายท่ีเปน
อปุสรรคตอการกำหนดขนาดของหองเรยีน อาคารเรยีน

การพฒันารปูแบบการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สำหรบัโรงเรยีนเอกชน
ชญาน ี ภทัรวารนิทร
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และอาคารประกอบ โรงเรียนจึงมคีวามตองการท่ีจะให
มกีารแกไขระเบยีบกฎหมายท่ีจะเปดโอกาสใหโรงเรียน
ไดบริหารตนเองไดอยางแทจริง ภายใตตราสาร
จัดต้ังของโรงเรียน และบริหารจัดการโรงเรียนโดย
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน

3. หลักการมีสวนรวม
สภาพปจจบุนั  โรงเรยีนเอกชนดำเนินการ

ตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ดานหลักการมีสวนรวมอยูในระดับมาก โดยครูและ
บคุลากรของโรงเรียนมีสวนรวมในการพจิารณากำหนด
และตัดสินใจ การดำเนนิกิจกรรมตางๆ  ภายในโรงเรียน
มคีาเฉล่ียการดำเนนิการสูงสดุ และโรงเรยีนดำเนนิการ
ระดมและสรางเครือขายบุคคลและองคกรในชุมชน เพ่ือ
การบริหารงานโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ มีคาเฉล่ีย
ดำเนนิการต่ำสุด

ความตองการของโรงเรียนเอกชนมี
ความตองการใหเครือขายบุคคล ภูมิปญญาทองถ่ิน
เครอืขายครูโรงเรียนเอกชนใกลเคยีง เครอืขายผบูรหิาร
โรงเรียน คณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษา
เอกชนจงัหวัด และองคกรในชุมชน เขามามสีวนรวมใน
การบริหารจัดการโรงเรียน ทั้งในสวนของการรวมคิด
รวมทำ รวมพัฒนา และรวมรับผลประโยชน โดยมี
เปาหมายสดุทายคือพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน

4. หลกัการมภีาวะผนูำแบบเกือ้หนนุ
สภาพปจจบุนั  โรงเรยีนเอกชนดำเนนิการ

ตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดาน
หลกัการมีภาวะผนูำแบบเก้ือหนนุอยใูนระดบัมาก โดย
ผูบริหารสงเสริมใหครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง
มีคาเฉล่ียการดำเนินการสูงสุด และผูบริหารเปน
ผปูระสานความรวมมือจากชมุชน และผทูรงคุณวุฒจิาก
ภายนอก  มคีาเฉล่ียการดำเนินการต่ำสดุ

ความตองการ ผูบริหารโรงเรียนเอกชน
จำเปนตองมีบทบาทในการประสานความรวมมือจาก
ชุมชนและผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนผูบริหารสิบทิศ
โดยสามารถประสานความรวมมือกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  มีการสรางความสัมพันธที่ดีกับทุก
หนวยงาน จะทำใหสามารถใชประโยชนจากความ
สมัพนัธทีด่ใีนการชวยเหลอืในดานตางๆ ได เชน การลด
หยอนภาษีโรงเรือนรวมท้ังทำหนาที่ประสานประโยชน
ใหกับโรงเรยีน

5. หลักการพัฒนาท้ังระบบ
สภาพปจจบุนั  โรงเรยีนเอกชนดำเนินการ

ตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ดานหลักการพัฒนาทั้งระบบอยูในระดับมาก โดย
โรงเรยีนมีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีสอดคลอง
กับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก และโรงเรียนมี
แผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและ
พนัธกิจของสถานศกึษา มคีาเฉล่ียการดำเนินการสูงสุด
และโรงเรียนมีการจัดระบบโครงสรางภายในโรงเรียน
ภายในโรงเรียนใหเปนเครือขายเช่ือมโยงกันเปน
ลำดบัชัน้  มคีาเฉล่ียการดำเนินการต่ำสดุ

ความตองการ โรงเรียนเอกชนมีความ
ตองการใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน
โรงเรียนทัง้ระบบ ครบทัง้ 4 ดาน คอื ดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ  ดานการบรหิารบคุคล และดานบรหิารทัว่
ไป มกีารตรวจสอบโดยผปูกครอง คณะกรรมการ

6. หลกัความรบัผดิอยางทีต่รวจสอบได
สภาพปจจบุนั  โรงเรยีนเอกชนดำเนินการ

ตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ดาน
หลักความรับผิดอยางท่ีตรวจสอบไดอยูในระดับมาก
โดยโรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบแผนการสอนและ
บันทึกหลังสอนของครู มีคาเฉล่ียการดำเนินการสูงสุด
และโรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบผลการพัฒนาสถาน
ศกึษารวมกนัระหวางโรงเรียนและชุมชน และตนสงักดั
มคีาเฉล่ียการดำเนินการต่ำสดุ

ความตองการ ของโรงเรียนเอกชนมีความ
ตองการใหตรวจสอบผลการพฒันาสถานศึกษารวมกนั
โดยทุกฝายที่เกี่ยวของ มีระบบการทำพันธะสัญญา
ระหวางโรงเรียน บคุลากรแตละฝายและชุมชน ทีเ่รียก
วา ระบบ PSA (ระบบ PSA : Public Service Agreement)

การพฒันารปูแบบการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สำหรบัโรงเรยีนเอกชน
ชญาน ี ภทัรวารนิทร
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2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานสำหรับโรงเรียนเอกชน

รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานสำหรับโรงเรียนเอกชนที่ไดศึกษาวิจัย พบวา
ประกอบดวย 4 สวน ไดแก  สวนท่ี 1  วตัถปุระสงค แนว
คดิ และหลกัการ  สวนท่ี 2  องคประกอบของรูปแบบ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนเอกชน

ประกอบดวย  ปจจัยปอนเขา กระบวนการ ผลผลิต/
ผลลพัธ  ขอมลูปอนกลบั  และสภาพแวดลอมภายนอก
สวนท่ี 3  แนวทางการนำรูปแบบไปใช  และสวนท่ี 4
เง่ือนไขความสำเร็จ โดยผูวิจัยเสนอเปนแผนภาพรูป
แบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน
เอกชน(ฉบบัสมบรูณ)  ดงันี้

การพฒันารปูแบบการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สำหรบัโรงเรยีนเอกชน
ชญาน ี ภทัรวารนิทร
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยไดรูปแบบท่ีผานการประเมิน

และตรวจสอบความเหมาะสมและเปนไปไดจากผูทรง
คณุวฒุ ิ โดยวธิกีาร Focus  Group  ผวูจิยัขอนำเสนอ
ผลการอภิปรายในสวนขององคประกอบของรูปแบบ
ไดดังน้ี

องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานสำหรับโรงเรียนเอกชน ผูวิจัยนำผล

การศึกษาขอมูลสภาพปจจุบนัและความตองการในการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสำหรับโรงเรียนเอกชน
พบวา  ผูบริหารโรงเรียนเอกชนสวนใหญมีนโยบาย
การบริหารและพัฒนาโรงเรียนสอดคลองกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธกิาร เขตพืน้ท่ีการศกึษา และสำนัก
งานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน  โดยใชหลกั
การบริหารแบบมสีวนรวม  หลกัความรบัผดิชอบท่ีตรวจ
สอบได  หลกัการพัฒนาทัง้ระบบ หลักการบรหิารตนเอง
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หลักการมีภาวะผูนำแบบเก้ือหนุน  และหลักการ
กระจายอำนาจ เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมีระบบการ
บรหิารจัดการวิชาการ งบประมาณบุคลากร นวตักรรม
เทคโนโลยี อาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และพัฒนา
นกัเรียนใหมคีณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา  สอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่ใหโรงเรียน
มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการมีการกำกับ
ติดตามและประเมินคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
จากรัฐ สอดคลองกับแนวคิดของ รุง แกวแดง (2546:
49-50) วาโรงเรียนเอกชนมีความเปนอิสระและ
มีอำนาจในการบริหารอยางคลองตัวสูง  จุดเดน
ของโรงเรียนเอกชน คือ อำนาจในการสั่งการ ในการ
ตัดสินใจของโรงเรียนอยูที่ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ
ผอูำนวยการ ซึง่เปนทีมบรหิารมีอำนาจในการตดัสินใจ
รอยเปอรเซน็ต   ในสวนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ควรมีบทบาทหนาท่ีที่จะตองออกระเบียบ ขอบังคับ
ใหความเห็นชอบ ใหคำแนะนำ รวมทั้งกำกับดูแล
ตดิตามตรวจสอบงานตางๆ ของโรงเรียน นอกจากน้ียงั
พบวาผูบริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนควร
จะมีประสบการณการเปนผูบริหาร  มีทักษะการเปน
ผนูำครบ 3 ดาน คอื ทกัษะการคิดรวบยอด  ทกัษะดาน
มนษุยสมัพนัธ ทกัษะดานเทคนคิ ควรมวีสิยัทศัน และ
การเปนผนูำทีเ่หมาะสมกับการบริหารโรงเรียน มองเหน็
ภาพรวมท้ังระบบของโรงเรียน รวมท้ังมีเวลาใหกับ
โรงเรียนในการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน
สอดคลองกบัธรีะ  รญุเจรญิ (2547 : 19-20)  ที่กลาววา
คณะกรรมการสถานศึกษาควรมสีมรรถภาพหลายอยาง
ทั้งดานความรู ความเขาใจในเร่ืองการจัดการศึกษา
ทั้งดานอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
พระราชบัญญตักิารศกึษาแหงชาต ิการบรหิารวชิาการ
และการประกันคุณภาพ ดานทักษะความสามารถ
ในการดำเนินงานรวมกันกับโรงเรียนในเร่ืองการจัด
ทำธรรมนญูโรงเรยีน การกำหนดวสิยัทศัน การวางแผน
บริหารโรงเรียน และการประเมินแผนและโครงการ
ของโรงเรยีน และคุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการเปนกรรมการ

คอื มคีวามสนใจใฝร ูยอมรบัหลกัการและความคิดเหน็
ผูอื่น มีเวลาและมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรยีน

องคประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานสำหรับโรงเรียนเอกชน ไดแก
          1.  กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปน
ฐาน  ประกอบดวย การบรหิารแบบมสีวนรวม พบวา
มีการสรางเครือขายบุคคลและองคกรในชุมชน
ผปูกครอง และผมูสีวนไดสวนเสีย มสีวนรวมในกจิกรรม
ของโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมสีวนรวมใน
การกำหนดเปาหมายการดำเนินงานของโรงเรียน รวม
ทั้งจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจำป ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได พบวา
โรงเรียนมกีารตรวจสอบผลการดำเนนิงานของโรงเรยีน
รวมกันระหวางบาน  ชุมชนและตนสังกัด  ไมใช
คณะกรรมการจะเปนผตูรวจสอบอยางเดียว แตควรจะมี
ระบบตรวจสอบทีเ่รยีกวา ระบบ PSA (Public Service
Agreement) เปนการทำพนัธะสญัญาระหวางโรงเรยีน
บคุลากรแตละฝาย และชมุชน โรงเรยีนเอกชนจะมีการ
ตรวจสอบโดยผปูกครองเปนสำคญั รวมทัง้ผแูขงขันของ
โรงเรียนดวย การพัฒนาทั้งระบบ พบวา โรงเรียน
จะตองมกีารพฒันา ณ หนางาน  (Workplace) ซึง่กค็อื
พฒันา ณ โรงเรยีน พฒันาอยางตอเนือ่ง มกีารหมนุเวียน
เปลี่ยนงานเพ่ือใหเกิดการเรียนรู มีการพัฒนากอนการ
ปฏิบตังิาน ระหวางการปฏิบตังิาน และหลงัปฏบิตังิาน
มีการตรวจสอบ มีผูรับผิดชอบเปนคณะกรรมการ
ทำหนาที่ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงาน
มตีวัชีว้ดัความสำเร็จ นอกจากน้ียงัฝกการเปนผนูำและ
ผตูามเพ่ือเรียนรงูานท้ังระบบ  และมกีารผลดัเปล่ียนกัน
เปนผนูำและผตูาม  การบริหารตนเอง  พบวามีการ
บริหารจัดการดวยตนเอง ทั้งดานอาคารสถานท่ี
งบประมาณ การเงิน การจดัทำหลกัสูตร แบบทดสอบ
ประเมินผล วัดผล กำกับติดตามพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมท้ังมกีารกำหนดเกณฑและมาตรฐานใน
การทำงาน  การมีภาวะผูนำแบบเกื้อหนุน พบวา
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ผูบริหารมีบทบาทสำคัญในการประสานความรวมมือ
กบัชมุชนกับผทูรงคุณวฒุภิายนอก เปนนกัประสานสบิ
ทิศ สงเสริมใหขวัญกำลังใจแกครูและบุคลากรทุกฝาย
การกระจายอำนาจ  การกระจายอำนาจดานวิชาการ
พบวา ตองมีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดหาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหเพียงพอกับ
การใชงาน และครูตองมีความรคูวามเขาใจในการใชสือ่
เปนอยางด ีมกีารวิจยัในช้ันเรยีนและนำผลการวิจยัไปใช
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาโดยความรวมมือจากบุคลากรท้ังภายใน
และภายนอก จัดการเรียนรูที่หลากหลายใหเหมาะสม
กับธรรมชาติและความตองการของผูเรียน มีการนิเทศ
ติดตามพัฒนาคุณภาพการสอนโดยคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจดานงบประมาณ  พบวา ควรมกีาร
จัดตั้งกองทุนโรงเรียนและมีคณะกรรมการการบริหาร
กองทนุเพ่ือเปนกองทุนไวใชจายยามฉกุเฉิน และเปนเงิน
สนับสนุนสงเสริมขวัญกำลังใจครู มีการจัดหารายได
จากการบริหารสถานศึกษารวมท้ังมีการระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การกระจาย
อำนาจดานบุคลากร พบวา ควรมีการจดัระบบเครือขาย
ทรัพยากรบุคคลโดยเขตพ้ืนที่การศึกษาตองเปนศูนย
อำนวยการประสานงานโรงเรียนพืน้ที ่ ใหมกีารรวมกลมุ
กนั  มกีารสรางเครอืขายโรงเรียนเอกชนเพ่ือชวยเหลือกนั
สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ
มีการสรางแรงจูงใจใหปฏิบัติงานตามเปาหมายของ
โรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ การกระจายอำนาจดาน
บริหารทัว่ไป พบวา ควรมกีารสรางระบบฐานขอมลูทาง
การศึกษาโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนการสอน และ
ตองสงเสริมกิจกรรมนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนมี
คณุลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองกับหลักสูตรและมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กระบวนการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีกลาวมาน้ี สอดคลองกับงาน
วจิยัของ สมทุร ชำนาญ (2546 : 131-133)  ทีศ่กึษาวจิยั
เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
ประกอบดวย 1) ดานโครงสรางองคกร ไดแก
การกำหนดวิสัยทัศน  เปาหมายและวัตถุประสงค
 2) ดานการบริหารวชิาการ ไดแก การพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอน และการหาแนวทางแกไขปญหาการ
เรยีนรขูองนักเรียน 3) ดานการบรหิารทรัพยากรบคุคล
ไดแก การพฒันาบคุคล การประเมินผลการปฏิบตังิาน
ของผูบริหาร และบุคลากรในโรงเรียน 4) ดานการ
บริหารงบประมาณ ไดแก การกำหนดแผนงาน
และงบประมาณของโรงเรียน การรายงานผลการดำเนิน
งาน การจัดซ้ือ จัดจางในโรงเรียน 5) ดานการบริหาร
ทั่วไป ไดแก การสรางภาพลักษณที่ดีของโรงเรียน
 การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน การกำหนดนโยบาย
ของโรงเรียน และการจัดทำธรรมนูญโรงเรยีน สอดคลอง
กบังานวจิยัของ Pushpanadham, K. and Khirwadkar,
Anjali. (2003 : 38-39)  ไดศกึษาวิจยั เร่ือง ภาวะผนูำมอื
อาชีพสำหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในบริบทของประเทศอินเดีย  ผลการวิจัย พบวา
ภาวะผูนำมืออาชีพสำหรับการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน ประกอบดวย 7 ประการ คือ 1) การพัฒนา
ตนเองสำหรับการบริหารจัดการศึกษา 2) หลักการ
บรหิารจดัการศึกษา 3) การบริหารงานบุคคล  4) การ
บริหารจัดการหลักสูตรและทรัพยากร 5) การบริหาร
จัดการงบประมาณ 6) การกำกับติดตามประสิทธิผล
ของโรงเรยีน และ7) การบรหิารจดัการโรงเรียนทีด่ี

2.  หนาท่ีการบรหิาร ประกอบดวย  1)  การ
วางแผน  ซึง่เปนการกำหนดทศิทางในการทำงานของ
โรงเรียน จึงควรมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเชงิกลยุทธ  เพ่ือใหไดแผนท่ีครอบคลุมภารกจิ
และบทบาทหนาท่ีของผูที่รับผิดชอบอยางชัดเจน
สามารถนำไปกำหนดเปนแผนปฏิบัติการประจำปที่
สามารถนำไปปฏิบัติงานไดจริง และมีประสิทธิภาพ
2) การจดัองคกร โรงเรยีนตองจดัโครงสรางการบรหิาร
โรงเรียนเอกชน และกำหนดบทบาทหนาท่ีชัดเจนตาม

การพฒันารปูแบบการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สำหรบัโรงเรยีนเอกชน
ชญาน ี ภทัรวารนิทร
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โครงสรางการบริหารโรงเรียนเอกชน ใหเหมาะสมกับ
ภาระงานของโรงเรียน 3)  การนำ นำหลักการมีภาวะ
ผนูำแบบเก้ือหนุนมาเปนหลักในการปฏิบตั ิผบูรหิารตอง
เปนแบบอยางในการนำทกุดาน ทัง้ดานความร ูมนษุย
สมัพันธ และเทคนิควิธีการตางๆ จัดหาปจจยัเก้ือหนนุ
ที่จะชวยสงเสริมใหครูมีแรงจูงใจในการทำงานให
เกดิผลสำเร็จ เนนการส่ือสารท่ีมปีระสทิธภิาพ  4) การ
ควบคมุคุณภาพ  เปนการควบคุมคณุภาพโดยใชระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ที่เปนการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีทกุโรงเรียน
ใชควบคุมคุณภาพของโรงเรียน สงผลใหนักเรียนมี
คณุภาพและมาตรฐานตามท่ีโรงเรียนต้ังไว โดยผานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)   และผปูกครองและผทูีม่สีวนเก่ียวของพึงพอใจ
ซึง่สอดคลองกบัการวิจยัของ ดเิรก  วรรณเศยีร (2545 :
13-15) ซึ่งไดศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบจำลอง
แบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
สำหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับบริบท
ประเทศไทย  ประกอบดวย  6 องคประกอบ ไดแก
1) องคประกอบเบื้องตน (Introduction) ไดแก
วตัถุประสงคของรปูแบบ คณุลักษณะโรงเรยีน หลักการ
บริหาร เงือ่นไขและวธิกีารใชรปูแบบ  2) องคประกอบ
ดานการวางแผน (Planning) ไดแก การวางแผนกลยทุธ
การจดัโครงสรางงบประมาณแบบมงุเนนผลงาน การจัด
ทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำป  3) องค
ประกอบดานการจัดองคการ (Organizing) ไดแก
การจดัโครงสรางองคกรและแผนภูมกิารบริหาร การจดั
เปาหมายของโรงเรียน การจัดตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา และการกำหนดภารกิจของโรงเรียน
4) องคประกอบดานการนำ (Leading) ไดแก
ภาวะผูนำของผูบริหารการบริหารโดยองคคณะ
บุคคล การบริหารแบบมีสวนรวม การทำงานเปนทีม
การส่ือสารทีม่ปีระสิทธิภาพและการจัดการความขัดแยง
5) องคประกอบดานการควบคุม (Controlling) ไดแก

การประกนัคุณภาพและการจดัระบบการควบคุมภายใน
6) องคประกอบเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการ
สารสนเทศทางการศึกษา

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนำไปใช
1) ผบูริหารโรงเรียนเอกชนควรนำรูปแบบการ

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสำหรบัโรงเรยีนเอกชนไป
ประยุกตใชในการบริหารโรงเรียน โดยปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับบริบทของแตละโรงเรียน

2) ผบูริหารโรงเรียนเอกชนควรศึกษา ทำความ
เขาใจและวางแผนรวมกันในการนำรูปแบบการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานสำหรับโรงเรียนเอกชนไปใชเพือ่
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ขอเสนอแนะสำหรบัการวจิยัครัง้ตอไป
1) ควรมีการนำรูปแบบการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานสำหรับโรงเรียนเอกชน ไปทดลองใช
เพ่ือสรปุผลท่ีเกิดข้ึนในแตละองคประกอบใหมคีวามถูก
ตองเหมาะสมยิง่ข้ึน

2) ควรมีการศึกษาวิจยัเพ่ือติดตามผลของการ
บริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานสำหรับโรงเรียน
เอกชน ตามรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้นี้
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Learning Process with Oral History of Ma Gloe Pitak Raktin Children
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บทคัดยอ
การจัดกระบวนการเรยีนรใูหกบัเด็กและเยาวชนในเร่ืองราวทีเ่ก่ียวของกับรากเหงาของชมุชน ผานวิธกีาร

ประวัติศาสตรบอกเลา (Oral History) เปนหนทางหน่ึงท่ีจะสรางใหเด็กไดมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู เพ่ือเปน
เกราะปองกันใหเดก็และเยาวชนหางไกลจากสิง่ไมด ีใชเวลาวางใหเปนประโยชน รวมท้ังเสริมสรางจติอาสาทีจ่ะเปน
พลังการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ินในอนาคต

กิจกรรมการเรียนรูจึงถูกสรางขึ้นอยางหลากหลาย อาทิ กิจกรรม “นักวิจัยนอยเรียงรอยภูมิปญญา”
กิจกรรม “ทองถิ่น ผูเฒาเลาขาน ลูกหลานเรียนรู เชิดชูบานวัดมะเกลือ” กิจกรรมเด็กพาเดินเพลิดเพลินเรียนรู
สิง่ดีๆ ทีม่อียใูนหมบูาน  กจิกรรมการเรียนรนูอกหมบูาน และการจัดทำแผนกิจกรรม ไดดำเนินการข้ึนโดยการมี
สวนรวมระหวางคณะนักวิจัยและคณะทำงานชุมชน เพื่อใหเด็กในพื้นที่หมูบานวัดมะเกลือไดเกิดการเรียนรู
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไดในระดับหนึ่ง เชน กลาแสดงออก
กลาพูด ตัง้คำถามเปน รจูกัวิธกีารสังเกต เกิดความภาคภมูใิจในตวัเองและหมบูาน รวมทัง้กระตนุใหเกิดการมสีวน
รวมคิด รวมทำกิจกรรมเพ่ือสวนรวมในชุมชนทองถ่ินตอเน่ืองจากที่วางแผนไว นอกจากน้ี กระบวนการดำเนิน
โครงการดังกลาวยังสามารถสรางการเรียนรูในการทำงานรวมกันระหวาง คณะผูวิจัย คณะทำงานชุมชน เด็ก
และผปูกครอง และเทศบาลตำบลคลองโยงดวย
คำสำคญั: กระบวนการเรียนรู  ประวตัศิาสตรบอกเลา  เด็กมะเกลือพิทักษรักษถิน่
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Abstract
To set up a learning process management to children and young adults  about their community’s

root through oral history is one significant way to create good foundation of learning for them. This
method can also keep them away from involving in practising harmful activities and spend their spare
time usefully which will increase their public voluntary mind and eventually increase the community’s
strength in the future.

Based on these aims, the learning process activities have been created as various as
possible, for  instance; “Young researchers invented on local wisdom”; “The Elderly has presented
and transfered their wisdom knowledge, while the youngers have learnt in order to glorify Wat Ma Gloe
Community”; “Joyfully walking  around the community led by children to learn significant knowledge”;
and Learning something outside community”. The activities action plan has been made in participartory
manner between the research team and the community’s working group so that the Wat Ma Gloe
Community’s children can improve their learning ability. The activities could modify in some extent
towards their conception, point of view and behavior. They are brave to speak and express  their idea.
They know how to set up questions and make an observation.  They are proud of themselves and their
own community. These activities have also motivated them to participate in making action plan to
develop their community after the original plan ended. In addition, the project’s operation has also
been created learning process on how to work harmoniously between research team, the community’s
working group, children and their parents as well as the Klong Yoang District Municipality.
Keywords: Learning Process, Oral History, Children Group Adored and Protected of Ma Gloe Community

บทนำ
ตำบลคลองโยง เปน 1 ใน 3 ตำบล คือ

คลองโยง ศาลายา และมหาสวัสดิ์ ของอำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม ในสมัยกอนประชาชนสวน
ใหญสญัจรไปมาอาศัยแมน้ำทาจนีและคลองแยกเช่ือม
แมน้ำทาจีน โดยอาศัยเรือเปนพาหนะ เน่ืองจากคลอง
โยงเปนเสนทางหลักท่ีพอคาสวนใหญใชสัญจรระหวาง
แมน้ำเจาพระยา และแมน้ำทาจีน พอคาไดใชเรือโยง
ติดตอกันหลายๆ ลำในการขนสินคาผานคลองนี้เพ่ือ
ออกแมน้ำทาจีน ชาวบานจงึเรยีกตำบลน้ีวา “คลองโยง”
ซึง่อาณาเขตของตำบลเปนดังนี ้คอื

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนราภิรมย อำเภอ
บางเลน จงัหวัดนครปฐม

ทศิใต ตดิกบั ตำบลศาลายา ตำบลมหาสวัสด์ิ

อำเภอพทุธมณฑล จงัหวัดนครปฐม
ทศิตะวนัออก ตดิกบั ตำบลเพรางาย อำเภอ

ไทรนอย และ ตำบลบานใหม อำเภอบางใหญ จงัหวดั
นนทบุรี

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลลานตากฟา
ตำบลบางแกวฟา อำเภอนครชยัศรี จงัหวัดนครปฐม

พื้นที่สวนใหญของตำบลคลองโยงเปนที่
ราบลมุ มคีลองไหลผานหลายสายท่ีสำคัญไดแก คลอง
โยง คลองนราภริมย และคลองซอยตางๆ ทำใหพืน้ท่ีของ
ตำบลมีความอุดมสมบูรณและมีน้ำใชเพ่ือการเกษตร
ทั่วทั้ งตำบล  มีพื้นที่จำนวน  19,728 ไร แบงการ
ปกครองออกเปน 8 หมูบาน นอกจากน้ียังมีสถานท่ี
สำคัญในชมุชน ไดแก โรงเรยีน 4 แหง คอื 1) โรงเรียน

กระบวนการเรยีนรดูวยประวตัศิาสตรบอกเลาของกลมุเดก็มะเกลือพิทกัษรกัษถิน่
ศิริณา จิตตจรัส
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บานคลองสวางอารมณ 2) โรงเรียนวัดมะเกลือ
3) โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ 4) โรงเรียนฟาใสวิทยา
มีศูนยบริการสุขภาพระดับตำบล 2 แหง โรงพยาบาล
1 แหง คือ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ และ
วัด 2 แหง คือ วัดมะเกลือ และวัดมงคลประชาราม
ชาวตำบลคลองโยงสวนใหญประกอบอาชีพหลัก คือ
ทำนา ทำสวน ทำไร และมีอาชีพเสริม คอื รบัจางท่ัวไป

หมบูานวัดมะเกลอื เปน 1 ใน 8 หมบูานของ
ตำบลคลองโยง มสีะพานรอยปทีส่รางข้ึนในสมยัรชักาล
ที ่5 เปนสะพานไมขามคลองนราภิรมย ซึง่ปจจบุนัเปน
สะพานท่ีขามเขตสองจังหวัดคือ นครปฐมและนนทบุรี
เดิมเปนพ้ืนท่ีเดียวกันแตเม่ือขุดคลองและมกีารแบงเขต
พื้นที่ปกครอง จึงใชคลองนราภิรมยเปนเสนแบงเขต
หมบูานวัดมะเกลอื เดิมเรียกวา หนองปลาดุก5 เพราะ
เปนบริเวณท่ีมีปลาดุกชุกชุม และเปล่ียนมาเปนชื่อ
ปจจบุนัเพราะมีการเปลีย่นตามช่ือวัดท่ีตัง้อยใูนหมบูาน
คอืวดัมะเกลือ ทีม่อีายุกวารอยป หมบูานวัดมะเกลือมี
บานประชากร 125 หลงัคาเรอืน ชาวบานในบานนีส้วน
ใหญมอีาชีพเชนเดียวกับหมบูานอ่ืนๆ ในตำบลคือ ทำนา
และทำสวน โดยอาศัยน้ำจากคลองนราภิรมยและ
คลองทวีวฒันา

โดยท่ัวไปวิถีชีวิตของชาวบานวัดมะเกลือยัง
เห็นภาพของความเรียบงายสงบสุขตามประสาวิถีชีวิต
ของคนริมคลองนราภิรมย ผูสูงอายุออกจากบานมา
ทำบญุทีว่ดัมะเกลอื การเก้ือกลูกนัของชาวชมุชนทีเ่ปน
ญาติพี่นอง  เพื่อนบานยังมีให เห็นอยู เนืองๆ  แต
ขณะเดียวกันก็ยังมีปญหาชุมชนซึ่งเปนผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความ
หลากหลายของผคูนทีอ่พยพเขามาต้ังรกรากและทำมา
หากนิ เหน็ไดจากคนวยัหนมุสาวออกไปทำงานในเมือง
ปูยาตายายเลี้ยงดูลูกหลาน มีคนตางถิ่นอพยพเขามา
ทำงานเปนแรงงานตามสวนกลวยไม สวนผลไม

จากละครของเด็กมะเกลือท่ีเขารวมกิจกรรม ได
สะทอนใหเหน็สงัคมปจจบุนัของชมุชนบานวัดมะเกลือได
เปนอยางดี นัน่คอื ภาพของการแบงแยกเปนกกเปนเหลา
ของคนในชมุชน ภาพของเด็กเขารานเกมส เดก็พบเห็น
คนเสพยาเสพตดิและคนเลนการพนันในชุมชนบอยคร้ัง
ภาพดังกลาวมีความชัดเจนมากกวาภาพวัฒนธรรม
ความเปนอยู ที่เปนวิถีความสัมพันธที่ดีของชุมชนอีก
สิง่หนึง่ท่ีสมัผัสไดจากความคดิและคำถามทีเ่ด็กสวนใหญ
ตัง้ข้ึนเพ่ือทำความรจูกัซ่ึงกันและกันในการแนะนำตัว คอื
เร่ืองแฟน ไมวาจะเปนเดก็10 ขวบ หรือเด็ก 17 ปกต็าม
จะตัง้คำถามวา “มแีฟนหรือยัง?” พบวาคำถามน้ีสะทอน
คานยิมของการคบเพ่ือนตางเพศต้ังแตอายยุงันอย ซึง่หาก
ไมเรงสรางเกราะคมุกนัและสรางพ้ืนท่ีดไีวใหกบัเด็กและ
เยาวชนเหลาน้ี อนาคตกอ็าจจะเกดิปญหาสังคมท่ีซบัซอน
และยากท่ีจะแกไข

การจัดกระบวนการเรียนรูของกลุมเด็กและ
เยาวชนจึงมีความสำคัญเปนอยางย่ิง เพราะในอดีต
การพัฒนาเด็กและเยาวชนจะเปนการพัฒนาทักษะ
เฉพาะตัว เพ่ือใหเด็กไดมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากพื้นฐาน
ทีต่ดิตวัมาแตเกดิ เชน การอานออกเขยีนได เลนดนตรี
วายน้ำ ฯลฯ ซึ่งสวนใหญเปนการพัฒนาศักยภาพทาง
ดานรางกาย ในปจจุบันการพัฒนาขางตนก็ยังมีความ
ตองการอยางตอเน่ือง แตหลายคนมองวา เปาหมายท่ี
จำเปนตองไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น คือการพัฒนา
ศกัยภาพทางดานความคดิและจิตใจ เพราะเด็กสวน
ใหญยังมีความคิดเห็นแกตัว เอาตัวเองเปนศูนยกลาง
ตองการเอาชนะผอูืน่โดยไมคำนึงถึงคนอืน่ ตนเองตอง
มากอนเสมอ หากเชนน้ีในอนาคตประเทศไทยคงมี
คนเห็นแกตวัมากมาย ดงันัน้ การพัฒนาความคิด ความ
ตระหนักในมิตขิองการใหความสำคัญของผอูืน่ การเสีย
สละเพ่ือผูอื่น การมีจิตอาสาสมัครท่ีจะทำเพ่ือสังคม
ลวนเปนสิง่จำเปน ขณะท่ีอกีดานหน่ึงกระบวนการสราง

กระบวนการเรยีนรดูวยประวตัศิาสตรบอกเลาของกลมุเดก็มะเกลือพิทกัษรกัษถิน่
ศิริณา จิตตจรัส

5 จากหนงัสือ นราภิรมย บนัทึกวาดวย”บานวัดมะเกลอื” ชุมชนเกาแกรมิคลองนราภิรมย ทีร่ะลกึเน่ืองในโอกาสงานฉลองสะพาน 100 ป
   วนัท่ี 30 สงิหาคม 2552
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ความร ูความคิดดังกลาวถือเปนการสรางเกราะปองกนั
ใหกับเด็กจากส่ิงท่ีเผชิญอยูในชุมชน ไมวาจะเปนเร่ือง
ยาเสพติด เกม การพนนั และเร่ืองเพศ

อาจกลาวไดวา หมูบานวัดมะเกลือเปน
จดุเริม่ตนทีม่องเห็นถงึความสำคัญในการพัฒนาใหเดก็
และเยาวชนมีสำนึกในการทำงานเพ่ือชุมชนและสังคม
ความสำคัญของการพัฒนาทางความคิดจิตอาสาของ
เด็กเยาวชนลูกหลานชาวคลองโยงผานกระบวนการ
เรียนรู โดยเริ่มกิจกรรมที่ทำใหเด็กเกิดสำนึกของการ
รกัถ่ินของตนเอง พฒันาชุมชน และรวมรกัษาภูมปิญญา
วัฒนธรรมท่ีดีของพอแมปูยาตายาย ทั้งนี้ เพราะเด็ก
และเยาวชนจะเปนกำลังสำคัญที่จะพัฒนาใหชุมชนมี
ความเขมแข็ง เจริญกาวหนาบนรากฐานของแกน
วฒันธรรม ภมูปิญญาทีด่ขีองชมุชน เพราะเม่ือเด็กและ
เยาวชนโตเปนผูใหญก็จะเปนผูใหญที่มีความคิดท่ีดี
ไมเอาเปรียบสังคม และเห็นแกความสำคัญของ
สวนรวม ไมวาจะอยทูี่ใดก็ตาม

สภาพโดยท่ัวไปของเด็กและเยาวชน
ที่รวมกิจกรรม

เด็กและเยาวชนในหมูบานวัดมะเกลือที่เขา
รวมโครงการเดก็มะเกลอืพทิกัษรกัษถิน่  สวนใหญเปน
เด็กท่ีอาศัยอยูในหมูบานวัดมะเกลือ จะมีเพียงรอยละ
3 0
ที่มีบานเรือนอยูหมูบานใกลเคียง สามารถเดินหรือ
ขี่จักรยานมารวมกิจกรรมได ซึ่งเด็กเองก็ไมไดสนใจวา
ตนเองอยใูนหรือนอกหมบูาน เพราะเด็กก็มเีพ่ือนเลนว่ิง
ไปวิง่มาระหวางหมบูานทีม่อีาณาเขตติดตอกนั ในความ
คดิของเดก็ การแบงเขตการปกครองเปนหมบูานไมไดมี
ความสำคัญมากไปกวาการรวมกิจกรรมการเรียนรู
ความสนุกสนาน การมีเพ่ือนและการนำความรูที่ไดมา
ใชประโยชนตอไป

ในระหวางดำเนินกิจกรรม พบวา สามารถ
แบงเด็กออกไดเปนสองกลุมใหญๆ คือ ผูวิจัยเรียกวา
กลุมเด็กเล็ก จะเปนกลุมที่เรียนอยูชั้นประถมปที่ 3
ถงึ 6 และมีเดก็ประถมปที ่ 1 เขามารวมดวยอกี 2 คน

(อายุระหวาง 9 - 12 ขวบ) และกลุมเด็กโต จะอยู
ชั้นมัธยมปที่ 1 – 6 (อายุระหวาง 13 - 17 ป) และ
การเขารวมกิจกรรมแตละครั้งจะมีกลุมเด็กเล็กและ
เดก็โตเขารวมคละกนัไป แตเมือ่เขารวมกจิกรรมไประยะ
หนึง่พบวาเดก็เลก็จะเพ่ิมจำนวนมากข้ึนกวาเดก็โต และ
เด็กผูหญิงประมาณรอยละ 70 เขามารวมกิจกรรม
มากกวาเด็กผชูาย จากรายช่ือในแตละคร้ังทีเ่ดก็เขารวม
กิจกรรม พบวา มีจำนวนเฉล่ีย 20 คน ซึ่งก็สลับเขาๆ
ออกๆ ซึ่งหากนับรวมทุกคนแลวจะประมาณ 50 คน
เด็กสวนใหญจะเรยีนอยทูีโ่รงเรียนวัดมะเกลือซ่ึงต้ังอยใูน
หมูบานบริเวณเดียวกับวัดมะเกลือ มีบางคนที่พอแม
มีฐานะดีก็จะสงเรียนในโรงเรียนเอกชนนอกหมบูาน

ดานสภาพครอบครวั พบวาเด็กกลมุนีร้อยละ
70 อาศัยอยูกับพอแม ที่เหลือรอยละ 30 อาศัยอยูกับ
ผปูกครองทีเ่ปน ปยูา ตายาย พอหรอืแมเดีย่ว สำหรับ
เด็กท่ีไมไดอาศยัอยกูบัพอแมพรอมหนาท้ังสองคนเพราะ
พอแมแยกทางไปมคีรอบครวัใหม  เมือ่ดอูาชีพทีพ่อ แม
หรือผูปกครองท่ีเด็กอาศัยอยูพบวา สวนใหญมีอาชีพ
รับจาง  รองลงมาคือคาขาย  ทำนา  และมีบางท่ี
ทำงานราชการ เชน ทำงานเทศบาลคลองโยง เดก็สวน
ใหญอยกูบัครอบครวัท่ีมสีมาชิกอาศัยอยดูวยกันจำนวน
5 คน มสีมาชิกในครอบครวัสงูสดุ 7 คน และต่ำสดุ 4 คน
ฐานะของครอบครัวเด็กจะอยูในระดับปานกลาง และ
เดก็ยังชวยเหลอืครอบครัวในหลายๆดาน ตามกำลงัของ
เด็กซ่ึงสวนใหญกจ็ะเปนงานบาน เชน กวาดบาน ถบูาน
หงุขาว ลางจาน กรอกน้ำ เกบ็ท่ีนอน พบัผา สวนเดก็โต
ก็จะรีดผา เล้ียงนอง บางคนรับหนาท่ีดูแลสัตวเล้ียง
ในบาน เชน ใหขาวสุนัข แมว เล้ียงหมู เด็กท่ีบานมี
รานขายของชำ ก็จะชวยพอแมขายของดวย ซึ่งภาระ
หนาที่เหลานี้เด็กแตละคนจะบอกเลาดวยความภาค
ภมูใิจตอความรบัผดิชอบท่ีมตีอครอบครวั

ศกัยภาพ ความสนใจ และความตองการการ
เรียนรู พบวา เด็กและเยาวชนที่เขารวมโครงการฯ
จำนวน 50 คน เปนเด็กท่ีสนใจทีอ่ยากจะเขามาเรียนรู
รวมกับโครงการฯ ทัง้เด็กในโรงเรียนวัดมะเกลือ และเด็ก

กระบวนการเรยีนรดูวยประวตัศิาสตรบอกเลาของกลมุเดก็มะเกลือพิทกัษรกัษถิน่
ศิริณา จิตตจรัส
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โรงเรียนอื่นท่ีอาศัยอยูในหมูบานวัดมะเกลือดวย และ
นอกจากน้ีมีเด็กในชุมชนอื่นที่อยูใกลๆ สนใจอยากเขา
รวมอีกจำนวนหน่ึง ซึ่งจากการพบผูปกครองก็พบวา
เด็กบางคนอางกับผูปกครองวาจะมารวมกิจกรรมกับ
โครงการฯ แตจรงิๆ แลวไมไดมา ทำใหโครงการฯ ตอง
มีการคัดกรองเด็กที่สนใจจริงๆ เขารวมโครงการ
ผูปกครองบางคนพาเด็กมาฝากอยากใหรวมกิจกรรม
เนื่องมาจากไมอยากใหลูกหลานเขารานเกมหรือเท่ียว
เลนไปวันๆ อยางนอยก็ไดมาอยูในท่ีๆ ไดความรู
ซึ่งคณะวิจัยรวมกับคณะทำงานชุมชนก็ตองทำความ
เขาใจกับผูปกครองในเงื่อนไขและวัตถุประสงค
ของโครงการ

หากดูประวัติการเขารวมกิจกรรมท่ีผานมา
ของเดก็กลมุน้ี ผวูจิยัพบวาเด็กหลายคนเคยทำกิจกรรม
ตางๆ กบัโรงเรยีน เชน อบรมมคัคเุทศกนอย แตกจิกรรม
ไมตอเน่ืองเด็กจึงยังไมสามารถนำประสบการณที่
เรียนรมูาพัฒนาใหเกิดประโยชนตอเน่ืองได อบรมแลว
จงึหายไป แตสิง่ท่ีเกิดประโยชนคอื การกลาแสดงออก
ของเด็กๆหลายคนท่ีเคยผานกิจกรรมตางๆ เชน
การอบรม อย.นอย มคัคเุทศกนอย การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานประดิษฐ) รองเพลงพ้ืนบาน โรงเรียน
ในฝน เปนตน

ความตองการอีกประการหนึ่งของชุมชนท่ี
สอดคลองกบัวัตถุประสงคของโครงการ ซึง่ถือวาเปนทุน
ทีโ่ครงการมกีค็อื ความตองการในการเปดพิพธิภัณฑ
ทองถ่ินวัดมะเกลือใหสาธารณชนไดรูจัก แตยังหา
คนท่ีจะแนะนำพิพิธภัณฑไมได ชุมชนจึงมองวาหาก
เด็กกลุมนี้ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ และ
กลาแสดงออกมากข้ึนสามารถท่ีจะทำหนาท่ีในการดแูล
และนำชมพิพิธภัณฑได จึงสนใจเขามารวมสนับสนุน
กจิกรรมของโครงการฯ เมือ่กลมุเปาหมาย ชมุชน และ
คณะวิจัยสามารถบูรณาการความคิด ความตองการ
ไปในแนวเดียวกันได กิจกรรม โครงการเด็กมะเกลือ
พิทักษถิ่นจึงเกิดขึ้น

กระบวนการเรียนรูของกลุมเด็กและ

เยาวชนบานวัดมะเกลือ
จากสภาพปญหาและความตองการของพืน้ที่

หมบูานวัดมะเกลอื คณะผวูจิยัไดเริม่ดำเนินการโดยใช
กระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนในการดำเนินการโดย
เริ่มจากการประชุมปรึกษาหารือถึงแนวคิดปรัชญา
ในการพัฒนา กระบวนการ และรวมกันทำแผน
การปฏบิตัิการ โดยมีกลมุชาวบานแกนนำผใูหญที่เคย
รวมกลมุ “คนรกัษถิน่บานวดัมะเกลอื” (ทีม่กีารรวมตวั
เปนคณะทำงานอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมใน
ทองถิ่นในป 2551) จำนวน 3 คนท่ีมีความสนใจและ
อาสาเขามาดำเนนิการรวมกบัคณะผวูจิยั (ซึง่ในตอไป
นี้จะเรียกวาคณะทำงานชุมชน) โดยตองการใหเด็ก
หมบูานวัดมะเกลือมจีติอาสารวมกันพัฒนาชุมชน เพ่ือ
เปนฐานของคนรุนใหมในการสรางชุมชนท่ีเขมแข็ง
สืบตอไป

นอกจากนี้ คณะทำงานชุมชนยังคาดหวังวา
เด็กมะเกลือท่ีนอกจากจะเปนแกนนำในการพัฒนา
ชุมชนแลว ยังสามารถเปนแกนนำในการเผยแพร
วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งปจจุบันมีพิพิธภัณฑทองถ่ิน
วดัมะเกลือท่ีเปนแหลงเรยีนรขูองชุมชนและภายนอกอยู
แลว ดงันัน้ คณะทำงานชุมชนและผวูจิยัจงึไดวางกรอบ
วตัถปุระสงครวมกันคือ

1) เพ่ือรวมกันพัฒนาความคิดจิตอาสาให
เด็กและเยาวชนไดตระหนักถึงคุณคาของทองถ่ิน เกิด
สำนึกของการรักถ่ิน รวมพัฒนาและรักษาภูมิปญญา
วฒันธรรมท่ีดขีองชุมชนผานกระบวนการเรียนรรูวมกัน

2) เพ่ือเปนการเสรมิสรางกระบวนการเรียนรู
ตลอดชีวิตและเปนการถ ายโอนประสบการณ
ภูมิปญญาสวนบุคคลให เปนประสบการณและ
ภมูปิญญาของชมุชน โดยใชประวัตศิาสตรบอกเลาเปน
เครือ่งมอื

3) เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธระหวางผูสูง
อายุกบัเด็กและเยาวชนในชุมชน รวมท้ังใหผสูงูอายุเห็น
คณุคาในตัวเอง

ในขณะเดียวกนั กร็วมกำหนดกลมุเปาหมาย
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เด็กและเยาวชนท่ีจะเขารวมกจิกรรม โดยกำหนดกวางๆ
เพ่ือใหเด็กและเยาวชนบานวัดมะเกลอืทุกคนไดมโีอกาส
เขามามีสวนรวมแบบไมจำกัดจำนวน และระยะเวลา
เพราะตองการใหเกิดการมีสวนรวมท่ีเปนธรรมชาติทีส่ดุ
ขึ้นอยูกับความพอใจและมีความสุขในการรวมดำเนิน
การ  เพราะคาดหวังวาเมื่อรวมกระบวนการ
เรยีนรไูประยะหน่ึง เดก็และเยาวชนจะคนพบความตอง
การของตนเองได และเกิดจติสำนกึรกัถ่ินขึน้มา ในท่ีสดุ
ก็จะไดเด็กที่เปนจิตอาสาตัวจริง สวนเด็กที่ไมมีสำนึก
จิตอาสาหรือไมใชตัวจริงก็จะออกจากกลุมไปโดย
ปริยาย ฉะน้ัน สิ่งสำคัญของการดำเนินการก็คือ
“กระบวนการเรียนรู” ทำอยางไรจะสรางกระบวนการ
เรียนรใูหเด็กและเยาวชนเกิดสำนกึรักถ่ิน? นัน่คือโจทย
ของคณะทำงาน กบัเดก็และเยาวชนหมบูานวดัมะเกลอื

วิธีการศึกษา
1) หลักแนวคิดกระบวนการเรียนรูที่ใช

ในการวิจัย
ผูวิจัยไดจัดทำรางกระบวนการเรียนรู

โดยใชแนวคิดการเรียนรูตามทฤษฎีของไทเลอร
(Tylor,1945) ทีก่ลาววา การเรียนรจูะสำเรจ็ไดจะตองขึน้
อยกูบั

  ความตอเน่ือง (continuity) หมายถงึ
ในวิชาทักษะ  ตองเปดโอกาสใหมีการฝกทักษะ
ในกิจกรรมและประสบการณบอยๆและตอเน่ืองกัน

  การจดัชวงลำดับ (sequence) หมาย
ถึงการจัดสิ่งที่มีความงาย  ไปสูสิ่ งที่มีความยาก
ดังน้ันการจัดกิจกรรมและประสบการณ ใหมีการเรียง
ลำดับกอนหลังเพ่ือใหไดเรียนเน้ือหาท่ีลึกซ้ึงย่ิงข้ึน

  บูรณาการ (integration) หมายถึง
การจัดประสบการณควรเปนไปในลักษณะที่ชวยให
ผูเรียน ไดเพ่ิมพูนความคิดเห็นและไดแสดงพฤติกรรม
ทีส่อดคลองกัน เน้ือหาทีเ่รียนเปนการเพ่ิมความสามารถ
ทั้ งหมดของผู เรียนท่ีจะไดใชประสบการณไดใน
สถานการณที่ตางกัน ประสบการณการเรียนรูจึงเปน

แบบแผนของปฏิสมัพนัธ (interaction) ระหวางผเูรยีน
กบัสถานการณทีแ่วดลอม ดงันัน้ กจิกรรมครัง้นีจ้งึตอง
มกีารจัดตอเน่ืองในวันอาทิตยทกุสัปดาห

สำหรับแนวคิด ประวัติศาสตรบอกเลา
(Oral History) ศรีศกัร วลัลิโภดม (2551) ไดกลาววา
ประวตัศิาสตรทองถ่ิน คอืประวัตศิาสตรสงัคมทีแ่สดง
ใหเห็นความเปนมาของผคูนในทองถ่ินเดียวกันท่ีอาจมี
ความแตกตางทางชาตพินัธกุไ็ด แตเมือ่เขามาต้ังถิน่ฐาน
อยูในพื้นที่เดียวกันตั้งแต 2-3 ชั่วคนสืบลงไป ก็จะเกิด
สำนึกรวมข้ึนเปนคนในทองถ่ินเดียวกัน  มีจารีต
ขนบประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ และกติกาในทาง
เศรษฐกจิและสังคมรวมกัน โดยมีพืน้ฐานทางความเช่ือ
และศีลธรรมเดียวกัน ในทำนองเดียวกัน วลัยลักษณ
ทรงศิริ (2554) กลาววา ประวัติศาสตรบอกเลา (Oral
History) คอืการบนัทึก อนุรกัษ และ ตคีวามหมายของ
ขอมูลทางประวัติศาสตรทีม่าจากประสบการณสวนตัว
และความเห็นของผูเลาเหตุการณ การบอกเลาประวัติ
ศาสตรมักจะเปนหลักฐานจากผูเห็นเหตุการณของ
เหตุการณที่เกิดข้ึนในอดีต แตอาจจะรวมตำนานพ้ืน
บาน เร่ืองปรัมปรา เพลง และเร่ืองราวท่ีเลาขานกันมา

จากตัวอยางกรณีศึกษาในการจัดระบบการ
เรียนรูผานประวัติศาสตรทองถ่ิน ของจรัญญา วงษ
พรหม (2548) จากโครงการ “มองกระบวนการเรียนรู
ผานประสบการณผูนำ และพัฒนาการมูลนิธิองคกร
ชาวบาน” เปนกระบวนการเรียนรูนอกระบบท่ีใช
ประสบการณการรวมตัวกันของผนูำในชมุชนอสีานเพ่ือ
การพัฒนาชมุชนทีพ่ยายามปฏิเสธระบบทุนนิยม ใหมา
สูการพึ่งตนเอง จนพัฒนาการไปสูการรวมตัวกันเปน
มูลนิธิองคกรชาวบาน และเมื่อเวลาเปลี่ยนไปผูนำที่
สาละวนอยกูบัการขยายแนวคิดและองคความรกูบัภาย
นอกตองหันกลับมามองหมูบานตนเอง เพราะเด็กรุน
ใหมในหมูบานเริ่มจะหลุดออกไปจากแนวคิดการ
พึง่ตนเองและการรวมกันพัฒนาหมบูานตนเอง ออกไป
สูกระแสอุตสาหกรรมมากข้ึน มีการอพยพไปขาย
แรงงานตางถ่ินมากจนมองหาคนรุนหนุมสาวไมพบ
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ในหมูบานจะเหลือเฉพาะเด็กและคนแกเทาน้ัน สิ่งท่ี
ผูนำคิดก็คือ  ทำอยางไรจะถายทอดแนวคิดการ
พึง่ตนเอง ใหกบัเดก็รนุใหมในหมบูานได จงึไดเกดิการ
วางแผนกระบวนการเรียนร ูและการถายทอดความรใูห
กับเด็กรุนใหม โดยใหความสำคัญตอการพัฒนาดาน
ความคิดจติสำนึกผานกระบวนการเรียนรทูีใ่หเด็กมสีวน
รเิริม่และลงมือดำเนนิงานดวยตนเองมากทีส่ดุ  โดยใช
วธิ ี“พฒันาใหแนวคิด เหน็ตวัอยาง แลวลงมอืทำเอง”

2)  เทคนิค เคร่ืองมือ เพ่ือสรางกระบวน
การเรียนรูในการวิจัย
กระบวนการเรยีนรทูีผ่วูจิยัดำเนินการ เปนกระบวนการ

เรยีนรทูีผ่สมผสานการวิจยักบัการพัฒนาเขามาใชอยาง
บรูณาการ ซึง่ถอืไดวาเปนการผสมกลมกลืนงานวิชาการ
กับทองถ่ินไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม องคความรู
หรือขอมูลที่ไดจากกระบวนการน้ี เนนที่กระบวนการ
ถายทอดความร/ูภมูปิญญา/อดุมการณจากผใูหญสเูดก็
และเยาวชน ดังน้ัน การประเมินความสำเร็จจึงอยูที่
การเปล่ียนแปลงท้ังความคิดและการแสดงออกของเด็ก
และเยาวชนท่ีเขารวมโครงการ

จากแนวคิดขางตนสามารถนำมาปรับใชเปน
กระบวนการเรียนรู ซึ่งแบงออกเปนลำดับข้ันตอน
ประกอบดวยเทคนิค/เคร่ืองมือ เช่ือมโยงกับกระบวนการ
ในแตละข้ันตอน ไดดงันี้
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ผลของการดำเนินกิจกรรม
จากท่ีกลาวแลวขางตนวาการติดตามผลได

ดำเนินการเมื่อจบกิจกรรมทุกคร้ัง พรอมท้ังมีการสรุป
ผลท่ีวางกรอบไว 2 ประเดน็คอื การประเมนิการเปล่ียน
แปลงของเด็กและเยาวชนท้ังดาน พฤติกรรม และ
ทัศนคติ กับ การประเมินการสะทอนความคิดของเด็ก

และเยาวชนตอการพัฒนาชุมชน และการกอเกิด
กจิกรรมของเด็กและเยาวชน ดงัน้ี

1) นกัวจิยันอยเรยีงรอยภมูปิญญาทองถิน่
เปนการอบรมเพ่ือเรียนรูเคร่ืองมือในการ

เกบ็ขอมลูชมุชนเชน การต้ังคำถาม วธิกีารถาม วธิกีาร
จดบันทึก วิธีการคนหาผูรู /ภูมิปญญาทองถ่ิน/ครู
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ภมูปิญญา และการนำเสนอขอมลู ตลอดจนการเรียน
รูสิ่งมีคาในพิพิธภัณฑทองถ่ิน เพื่อใหเด็กไดมีความ
พรอมท่ีจะเรียนรใูนการคนหาส่ิงดีๆ ทีม่อียใูนชุมชน เกิด
ความรักและความภาคภูมิใจ และกลาท่ีจะนำเสนอ
สิ่งท่ีคนพบสูสาธารณะ

เทคนิคและเครื่องมือที่ใชมีหลากหลาย ทั้ง
การทำงานเปนกลุม การสรุปงานโดยใชกระดาษปรูฟ
การนำเสนอหนาช้ัน  เหลาน้ีลวนแตเปนเครือ่งมอืเพือ่ให
เด็กและเยาวชนไดเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ดานพฤตกิรรม และทัศนคติ

สิ่งท่ีผูวิจัยจะตองทำกอนจบกิจกรรมในแต
ละคร้ัง คอื การสรุปและช้ีใหเหน็วาสิง่ทีเ่รยีนรใูนแตละ
กิจกรรมเด็กไดอะไรบาง มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบาง
เพราะเด็กจะไมรูตัววามีการเปล่ียนแปลงอะไร ดังน้ัน
ผวูจิยัจะตองช้ีนำ ซึง่ในกิจกรรมน้ีเด็กสะทอนวา

(1) ในดานการเรียนร ู“ไดความร ูไดรจูกัส่ิงดีๆ
ในพพิธิภณัฑ ไดเหน็ของทีไ่มเคยเห็น ไดสาระ/ประวตัิ
ของเกาในพิพิธภัณฑ”

(2) ในดานความรสูกึ “สนกุ ไดรจูกัเพือ่น ได
เจอคนดีๆ  เกดิความกลาแสดงออก/มัน่ใจในตนเอง และ
ประทับใจในการรวมกิจกรรม อยากใหเพ่ือนท่ีไมมาได
มาเขารวมกจิกรรม”

2) ผเูฒาเลาขาน ลกูหลานเรยีนร ู เชดิชู
บานวัดมะเกลือ

เด็กและเยาวชนรวมกนัคนหาส่ิงดีๆ ในชมุชน
ทีอ่ยากเรยีนร ูและคนหาวาใครจะเปนผรูทูีจ่ะเลาใหฟง
แลวจะเชิญผรูใูนชมุชนมาเลาในฟง เชน ประวตัชิมุชน
สะพานรอยป คลองนราภริมย เรอืแตละชนิด ปลาหมู
ฯลฯ กิจกรรมนี้คณะวิจัยสรางบรรยากาศเปนการเลา
นทิานใตตนไม ใหเดก็ไดเรยีนรทูีต่างจากการน่ังเรียนใน
หองเรียน เด็กจะฟงอยางสนใจ และเม่ือผูเฒาเลา
จบเด็กทกุคนจะมคีำถามคนละ 1 คำถามในสิง่ทีอ่ยาก
รเูพ่ิมเตมิจากทีเ่ลา ทำใหเด็กฟงการเลาเรือ่งอยางตัง้ใจ
ขณะท่ีคณะวิจัยจะพยายามใชคำถามเพ่ือกระตุนให
เดก็รกัและภาคภูมใิจในประวตัคิวามเปนมาของชมุชน

ของตน และส่ิงท่ีไมลืมคือเด็กทุกคนจะจดบันทึกเม่ือ
เสร็จสิน้การเลาเร่ือง คณะวิจยัจะต้ังคำถาม พบวาเด็ก
ที่จดบันทึกก็จะจำไดและตอบคำถามได เด็กท่ีไมได
จดบนัทึกก็จะตอบไดบางไมไดบาง ทำใหคราวตอไปเขา
กจ็ะเร่ิมจดบนัทึกเหมือนเพ่ือน

เม่ือเดก็ไดเรียนรอูดตีจากผเูฒาผแูกในชมุชน
แลว กิจกรรมตอไปคือ มองชุมชนปจจุบันผาน
สายตาของเด็ก เพือ่จะสะทอนภาพชุมชนจากความ
คดิของเดก็ผานกิจกรรมการเลนละคร โดยการแบง
เด็กออกเปนสองกลุม แลวใหโจทยวา “ชุมชนปจจุบัน
เปนอยางไร” สิ่งท่ีพบคือ เด็กสะทอนภาพชุมชนใน
ปจจุบันไดชัดเจนมาก พบวา ผูใหญวัยแรงงานรีบ
เรงออกไปทำงานแตเชา คนแกเฝาบาน เด็กไปโรงเรียน
มเีดก็บางกลมุเขารานเกม สบูบุหร่ี ในชุมชนมกีารเลน
การพนนั และมียาเสพติด เดก็ทัง้สองกลมุสะทอนออก
มาคลายกันทำใหเขาใจถึงสภาพปญหาของชุมชน
ชดัเจน

จากน้ันก็วิเคราะหเชื่อมโยงโดยนำภาพมา
แสดงใหเด็กเห็นระหวางภาพอดีตท่ีมีผูเฒาผูแกเลาให
ฟง ภาพปจจบุนัจากละครทีเ่ด็กแสดง วาเกิดการเปลีย่น
แปลงอยางไรบาง เพ่ือนำไปสกูารมองภาพอนาคตรวม
กนัวา หากมองไปขางหนาเม่ือพวกเขาเติบโตเปนผใูหญ
อยากเห็นอะไร คาดหวังอะไรโดยใชกลมุเดมิทีเ่ลนละคร
ชวยกันระดมความคิดเห็นแลววาดภาพใหปรากฏออก
มาเปนหมบูานวัดมะเกลอืในอนาคตท่ีอยากใหเปน และ
มอบหมายใหตวัแทนกลมุออกมานำเสนอ

จะเห็นไดวา กิจกรรมนี้ เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการ A-I-C คอืกระบวนการท่ีจะไดมา
ซึ่ง A (Appreciation) เปนข้ันตอนการเรยีนร ูและแลก
เปล่ียนประสบการณ โดยเปดโอกาสใหทุกคน แสดง
ความคิดเห็น  รับฟงและหาขอสรุปรวมกันอยาง
สรางสรรค ขั้นตอนนี้ประกอบดวย การวิเคราะห
สภาพการของชมุชน ตำบล ในอดตี ปจจบุนั เพือ่ใชเปน
แนวทางในการกำหนดอนาคต อนัเปนภาพพึงประสงค
ในการพัฒนาตอไป

กระบวนการเรยีนรดูวยประวตัศิาสตรบอกเลาของกลมุเดก็มะเกลือพิทกัษรกัษถิน่
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3) เด็กพาเดิน เพลิดเพลินเรียนรูสิ่งดีๆ
ที่มีอยูในหมูบาน

เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีความชัดเจนตอการ
เรยีนรจูากของจรงิและรวมเรยีนรสูิง่ดีๆ  ทีม่อียใูนชมุชน
โดยวาดแผนที่สิ่งที่ตองการเรียนรูในชุมชนและเดินไป
เรียนรู ณ สถานท่ีนั้นๆ สะพานรอยป คลองนราภิรมย
พพิธิภัณฑ ศนูยสขุภาพชุมชน จากน้ันแบงเดก็ออกเปน
สองกลุม ใหวาดเสนท่ีที่อยากสัญจร โดยกำหนดจุด
สำคญัทีอ่ยากเรียนรบูนเสนทางท่ีเสนอ จากนัน้จดักลมุ
ออกเดินทางโดยไมลืมที่จะมอบหมายความรับผิดชอบ
ใหกลมุตองจดรายละเอยีดของแหลงเรียนรกูลมุละแหง
เพ่ือเตรยีมนำเสนอ แลวสรุปสิง่ทีไ่ดเรยีนรแูละนำเสนอ

เม่ือจบขัน้ตอนดงักลาวพบวา มคีวามเปลีย่น
แปลงทัง้ในดานความคิด/ทศันคติ และพฤติกรรม ดงัเชน
การต้ังคำถามของเด็กจะพัฒนาการจากเดิมที่คำถาม
สวนใหญจะใชคำวา “ใคร” และ “ทำไม” “เมือ่ไร”แตใน
ระยะน้ีเด็กจะมคีำถาม “อยางไร” เพ่ิมขึน้ดวย ตวัอยาง
เชน ใครเปนคนสรางสะพานรอยป สรางข้ึนเม่ือไร
คำถามในระยะหลังๆ เด็กจะถามวา เมื่อสะพานชำรุด
จะทำอยางไร ตัวอยางคำถามเก่ียวกับพิพิธภัณฑ
ทองถิน่วดัมะเกลือ วา

- ทำไมตองมีพิพิธภัณฑ
- พพิธิภัณฑตั้งมาเม่ือไร
- ใครเปนคนเลือกวัดเปนสถานท่ีตั้งพิพิธภัณฑ
- ใครเปนคนริเร่ิมใหมพีพิธิภัณฑ
- ใครมีสวนรวมในการกอต้ังพิพิธภัณฑบาง
- มพีพิธิภัณฑกีแ่หงในประเทศไทยและนครปฐม
- ของพิพธิภณัฑมขีองก่ีชนดิ
- ทำไมพพิธิภัณฑตองมขีองเกา มขีองใหมไดหรอืเปลา
- ถาไมมีพิพิธภัณฑจะเปนอยางไร  และ

มแีลวจะดอียางไร เปนตน
เหลานี้เปนตัวอยางคำถามท่ีเด็กระดมกัน

เขียนออกมา เพือ่เปนแนวทางในการคนควาหาคำตอบ
ตอไป

4) การเรียนรนูอกชมุชน
ผูวิจัยเชื่อวา การเรียนรูนอกสถานท่ีเปนสวน

สำคญัทีท่ำใหเดก็และเยาวชนปรับเปล่ียนแนวคิดได จงึ
เกิดกิจกรรมเรียนรูนอกสถานท่ีของเด็กมะเกลือพิทักษ
รักษถิ่นข้ึน โดยมองเปาหมายรวมกันคือจะนำความรู
เก่ียวกับพิพธิภัณฑในทีอ่ืน่ๆ มาปรบัใชในชมุชน อยางไร
กต็าม กจิกรรมเรยีนรนูอกสถานท่ีไมใชจะดำเนนิการได
งาย เนือ่งจากตองสมัพนัธกบัสถานที่ๆ  จะไปวามอีะไร
ใหเรียนร ูและตรงกับความตองการของเด็กหรือไม และ
งบประมาณท่ีจะใชจายจะหามาจากไหน รวมท้ัง
รายละเอียดปลีกยอยอกีมากมาย ดงัน้ัน ผวูจิยัจงึตองจัด
ลำดับข้ันตอนใหชัดเจน เพ่ือสะดวกในการเตรียมการ
นำเดก็จำนวน 50 คน ไปทศันศกึษา โดยแบงเปน 3 ขัน้
ตอนดงัน้ี

ก) ขัน้เตรียมการ ผวูจิยัเนนประเดน็หลัก
3 เร่ืองคือ

- การเตรียมสถานท่ีเรียนรู  โดยอยูในกรอบ
เงื่อนไขวาเดินทางไมไกล มีกิจกรรมท่ีเด็กและเยาวชน
ดำเนินการ และเปนพิพิธภัณฑดวย ตัดสินใจวา
จะไปเรียนรูสถานที่  3 แหงที่มีความตางกัน  คือ
วดัขนอน(หนงัใหญ) พพิธิภณัฑวดัมวง พพิธิภณัฑ
หนุข้ีผึง้สยาม อ.โพธาราม จ.ราชบุร ีซึง่จะใชเวลาเดิน
ทางจากหมบูานวัดมะเกลือประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที

- การบริหารจัดการ เชน จัดหางบประมาณ
เตรียมรถ อาหาร และอุปกรณการเดินทาง ไดรับ
งบประมาณดำเนินการจากเทศบาลตำบลคลองโยง
จำนวน 40,000 บาท

- การเตรียมเด็กและเยาวชนท่ีจะรวมเดินทาง
การเตรียมความพรอมกอนการเดินทางผูวิจัยและ
คณะทำงานชุมชนไดรวมกันเตรียมความพรอมกับเด็ก
และเยาวชน ทั้งเตรียมการจัดการและวิธีการท่ีจะเก็บ
เก่ียวความรใูนการเดินทางคราวน้ีใหไดมากท่ีสดุ

ข )  ขั้นเ รียนรู  วัดขนอน  (หนังใหญ)
อ.โพธาราม เปนแหลงเรียนรูที่มีกิจกรรมหลากหลาย
มทีัง้พิพธิภัณฑหนังใหญ มกีารแสดงเชิดหนงัใหญ และ
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วงดนตรีไทยของเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน บริหาร
จดัการโดยพระครูพทิกัษศลิปาคมเจาอาวาส  แหงทีส่อง
คอืพพิธิภัณฑวดัมวง อ.โพธาราม เปนพิพธิภัณฑทีเ่ลา
เรือ่งราวความเปนมาของคนมอญ ทีม่กีารจัดสถานทีใ่น
วัดเหมือนหมูบานวัดมะเกลือ มีเด็กและเยาวชนทำ
หนาทีเ่ปนมคัคเุทศกนองคอยตอนรบัและแนะนำพิพธิภณัฑ
มีการจัดการโดยผูนำชุมชน และโรงเรียน สุดทายคือ
พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งสยาม เด็กจะไดเห็นการบริหาร
จัดการโดยเอกชน ทำใหเด็กมะเกลือไดเห็นความตาง
ทัง้ในแงของพิพธิภณัฑ เปรียบเทียบการบรหิารจัดการ
และกิจกรรมที่เด็กก็สามารถเขามามีสวนรวมในการ
ดำเนนิการได

ค) ขัน้สรุปบทเรยีนการเรยีนรู เมือ่กลับมา
แตละกลมุไดนำเสนอในส่ิงท่ีไดเรียนรตูามทีว่างแผนไว
โดยเพ่ือนๆ ในกลุมอื่นชวยกันเพ่ิมเติมขอมูลในสิ่งที่
ตกหลน ทำใหพบวา เด็กและเยาวชน สามารถเรียบเรยีง
ขอมลูไดเปนอยางดี โดยดงึขอมลูจากเอกสารทีไ่ดรบัแจก
ขอมลูจากการฟงบรรยายและซักถาม รวมทัง้จดบันทึกมา
จากท่ีมกีารเขยีนบรรยายรายละเอยีดไวในสถานที ่จาก
การประเมินการเปล่ียนแปลงในเชิงพฤติกรรม และความ
สามารถ รวมท้ังทัศนคติของเด็กและเยาวชนท่ีรวม
โครงการ พบวา มคีวามสามารถในการเก็บรวบรวมขอมลู
การนำเสนอขอมูล พฤติกรรมเชนเด็กชายหลายคนยัง
ซกุซน วนัท่ีเดินทางทกุคนจะอยใูนระเบียบ และใหความ
รวมมือกบัพีเ่ลีย้งเปนอยางดี มคีวามใฝร ูจดบันทกึ และ
สนใจเรียนรูเปนอยางดี และส่ิงที่สำคัญอยางหน่ึงก็คือ
การรวมกนัวางแผนการดำเนินการตอโดยใชความรแูละ
ประสบการณในหลายๆ สวนท่ีรวมโครงการและท่ีเรียนรู
นอกสถานท่ี โดยมคีวามคิดตอสวนรวมมากข้ึน

5)  การจดัทำแผนกิจกรรม
หลงัจากท่ีผวูจิยัประเมนิวาเด็กและเยาวชนท่ี

รวมโครงการมีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาชุมชน และมี
ศักยภาพในการคิด วางแผน และดำเนินการตอไปได
แลว จงึไดจดักจิกรรมระดมความคิดเพ่ือจดัทำแผน ซึง่
ขัน้ตอนน้ีถือไดวาเปนขั้นตอนการสรางแนวทางการ

พฒันา (Influence : I) ในกระบวนการ A-I-C ซึง่ประ
ชาสรรณ แสนภกัดี(2550) ไดใหความหมาย คอืข้ันตอน
การหาวิธกีารและเสนอทางเลอืกในการพฒันา ตามท่ีได
สรางภาพพงึประสงค หรอืท่ีไดชวยกนักำหนด วสิยัทศัน
เปนข้ันตอนท่ีจะตองชวยกันหามาตรการ วธิกีาร และคน
หาเหตุผลเพื่อกำหนดทางเลือกในการพัฒนา กำหนด
เปาหมาย กำหนดกิจกรรม และจัดลำดับความสำคัญ
ของกิจกรรม

จากท่ีเคยแบงกลมุทำกิจกรรมไว 5 กลมุ จงึได
ดำเนินการตอเน่ืองโดยแจกกระดาษปรูฟ ใหเด็กและ
เยาวชนแตละกลมุแปลงความฝนทีเ่คยวาดไวตัง้แตเริม่
โครงการ และความรูตางๆ ประสบการณที่เขารวม
โครงการและเรียนรูนอกสถานที่ โดยใหโจทยวา “หาก
เด็กมะเกลือจะพิทักษรักษถิ่น” ควรตองทำอยางไรได
บาง ซึง่สามารถแสดงโดยภาพไดดงันี้

จากน้ันเดก็และเยาวชนแตละกลมุกเ็ลาเร่ืองราว
ฉายภาพที่ตนเองรวมกันคิดภายใตความรูและ
ประสบการณทีม่ทีัง้จากการทำกจิกรรม และการเรียนรู
นอกสถานท่ีออกมามากมายมีทัง้คลายคลึงและแตกตาง
กนั สดุทายเราจึงรวมกันสรุปภาพออกมาเปนแผนคราวๆ
ซึง่บางกิจกรรมสามารถสะทอนปญหาในชุมชน และแนว
ทางท่ีเดก็และเยาวชนอยากท่ีจะแกไขรวมกัน กบักจิกรรม
สรางสรรคทีเ่ดก็และเยาวชนอยากใหเกิดขึน้ในชุมชน จาก
ผลท่ีเด็กไดเรียนรจูากการเขารวมกิจกรรมมดีงัน้ี
แผนกิจกรรมท่ีเด็กมะเกลือจะดำเนินการ

1. แผนกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประกอบดวย
กิจกรรมจัดต้ังกลุมมัคคุเทศกนอยและการเผยแพร
ขอมลูขาวสารของพิพธิภณัฑทองถ่ิน กจิกรรมการเรียน
รปูระวตัิศาสตรทองถิน่อยางตอเนือ่ง

2. แผนกิจกรรมเรื่องสิ่งแวดลอม ประกอบ
ดวยกิจกรรมรณรงคใชถุงผา จัดการขยะ ปลูกตนไม
ทำวังปลาหนาวัด รณรงคลดพลงังาน

3. แผนกิจกรรมสำหรับความรทูีต่ดิตวัทีเ่ปนทนุ
นำไปดำเนนิกจิการตอ(จากการประเมินตนเองของเดก็)
ไดแก การจดัทำผงัความร ูและการพัฒนาการทำงานเปนทมี

กระบวนการเรยีนรดูวยประวตัศิาสตรบอกเลาของกลมุเดก็มะเกลือพิทกัษรกัษถิน่
ศิริณา จิตตจรัส
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ภาพที ่1 กจิกรรมของกลมุเด็กมะเกลอืพทิกัษรกัษถิน่
ขอคนพบจากการวิจัย

1) เด็กและเยาวชนท่ีรวมโครงการไดรับการ
ฝกในการต้ังคำถามตอเร่ืองตางๆ จนเปนนิสัย ดังนั้น
เมือ่จดักจิกรรมใดๆ หรอืเมือ่วทิยากรพูดจบ เดก็จะยก
มอืถามคำถามไดอยางฉะฉานและชัดเจน ดงันัน้ หาก
มเีวทใีหเดก็ไดแสดงออกอยางตอเนือ่ง กจ็ะชวยใหเดก็
ไดเรยีนรสูิง่ใหมๆ  เพิม่มากขึน้

นอกจากน้ัน คณะทำงานชุมชนท่ีไดเรียนรู
รวมไปกับกลมุเดก็และเยาวชน ซึง่เปนผใูหญทีเ่ขารวม
กจิกรรมอยางตอเนือ่ง ทัง้เรยีนรแูนวคดิ กจิกรรม และ

ทีส่ำคญัคือการจัดกระบวนการ คาดหวังวา คณะทำงาน
จิตอาสาในชุมชนกลุมน้ีจะเปนผูดำเนินการตอจาก
ผวูจิัยท่ีมีระยะเวลาจำกัด และไมใชคนในชุมชน

2) สิง่ท่ีผวูจิยัจะตองทำกอนจบกิจกรรมในแต
ละครั้งคือการสรุปและช้ีใหเห็นวาส่ิงท่ีเรียนรูในแตละ
กิจกรรมเด็กไดอะไรบาง มีการเปล่ียนแปลงอะไรบาง
เพราะเด็กจะไมรูตัววามีการเปล่ียนแปลงอะไร ดังน้ัน
กจิกรรมสรปุบทเรียนแตละคร้ังจงึเปนสวนท่ีผวูจิยัใชเพือ่
ชี้นำใหกลุมเปาหมายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงใน
ประเด็นตางๆ

จากผลการประเมินความรสูกึของเดก็ตอกิจกรรมการเรยีนรทูีไ่ดรบัเด็กตอบวา

กระบวนการเรยีนรดูวยประวตัศิาสตรบอกเลาของกลมุเดก็มะเกลือพิทกัษรกัษถิน่
ศิริณา จิตตจรัส
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ดวยระยะเวลาการดำเนินงานที่จำกัดคณะวิจัยไม
สามารถดำเนนิการตอเน่ืองถึงระดับทีเ่ดก็ๆ คาดหวังได
ทัง้หมด จงึทำไดเพยีงสรางกระบวนการเรียนรเูพือ่ถาย
โอนตอใหคณะทำงานชุมชน ซึ่งเปนผูที่อยูในชุมชน
ดำเนินการสานตอฝนของเด็กๆ กลมุนี้

3) จากการประเมินผล พบวา กระบวนการ
เรียนรูที่ผูวิจัยดำเนินการ เปนกระบวนการเรียนรูที่
บูรณาการการวิจัยกับการพัฒนาเขามาใชอยาง
กลมกลืน อยางไรก็ตาม องคความรูหรือขอมูลที่ได
จากกระบวนการน้ี เนนท่ีกระบวนการถายทอดความรู/
ภูมิปญญา/อุดมการณจากผูใหญสูเด็กและเยาวชน
ดงันัน้ การประเมินความสำเร็จจงึอยทูีก่ารเปล่ียนแปลง
ในตัวของเดก็และเยาวชนทีเ่ขารวมโครงการ  ซึง่ก็พบวา
เดก็และเยาวชนมกีารเปลีย่นแปลงทกุคนแตอยทูีร่ะดบั
ของความสนใจ ความเขาใจ และการรับรทูีต่างกนั ซึง่
มาจากอายุ และความตอเนื่องในการเขารวมกิจกรรม
แตประสบการณเดิมจากการประเมินพบวาเด็กและ
เยาวชนกลมุนีย้งัไมเคยเขารวมกจิกรรมดานการพัฒนา
ชมุชนหรือกิจกรรมจติอาสามากอน

4) กระบวนการ A-I-C ทีส่วนใหญจะดำเนิน
การเพ่ือจดัทำแผนกอนเริม่ดำเนนิการ แตในการดำเนนิ
การกับกลมุเด็กและเยาวชนหมบูานวัดมะเกลือ พบวา
สามารถดำเนินการในระหวางจัดทำกิจกรรมได และ
ผลท่ีไดมคีวามชัดเจน และสามารถดำเนินการไดภายใต
ความพรอมทางดานแนวคิดรักษถิ่น และความรูที่ได
เรียนรูระดับหน่ึง สงผลใหเกิดความตองการอยาก
จะพัฒนาชุมชนของตน ดงันัน้ สิง่นีถ้อืไดวาเปนการจัด
ทำแผนทีแ่ปลงจากปญหาท่ีพบและความฝนท่ีตองการ
แกไข เติมความรูและประสบการณจากการเรียนรู
สูการปฏิบตัิไดจรงิ

5) ชุมชนใหการสนับสนุนเปนอยางดี โดย
ผปูกครองบางคนสนับสนุนคาอาหารกลางวันในการจดั
กิจกรรมทุกวันอาทิตยของโครงการฯ พระสงฆ

วัดมะเกลือใหใชสถานท่ีจัดกิจกรรม และสนับสนุน
ขนมแจกเด็กดวย สิ่งเหลาน้ีเปนคุณคาท่ีหายากใน
ปจจบุนั แตดวยการดำเนินการของโครงการฯท่ีถอืวาเปน
จุดสำคัญคือ คณะวิจัยทำงานควบคูกับคนในชุมชน
ที่ เปนคณะทำงานจึงเปนตัวแทนโครงการในการ
ประชาสัมพนัธโครงการไปในตวั นอกจากนีก้ารจัดระบบ
การสือ่สารกับผปูกครองเด็กและเยาวชนท่ีรวมโครงการ
ตัง้แตเริม่โครงการฯ และกจิกรรมหลักๆ เชน การเรยีนรู
นอกสถานท่ีจะมีจดหมายขออนุญาตใหผูปกครอง
เซ็นอนุญาตกลับมา ทำใหผูปกครองมั่นใจในการ
สนับสนุนใหลูกหลานรวมกิจกรรม

ขอเสนอตอความตอเน่ืองและย่ังยืน
1) กลุมคณะทำงานชุมชนจิตอาสา ซึ่งเปน

ผูใหญที่เขามารวมโครงการจำนวน 3 คน จะตองจัด
กิจกรรมตอเนื่องจากผูวิจัย อยางนอยทุกวันอาทิตย
สปัดาหละคร้ัง นอกเหนือจากวันท่ีจะนัดเด็กและเยาวชน
ทำกิจกรรมตางหากแลว เพราะความตอเนือ่งในการจดั
กิจกรรมเพื่อตอบสนองตอพลังท่ีไดถูกปลุกข้ึนมาแลว
เปนหัวใจสำคญักับการจัดกิจกรรมของเดก็และเยาวชน
วยัน้ี

2) ควรมีการแปลงแผนหลักสูแผนปฏิบัติการ
เพ่ือใหเกิดรูปธรรมในการดำเนินการ

3) ควรไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องจาก
เทศบาลตำบลคลองโยง ซึง่เปนองคกรปกครองทองถิน่
ในการเขามารวมกิจกรรมและการสนบัสนุนงบประมาณ
โดยคาดหวังวาหากชุมชนวัดมะเกลือจัดกิจกรรม
โครงการเด็กมะเกลือพิทักษรักษถิ่นไดประสบผลสำเร็จ
ก็จะเปนตนแบบขยายผลใหกับเด็กและเยาวชนชุมชน
อืน่ๆ ในตำบลคลองโยงตอไป

4) ควรเชือ่มโยงกับกิจกรรมการพัฒนาชมุชน
อืน่ๆ และกลมุอืน่ๆ ได เชนกลมุผสูงูอายุ กลมุผพูกิาร หรือ
กลุมวัยแรงงาน

กระบวนการเรยีนรดูวยประวตัศิาสตรบอกเลาของกลมุเดก็มะเกลือพิทกัษรกัษถิน่
ศิริณา จิตตจรัส
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บทคัดยอ
การวิจยัน้ี มวีตัถุประสงค เพ่ือศกึษาระดบัภาวะผนูำและอทิธิพลของภาวะผนูำดานการสอนของผบูรหิาร

โรงเรียน พฤติกรรมการบริหาร ทักษะดานวิชาการของครู และสภาพแวดลอมในโรงเรียนท่ีมีผลตอคุณภาพของ
โรงเรยีนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุร ีเขต 2 ผวูจิยัใชการวิจยัแบบผสมผสานระหวางการวิจยัเชิงปริมาณ และการ
วจิยัเชงิคณุภาพ กลมุตวัอยางการวิจยัเชงิปรมิาณใชแบบสอบถามครชูัน้ประถมศึกษาปที่1 - 6 จำนวน 598 คน
โดยการสมุแบบแบงชัน้  วเิคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรม สำเรจ็รปูในการหาคาสถิตพิืน้ฐาน และโปรแกรม LISREL
ในการสรางและตรวจสอบแบบจำลองสมการโครงสราง การวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณเจาะลึกผูบริหาร
โรงเรียนดีเดน และครูวิชาการโรงเรียนซ่ึงเปนผูมีความรู ความสามารถดานการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ โรงเรียนละ 3 คน รวมขนาดโรงเรียนละ 6 คน รวมทัง้สิน้ จำนวน 18 คน
วเิคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเน้ือหา
                ผลการวิจยั พบวา ภาวะผนูำดานการสอนของผบูริหารโรงเรยีน ทีป่ระกอบดวย การพัฒนาหลกัสูตร
การนิเทศภายในโรงเรียน การสงเสริมพัฒนาการสอนของครู อยใูนระดบัปานกลาง และสมรรถนะในการบริหาร
งานวิชาการของผบูรหิารโรงเรยีน อยใูนระดบัมาก  พฤติกรรมการบรหิารของผบูรหิาร ทีป่ระกอบดวย ดานการติดตอ
สื่อสาร แรงจูงใจผูอื่น และวิสัยทัศน  พบวา อยูในระดับมาก ทักษะดานวิชาการของครู ที่ประกอบดวย การใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ  การวดัและประเมนิผลและพฤติกรรมการสอน พบวา การวัดและประเมนิผลและพฤติกรรม
การสอน อยใูนระดับมาก สวนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของคร ูอยใูนระดับปานกลาง  สภาพแวดลอมในโรงเรยีน
ทีป่ระกอบดวย การมสีวนรวมในการปฏบิตังิานของคร ูบรรยากาศโรงเรียน และบรรยากาศในช้ันเรยีน พบวา อยู
ในระดบัมาก คณุภาพของโรงเรียนทีป่ระกอบดวย ประสิทธิผลในการบรหิารงานวิชาการของผบูริหารโรงเรยีน ความ

ภาวะผูนำดานการสอนของผูบริหารโรงเรียน พฤติกรรมการบริหาร ทักษะดานวิชาการของครู
นิกูล ประทีปพิชัย
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พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน พบวา ประสิทธิผลในการบริหารงาน
วชิาการของผบูริหารโรงเรียน และความพึงพอใจในการปฏิบตัขิองครู อยใูนระดับมาก สวนผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ของนกัเรยีน  พบวา สวนใหญมคีะแนนเฉล่ียต่ำกวาคะแนนเฉล่ียระดับชาตเิกอืบทกุกลมุสาระวิชา  แบบจำลอง
สมการโครงสราง มีคาดัชนีความกลมกลืนอยูในเกณฑมาตรฐานที่ดีและสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดย
พจิารณาจาก คา Chi- Square = 136.08, df  = 82, GFI  = 0.95 , AGFI  =  0.92,  RMR = 0.016, RMSEA =
0.046 และ CFI = 0.99  นอกจากน้ี ยงัพบวา พฤตกิรรมการบริหาร สงผลทางตรงตอคณุภาพของโรงเรียนมาก
ทีส่ดุ รองลงมาคอืสภาพแวดลอมในโรงเรยีน และภาวะผนูำดานการสอนของผบูรหิารโรงเรยีน สวนภาวะผนูำดาน
การสอนของผูบริหารโรงเรียน มีความสัมพันธในทิศทางที่ตรงกันขามกับทักษะดานวิชาการของครู แตสงผลใน
เชิงบวกตอคุณภาพของโรงเรียนและสภาพแวดลอมในโรงเรียน
คำสำคัญ :   ภาวะผนูำดานการสอนของผบูริหารโรงเรียน / พฤติกรรมการบรหิาร / ทกัษะดานวิชาการของคร ู/
                      สภาพแวดลอมในโรงเรยีน / คณุภาพของโรงเรียน /

ภาวะผูนำดานการสอนของผูบริหารโรงเรียน พฤติกรรมการบริหาร ทักษะดานวิชาการของครู
นิกูล ประทีปพิชัย

ABSTRACT
The purposes of this research were to study levels and instructional leadership influences of

the school administrators as well as their management behaviors. Moreover, the teachers’ academic
skills and the school environment affecting the quality of schools in Phetchaburi Educational Area
2 were also investigated. Both qualitative and quantitative analysis were employed in this
study. The quantitative samples were randomized by employing stratified random sampling strategy.
The questionnaire was employed togather the data from 598 Grade 1- 6 primary school teachers.
The collected data were analyzed using the  Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
in finding basic statistics and LISREL Program in creating and examining a structural equation model.
On the  other hand, for  qualitative data collecting, the total of 18  in - depth interviews were conducted
together  information from 3 excellent school administrators and 3 academic teachers, who are
knowledgeable and competent  instructors, in three school sizes : large, medium and small.
There were 6 simples from each school size. The data were  analyzed by content analysis.

The results were as follows: for the school administrators’ instructional leadership aspects the
finding showed that the academic management capacity was at the high level while the curriculum
development, the internal class observation and the teachers’ development in teaching support were
at the  average level. Regarding the management behavior aspects, the results revealed that their
communication skills, motivating other people and visions were at the high level. Concerning the teachers’
academic skills involving the teaching behaviors, the information technology usage, the assessment
and evaluation, the results showed that their teaching behaviors and assessment and evaluation
behaviors were at the high level while information and technology usage of the teachers were at the
average level. For the school environment comprising of the school and classroom atmosphere, the
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finding were at the high level. Regarding the school quality involving learning achievement, teachers’
working satisfaction, and the effectiveness of school administration management, the results revealed
that the students’ learning achievements of 5 subject area were at the high level and the achievements
of 3 subject area were at low level. The teachers’ working satisfaction and the effectiveness of school
administration management were at the high level. The structural equation models of the indicators
were at the good level and were consistent with the empirical data. The fitted model provided the
chi-square = 136.08, df = 82, GFI = 0.95, AGFI = 0.92, RMR = 0.016, RMSEA = 0.046 และ CFI = 0.99.
Furthermore, the results indicated that the most directly affected by the administrators’ instructional
leadership was the school quality, followed by teachers’ academic skills. Concerning the management
behaviors and school environment, these factors indirectly affected educational quality of school.
Keywords : Instructional Leadership / Administrative Behavior / Teachers Academic Skill
                    Academic Environment / School Quality /

บทนำ
การพัฒนาบานเมืองใหเจริญยิ่งไปกวานั้น

ยอมตองพัฒนาบคุคลกอน เพราะถาบุคคลอนัเปนสวน
ประกอบของสวนรวมไมไดรบัการพฒันาแลว สวนรวม
จะเจริญและม่ันคงไดยากย่ิง (เกษม วัฒนชัย, 2545)
การท่ีจะพัฒนาไดก็ดวยปจจัยประการเดียวคือ
การศกึษา “ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยหูวั รชักาลปจจบุนั” (กระทรวงวฒันธรรม, 2548 )
การศึกษาจึงมีความสำคัญและเปนหัวใจของการ
พฒันาคน โดยเฉพาะในยุคโลกาภวิตัน ซึง่จะตองอาศยั
กำลังคนท่ีมีคุณภาพ (UNESCO, 1986) คนจึงเปน
ทรัพยากรท่ีมคีณุคาย่ิงในองคกร (De Cenzo David &
Robbins,1994)

ความสำเร็จของสถานศึกษาถือวาเปนหัวใจ
สำคัญท่ีสุดเปนหนาท่ีและภารกิจของผูรับผิดชอบตาม
กฎหมาย ผบูรหิาร คร ูและผทูีเ่กีย่วของทกุฝายจะตอง
รับผิดชอบ ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนำองคกรเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนใหดำเนินไป
ดวยดีมีประสิทธิภาพ (สมโภชน นพคุณ, 2541)
การกำหนดบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการจัดการ
ศึกษาใหไดมาตรฐานยอมสงผลตอประสิทธิผลและ
ความสำเร็จของสถานศึกษาโดยตรง (Steers,1991)

ดงันัน้ ในการบริหารโรงเรียน (administration) ผบูรหิาร
ตองใชภาวะผนูำ (leadership) คอืพยายามท่ีจะเปลีย่น
แปลงใหคนสามารถทำงานไดสะดวกสบาย (Achilles,
Keedy & High,1994) ภาวะผนูำจงึเปนปจจยัท่ีสำคญั
ทีส่ดุของการทำงานภายในองคการ (Camall,1990) ซึง่
สอดคลองกับผลการวิจัยท่ีพบวา ภาวะผูนำมีความ
สัมพันธกับประสิทธิผลของงาน และประสิทธิผลของ
องคการ (Hoy & Miskel, 2001 : 112 )
        การพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ทีด่แีละใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด ไดแก ผเูรยีน
มคีวามร ูมทีกัษะทีจ่ำเปนตามหลักสตูร มคีวามสามารถ
ในการคิดไตรตรอง มทีักษะในการแสวงหาความรดูวย
ตนเอง รักการเรียนรู รักการทำงาน และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง รวมทั้งสามารถทำงานรวมกับ
ผอูืน่ไดนัน้ ปจจยัหน่ึงท่ีทำใหผเูรียนประสบผลสำเร็จนัน่
ก็คือครู เพราะครูมีหนาท่ีเก่ียวของโดยตรงในฐานะ
ผูปฏิบัติการใหการศึกษาและทำงานพัฒนากระบวน
การเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ (กระทรวง
ศกึษาธิการ, 2546 : 23)
        ผลการนิเทศของศึกษานิเทศกในการนิเทศ
ตดิตามการจดัการเรยีนการสอนโรงเรียนในสังกดั สำนกั
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งานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จำนวน 128
โรงเรียน ในปการศึกษา 2552 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนกลมุสาระการเรียนร ูจำนวน 5 กลมุสาระ ไดแก
กลุมสาระวิชาภาษาไทย กลุมสาระวิชาคณิตศาสตร
กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร กลุมสาระวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และกลมุสาระวิชาภาษาอังกฤษ
มีโรงเรียนเปนจำนวนมากท่ีนักเรียนมีผลการเรียน
เฉลี่ยต่ำกวารอยละ 50 และสภาพการจัดการเรียน
การสอนของครู ตลอดจนสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป
ของโรงเรียน ยงัขาดการดูแลเอาใจใส ขาดการปรับปรงุ
และพัฒนาใหดีขึ้น ผูบริหารและคณะครูขาดขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากสภาพความ
ไมพรอมของการบริหารจัดการโครงสรางภายในของ
เขตพ้ืนที่ และบทบาทหนาท่ีของบุคลากรในสำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาเพชรบุร ีเขต 2 สงผลใหประสทิธภิาพ
การบริหาร และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
นกัเรยีนต่ำกวาเปาหมายท่ีกำหนด (สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษาเพชรบุร ีเขต 2, 2552 : 7)
        จากสภาพปญหา แนวความคิด และผลงานวิจยั
ทีก่ลาวมา ผวูจิยัพบวา การท่ีจะพฒันาโรงเรยีนในสงักัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ใหมี
คุณภาพไดนั้น ตองอาศัยปจจัยที่สำคัญคือ ภาวะ
ผูนำดานการสอนของผูบริหารโรงเรียน พฤติกรรม
การบรหิารของผบูรหิาร ทกัษะดานวชิาการของคร ูและ
สภาพแวดลอมในโรงเรยีน ดงัน้ันจึงควรศกึษา วิเคราะห
เพ่ือหาคำตอบวาตัวแปรเหลานั้นจะมีผลตอคุณภาพ
ของโรงเรียนหรือไม ผวูจิยัคาดหวงัวาผลการวิจยัน้ีจะได
องคความร ูและขอมูลท่ีเปนประโยชนทีจ่ะสามารถนำไป
ประยุกตใชเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนา

ประสทิธิภาพการบริหารงานการศกึษาโรงเรียนในสงักัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เพ่ือใหมี
คุณภาพท่ีสูงข้ึนตอไป

วตัถุประสงคของการวิจยั
1.เพือ่ศกึษาระดบัภาวะผนูำดานการสอนของ

ผูบริหารโรงเรียน พฤติกรรมการบริหาร ทักษะดาน
วชิาการของครู สภาพแวดลอมในโรงเรยีน และคุณภาพ
ของโรงเรียนในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาเพชรบุร ีเขต 2

2. เพ่ือวิเคราะหอิทธิพลของภาวะผูนำดาน
การสอนของผูบริหารโรงเรียน พฤติกรรมการบริหาร
ทักษะดานวิชาการของครู และสภาพแวดลอม
ในโรงเรียนท่ีมีผลตอคุณภาพของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเพชรบุร ีเขต 2

สมมติฐานของการวิจัย
1. คุณภาพของโรงเรียน ขึ้นอยูกับภาวะ

ผูนำดานการสอนของผูบริหารโรงเรียน พฤติกรรมการ
บริหาร สภาพแวดลอมในโรงเรียน และทักษะดาน
วชิาการของครู
          QUALITY = ƒ (LEAD + PERBEHA +
ENVIRON + SKILL)
        2. ทักษะดานวิชาการของครู ขึ้นอยูกับภาวะ
ผูนำดานการสอนของผูบริหารโรงเรียน พฤติกรรม
การบรหิาร และสภาพแวดลอมในโรงเรียน
           SKILL  = ƒ (LEAD + PERBEHA + ENVIRON)
        3. สภาพแวดลอมในโรงเรียน ขึ้นอยูกับภาวะ
ผูนำดานการสอนของผูบริหารโรงเรียน และพฤติกรรม
การบริหาร
           ENVIRON   = ƒ (LEAD + PERBEHA)
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                  ภาพท่ี  1   แบบจำลองโครงสรางความสัมพันธระหวางตวัแปรตามกบัตัวแปรอสิระทุกตัวแปร
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แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
ภาวะผูนำดานการสอนของผูบริหารโรงเรียน

ไดนำแนวคิดของนักวิชาการ เชน เดวิสและโทมาส
(Davis & Thomas), วูดส และลูซิ่น (Woods &
O’loughin) ทีเ่หน็วาผบูรหิารโรงเรยีนตองมคีวามชดัเจน
เร่ืองหลักสูตร การพัฒนาครู และการติดตามความ
กาวหนาทางการเรียนของนักเรียน โบทาโล (Botallo)
และซอเยอร (Sawyer) ทีเ่ห็นวา  ผบูรหิารโรงเรียนท่ีเปน
ผนูำทางวิชาการตองกระตนุ และสงเสรมิครแูละนกัเรียน
ในเร่ืองการเรียนการสอน พฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียน แนวคิดของนักวิชาการและนักการ
ศึกษา เชน เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni), ฮอย และ
มิสเกล (Hoy & Miskel)  และสจวรต – คอทซและ
รอสกนิ (Start – Kotze & Roskin) ทีเ่หน็วา พฤติกรรม
ของผบูรหิาร ดานการตัดสนิใจ แรงจงูใจ การติดตอสือ่
สาร ภาวะผนูำและความพึงพอใจในงาน มคีวามสำคัญ
และสงผลโดยตรงตอความสำเร็จของผูบริหาร ทักษะ
ดานวชิาการของคร ูแนวคดิของนกัวชิาการและนกัการ
ศกึษา เชน เอลสิส (Ellis), อแีวน เซอรวทิซ และแมททสีนั
(Invancevich & Matteson) ทีใ่หความเห็นวา ครตูองมี
ความรูในหลักสูตร เนื้อหาวิชาและการวัดประเมินผล
จอรจและจอรน (George & Jones) และเมเยอร
(Mayer) ทีเ่หน็วา ครูทีม่คีวามรใูนหลักสตูร เนือ้หาวชิา
การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดผลและการนำ
เทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน จะชวยสรางเสริม
ประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติงานของตนเอง
สภาพแวดลอมในโรงเรยีน แนวคดิของนกัวชิาการและ
นักการศึกษา เชน มารแชล (Mashall), รัทเทอร
มารตมิอร และอทุสนั(Rutter  Martimore & Outson)
และโกลดฮาเบอร และแอนโทนี (Goldhaber &
Anthony) ที่พบวา สภาพแวดลอมในโรงเรียนควร
ประกอบไปดวย สภาพแวดลอมทางกายภาพ สภาพ
แวดลอมทางสังคม และสภาพแวดลอมทางวิชาการ
และคุณภาพของโรงเรียน แนวคิดของนักวิชาการ
และนักการศึกษา  เชน เอิรทแมน แคสท และแวน

(Earthman,Cash & Van) ที่ใหความเห็นวา คุณภาพ
ของโรงเ รียนข้ึนอยูกับการวางแผนดำเนินงานท่ี
มงุผลสำเรจ็ของผเูรยีน และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การสอนของครูใหทันสมัยอยูเสมอ ทอมและพอล
(Tom & Paul), ฮอยและฮานัม (Hoy &   Hannum)
ที่ใหความเห็นวา ความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา การจัดระบบในการบริหาร และการมีสวน
รวมของชมุชน จะนำไปสคูวามสำเรจ็ของผเูรยีน ดงันัน้
ภาวะผนูำดานการสอนของผบูรหิารโรงเรียน พฤตกิรรม
การบริหาร ทักษะดานวิชาการของครู และสภาพ
แวดลอมในโรงเรียน จึงมีความสำคัญและจำเปนที่
ผูบริหารโรงเรียนจะตองนำไปใชในการบริหารจัดการ
ศึกษาในโรงเรียน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐาน ภาวะ
ผูนำดานการสอนของผูบริหารโรงเรียน พฤติกรรม
การบริหาร ทักษะดานวิชาการของครู และสภาพ
แวดลอมในโรงเรียน จึงมีอิทธิพลและอาจสงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

วิธีดำเนินการวิจัย
ผูวิจัย  กำหนดใชในแนวทางการศึกษา

แบบผสมผสาน (mixed method) ทัง้การวิจยัเชงิปรมิาณ
(quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ
(qualitative research)  มแีนวทางดำเนินการ ดงันี้

1. การวิจัยเชิงปริมาณ  (quantitative
approach) ผวูจิยัมีวตัถุประสงคเพ่ือทดสอบ และยืนยัน
แบบจำลองสมการโครงสราง และความสมัพันธของตัว
แปร โดยใชแบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอมูลจาก
ครู เพ่ือตอบวัตถุประสงคขอท่ี (1) ระดับของภาวะ
ผูนำดานการสอนของผูบริหารโรงเรียน พฤติกรรม
การบริหาร ทักษะดานวิชาการของครู และสภาพ
แวดลอมในโรงเรียน ที่มีผลตอคุณภาพของโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 วิเคราะหขอมูล
โดยโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือหาคาความถ่ี คารอยละ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสทิธ์ิความเบ่ียงเบน
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คาสัมประสิทธ์ิความโดง และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
แบบเพียรสัน และวัตถุประสงคขอที่ (2) อิทธิพล
ของภาวะผูนำดานการสอนของผูบริหารโรงเรียน
พฤติกรรมการบริหาร ทักษะดานวิชาการของครู และ
สภาพแวดลอมในโรงเรียนท่ีมีผลตอคุณภาพของ
โรงเรียนในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2 วเิคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ในการวิเคราะหองค
ประกอบเชิงยืนยันแบบจำลองการวัด วิเคราะหความ
เช่ือถือไดขององคประกอบมาตรวัด วิเคราะหแบบ
จำลองโครงสรางความสัมพันธ และวิเคราะหเสนทาง
ความสัมพันธของแบบจำลอง

2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ (quantitative
approach) การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ผูวิจัย ใชการ
สัมภาษณเจาะลึก (in – depth interview) โดย
การสัมภาษณเจาะลึกผูบริหารโรงเรียนดีเดน และครู
ผวูชิาการ ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัภาวะผนูำดานการสอน
ของผบูรหิารโรงเรียน พฤตกิรรมการบริหาร ทกัษะดาน
วชิาการของครู และสภาพแวดลอมในโรงเรียนท่ีมผีลตอ
คุณภาพของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี
เขต 2 โดยใชแบบสมัภาษณเจาะลึกแบบก่ึงโครงสราง
(semi – structure)

ประชากรและกลมุตวัอยาง
ประชากรทีใ่ชในการศกึษาคร้ังน้ี คอื โรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2
จำนวน 128 โรงเรียน

กลมุตวัอยางและวธิกีารสมุตวัอยาง กลมุ
ตัวอยางในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยแบงออกเปน 2
สวน คอื กลมุตัวอยางของการวจิยัเชิงปริมาณ และการ
วจิยัเชงิคณุภาพ ดงันี้
                1. การวิจยัเชงิปรมิาณ : กลมุตัวอยางทีใ่ชใน
การวิจัยไดแก โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยการสุมแบบแบงชั้น
(stratified random sampling) (สชุาติ ประสิทธิร์ฐัสนิธุ,

2546 : 96) โดยใชโรงเรียนเปนช้ัน แบง  กำหนดขนาด
ของกลมุตัวอยางท่ีเปนโรงเรียน โดยใชตารางเครจซีแ่ละ
มอรแกน (Krejcie & Morgan,1970 : 608 – 609 ) โดย
กำหนดใหโรงเรียนเปนหนวยสุม และครูผูสอน เปน
หนวยวิเคราะห ไดโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางจำนวน
97 แหง ครทูัง้หมด จำนวน 598 คน
                2. การวิจยัเชิงคณุภาพ : กลมุตวัอยางทีใ่ช
ในการวิจัย เลือกจากผูบริหารโรงเรียนดีเดน และครู
วิชาการของโรงเรียนแตละขนาด คือ ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ ขนาดละ 3 คน รวมขนาด
โรงเรียนละ 6 คน รวมท้ังส้ิน จำนวน 18 คน
เคร่ืองมอืท่ีใชในการวิจยั

แบบสอบถาม (questionnaires) แบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview)
แบบเตมิขอความและแบบตรวจสอบรายการ (check list)

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยสรางแบบสอบถาม (questionnaires)

โดยมีขัน้ตอนการสรางและพฒันา ดงันี้
              1.วเิคราะหหลักการ แนวคดิ ทฤษฎ ีและ
การทบทวนวรรณกรรม จากเอกสาร และงานวิจยัทีเ่ก่ียว
ของกับภาวะผูนำดานการสอนของผูบริหารโรงเรียน
พฤตกิรรมการบริหาร ทกัษะดานวชิาการของครู สภาพ
แวดลอมในโรงเรียนและคุณภาพของโรงเรียนในเขต
พื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แลวสรางขอกระทง
คำถามของแบบสอบถาม โดยแบงเปน 2  ตอน  ตอนที่
1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
เปนแบบเติมขอความลงในชองวาง ไดแก เพศ อายุจรงิ
อายุราชการ ประสบการณสอน ชัว่โมงท่ีสอนตอสปัดาห
และแบบตรวจสอบรายการ (check list) ไดแก ขนาด
ของโรงเรียนท่ีปฏิบัติการสอน วุฒิการศึกษา ตำแหนง
ปจจบุนั ระดบัชัน้ทีส่อน และหนาทีค่วามรบัผดิชอบตาม
กลมุสาระการเรียนร ูตอนที ่2 เปนแบบสอบถาม จำนวน
141 ขอ ซึง่ใชการประเมินตามมาตราสวนประมาณคา
(rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลเิคิรท (Rennis
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Lislet, 1967 : 179)
2. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดย

นำแบบสอบถามเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงเชงิเนือ้หา (Content Validity) ดวยวิธกีารหา
คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item objective
Congruence : IOC) ไดคา IOC ระหวาง 0.60 - 0.80
แลวคดัเลือกขอคำถามทีม่คีา IOC มากกวา 0.6 ขึน้ไป
ตามเกณฑการพิจารณาท่ีกำหนดไวไดขอคำถาม
จำนวน 141 ขอ

3. ทดลองใชเครื่องมือวิจัย โดยนำแบบสอบ
ถามไปทดลองใช (Try out) กับครูผูสอนที่ไมใชกลุม
ตวัอยาง จำนวน 100 คน แลวนำมาวิเคราะหความเชือ่
ถอืได ( realiability ) ในการวดัความสอดคลองภายใน
(internal consistency method)  ดวยวิธกีารทางสถติิ
ครอนบาคอัลฟา (cronbach alpha) เพื่อหาคา
สัมประสิทธ์ิความเชื่อถือไดของแตละมาตรวัด หรือ
แตละรายการ มีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค
อยรูะหวาง .69-.96

4. นำแบบสอบถามฉบบัสมบูรณไปเก็บขอมลู
จากกลมุตัวอยาง คอื ครูผสูอน ป. 1-6 โรงเรยีนในสงักัด
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเพชรบรุ ีเขต 2 จำนวน 97
แหง โดยเปนครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง โรงเรียนละ 6 คน และเปนครูผูสอนใน
โรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนละ 7 คน รวมจำนวน
598 คน

สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลู เชงิปรมิาณ
สถิติที่ใชประกอบดวย  คาความถ่ี (frequencies)
คารอยละ (percentage) คาเฉล่ีย ( Mean : X ) และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( standard deviation : S.D.)
คาความเบ (skewness) และคาความโดง (kurtosis)

วเิคราะหองคประกอบ (factor analysis) การวเิคราะห
สมัประสทิธ์ิสหสัมพนัธแบบเพียรสนั (pearson product
moment correlation co coefficient) การวิเคราะห
ถดถอยพหุเชิงช้ัน (hierarchical regression analysis
: HRA) การวิเคราะหความสอดคลองของตัวแบบ
ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน (structural equation
modeling : SEM) โดยใชโปรแกรมสำเร็จรปู LESREL
เชิงคุณภาพ การลดทอนขอมูล (data reduction)
การจดัระเบียบขอมลู (data display) การหาขอสรปุและ
การตีความ (concousion interpretations)

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนำดาน

การสอนของผบูรหิารโรงเรยีน  ปรากฏ ดงันี้
               ภาวะผนูำดานการสอนของผบูริหารโรงเรียน
พบวา ดานการบริหารงานวิชาการอยใูนระดับมาก ดาน
การพฒันาหลกัสตูร การนเิทศภายใน และการสงเสรมิ
พฒันาการสอนของครู อยใูนระดับปานกลาง พฤตกิรรม
การบริหารของผูบริหาร พบวา ดานการติดตอสื่อสาร
แรงจงูใจผอูืน่ และวสิยัทัศน อยใูนระดับมาก ทกัษะดาน
วิชาการของครู พบวา ดานการวัดและประเมินผลและ
พฤติกรรมการสอน อยูในระดับมาก สวนดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของครู อยูในระดับปานกลาง
สภาพแวดลอมในโรงเรียน พบวา ดานการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานของครู บรรยากาศโรงเรียน และ
บรรยากาศในชั้นเรียน อยูในระดับมาก คุณภาพ
ของโรงเรียน พบวา ประสิทธิผลในการบริหารงาน
วชิาการของผบูรหิารโรงเรยีน และความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติของครู อยูในระดับมาก สวนผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรยีน พบวา นกัเรียนสวนใหญ มคีะแนนเฉลีย่ต่ำกวา
คะแนนเฉล่ียระดับชาติเกือบทกุกลมุสาระวิชา
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ผลการวิเคราะหแบบจำลองโครงสรางความสมัพันธแบบจำลองทางเลอืก (structural model)

                                         ภาพท่ี  2  แบบจำลองโครงสรางความสัมพันธแบบทางเลอืก

สามารถอธิบายเสนทางความสัมพันธไดวา
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร สงผลโดยตรงตอ
คุณภาพของโรงเรียนมากท่ีสุด โดยมีคาความสัมพันธ
ทางตรงเทากับ 0.51 รองลงมาคือ สภาพแวดลอมใน
โรงเรียน และภาวะผูนำดานการสอนของผูบริหาร
โรงเรียน มีคาความสัมพันธทางตรงเทากับ 0.47 และ
0.29 ตามลำดับในขณะท่ีสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
สงผลโดยรวมตอคุณภาพของโรงเรียนมากท่ีสดุถึง 1.41
และสงผลโดยตรงตอทักษะดานวิชาการของครู มีคา
ความสัมพันธทางตรงเทากับ 0.81 นอกจากน้ี พบวา
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลโดยตรงตอ
สภาพแวดลอมในโรงเรยีน และทกัษะดานวชิาการของ
ครู โดยมีคาความสัมพันธทางตรงเทากับ 0.73 และ 0.04
ตามลำดบั

สวนภาวะผูนำดานการสอนของผูบริหาร
โรงเรียน มีความสัมพันธในทิศทางที่ตรงกันขามกับ
ทักษะดานวิชาการของครู มีคาความสัมพันธทางตรง
เทากับ 0.00 แตสงผลในเชงิบวกโดยตรงตอคุณภาพของ
โรงเรียน และสงผลโดยรวมตอสภาพแวดลอมใน
โรงเรียน โดยมีคาความสัมพันธทางตรงและคาความ
สมัพนัธโดยรวมเทากบั  0.29 และ 0.22 ตามลำดบั

สรุปไดวา ตวัแปรท่ีมอีิทธิพลตอคุณภาพของ
โรงเรียนมากท่ีสุด ไดแก พฤติกรรมการบริหารของ
ผบูริหาร  รองลงมาคือ  สภาพแวดลอมในโรงเรยีน  และ
ภาวะผนูำดานการสอนของผบูรหิารโรงเรียน นอกจากน้ี
ยงัพบวา พฤติกรรมการบรหิารของผบูรหิาร สงผลทาง
ออม และสงผลโดยรวมตอคุณภาพของโรงเรียนมาก
ที่สุด โดยมีคาความสัมพันธทางออมและคาความ
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สมัพันธโดยรวม เทากับ 0.17 และ 0.68 ตามลำดบั

อภิปรายผล
ผลการทดสอบสมมติฐานจากกรอบแนวความคิด

จากการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 : พบวา
คณุภาพของโรงเรียน ขึน้อยกูบัภาวะผนูำดานการสอน
ของผบูรหิารโรงเรยีน พฤติกรรมการบริหาร สภาพแวด
ลอมในโรงเรยีน และทกัษะดานวชิาการของครู ซึง่เปน
ไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว แสดงใหเห็นวา ภาวะผนูำดาน
การสอนของผูบริหาร มีความสำคัญตอคุณภาพของ
โรงเรยีน ดงันัน้ ผบูรหิารโรงเรยีนจะตองมีความสามารถ
ในการจดัทำหลกัสูตรท่ีสอดคลองกับสภาพของโรงเรียน
จัดองคกรและการสราง วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีดี
จดับรรยากาศท่ีเอ้ือตอการทำงาน และการมีสวนรวมใน
การปฏบิตังิานของครู (Tom & Paul, 2000) ผบูรหิารตอง
แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมในการบริหารงานท่ีดี เชน มี
ความสามารถในการติดตอสือ่สาร มกีารประสานงานท่ี
ด ีสามารถสรางแรงจงูใจ และมวีสิยัทศันในการบรหิาร
งาน จัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอมในโรงเรียนให
เอ้ือตอการเรียนรู เพราะบรรยากาศโรงเรียนเปนส่ิง
สำคัญตอการปรับปรุงการเรียนการสอน และการปฏิรปู
โรงเรียน (Hoy & Miskel,1990) และสงเสริมสนบัสนนุ
ใหครมูคีวามสามารถ ดานทกัษะวชิาการ เชน มคีวามรู
ในหลักสูตร เน้ือหาสาระวชิา การจัดกระบวนการเรียน
การสอน วิธีสอน การวัดและประเมินผล และการใช
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะชวยเสริมสราง
ประสทิธภิาพในการสอนของครู (Gilbert & Land,1994)
และสงผลตอความสำเร็จในการบริหารและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (ปรียาพร วงศอนุตร
โรจน,  2546)

จากการทดสอบสมมตฐิานขอที ่ 2 : จาก
การวิเคราะห พบวา สภาพแวดลอมในโรงเรยีนข้ึนอยกูบั
ภาวะผูนำดานการสอนของผูบริหารโรงเรียน และ
พฤติกรรมการบรหิารซึง่เปนไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไวทัง้
นี้เพราะสภาพแวดลอมและบรรยากาศในโรงเรียนมี

อทิธพิลตอการเรยีนรขูองผเูรยีนทัง้ทางตรงและทางออม
ซึ่งสอดคลองกับธเนศ ขำเกิด (2543 : 70) ที่กลาววา
บรรยากาศในโรงเรียนเปนสภาวะท่ีเกิดจากการมี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
แลวสงตอถึงความรูสึกของบุคลากร สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของเพ็ดฮะซู (Pedhuzur,1997 : 153) ที่
พบวา ปจจัยท่ีกอใหเกิดความสำเร็จทางดานวิชาการ
ของโรงเรียน ไดแก การจัดรูปแบบการเรียนรูที่เขมขน
และเหมาะสมกับผูเรียน การจัดบรรยากาศในโรงเรียน
และสภาพแวดลอมทีเ่อ้ือตอการเรียนรู

สภาพแวดลอมในโรงเรียนข้ึนอยกูบัพฤตกิรรม
การบริหารของผูบริหาร เพราะพฤติกรรมการบริหาร
เปนเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
ที่จะนำไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
พัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ซึง่สอดคลองกับ เมเยอร และแมคมิลแลน  (Mayer &
Macmillan, 2001: 142) ทีก่ลาววา การจดับรรยากาศ
และสภาพแวดลอมในโรงเรยีนท่ีเหมาะสมกับความตอง
การของนักเรียนและผปูกครองน้ัน ขึน้อยกูบัพฤติกรรม
และความสามารถในการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียน และเซอรจโิอวานนี ่(Sergiovanni,1990 : 161)
ทีพ่บวา พฤติกรรมผนูำของผบูรหิารเปนการสรางความ
ผูกพัน กระตุนใหตระหนักถึงเปาหมายขององคการ
ซึ่งจะนำมาถึงคุณภาพความสำเร็จในการบริหารงาน

จากการทดสอบสมมตฐิานขอที ่ 3 : จาก
การวิเคราะห พบวา ทกัษะดานวิชาการของครู ไมขึน้อยู
กับภาวะผูนำดานการสอนของผูบริหารโรงเรียน ซึ่งไม
เปนไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว แตขึน้อยกูบัพฤติกรรมการ
บริหารของผูบริหารและสภาพแวดลอมในโรงเรียน ซึ่ง
เปนไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว

การท่ีทักษะดานวิชาการของครูขึ้นอยูกับ
พฤติกรรมการบรหิารของผบูริหาร เน่ืองมาจากผบูริหาร
จะตองประสานทรัพยากร ภารกจิตาง ๆ  กบับคุลากรทุก
ฝาย โดยปรึกษาหารือวางแผนรวมกัน เพ่ือใหเกิด
ผลสำเร็จของสถานศึกษา และสมัฤทธ์ิผลการสอนของ
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ครู (สมจติ อดุม, 2547 : 85) ซึง่สอดคลองกับงาน วิจัย
ของ ธวัช บุณยมณี (2546: 137) ที่พบวา พฤติกรรม
ผูนำทางวิชาการของผูบริหารมีความสัมพันธสูงกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา

การท่ีทักษะดานวิชาการของครูขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมในโรงเรียน เน่ืองจากบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมที่ดีอาจทำใหการปฏิบัติงานของครูและ
บคุลากรในสถานศึกษาบรรลเุปาหมาย ซึง่สอดคลองกับ
งานวิจยัของคอฟฟน (Coffin,1997 : 189 ) และวตัสนั
(Watson,1998 : 177 ) ทีพ่บวา ปฏิสมัพันธระหวางครู
กบันกัเรยีน เชน การพดูคยุ การเอาใจใส และบรรยากาศ
ในการจัดการเรียนการสอน มีความสัมพันธกับการ
เรียนรูของผูเรียน ดังน้ัน ครูจึงตองมีความสามารถ
มีประสบการณในการใชเทคนิคการสอน อุปกรณการ
สอน ตลอดจนการจดับรรยากาศ และสภาพแวดลอมให
เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิ
ภาพ (Buckingham,2003:83)

สวนขอคนพบที่วาทักษะดานวิชาการของครู
สงผลทางลบตอภาวะผูนำดานการสอนของผูบริหาร
โรงเรียน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวนั้นสอด
คลองกบัการสมัภาษณผบูริหารโรงเรียนขนาดใหญทาน
หน่ึงท่ีกลาววา  “ความร ูความสามารถ และทักษะในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคการสอน และ
ประสบการณสอนของคร ูสวนมากเกิดจากครูผสูอนเอง
เปนผวูางแผน ออกแบบในการจดัการเรียนการสอน การ
จดัทำแผนการสอน การใชสือ่ อปุกรณการสอน ตลอด
จนการกำหนดเครือ่งมอืวดัและประเมินผล ผบูรหิารเอง
เปนเพียงผูใหการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน สื่อ อุปกรณการสอน การจัดสรร
งบประมาณ การสงเสริมสนับสนุนใหขวญั และกำลงัใจ
ตอการปฏิบัติงานของครูเทาน้ัน”

ขอเสนอแนะในการนำผลงานวิจัยไปใช
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน โดยแยกเปน (1) ภาวะผนูำดาน

การสอนของผูบริหารโรงเรียน (2) พฤติกรรมการสอน
ของครู และ(3) คณุภาพของโรงเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผเูรยีน มรีายละเอยีด ดงันี้

1. ภาวะผูนำดานการสอนของผูบริหาร
โรงเรียน

1.1  ผบูรหิารโรงเรียนตองใหความสำคญั
กับการพัฒนางานสอนของครู และมุงเนนพัฒนางาน
วิชาการใหมากกวางานดานอ่ืน

1.2  ผูบริหารโรงเรียนควรใชเวลาในการ
บริหารจัดการศึกษา โดยเอาใจใส ดูแล เปนผูรวมคิด
รวมทำงานดานการสอนกับครใูนโรงเรียนใหมากข้ึน

1.3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรกำหนด
มาตรการและแนวทางในการประเมินประสทิธิภาพและ
ประสทิธผิลงานดานวิชาการของผบูรหิารโรงเรยีน รวม
ทั้งใหความสำคัญกับการประเมินสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน และนำผลไปใช
พิจารณาความกาวหนาในตำแหนงผูบริหารโรงเรียน
อยางจริงจัง

2. พฤติกรรมการสอนของครู
2.1 กำหนดนโยบายและมาตรการใหครู

ทกุคนตองผานการฝกอบรมการใชคอมพวิเตอรพืน้ฐาน
และจัดใหมีชั่วโมงสอนคอมพิวเตอรในโรงเรียนทุกชั้น
ทกุวัน

2.2 จัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน โดยครูที่มีความรู
ความสามารถ หรือวิทยากรท่ีมคีวามชำนาญ

2.3 สนับสนุน งบประมาณใหครไูดเขารับ
การฝกอบรม พัฒนาการสรางสื่อ เทคโนโลยีและ
นวตักรรมทีท่นัสมยัอยเูสมอ

3. คณุภาพของโรงเรยีน
3.1  กำหนดนโยบาย ใหทกุช้ันเรียนเรงรัด

และพัฒนาการเรียนการสอน โดยเนนใหนักเรียน
อานออก เขียนได และคิดคำนวณเปน ตามระดับช้ัน
วัยของผูเรียน



227

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 10 ฉบับท่ี 2 (พฤศจิกายน 2555 - มนีาคม 2556)

ภาวะผูนำดานการสอนของผูบริหารโรงเรียน พฤติกรรมการบริหาร ทักษะดานวิชาการของครู
นิกูล ประทีปพิชัย

3.2  ปรับปรงุและเพิม่เวลาเรยีนในทุกชัน้
เรยีนใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรยีน เพ่ือใหครไูดมี
เวลาสอน หรือทบทวนบทเรยีนใหนกัเรียนมากข้ึน

3.3  สงเสรมิใหผปูกครอง ชมุชน และทอง
ถิน่เขามามีสวนรวมในการจดัการศึกษา การพัฒนาและ
การจัดกิจกรรมในโรงเรียนใหมากข้ึน

3.4 จดัใหมแีหลงเรยีนรทูัง้ภายในโรงเรียน
และนอกหองเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสแสวงหา
ความรูไดอยางท่ัวถึง

3.5 เรง รัดและพัฒนา  ใหครูวัดและ
ประเมนิผลผเูรยีนดวยวิธกีารท่ีหลากหลาย โดยเนนการ
ใชแบบทดสอบทัง้ปรนยัและอัตนยั เพ่ือใหผเูรยีนไดคดิ
วเิคราะหและมีความสามารถในการแสดงความคิดเหน็

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งตอไป
1.  ควรมีการศึกษาวิจยัในลักษณะน้ี ในสำนัก

งานเขตพืน้ท่ีการศึกษาอ่ืน เพ่ือใหมองเห็นภาพรวมของ
สถานศกึษาในสงักัด และนำขอมูลดงักลาวไปใชในการ
วางแผนบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนใหมคุีณภาพมากท่ีสดุ

2.  ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพของโรงเรียน เชน ขนาดและที่ตั้งของโรงเรียน
การมีสวนรวมของผปูกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน วิทยฐานะและความ
กาวหนาของคร ูเปนตน
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ภาพรวม
ดร.ทอม อู (Dr.Tom Wu) เกิดที่ประเทศจีน

และสำเรจ็การศึกษาดานโภชนาการและการรักษาดวย
วธิธีรรมชาตจิากสหรัฐอเมริกา เมือ่อายุ 30 ป ปวยเปน
โรคมะเร็งปอดระยะที่สาม รักษาดวยการแพทยแผน
ปจจุบันแตอาการไมดีขึ้น และไดรับคำแนะนำใหหยุด
การรักษา จงึเปล่ียนมากนิอาหารอนิทรยีและรักษาดวย
วิธีธรรมชาติ ทำใหหายขาดจากโรคมะเร็ง จึงตัดสินใจ
ละท้ิงการแพทยแบบเดิม หันมาศึกษาการแพทย
แนวธรรมชาติและโภชนาการ จนได ปริญญาดุษฎี
บัณฑิตท่ีสหรัฐอเมริกา เคยไดรับเชิญใหไปบรรยายท่ี
ประเทศตางๆ มีลูกศิษยที่เรียนดานการรักษาดวยวิธี
ธรรมชาติและการกินอาหารอินทรียกระจายอยูทั่วโลก
เขาไดสรางบุคลากรทางดานน้ีไวนับไมถวน

ดร.อ ูไดรบัเชญิจากบคุคลสำคญัของประเทศ
ตาง ๆ  ใหชวยกำหนดเมนูอาหารบำบัดอาการปวยเรือ้รัง
เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร สำไส คอเลสเตอรอลสูง
โรคอวน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกาต และโรคมะเร็ง
สงผลใหอาการดีขึน้อยางเหน็ไดชดั จนกระทัง่ไดรบัการ

ยอมรับและยกยองท้ังในสหรัฐอเมริกาและท่ัวโลก
ดร.อู ไดรับรางวัลและการยอมรับจาก

องคกรตาง ๆ เชน
รางวัลการดูแลสุขภาพท้ังกายและใจของ
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มลูนธิสินัตภิาพโลกของลามะกังเชน โดยการสนับสนนุ
ขององคการสหประชาชาติ (Lama Gangchen World
Peace Foundation in Support of the United Nations)

รางวัลผูอุทิศตนเพ่ือโรคอัลไซเมอรโรงพยาบาลเมโย
สหรัฐอเมรกิา

รางวัลสาขาการแพทยจากมูลนิธิอัลเบิรตชไวทเซอร

รางวลัผอูทุศิตนของมหาวทิยาลยัเปดนานาชาติเพ่ือการ
แพทยทางเลือก (The Open International University
for Alternative Medicines) ในประเทศอินเดยี

รางวัลผูอุทิศตนเพ่ือมวลมนุษยของสมาคมการแพทย
ที่รักษาดวยการฝงเข็มแหงปากีสถาน (Pakistan
Association of Medical Acupuncture)

รางวัลผูอุทิศตนของสมาคมการแพทยแนวธรรมชาติ
แหงอเมริกา (American Naturopathic Medical
Association)

จุดมุงหมายของหนังสือ
มีความประสงคที่จะแบงปนประสบการณ

การดูแลสขุภาพเปนเวลาหลายปของผเูขยีนใหแกผอูาน
เ พ่ือใหนำไปใช ในการปรับเปลี่ยนความเคยชิน
ดานอาหารการกินและการใชชีวิต เปนการใหขอมูล
ประกอบในการดูแลสุขภาพ ปองกันโรค และปองกัน
มะเร็ง แตไมไดหมายความวาจะทดแทนการรักษา
ทางการแพทยไดทั้งหมด

บทนำ
ทรรศนะทีผ่ดิในเร่ืองสขุภาพทำใหเจบ็ปวยใน

ปจจุบันมีการผลิตอาหารอยางประณีตมากข้ึนเรื่อยๆ
สิ่งแวดลอมในการดำรงชีวิตทำใหเรามีความสะดวก
สบายมากย่ิงข้ึน การพัฒนามีความกาวหนาทาง

เทคโนโลยี แตเมื่อเทียบกับอดีตแลวสุขภาพกลับแยลง
ดวยสภาพท่ีกินมากเกินไป ออกกำลังนอยเกินไปและ
ตกอยูในสภาวะเครียดเปนเวลานาน ทำใหเกิดโรค
ทีส่ำคญั 3 โรค คอื โรคหวัใจ โรคมะเร็งและโรคเบาหวาน
โดยเฉพาะโรคมะเร็งมีอัตราสวนเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ความ
เครียด กินอาหารผิดๆ และขาดการออกกำลังกายเปน
สาเหตุสำคัญของการเจ็บปวย  จิตใจท่ีตึงเครียด
และการอดนอนเปนเวลานานทำใหขาดการนอนหลับ
อยางมีสขุภาพ การนอนหลับในเวลาส่ีทมุถงึตสีองเปน
ชวงเวลาท่ีมีคาท่ีระบบรักษาตัวเองจะทำหนาท่ีรักษา
ซอมแซมรางกายและหากระบบรางกายไมไดทำหนาท่ี
จะเกิดปญหารายแรง 3 ประการ

ระบบภูมิคุมกันรางกายออนแอ
จะทำใหรางกายเผชิญกบัความแกเพราะ

การซอมแซมระบบตอมไรทอไมสามารถหล่ังฮอรโมน
สนองความตองการของเซลลตางๆได

จะทำใหขอตอของรางกายอักเสบและมี
อาการเจ็บปวดท่ัวรางกายเน่ืองมาจากการซอมแซม
ระบบประสาทไมสามารถทำไดอยางเพียงพอในการ
ปรับการถายทอดสัญญาณในระบบประสาท

สิ่งสำคัญท่ีสุดในการดูแลรักษาสุขภาพคือ
การสรางแนวคิดเก่ียวกับอาหารท่ีถกูตอง เสริมความเขม
แขง็ของระบบภมูคิมุกนัและระบบรกัษาตนเอง เลีย่งการ
พึ่งหมอหรือยามากเกินไป ไมแสวงหาทางลัดในการ
รกัษาโรคโดยเดด็ขาดและใหคดิวาการรักษาดวยตวัเอง
ของรางกายเทาน้ัน จะทำใหสขุภาพแข็งแรงอยางแทจรงิ
เคลด็ลบั 4 ประการในการดูแลรักษาสุขภาพ

ถายอุจจาระวนัละ 3 คร้ัง
ดืม่น้ำผกัผลไมอยางนอยวนัละ 3 แกว
พักผอนอยางเหมาะสม ออกกำลังกาย

ตามเวลาอาบแดดวันละ 30 นาที ดืม่น้ำสะอาด
มีความรักในหัวใจ สรางความดี ทำให

จิตใจสบาย ถามีความเกลียดชังในหัวใจ โรคภัยจะ
มาเยือน

บทปริทัศนหนังสือ
ศิริณา  จิตตจรัส   สรุัตน  เพชรนิล
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บทที่ 1 พืน้ฐานการมีสขุภาพดี
ระบบภมูคิมุกนัรางกายและระบบรักษาตัวเอง

เปนแพทยทีด่ทีีส่ดุในโลก เซลลพเิศษในระบบภมูคิมุกัน
เปนเสมือนกองทัพท่ีผานการฝกฝนจนช่ำชอง ทำหนาท่ี
ลาดตระเวนทุกซอกทุกมุมของรางกายตลอดเวลา
ไมเคยหยุด ตามลาและทำลายลางขาศึกที่กอใหเกิด
มะเร็ง กองทัพนี้ตองการยุทธปจจัยอยางเพียงพอ
ซึง่ก็คอือินทรียสารจากพืชเพ่ือใหสนองตอบตอระบบภมูิ
คมุกันและระบบรักษาตัวเอง ทัง้ตองทำงานประสานกบั
นาฬิกาชีวภาพภายในรางกาย นอกจากน้ีผทูีม่กีรปุเลือด
ตางกันก็ตองการสารอาหารตางกัน เพ่ือใหระบบภูมคิมุ
กนัและระบบรักษาตวัเองดำเนินไปตามปกติ สงผลใหมี
สุขภาพแข็งแรงอยางแทจริง
ระบบภูมิคุมกันรางกายและระบบรักษาตัวเอง
ที่แข็งแรงชวยขจัดโรคมะเร็งได

ม นุ ษ ย เ ร า ทุ ก ค นมี ยี น ม ะ เ ร็ ง ด้ั ง เ ดิ ม
(Proto-Oncogene) อยจูำนวนหนึง่ ยนีเหลาน้ีทำหนาท่ี
ควบคุมการเพ่ิมจำนวนและการแบงตัวเของเซลลโดย
ไมกอใหเกดิเนือ้งอก ทัง้เปนยีนทีร่างกายไมอาจขาดได
โดยเฉพาะในระยะเซลลวัยออน แตเม่ือเกิดการกลาย
พันธุขึ้นที่ยีนมะเร็งดั้งเดิม สงผลใหการทำหนาที่ทาง
สรีรวิทยาตามปกติเกิดยุงเหยิง กลายเปนยีนกอมะเร็ง
ซึ่งจะสงผลกระทบตอกระบวนการเกิดและพัฒนาของ
เนือ้งอก

นอกจากยีนมะเร็งด้ังเดิมแลวยังมียีนอีก
ประเภทหนึง่ทีม่บีทบาทยับยัง้เน้ืองอกไมใหเจริญกลาย
เปนเนื้อราย เรียกวา ยีนตานมะเร็ง ในเวลาปกติยีน
มะเร็งดัง้เดมิกบัยีนตานมะเร็งจะอยใูนสภาพสมดลุ แต
ผลจากการกระตนุของปจจยักอมะเร็งหลายอยาง ทำให
ยนีมะเรง็ดัง้เดิมมกีำลงัเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ ในขณะท่ียนีตาน
มะเร็งจะออนกำลังลง หรอือาจกลาวไดวา ยนีตานมะเรง็
ในเซลลเน้ืองอกรายหมดไปหรือสูญเสียสมรรถภาพใน
การตานมะเรง็สงผลใหเซลลเจรญิเตบิโตอยางไมหยดุย้ัง
กลายเปนเซลลมะเร็งจำนวนมากจนรางกายไมอาจ
ควบคมุได

เซลลมะเร็งจะเพิม่จำนวนขึน้เร่ือยๆ ไมมวีนัตายเอง
เซลลกลายพันธุสามารถกำหนดปริมาณการ

เพ่ิมจำนวนเอง จนกระทัง่เม่ือมจีำนวนเพิม่มากกวาหน่ึง
พันลานเซลล จึงจะสามารถตรวจพบ การเพ่ิมจำนวน
เปนแบบทวคีณูเซลลมะเร็งเปนหนวยพ้ืนฐานของพยาธิ
สภาพของโรคมะเร็ง เซลลมะเร็งไมตายไปเองตาม
ธรรมชาติแตจะเพิ่มจำนวนข้ึนเร่ือยๆ ในคนปกติเมื่อ
เซลลในรางกายเส่ือมและตายไป จะมเีซลลเกดิใหมมา
ทดแทนเพื่อใหการทำงานของรางกายดำเนินไปตาม
ปกต ิสรปุคอื เซลลทัง้หมดภายในรางกายมีการเกิดใหม
เรือ่ยๆ เพือ่ทดแทนเซลลเกา แตการเพ่ิมของเซลลมะเร็ง
เปนไปไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งทำใหสารอาหารในรางกายของ
ผูปวยโรคมะเร็งใชหมดไปอยางรวดเร็ว จนผูปวยรูสึก
ออนเพลียไมมีเร่ียวแรง
การตานมะเร็งและการดูแลสุขภาพตองเร่ิมจาก
การประสานกับนาฬิกาชีวภาพ

ในรางกายของคนเรามีนาฬิกา ที่เรียกวา
นาฬิกาชีวภาพ (Biological Clock) ซึ่งควบคุมโดย
ฮอรโมนท่ีหล่ังจากสมอง เม่ือรางกายตองการอาหาร
สมองจะสงสัญญาณความหิวออกมา ทำใหรูสึกอยาก
กนิอาหาร เม่ือรางกายออนเพลีย สมองจะหล่ังซีโรโทนิน
(Serotonin) ทำใหรสูกึงวง พอฟาสาง จะปลกุใหเราตืน่
นอน พอมืดค่ำก็ทำใหเราอยากนอนหลับพักผอน การ
ทำงานของรางกายลวนถูกควบคุมโดยนาฬิกาชีวภาพ
อยางแมนยำ

บทปริทัศนหนังสือ
ศิริณา  จิตตจรัส   สรุัตน  เพชรนิล
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เวลาขับถาย 04.00 น. – 12.00 น.
เวลาของการขับถายของเสียและเวลาอาหาร

เชา ควรกนิผกัและผลไมสดใหมากๆและกอนเทีย่งควร
ถายทองสองคร้ัง

เวลาดดูซึมสารอาหาร 12.00 น. – 20.00 น.
เวลาท่ีรางกายดูดซึมสารอาหารและเวลา

อาหารมื้อเที่ยงและมื้อเย็น มื้อเที่ยงควรกินผักผลไม
มากๆ ผกัช ีเคร่ืองเทศสด และเพ่ิมอาหารทะเล สวนม้ือ
เย็น ควรกนิอาหารในชวงเวลา 18.oo น. กนิสลัดผกัสด
งดกนิเนือ้สตัวและอาหารประเภท ทอด ผดั ยาง

เวลาแจกจายสารอาหาร 20.00 น.– 04.00 น.
เปนเวลาท่ีระบบภูมคิมุกันและระบบรกัษาตวั

เองทำงาน คอืชวงเวลาการนอนหลับ สิง่สำคญัทีส่ดุคอื
อาหารท่ีเรากินท้ังสามม้ือมีอินทรียสารจากพืชเพียงพอ

จะสามารถสงตอสารอาหารใหแกระบบภมูคิมุกันอยาง
เต็มท่ี ขอแนะนำคือควรปดไฟในหองขณะนอนหลับ
พักผอน

กรปุเลอืดคอืสิง่ทีต่ดัสนิวากนิอะไร จงึจะเปนผลดี
ตอสุขภาพมากท่ีสดุ

หมูโลหิตหรือกรุปเลือดเกิดจากปจจัยทาง
พันธุกรรมซ่ึงมีความสัมพันธอยางใกลชิดตอระบบ
ภูมิคุมกันและระบบการรักษาตัวเองของรางกาย

คนเลือดกรุปเอ

สัดสวนของอาหารที่ดีตอสุขภาพสำหรับคนเลือด
กรุปเอ
ควรเลี่ยงผลิตภัณฑนมและเน้ือสัตว งดการปรุง
อาหารดวยวธิ ีทอด ผดั และยาง
อตัราสวนอาหาร ควรจะม ีผกั 55% ผลไม 20%
ธญัพชื ถัว่และเมลด็พชืเปลือกแข็ง 20% ไขและอาหาร
ทะเล 5%
การออกกำลังกาย ไมควรออกกำลังกายหนัก ควรออก
กำลังกายดวยการฝกโยคะ ชี่กง รำมวยไทจี๋ นั่งสมาธิ
สวดมนต
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คนเลือดกรุปโอ

สัดสวนของอาหารท่ีดีตอสุขภาพสำหรับคนเลือด
กรุปโอ

มีโอกาสเปนโรคแผลในกระเพาะอาหารและ
ลำไสเล็กสวนตน ตับแข็ง ถุงน้ำดีอักเสบ ไสติ่งอักเสบ
โรคหืด และแผลฝหนอง
สดัสวนการกินอาหาร

ผกัชนิดตางๆ 75% ผลไม10% เน้ือสัตว อาหาร
ทะเล นมแพะ10% ธญัพืชและเมล็ดพืชเปลอืกแขง็ 5%
การออกกำลังกาย ควรเลือกออกกำลังกายหนัก
แบบแอโรบิก เชน เลนฟตุบอล วิง่ระยะส้ัน

คนเลือดกรุปบี

สัดสวนของอาหารท่ีดีตอสุขภาพสำหรับคนเลือด
กรปุบี

โรคท่ีมีโอกาสเปนไดงาย ไดแก โรคบิด
ไขหวัดใหญ  โรคปลอกประสาทเส่ือมแขง็  โรคเอสแอลอี
โรคเก่ียวกับกระดูก ทางเดินปสสาวะ และ ระบบสืบพันธุ
ขอตออกัเสบ วณัโรค มะเร็งชองปาก มะเร็งเตานม และมี

โอกาสเปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมากกวาคนกรปุเลือดอ่ืนๆ
ขอแนะนำและสัดสวนในการกินอาหาร ผกัชนิดตางๆ
55% ผลไม10% พชืประเภทหนอและหัว15% เมลด็พืช
เปลอืกแขง็10% ไขกบันมแพะ10%
การออกกำลังกาย ควรอยูในระดับปานกลาง เชน
เดินเร็ว วนัละ 30 นาที

คนกรปุเลือด เอบี

สัดสวนของอาหารท่ีดีตอสุขภาพสำหรับคนเลือด
กรปุเอบี

โรคท่ีมีโอกาสเปนงาย คือ ติดเชื้อกลัดหนอง
ทางเดินหายใจ ไวรัสตับอักเสบ โรคเบาหวาน และมี
โอกาสปวยเปนโรคจิตสงูกวาคนเลือดกรปุอืน่ๆถึง 3 เทา
แตอัตราการปวยเปนวัณโรคและโรคโลหิตจาง
ขณะต้ังครรภนอยกวาคนกรุปเลือดอ่ืนๆ
ขอแนะนำและสัดสวนในการกินอาหาร ตองจัดอาหาร
เปนพิเศษ โดยพ้ืนฐานยดึตามคนกรปุเลอืดบคีอื
ผกัชนิดตางๆ55% พชืประเภทหนอและหัว15% ผลไม
5% เมล็ดพืชเปลอืกแขง็15% ไขกบันมแพะ10%

นอกจากนี้ การอาบแดดในเวลาที่เหมาะสม
ทำใหภมูคิมุกนัแขง็แรง วติามนิด ีมผีลตอระบบภูมคิมุกนัของ
รางกายอยางมาก ประโยชนของวิตามนิด ีไดแก ปองกนัไข
หวัด ชวยเร่ืองการดดูซมึแคลเซยีมของกระดกู ลดอัตราการ
เกดิโรคมะเร็งลำไสใหญ  มะเรง็เตานม การเกิดเนือ้งอก
ที่ตอมลูกหมาก และ ลดอาการเจ็บปวย ในแตละฤดู
ตองอาบแดดจะไดวติามินดเีพียงพอตอการปองกันไขหวัด
และชวยใหกระดูกดูดแคลเซียมได
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ฤดูและชวงเวลาในการอาบแดด

การอาบน้ำรอนสลบัน้ำเย็นชวยเพิม่ภูมคิมุกันและ
กระตุนการไหลเวียนโลหิต
การอาบน้ำรอนสลับน้ำเย็นเปนวิธีหน่ึงในการตอสูกับ
ความหนาว ทัง้ยงัชวยเพ่ิมการไหลเวียนเลือด เพ่ิมภมูคิมุ
กนั เรงการรกัษาตัวเอง ปองกันไขหวดั เพ่ิมกระบวนการ
เมแทบอลิซึมและชวยชะลอความแก

เริ่มจากการอาบน้ำปกติ พอเสร็จก็ใชน้ำรอน
อาบ 3 นาที แลวรีบใชน้ำเย็นอาบ 30 วินาที (กอนอาบ
ใหหายใจเขาลึกๆ แลวคอยๆ ราดน้ำ)  อาบดวยน้ำรอน
ซ้ำอกี 3 นาที จากน้ันจึงอาบน้ำเย็นอีก 30 วนิาท ี โดย
ทำ 3 รอบ และจบดวยการอาบน้ำเย็นจดัอกี 30 วินาที
เช็ดตัวใหแหงแลวสวมเสือ้ผา

บทที่ 2 อาหารชวยชีวติ
อนิทรยีสารจากพืชเปนผเูช่ียวชาญในการตาน

มะเร็งและโรคภัยไขเจ็บ

อนิทรียสารจากพืชคืออะไร มอียทูีไ่หนและจะไดมา
อยางไร

อินทรียสารจากพืช เปนสารประกอบตาม
ธรรมชาติที่ปจจุบันเพ่ิงมีการคนพบ จัดเปนสารสี ใน
อาหารตามธรรมชาต ิรางกายคนไมสามารถสงัเคราะห
ไดเอง ตองไดรับจากอาหารเทาน้ัน เชน ไอโซฟลาโวน
(Isoflavones) ในถ่ัวเหลือง  ไลโคปน (Lycopene)
ในมะเขือเทศ เปนตน

สรรพคุณในการตานมะเร็งของอินทรียสารจากพืช
ผูเช่ียวชาญดานโภชนาการและการแพทยไดทำนายวา
อินทรียสารจากพืช นาจะเปน วิตามินชนิดใหมแหง
ศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากอินทรียสารจากพืชมีบทบาท
สำคัญในการปองกันและตอตานมะเร็งและปองกัน
โรคเร้ือรังตางๆ

อินทรียสารจากพืชมีอยูในเปลือก เม็ดในผลไม และ
เมลด็พชื สารประกอบไซยาไนดปรมิาณนอยเปนอนิทรยี
สารจากพืชท่ีมปีระสิทธิภาพสูง และ อาหารชวยชวีติ 15
ชนดิท่ีมอีินทรียสารจากพืช
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ประเภทเครือ่งเทศ เชน กระเทียม ชวยปองกันมะเร็ง
ลำไสใหญ  ขมิน้ขาวกับขงิ เสรมิสขุภาพปองกนัมะเร็ง

ประเภทผลไม เชน แอพริคอต เปนผลไมตานมะเรง็ที่
ดทีีส่ดุ มะเขือเทศ ลดอตัราความเส่ียงของการเกิดมะเร็ง
ตอมลกูหมาก ได 35% และยงัชวยยับยัง้การเจรญิของ
มะเรง็เตานม มะเรง็ปอด และมะเร็งมดลกู (ผลจากงาน
วิจัย) ประเภทผัก เชน แครอต มีอินทรียสารจากพืช
มากกวา 490 ชนิด ไดรับการยกยองวา “โสมของ
คนยาก” ชวยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุมกันและ
การเจริญของเซลล ยับยั้งไมใหอนุมูลอิสระทำลายเย่ือ
หมุเซลล ปองกันดเีอน็เอ กลายพันธ ุลดความเสีย่งตอ
การเกิดมะเร็ง และยังปองกนัการออกซเิดซนัของไขมนั
ลดคอเลสเตอรอลไมดี (LDL) หัวบีรูต (Beet root )
จะชวยกระตุนการหลั่งอินซูลิน เรงการสลายตัวของ
น้ำตาล ชวยยอยอาหาร กระตุนการหล่ังน้ำดี การไหล
เวียนเลอืดและปองกันหลอดเลอืดในตับอดุตนั หนอไม
ฝร่ัง ชวยปองกันอาการสายตาส้ันในเด็ก โรคหัวใจใน
ผใูหญ ตานมะเร็ง ปอด ผวิหนัง กระเพาะปสสาวะ ตอม
ลกูหมาก ตอมน้ำเหลือง เชเลอร่ีหรอืขึน้ฉายฝร่ัง (Cel-
ery) อดุมไปดวยกรดโฟลกิ ชวยลดอตัราการเกดิหลอด
เลือดอุดตัน ลดความดัน

ประเภทผลเบอรรี่ เชน บลูเบอรรี่ เปนอาหารที่ตาน
ความแกและตานมะเร็ง เชอรี ่อดุมไปดวยธาตุเหล็กและ
ชวยใหนอนหลับ สตรอเบอรี่ มีวิตามินซีสูงมาก ชวย
ปองกันดวงตาจากแสงแดด  และมีวิตามินเค ชวย
ละลายกอนแขง็ของโฮโมซิสไตน (Homocysteine) ทีอ่ดุ
ตันหลอดเลือด สามารถปองกันโรคลมปจจุบันและ
โรคหัวใจ เกาก้ี ชวยเพิ่มจำนวนเซลลแอนติบอดีทำให
อายุยืนและคงความเปนหนุมสาว แครนเบอร่ี (Cran-
berry) ชวยปองกันการติดเชื้อจุลินทรียในทอปสสาวะ
และชองคลอด เมล็ดแฟลกซ (Linseed) มกีรดไขมันท่ี
เปนสารอาหารสำคัญท่ีทกุเซลลในรางกายตองการ และ
งา ชวยลดคอเลสเตอรอลและไขมัน ปองกนัหลอดเลอืด

แขง็ตวั ลดอตัราการเกิดโรคมะเรง็และโรคหวัใจ

บทที่ 3 ตำรบัการมีสขุภาพดี
รางกายจะแข็งแรงตองเร่ิมจากการกินอาหารเพ่ือ
สุขภาพ

โดยเริ่มจากการปรับเปล่ียนวิธีกินอาหารเพ่ือ
ใหหางไกลจากโรค 4 ขัน้ตอนคอื 1.ลดปรมิาณเน้ือหรือ
ปลาท่ีแตเดิมขาดไมไดพรอมเพ่ิมผัก ผลไม 2.ลดปริมาณ
เนือ้และปลาลงอีก หลกีเลีย่งการปรุงอาหารดวยวธิทีอด
ผัด ยาง เพ่ิมผักและผลไมสด (ใหลวกเพียง 1 นาที)
3.ลดปริมาณเน้ือและปลาลงอีก พรอมกินผัก ผลไม
มากๆ กนิผกัสดคร่ึงหนึง่ โดยทำเปนน้ำผกั ผลไมดืม่ อกี
ครึง่ลวกผกัเพียงหน่ึงนาที 4.ไมกนิเน้ือสตัวและปลาหรือ
กนิเพยีงสปัดาหละสองครัง้ ใหกนิผกัและผลไมปรมิาณ
มากและด่ืมน้ำผกั ผลไม  การประกอบอาหารดวยการ
นึง่ ตม ลวกและทำสลดั เปนวิธปีรุงอาหารเพ่ือสขุภาพ
ที่ดี ดื่มน้ำใหมาก แตตองดื่มใหถูกวิธี โดยควรจิบทีละ
นอยเพือ่ใหเซลลในรางกายมีเวลาเพียงพอตอการดดูซมึ
แตถาด่ืมผิดวิธกีไ็มเปนผลดีตอสุขภาพ  นมอัลมอนด น้ำ
เตาหู และนัตมลิก บำรงุกระดกูดกีวานมววั การด่ืมน้ำ
เตาหแูละผลไมสามารถเสรมิแคลเซยีมได น้ำผักผลไม 6
แกว ชวยกระตนุกระบวนการเมแทบอลิซมึและลดความ
อวน สาเหตทุีแ่ทจรงิของความอวนคอืพลงังานทีร่างกาย
ไดรับสงูกวาพลังงานท่ีรางกายใชไปและความอวนเปน
ตนเหตุของโรคลมปจจุบันและโรคหัวใจ การลดความ
อวนใหหลีกเล่ียงอาหารผัดและทอดท่ีมีน้ำมันมาก
อาหารประเภทแปงทีผ่านการแปรรปู เน้ือสตัวและปลา
ที่ผานการเล้ียงดวยฮอรโมน การกินอาหารหลักในชวง
ลดความอวน ใหกนิธัญพืชผสมถ่ัวแทนขาวเจา โดยเอา
ถั่วท่ีเพาะจนงอกเล็กนอยผสมขาวกลอง รวมขิง ขมิ้น
ขาวปน ผงเฟนกูรกี (เคร่ืองเทศชนิดหน่ึงทีเ่ปนสวนผสม
ของผงกะหร่ี) กระเทียม ผักชี หุงในหมอหุงขาวไฟฟา
งดกินหอย ชอ็กโกแลต กาแฟ ของทอด  ขนมขบเค้ียว
อาหารปงยาง เพ่ือแกปญหาสวิและโรคเรือ้นกวาง ตำรบั
อาหารสำหรับรักษาสิวและโรคเร้ือนกวาง โดยใชผัก
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ผลไมปรุงเปนสลดั เชน สวนประกอบของผักกะหล่ำปลี
แครอต ผลไม บลเูบอรรี ่แอปเปล ผลไมทีม่ีรสเปร้ียวอม
หวาน เครือ่งปรงุรส ขงิซอย กระเทียมสบั ผกัช ีโหระพา
เมล็ดแฟลกซปน ผงงาดบิ หรอืประเภทอาหารทะเล เชน
ปลาแซลมอนตมสุกหรือปลาทะเลน้ำลึกสวนเนื้อกับไข
สามารถรับประทานเน้ือแดงแบบอินทรียนึ่งสุกหรือตม
เปนซุป ไขอินทรียตมสุกคราวละหนึ่งฟองทุกๆ สองวัน
ควรขับถายวันละ 3 คร้ัง ชวยลดคอเลสเตอรอลและ
กลาวถึง การกินใหถูกวิธี จะชวยบรรเทาโรคเบาหวาน

บทที่ 4 ตำรบัตานมะเรง็ตานโรค
สุขภาพดีเริ่มจากน้ำผักผลไมเพื่อสุขภาพ ใน

บทน้ีไดผู เขียนไดเลือกน้ำผักผลไม 24 ตำรับ  ที่มี
สรรพคณุบำรงุสุขภาพประจำวนั บำรงุหลอดเลอืดหวัใจ
และสมอง ดูแลทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ตาน
มะเร็งและบรรเทาโรคเบาหวาน นอกจากนั้นยังมีเกร็ด
ความรู 16 ขอในการทำน้ำผักผลไมบำรุงรางกาย เชน
การคำนวณสวนผสม การเลอืกผกั ผลไม การลางและ
การจัดการผักผลไม เคร่ืองปนท่ีเหมาะสมสำหรับการ
ทำน้ำผักผลไมตามตำรับ ระยะเวลาในการปน วิธีการ
เกบ็รกัษาน้ำผกั ผลไมปนทีท่ำทีเดยีว 6 แกวในหนึง่วัน
ฯลฯ

นอกจากนี ้ยงัไดแนะนำ น้ำผกัผลไมบำรุงราง
กาย 6 ตำรับคือ น้ำผักผลไมบำรุงสุขภาพมะนาวใช
สำหรับบำรุงสุขภาพและปองกันโรค รวมท้ังสำหรับ
ผทูีต่องการลดน้ำตาลในเลือดแตผเูปนโรคเบาหวานไม
ควรใช น้ำผักผลไมเพ่ิมกำลังวังชา กะเพรา ชวยฆา
เช้ือเฮลิโคแบคเตอรไพโลร(ีHP) ในกระเพาะอาหาร ชวย
ปองกันมะเร็งกระเพาะอาหาร

น้ำผักผลไมเสริมสรางเอ็นและกระดูก
สตรอเบอรรี่ มีสรรพคุณเสริมสรางกระดูก

และทำใหหลอดเลือดไหลเวียนคลอง เมล็ดสีดำของ
สตรอเบอรรี่ทำใหงวงนอน จึงควรกินในปริมาณที่

พอเหมาะแตสามารถเพ่ิมปรมิาณไดสำหรับผทูีม่อีาการ
นอนไมหลับ น้ำผลไมชวยยอยและบำรุงผิวพรรณ
สับปะรด อุดมไปดวยเอนไซมที่ชวยยอยโปรตีน เปน
ผลไมทีเ่หมาะสำหรับครอบครวัท่ีชอบกนิเน้ือและถาเพ่ิม
หวับตีรตูขนาดกลางคร่ึงหวัจะมปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึน้
น้ำผักผลไมตานปฏิกิริยาออกซิเดชันและเสริมสุขภาพ
องุนพันธุมาสคาดีน เปนองุนท่ีมีสารอาหารมากท่ีสุดมี
สารเรสเวอราทรอล (Resveratrol) ซึ่งมีอินทรียสาร
จากพืชมากที่สุด มีสรรพคุณบำรุงหัวใจ ปองกันมะเร็ง
โรสแมร่ีชวยบำรุงสมอง ทำใหจิตสงบ น้ำผักผลไมที่มี
สารอาหารสมดลุ เกสรผ้ึง โดยมีสวนผสมของมะเขอืเทศ
ลกูแดง หวับตีรตู น้ำกล่ัน งาขาว เปนตน  ทายสุดของ
หนงัสอื  มบีนัทึกทายเลม ทีเ่ปนคำยกยองและผลสำเรจ็
ในการรักษาจากที่ตางๆ ทั่วโลกของผูทีไ่ดรับการรักษา
โดยวิธีธรรมชาติตามคำแนะนำของผูเขียน

จดุเดนของหนังสอื ธรรมชาติชวยชวีติ (ฉบบัปรับปรุง)
ปญหาสุขภาพเปนเรื่องราวที่มนุษยยุค

ปจจุบันกังวลและใหความสำคัญมากข้ึนเปนลำดับ
หนังสือธรรมชาติชวยชีวิต เปนหนังสือเพื่อสุขภาพท่ี
คนรักสุขภาพทุกคนควรมีไวในครอบครอง เพราะนอก
จากจะชวยชีใ้หเหน็ถงึปญหาดานสขุภาพแลว ยงัแฝงไว
ดวยความรูและสาระที่นาสนใจ จุดเดนของหนังสือ
เลมน้ีคอื ความรแูละประสบการณจากผทูีป่วยเปนโรค
จริงของผู เขียนท่ีไดนำเอาความรู ความมีวินัยใน
การปฏิบตัตินเพ่ือรักษาโรครายดวยวิธกีารทางธรรมชาติ
ทีม่อียใูนชีวติประจำวัน ไมวาจะเปนการด่ืมกนิอาหารให
ถูกตอง เพ่ือใหรางกายไดรับสารอาหารที่ดี ควบคูการ
ออกกำลังกาย และการผอนคลายจิตใจ รวมไปถึง
ตัวอยางของบุคคลท่ีปวย มีอาการทุกขทรมานจาก
โรคภัยตางๆท่ีเปนมาอยางยาวนานสามารถรักษาให
หายไปในเวลาไมกีเ่ดือนดวยการปฏิบตัติามแนวทางใน
หนังสือ

บทปริทัศนหนังสือ
ศิริณา  จิตตจรัส   สรุัตน  เพชรนิล
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จุดดอยของหนังสือธรรมชาติชวยชีวิต
(ฉบับปรับปรุง)

คือ คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพซึ่ง
ประกอบไปดวยความร ูความเขาใจในดานการ ดืม่กนิ
อาหาร ใหถกูตอง เพ่ือไดรบัสารอาหารท่ีดคีวบคไูปกับ
การออกกำลังกายและการผอนคลายทางดานจิตใจ สิง่
ทีด่อูาจจะยากก็คอื การมีวนิยัในการปฏิบตัตินจะเปนไป

ตามคำแนะนำของผูเขียนเน่ืองจากสภาพสังคมใน
ปจจบุนั ทกุคนตองใชชวีติรบีเรง ทำงาน ใชเวลาในการ
เดินทาง รวมไปถึงสภาพการทำงานท่ีมแีตความขัดแยง
จนเกดิอาการเครียด ซึง่อาจจะทำใหผทูีส่นใจจะปฏบิตัิ
ตามแนวทางของหนังสอืเลมนี ้ไมสามารถปฏบิตัตินได
ตามคำแนะนำท้ังหมดในอันท่ีจะนำมาสูการกอใหเกิด
สุขภาพที่ดีของตนเอง

บทปริทัศนหนังสือ
ศิริณา  จิตตจรัส   สรุัตน  เพชรนิล
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รายชือ่ผทูรงคณุวฒุพิจิารณาบทความ (Peer Review)
ประจำปที ่10 ฉบบัที ่2  (พฤศจิกายน 2555 - มนีาคม 2556)

ผชูวยศาสตราจารย ดร.กรภสัสร อนิทรบำรุง
ศาสตราจารยพเิศษ ดร.กาญจนา คุณารักษ
อาจารย ดร.กฤษณา คิดดี
ผชูวยศาสตราจารย ดร.จนิตวรี คลายสังข
อาจารย ดร.ฉนัฐรัช หงษบุญไตร
ผชูวยศาสตราจารย ดร.ชวศิ จติรวจิารณ
ผชูวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิรธิรรม
ผชูวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนยี ธรรมเมธา
รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา
ดร.นรินัดร จงวฒุิเวศย
ผชูวยศาสตราจารย ดร.บษุบา บวัสมบรูณ
ผชูวยศาสตราจารย ดร.ปรณฐั กิจรุงเรือง
ผชูวยศาสตราจารย ดร.ประกอบ กรณีกิจ
อาจารย ดร.พนอ สงวนแกว
อาจารย ดร.ภทรพร ยุทธาภรณพินิจ
อาจารย ดร.ภทัรพล มหาขันธ
อาจารย ดร.มทันา วังถนอมศักดิ์
ผชูวยศาสตราจารย ดร.มาเรยีม นลิพันธุ
รองศาสตราจารยลขิติ กาญจนาภรณ
อาจารย ดร.วรรณวีร บญุคมุ
ผชูวยศาสตราจารย ดร.วชัรา เลาเรยีนดี
อาจารย ดร.วภิาฤดี วิภาวิน
รองศาสตราจารย ดร.วสิาข จตัวิตัร
รองศาสตราจารยศริพิงศ พยอมแยม
รองศาสตราจารย ดร.ศริณิา จติตจรสั
ผชูวยศาสตราจารย ดร.สรอยสน สกลรักษ
อาจารย ดร.สนุีตา โฆษติชัยวัฒน
ผชูวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ ศิรสิัมพันธ

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
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แนะนำผูเขียน

อาจารย  ดร. กมล  โพธิเย็น
สถานท่ีทำงาน /ทีอ่ยู   ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว
มหาวทิยาลยัศลิปากร อำเภอเมอืง  จงัหวดันครปฐม  73000
E-mail :kamol.pho2@gmail.com
สาขาวิชาทีเ่ช่ียวชาญและสนใจ : จิตวิทยาการศึกษา  จติวิทยาการเรียนการสอน

นางสาวจรัญญา  วงษพรหม
สถานท่ีทำงาน/ทีอ่ยู  สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตำบลในเมอืง อำเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน 40002
E-mail :jarwon@kku.ac.th
สาขาวิชาทีเ่ช่ียวชาญและสนใจ : การเรยีนรแูละพฒันามนุษยตามชวงวยั ประเด็นแรงงานเด็ก
แรงงานนอกระบบและสูงอายุ

อาจารยชลธชิา  หอมฟงุ
สถานท่ีทำงาน /ทีอ่ย ู  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ภาควิชาหลักสูตรและวิธสีอน คณะศึกษาศาสตร
มหาวทิยาลยัศลิปากร อำเภอเมอืง  จงัหวดันครปฐม  73000
E-mail :cholticha207@gmail.com
สาขาวิชาทีเ่ช่ียวชาญและสนใจ :วรรณคดี วรรณกรรม คติชนวทิยา วาทการ

อาจารยชญาน ี ภทัรวารนิทร
สถานทีท่ำงาน /ทีอ่ย ู  โรงเรยีนรตันไพศาล เลขที ่99  ตำบลจรเขสามพนั  อำเภออทูอง จงัหวัดสุพรรณบรุ ี71170
E-mail :rattanapaisa111@hotmail.coi.th
สาขาวิชาทีเ่ช่ียวชาญและสนใจ :การบริหารการศกึษา

ผชูวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิรธิรรม
สถานทีท่ำงาน /ทีอ่ย ู สาขาวชิาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวทิยาลัยศลิปากร อำเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000
E-mail:yos_jr@hotmail.com
สาขาวิชาทีเ่ช่ียวชาญและสนใจ  :ก ารสงัเคราะหงานวิจยั

อาจารยชยัวฒัน  แกวพนังาม
สถานท่ีทำงาน/ทีอ่ย ู สาขาวชิาการสอนภาษาตางประเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวธิสีอน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  73000
E-mail:chaiwat020@hotmail.com
สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญและสนใจ    :การสอนภาษาองักฤษ  นโยบายการศึกษา

แนะนำผูเขียน
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แนะนำผูเขียน

รองศาสตราจารย ดร.นรนิทร  สงัขรกัษา
สถานทีท่ำงาน  ภาควชิาพืน้ฐานทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร
มหาวิทยาลยัศลิปากร พระราชวงัสนามจนัทร  อำเภอเมอืง จงัหวัดนครปฐม 73000
E-mail : narin2100@yahoo.com
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญและสนใจ  : พฒันศึกษา

นางสาวธนวรรณ สนิประเสรฐิ
สถานท่ีทำงาน  หนวยงานผปูวยนอกจักษ ุกลมุการพยาบาล โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุร ี 70120
E-mail :one_sinprasert@hotmail.com
สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญและสนใจ   : เวชปฏบิตัจิกัษ ุการพยาบาลผสูงูอายุ ชมุชนและการสอน

อาจารยธนัยา  รจุเิสถยีรทรัพย
สถานทีท่ำงาน สาขาพฒันศกึษาศาสตร บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ
114 สขุมุวทิ 23 คลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110
E-mail:tanyaruji@yahoo.com
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญและสนใจ  :การวิจยัเชิงคุณภาพ ประชากรกลมุชายขอบ

ผชูวยศาสตราจารย ดร.ธรีศกัดิ ์ อนุอารมยเลศิ
สถานทีท่ำงาน  ภาควชิาพืน้ฐานทางการศึกษา คณะศกึษาศาสตร
มหาวิทยาลยัศลิปากร พระราชวงัสนามจนัทร  อำเภอเมอืง จงัหวัดนครปฐม 73000
E-mail :thirasak@hotmail.com
สาขาวชิาท่ีเชีย่วชาญและสนใจ  :การวิจยัทางการศึกษา การวัดและประเมนิผลทางการศกึษา การพัฒนาการศึกษา

ผชูวยศาสตราจารย ดร.เนาวนิตย สงคราม
สถานท่ีทำงาน/ทีอ่ย ู ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย
เลขท่ี 254  แขวงวังใหม เขตประทมุวัน กรุงเทพฯ 10330
E-mail: noawanit_s@hotmail.com
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญและสนใจ  :เทคโนโลยีและการสือ่สาร

อาจารยบญุเชิด  ชำนศิาสตร
สถานทีท่ำงาน/ทีอ่ย ู  โรงเรยีนบานไรโคก (อนิทรประชาสรรค) ตำบลไรโคก อำเภอบานลาด จงัหวัดเพชรบรุ ี76150
E-mail:boonchrud@hotmail.com
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญและสนใจ  : สาขาบรหิารการศึกษา

นายปราโมทย เหลาลาภะ
สถานท่ีทำงาน/ทีอ่ย ูคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วทิยาเขตสกลนคร
เลขที ่205 หม ู10 ตำบลแร อำเภอพังโคร จงัหวดัสกลนคร  47160
E-mail:mote_p@hotmail.com
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญและสนใจ  :การจัดการความร ู การจดัการสารสนเทศ
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แนะนำผูเขียน

อาจารยพจิติรา  ทสีกุะ
สถานท่ีทำงาน/ทีอ่ย ูคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จงัหวัดนครพนม 48000
E-mail: jeab1107@hotmail.com
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญและสนใจ  :สาขาหลกัสตูรและการสอน กลมุหลกัสตูรและการนิเทศ

นางสาวอาจารยพรรณภทัร  ปลัง่ศรีเจรญิสขุ
สถานท่ีทำงาน/ทีอ่ย ู   ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวติ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000
E-mail: Plungpanpat@gmail.com
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญและสนใจ  :การสงเสรมิการเรยีนรใูนชมุชน

ผชูวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นลิพันธุ
สถานท่ีทำงาน/ทีอ่ย ู  สาขาวชิาหลักสูตรและการนิเทศ   ภาควชิาหลักสูตรและวีธสีอน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร  อำเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000
E-mail: maream_su@hotmail.com
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญและสนใจ  :การวจิยั  พฒันาหลกัสตูร ประเมนิโครงการ

อาจารย ดร.ลยุง  วรีะนาวนิ
สถานท่ีทำงาน  สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร  จงัหวัดนครปฐม 73000 E-mail: luyong@su.ac.th
สาขาวิชที่เช่ียวชาญและสนใจ  :ปรชัญา สงัคมวทิยากับการพัฒนา

นายวุฒชิยั  ใจนะภา
สถานท่ีทำงาน/ทีอ่ย ู   ศนูยการศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัดนครศรธีรรมราช
132 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวดันครศรธีรรมราช  80000
E-mail: keng_spe@hotmail.com
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญและสนใจ  :การศึกษาพิเศษ

นางสาววลิาวลัย  โพธิท์อง
สถานท่ีทำงาน/ทีอ่ย ู ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมอืง จ.ชลบรุ ี20131
E-mail: kuekkik@hotmail.com
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญและสนใจ  :การวิจยัลัพฒันา  การวจิยัส่ือ

รองศาสตราจารย ดร.วไิลรัตน  ครีนิทร
สถานทีท่ำงาน/ทีอ่ย ูมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  85 ตำบลนครปฐม อำเภอเมอืง จงัหวัดนครปฐม  73000
E-mail: wilairatkirin@gmail.com
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญและสนใจ  :การสอนภาษาอังกฤษ การอาน การเขียน การวัดผลและประเมินผล
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อาจารย ดร.ศริวิรรณ วณชิวฒันวรชัย
สถานท่ีทำงาน/ทีอ่ย ู  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธสีอน
คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร อำเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม  73000
E-mail:wantoo_hotmail.com
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญและสนใจ  :หลักสูตรการสอน การนเิทศ การวิจยั

รองศาสตราจารย ดร.ศริณิา  จติตจรสั
สถานท่ีทำงาน/ทีอ่ย ู  ภาควชิาการศึกษาตลอดชวีติ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร อำเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  73000
E-mail: Sirina_C@hotmail.com
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญและสนใจ : การศึกษามนษุยและสังคมศาสตร

อาจารยสาธิต  จนัทรวินจิ
สถานท่ีทำงาน/ทีอ่ย ู  ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
อำเภอเมือง  จงัหวัดนครปฐม  73000
E-mail: Sathid@su.ac.th
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญและสนใจ : การวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

นายสุรตัน  เพชรนลิ
สถานท่ีทำงาน/ทีอ่ย ูสายวิชาสงัคมศาสตรและมนษุยศาสตร
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
126 ถนนประชาอุทศิทงุคร ุบางมด กรงุเทพฯ 10140
E-mail: -
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญและสนใจ  : ปรชัญา ศาสนา จรยิศาสตร การใชเหตผุล การจดัทำโครงงานของนักศกึษา

อาจารย ดร.อบุลวรรณ  สงเสรมิ
สถานท่ีทำงาน/ทีอ่ย ู  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธสีอน
คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศลิปากร อำเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000
E-mail:ubonwan.su.@gmail.com
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญและสนใจ  :หลักสูตรและการสอน การนิเทศ การวิจยัพัฒนาหลักสูตร
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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

การเสนอบทความเพ่ือพิมพเผยแพร
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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
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