
1

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Journal of Education, Silpakorn University 

ปที ่11 ฉบบัที ่1,2 (มถินุายน 2556 - มนีาคม 2557) Vol. 11 No. 1,2  (June 2013 - March 2014)  ISSN 1686-3089 

ผูจัดพิมพ     คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  จังหวัดนครปฐม 
ที่ปรึกษา     คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
ผูทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ รองศาสตราจารย ประพนธ เรืองณรงค 
     ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา  วงศโสธร 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประกอบ  กรณีกิจ 
     ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ  
     รองศาสตราจารย ดร.โกวิทย พวงงาม 
     รองศาสตราจารย ดร.เสาวคนธ สุดสวาท 
     รองศาสตราจารยลิขิต กาญจนาภรณ 
     อาจารย ดร.กานดา  พูพุฒ 
บรรณาธิการ    อาจารย ดร.กมล โพธิเย็น 
กองบรรณาธิการ   รองศาสตราจารย ดร.ศิริณา  จิตตจรัส 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ 
     อาจารยสาธิต  จันทรวินิจ   อาจารยวชิระ จันทราช 
     อาจารย ดร.อธิกมาส  มากจุย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล   
     อาจารย Dr.Donald Scott Persons  
เลขานุการกองบรรณาธิการ นางนิตยา  จิตรคำ 
วัตถุประสงค  1. เพื่อ เปนสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารยและนักวิชาการ 
    ทางการศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน 
   2. เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิชาการ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
กำหนดเผยแพร  ปละ 2 ฉบับ (มิถุนายน - ตุลาคม และ พฤศจิกายน-มีนาคม) 
ขอมูลการติดตอ บรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานเลขานุการ  
   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
   โทร. 0-3425-5095 โทรสาร 0-3425-5796 E-mail : bamrung@su.ac.th 
พิมพที่   โรงพิมพเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม 
แบบปก   ผูชวยศาสตราจารยกฤษณทรรศน บุญมี 
การสมัครเปนสมาชิก โปรดยื่นความจำนงไดตามแบบใบสมัครสมาชิกในหนาสุดทายของวารสาร พรอมสง 
   เงินสดหรือธนาณัติ ปณ.สนามจันทร สั่งจายในนาม นางนิตยา  จิตรคำ สำนักงาน 
   เลขานุการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
   คาบำรุงสมาชิก ปละ 150 บาท (รวมคาสง) (2 เลมตอป) จำหนายเลมละ 85 บาท 
การเสนอบทความเพื่อตีพิมพเผยแพร โปรดดูรายละเอียดการเตรียมตนฉบับในหนากอนหนาสุดทายของวารสาร 
การลงโฆษณา ติดตอลงโฆษณาไดที่ นางนิตยา  จิตรคำ 
   สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
   73000 โทร. 0-3425-5095 โทรสาร 0-3425-5796 
 

   บทความทุกเรื่องไดรับการพิจารณา (Peer Review) จากผูทรงคุณวุฒิ    บทความหรือขอคิดเห็นใด ๆ ในวารสาร ถือเปน 
ความคิดเห็นของผูเขียน กองบรรณาธิการไมจำเปนตองเห็นดวยเสมอไป    กองบรรณาธิการไมสงวนสิทธ์ิในการคัดลอก
บทความเพื่อการศึกษาแตใหอางอิงแหลงที่มาใหครบถวนสมบูรณ 
 



2

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

   ทิศทางการศึกษาไทยที่ควรจะเปน 
ตั้งแตประเทศไทยของเราไดมีกฎหมายการศึกษา

ประกาศใชอยางเปนทางการเปนคร้ังแรก นั่นก็คือพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ ปพุทธศักราช 2542 นั้นเราก็จะ
เห็นไดวา สาระสำคัญในกฎหมายดังกลาวไดมีการกำหนด
ถึงทิศทาง จุดมุงหมาย ตลอดจนวิธีดำเนินการในการจัดการ
ศึกษาเอาไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางย่ิงจะมีสิ่งที่ถือได
วาเปนเร่ืองแปลกใหมของวงการการศึกษาไทย นั่นก็คือการ
กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเปนระบบ 
ที่สามารถตรวจสอบการจัดการศึกษาของแตละสถานศึกษา                 

เพ่ือเปนการสรางความม่ันใจใหแกผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรงคือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผูปกครอง                
วาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน้ัน ๆ เปนที่ยอมรับและไดมาตรฐาน อันหมายถึงผลผลิตของการจัดการ
ศึกษาที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาตามกรอบที่ตัวกำกับคุณภาพตามที่มีหนวยงานที่รับผิดชอบดูแล  ในเรื่อง
นี้อยูนั้นกำหนดข้ึนเปนตัวตัดสินสำคัญวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน้ันๆ ผานเกณฑมาตรฐานหรือไม 
อยางไร 

อยางไรก็ดีการจัดการศึกษาของไทยตั้งแตอดีต เราจะมี “ปรัชญาการศึกษา” เปนตัวกำหนดแนวทาง
วาการศึกษาควรจะมีทิศทางในการดำเนินการอยางไร อะไรคือความจริงแทหรืออภิปรัชญาของการศึกษาไทย
ที่ควรจะใหผูเรียนเขาถึง อะไรคือความรูหรือแกนสาระสำคัญหรือญาณวิทยาท่ีจะตองถายทอดปลูกฝง 
ใหผูเรียนไดเรียนรูและอะไรคือคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนที่ควรจะเปนหรือควรจะปลูกฝง ใหเกิดขึ้น 
หรือคุณวิทยา แมวาสวนใหญเรายังไมสามารถระบุไดวา การจัดการศึกษาของไทยท่ีผานมาอิงปรัชญาแมบท 
(pure philosophy) หรือปรัชญาทางการศึกษาแบบใดอยางชัดเจนก็ตาม แตทิศทางในการจัดการศึกษา 

ที่ผานมาก็มักจะดำเนินการอยูในทิศทางท่ีวา เนนใหผูเรียนเปนผูที่มีทั้งความรูในวิชาการแขนงตางๆ อยาง
แมนยำแทจริงและยังตองเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม อันงดงาม อันจะทำใหสังคมสามารถดำรงอยูไดอยาง
สงบสุขราบร่ืน บทบาทของครูจะมีความสำคัญเปนอยางย่ิงเพราะครูจะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ 
ตลอดจนมีทักษะการสอนท่ียอดเย่ียมที่จะสามารถถายทอดความเกงไปยังผูเรียนได ตลอดจนครูยังเปน

แบบอยางทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามใหแกผูเรียน เหลาน้ีนับเปนความเช่ือหรือหลักปรัชญาในการดำเนิน
การจัดการศึกษาของไทยต้ังแตอดีตตลอดมา แมจะถูกเรียกรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะน้ีในเวลาตอมา
วาเปน “การจัดการศึกษาท่ียึดครูเปนศูนยกลาง” ก็ตาม แตก็พบวาคุณภาพของเยาวชนไทยในผลผลิตของ

การจัดการศึกษาแบบน้ีก็มีคุณภาพเปนอยางมาก ทั้งดานความรูและดานคุณธรรมท่ีเกิดขึ้นในตัวผูเรียน  
โดยผูเรียนจะมีความแกรงกลาทางวิชาการ รูลึก รูจริง ในศาสตรแขนงตางๆ และยังเปนผูที่มีความประพฤติอยู
ในระเบียบวินัยในกรอบวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทยเสมอมา แตพอมาถึงยุคปจจุบันประมาณ

บทบรรณาธิการ 
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ชวงสองทศวรรษท่ีผานมาน้ี ความเช่ือในการจัดการศึกษาหรือปรัชญาทางการศึกษาของไทยก็เปล่ียนไป อาจ
จะเปนดวยสภาพสังคมในยุคปจจุบันเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม กาว
ล้ำหนาไปไกลและรวดเร็วมาก แหลงวิทยาการตาง ๆ ไมจำเปนตองอยูที่ตัวครูผูสอนเทานั้น ดังนั้นแนวคิดหลัก
ที่เคยเนนครูเปนศูนยกลางของสรรพวิทยาการทั้งหลาย ก็เปล่ียนไปเปน “การเนนผูเรียนเปนสำคัญ” กลาวคือ
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดจากส่ือตางๆ ที่มีอยูอยางมากมาย โดยครูจะเปนเพียงผูคอยอำนวยการจัดการเรียนรู
ใหเปนตามเปาหมายที่กำหนดไว อาจจะเปนดวยเหตุนี้ก็ไดที่ทำใหความเชื่อในการจัดการศึกษาในยุคปจจุบัน
จึงมี “ความไมเชื่อ” วาแลวคุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นไดอยางไร ดังนั้นจึงมีระบบการตรวจสอบตางๆ เกิด
ขึ้นตั้งแตการตรวจสอบคุณภาพของผูสอน คุณภาพของหลักสูตร คุณภาพของวิธีการจัดการเรียนการสอน 
ฯลฯ ซึ่งส่ิงเหลาน้ีเองท่ีทำใหเกิดคำสำคัญข้ึนมาในปจจุบันคือ “ระบบและกลไกในการดำเนินการ” โดยการ
จัดการศึกษาในปจจุบันมีความเช่ือวา หากการจัดการจัดการศึกษาที่เปนอยูของแตละสถาบันการศึกษา
สามารถดำเนินการใหเปนไปตาม “ระบบและกลไกในการดำเนินการ” ที่หนวยกำกับดูแลดานคุณภาพได
กำหนดขึ้นมาแลวก็นาจะทำใหเชื่อไดวาการจัดการศึกษา “มีคุณภาพ” อยางแทจริง 

ผูเขียนไมขอวิพากษวิจารณวาความเชื่อในลักษณะน้ีเหมาะสมหรือไม อยางไร กับการดำเนินการ
จัดการศึกษาของไทยในปจจุบัน แตเพียงอยากจะเปดประเด็นใหชวนคิดวา หากเราใหความสำคัญกับ 
“ปรัชญา” วาเปนทิศทางหรือตัวกำหนดที่สำคัญวาการจัดการศึกษาควรจะดำเนินไปอยางไรและเพื่ออะไรแลว 
และในขณะที่แตละสถาบันการศึกษาตางก็มี “ปรัชญา” ในการจัดการศึกษาของตนที่แตกตางกันออกไป ซึ่ง 
“ปรัชญา” ที่แตละสถาบันการศึกษาไดกำหนดขึ้นมาเองนี้ก็จะเปนตัวกำกับ “วิสัยทัศน” “พันธกิจ” และ 
“ยุทธศาสตร” ในการจัดการศึกษาของแตละสถาบันการศึกษาใหดำเนินไปตามที่สถานศึกษาแตละแหงไดรวม
กันทุมเทกำลังสติปญญากำหนดข้ึนมาโดยไดผานการวิเคราะหถึงจุดออน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามกัน
อยางรอบดานแลว เพราะเหตุใดเราจึงไมสนใจกับประเด็นนี้วา แลวในแตละปหรือ 3 ป หรือ 5 ป สถาบันการ
ศึกษาแตละแหงไดดำเนินการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานครบหรือเกิดผลผลิตเปนไปตามโจทยที่ตัวเองได
กำหนดข้ึนมาแลวหรือไม อยางไร และหากยังทำไมได สถานศึกษาเหลาน้ันจะมีแผนพัฒนาหรือแนวทาง
ปรับปรุงอยางไร หรือตองหันมาทบทวนถึงทิศทางท่ีกำหนดขึ้นมากันใหมวาเหมาะสมกับบริบทและศักยภาพ
ของตนหรือไม อยางไรแทนการที่ตองมาดำเนินการตาม “ระบบและกลไกในการดำเนินการ” ที่เหมือนๆ กันทั่ว
ประเทศท้ัง ๆ ที่ความเปนจริงแลวบริบทและปรัชญาในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาแตละแหงก็
แตกตางกันอยางส้ินเชิง นั่นคือถาเรายังคงใหความสำคัญวา “ปรัชญาการศึกษา” เปนหลักหรือแนวทาง

สำคัญในการกำหนดทิศทางทางการศึกษาใหดำเนินไปเพื่อใหเกิดคุณภาพการศึกษาตามมา เพราะเปนเรื่องที่
นาเสียดายวาสถานศึกษามีการประกาศ “ปรัชญาในการจัดการศกึษา” ของตนเอาไวอยางชัดเจน แตก็ไมไดมี
การแสดงใหสังคมรับรูวาการจัดการศึกษาที่สถาบันของตนดำเนินอยูนั้นไดบรรลุตามปรัชญาท่ีตั้งไว หรือไม 

อยางไร หรือมีคุณภาพเกิดขึ้นจริงตามปรัชญาของตนนั้นมากนอยเพียงใด 

อาจารย ดร.กมล  โพธิเย็น 
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร : บรรณาธิการ 
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เด็กที่มีความสามารถพิเศษบางกลุมยังถูกละเลย 
สุธาวัลย หาญขจรสุข 

* อาจารย  สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เด็กที่มีความสามารถพิเศษบางกลุมยังถูกละเลย :  
เราไดจัดการเสาะหาคัดเลือกเด็กเพื่อเขาโครงการ 
ผูมีความสามารถพิเศษอยางเสมอภาคกันหรือไม  
Some gifted children left behind: Have we provided  
fair identification for our children to gifted programs? 
 
สุธาวัลย หาญขจรสุข*  

 

บทคัดยอ 

 
ความทาทายในการจัดการศึกษาสำหรับผูมีความสามารถพิเศษในปจจุบัน คือ การสรางความ

เสมอภาคใหเด็กทุกคนไดรับการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ โดยเฉพาะการเสาะหาและคัดเลือก
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีมาจากครอบครัวที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมต่ำ มีความแตกตาง 
ทางวัฒนธรรม หรือเปนผูที่มีความตองการพิเศษรวมดวย นักเรียนทั้งสามกลุมนี้มักถูกมองขามและไมไดรับ
การคัดเลือกเขาโครงการสำหรับผูมีความสามารถพิเศษ เนื่องจากการขาดสิ่งแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรูและ
ความแตกตางของความ สามารถที่แสดงออกจากกลุมประชากร  ความแตกตางนี้ทำใหแนวโนมที่จะถูกจำกัด
โอกาสในการเขาโครงการสำหรับผูมีความสามารถพิเศษมีมากขึ้น เพราะครูมักจะมีความคาดหวังตอนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษวาตองแสดงออกอยางโดดเดนดานวิชาการ และโรงเรียนจำนวนมากที่ใชเพียงผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ัน นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีมักจะไดรับคัดเลือก ในขณะท่ีนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูง
แตผลการเรียนไมดีไมไดรับคัดเลือกเขาโครงการ ซึ่งสิ่งที่จะกั้นขวางนักเรียนที่ดอยโอกาส มีความแตกตางทาง
วัฒนธรรม หรือผูที่มีความตองการพิเศษจากโครงการสำหรับผูมีความสามารถพิเศษ มีดังนี้ 1) ทัศนคติดาน
ลบ และความเขาใจผิดเก่ียวกับอัจฉริยภาพ 2) นิยามไมครอบคลุมทุกสาขาความสามารถ 3) ความไมเหมาะสม
ของเคร่ืองมือทดสอบ และ 4) ความผิดพลาดในกระบวนการคัดเลือก โดยบทความน้ีจะนำเสนอวิธีการ
คัดเลือกผูมีความสามารถพิเศษและแนวทางในการประเมินความสามารถพิเศษที่เหมาะสม ซึ่งควรจะมีเกณฑ
ในการคัดเลือกอยางนอยสามเกณฑขึ้นไป และใชเคร่ืองมือท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือใหสามารถคนพบศักยภาพของนักเรียนแตละคนสมบูรณยิ่งขึ้น  

คำสำคัญ:  กระบวนการเสาะหา/คัดเลือก ความสามารถพิเศษ  ความดอยโอกาส ความแตกตางทางวัฒนธรรม/ 
   ภาษา ความสามารถพิเศษรวมกับความตองการพิเศษ 
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เด็กที่มีความสามารถพิเศษบางกลุมยังถูกละเลย 
สุธาวัลย หาญขจรสุข 

Abstract 

A new paradigm in the field of gifted education is identifying and selecting gifted students 
from low socioeconomic, minority families and students with twice-exceptionality become more 
represented in the gifted programs. It was argued that underrepresentation in gifted programs 
exist because of diverse students’ performance from norms and the lack of learning environment. 
Behaviors that different from population tend to limit services for some gifted and talented students 
because teachers may have particular stereotypical expectations of how gifted students should 
perform. Most schools use only measures that are related to school achievement that served as 
gatekeepers for diverse students. In other words, it is students who are high achievers that tend to 
be selected for gifted programs, rather than students with limited experienced who may not 
achieve as high, but who have high potential. Barriers that exclude economically disadvantaged, 
culturally/linguistically diverse and twice-exceptional students from programs for the gifted include 
1) negative attitudes toward these students and misconception 2) exclusive definitions that include 
only students with demonstrated high achievement 3) using inappropriate tests and 4) error in 
identification procedure. This article will present strategies that can be used to overcome these 
barriers and provides guideline for assessing gifted. Assessment in specific academic fields uses 
a minimum of three appropriate criteria that include both qualitative and quantitative measures 
from multiple sources provides a more complete picture of an individual’s potential.  
Keywords: identification process, gifted , economically disadvantaged, culturally/linguistically  
  diverse, twice-exceptional 

บทนำ 
ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของ

เด็กท่ีมีอัจฉริยภาพและผูมีความสามารถพิเศษวา
เปนผูที่มีศักยภาพและควรไดรับการพัฒนาสูความ

เปนเลิศ ดังปรากฏในเอกสารเชิงนโยบายระดับประเทศ
หลายฉบับ ทั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ  ฉบับท่ี 11  (พ.ศ. 2555-2559)  แผนการ

ศึกษาแหงชาติ  (พ.ศ. 2552-2559) และขอเสนอการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 โดยไดกำหนดใหมี
การคนหาเด็กท่ีมีความ สามารถสูงดานตางๆ อาทิ 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปกรรม หัตถกรรม  
การกีฬา ดนตรี ใหมีระบบคัดกรองและการจัดการ

ศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษใหไดรับ 
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพอยางเหมาะสมและท่ัวถึง 

โดยมีการเสาะหา/คัดเลือกผูมีความสามารถพิเศษที่
มีผลสัมฤทธ์ิต่ำกวาความสามารถท่ีแทจริง คำนึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล และผูมีความตองการ
พิเศษและผูดอยโอกาส 

ปจจุบันมีโรงเรียนหลายแหงทั้งภาครัฐและ

เอกชนท่ีจัดโครงการสำหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ มีรูปแบบการจัด 3 แบบ คือ โรงเรียนเฉพาะ
ทาง ชั้นเรียนพิเศษ และชั้นเรียนพิเศษ (pull out 
program) แตจากการวิจัยติดตามผลการจัดการศึกษา

สำหรับผูมีความสามารถพิเศษ พบวากระบวนการ
เสาะหา/คัดเลือกผูมีความสามารถพิเศษยังเปนจุดออน
ของการดำเนินการ เน่ืองจากในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา

แบบมีชั้นเรียนพิเศษสวนมาก บุคลากรยังการขาด
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ความรู ความเขาใจในความหมายของผูมีความสามารถ
พิเศษ รวมท้ังบริบทของสังคมท่ีใหความสำคัญกับ
วิชาการมาเปนอันดับแรก (ศิริพร ปญญาเมธีกุล และ
อื่นๆ 2555) โดยในทางปฏิบัติ โรงเรียนมักจะใชผล
การเรียนหรือแบบทดสอบท่ีไมใชแบบทดสอบมาตรฐาน 
(standardized tests) หรือบางแหงใชคะแนนเฉลี่ย
เปนเกณฑเพียงอยางเดียวในการตัดสินคัดเลือก
นักเรียนเขาโครงการ นอกจากนั้น กระบวนการเสาะ
หา/คัดเลือกในโรงเรียนไมไดเปดโอกาสใหผูปกครอง
เขามามีสวนรวมในกระบวนการคัดเลือก และไมมี
ผูเช่ียวชาญแตละสาขาจากภายนอกรวมในการเสาะ
หา/คัดเลือก จึงทำใหกระบวนการคัดเลือกไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร การที่สถานศึกษามุงเนนที่ผูมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงเปนหลัก ทำใหเด็กที่มี
ศักยภาพสูงแตผลการเรียนไมดี (hidden potential) 
ซึ่งมักเปนกลุมเด็กมีความตองการพิเศษ หรือผูดอย
โอกาสมักถูกมองขามในการไดรับคัดเลือกเขาโครง
สำหรับผูมีความสามารถพิเศษ 

เม่ือพิจารณานิยามของเด็กและเยาวชนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ โดยคณะอนุกรรมการแผน
พัฒนาการศึกษาสำหรับผูมีปญญาเลิศและผูมีความ
สามารถพิเศษ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ.  2548) วาหมายถึง “เด็กท่ีแสดงออกซึ่ง 
ความสามารถอันโดดเดนดานใดดานหน่ึงหรือหลาย

ดาน ในดานสติปญญา ความคิดสรางสรรค การใช
ภาษา การเปนผูนำ การสรางงานทางดานทัศนศิลป
และศิลปะการแสดง ความสามารถทางดนตรี ความ

สามารถทางกีฬาและความสามารถทางวิชาการใน
สาขาใดสาขาหน่ึง หรือหลายสาขา อยางเปนท่ีประจักษ 
เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กอื่นที่มีอายุระดับเดียวกัน และ
มีสภาพแวดลอมเหมือนกัน” จะเห็นวา ผูมีความ
สามารถพิเศษน้ันมิไดหมายความเฉพาะความสามารถ

ดานสติปญญาเทานั้น แตรวมถึงความสามารถอ่ืนๆ 
ดวย ดังนั้นกระบวนการเสาะหา/คัดเลือกผูมีความ

สามารถพิเศษโดยเฉพาะในระบบการศึกษา จึงควร
นำความหมายตามนิยามขางตนมาพิจารณาปรับใช
ให เหมาะสมกับเปาหมายของโครงการท่ีวางไว 
อยางไรก็ตาม มีเด็กจำนวนหน่ึงท่ีมีศักยภาพสูงพอท่ี
จะเปนอัจฉริยบุคคลในอนาคตได แตไมแสดงออกให
เห็นถึงความสามารถดังกลาว โดยพบวา เด็กท่ีมีความ
สามารถพิเศษจำนวน 15 ถึง 50 เปอรเซ็นต ที่ประสบ
ความสำเร็จในระดับท่ีต่ำกวาความสามารถทาง
สติปญญาหรือศักยภาพท่ีแทจริง รวมไปถึงไมสามารถ
สรางสรรค ผลงาน และผลการเรียนวิชาการในระดับ
ทีค่วรจะเปน (Reis 1998; Morisano & Shore 2010) 
ดังน้ัน เปนไปไดวามีนักเรียนในโรงเรียนจำนวนไม
นอยที่ ไมไดแสดงพฤติกรรมความสามารถออก 
มาใหเห็นชัดเจน แตเปนความสามารถที่แฝงอยูในตัว
เด็กท่ีรอการกระตุนและสงเสริม ซึ่งคำวา “gifted 
underachievement” เปนคำท่ีใชเม่ือมีความไม
สอดคลองกันระหวางศักยภาพท่ีมีกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีแสดงออกมา” (Monks and Katzko 
2005: 189; Reis & McCoach 2000) ซึ่งนักเรียน
จากกลุมที่ดอยโอกาส หรือมีความแตกตางทาง
วัฒนธรรม หรือเปนผูมีความตองการพิเศษ จะเผชิญ
กับความยากลำบากในการเสาะหา/คัดเลือกเขา
โครงการผูมีความสามารถพิเศษ ที่บอยคร้ังจะถูกมอง
ขามหรือขาดโอกาสในการแสดงออกถึงศักยภาพ 

หรือความสามารถท่ีโดดเดนในขณะที่อยูโรงเรียน 
(Hallahan, Kauffman & Pullen 2012)  

จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาผูที่มีความ

สามารถพิเศษแตละคนไมไดมีลักษณะหรือแสดงออก
ถึงความสามารถโดดเดนเหมือนกันหมด ในบทความ
นี้จะกลาวถึงกลุมเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีมักถูก
ละเลยในการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับศักยภาพ
ท่ีแทจริง 3 กลุม คือ เด็กดอยโอกาสท่ีมาจากครอบครัว

ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมต่ำ กลุมเด็ก 
ที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม และกลุมเด็กท่ีมี 
ความตองการพิเศษ  

เด็กที่มีความสามารถพิเศษบางกลุมยังถูกละเลย 
สุธาวัลย หาญขจรสุข 
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1. กลุมทีม่สีถานภาพทางเศรษฐกิจสงัคมตำ่ 
เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดต่ำ ยากจน 

มักจะไดรับคัดเลือกเขาโครงการเด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษนอยกวาเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีความพรอม 
สาเหตุอาจมาจากการท่ีผูใหญในครอบครัวมีภาวะ
ไมรูหนังสือ อานไมออกเขียนไมได หรือสมาชิกใน
ครอบครัวมีทัศนคติไมดีตอโรงเรียนหรือไม เห็น 
ความสำคัญของการเรียนหนังสือ มีการโยกยายถ่ินที่
ทำกินบอยครั้ง และครอบครัวของเด็กไมสามารถจัด
ประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมในแตละชวงวัย 
รวมไปถึงปญหาการขาดอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ 
ไมไดรับบริการทางการแพทยท่ีเหมาะสม การขาดแคลน
หนังสือสื่อเสริมสรางพัฒนาการที่จะกระตุนใหเด็ก
สามารถแสดงศักยภาพภายในออกมา  

เด็กที่อาศัยอยูในชนบทหางไกลอาจจะ 
ไมสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูทางการศึกษาท่ีมักจะ
ตั้งอยูในเขตเมือง เชน พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  
หอศิลป เปนตน ขาดเครื่องมือในการคนควาหาความ
รูอยางหนังสือ อินเตอรเน็ต (Davis & Rimm 2004) 
และขาดโอกาสในการตอยอดความสนใจในระดับลึก 
ในขณะที่เด็กจากครอบครัวท่ีมีฐานะเศรษฐกิจดีมัก
จะไดรับโอกาสที่ดี เชน ไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสม  
มีสื่อสงเสริมพัฒนาการ จากความแตกตางดังกลาว 
จะเห็นไดชัดเจนวา การขาดแคลนความจำเปนพ้ืนฐาน
และโอกาสในการเรียนรูอาจทำใหความสามารถและ

ความคิดสรางสรรคของเด็กๆ ไมไดรับการกระตุนและ
ขาดโอกาสในการแสดงออก และดวยความแตกตาง
ทางพื้นฐานความรูและประสบการณที่ไดรับน้ีทำให
เด็กกลุมน้ีเปนกลุมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำและ
ไมสามารถแสดงศักยภาพท่ีแทจริงในบริบทของโรงเรียน 

2. กลุมที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม 
และชนกลุมนอย  

ประเทศท่ีมีความแตกตางทางวัฒนธรรม

หรือความหลากหลายของชนชาติอยางเดนชัด  
อยางเชนในสหรัฐอเมริกาที่มีชนกลุมนอยหลายกลุม 

(เชน Hispanics  African Americans  Native 
Americans Asian Americans) ทำใหกระบวนการ
เสาะหา/คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ในประเทศน้ันๆ มุงใหความสำคัญกับความเทาเทียม
กันในการคัดเลือกเขาโครงการพิเศษโดยมีการกำหนด
เปนขอบังคับใหโรงเรียนปฏิบัติตาม อยางไรก็ตาม  
ในประเทศไทยมีกลุมเด็กที่มีภูมิลำเนาอยูบริเวณ 
เขตชายแดน ชาวไทยภูเขา ซึ่งถาเด็กกลุมนี้มี
ประสบการณและความสามารถที่แตกตางไปจาก
การยอมรับของคนกลุมใหญหรือแตกตางไปจากภาพ
ที่คนท่ัวไปรับรูเก่ียวอัจฉริยภาพ เชน ดานวิชาการ 
เด็กเหลาน้ีจึงตองเผชิญกับปญหาการยอมรับความ
แตกตางของความสามารถของพวกเขาและขอจำกัด
ดานภาษาและความหลากหลายของวัฒนธรรม  
ซึ่งประเด็นเกี่ยวกับความเปนเอกลักษณวัฒนธรรมน้ี
มีหลายแงมุม ไมเพียงแตเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติเทานั้น 
แตรวมไปถึงศาสนา เขตภูมิประเทศ ทองถ่ิน เขตชนบท 
ชานเมือง ชนช้ันทางสังคม (Clark 1997) ดังน้ัน  
ย่ิงเด็กมีความแตกตางจากคานิยมหรือการยอมรับ
ของคนกลุมใหญมากเทาไร ก็ย่ิงจะทำใหเด็กท่ีแตกตาง
ทางวัฒนธรรมแสดงคุณลักษณะแตกตางจากเกณฑ
ปกติ (norm) มากข้ึนเทาน้ัน ซึ่งหากการคัดเลือกเด็ก
ที่มีความสามารถใชเคร่ืองมือท่ีมีความลำเอียงทาง
วัฒนธรรม ก็จะทำใหเด็กกลุมน้ีเสียเปรียบในการ
ประเมิน 

3. กลุมที่มีความตองการพิเศษ 
อัจฉริยภาพดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน

อาจพบในเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู  
การบกพรองทางการเห็นหรือการไดยิน มีความบกพรอง
ทางรางกาย มีความบกพรองทางอารมณ หรือมีความ

ลาชาทางการพูด จากการวิจัยพบวาในจำนวนเด็กท่ี
มีความตองการพิเศษประมาณ 2 เปอรเซ็นต จะเปน
ผูที่มีศักยภาพสูงดวย (Johnsen 2004) ซึ่งเรียก 
เด็กกลุมนี้วา twice exceptional  แตคนสวนใหญ 
มักมีความคาดหวังต่ำตอผูมีความตองการพิเศษ และ
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ไมไดสนใจมองหาสัญญาณความสามารถของเขา  
จึงมักถูกมองขามและขาดโอกาสในการคัดเลือกเขา
โครงการเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ แทจริงแลวเด็ก
กลุมน้ีตองการการชวยเหลือในดานท่ีบกพรองและใน
ขณะเดียวกันก็ตองการการสนับสนุนอยางเหมาะสม
ในดานท่ีเปนจุดเดน ยกตัวอยางเชน เด็กท่ีมีความ
สามารถพิเศษที่มีภาวะสมาธิสั้นรวมดวย ซึ่งแมวา
เด็กจะมีศักยภาพสูงแตก็ถูกจำกัดดวยพฤติกรรมที่
เปนปญญา เด็กจึงมีความยากลำบากในการทุมเท
ความสนใจตอบทเรียนหรือการรับผิดชอบงานท่ีโรงเรียน 
ซึ่งหากครูผูสอนไมไดมองหาสัญญาณของศักยภาพ 
ก็จะพบวาบริการดานศึกษาจะมุงไปท่ีการรักษาเยียวยา
เพียงอยางเดียว ทำใหดานที่เปนอัจฉริยภาพไมถูก
ตระหนักถึง (สุธาวัลย หาญขจรสุข 2556) หรือเด็กที่
มีความสามารถพิเศษท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน
อาจจะลาชาในเร่ืองภาษาและตองการความชวยเหลือ
จากนักบำบัดการพูด ทำใหเด็กท่ีมีปญหาทางการ
เรียนรูที่เกี่ยวของกับการอาน และการเขียน จึงมักถูก
มองขามไมไดรับการคัดเลือกเขาโครงการ (Assouline, 
Nicpon & Whiteman 2010) 

สาเหตุหลักท่ีเปนเสมือนกำแพงขวางก้ันไม
ใหเด็กท่ีมีความแตกตางทางวัฒนธรรม เด็กดอยโอกาส 
หรือมีขอจำกัดอ่ืนๆ เขาโครงการพิเศษ เกิดจากสาเหตุ
หลักดังนี้ คือ 1) ทัศนคติดานลบ และความเขาใจผิด
เกี่ยวกับอัจฉริยภาพ 2) นิยามไมครอบคลุม 3) ความ
ไมเหมาะสมของเคร่ืองมือทดสอบ (Ryser 2004) 

และ 4) ความผิดพลาดในกระบวนการคัดเลือก  
ดังรายละเอียดนี้ 

1. ทัศนคติทางลบ และความเขาใจผิด
เกี่ยวกับอัจฉริยภาพ 

ครูผูสอนมักจะมีความคาดหวังต่ำตอนักเรียน
ที่ดอยโอกาส หรือมีความแตกตางดานภาษาและ
วัฒนธรรม หรือผูที่มีความตองการพิเศษ ยกตัวอยาง
เชน ครูในโรงเรียนท่ีมีเด็กดอยโอกาสจำนวนมากแหง
หน่ึงมองวา “ไมมีเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษในโรงเรียน
นี้ พวกเขาลวนแตตองการการชวยเหลือในการเรียน 
มีปญหาอานไมออกเขียนไมได” ทัศนคตินี้แสดงถึง
การขาดความเขาใจตอหลักในการจัดการศึกษาท่ี
ตองชวยกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูและไดพัฒนาได
อยางเต็มตามศักยภาพ การท่ีครูมีภาพของนักเรียนท่ี
มีความสามารถพิเศษหรือมีความคาดหวังวาควรจะ
ตองเปนผูท่ีมีผลการเรียนทางวิชาการดี แสดงพฤติกรรม
ความสามารถโดดเดน และมีความประพฤติดี ทำให
นักเรียนที่ขาดโอกาสฐานะทางเศรษฐกิจ การแบง
ชนชั้นทางสังคม ความบกพรองตางๆ มักถูกมองขาม
ในการคัดเลือกเขาโครงการสำหรับผูมีความสามารถ
พิเศษ (Callahan 2011)  

แมวามีการใหความสำคัญกับการจัดการ
ศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษมานาน
แลว แตก็ยังปรากฏความเขาใจผิดเกี่ยวกับนักเรียน
กลุมนี้หลายประเด็นดังแสดงในตาราง 1 อันเปนผล
ใหผูท่ีเกงท่ีเปน “ตัวจริง” อาจไมไดรับการจัดการศึกษา

ที่เหมาะสมกับศักยภาพท่ีมี   
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จากตารางดานบน หากครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกับผู
มีความสามารถพิเศษ จะสงผลตอเนื่องไปถึงวิธีใน
การคัดเลือกเด็ก การจัดประสบการณเรียนรู และการ

ประเมินศักยภาพของผูเรียน ทำใหการจัดการศึกษา
สำหรับผูมีความสามารถพิเศษไมประสบผลสำเร็จได 

2. นิยามไมครอบคลุม 

แนวคิดเก่ียวกับอัจฉริยภาพ หรือความ
สามารถพิเศษ ท่ีตรงกับภาษาอังกฤษวา “giftedness” 
นั้น เม่ือมองยอนกลับไปจะเห็นความเปลี่ยนแปลง
จากเดิมท่ีมีลักษณะที่คอนขางจำกัดเก่ียวกับความ
สามารถทางสติปญญา (cognitive) และดานวิชาการ 

ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการวัดความสามารถในสมัยกอน
ใหความสำคัญกับการทดสอบทางเชาวนปญญาหรือ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จนกระท่ังชวงกลางทศวรรษ 

1900 แนวคิดเก่ียวกับอัจฉริยภาพของมนุษยมี 

การเปล่ียนแปลงโดยมองความสามารถของมนุษย 
วามีหลายดาน เชน ทฤษฎีพหุปญญาของโฮวารด 
การดเนอร   

นิยามหรือแนวคิดเก่ียวกับความสามารถ

พิเศษท่ีโรงเรียนกำหนดจะเปนกรอบที่จะกำหนดหลัก
ปฏิบัติในการวินิจฉัยและยังสงผลตอการตัดสินใจ
เลือกประเภทเครื่องมือในการประเมิน อยางไรก็ตาม 
หลายโรงเรียนใชคำนิยามท่ีมักจะจำกัดอยูที่ความ

สามารถทางสติปญญาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และใหความสำคัญกับสาขาความสามารถพิเศษเพียง
บางดาน เชน ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทำให

นักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงดานอื่นๆ เชน ดนตรี ศิลปะ 
ภาษา ไมคอยไดรับความสนใจ หรือบางโรงเรียนมี
การกำหนดจำนวนหรือรอยละของนักเรียนท่ีมีความ
สามารถพิเศษ โดยสถานศึกษาจะเนนพิจารณาท่ีความ
คุมทุนมากกวาเนนคุณภาพ  

ตาราง 1  ความเขาใจผิดบางประการที่สงผลตอการเสาะหา/คัดเลือกผูที่มีความสามารถพิเศษ 
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(   2555; Hallahan, Kauffman & Pullen 2012) 
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3. ความไมเหมาะสมของเคร่ืองมือ
ทดสอบ 

ประเด็นที่เก่ียวกับความไมเหมาะสมของ
เครื่องมือทดสอบ เกิดจากท้ังการเลือกใชเครื่องมือ 
ไมถูกเหมาะสม ความผิดพลาดจากการแปลผลขอมูล 
ซึ่งจะกลาวเปนประเด็นยอยๆ ตอไปนี้ 

- การนำเคร่ืองมือมาใชผิดวัตถุประสงค  
ยกตัวอยางเชน การใชแบบสังเกตพฤติกรรมหรือแบบ
สำรวจแววเบ้ืองตนที่เปนแบบสำรวจรายการ (check 
list) ในการตัดสินคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการ ซึ่ง
แทจริงแลวเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเสนอชื่อในขั้น
การคัดกรองเทาน้ัน หรือการใชแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ มีความไมเหมาะสมเพราะแบบทดสอบจะ 
วัดส่ิงท่ีไดเรียนรู และไมใชเคร่ืองมือท่ีพัฒนามาเพ่ือ
การวินิจฉัยความสามารถท่ีสูงกวาวัยหรือเน้ือหาที่
นอกเหนือหลักสูตร ปญหาคือ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมีระดับความยากไมพอที่จะแยกเด็กท่ีมี
ความสามารถสูงเกินกวาวัยได ความรูที่ไดรับมาจาก
ประสบการณของนักเรียนแตละคนไมเทากัน บางคน
อาจมีการเรียนเสริมพิเศษหรือฝกฝนเคี่ยวกรำ  จน
สามารถทำแบบทดสอบไดดี 

- เคร่ืองมือท่ีไมไดพิจารณาถึงประเด็นความ
ลำเอียง (bias) เชน แบบทดสอบท่ีตองใชความสามารถ
ดานการอาน หรือความเขาใจดานภาษาสูง อาจทำให

เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูที่มีศักยภาพสูงบางราย
ไมสามารถทำคะแนนไดดี เพราะมีขอจำกัดในการรับ
รูและส่ือสารทางภาษา ซึ่งแบบทดสอบท่ีมาตรฐาน
ควรมีการคำนึงถึงความลำเอียง เชน  

- การใชผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีประเด็น

ท่ีโรงเรียนตองพิจารณาในการเลือกใชการวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมาเสาะหา/คัดเลือกเด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษ นักเรียนแตละคนมีพื้นความรูเดิมท่ีไดรับมา 

ไมเทากัน (Ryser 2004b) การใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนน้ันมีวัตถุประสงคเพ่ือการตรวจ

สอบระดับความรูที่ไดรับมา ดังน้ัน สิ่งแวดลอมท่ี
สงเสริมการเรียนรูก็มีผลตอการประเมินในลักษณะนี้ 
เพราะเด็กกลุมดอยโอกาส เด็กที่มาจากครอบครัวที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจต่ำ จะขาดประสบการณที่จะนำ
ไปสูการไดมาซ่ึงความรู จึงเสียเปรียบเด็กท่ีไดรับการ
ฝกฝนและสนับสนุนทางการศึกษาเปนอยางดี 

4. ขั้นตอนการเสาะหา/คัดเลือก 
กระบวนการเสาะหา/คัดเลือกในระบบ

โรงเรียนมีความหลากหลายและแตกตางกัน ขึ้นอยู
กับความพรอมและบริบทของสถานศึกษาที่ดำเนิน
การ กระบวนการเสาะหา/คัดเลือกท่ีใชในการจัดการ
ศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทยมีขั้นตอน
หลากหลาย โดยทั่วไปในขั้นตอนแรกจะเปนการเสนอ
ชื่อจากครู หรือพิจารณาจากคะแนนเฉล่ีย และในขั้น
ตอนตอมาเปนการใชเคร่ืองมือในการคัดเลือกตาม
บริบทและความพรอมของแตละโรงเรียน   

ในโรงเรียนเฉพาะทาง เชน ดานวิทยาศาสตร 
กีฬา ดนตรี มักจะมีผูเชี่ยวชาญรวมในการคัดเลือก
และมีการทดสอบภาคปฏิบัติดวย มีการพิจารณาความ
สามารถจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย โดยใชเคร่ืองมือ
มาตรฐานท่ีเปนการทดสอบเชิงวิชาการ แบบทดสอบ
ความถนัดทางการเรียนและเชิงปฏิบัติเพ่ือทดสอบ
ความสามารถเฉพาะดาน สวนโรงเรียนปกติที่มีการ
จัดชั้นเรียนพิเศษ ซึ่งเปนรูปแบบที่มีจำนวนมากท่ีสุด
ในการจัดการศึกษาสำหรับผูมีความสามารถพิเศษ 

สวนใหญครูเปนผูสรางแบบทดสอบเองและใชเปน
เครื่องมือหลักในการประเมิน นอกจากนั้น อาจมีการ
ใชเคร่ืองมืออ่ืนๆ รวมดวย เชน แบบสังเกตแววความ
สามารถพิเศษ การสัมภาษณ อยางไรก็ตาม จากงาน
วิจัยการติดตามสภาพการจัดการศึกษาสำหรับผูมี

ความสามารถพิเศษ พบวา แมวามีความพยายามใน
การใชเครื่องมือและขั้นตอนในการดำเนินการใน
กระบวนการเสาะหา/คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษท่ีหลากหลายมากข้ึน แตความผิดพลาดอาจ
เกิดข้ึนไดในข้ันตอนการดำเนินการเสาะหา/คัดเลือก 

เด็กที่มีความสามารถพิเศษบางกลุมยังถูกละเลย 
สุธาวัลย หาญขจรสุข 
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ตาราง 2  ตวัอยางกระบวนการคดัเลอืกผูทีม่คีวามสามารถพเิศษในโรงเรยีนทีม่กีารจดัชัน้เรยีนพเิศษ 

โดยไดแสดงตัวอยางของกระบวนการคัดเลือกนักเรียนท่ี
มีความสามารถพิเศษของโรงเรียนสองแหงท่ีเปนจัด

ชั้นเรียนพิเศษ ตามตารางดานลางนี้  

     
1  3.25    
2  ( )   
 3   3.00 
4 -  ( ) 
 5 -  

จากตัวอยางกระบวนการเสาะหา/คัดเลือก
นักเรียนผูมีความสามารถพิเศษของโรงเรียนท้ัง  
2 แหง แมจะมีการใชเครื่องมือท้ังเชิงคุณภาพ  
(การสัมภาษณ แฟมสะสมผลงาน ผูปกครอง ครูเสนอ
ชื่อ) และเชิงปริมาณ (ทดสอบขอเขียน) และมีเกณฑ
ในการคัดเลือก 3 ขั้นขึ้นไป  

แตหากพิจารณาจุดออนของการดำเนินการ
ในการคัดเลือกของโรงเรียน ก ที่มีการพิจารณา 

คะแนนเฉล่ียเปนลำดับแรก ทำใหนักเรียน 
ที่มีคะแนนเฉล่ียไมถึง 3.25 ถูกตัดออกไปทันทีทั้งที่
อาจเปนเด็กที่มีศักยภาพสูง  

สวนในโรงเรียน ข แมวาจะมีการใหผูปกครอง 

ครูเสนอชื่อนักเรียนในขั้นแรก แตไดใหน้ำหนักของ
เกณฑในการพิจารณาตัดสินไปที่คะแนนจากการ
ทดสอบและผลการเรียนเปนหลัก ซึ่งทำใหเด็กท่ี 

ผูปกครอง หรือครูตระหนักในศักยภาพ ก็ถูกตัดสิทธิ์
ออกไปในที่สุด 

ในประเทศท่ีเปนเสมือนผูนำในการจัดการ
ศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษอยาง
สหรัฐอเมริกา ที่แตละรัฐจะมีการกำหนดมาตรฐาน 

ขอบังคับและรูปแบบการประเมินใหแกหนวยปฏิบัติ
อยางชัดเจน เชน ในรัฐเท็กซัส กำหนดใหมีการ 
เสาะหาเด็กเร่ิมต้ังแตชั้นอนุบาล โดยตองดำเนินการ

ดังตอไปนี้  

โรงเรียนอาจจะเลือกเกณฑในการประเมิน
เกณฑสำหรับการเสาะหา/คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความ
สามารถพิเศษในสาขาวิชาการเฉพาะ เชน 1) ครูเสนอ
ช่ือ 2) ผูปกครองเสนอช่ือ 3) แบบทดสอบเชาวนปญญา 
4) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาขาวิชา
น้ัน และ 5) แฟมสะสมผลงาน  โดยมีการรวบรวมขอมูล
จากท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและมีแหลงขอมูล
ที่หลากหลาย (ผูปกครอง ครู เด็ก) ซึ่งโรงเรียนตอง
แนใจวาเคร่ืองมือท่ีเลือกเปนภาษาท่ีเด็กเขาใจดีและ
การสรางเครื่องมือไดพิจารณาวาแบบทดสอบไมมี
ความลำเอียง  ในกระบวนการเสาะหา/คัดเลือกควรมี
การใหบุคคลภายนอกท่ีเปนผู เชี่ยวชาญเฉพาะ 

สาขารวมประเมินเพื่อใหแนใจไดวากระบวนการมี
ประสิทธิภาพและสามารถคัดเลือกเด็กท่ีมีความตองการ
การจัดการศึกษาท่ีแตกตางไปจากเด็กปกติจริง โดย
ระบุมาตรฐานในการดำเนินการคัดเลือกเด็กไว เชน    

- ตองมีเกณฑการพิจารณาตัดสินคัดเลือก
อยางนอยสามเกณฑ  

- มีการวัดท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

โดยใชภาษาท่ีเด็กเขาใจหรืออาจใชแบบทดสอบท่ี 
ไมตองใชภาษา (non-verbal tests)  

- มีการรวมขอมูลจากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของแตละสาขา
ความสามารถ (Texas Education Agency 1996) 

เด็กที่มีความสามารถพิเศษบางกลุมยังถูกละเลย 
สุธาวัลย หาญขจรสุข 
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จากบทเรียนจากตางประเทศ ประกอบกับ
แนวทางการคัดเลือกท่ีปรากฏในงานวิจัยตางๆ เกี่ยว
กับกระบวนการในการคัดเลือกผูมีความสามารถพิเศษ
ที่มีประสิทธิภาพ และใหความสำคัญกับกลุมนักเรียน
ที่ดอยโอกาส ผูมีความแตกตางทางวัฒนธรรม หรือ 
ผูที่มีความตองการพิเศษ ผูเขียนไดเสนอแนวทางใน
การปฏิบัติในแตละขั้นตอนของการเสาะหา/คัดเลือก
ประกอบดวยขั้นการคัดกรอง ขั้นทดสอบเชิงลึก และ
ขั้นการตัดสินและการจัดชั้นเรียน ดังรายละเอียดตอ
ไปนี้ 

1. ขั้นการคัดกรอง (screening process) 
 ในขั้นการคัดกรองควรเปนข้ันตอนที่

นักเรียนที่แสดงคุณลักษณะความสามารถพิเศษใน
แตละสาขาควรมีโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะไดรับการ
เสนอช่ือ  ถึงแมวาจะยังไมแสดงความสามารถปรากฏ
ใหเห็นอยางโดดเดน โดยคำนึงถึงกลุมนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษ ชนกลุมนอย และนักเรียนมีความ
แตกตางทางวัฒนธรรมหรือจากกลุมดอยโอกาส  

เค ร่ืองมือท่ีใช ในการคัดกรองอาจเปน 
แบบสำรวจพฤติกรรม ที่มีลักษณะเปนแบบสำรวจ
รายการ(check list) การทดสอบสติปญญาแบบกลุม  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลงานของเด็กจากการ
ประกวด และขอมูลอ่ืนๆ หลักสำคัญในข้ันการคัดกรอง 
คือ การคนหาสัญญาณความสามารถที่มีอยูใน 
ตัวผูเรียนจากแหลงขอมูลตางๆ หากโรงเรียนต้ังเกณฑ 
ที่ใหความสำคัญไปท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หรือ

คะแนนเฉลี่ย จะทำใหนักเรียนที่มีคะแนนไมถึงเกณฑ
ถูกตัดโอกาส ซึ่งสวนมากจะเปนกลุมเด็กดอยโอกาส 
ผูมีความแตกตางทางวัฒนธรรม หรือผูที่มีความ

ตองการพิเศษ จึงไมควรใหน้ำหนักความสำคัญไปท่ี
แหลงขอมูลเพียงอยางเดียว 

2.  ขั้นทดสอบเชิงลึก (special testing) 
 เม่ือขอมูลจากการข้ันการคัดกรองถูก

รวบรวม คณะกรรมการในการเสาะหา/คัดเลือกจะ

พิจารณา 

วานักเรียนคนใดบางจะผานไปสูขั้นทดสอบ
เชิงลึก บางโรงเรียนจะกำหนดจำนวนนักเรียนท่ีจะ
ผานเขาสูข้ันทดสอบเชิงลึก เชน 20-25% ของนักเรียน
ในขั้นแรก หรือบางโรงเรียนอาจใหนักเรียนทุกคนที่ได
รับการเสนอชื่อในข้ันที่ 1 เขาทดสอบในขั้นทดสอบ
เชิงลึก ในขั้นทดสอบเชิงลึก ควรมีการทดสอบราย
บุคคล เพื่อใหสามารถสังเกตศักยภาพของนักเรียนได
ชัดขึ้น มีการทดสอบปฏิบัติเฉพาะสาขา รวมกับการ
สัมภาษณ การพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน ซึ่ง
การประเมินแบบพลวัต (dynamic assessment)  
(Johnsen, 1997) ทำใหเด็กทุกคนมีโอกาสในการ
แสดงความสามารถอยางเทาเทียมกัน เมื่อสิ้นสุดขั้น
นี้ โรงเรียนควรจะมีขอมูลจากแหลงขอมูลหลากหลาย
และผลจากการประเมินทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ซึ่งขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ แฟมสะสม
ผลงาน ควรใชประกอบในการคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ เพราะเปนการมุงเนนใหความ
สำคัญไปท่ีจุดเดน มีการรวมผลงานท้ังท่ีบานและ 
ที่โรงเรียนท่ีแสดงใหเห็นถึงความสนใจ ความมุงมั่น 
และความสามารถท่ีอาจไมสามารถสังเกตพบท่ีโรงเรียน  
ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นความสามารถท่ีซอนอยูของนักเรียน
ที่ดอยโอกาส หรือมีความแตกตางทางวัฒนธรรม 
และผูที่มีความตองการพิเศษไดชัดขึ้น  

ขอควรระวังในการเลือกใชเคร่ืองมือประเมิน

ในขั้นน้ี คือ ความลำเอียงของแบบทดสอบ เชน  
แบบทดสอบที่ตองใชความสามารถทางภาษาไมควร
ใชกับผูท่ีมีขอจำกัดดานภาษา หรือแบบทดสอบท่ีตอง
ใชความรูเฉพาะไมควรนำมาใชกับกลุมที่มีความ

แตกตางทางวัฒนธรรม เปนตน 
3 .ขั้ น ตั ด สิ น และก า รจั ด ชั้ น เ รี ย น 

(selection and placement decision) 

 ในข้ันการเลือกและการจัดชั้นเรียน ควรมี
การดำเนินการเปนรูปแบบคณะกรรมการในการ
พิจารณาตัดสิน โดยใชขอมูลท่ีรวบรวมของนักเรียน
แตละคนจากข้ันการคัดกรองและข้ันการทดสอบ 

เด็กที่มีความสามารถพิเศษบางกลุมยังถูกละเลย 
สุธาวัลย หาญขจรสุข 
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เชิงลึก คณะกรรมการควรจะประกอบดวยผูท่ีใหขอมูล
ของนักเรียนไดเปนอยางดี เชน ครูประจำช้ัน และคณะ
กรรมการควรประกอบดวยผูท่ีมีความเขาใจในธรรมชาติ
และความตองการของผูที่มีความสามารถพิเศษ  
ซึ่งการตัดสินวานักเรียนคนใดควรจะไดรับการจัดการ
ศึกษาพิเศษหรือไมนั้น ใหยึดหลักวานักเรียนจะไดรับ
ประโยชนสูงสุดจากการจัดการศึกษาและมีความ
เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน  

กลาวโดยสรุป แมวาสำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาจะมีการจัดทำมาตรฐานการจัดการ
ศึกษาสำหรับผูมีความสามารถพิเศษต้ังแต พ.ศ. 2554 
โดยไดใหแนวทางของกระบวนการเสาะหา/คัดเลือก
ตองมีวิ ธี การ คัดแยกท่ีซับซอนมีแหล งขอมูล ท่ี
หลากหลาย มีการเสาะหา/คัดเลือกทุกระดับชั้น ให
คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ผูที่มีความ
ตองการพิเศษและผูดอยโอกาส แตในทางปฏิบัติพบ
วา กระบวนการเสาะหา/คัดเลือกผูมีความสามารถ
พิเศษท่ีดำเนินการในโรงเรียนมีความแตกตางกันใน
วิธีการคัดเลือก เปนผลเน่ืองมากจากทัศนคติและความ
เขาใจท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกับคุณลักษณะของผูมีความ
สามารถพิเศษ โรงเรียนสวนมากยังคงใชขอมูลจาก
การทดสอบหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักเรียนที่มี
ผลการเรียนดีและมีสิ่งแวดลอมสงเสริมการเรียนรูมัก
จะมีแนวโนมท่ีจะไดรับคัดเลือกเขาโครงการผูมีความ
สามารถพิเศษ มากกวานักเรียนที่มีประสบการณการ
เรียนรูจำกัด ดังน้ัน จึงจำเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการให

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเสาะหา/
คัดเลือกแกบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาเคร่ืองมือ
และกระบวนการในการคัดเลือกเพ่ือใหสามารถดำเนิน

การอยางเปนระบบ มีความนาเช่ือถือและแมนยำมาก
ข้ึน ซ่ึงจะทำใหนักเรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจสังคมต่ำ ผูที่มีความแตกตางทาง
วัฒนธรรม และนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับ
ความเสมอภาคในการเขาโครงการสำหรับผูมีความ

สามารถพิเศษ 

 
  ตอไปน้ีเปนขอเสนอแนะที่จะเปน

แนวทางใหการจัดการศึกษาสำหรับผูมีความสามารถ
พิเศษมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะใน
กระบวนการเสาะหาคัดเลือกผูมีความสามารถพิเศษ 
ซึ่งถือเปนเรื่องสำคัญท่ีจะทำใหเด็กท่ีมีศักภาพสูงได
รับการพัฒนาอยางเหมาะสม โดยแบงเปนขอเสนอแนะ
สำหรับหนวยปฏิบัติ และขอเสนอแนะสำหรับผูกำหนด
นโยบาย ดังตอไปนี้  

ระดับหนวยปฏิบัติ  
- เรงสรางความตระหนักใหแกครูผูสอนเก่ียว

กับการใหความสำคัญกับการคนหาศักยภาพใน
นักเรียนท่ีมีความแตกตางทางวัฒนธรรม ฐานะ
เศรษฐกิจ และผูมีความตองการพิเศษ และสรางความ
เขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูมีความ
สามารถพิเศษ 

- กระบวนการคัดเลือกที่ดีควรเปนกระบวน
การตอเน่ือง มีการเชื่อมโยงกันระหวางการสอน 
และการประเมินคัดเลือกผูมีความสามารถพิเศษ 
(educate assess) และจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรูจะทำใหผูเรียนสามารถแสดงความสามารถท่ี
แฝงอยูออกมาได 

- ในการประเมินความสามารถผูเรียนควรมี
การใชเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย โดยมีทั้งเครื่องมือเชิง
คุณภาพ และเชิงปริมาณ จากแหลงขอมูลหลากหลาย 
ที่จะสะทอนใหเห็นศักยภาพท่ีแทจริงของผูเรียน 

ผูกำหนดนโยบาย  
- ควรมีการกำหน เปนหลักปฏิบัติหรือ

ขอบังคับเก่ียวกับมาตรฐานการประเมินคัดเลือก

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษใหแกหนวยงานท่ีจัด
โครงการสำหรับผูมีความสามารถพิเศษ และควรมี
ระบบการประเมินการจัดการศึกษา เพ่ือเปนการประกัน
คุณภาพและสรางมาตรฐานในการจัดการศึกษาสำหรับ
ผูมีความสามารถพิเศษของประเทศ  

- สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือมาตรฐาน

เด็กที่มีความสามารถพิเศษบางกลุมยังถูกละเลย 
สุธาวัลย หาญขจรสุข 
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จดุยนืของการเรยีนรูในศตวรรษที ่ 21 กบัชมุชนการเรยีนรู
วิชาชีพ : กรณีศึกษา โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการ
สรางระบบการชีแ้นะและการเปนพีเ่ลีย้ง 
The standing point of 21st century learning pattern and Professional 
Learning community: Case study in Coaching and Mentoring Project. 

 
สุวิดา นวมเจริญ*  

 

บทคัดยอ 

การสรางชุมชนการเรียนรูเปนประเด็นทางเลือกที่นาสนใจสามารถใหการเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนา
ทรัพยากรครู สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดเสนอคูมือการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ 
โดย ครรชิต พุทธโกษา ที่ปรึกษาดานการวิจัยทางวิทยาศาสตร ฉบับสมบูรณ ปพ.ศ. 2554 ไวเพื่อเปนแนวทาง
ในบุคลากรวิชาชีพตางๆไดใชเปนแนวทางในการสรางชุมชนการเรียนรูตามวิชาชีพของตน ซึ่งจะถูกนำมาใช
เปนกรอบในการศึกษากรณีศึกษา บทความนี้นำเสนอ กรณีศึกษาโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสราง
ระบบการช้ีแนะและการเปนพี่เลี้ยง (Coaching และ Mentoring) ในโรงเรียนมหรรณพาราม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดทำโดยคณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จำกัด  
(มหาชน)ในรูปแบบสารคดีและไดมีการถายทอดผานส่ือโทรทัศนและชองทางสังคมออนไลน รวมถึง วิเคราะห
ขอดี ขอดอยพรอมเสนอขอเสนอแนะไวเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
คำสำคัญ : ชุมชนการเรียนรู ระบบชี้แนะและการเปนพี่เลี้ยง การศึกษาในศตวรรษที่ 21 สื่อออนไลน 

 

Abstract 

Professional Learning Communities (PLCs) is an alternative among approaches which are 

aimed to enhance teachers’ ability. The National Research Council of Thailand has launched a 
complete version manual for developing Professional Learning communities (PLCs) (2012). The 
manual is used as a framework for the case study regarding “Coaching and Mentoring Project” 
organized by the faculty of Education, Chulalongkorn University and PICO (Thailand) PCL. It was 

in a form of documentary and was broadcast on television and on social media as well. The article 
was to present the study on the project, together with a critical part and further suggestions.  
Keyword : Professional Learning Community, Coaching and Mentoring, Education in 21st Century,  

 Online med 

จดุยืนของการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 กบัชมุชนการเรยีนรูวชิาชีพ 
สุวิดา  นวมเจริญ 
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บทนำ 
การพัฒนาตนเองของครูและนักเรียนน้ัน 

เปนหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ คำถามท่ีวา ทำไมตองปฏิรูปการศึกษา 
เกิดอะไรข้ึนกับระบบการศึกษาในประเทศไทย 
ปรากฏการณแรกท่ีสังเกตไดคือการเปล่ียนแปลง 
ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีรวดเร็ว คำถามตอไปคือ
การเปลี่ยนแปลงน้ีสงผลอยางไรตอการศึกษาและ
การจัดการศึกษา และคำถามสุดทายคือ ปฏิรูปอยางไร 
บทความน้ีจะนำเสนอรูปแบบการเรียนแบบใหมใน
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งนำเสนอภาวะท่ีเปลี่ยนไปของสังคม
วัฒนธรรม ในสวนตอมา จะนำเสนอรูปแบบการพัฒนา
บุคลากรซ่ึงท่ีจะชวยใหสงผลใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา
ยุคใหม คือ ชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (Professional 
Learning Communities) และยังนำเสนอกรณีศึกษา
การนำรูปแบบชุมชนการเรียนรูวิชาชีพไปใชจริง 
  
การเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 

 เพื่อตอบสนองกับกระแสโลกาภิวัตนและ
การเปล่ียนแปลงทางสังคมที่รวดเร็ว การศึกษาไทย
ในศตวรรษที่ 21 นั้นมุงเนนการสรางคุณลักษณะ 
อันดีงามไดแก การเปนนักส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
การเปนนักแกปญหา การทำงานรวมกัน การเปน 
นักนวัตกรรม การคิดวิเคราะหและการคิดอยาง

สรางสรรค โดยลักษณะของการเรียนรูในศตวรรษ 
ที่ 21 จะมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยรูปแบบในการ
ศึกษาจะเนนการสืบคนและการวิจัย ในลักษณะการ
วิจัยเปนกลุมหรือการวิจัยเด่ียว ในการวิจัยเปนเปน 

กลุมตองสรางใหสมาชิกมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ใหมี
การเคารพความแตกตางซ่ึงกันและกันและยอมรับใน
ความหลากหลายของบุคคล ในดานการเรียนการสอน  

ตองมีการจัดการใหเปนการเรียนการสอนท่ีเนน
กระบวนการการเรียนรู โดยครูผูสอนมีฐานะอยูใน 
ผูชี้แนะการเรียนรู (Coaching) 

 การกำหนดวิสัยทัศนสูการปรับแนวคดิ

สูการปฏิรูปการศึกษาไทย  
การสรางความเข็มแข็งทางดานการศึกษา

ไทยภายใตบริบทแหงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นลวน
ตองตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร
ของการพัฒนาบุคลากรสูการพัฒนาชาติเพ่ือกาวสู
การแขงขันทามกลางสังคมโลกและการสรางความ
เข็มแข็งของคนในชาติ ทุกฝายตองทำงานรวมกันโดย
เฉพาะอยางยิ่ง การปฏิรูปการศึกษา (Educational 
reform) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการทำงาน
ควรมีการปฏิรูปท้ังส่ีดาน คือ การปฏิรูปผูเรียนยุคใหม 
การปฏิรูปครูยุคใหม การปฏิรูปโรงเรียนและการปฏิรูป
แหลงเรียนรูยุคใหม ชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLCs) 
จึงเปนแนวทางหน่ึงท่ีนำมาซึ่งนวัตกรรมการเรียนรู
และพัฒนาคนที่ผูเขียนตองการนำเสนอใหเปนทาง
เลือกในการพัฒนาบุคคลากรครูเพ่ือมุงสูการพัฒนา
นักเรียนตอไป  

ศ.นพ.วิจารณ พานิช (2557) ประธาน
กรรมการมูลนิธิสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือ
สังคม และนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ยังได
สนับสนุนการเปล่ียนหองสอนใหเปนหองเรียนรู โดย
ใหเหตุผลที่วาโลกเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้น
เปาหมายการศึกษาตองเปล่ียนไป ปจจุบันมีองคความรู
ใหมเกิดขึ้นมามากมาย ไมวาจะเปนในเชิงทฤษฎี 
ปรัชญา หรือทักษะการใชชีวิตอื่นๆ วิธีสอนของครู
ตองปรับปรุงใหเด็กสามารถเรียนรูนอกจากวิชาการ

แลว ยังตองสอนความรูในการดำรงชีวิต จึงเกิดการ
ฝกฝนและประยุกตใชจนพัฒนาตอมากลายเปนทักษะ  
(Skill)นั่นเอง ศ.นพ.วิจารณ พานิช ยังกลาวไวอีกวา 
“การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จุดท่ีสำคัญท่ีสุดคือ 

แรงบันดาลใจใหเด็กเห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น และ
สังคม เพ่ือใหเติบโตเปนคนดี มีความสุข นอกจาก
ทักษะการเรียนรูของเด็กแลว ทักษะการรวมมือ 

ของครูกับเพ่ือนครูดวยกันก็สำคัญมาก การทำงาน
คนเดียวมคีวามสามารถคนเดียวไมได จงึตองรวมมอืกนั 
เพราะโลกของเรามีความซับซอน จริงบางไมจริงบาง 
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ตองรูเทากัน ซ่ึงมันเลยจากตัววิชาไปหมดแลว ครูตอง
เอื้อใหเด็กเรียนรูจากการลงมือทำ ชวนกันตั้งโจทย 
จะไมสอนจากตัววิชาเปนหลัก แตตองเปนครูฝกเพ่ือ
ลงปฏิบัติ” 

แนวคิดของศ.นพ.วิจารณ พานิชไดสอดคลอง
กับนักวิชาการตางประเทศท่ีเห็นดวยกับการสราง 
ชุมชนแหงกาเรียนรู (PLCs) ทานยังเปนนักวิชาการ 
คนแรกๆ ที่เสนอแนวคิดนี้ขึ้นมาในประเทศไทย 

3.  ชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ 
(Professional Learning Communities) คืออะไร 

 ชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพหรือ Professional
Learning Communities คือ รูปแบบองคการแบบ
หนึ่งซึ่ง จะเช่ือมโยงความสำเร็จของโรงเรียนเขากับ
ปจจัยตางๆ องคประกอบหรือปจจัยของความสำเร็จ
ประกอบไปดวยองคประกอบของสถานที่ ซึ่งรวมถึง
ทรัพยากร (Resource) บรรยากาศ (Climate) 
การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared vision) และความ
เปนผูนำ (Leadership) นอกจากน้ี การสนับสนุนใน
เรื่องการเรียนการสอนจากองคการ โอกาสในการที่ครู
จะเรียนรูและทำงานรวมกันเปนทีม และการตัดสินใจ
รวมกันยังเปนสวนหน่ึงที่ทำใหเกิดชุมชนการเรียนรู
อีกดวย ชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพมีความหมาย
ใกลเคียงหรือเทียบเทากับองคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization) ไดมีนักวิชาการหลายทาน
ไดใหทัศนะเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรูและองคการ 

การเรียนรูไว ดังนี้เชน เซนจ (Senge) และเซโจวานนี่ 
(Sergiovanni) 

 3.1 ความหมายและวัตถุประสงค  
  3.1.1 องคการแหงการเรียนรูตาม 

ทศันะของเซนจ (Senge’s learning organization) 
       เนื่องมาจากระดับคุณภาพ

ของการปฏิบัติงานและความจำเปนท่ีตองปรับปรุง

คุณภาพของงานใหดียิ่งๆ ขึ้น การเรียนรูเปนฐานท่ี
สำคัญย่ิงในการพัฒนาคุณภาพดังกลาว องคการ
จำเปนที่ตองมีการเรียนรูผานแนวทางปฏิบัติซึ่งมี

วัตถุประสงคมุงสูความสำเร็จของตนเอง แตอยางไร 
ก็ดี แนวทางสำหรับผูปฏิบัติงานก็ยังขาดความชัดเจน 
หัวใจขององคการแหงการเรียนรู มาจากฐานความ
เชื่อท่ีวา ศักยภาพอันมหาศาลท่ีซอนเรนอยูภายใน 
คนแตละคนหากแตยังไมไดรับการพัฒนาและนำข้ึน
มาใชกับการปฏิบัติงานเทาที่ควร ดังนั้น ความเช่ือ 
ดังกลาวกอให เ กิดความเช่ือม่ันและสมมุติฐาน 
ที่วา ถาสมาชิกท้ังหมดขององคการไดรับการพัฒนา
อยางเต็มท่ีใหไดใชศักยภาพสูงสุดเทาท่ีตนมี เพ่ือปฏิบัติ
งานภายใตการมีวิสัยทัศน (visions) เปาหมาย (goals) 
และวัตถุประสงค (objectives) ของตัวบุคคลและ
ขององคการที่สอดคลองกันแลว สมาชิกแตละคนก็
จะทุมเทและปลดปลอยศักยภาพที่ตนมีสูงสุดนั้นให
กับงานที่ทำอยางเต็มที่ในที่สุด 

แนวคิดเบ้ืองตนขององคการแหงการเรียนรู
ตามทัศนะของ Senge ก็คือ “องคการท่ีมีการขยาย
ขีดศักยภาพอยางตอเนื่อง เพื่อสรางอนาคตใหมที่ดี
กวาใหกับตนเองอยูตลอดเวลา” หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง 
“องคการแหงการเรียนรูก็คือ หนวยงานซ่ึงประกอบดวย
บุคลากรทุกระดับ ท่ีตางรวมมือรวมใจกันสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพใหแกกัน รวมทั้งศักยภาพขององคกรใหสูง
ขึ้น เพื่อใหสามารถดำเนินการใหเกิดผลงานไดระดับ
คุณภาพตามที่ปรารถนา” วินัยที่สำคัญ 5 ประการให
เกิดผลจริงจังในรูปของการนำไปปฏิบัติ (practice) 

ทั้งน้ีคำวา “วินัย (disciplines)” หมายถึง ตัวทฤษฎี
หรือเทคนิควิธีที่จำเปนตองศึกษาใครครวญใหเกิด
ความเขาใจอยางถองแท จนสามารถนำไปปฏิบัติได

อยางคลองแคลวมีประสิทธิผล หลักการหรือวินัย  
5 ประการ ไดแก 1) ความรอบรูแหงตน (Personal 
mastery) ซึ่งหมายถึง ทุกคนที่อยูในองคการแหงการ
เรียนรูจะตองเขาใจวา ตนมีสวนรวมรับผิดชอบตอ
การสรางผลงานหรือความสำเร็จของโรงเรียนโดยรวม 

บุคลากร หรือ ครูแตละคนจะตองตระหนักวาตนตอง
ปฏิบัติงานในฐานะเปนสมาชิกของทีมงานท่ีจะตอง
รวมกันนำพาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน  
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2) แบบแผนความคิดอาน (Mental model) หมายถึง
ความเชื่อท่ีมีอิทธิพลในการกำหนดวาองคการของตน
จะดำเนินการตอภารกิจตางๆ อยางไร ประเด็นตางๆ 
ที่เปนแบบแผนความคิดอานดังกลาวเหลาน้ี จะถูก
หยิบยกขึ้นมาพิจารณาตรวจสอบรวมกันของทุกฝาย
ที่มีสวนไดเสีย (Stakeholders) เปนภารกิจรวมกัน
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 3) วิสัยทัศนรวม (Shared 
vision) หมายถึง ภาพในอนาคตของโรงเรียนที่ทุกคน
รวมกันวาดฝน และปรารถนาที่จะใหเกิดขึ้นจริงกับ
โรงเรียนของตน วิสัยทัศนรวมจึงทรงพลังท่ีชวย
ยึดเหน่ียวทุกคนใหเกิดความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวข้ึน 
และมีความรูสึกรวมในเปาหมายที่จะตองกาวไปให
ถึง 4) การเรียนรูของทีม (Team learning) ผลงานที่
เกิดจากการทำงานรวมกันแบบทีมยอมมากกวา 
ผลรวมของงานท่ีแตละคนทำ ซึ่งเรียกวาเปนการได 
“พลังทวีคูณ หรือ Synergy”ขึ้น ทั้งนี้เพราะการเรียนรู
ที่สมาชิกแตละคนไดระหวางทำงานแบบทีม ทำใหได
เพิ่มทักษะและศักยภาพเฉพาะตนมากย่ิงขึ้น และ  
5) การคิดอยางเปนระบบ (Systems thinking)  
ในท่ีน้ีจะกลาวถึงการประยุกตใชหลักการท้ัง 5 ประการ
เพ่ือสรางโรงเรียนแหงการเรียนรู (Learning school) 
การคิดอยางเปนระบบ หมายถึง ความสามารถของ
สมาชิกในองคการแหงการเรียนรู ที่สามารถมองเห็น
องคการในลักษณะของภาพรวมซึ่งประกอบข้ึนจาก

องคประกอบยอยตางๆ การคิดอยางเปนระบบของ
โรงเรียนแหงการเรียนรูก็คือ สมาชิกจะมีทักษะใน 
การพิจารณาเห็นความสัมพันธของสวนยอยท่ีมีตอ
องครวมของโรงเรียน และใหการยอมรับวาถาการ

ดำเนินงาน ณ จุดใดจุดหนึ่งเกิดปญหาข้ึน ก็จะสง
ผลกระทบตอการดำเนินงานของจุดอ่ืนดวย (Senge 
et al., 1994, อางถึงใน สุเทพ พงศศรวีัฒน,2557) 

  3.1.2 ชมุชนแหงการเรียนรูวชิาชีพ 

ตามทัศนะของ Sergiovanni (Sergiovanni’s Learning 
Community) 

  Thomas Sergiovanni ไมเห็น

ดวยกับนิยามท่ีเปรียบเทียบใหโรงเรียนเปนองคการ”(
Organization) นั้น แตกลับมองวา การมองโรงเรียน
วาเปนเหมือนชุมชน (Community) จะมีความเหมาะสม
มากกวา โดย Sergiovanni เห็นวา “ความเปนชุมชน”  
(Community) จะมีคานิยม (Values) แนวคิด  
(Ideas) และความผูกพัน (Commitments) รวมกัน
ของสมาชิกซ่ึงความสัมพันธของสามส่ิงน้ีจะโยงใยกัน
อยูแนนเหนียวภายในชุมชน ซ่ึงเปนแนวคิดตรงกันขาม
กับ “ความเปนองคการ” (Organization) ที่สมาชิกมี
ความสัมพันธกันลดหล่ันกันเปนข้ันบันได (Hierarchical 
relationships) มีระบบควบคุมและมีโครงสรางท่ีถูก
โยงไวดวยระเบียบวินัยและวัฒนธรรมของการใชอำนาจ 
(Authority) ในขณะที่ “ชุมชน” เกิดจากการมีคานิยม
และวัตถุประสงครวมกัน เปนความสัมพันธระหวาง
สมาชิกเชิงวิชาชีพ (Professional relationships)  
ซึ่งยึดหลักตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการ 
ปฏิบัติงาน นอกจากน้ี “องคการ” ยังมีลักษณะ 
บางอยาง เชน ความเปนทางการ (Formal) เปนตน 
เหลาน้ีเปนปจจัยที่แบงแยกองคการออกจากชุมชน 
ดังน้ัน Sergiovanni จึงเห็นวาถามองโรงเรียนในฐานะ
แบบองคการดังกลาวแลว ก็จะทำใหโรงเรียนมีความ
เปนแบบทางการที่สรางความรูสึกหางเหินระหวาง
บุคคลมีสูงข้ึน มีกลไกท่ีควบคุมความสัมพันธของ
สมาชิกให แตทางตรงขามถาโรงเรียนมีฐานะแบบท่ี
เปนชุมชนแลว ความสัมพันธของสมาชิกมีการผูกพัน

และใกลชิดสนิทสนม และเกิดการรวมสรางบรรยากาศ
ที่ทุกคนแสดงออกถึงความหวงหาอาทรตอกันและ
ชวยดูแลสวัสดิภาพซ่ึงกันและกัน นอกจากน้ีในทรรศนะ
ของSergiovanni ชุมชนดังกลาวยังตองมีความเปน

มืออาชีพ(Professional)และมีจิตใจใฝการแสวงหา
คำตอบ (Inquiring) โดย Sergiovanni เชื่อวา ชุมชน
ที่ชัดเจนในวัตถุประสงคจะเปนสถานท่ีซึ่งสมาชิกทุก
คนยึดเหน่ียวผูกพันตอกันดวยอุดมการณรวม (Shared 
ideology)  

ความเช่ือของ Sergiovanni เก่ียวกับโรงเรียน

จดุยนืของการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 กบัชมุชนการเรยีนรูวชิาชีพ 
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เปนชุมชนนั้น มีแนวคิดท่ีเปนจุดเนนคือยึดถือ  
เร่ือง “คุณงามความดี (Virtue)” เปนหลักการสำคัญ 
คุณงามความดี มาจากพันธะผูกพันตอคานิยมรวม
ของบุคคล แลวพัฒนามาเปนอุดมการณแหงวิชาชีพ
เพื่อนำไปสูการปฏิบัติตอไป โดยมีพันธะผูกพันที่จะ  
1) ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น 2) การ
ประพฤติและปฏิบัติตองยึดม่ันตอ คานิยมเพ่ือสังคม
เปนจุดหมายปลายทาง 3) ตองไมใชประพฤติและ
ปฏิบัติเพ่ือตนเองเทาน้ันแตที่ทำน้ันก็เพ่ือรักษาคุณ
งามความดีนั้นดวย และ 4) ผูกพันตอจริยธรรมแหง
ความเอ้ืออาทร (Ethic of caring) (Sergiovanni, 
1998, อางถึงใน สุเทพ พงศศรีวัฒน,2557 ) 

 3.1.3 การศึกษาท่ีเก่ียวของกับชุมชน
แหงการเรียนรูวิชาชีพและโครงการพัฒนาครูโดยใช
กระบวนการสรางระบบการชี้แนะและการเปนพ่ีเลี้ยง 
(Coaching และ Mentoring) 

 เฉลิมชัย พันธเลิศ (2549) ศึกษา
กระบวนการเสริมสมรรถภาพการช้ีแนะของนักวิชาการ
พี่เลี้ยงโดยใชการเรียนรูแบบเนนประสบการณในการ
อบรมโดยใช โรงเรียนเปนฐาน พบวานักวิชาการพ่ีเล้ียง
จะเกิดการเรียนรูปญหาและความตองการท่ีแทจริง
ของครูและพัฒนาสมรรถภาพการช้ีแนะไปพรอมกับ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน ตามคูมือผูพัฒนานักวิชาการ
พ่ีเล้ียง คูมือสำหรับนักวิชาการพ่ีเล้ียง และแบบประเมิน
สมรรถภาพการช้ีแนะของนักวิชาการพ่ีเลี้ยง จากการ
นำไปปฏิบัติ พบวา 1) นักวิชาการพี่เล้ียงท่ีเปนกรณี
ศึกษา จำนวน 3 คน สามารถพัฒนาสมรรถภาพการ
ชี้แนะในดานทักษะการชี้แนะและดานการประยุกต
ใช ความรูในการชี้แนะ ตามตัวบงชี้รวม 13 ประการ 
ไดเพ่ิมขึ้นอยางนอย 1 ระดับ ใน 11 ตัวบงชี้ คิดเปน

รอยละ 85 ของตัวบงช้ีทั้งหมด 2) ดานเจตคติตอ
กระบวนการพัฒนาครูดวยการช้ีแนะ นักวิชาการพ่ีเล้ียง
ใหความเห็นวา กระบวนการฯ ชวยใหตนเรียนรูอยาง
มีความหมายในสถานการณจริง สามารถทำงานอยาง
เปนระบบเกิดความเขาใจในความแตกตางระหวาง

บุคคลของครูและเรียนรูการทำงานที่ตอบสนองความ
ตองการรายบุคคล รวมทั้งเห็นคุณคาของการเรียนรู
รวมกันกับครู 

 3.2 ปจจัยแหงความสำเร็จของ
ชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ 

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหง
ชาต ิหรอื วช. ไดสรางชมุชนการเรยีนรูและประเมนิผล
พบวา ตัง้แตป พ.ศ. 2550 ถงึ พ.ศ. 2553 พบวา ชมุชน
แหงการเรยีนรูวชิาชีพท่ีมศีกัยภาพและมีโอกาสประสบ
ผลสำเร็จ ตองมีองคประกอบสำคัญ 7 ประการ คือ  
1) มีผูนำท่ีดี ซึ่งผูนำน้ันๆ ตองมีวิสัยทัศน มีความรู 
ความสามารถในการบริหารและท่ีสำคัญท่ีสุดน้ัน ตอง
ผลักดันใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา  
2) มีกรรมการชุมชนท่ีมีจริยธรรมและมีการการบริหาร
จัดการชุมชนท่ีดี 3) มีความรวมมือจากสมาชิกในชุมชน 
มีสมาชิกชุมชนท่ีมีคุณภาพและจิตสำนึกเพื่อชุมชน  
4) มีกระบวนการเรียนรูเพ่ือการแกไขปญหาและพัฒนา
ชุมชนอยางตอเนื่อง รวมท้ังตองมีการถายทอดความ
รูระหวางชุมชนอยางสม่ำเสมอ 5) มีศักยภาพความ
พรอมในเรื่องพ้ืนฐานอาชีพ 6) มีการสรางระบบการ
จัดเก็บและการนำมาใชขององคความรูที่ดี และรูจัก
นำความรูที่มีอยูมาใชในการพัฒนาดานตางๆอยาง
ตอเนื่อง 7) มีการสรางเครือขายความรวมมือทั้งใน
และนอกชุมชน โดยอาศัยความรวมมือในดานทุน

กิจกรรม วิชาการองคความรู การตลาด ฯลฯ 
4. กรณีศึกษา 
 การศึกษากรณีศึกษาในบทความนี้ 

ศึกษาความหลากหลายของชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
ทั้งในและตางประเทศ โดยศึกษาส่ือออนไลนซึ่งคณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ บริษัท 
ปโก (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน) ไดจัดทำขึ้น โดยใช
ช่ือวา Teachers As Learners เปนการศึกษาเอกสาร

ขั้นปฐมภูมิผานเอกสารและขอมูลทางเว็บไซต รวมถึง
ศึกษาส่ือออนไลนรูปแบบอ่ืนๆ นวัตกรรมสรางสรรค
ทางการศึกษาในรูปของส่ือดิจิตอล (Digital Media) 

จดุยืนของการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 กบัชมุชนการเรยีนรูวชิาชีพ 
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เพ่ือสงเสริมใหเกิดชุมชนครูผูเรียนรู และการพัฒนาการ
ศึกษาไทย ประกอบดวยรายการสากลพรอมคำอธิบาย
ในการประยุกต และรายการไทย ซึ่งทุกรายการมี 
องคความรูทางการศึกษาและ การปฏิบัติการสอน 
ที่ดี การใชสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เชน 
เฟสบุค (Facebook) เพื่อเปนชองทางการสื่อสารและ
ถายทอดการจัดการชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพวิชาชีพ
ครูใหแกผูท่ีสนใจ รวมถึง บุคลากรทางการศึกษา และ
ยังใชเปนชองทางในการศึกษาเรียนรูและแลกเปล่ียน
ทางวิชาการและเทคนิคการเรียนการสอน โดยผูจัด
การเว็บไซต(Administrator) จะทำการบรรจุ (Upload) 
สื่อตางๆท้ังในรูปแบบเปนรูปภาพ วิดีโอ บทความ 
หรือลิงค (Links) ตางลงไปในหนาเว็บไซตและเปด
โอกาสใหผูติดตามและผูสนใจเขามาแลกเปล่ียนความรู 
รวมถึงแสดงความคิดเห็นลงไปผานกระทูทางเฟสบุค 
(Facebook) ผูเขียนจะทำการศึกษากรณีศึกษาใน
ชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพวิชาชีพครูนี้ พรอมทั้งนำ
เสนอกรณีศึกษาท้ังพรอมท้ังวิเคราะหขอดีและขอเสีย 
และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงเพื่อเปนประโยชนตอ
ผูอานตอไป โดยเลือกโครงการพัฒนาครูโดยใช
กระบวนการสรางระบบการชี้แนะและการเปนพ่ีเลี้ยง 
(Coaching และ Mentoring)ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการ
มาศึกษา 

 4.1 โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวน 

การสร างระบบการชี้ แนะและการเปนพี่ เลี้ ยง 
(Coaching และ Mentoring) 

โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสราง
ระบบการช้ีแนะและการเปนพ่ีเล้ียง (Coaching และ 

Mentoring) โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) รวมกับ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย การจัดโครงการทำมีวัตถุประสงคดังนี้

คือวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาครูตามสมรรถนะใหเปน
ครูดี ครูเกง มีคุณภาพ คุณธรรม จิตวิญญาณและ
อุดมการณของความเปนครูและเพ่ือพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษา ครูและศึกษานิเทศกใหมีความสามารถ

ในการชี้แนะและเปนพ่ีเล้ียงตามรูปแบบ Coaching 
และ Mentoring เปนโครงเรื่องการท่ีจัดทำขึ้นเพื่อ 
มุงเนนเรื่องการเปล่ียนแปลงในการเรียนการสอนโดย
มีรูปแบบการจัดทำเปนแบบการทำ workshop หรือ 
การทำ Focus group ในเขตพื้นที่สพม.1  สพม. 42
สพป.ตราด และสพม.ระยอง ขอบเขตของโครงการ
จะเปนไปตามขอกำหนดและขอบเขตของงาน หรือ 
TOR (term of reference) ของสพฐ. ซึ่งมีจุดเนนสี่
ดานคือ 1) เรียนรูไดมากข้ึน โดยนักเรียนจะตองอาน
ออกเขียนคลอง 2) รูเร่ืองเกี่ยวกับตัวเลข วิเคราะห
จำนวน อานกราฟได 3) การมีความคิดเห็นเชิงเหตุผล 4
) กระบวนการเรียนรูที่เขมแข็ง หรือ กระบวนการเรียน
รู 5 ขั้นตอน สังเกต สงสัย ตั้งโจทยสรางสมมติฐาน 
สรางคำตอบพรอมนำเสนอ นำความรูท่ีไดสูการบริการ
สังคม รวมเรียกแผนสี่จุดเนน หรือ แผนหาขั้นตอน 

เม่ือมีการจัดทำแผนการเรียนการสอนเสร็จ 
นำไปสูการวางระบบที่นำไปสูการเรียนรูไดจริง ซึ่ง
ระบบในกรณีน้ีใชโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการ
สรางระบบการช้ีแนะและการเปนพ่ีเล้ียง (Coaching 
และ Mentoring) การเปนพี่เลี้ยงน้ันเนนใหบุคลากร
ครูเปนผูนำในการเรียนรูของเด็ก ในขณะคำวา  
“Coaching” มีนัยในท่ีนี้วาเปนการนำพาใหครูเห็น
เปาหมายและเปนการวางแนวทางในการดำเนินไปสู
เปาหมาย 

โครงการน้ีให เนนวัตถุประสงคหลักคือ  
1) เนนการสรางทีมโดยใหผูเขารวมอบรมมีความเปน
เพื่อน หรือ เพื่อนผูวิพากษ (Critical friend) 2) ใหมี

การวางแผนการทำงานผานกระบวนการการสราง
ชุมชนการเรียนรู 3)เมื่อทำWorkshop จบลงแลว จะมี
การใหคำสัญญาวาจะทำงานตามแผนท่ีมุงไปยังสี่จุด
เนน การวางแผนจะทำโดยการมี Buddy หรือ เพ่ือน
มาชวยวิพากษ 4) สะทอนภาพการเรียนรู โดยครู 

ผูสอนเองอาจจะไมสามารถตระหนักไดดวยตนเอง
วาการเรียนการสอนในหองเรียนน้ันเปนอยางไร เพ่ือน
Buddy จะชวยสะทอนใหเห็นวาผลลัพธที่เกิดขึ้นกับ
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เด็กเปนเชนไร  
ผูเขารวมโครงการมีคณาจารยจากคณะ

ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจำนวน 44 คน 
รวมกับศิษยเกาและศึกษานิเทศก เรียกวา CU Coach 
เปนผูดำเนินงานรวมกับสพฐ. ใหมีการจัดWorkshop 
เปนเวลา 2 วัน ลงพื้นที่อีก 3ครั้ง การจัดอบรมจัดทำ
แบบActive Learning ในพื้นที่แตละเขตซึ่งแตละเขต
มีผูเขารวมประมาณ 100 -200 คน ซ่ึงจะเปนบุคลากร
ครู, ศึกษานิเทศกและผูอำนวยการโรงเรียน ผูที่เขา
รวมอบรมจะถูกจับคูใหมีBuddy แลวเร่ิมทำการอบรม
การเขียนแผนส่ีจุดเนน การจับคูBuddyจะมีประโยชน
ในการ 

1) เปนการใหกำลังใจ เพ่ือฟงปญหาและ
ความตองการของผูสอนท่ีปรารถนาจะเห็นบรรยากาศ
ในหองเรียน ปญหาและอุปสรรคของผูสอนและผูเรียน 
การแกปญหาที่ไดจากครู Buddy คือ การรับฟง โดย
ยิ่งรับฟงเขาใจมาก 

2) ชวนคิด เปนการสืบสวนแบบชื่นชม ใช
คำถามในการแนะนำวาผูควรควรจะทำอยางไร แต
จะไมมีการใหคำตอบท่ีแนนอนของคำถามน้ันๆ เพราะ
คำตอบน้ันจะเกิดข้ึนเองภายในหองเรียนจากปฏิกิริยา
ของผูเรียน 

3) สงเสริมใหลงมือทำและสะทอนคิดหลัง
สอน สามารถอธิบายไดวา Buddy ควรสนับสนุนใหมี
การลงมือปฏิบัติและสะทอนความคิดเห็นหลังจาก
การปฏิบัติใหกับคูBuddy ใหมีปรับปรุงหลังการเรียน

การสอน 
ดังนั้นการออกแบบแผนการเรียนการสอน

จะเปนไปอยางมีขั้นตอนท่ีไดรับการตรวจสอบไปกลับ 

กลาวคือ ขั้นตอนท่ี 1 แผนการสอนจะผานมาจาก
ความคิดของผูสอนเอง ขั้นตอนท่ี 2 คือ การปรับปรุง
แผนการสอนหลังจากไดรับความคิดเห็นจากครูBuddy 
แลว ขั้นตอนสุดทาย การปรับปรุงแผนการสอน 
หลังสอน 

  4.1.1 กรณกีารนำโครงการพฒันา 

ครูโดยใชกระบวนการสรางระบบการช้ีแนะและการ
เปนพี่เลี้ยง (Coaching และ Mentoring) ไปในใช
โรงเรียนมหรรณพราม 

เมื่อไดผานการทำworkshopดังกลาวนี้แลว 
แตละโรงเรียนก็จะนำความรูที่ไดจากการฝกอบรมไป
สรางรูปแบบชุมชนการเรียนรูขึ้นมาเอง เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้นในโรงเรียนเอง การจับคู Buddy 
นั้นสามารถเกิดขึ้นไดใน 3 รูปแบบคือ 1) การจับคู
Buddyแบบครูอาวุโสกับครูใหม 2)การจับคูBuddy
แบบครูตางสาระกัน3)การจับคูBuddyระหวางครูสาระ
เดียวกัน โรงเรียนมหรรณพารามไดลองนำการจับคู
มาใชโดยตัวอยางในการจับคูBuddyมาใชโดยตัวอยาง
ในการจับคูBuddyเพื่อศึกษาความสัมพันธนั้นอยูใน
รูปแบบการจับคูBuddyตางวัยและการจับคูBuddy
ตางสาระการเรียนรู 

 
การแลกเปลี่ยนความรูระหวางคูBuddyตางวัย 

 คูที่ 1 แลกเปลี่ยนความรูระหวางคู 
Buddy ตางวัย 

อาจารยท่ีมีอาวุโส หรือมีประสบการณทำงาน
สูงเนื่องจากไดเขาทำงานมากอนจะมีลักษณะดังนี้คือ 
จะมีความเช่ียวชาญเฉพาะในวิชาชีพและสาระความ
รูท่ีตนเองรับผิดชอบเปนอยางดี เน่ืองจากประสบการณ

ที่สั่งสมมาทำใหสามารถรับทราบปญหาไดเปนอยาง
ดีในทุกๆ ข้ันตอนและสามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็ว
กวา สวนครูใหมที่มีอายุงานนอยจะมีความชำนาญ

ในการสอนและการจัดการกับปญหานอยกวา แตจะ
มีทักษะใหมๆ รวมถึงการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ในการนำเทคโนโลยีและส่ือการสอนตางๆ มาใชกับ
หองเรียนและกับนักเรียนไดเปนอยางดี 

การจับคูBuddyตางวัยในที่นี้กอใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนประสบการณกันโดยครูอาวุโสจะสามารถ
แนะนำ หรือ ทำการโคช (Coach) ใหกับครูผูนอย 

ในเรื่องตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องการเรียนการสอน  
การดูแลหองเรียน การแกปญหาจากประสบการณ 

จดุยืนของการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 กบัชมุชนการเรยีนรูวชิาชีพ 
สุวิดา  นวมเจริญ 
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ท่ีผานมาทำใหครูท่ีมีอายุงานนอยสามารถรับคำแนะนำ
แลวนำไปปฏิบัติตามไดทันที กลับกันครูใหมที่มีอายุ
งานนอยกวาจะเขามาชวยเติมเต็มและเสริมสราง
ประสบการณใหมๆ เพ่ือเสริมใหครูอาวุโสไดพัฒนา
ตัวเองใหมากข้ึน เปนแรงบันดาลใจใหครูอาวุโสได
เรียนรูสิ่งใหมๆ การแลกเปล่ียนประสบการณแบบนี้
จะชวยสรางแรงบันดาลใจจากความแตกตางกระตุน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง  

คูที่ 2 การแลกเปลี่ยนความรูระหวางคู
Buddyครูตางสาระความรู 

อุปสรรคของการแลกเปล่ียนความรูระหวาง
ผูสอนตางสาระความรูกันในอดีตที่ผานมาคือ อคติ 
ที่วาครูผูสอนตางวิชาและตางสาระการเรียนรูนั้นจะมี
ความแตกตางกันในเรื่องเทคนิคการสอนและการจัด
กิจกรรมในหองเรียนจนไมสามารถแบงบันและ
แลกเปลี่ยนประสบการณกันได แตในความเปนจริง
แลว การท่ีมีโคช หรือ Buddyเปนครูตางสาระหรือ
ตางวิชา อาจจะชวยใหไดมุมมองและวิธีการวางแผน
การสอน จนเกิดแรงบันดาลใจและนำมาปรับใชกับ
การเรียนการสอนของตนเอง การเขาไปสังเกตการณ
ในหองเรียนครูBuddy ในฐานะโคช ครูผูสังเกตการณ
จะสามารถประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ความ
สนใจของเด็กนักเรียนตอบทเรียนที่กำลังดำเนินอยู 
รวมถึงสามารถสะทอนปญหาและใหคำแนะนำครูผู
สอนในการปรับปรุงการเรียนการสอนในอนาคต ใน
ขณะท่ีครูผูสังเกตการณเองก็จะสามารถเก็บราย

ละเอียดและนำขอดีที่เห็นไปใชในการเรียนการสอน
ในวิชาของตนเอง เชน กรณีศึกษา การจับคู Buddy 
ในโรงเรียนมหรรณพาราม เปนกรณีศึกษาที่ไดรับการ

ตอบรับจากผูเขารวมกิจกรรมเปนอยางดี ซึ่งก็คือ 
บรรดาบุคลากรครูในโรงเรียน รวมถึงผูจัดกิจกรรมคือ 
คณะบุคลากรคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ปจจัยหนึ่งที่สำคัญคือ การสรางบรรยากาศที่เปน
กันเองและการสรางบรรยากาศการเรียนรูแบบกระตุน

ใหถามและกระตุนใหคิด แตจะไมมีการใหคำตอบถูก

และผิด ดังน้ัน บรรยากาศท่ีเกิดข้ึนจะไมเปนบรรยากาศ
แบบตึงเครียด นักเรียนจึงไมรูสึกกลัวที่จะแสดงความ
คิดเห็นหรือมีสวนรวมในหองเรียน รวมถึงคุณครูเอง
ซึ่งเปนผูเขารวมกิจกรรมก็ไดสัมผัสกับบรรยากาศเชน
เดียวกัน ความคิดเห็นของครูสมวาสนา ตั้งตริยพงศ 
คุณครูประจำวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ของโรงเรียนมหรรณพาราม แสดงความคิดเห็นตอ
การเขารวมอบรมโครงการน้ีวา สิ่งท่ีสำคัญนอกเหนือ
ไปจากการแลกเปล่ียนการเทคนิคการสอนนั้น คือ 
การท่ีไดเพ่ือนท่ีสามารถแบงปนปญหาและขอคำ
ปรึกษาไดท้ังในเร่ืองการและเร่ืองสวนตัว เปรียบเสมือน
การมีเพื่อนสนิทเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน  

5. ขอเสนอแนะเชิงวิพากษกรณีศึกษา
ชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ กรณีศึกษา โครงการ
พัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบการช้ีแนะ
และการเปนพี่เลี้ยง (Coaching และ Mentoring) 

จากการศึกษาโครงการน้ี โดยอาศัยมุมมอง
ผานปจจัยช้ีวัดความสำเร็จของสถาบันวิจัยแหงชาติ 
7 ประการ ซึ่งประกอบไปดวย 1) มีผูนำที่ดี 2) มี
กรรมการชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนท่ีดี 3) มี
ความรวมมือจากสมาชิกในชุมชน 4) มีกระบวนการ
เรียนรูเพ่ือการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนอยาง
ตอเน่ือง 5) มีศักยภาพความพรอมในเร่ืองพื้นฐาน
อาชีพ 6) มีการสรางระบบการจัดเก็บและการนำมา
ใชขององคความรูที่ดี 7) มีการสรางเครือขายความ
รวมมือท้ังในและนอกชุมชน ตัวช้ีวัดความสำเร็จไม

ชัดเจน หากจะพิจารณาทีละประการก็จะคงเห็นความ
ไมชัดเจนบางประการของกรณีศึกษาตามกรอบของ
การชี้วัด  

ในกรณีเร่ืองการเปนผูนำท่ีดีนั้น การศึกษา
พบวาไมพบบทบาทท่ีชัดเจนของผูนำ ซ่ึงในท่ีน้ีสามารถ
สรุปเปนนัยได 2 นัยใหญๆ คือ 1) ผูนำของสถานศึกษา 
ก็คือ ผูอำนวยการโรงเรียน หรือ ครูใหญ และ ผูนำ
หรือหัวหนาโครงการ ตามแนวคิดทฤษฎีองคการตาม

สถานการณ (Contingency Theory) ของ Fred E. 

จดุยนืของการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 กบัชมุชนการเรยีนรูวชิาชีพ 
สุวิดา  นวมเจริญ 
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Fielder (อางถึงใน อำนวย ทองโปรง, 2555) กลาวถึง
สถานการณจะเปนตัวกำหนดการตัดสินใจและ 
รูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสม ผูบริหารจะตองพยายาม
วิเคราะหสถานการณใหดีที่สุด ในท่ีนี้ผูนำไมปรากฏ
บทบาทท่ีชัดเจนในการรวมพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
วิชาชีพน้ี ไมวาจะเปนดานกลยุทธหรือ ดานการบริหาร 
และการสนับสนุนโครงการ 2) การมีกรรมการชุมชน
และการบริหารจัดการชุมชนท่ีดี ก็ยังไมไดแสดงบทบาท
ท่ีเดนชัดและแสดงหลักฐานปรากฏวาโครงการน้ีประสบ
ความสำเร็จเน่ืองจากกรรมการชุมชนท่ีแสดงศักยภาพ
ของตนในการบริหารจัดการโครงการ หากแตส่ิงท่ีมอง
เห็นไดชัดเจนก็คือ 3) ความรวมมือของสมาชิกในชุมชน 
ท่ีปรากฏเดนชัดวา บุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมปรารถนา
ที่จะพัฒนาตัวเองและใหความรวมมือกับกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู และยังเปดใจที่จะรับส่ิงใหมๆ อีก
ดวย ในประเด็นท่ี 4) เร่ืองกระบวนการเรียนรูเพ่ือแกไข
ปญหาและพัฒนาชุมชนท่ีตอเน่ือง ยังไมมีกระบวนการ
ติดตามผลหลังโครงการจบที่ชัดเจนวา บุคลากรยังคง
ดำเนินกิจกรรมท่ีเห็นวาเปนประโยชนนี้ตอเน่ืองและ
ยาวนานเทาใด เน่ืองจากการนำเสนอน้ีอยูในรูปของ
สารคดีที่ถายทอดทางส่ือตางๆ เชน โทรทัศนและ 
ส่ือออนไลนประเภทอ่ืน เชน YouTube ซ่ึงไดไมแนะนำ
ใหผูชมมีความเขาใจในเร่ืองการสืบคนขอมูลหาก 
ผูชมมีความรูสึกอยากกลับไปศึกษาเพ่ิมเติม รวมถึง
การจัดเก็บขอมูลที่เปนลายลักษณอักษรนั้นยังไม

ปรากฏ ซึ่งก็สะทอนใหเห็นถึงปจจัยที่ 6) เร่ืองมีการ
สรางระบบการจัดเก็บและการนำมาใชขององคความ

รูที่ดี ก็ยังไมประสบความสำเร็จเทาที่ควร 7) ในเรื่อง
การสรางเครือขายท้ังภายในและภายนอกเห็นจะเปน
ปจจัยโดดเดนท่ีจะเห็นไดวา ครูสามารถสรางเครือขาย
กันเองภายในวงแคบๆ กลาวคือ ในวงของผูที่มารวม
สัมมนาดวยกันเอง  

จากการวิเคราะหขางตนสามารถสรุปไดออก
เปนสองประเด็น คือ 1) ในเร่ืองชองทางการใชสังคม
ออนไลน (Social Network) กับชุมชนแหงการเรียนรู
วิชาชีพวิชาชีพ และ 2) โครงการกรณีการนำโครงการ
พัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบการชี้แนะ
และการเปนพี่เลี้ยง (Coaching และ Mentoring) ใน
ประเด็นแรกสามารถสรุปไดวา การชองทางการใช
สังคมออนไลน (Social Network)เปนเร่ืองท่ีทันสมัย
กับสังคมปจจุบันที่คนอยูติดใกลชิดกับวัฒนธรรม
จอภาพ (Screen Culture) เพราะเปนส่ิงท่ีเขาถึงได
งาย มีการสะดวกในการใชงาน มีการใชงานที่งาย
และไมซับซอน รวมถึงศักยภาพท่ีจะเขาถึงคลังลูกคา
ขนาดใหญ น่ันก็คือ ลูกศิษยน่ันเอง ในกรณีตัวโครงการ
จะเห็นขอดอยที่ชัดเจนคือในเรื่องการจัดเก็บขอมูล
และถายทอดขอมูลไปยังรุนหลัง รวมถึงความตอเน่ือง
ของบุคลากรที่จะนำการเรียนรูที่ไดจากการอบรม  

6. สรุป 
  การสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพเปน

แนวคิดใหมซึ่งตอบรับกับสถานการณในปจจุบัน ซึ่ง
รูปแบบการใชชีวิตรวมถึงทักษะการดำรงชีพน้ัน
เปล่ียนแปลงไป การสรางชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ
จะชวยกระตุนในสมาชิกในชุมชนที่มีอุดมการณรวม
กันดึงศักยภาพ ทั้งในดานความชำนาญในวิชาชีพ
และศักยภาพของมนุษยที่พรอมจะเรียนรูและพัฒนา

ตัวเองตลอดเวลา จากกรณีศึกษาก็จะเห็นวาไมวาครู
นั้นจะมีอาวุโสมากและประสบการณการทำงานมาก
ขนาดไหน ก็ยังมีชองวางใหสามารถเติมเต็มและสงเสริม
ศักยภาพไดอยูเสมอ เชนในท่ีนี้ คือการนำเทคโนโลยี

มาใช เปนตน สิ่งที่บทความนี้ยังไมไดสำรวจก็คือใน
ประเด็นเร่ืองการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainability) 
เปนท่ีเสนอแนะในการศึกษาในอนาคตซึ่งจะเห็น
ประโยชนจากการตอยอดการศึกษาคร้ังน้ีและเพ่ิมเติม

ในประเด็นเร่ือง ชุมชุมแหงการเรียนรูวิชาชีพน้ันสราง
การพัฒนาอยางยั่งยืนไดอยางไร 
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แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทาง 
การศึกษา กรณีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
A Research Development Approach toward Educational Excellence:  
A Case of Faculty of Education, Silpakorn University 

 
มาเรียม นิลพันธุ*  

 

บทคัดยอ 

การวิจัยเปนกระบวนการแสวงหาความรูที่เปนระบบ เปนกิจกรรมทางวิชาการท่ีนาเชื่อถือ เนื่องจาก
มีการดำเนินงานเปนข้ันตอน และอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การวิจัยมีประโยชนตอการพัฒนาองค
ความรูในศาสตรตางๆ ชวยแกไขปญหา ชวยกำหนดนโยบาย วางแผนสูการ พัฒนานวัตกรรม การพัฒนางาน
ชวยใหเกิดความรู แนวคิดใหม การวิจัยจึงเปนกระบวนการแสวงหาความรูที่มีคุณคา การวิจัยเปนกระบวนการ
สำคัญของการ พัฒนางาน โดยเฉพาะการดำเนินงานทางการศึกษาที่มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา โดยเฉพาะสถาบันการผลิตครู คณะศึกษาศาสตร ครุศาสตรจำเปนตองขับเคลื่อนการวิจัยดวย 
การกำหนดกลยุทธ รูปแบบแนวทางการพัฒนางานวิจัยเพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา ซึ่งตองอาศัย
กระบวนการทำงานท่ีเนนระบบ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดสราง RESEARCH in Education 
Approach ขึ้นเพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนางานวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา 

 
Abstract 

Research is a systematic knowledge searching process and reliable academic activity 
because it is conducted systematically through scientific process. Research is useful for development 
of knowledge base in different fields. It also helps solve problems, set policies and plan to develop 
innovations. The development of research yields knowledge and new concepts. Research is then 
an invaluable searching process. Additionally, it is a vital process of work development especially 

educational operations. Faculty of Education, a teacher training institution, particularly needs to 
encourage research and establish strategies as well as approaches for research development 
toward educational excellence based on systematic processes. Faculty of Education, Silpakorn 

University created RESEARCH in Education Approach in order to promote, support and develop 
research toward educational excellence. 

แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา 
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บทนำ 
การวิจัย (Research) หากถอดความแบบ

งาย คือ Re = อีกคร้ังหน่ึง Search หมายถึง การคนหา 
การแสวงหา รวมความไดวา การวิจัย คือ การคนหา 
การแสวงหาแลวแสวงหาอีก พจนานุกรมฉบับราช 
บัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หนา 1072 ใหความหมาย
ของการวิจัย คือ การสะสม การรวบรวม การคนควา
เพ่ือหาขอมูลอยางถ่ีถวนตามหลักวิชาและCambridge 
International Dictionary of English (1996 : 1208) 
ใหความหมายของการวิจัยวา การศึกษาอยางละเอียด
เก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเพ่ือใหเกิดการคนพบขอมูล
ใหม ความรูความเขาใจใหม ดังน้ันการวิจัยเปน 
กระบวนการศึกษาคนควาหาคำตอบ คำอธิบาย หรือ
ความรู ในเรื่องใด เรื่องหนึ่งอยางเปนระบบ นาเชื่อถือ 
โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร หรืออาศัย
หลักการของเหตุผล ปจจุบันการวิจัยกลายเปนเคร่ืองมือ
สำคัญในการแสวงหาความรู คิดคน ผลิตองคความรู
ใหมในทุกศาสตร ทุกวงการ คำวา การวิจัย กลาย
เปนกระบวนการที่ยืนยันความม่ันใจใหกับคุณภาพ
ของสิ่งตางๆ ดังคำยึดถือท่ีวา เ ร่ืองนี้ สิ่งน้ี ผาน
กระบวนการวิจัยมาแลว แสดงถึงความถูกตอง ความ
มั่นใจ การยอมรับในคุณภาพการวิจัยเปรียบเสมือน
เครื่องประทับตราคุณภาพ (มาเรียม นิลพันธุ, 2555) 

จากเดิมคนสวนใหญรับรูวาการวิจัยเปนเร่ือง
ของนักวิชาการ นักวิทยาศาสตรที่ใชการวิจัยเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรู ประดิษฐคิดคนสิ่ง

ใหมๆ ที่อยูในสถาบันท่ีเก่ียวของกับศาสตรชั้นสูง  
ดูเปนเรื่องที่หางไกลและเขาใจยาก การวิจัยเปน
กิจกรรมทางวิชาการของผูรูเทานั้น หรือเปนการวิจัย

เพ่ือเล่ือนสถานภาพทางวิชาการ การวิจัยเพ่ือเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญา
เอก การวิจัยขององคกรระดับโลก ระดับชาติ ภาพ
ของการวิจัยจึงเปนกระบวนการซ่ึงเปนกิจกรรมทาง
วิชาการ ทำใหคำวาการวิจัยเปนเร่ืองท่ีหางไกล ยุงยาก 

ซับซอน มีขั้นตอน ตองใชระยะเวลา และเปนเร่ืองของ

นักวิชาการแตในบริบทสังคมปจจุบัน การวิจัยเปน
กิจกรรมทางวิชาการท่ีอยูในวิถีชีวิตประจำวันของผูคน
มากขึ้น เราจะไดยิน ไดเห็น ไดอาน ไดสัมผัส ไดรับรู
เร่ืองราวตางๆ ทั้งโดยตรงและโดยออมผานส่ือตางๆ 
ทุกคนรับรูและสัมผัสไดกับการวิจัยมากขึ้น 

การวิจัยจึงไมใชเรื่องยากที่นากลัว ที่ยุงยาก 
ซับซอน ใชเวลานาน หรือเปนเร่ืองเฉพาะกลุมบุคคล
เทาน้ัน แนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัยจึงเปนกิจกรรม
ที่เก่ียวของกับทุกวงการกับชีวิตประจำวัน เก่ียวของ
กับพฤติกรรมของผูคนในสังคมตลอดเวลา การวิจัย
เปนกระบวนการกิจกรรมทางวิชาการที่นำไปสูการ
แกไขปญหา การปรับปรุง การพัฒนา การศึกษาคนควา 
การหาคำตอบ การประดิษฐคิดคนส่ิงใหม การพัฒนา
องคความรูใหมอยูเสมออยางตอเน่ืองและตลอดเวลา 
รวมทั้งใชในการอธิบาย การยืนยัน การรับรองการ
ประกันคุณภาพ การวิจัยจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือ 
แนวคิด วิธีการที่สำคัญของกิจกรรมตางๆ 

การวิจัย เปนพันธกิจหนึ่ ง ท่ีสำคัญของ 
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การดำเนินการตาม 
พันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
นั้น พิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  
ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพรอยางกวางขวางและ 
มีประโยชนสู การนำไปใช โดยใชประโยชน ใน 
เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และการใชประโยชนใน

เชิงพาณิชย สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุด
เนนในเร่ืองการวิจัยท่ีแตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอม
และความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุก
สถาบันอุดมศึกษาจำเปนตองมีพันธกิจน้ีเปนสวนหน่ึง
ของพันธกิจสถาบัน ดังน้ัน จึงตองมีระบบและกลไก

ควบคุมใหสามารถดำเนินการในพันธกิจดานนี้อยาง
มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของ
แตละสถาบัน เพ่ือใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ี

เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสำเร็จและเกิด
ประโยชนจำเปนตองมีสวนประกอบท่ีสำคัญ 3 ประการ 
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คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก 
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดำเนิน
การไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัย
อยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน และ 
3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตร
ของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง (คูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปการศึกษา 2555 หนา 32) 

ในเรื่องของการวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดใหความสำคัญมาก ดังวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่ เนนเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำแหงการ
สรางสรรค และวิสัยทัศนของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากรคือศูนยกลางการบริหารงาน
วิจัยและงานสรางสรรค รวมทั้งคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดกำหนดปรัชญาของคณะให
เปน “องคกรแหงความเปนเลิศดานการศึกษา”  
(Excellent Educational Organization) และไดกำหนด
แผนยุทธศาสตรและกลยุทธเพื่อการดำเนินงานใน
ภารกิจดานงานวิจัยและสรางสรรคที่เนนสงเสริมการ
พัฒนางานวิจัยเชิงสรางสรรคในการดำเนินงานใหมี
งานวิจัยเชิงสรางสรรคในระดับชาติและนานาชาติ 
สงเสริมและสนับสนุนใหมีแนวคิดรูปแบบและวิธีการ
หลากหลาย และสรางสรรคการทำวิจัยเพ่ือสงเสริม
การพัฒนางานวิจัยเชิงสรางสรรค รวมทั้งไดกำหนด
เปนแผนพัฒนาคณะใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

และกลยุทธของมหาวิทยาลัย ไดแก 1) การสงเสริม

การทำวิจัยของบุคลากรรุนใหมภายในคณะใหมาก
ขึ้น โดยมุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และการบูรณาการเพ่ือการนำไปใชประโยชนอยาง
แทจริง 2) การสรางและพัฒนาทีมวิจัยเพื่อจัดทำขอ
เสนอและโครงรางการวิจัยสำหรับเสนอขอรับการ

สนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 3) การจัดการ
ความรูดานการวิจัย โดยขอความรวมมือจากคณาจารย
ในคณะหรือภายนอกคณะ/ มหาวิทยาลัยท่ีมี 

ความรูความสามารถ มีชื่อเสียงและประสบการณใน
การทำวิจัยในระดับชาติ มาเปนผูถายทอดความรู
และประสบการณแกนักวิจัยรุนใหม 4) จัดสรร
งบประมาณสำหรับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนใหมากข้ึน 5) สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผล
งานวิจัย/ บทความวิจัยในวารสารท่ีไดรับการอางอิง 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ สงเสริมระบบ พี่เลี้ยง 
นักวิจัย (mentor) ในการใหคำแนะนำดานตางๆ ใน
การทำวิจัยหรือเผยแพรผลงานวิจัย หรือจัดใหมีทีม
สนับสนุน/อำนวยความสะดวกในการทำงานวิจัยของ
คณาจารย เชน ชวยดำเนินการในข้ันตอนตางๆ อาทิ 
ติดตอประสานงานเร่ืองแหลงทุน ติดตอเรื่องการ
เผยแพรตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารตางๆ การจัดทำ
รูปเลมรายงานการวิจัย ฯลฯ เปนตน 6) การจัดสรร
งบประมาณเปนเงินรางวัลสำหรับผูที่มีผลงานวิจัยที่
ไดรับการอางอิงใน refereed journal เพ่ือสรางแรง
จูงใจใหแกผูสรางสรรคผลงานวิจัย และ 7) การรวมมือ
กับสถานศึกษาในพื้นท่ีใหบริการในการจัดอบรมให
ความรูในเรื่องการวิจัย และรวมมือกับครูประจำการ
ในการทำวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
รวมกัน สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันที่มีชื่อ
เสียงทั้งในประเทศและตางประเทศเพ่ือผลิตงานวิจัย 

จากแผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปงบประมาณ 2555-
2558 (2554) ไดกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 
เพ่ือใหผลการดำเนินงานการวิจัยและสรางสรรค มี
ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ มีผลการดำเนิน

งานตามตัวบงช้ีและเกณฑประเมินตนเองของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อยูในระดับดี

มาก และของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีผลการดำเนินงาน
ดานงานวิจัยและสรางสรรค ในปการศึกษา 2553-
2555 ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคที่นำไปใชประโยชนผลการนำความรู

แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา 
มาเรียม นิลพันธุ 
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และประสบการณจากการใหบริการวิชาการมา 
ใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยผล
การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
หรือองคกรภายนอกอยูในระดับดีมาก ซึ่งสอดคลอง
กับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 – 2559 (2555) โดยมีเปาหมาย
หลักเนนผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ไดรับ
การเผยแพร นำไปใชประโยชน เพ่ือการพัฒนาสังคม 
ประเทศ หรือตอยอดในเชิงพาณิชย สงเสริมการวิจัย
และพัฒนา ถายทอดองคความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สงเสริมการวิจัยและพัฒนาในระดับ
อุดมศึกษา เพื่อสรางสรรคองคความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม
และประเทศ พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพ 
ดานการวิจัยและพัฒนาขั้นสูงและเปนไปตาม 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11  

(พ.ศ. 2555-2559) (2556) ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา
อาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเช่ียวชาญ  
มืออาชีพใหเปนอาจารยมีกลยุทธพัฒนาอาจารยให
เปนมืออาชีพอยางเปนระบบ พัฒนาคุณภาพอาจารย
ใหมีความแข็งแกรงในการทำวิจัยพัฒนาอาจารยให
เปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปน
อาจารย มีความสามารถในการทำงานวิจัยงาน
สรางสรรคและนวัตกรรม 

 
แนวปฏิบัติที่ดี 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไดมีการดำเนินงานดานการวิจัยและสรางสรรค เพื่อ
ใหประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ โดยกำหนด
แนวทางการดำเนินงานดานการวิจัยและสรางสรรค 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (RESEARCH 
in Education Approach) 10 ขั้นตอน ดังนี้  

1. R : Research   
2. E : Enhance 

Knowledge 
   

  
  

3. S : Study 
   . .  

   
4. E : Evaluate    

 
5. A : Advise                

   
6. R : Reward  
7. C : Connect 

Network 
/                            

  
8. H : increase 

Happiness 
  

9. E : Excellent  
10. D : Disseminate    

 

แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา 
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สรุปเปนแผนภาพท่ี 1 แนวทางการดำเนินงานดานการวิจัยและสรางสรรค คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร RESEARCH in Education  Approach ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา 
มาเรียม นิลพันธุ 

 1 
  

 
RESEARCH in Education  Approach  
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 Research 
 Enhance Knowledge
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Evaluate
Advise
Reward
Connect Network
increase 
Happiness 
Excellent
Disseminate 

 
 
 

Creative Research

 1 
  

 
RESEARCH in Education  Approach  

Networking

Collaboration

knowledge
Coaching Management 
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จากการดำเนินงานตามแนวทางดังกลาว 
ทำใหคณะศึกษาศาสตรมีผลการดำเนินงานตาม  ตัว
บงช้ีและเกณฑประเมินตนเองของสำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) ในระดับดีมากแลว สงผลใหเกิดการวิจยัอยาง
สรางสรรค Creative Research ดังนี้ 

1.  Networking  การสรางระบบเครือขาย
ดานงานวิจัยกับสถาบันภายในและสถาบันภายนอก 

2.  Coaching การฝกอบรมมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู โดยการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูดานการ
วิจัย และเชิญผูเช่ียวชาญจากหนวยงานภายนอกระดับ
ศาสตราจารย และ Professor จากตางประเทศมา
รวมใหความรู 

3.  Collaboration  คณาจารยคณะศึกษา
ศาสตรใหความรวมมือและชวยเหลือในการทำวิจัย
ของคณะศึกษาศาสตรโดยการรวมกลุมของคณาจารย
คณะศึกษาศาสตรในการจัดกิจกรรมประชุมรวมกัน
พัฒนาการเขียนชุดโครงการวิจัย และวิจัยเดี่ยว โดยมี
ท้ังคณาจารยท้ังภายในและภายนอกท่ีมีประสบการณ
ในการวิจัย และคณาจารยรุนใหมรวมกันเขียนโครงการ
วิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

4.  Knowledge Management การจัดการ
ความรูคณาจารยคณะศึกษาศาสตรนำความรูดาน

การวิจัยที่ไดรับไปใชดำเนินการวิจัยอยางเปนระบบ  
โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานตาง ๆ ดังน้ี 

 1. การจัดสรรงบประมาณของคณะ

ศึกษาศาสตร 
 1.1  ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
  คณะศึกษาศาสตร ไดจัดสรร ทุน

สนับสนุนการวิจัยประเภทตางๆ ดังนี้ 
  1.1.1 ทุ น วิ จั ยสำห รับคณาจา รย 

ขาราชการพนักงานสายวิชาการ เพ่ือทำวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ทั้งดานการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต 
การวิจัยและพัฒนา การวิจัยสถาบัน เพื่อสรางองค

ความรู สรางผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นำไป
ใชประโยชน ทุนวิจัย/ทุนงานสรางสรรค ซึ่งทำวิจัย
และนำผลการวิจัยมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษา การบริหาร การดำเนินงาน 
การพัฒนาของคณะศึกษาศาสตร  แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนของสาขาวิชา  
งานวิจัยสถาบันเ พ่ือพัฒนาคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือเตรียมความพรอมการกาว
เขาสูประชาคม ASEAN  การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความ
รูทางศึกษาศาสตร/ครุศาสตร และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
โดยสนับสนุนทุนวิจัยดังนี้ 1) ชุดโครงการละไมเกิน 
200,000 บาท (สองแสนบาทถวน)  2) ทุนโครงการ
ละไมเกิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)  

  1.1.2  ทุนวิจัยสำหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนทำวิจัยการพัฒนาระบบปฏิบัติการ ทุน
โครงการละไมเกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)  
โดยสามารถแตงตั้งที่ปรึกษางานวิจัย และไดรับใหคา
ตอบแทนท่ีปรึกษางานวิจัย ในวงเงินไมเกินรอยละ 
10 ของทุนวิจัยที่ผูวิจัยไดรับทุน  

  1.1.3  สนับสนุนการเขียนคูมือการ
ปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินการ
ใหทุนสนับสนุนการเขียนคูมือการปฏิบัติงานสำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน  

1.2. ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงาน

วิจัย และตีพิมพผลงานวิจัย 
 คณะศึกษาศาสตรไดจัดสรรทุนสนับสนุน

การนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพผลงานวิจัย โดย
ใชแหลงฐานขอมูลในการเผยแพรผลงานวิจัยท่ี 

ไดรับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปนเกณฑใน
การใหทุนสนับสนุน เพื่อเปนการกระตุนใหคณาจารย

เผยแพรงานวิจัยเพ่ิมขึ้น สวนการนำเสนอผลงาน 
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ไดมีการประกาศใหทุน
สนับสนุน คนละไมเกิน 50,000 บาท โดยใชเงินกองทุน

แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา 
มาเรียม นิลพันธุ 
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วิจัยและสรางสรรคในคณะศึกษาศาสตร ทั้งน้ีการให
ทุนสนับสนุนการวิจัยมิไดใหการสนับสนุนเฉพาะ
คณาจารย ขาราชการพนักงานสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุนเทานั้น แตยังใหทุนสนับสนุน
การเผยแพรผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาดวย นอกจากน้ี ยังใหการเผยแพร
บทความวิจัยของคณาจารยผานทาง website คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ www.educ.
su.ac.th ดวยอีกชองทางหนึ่ง 

1.3 ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  คณะศึกษาศาสตรไดสนับสนุนทุนระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยใหทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ซึง่มกีารกำหนดอัตราการ
จายเงินทุนตามประเภทของการนำเสนอตามแหลง
ฐานขอมูลท่ีไดรับการยอมรับจากสกอ. และสมศ.เปน
เกณฑในการใหทนุสนบัสนนุและคณะศึกษาศาสตรได
สนับสนุนทุนใหนั กศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เปนผูชวยนกัวจิยั (Research Assistant: RA) 

2. การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

  คณะศึกษาศาสตร ไดพัฒนาศักยภาพ
ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยจัดโครงการ
ขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ
คณะศึกษาศาสตร และการขับเคล่ือนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรการ

กีฬา ภายใตโครงการดังกลาวไดจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรูยอยๆ จำนวน 4 คร้ัง คือ 1) การพัฒนาหัวขอ
การวิจัยในชั้นเรียน 2) การพัฒนาเครื่องมือ การหา

คุณภาพ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะห
ขอมูล  3) การเสนอผล การเขียนรายงานการวิจัย   
4) การเขียนบทความวิจัย และการนำเสนอผลงาน
วิจัย และสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษา
ศาสตรไดจัดโครงการใหความรูบุคลากรสายสนับสนุน

ในเรื่องการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ โดยจัด

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการ คณะศึกษา
ศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
และมีการจัดอบรมใหความรูยอย เก่ียวกับกระบวนการ
ทำวิจัย 

นอกจากน้ี คณะฯ ไดจัดกิจกรรม Research 
Zone ซ่ึงเปนการเสวนาทางการวิจัยต้ังแต ป พ.ศ.2554- 
พ.ศ.2556 โดยเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทย 
และชาวตางประเทศเพ่ือใหความรูแกอาจารยประจำ
คณะศึกษาศาสตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
และผูสนใจจากหนวยงานภายนอกเขารวมโครงการ
ตาง ๆ ไดแก 

- การเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพใน
วารสาร 

- การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางการ
ศึกษา เพื่อการทำผลงานทางวิชาการ 

- การเขียนชุดโครงการวิจัยทางดานการ
ศึกษา และสังคมศาสตร 

- เขยีนบทความวิจยักาวไกลสูระดบันานาชาติ 
- การวิจัย เ พ่ือพัฒนาการศึกษาอยาง

สรางสรรค: กระบวนทัศนใหมในศตวรรษที่ 21 
- การอบรม เ ร่ืองนวัตกรรม คุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน 

- โครงการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

และวิทยานิพนธ สาขาการศึกษาและสาขาท่ีเก่ียวของ
ทุกป วิทยากรบรรยายพิเศษ เร่ือง “งานวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี  Mixed Methods Research” 

- โครงการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
และวิทยานิพนธ สาขาการศึกษาและสาขาท่ีเก่ียวของ

ทุกป บรรยายพิเศษเร่ือง ASEAN กับการวิจัยสรางสรรค
เพื่อความเปนเลิศ 

- การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง Research 
in Curriculum, Instruction and Supervision in the  
21st  Century 

แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา 
มาเรียม นิลพันธุ 
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3. การ จัด เว ทีนำ เสนอผลงานทาง
วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

  คณะศึกษาศาสตรไดเล็งเห็นความสำคัญ
ในการเผยแพรผลงานวิจัย โดยในป พ.ศ.2554 ไดจัด
เวทีสำหรับนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคลากรจากหนวยงาน
ภายนอกตาม “โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย
และวิทยานิพนธระดับชาติ สาขาการศึกษา และสาขา
วิชาท่ีเก่ียวของ” ซึ่งเปนโครงการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ โดยมีผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการตาม
สัดสวนรอยละ 25 และมีบทความวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอกประกอบ ตามสัดสวนรอยละ 25   

ในป พ.ศ.2556  คณะไดจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติตาม ”โครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  International Conference “Excellent 
Innovation for Educational  Research and IT 
Learning  in the 21st  Century” (ICE 1) และปจจุบัน
กำลังจัด “โครงการ International Conference on 
Education: Achieving Excellence in Innovation 
and Research for ASEAN Collaboration (ICE 2)” 
ซึ่งทั้ง 2 โครงการไดรับงบประมาณดำเนินการจาก
เงินงบประมาณแผนดิน และไดรับทุนสนับสนุนเพ่ิมเติม
จากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย สำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแก โครงการประชุม
นำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับชาติ สาขา
การศึกษา และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ ป พ.ศ.2556  
และโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

International Conference “Excellent Innovation 
for Educational Research and IT Learning in the 
21st Century” (ICE 1)   

4. การติดตามงานวิจัยของคณาจารย
คณะศึกษาศาสตรที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

 คณะศึกษาศาสตรมีระบบการติดตาม
งานวิจัยจากคณาจารยที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย

จากคณะศึกษาศาสตร อยางตอเน่ือง ตั้งแตป พ.ศ. 
2554 –2556 โดยมีบันทึกติดตามงานวิจัย ปละ  
3 ครั้ง พรอมเชิญผูวิจัยที่คางสงงานวิจัยฉบับสมบูรณ
ประชุมปละ 1 คร้ัง เพ่ือรวมขับเคล่ือนงานวิจัย และ
ในป พ.ศ. 2556 ไดจัดทำโครงการขับเคลื่อนงานวิจัย
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
เชิญประชุมผูวิจัยท่ีคางสงงานวิจัยฉบับสมบูรณ เพ่ือ
สอบถามปญหาความตองการท่ีจะใหคณะฯชวยเหลือ 
การขอขยายระยะเวลาการวิจัย การปรับเปล่ียนประเด็น
การวิจัย เพ่ือเปนการกระตุนใหสามารถดำเนินการ
วิจัยใหเสร็จสมบูรณตอไป 

5. การเผยแพรงานวิจัยสูสาธารณชน 
และการนำงานวิจัยไปใชประโยชน 

  คณะศึกษาศาสตร ไดเผยแพรงานวิจัย 
ฉบับสมบูรณสงใหหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของซึ่ง 
บางหนวยงานไดนำผลจากการวิจัยไปใชประโยชน 
และไดสงแบบรับรองการใชประโยชนจากงานวิจัย
กลับมายังคณะศึกษาศาสตร โดยในปจจุบันมี 
แบบตอบรับการรับรองการใชประโยชนจาก งานวิจัย
เพ่ิมข้ึนทุกป นอกจากนี้ มีการเผยแพรงานวิจัยฉบับ
สมบูรณผาน website คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ท่ี www.educ.su.ac.th และในป พ.ศ.2554 – 
2555 ไดเชิญผูวิจัยท่ีดำเนินงานวิจัยเสร็จสมบูรณ
เผยแพรงานวิจัยผานรายการโทรทัศนนครปฐมเคเบิ้ล

ทีวี และใน ป พ.ศ.2556 ไดจัดโครงการประชาสัมพันธ
และเผยแพรองคความรู และถอดองคความรูจากงาน
วิจัยและงานบริการวิชาการสูสาธารณชน คณะศึกษา

ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยขอความอนุเคราะห
จากภาควิชาตางๆ และคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ  สงตัวแทนคณาจารยบันทึกรายการโทรทัศน
เรื่องการถอดบทเรียน และพัฒนาองคความรูดาน
การวิจัยและบริการวิชาการของภาควิชาตางๆผาน

รายการโทรทัศน โดยมีกำหนดการบันทึกรายการ
โทรทัศนเผยแพรองคความรูอยางตอเนื่อง และใน
ปจจุบันคณะศึกษาศาสตรจัดทำ “ราง”ประกาศ

แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา 
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คุณสมบัติ หลักเกณฑโครงการวิจัยท่ีตองขอรับรอง
ดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเพิ่มขึ้นอีกสวนหนึ่ง 

 5.1 การเผยแพรถอดบทเรยีนจากงานวจิยั
เผยแพรงานผานรายการโทรทัศนนครปฐมเคเบิ้ลทีวี
เก่ียวกับ “การกำหนดยุทธศาสตรและกลยุทธของการ
วิจัย และการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัศลิปากร”, “เผยแพรงานวจิยั  และการใช
ประโยชนจากงานวจิยั” และ “การวิจยัอยางสรางสรรค
เพือ่พฒันาการเรยีนรูของผูเรียนในศตวรรษใหม” 

 5.2 เผยแพรงานวิจัยผานทางวารสาร
วิชาการของสถาบันตางๆ ที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูล 
TCI และฐานขอมูลวารสารท่ี สกอ.และ สมศ. ยอมรับ 
การเผยแพรวารสารศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร  
และวารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย เผยแพรผาน
ทางเว็บคณะศึกษาศาสตร www.educ.su.ac.th และ
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย  ยังมีการเผยแพร
การตีพิมพบทความวิจัยผานทาง http://www.tci-thaijo
.org อีกดวย 

6.  ผลกระทบที่เปนประโยชนหรือสราง
คุณคา 

การดำเนินงานตามรูปแบบการดำเนินงาน
ดานการวิจัยและสรางสรรค คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร RESEARCH in Education  
Model ดังกลาว ทำใหเกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชน

หรือสรางคุณคาดังนี้ 
 6.1 ผานการประกันคุณภาพของ สมศ.

และ สกอ. 

 6.2 จำนวนงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุน
จากหนวยงานภายในและภายนอกเพ่ิมขึ้น 

 6.3 จำนวนงบประมาณสนับสนุนจาก
หนวยงานภายในและภายนอกเพ่ิมขึ้น 

 6.4 มีจำนวนชุดโครงการวิจัยท่ีไดรับทุน

สนับสนุนจากหนวยงานภายนอกทุกป 
 6.5 มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน

การสอนและการบริการวิชาการ 

 6.6 มีการเผยแพรงานวิจัยในลักษณะตี
พิมพในวารสารวิชาการท่ีไดการยอมรับจาก TCI สกอ. 
และสมศ. และในฐานขอมูลสากลระดับนานาชาติ 
และการนำเสนองานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

 6.7 มีการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ในหนวยงานภายนอกท่ัวประเทศ และหนวยงาน
ภายนอกไดสงแบบรับรองการใชประโยชนกลับมายัง
คณะศึกษาศาสตร ทำใหคณะฯ ไดทราบวาในแตละ
ปหนวยงานภายนอกท่ีใดบางไดนำงานวิจัยเรื่องใด
ไปใชประโยชน 

 6.8 มีการถอดบทเ รียนดานการวิจัย 
สังเคราะหงานวิจัย และพัฒนาองคความรูดานการ
วิจัยสูสาธารณชน ชุมชน ผูเก่ียวของ ผานทางเคเบ้ิล
ทีวีนครปฐม (Cable TV) 

7. ปจจัยแหงความสำเร็จ 
 การดำเนินงานตามแนวทางการดำเนิน

งานดานการวิจัยและสรางสรรค คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร RESEARCH in Education  
Approach ดังกลาว มีปจจัยแหงความสำเร็จดังนี้ 

 7.1 นโยบายการขับเคลื่อนงานวิจัยของผู
บริหารระดับคณะ /ภาควิชา /สาขาวิชาและสาย
สนับสนุน 

 7.2 ความรวมมือของบุคลากรในคณะ
ศึกษาศาสตร 

 7.3 การใหคำแนะนำปรึกษาชวยเหลือ 
 7.4 การใหความสำคัญตอผูวิจัยท่ีไดรับ

ทุนสนับสนุนจากคณะโดยเชิญผูวิจัยมารวมพูดคุย 
สอบถามความกาวหนา ปญหา/อุปสรรค เพื่อติดตาม

งานวิจัยทำใหงานวิจัยดำเนินการเปนไปอยางเรียบรอย 
 7.5 การรวมกลุมของคณาจารยในการจัด

กิจกรรมประชุมรวมกันพัฒนาการเขียนชุดโครงการ

วิจัย และวิจัยเด่ียว โดยมีท้ังคณาจารยท่ีมีประสบการณ
ในการวิจัย และคณาจารยรุนใหมรวมกันเขียนโครงการ
วิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
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8. ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข 

บทสรุป 
การวิจัยเปน บทบาทท่ีสำคัญประการหน่ึง

ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแตละสถาบันอุดมศึกษา

แตละมีจุดเนนในเร่ืองการวิจัยท่ีแตกตางกันข้ึนกับ
สภาพแวดลอมและความพรอมของแตละสถาบัน 
อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจำเปนตองมีพันธ

กิจการวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังน้ัน
สถาบันตองมีระบบและกลไกควบคุมเพ่ือใหสามารถ
ดำเนินการในพันธกิจการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิด

ประโยชน การวิจัยจะประสบความสำเร็จและเกิด
ประโยชนจำเปนตองมีสวนประกอบท่ีสำคัญ 3 ประการ 

คือ 1) สถาบันตองมี แผนการวิจัย มีระบบและกลไก 
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดำเนิน
การไดตามแผน  2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัย
อยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน และ 

3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตร
ของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง  และตอง
มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
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สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการ
ดำเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุน
ครบถวน เพ่ือใหสามารถดำเนินการไดตามแผนท่ี
กำหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุน
วิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมและพัฒนา
สมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัยการสนับสนุนทรัพยากร
ที่จำเปน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน 
เครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่เ ก่ียวของเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน และดำเนิน
การตามระบบท่ีกำหนด  มีการบูรณาการกระบวนการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน  
การบริการวิชาการ มีการพัฒนาศักยภาพดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณ
การวิจัยแกอาจารยประจำและนักวิจัย  มีการจัดสรร
งบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย 
หรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน เชน  
มีหองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือศูนยใหคำปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ แหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ
วิจัยฯ มีสิ่งอานวยความสะดวก, มีกิจกรรมวิชาการ 
ที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ  
การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน และมีการ
นำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ

ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน  รวมท้ัง
มีระบบการบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค เพ่ือเผยแพรไปยังคณาจารย นักศึกษา 

วงการวิชาการ หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอด
จนชุมชนเปาหมายท่ีจะนำผลการวิจัยไปใชประโยชน 
พันธกิจ การดำเนินงาน กิจกรรมตางๆเหลาน้ีเปนเร่ืองท่ี
มีความสำคัญสำหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา สูการ
จัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและสงผลในการเปนองคกร

ของผูนำทางที่เปนเลิศและสรางสรรคการศึกษา 
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คุณภาพการศึกษากับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 : 
พันธกิจที่ตองทบทวน?  
The Quality of Education on 21st Century Learning Skill : Revisited  
to Mission ? 
 
นรินทร  สังขรักษา* 

บทคัดยอ 

บทความนี้บงชี้ใหเห็นวา คุณภาพการศึกษาของไทยมีปญหาต้ังแตอดีต ยังไมสามารถบรรลุผลได 
จึงเปนพันธกิจของภาครัฐ/กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันการศึกษาทุกระดับตองกลับมาทบทวน พันธกิจ
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุด การผลิตผูเรียนใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี 21 ผูเรียนตองมี  5 สมรรถนะ ไดแก ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด  
ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี  
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพการศึกษา  

 

Abstract 
This article show that about the quality of Thai education, There had problem since in the 

past were not to success. The mission of governance/education ministry and total educational 
institution had revisited the mission for  giving to success in ultimate goals. The student had 
produced to competencies and ultimate characteristics by learning skill  in 21st century. So that 
the student had to five competencies ; Ability in communication, ability in thinking, ability in solving 
–problem, ability in use to living skill and ability in information technology for developing student 
had to educational quality.  

บทนำ  
จากกระแสขาวท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการ ไดมีนโยบายท่ีจะยุบ/ ควบรวมโรงเรียน

ขนาดเล็ก อันเน่ืองมาจากโรงเรียนขนาดเล็กเหลาน้ัน 
ไมม่ีคุณภาพทางการศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ต่ำ และมีนโยบายใหมีการยกระดับการศึกษานอก
ระบบ กลาวคือใหประชาชนทุกคนจบการศึกษาระดับ
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 ภายใน 8 เดือนเพื่อใหคนไทย

ทุกคนมีคุณภาพการศึกษา ท้ังน้ีเน่ืองมาจากผลสัมฤทธ์ิ

* รองศาสตราจารย ดร.ประจำสาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทางการเรียน โดยเฉพาะการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติที่ เรียกวา National Test (NT) ในชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 และ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนน

โดยรวมอยูในระดับต่ำมาก ในทุกกลุมสาระวิชา โดย
เฉพาะวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษตาง
ประเทศ  เปนตน นอกจากน้ีการสอบแขงขันกับประเทศ
เพื่อนบาน นักเรียนไทยผลการสอบยังแพประเทศ 
ตางๆ เชน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

คุณภาพการศึกษากับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 : พันธกิจที่ตองทบทวน?  
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  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 มีลักษณะเปนแบบทางการ แบบพิมพ
เขียว (Blue print) ไมยืดหยุน ซ่ึงไมอาจแกปญหาตางๆ
ไดเทาที่ควร ควรจะไดมีการพัฒนา และทำใหยืดหยุน
สอดคลองกับความเปนจริงเสียกอน เพ่ือใหสนองความ
ตองการของทองถ่ิน ตรงกับวิถีชุมชน สังคม และ 
ผูเรียน ประเทศอ่ืนๆ ท่ีพัฒนาแลว หลักสูตรของประเทศ
นั้นๆ ยืดหยุนคลองตัว นอกจากน้ี  การใหการศึกษา 
ควรเปนกระบวนการตลอดชีวิต ไมจบสิ้นเฉพาะแต
โรงเรียน หลักสูตรฯควรสนับสนุนและสงเสริมให 
ผูเรียนเกิดความสำนึกท่ีจะไดรับการศึกษาดวยตนเอง
จากแหลงความรูตางๆ ซึ่งจะสอดคลองกับความเปน
จริงของชีวิตตนเองได 

2. ระบบโรงเรียน 
  ระบบโรงเรียนของเรา มุงเนนหนักในทาง

รับใชสังคมเมือง มากกวาสังคมชนบท โดยเฉพาะ
การเปนตัวปอนเขาสูภาคอุตสาหกรรม โรงงานมากกวา
ภาคเกษตรกรรม ที่นับวันจะลดนอยถอดลง เพราะ
การศึกษา ยิ่งจบการศึกษาสูงมากเทาไร เราย่ิงหาง
ไกลจากถิ่นฐานที่เกิด การละทิ้งถิ่นฐานเพื่อหางานทำ
ในเมืองหลาง ระบบโรงเรียนจึงไมสอดคลองกับ 
การพัฒนาอาชีพด้ังเดิมที่เปนอยู จึงมุงรับใชระบบ
อุตสาหกรรม มากกวาเกษตรกรรม ดังน้ัน จึงเปนปจจัย
อันหน่ึงที่กอใหเกิดปญหาคนในชนบทอพยพเขามา
อยูในเมือง และระบบโรงเรียนของเรา ทำหนาที่ผลิต
คนชั้นนำใหกับสังคมเมือง ทำใหความสนใจท่ีมีตอ

การศึกษา เพ่ือพัฒนาชนบท มีนอยไป ผิดกับตาง
ประเทศอ่ืนๆ ที่เจริญแลว นอกจากน้ีระบบโรงเรียน
ของเรา มักจะสรางระบบการศึกษาแบบใหเหมือนกัน

ทุกภาค ทุกจังหวัด ทำใหลักษณะท่ีปรากฏในหลักสูตร 
บางคร้ังเปนการยัดเยียดใหแกผูเรียนท่ัวไป เรียนเหมือน
กันหมด ซึ่งตามความเปนจริง ควรจะใหมีการสำรวจ
วา แตละทองถ่ินมีปญหาและความตองการอะไรบาง 
สถาบันการศึกษาควรจะใหการศึกษาท่ีเฉพาะเหมาะสม

กับอาชีพ สังคม เหมาะกับชุมชนที่สถาบันตั้งอยู
มากกวา 

ลาว ขณะท่ีมีการผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาบาง
สาขาวิชาลนเกิน โดยเฉพาะสายสังคมศาสตร แตยัง
ขาดแคลนในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ ตัวช้ีวัดหนึ่งในระดับอุดมศึกษา 
คือ “วิทยานิพนธและการมีงานทำของบัณฑิต” อันบง
บอกถึงคุณภาพการศึกษาไทย ขณะที่หลังจากมี  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดมี
การปฏิรูปการเรียนรู เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรูที่หลากหลาย แตสภาพการเรียนรูก็ยัง 
ไมถึงเปาหมายท่ีกำหนดไว นับตั้งแตการปฏิรูป 
การศึกษาในรอบที่ 1 สูรอบที่ 2 มีการพัฒนาโรงเรียน
ในฝน (Lab School) การจัดการเรียนรูในโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World Class Stand-School) และ
ไดพัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพครูและผูบริหาร
สถานศึกษา ท้ังระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
ในปงบประมาณ 2553-2555  ตอมาในป 2556 ไดมี
การจัดทำโครงการพัฒนาครู Browser in Service 
โดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching and 
Mentoring  เปนโครงการท่ีมุงจะพัฒนาโรงเรียนใหมี
คุณภาพกระจายอยูทุกพ้ืนท่ีในประเทศไทย ทุกเขต 
ทุกจังหวัด โดยมีความคาดหวังวาจะเปนแนวทางสำคัญ
ท่ีสามารถยกระดับคุณภาพครูและผูบริหารสถานศึกษา 
ตามกระแสโลกาภิวัตน และการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 ตลอดจนเปนแนวทางการปฏิรปูการเรียนรู ปฏิรูป
การศึกษาที่ระบุไวใน พระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่ปรับปรุงแกไข (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 จึงเห็นไดวาปญหาของการศึกษาไทย 
มิใชเพียงคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งมีรากฐานของ
ปญหา จากการสอนและงานวิจัยหลายชิ้นบงบอก
เรื่องคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 
 

ภาพรวมปญหาของระบบการศึกษาไทยข้ันพ้ืนฐาน 
 1. หลักสูตรการศึกษาของไทย (นรินทร 
สังขรักษา, 2552 : 138-141) 
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3.  ดานการเรียนการสอน 
 การเรียนการสอน เราใหผูเรียนมานั่งฟงครู 

วันละหลายๆชั่วโมง และใชวิธีการประเมินผล โดย
การสอบไลเปนระยะๆ ระบบการศึกษาจึงมักข้ึนอยู
กับตำรา และปากมากเกินไป เปนแบบทองจำ มากกวา
การคิดวิเคราะห การสังเคราะห การสรางสรรค
จินตภาพแหงชีวิต จึงขาดการปฏิบัติ คนควาศึกษา
ดวยตนเอง ทำใหผูเรียนไมรูจักคิด หรือใชปญหา  
ที่กอใหเกิดปญญา ผิดกับประเทศที่เจริญแลว ที่สอน
ใหคนรูจักคิดและใชปญญา  

4. บทบาทของครู/อาจารย 
 บทบาทของครูในบานเรา  มักจะทำหนาที่

เปนผูให เปรียบเหมือนเรือจางที่สงผูโดยสารถึงฝงก็
หมดภาระหนาท่ี การเขามาเปนผูถายทอด ดวยการ
สอนความเปนคนใหกับลูกศิษย สภาพการณปจจุบัน
ก็มีความแตกตางกับอดีตอยางชัดเจน เพราะผูคน
มองวาผูที่เปนครู มักจะไมมีทางไป จึงตองมาเปนครู 
รายไดต่ำ เงินเดือนนอย มีภาระหน้ีสิน ผิดกับอาชีพ
อื่นๆ ทำใหครูไมมีเวลาในการอุทิศตัว มีภาระ ตอง
เรงรีบ หาเงินมาเลี้ยงครอบครัว ดังที่ผานมาในสังคม
ไทย ผิดกับอาชีพอื่นๆ ที่มีโอกาสในการแสวงหาราย
ได ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงหางไกลมาก ทำใหผู
เรียนเปนผูรับฝายเดียว ความเคารพยกยองยำเกรง 
เหมือนในอดีตไดหายไป บทบาทของครูในสังคมถูก
ลดการใหความสำคัญลง นอกจากน้ีระบบของโรงเรียน

ผูกพันอยูกับการสอนท่ียึดตำรา และการออกขอสอบ
ที่จะตองตอบใหตรงกับความคิดเห็นของครูเทานั้น 

5. โครงสรางการศึกษา 
 โครงสรางการศึกษาบานเรา เก่ียวกับ

โครงสรางทางสังคม และโครงสรางทางสังคมเก่ียวของ

โครงสรางทางการเมือง ดังนั้น การวางเปาหมาย
ทางการศึกษา เพื่อสนองตอมวลชน หรือประชาชน 
สวนใหญ จึงตองศึกษาและพัฒนาโครงสรางตางๆ 

ไปพรอมๆกัน เทาท่ีเปนอยูในปจจุบัน แมเราจะพยายาม
เทาใด ก็เห็นมีความหวังนอย ที่จะบรรลุถึงเปาหมาย

ในการใหการศึกษาแกมวลชน นอกจากน้ี ในปจจุบัน
ไดมีการกระจายอำนาจ มีการถายโอนการศึกษา 
ใหกับทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบ มีสวนไดสวนเสีย  
(Stakeholders) แตความจริงการศึกษายังผูกยึดติด
กับการศึกษาของสวนกลาง แมวาจะมีคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการสรางการมีสวนรวมของ 
ผูปกครอง ประชาชน มีการกระจายเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ไปตามจังหวัด เขตตางๆ แตกลไกในระบบการศึกษา
ที่เปนเฟองจักรของโครงสรางการศึกษายังเหมือนเดิม 
ไมเปลี่ยนแปลงไปมากนัก  

6. ความเทาเทียมในโอกาสทางการศึกษา 
  ความเทาเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา 
ของไทยเรายังใหความสำคัญในเร่ืองนี้นอยมาก ผิด
กับประเทศท่ีเจริญแลวไดเปดโอกาสใหคนของเขา
อยางเต็มที่ อยางไรก็ตามก็มีแนวโนมวา  
เราจะพยายามใหความเทาเทียมกันในโอกาส เพ่ือ
การศึกษามากขึ้น อยางเชน การจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 12 ปโดยไมคิดมูลคา แมวาในทางปฏิบัติ
อาจมีปญหาตองเสียคาใชจายทางออมอื่นๆ ก็ตาม 
อันแสดงถึงความปรารถนาของภาครัฐท่ีจะสรางความ
เทาเทียม และพัฒนาศักยภาพของพลเมืองก็ตาม 
รวมถึงการสงเสริมดานการศึกษา ผูใหญ และการ
ศึกษาตอเนื่อง การศึกษาพิเศษ การศึกษาสงเคราะห 
การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
การศึกษาตามอัธยาศัย เปนตน  

7. การจัดการศึกษาเพื่อความเปนธรรม
แกสังคม 

 การจัดการศึกษาเพื่อความเปนธรรมแก
สังคม ของเรายังจัดการศึกษา เพ่ือประโยชนของคน
สวนใหญนอยไป จึงทำใหไมเกิดความเปนธรรมแก

สังคมเทาท่ีควร ประเทศท่ีเจริญแลว จะใหความสำคัญ
ในเรื่องนี้มาก ปจจุบันมีแนวโนมท่ีไดปฏิรูปในเร่ืองนี้
อยางมากขึ้น 

8. ปรัชญา เปาหมาย และนโยบายการศึกษา
  การจัดการศึกษาท่ียังไมชัดเจน มีการปรับ

คุณภาพการศึกษากับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 : พันธกิจที่ตองทบทวน?  
นรินทร  สังขรักษา 



45

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

เปลี่ยนนโยบายไปตามผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 
การจัดการศึกษาอิงกับระบบการเมือง ขาดการให
ความสำคัญของระบบการศึกษาท้ัง 3 ระดับ มุงเนน
เพียงการศึกษาในระบบเปนหลักมากกวาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
สภาพปญหาของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปญหาและ
แนวทางการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนของ
ไทย โดยการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ทั่วประเทศ ผลการวิจัย ดังน้ี (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : ก-ง) 

1. สภาพปญหาดานผูเรียน พบวา 1) ผูเรียน 
ขาดทักษะพ้ืนฐานที่จำเปนตอการเรียนรู โดยเฉพาะ
ทักษะดานการอาน การเขียน การพูดส่ือสาร การฟง 
การคิดเลข และการจัดลำดับความคิดที่เปนระบบ ซึ่ง
เปนอุปสรรคสำคัญตอการเรียนรูของผูเรียนและการ
จัดกระบวนการเรียนรูของครูผูสอน  2) ผูเรียนมีปญหา
ครอบครัวและขาดความพรอมในการเรียนรู  โดย 
ผูเรียนจำนวนหน่ึงเปนผูเรียนในครอบครัวแตกแยก 
ยากจน ผูปกครองไมมีเวลาในการอบรมดูแล และไม
ไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากผูปกครองเทาท่ีควร 
เปนเหตุใหขาดความพรอมในการเรียนรู 3) ผูเรียน
ขาดความรับผิดชอบและไมตั้งใจทำงาน โดยผูเรียน
กลุมนี้ไมนำอุปกรณการเรียนมาเรียน ไมตั้งใจทำงาน 
ทำใหมีผลงานที่ไมมีคุณภาพและเปนปญหาในช้ัน

เรียน 4) ผูเรียนไมใหความสำคัญมีเจตคติที่ไมดีตอ
การเรียนรูและขาดนิสัยใฝเรียนรู ทั้งนี้เพราะส่ิงที่เรา
ความสนใจมากกวาการเรียน  เชน การเลนเกม

คอมพิวเตอร การสนใจเพศตรงขาม เน่ืองจากเขาสู
วัยรุน การเท่ียวหางและแหลงบันเทิง การไมเห็นคุณคา
ของการเรียนรู ทำใหผูเรียนไมใหความสำคัญตอ 
การเรียน  

2. สภาพปญหาดานครู  พบวา 1) ครูผูสอน

ไมไดจบการศึกษาในวิชาเอกที่สอนโดยตรง โดยมี

สาเหตุสำคัญจากการมีครูที่จบวิชาเอกท่ีสอนไม
เพียงพอ และการขาดความสมดุลของครูในแตละ
กลุมสาระการเรียนรู ทำใหตองจัดครูที่จบวิชาเอกอ่ืน
สอนแทน 2) ครูมีภาระงานอื่นท่ีนอกเหนือจากภาระ
งานสอนมาก เชน งานธุรการ งานกรเงิน งานประกัน
คุณภาพ เปนตน ทำใหครูไมมีเวลาทุมเทใหกับ 
การสอนอยางเต็มท่ี ซึ่งสาเหตุสวนใหญมาจากการ
ขาดบุคลากรสายสนับสนุนการสอน 3) ครูมีศักยภาพ
ไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน สาเหตุมา
จากการสอนไมตรงสาขาวิชาเอก การขาดทักษะ 
และประสบการณในการสอน ไมลุมลึกในเน้ือหาวิชา 
รวมท้ังไมไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 4) ครูตอง
สอนหลายกลุมสาระการเรียนรู สาเหตุมาจากมีครู 
ไมเพียงพอ ขาดความสมดุลตามสัดสวนวิชาเอก  
สงผลใหครูเตรียมการสอนไมทันและจัดกระบวนการ
เรียนรูไมไดดีเทาที่ควร 5) ครูใชเวลาในการทำผลงาน
วิชาการมากทำใหสนใจการสอนนอยลง เนื่องจากมี
การประเมินวิทยฐานะของครูผานการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ ทำใหครูตองใชในการทำผลงานและศึกษา
คนความากข้ึน ไมมีเวลาในการเตรียมการสอนและ
การจัดกิจกรรมการสอน 6) ครูสอนโดยไมใชสื่อการ
สอน สาเหตุมาจากการขาดแคลนสื่อ การไมใหความ
สำคัญกับสื่อ และครูไมยอมเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การสอน 7) ครูใหความสำคัญกับกลุมสาระการเรียน
รูหลักมากกวากลุมสาระรอง โดยเฉพาะกรณีที่ครูตอง
สอนหลายกลุมสาระ ครูจะใหความสำคัญกับกลุม

สาระหลักมากกวา ทำใหกลุมสาระรองถูกละเลย 8) 

ครูขาดความรูความเขาใจในหลักสูตรอยางลึกซ้ึง ทั้ง
เร่ืองการพัฒนาหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร
ไปสูการเรียนการสอน เน่ืองจากไมไดรับการพัฒนา
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 9) ครูขาดขวัญกำลังใจใน
การทำงาน สืบเน่ืองจากการไดรับมอบหมายใหสอน

ในกลุมสาระการเรียนรูที่ไมถนัด การตองทำงานหนัก 
ไมมีเวลาพัก ความเบื่อหนายทอแท การไมกาวหนา
ในอาชีพ และการมีเงินเดือนนอย 10) ครูขาดการนิเทศ 
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ติดตามและประเมินผลการพัฒนา ครูสวนใหญไมได
รับการนิเทศจากศึกษานิเทศกท่ีมีความรูความชำนาญ
เฉพาะทาง การอบรมพัฒนาครูที่ผานมาขาดการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาครู 11) การพัฒนา
อบรมครูไมสอดคลองกับความตองการของครู สวน
ใหญเปนการอบรมตามท่ีหนวยงานตนสังกัดเปนผู
กำหนด ซึ่งมักไมสอดคลองกับความตองการของครู
และเปนการอบรมที่ไมไดกำหนดแผนไวชัดเจน 

3. สภาพปญหาดานหลักสูตร พบวา  
1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ มีความซับซอน 
เขาใจยาก เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ
โครงสรางของหลักสูตรภาษาหรือคำท่ีใชในหลักสูตร
เปนคำใหมๆ ที่ยากตอการจดจำและเขาใจ ประกอบ
กับการขาดการอบรมพัฒนาดานหลักสูตรใหกับครู
อยางเพียงพอ ทำใหเกิดปญหาตอการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา และการแปลงหลักสูตรไปสูการจัดกิจกรรม
การเรียนรู 2) สถานศึกษาไมไดจัดหลักสูตรแบบ
บูรณาการ เน่ืองจากสาระการเรียนรูมีมาก เม่ือไมได
จัดทำเปนหลักสูตรแบบบูรณาการ ทำใหครูสอนไดไม
ครอบคลุมสาระท่ีจำเปน 3) สถานศึกษาจัดโครงสราง
หลักสูตรเอง ทำใหการจัดเวลาเรียนและรายวิชาของ
สถานศึกษาแตละแหงแตกตางกัน ซึ่งเกิดปญหาใน
กรณีท่ีผูเรียนยายสถานศึกษา 4) หลักสูตรสถานศึกษา
ขาดความครอบคลุมและไมสอดคลองกับสภาพของ
สถานศึกษาและผูเรียน เนื่องจากการจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษาของสถานศึกษาหลายแหงไมไดดำเนิน
การตามหลักการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยาง
แทจริง 5) สถานศึกษาไมไดจัดทำหลักสูตรและจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรูเอง แตใชตัวอยางในเอกสาร
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลักสูตรสถาน

ศึกษา หลายแหงนำหลักสูตรของสถานศึกษาอื่นมา
ใชโดยไมไดปรับใหสอดคลองกับสภาพผูเรียนและ
บริบทของตน  

4. สภาพปญหาดานการจัดการเรียน 

การสอน พบวา 1) สถานศึกษาบางแหงมีการจัดการ

เรียนการสอนตามศักยภาพของผู เ รียน โดยแบง 
กลุมผูเรียนตามศักยภาพ 2) การจัดการเรียนการสอน
ของครูสวนใหญเนนการบรรยายและยังใชส่ือนวัตกรรม
การสอนนอย โดยครูยังใชการสอนแบบครูเปน
ศูนยกลาง ไมนิยมใชส่ือการเรียนการสอนหรือนวัตกรรม 
3) ครูสวนใหญจัดทำแผนการเรียนรู แตไมไดจัด 
การเรียนรูตามแผน สอนตามความเคยชินและ
ประสบการณ เ ดิมทำใหการเรียนการสอนไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร ครูสวนหนึ่งใชแผนการจัดการ
เรียนรูของสำนักพิมพเอกชน ซึ่งเม่ือจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนจริงก็ไมไดจัดตามแผนดังกลาว  ทั้งน้ี
ครูคนเดียวตองสอนหลายกลุมสาระการเรียนรู และ
สอนหลายระดับช้ัน 4) การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไมไดฝกใหผูเรียนไดศึกษาคนควาจากแหลงขอมูล
ท่ีหลากหลาย หรือขอมูลท่ีมาจากชีวิตและประสบการณ
จริง สวนใหญผูเรียนนิยมคนควาจากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลาย หรือขอมูลท่ีมาจากชีวิตและประสบการณ
จริง สวนใหญผูเรียนนิยมคนควาและใชการคัดลอก
เนื้อหาจากเทคโนโลยีและอินเตอรเน็ตมานำเสนอครู
ผูสอน ซ่ึงทำใหขาดการอานหรือคิดวิเคราะห 5) เน้ือหา
และกิจกรรมการเรียนการสอนไมเช่ือมโยงกับชีวิต
จริง สวนใหญครูยกตัวอยางตามตำรา ขาดการแปลง
เนื้อหาท่ีเปนนามธรรมและหลักการใหเปนรูปธรรม
และสภาพจริง ทำใหไมสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาและ
กิจกรรมการสอนเขากับชีวิตจริงได 6) จำนวนผูเรียน
ตอหองมากเกินไปทำใหการเรียนการสอนไมมี

ประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษาขนาดใหญจัดแตละ
หองเรียนมีนักเรียนมากกวา 50 คน ทำใหครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและดูแลผูเรียนไดไมทั่วถึง 7) การ

จัดช้ันเรียนแบบเรียนรวมเปนอุปสรรคตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและควบคุมชั้นเรียนไดยาก โดยครู
ตองปรับกิจกรรมการเรียนรูอยางมากเพื่อใหผูเรียน

ปกติกับผูเรียนพิเศษสามารถเรียนดวยกันได 
5. สภาพปญหาดานส่ือการเรียนการสอน 

พบวา 1) ครูผูสอนสวนใหญใชสื่อการเรียนการสอน
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ไมหลากหลาย โดยใชสื่อการเรียนการสอนสำเร็จรูปที่
เปนหนังสือแบบเรียนมากเกินไป ไมใชสื่อประกอบ
การสอนอื่นๆ 2) ครูขาดความรูและทักษะในการผลิต
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เนื่องจากครูไมไดรับ
การพัฒนาใหมีทักษะในการผลิตและพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอน  ประกอบกับไมไดรับการสนับสนุน 
จากสถานศึกษาเทาท่ีควร 3) สื่อการสอนที่ไดรับจาก
สวนกลางไมตรงกับเนื้อหาและความตองการของ 
ครูไมสามารถนำมาใชในการจัดการเรียนการสอนได 
เ น่ื อ งจาก ไม มี อุ ปก รณ เ ช่ื อมต อ ในการ ใช สื่ อ 
ไมมีหองปฏิบัติการและหรืออุปกรณที่ ใชกับสื่อ  
4) สถานศึกษาขนาดเล็กขาดแคลนส่ือและอุปกรณ
การสอน เน่ืองจากการขาดแคลนงบประมาณเพ่ือ
จัดหาส่ือและอุปกรณการสอน และมีความตองการ
เรงดวนดานอื่นมากกวา 5) สื่อและเทคโนโลยีที่ใชใน
การเรียนการสอนไมเหมาะสมกับผูเรียน ทั้งน้ีเพราะ
ขาดความรูและทักษะในการเลือกใชสื่อและครูผูสอน
ไมไดมีสวนรวมในการจัดซื้อสื่อโดยตรง 

6. สภาพปญหาดานการวัดและประเมิน
ผลการเรียน พบวา 1) ครูใชวิธีการวัดและประเมิน
ผลไมเหมาะสม โดยครูสวนหน่ึงยังขาดความรูความ
เขาใจในการวัดและประเมินผลไมเหมาะสม 2) นโยบาย
ที่ไมใหผูเรียนติด 0 หรือ ติด ร และการเรียนซ้ำชั้น 
มีผลตอคุณภาพการเรียนการสอน เนื่องจากทำให 

ผูเรียนเล่ือนข้ึนไปเรียนในชั้นท่ีสูงข้ึน ขณะท่ีมีความรู
ไมเพียงพอ สงผลตอคุณภาพการเรียนการสอนและ
คุณภาพของผูเรียนในระยะยาว 3) ครูขาดทักษะใน

การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
การสรางขอสอบสวนใหญเปนการวัดดานความรูความ
จำ 4) กำหนดใหมีการประเมินผลเปนรายปสำหรับ 
ผูเรียนชวงชั้นที่ 1 2 และ 3 ทำใหขาดขอมูลผลการ
ประเมินผลเพื่อนำมาใชในการพัฒนาผูเรียน 

การสังเคราะหอภิมานคุณภาพการศึกษาข้ัน

พื้นฐานและอุดมศึกษา   
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ (2552 : ค-ฝ)  ไดสังเคราะหงานวิจัยเก่ียว
กับคุณภาพการศึกษาไทย : การวิเคราะหอภิมาน ใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอุดมศึกษา สรุปไดวา
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของคุณภาพการศึกษา 
ประกอบดวยปจจัยเชิงสาเหตุที่เปนปจจัยหลักและ
คุณภาพการศึกษา ดังนี้  

1. ลักษณะของผูบริหาร ไดแก 1) ทักษะ
ความสามารถ 2) เจตคติ ความพึงพอใจ คานิยม ความ
สนใจ 3) จิตลักษณะ 4) คุณธรรม จริยธรรม   
5) ลักษณะการทำงาน การปฏิบัติงาน การดำเนิน
งานตางๆ 6) ความสัมพันธกับผูอื่น 7) สภาพปญหา 
ความตองการและความตองการจำเปน 8) ภูมิหลัง
ของผูบริหาร 9) บริบทขององคกร บรรยากาศ และ
วัฒนธรรมองคกร10) สังกัดสถานศึกษา 11) ประเภท
องคกร/สถานศึกษา 12) ขนาดองคกร/สถานศึกษา
และ 13) ภูมิภาค 

2. ลักษณะของครู/อาจารย ไดแก 1) ทักษะ 
ความสามารถ 2) ความคิด สติปญญา 3) เจตคติ 
ความพึงพอใจ คานิยม ความสนใจ 4) บุคลิกภาพ 5) 
จิตลักษณะ 6) คุณภาพความเปนนักวิชาการ 7) 
ลักษณะการทำงาน การปฏิบัติงาน การดำเนินงาน
ตางๆ 8) ความสัมพันธกับผูอื่น 9) พฤติกรรมดาน

สุขภาพ 10) ภูมิหลังของครู/อาจารย 11) คุณภาพ
ของครู 

3. ลักษณะของผูเรียน ไดแก  1) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 2) ทักษะ ความสามารถ 3) ความคิด 

สติปญญา 4) เจตคติ ความพึงพอใจ คานิยม  
ความสนใจ 5) บุคลิกภาพ 6) จิตลักษณะ 7) คุณธรรม 
จริยธรรม 8) ลักษณะการทำงาน การปฏิบัติงาน การ

ดำเนินงานตางๆ 9) ความสัมพันธกับผูอื่น 10) สภาพ
ปญหา ความตองการ และความตองการจำเปน  
11) นิสัยการปฏิบัติตน12) ภูมิหลังของผูเรียน  
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13) ภูมิหลังของผูปกครอง 
4. กระบวนการของผูบริหาร ไดแก 1) 

พฤติกรรมการบริหาร 2) การนิเทศ  การบริหาร การ
สอน การวัดและการประเมินผล 3) การสนับสนุนการ
จัดการศึกษา เชน งบประมาณ ทรัพยากรตางๆ   
4) การดำเนินงานในบริบทองคกร สรางบรรยากาศ 
และวัฒนธรรมองคกร 

5. กระบวนการของครู/อาจารย ไดแก 1) 
การจัดกิจกรรมการสอน หรือการจัดกระบวนการเรียนรู
2) วิธีการสอน รูปแบบการสอน 3) การจัดแผนกิจกรรม 
ชุดกิจกรรมที่ไมเนนการสอน 4) บทเรียนสำเร็จรูป 
โมดูลทั้งหลาย บทเรียนสำเร็จรูป CAI ตางๆ 5) การ
สอนดวยวีดีทัศน สื่อตางๆ 6) การสอนแบบมีกิจกรรม
เกม ประกอบการสอนตางๆ  7) การจัดสอนเปน 
วิชาเลือก 

6. กระบวนการของผูเรียน ไดแก  
1) พฤติกรรมการเรียนรู 2) บริบทเก่ียวกับกิจกรรม
การเรียน การเขารวมกิจกรรมตางๆ  

7. คุณภาพการศึกษา ประกอบดวย  
คุณภาพผูเรียน ไดแก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2) ความคิด สติปญญา 3)  คุณภาพตางๆ ที่เกิดข้ึน
กับผูเรียน รวมถึงความพึงพอใจของผูเรียน คุณภาพ
ครู/อาจารย ไดแก 1) เจตคติ ความพึงพอใจ  
 คานิยม ความสนใจ 2) คุณธรรม จริยธรรม  3) 
คุณภาพท่ีเกิดขึ้นกับครู  คุณภาพผูบริหาร ไดแก  1) 

ทักษะ ความสามารถ 2)พฤติกรรมการบริหาร 3) 
คุณภาพความเปนนักวิชาการ 4) พฤติกรรมดานสุขภาพ  
5) นิสัยการปฏิบัติงาน 6)  คุณภาพ/ประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา คุณภาพสถานศึกษา 7) คุณภาพที่
เกิดกับผูบริหาร คุณภาพสถานศึกษา ไดแก  คุณภาพ

ที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา  และคุณภาพชุมชน ไดแก 
คุณภาพที่เกิดขึ้นกับชุมชนหรือสังคม 

จึงเห็นไดวาปญหาการศึกษาไทยที่สำคัญ

ถือเปนเรื่องเรงดวนในขณะน้ีคือ “คุณภาพการศึกษา
ไทยในทุกระดับ” เน่ืองจากเปนผลผลิตของสถาบัน

การศึกษาในระดับตางๆ ที่จะตองใหบรรลุเปาหมาย 
จึงจำเปนตองเรียนรูทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให 
ผูเรียนมีทักษะท่ีจำเปน รวมถึงการทบทวนพันธกิจการ
ศึกษา 

 
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

การเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century 
Learning) ไดถูกกำหนดใหเปนยุทธศาสตรการทำงาน
เ พ่ือการจัดการศึกษาเรียน รู ใน ยุคใหม ให เ กิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอการจัดการเรียนรู ผูเขียนขอ 
นำเสนอตัวแบบของภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
(Partnership for 21st Century Skill,2007)  
ดังรายละเอียด ดังนี้ (วรพจน วงศกิจรุงเรือง และอธิป 
จิตตฤกษ, 2554 ; Partnership for 21st Century 
Skill, 2009 ; สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2013 www. addkuter 
3.com ) 

สวนที่ 1 ดานผลลัพธที่เกิดกับผูเรียน  
(Student Outcomes) กลาวถึง 

1. วิชาแกนหลักและแนวคิดสำคัญของการ
เรียนรู ประกอบดวย 

 - ภาษาอังกฤษ การอาน หรือศิลปะ 
การใชภาษา 

 -  เศรษฐศาสตร 
 -  ภาษาสำคัญของโลก   
 -  วิทยาศาสตร 

 -  ศิลปะ   
 -  ภูมิศาสตร 
 -  คณิตศาสตร   
 -  ประวัติศาสตร 
 -  การปกครองและหนาที่พลเมือง 

วิชาแกนหลักสำคัญเหลานี้ นำมาสูการ
กำหนดเปนกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรสำคัญ 
ตอการจัดการเรียนรู ในเน้ือหาเชิงสหวิทยาการ  

(Interdisciplinary) ประกอบดวย  
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 1.1 จติสำนกึตอโลก (Global Awareness) 
 1.2 ความรูพืน้ฐานดานการเงิน เศรษฐกจิ 

ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ (Financial} Economic} 
Business and Entrepreneurial Literacy)   

 1.3 ความรูพื้นฐานดานความเปน
พลเมือง (Civic Literacy)  

 1.4 ความรูพื้นฐานดานสุขภาพอนามัย 
(Health Literacy)   

 1.5 ความรูพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม 
(Environmental Literacy) 

2. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning 
and Innovation Skills) 

 2.1 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
(Creatively and Innovation) 

 2.2 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) 

 2.3 การสื่ อสารและการมีส วนรวม  
(Communication and Collaboration) 

3. ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี  
(Information, Media and Technology Skills) 

  3.1 ความรูพื้นฐานดานสารสนเทศ 
(Information Literacy) 

 3.2 ความรูพื้นฐานดานสื่อ (Media 
Literacy) 

 3.3 ความรูพื้นฐานดานไอซีที (ICT : 

Information, Communication and Technology 
Literacy) 

4. ทักษะชีวิตและงานอาชีพ (Life and 
Career Skills) 

 4.1 ความยืดหยุนและการปรับตัว 
(Flexibility and Adaptability) 

 4.2 เปนผูมีความคิดริเริ่มและเปนผูนำ 
(Initiative and Self-Direction) 

 4.3 ทักษะทางสังคมและการเรียนรู
ขามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) 

 4.4 การเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด  
(Productivity and Accountability) 

 4.5 ภาวะผูนำและความรับผิดชอบ  
(Leadership and Responsibility) 

สวนท่ี 2 ระบบสนับสนุนการศึกษาของ
ศตวรรษที่ 21  

เปนปจจัยสนับสนุนท่ีจะทำใหผูเรียนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ประกอบดวย 

1. มาตรฐานในศตวรรษที่ 21 
2. การประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21  
3. หลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21  
4. การพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 
5. สภาพแวดลอมทางการ เ รียน รู ใน

ศตวรรษที่ 21 
เหตุผลสำคัญท่ีกลาวถึงเหลาน้ีจึงเปนคำตอบ

ที่ชัดเจนวากรอบแนวคิดของกลุมภาคีเครือขายนี้เปน
ที่ยอมรับกันในวงกวางตอการนำไปปรับใชในแตละ

บริบทสังคมเพ่ือสรางศักยภาพทางการเรียนรูสังคม
แหงการเปล่ียนแปลงในปจจุบันไดอยางเหมาะสม  
สามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่ 1 
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คุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดมี

การกลาวถึงคุณภาพการศึกษากันบอยมาก เน่ืองจาก
ปจจุบัน การศึกษาในระดับน้ี มักมีการแขงขันกันสูง
มาก ทั้งภาครัฐที่มีการออกนอกระบบหรือสถาบัน
ภายใตการกำกับของรัฐ รวมถึงภาคเอกชน จึงทำ 
ใหเกิด “ธุรกิจศึกษา” ในบางแหงมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธเพ่ือชวงชิงผูเรียน ทำใหผูเรียนเปรียบ

เสมือนสินคา (Goods) จนมีขาวหรือคำพูดทำนองวา 
“จายครบจบแน” แถมยังมีการประชาสัมพันธดวย
การรับจางเปนท่ีปรึกษา (รับจาง) ทำวิทยานิพนธตาม 
Website ตางๆ จำนวนมาก มีการต้ังขอสังเกตวาหาก

พิจารณาดูจากสมรรถนะของผูเรียนบางสวนท่ีจบการ
ศึกษาแลวไมนาท่ีจะเปนไปไดจากระยะเวลาการเรียน 
การทำงาน ภูมิหลังและผลงานดังกลาว ขณะท่ีประเทศ

ไทยตองเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป 
2558 จึงตองใหความสำคัญกับ “คุณภาพการศึกษา” 
เปนสำคัญ 

ขณะท่ีประเด็นสำคัญเก่ียวกับ “คุณภาพการ
ศึกษา” ระดับบัณฑิตศึกษา ระหวางระดับมหาบัณฑิต

และดุษฏีบัณฑิต ทั้งผูที่กำลังเรียนหรือท่ีสำเร็จ 
การศึกษา มีความแตกตางกัน โดยเฉพาะเร่ืองของ
คณุสมบตัแิละความรูความสามารถ ดงัน้ี  

1. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 ในหมวดท่ี 2 ขอมูล
เฉพาะของหลักสูตร ปรัชญา และวัตถุประสงคของ
หลักสูตร ปรัชญา “นักสรางและนักจัดการนวัตกรรม
ทางสังคมที่เปนเลิศ ดวยกระบวนการวิจัยเชิงสห

วทิยาการแบบองครวม” สวนวตัถปุระสงค เพือ่1) ผลติ
มหาบัณฑิตมีความรูความเขาใจในศาสตรตางๆ ใน
สวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม  
2) ผลิตมหาบัณฑิตมีความสามารถในการนำความรู
ดานวชิาการมาประยุกตใชในการพฒันาสงัคมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  3) ผลิตมหาบัณฑิตมีความสามารถ

ในการบูรณาการความรูเชิงสหวิทยาการ ในการวางแผน
และวิเคราะหแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 4) ผลิตมหาบัณฑิตมีความรูความ
สามารถในการคนควาวจิยัเพ่ือพฒันาองคความรูใหมๆ  
ทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม และ 5) ผลิต

มหาบณัฑติเปนผูนำทางการศกึษาในการพฒันาสงัคม 

 

 
 

แผนภูมิที่ 1  แสดง Model of 21st Century Student Outcomes and Support Systems. 
 Source: http:// 21 stcenturyskills.com. 
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2. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 ในหมวดท่ี 2 
ขอมูล เฉพาะของหลักสูตร ปรัชญา และวัตถุประสงค
ของหลักสูตร ปรัชญา “มุงเนนการสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ และจัดการความรู
เพ่ือการพัฒนาประเทศ  โดยอาศัยองคความรูของ
ศาสตรตางๆ แบบสหวิทยาการ โดยเฉพาะการนำ
การศึกษาไปใชในการพัฒนาประเทศและสังคม ซึ่ง
มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนนักบูรณาการศาสตรตางๆ 
รวมถึงการจัดการความรูของภูมิปญญาทองถ่ิน” 
วัตถุประสงค (1) ดานการผลิตบัณฑิต: เพ่ือผลิตบัณฑิต
ที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณสมบัติของการเปนนักคิดและนักบูรณาการศาสตร
ที่พึงประสงค ตลอดจนมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการสรางและจัดการความรู
แบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาประเทศ  (2) ดานการ
พัฒนาองคความรูใหม: 1) เพื่อผลิตและพัฒนาองค
ความรูใหมเชิงวิชาการ โดยเนนการจัดการความรู
ภูมิปญญา เพื่อการพัฒนาประเทศ แบบสหวิทยาการ 
โดยอาศัยการศึกษา การพัฒนา การวิจัย ฯลฯ ที่มี
มาตรฐานและความเขมแข็งทางวิชาการเพื่อรองรับ
การเปนประชาคมอาเซียน 2) เพ่ือเปนศูนยกลางทาง
พัฒนศึกษาแหงภูมิภาคตะวันตกในการพัฒนา
ภูมิปญญาไทยสูสากล (3) ดานนวัตกรรมสังคมเพ่ือ
การพัฒนาประเทศ: 1) เพื่อสนองนโยบายและ

ยุทธศาสตรของชาติในการพัฒนาคน การพัฒนาสังคม 
การพัฒนาประเทศ เพ่ิมความสามารถในการแขงขัน
ระดับนานาชาติและการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
และ 2) เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

จากขอมูลเอกสารดังกลาว ซึ่งสามารถแยก

ไดชัดเจนระหวางคุณสมบัติและความรูความสามารถท่ี
แตกตางกันระหวางผูสำเร็จการศึกษาในระดับดุษฏี
บัณฑิตและระดับมหาบัณฑิต ที่มีโครงสรางหลักสูตร

ที่แตกตางกันในเรื่องจำนวนหนวยกิต และการบังคับ
ใหทำวิจัยในระดับปริญญาเอก ในสภาพท่ีเปนจริง
สามารถแยกระหวางการทำวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธที่มี
คา 12 หนวยกิตในระดับมหาบัณฑิต และ 48 หนวยกิต 
ในแบบ 1.1 (By Research) และ 36 หนวยกิตในแบบ 
2.1  (แบบช้ันเรียนปกติ) ดังน้ันจึงสามารถแยกไดชัดเจน
ระหวางระดับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต แตเปน 
การยากท่ีจะแยกในระดับดุษฏีบัณฑิต แบบ 1.1 จำนวน 
48 หนวยกิต และแบบ 2.1 จำนวน 36 หนวยกิต เพราะ
เปนการยากท่ีจะวัดคุณภาพของวิทยานิพนธโดยใช 
เวลา หรือหนวยกิต เปนเครื่องกำกับ หรือเปนเครื่อง
บงบอกคาของวิทยานิพนธแตเพียงอยางเดียว จำเปน
ตองใชหลักเกณฑอื่นรวมดวย ในการวัด “คุณภาพ” 
หรือ “ความเขมขน” ของวิทยานิพนธ  

อยางไรก็ตาม ถาจะพิจารณาส่ิงท่ียอมรับ
กันโดยทั่วไปในมหาวิทยาลัยสวนใหญ นาจะเนน  
3 องคประกอบ คอื 1) วธิวีทิยาใหม 2) องคความรูใหม  
3) การประยกุตทัง้วธิวีทิยาและองคความรูทีโ่ดดเดน 

ดัง น้ันวิทยานิพนธจะตองเปนงานวิจัย  
“เริ่มตน” หรือ “ใหม”  หรือ “ไมตามอยางผูใด”หรือใน 
ภาษาอังกฤษก็คือจะตองมี Originality (อดุลย  วิริย
เวชกุล, ม.ป.ป. : 32-33) ซึ่งจะนำไปสู  “ความรูใหม” 
(Original contribution to knowledge) คำวา 
Originality  พจนานุกรม The Oxford English 

Reference Dictionary ใหความหมายดังน้ี Originality 
n. 1. The power of creating or thinking creatively. 
2. Newness or freshness. 

ประเด็นสำคัญที่จะบอกความแตกตางของ
ผลงานวิทยานิพนธ “ใหม” “เริ่มตน” หรือ “ไมตาม
อยางผูใด” นั้น อดุลย วิรัยเวชกุล (ม.ป.ป. : 33-37 ) 
ไดกลาวไวในดัชนีบงชี้คุณภาพบัณฑิตศึกษา ไวอยาง
นาสนใจ โดยพิจารณาจากปจจัยท่ีเก่ียวของกับ 

การทำวิจัยหลายประการ เชน  
1. “ความเขมขน” ของเนื้องาน ดวยเหตุนี้

จึงมีการกำหนดระยะเวลา หรืออีกนัยหน่ึงจำนวน
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หนวยกิตท่ีทำการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธน้ัน เพ่ือเปนการ
เปรียบเทียบ กลาวคือ ถามีจำนวนของหนวยกิต
วิทยานิพนธมากนาจะเชื่อไดวา งานวิทยานิพนธนั้นมี
ความเขมขนมากกวาวิทยานิพนธที่มีจำนวนหนวยกิต
วิทยานิพนธนอยกวา 

2. การตีพิมพในวารสารท่ีเปนระดับนานา
ชาติ การกำหนดใหตองมีการตีพิมพในวารสารนานา
ชาติ  ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาเปนวารสารที่มี Impact 
Factor หรือบุคคลภายนอกเปนผูใหความเห็นวา มี 
“คุณคา” สมควรไดรับการตีพิมพหรือไม และบุคคล
ภายนอกท่ีเปน Peer Review ตองมีความเช่ียวชาญ
ในเร่ืองที่ไดรับเพื่อลงตีพิมพ และมีความเปนกลาง
อยางแทจริง วารสารนานาชาติอาจจะเปนวารสารที่
พิมพในประเทศไทยหรือตางประเทศก็ได สำหรับระดับ
ดุษฏีบัณฑิต และวารสารระดับชาติ สำหรับมหาบัณฑิต  

3. ความยาวห รือคว ามหนาของ
วิทยานิพนธ ในบางครั้ง ความยาวหรืออีกนัยหนึ่ง
ความหนาของรูปเลมวิทยานิพนธก็อาจเปนการแสดง
ถึงความเขมขนของวิทยานิพนธได แตจะตองพิจารณา
ดวยวา  ความยาวหรือความหนาน้ันเปนสวน “เน้ือ” 
ของวิทยานิพนธอยางแทจริง ในมหาวิทยาลัยบาง
แหงไดมีการกำหนดความยาว หรือความหนาของ
วิทยานิพนธไว เพ่ือที่ผูเขียนวิทยานิพนธจะตองใช
ความรูความสามารถในการ “กล่ัน-กรอง” เฉพาะสวนท่ี
สำคัญและจำเปนเทาน้ัน ไมประสงคที่จะใหมีการ

บรรยายที่มากมาย ที่ไมเกี่ยวของกับสวนที่เปน “เนื้อ” 
ของวิทยานิพนธ ดังตัวอยางของมหาวิทยาลัยหลาย
แหงที่เขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ จึงไดมีการ
กำหนดวา วิทยานิพนธในระดับดุษฏีบัณฑิตจะตองมี
ความยาวไมเกิน 80,000 คำ และในระดับมหาบัณฑิต

จะตองไมเกิน 20,000 คำ เปนตน 
4. กรรมการสอบวิทยานิพนธจาก

ภายนอก การกำหนดใหมีผูสอบวิทยานิพนธจาก

ภายนอกเปนวิธีการท่ีสำคัญและนิยมใชในการสอบ
วิทยานิพนธเพ่ือจะใหเกิดความมั่นใจวาวิทยานิพนธ

นั้นมี “คุณภาพ” ไดมาตรฐานของระดับปริญญาที่จะ
ไดรับ ดังนั้นกรรมการสอบวิทยานิพนธจากภายนอก
ตองมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ 1) เปนผูมีความชำนาญ
ในเร่ืองท่ีนักศึกษาไดทำการวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ
นั้น2) จะตองมีความรูและทักษะในการสอบและการ
ใหคะแนนวิทยานิพนธอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
อีกดวย 

จึงเห็นไดวา ในการทำวิทยานิพนธท้ังในระดับ
มหาบัณฑิต “ความเขมขนของวิทยานิพนธ ท้ังในเร่ือง 
ความใหม เร่ิมตน ไมตามอยางผูใด” และความซับซอน
ของเนื้อหาจะไมมากเทากับวิทยานิพนธของระดับ 
ดุษฏีบัณฑิต แตก็เปนการยากท่ีจะกำหนดขอบเขตท่ี
ชัดเจน สิ่งเหลานี้เปนเคร่ืองกำหนด “คุณภาพ” ของ
ปริญญาของมหาวิทยาลัยน้ันๆ วามีความนาเช่ือถือ
เพียงใด 

 
สาระสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของ 
ผูเรียน 

สมรรถนะเปนส่ิงท่ีผูเรียนสามารถปฏิบัติได 
(Ability to do) ซึ่งไดกำหนดไว 5 ดาน คือ 1) ความ
สามารถในการส่ือสาร 2) ความสามารถในการคิด  
3) ความสามารถในการแกปญหา 4) ความสามารถ
ในการใชทักษะชีวิต  และ 5) ความสามารถในการใช
เทคโนโลยี มีสาระสำคัญดังนี้  

1. ความสามารถในการส่ือสาร ไดแก 
การรับและสงสารอยางมีประสิทธิภาพ การใชภาษา

และการส่ือสารอยางมีวัฒนธรรม การใชการส่ือสาร
เพื่อการถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความ
รูสึกและทัศนะ การแลกเปล่ียนความรู ความคิดและ

ประสบการณ การ เจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหา
ความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสาร 
ดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง และการเลือกใชวิธี
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดนคำนึงถึงผลกระทบที่
มีตอตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด ไดแก การคิด
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วิเคราะห การคิดสังเคราะห  การคิดสรางสรรค การ
คิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดอยางเปนระบบ 

3. ความสามารถในการแกปญหา ไดแก  
การแกปญหาอุปสรรคตางๆ อยางถูกตองเหมาะสม 
การเขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณตางๆในสังคม การแสวงหาความรู ประยุกต
ความรู ม า ใช ในการป อ งกั นและแก ไ ขปญหา  
การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นตอตนเอง  สังคมและสิ่งแวดลอม 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
ไดแก การนำกระบวนการตางๆ ไปใชในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู การทำงาน และการอยูรวม
กันในสังคม  การเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคคล  การจัดการปญหาและความขัดแยงอยาง 
เหมาะสม  การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดลอม และการหลีกเล่ียงพฤติกรรม
ไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
ไดแก  การเลือกและใชเทคโนโลยีตางๆไดอยาง
เหมาะสม และการใชทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน  
การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และ 
มีคุณธรรม 

 

พันธกิจที่ตองทบทวนเพื่อคุณภาพการศึกษา 
 จากการวิเคราะหสังเคราะห และประมวล

ขอมูลดังไดกลาวมาแลว มีขอเสนอพันธกิจที่ตอง
ทบทวนเพ่ือคุณภาพการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21  
มุงเปาสูการเรียนรูแบบคิดวิเคราะห ดังนี้ 

 1. การเรียนการสอนที่ประเทศอังกฤษ เนน
ใหผูเรียนไดอภิปราย แสดงความคิดเห็นในหองเรียน 
สำหรับประเทศไทยการท่ีจะสอนใหผูเรียนคิดวิเคราะห 

ตองปรับหลักสูตรใหมีแกนสาระ และใชวิธีการสอน 
ที่หลากหลาย ภายใตแผนการสอนที่กำหนดใช 
Learning how to learn ใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

สถานการณปญหา เนนกระบวนการแกปญหา ซึ่งจะ
ทำใหผูเรียนเกิดระบบคิด หลังจากนั้นประเมินการ
เรียนรูของผูเรียน จากการประเมินในหองเรียนและ
ประเมินกระบวนการเรียนรู ที่ไมใชเปนเพียงการทำ
ขอสอบเทานั้น 

 2. การเรียนการสอนในปจจุบันยังเนนทองจำ 
แตขอสอบ O-NET/A-NET/GAT/PAT เปนแบบคิด
วิเคราะห ดังน้ันการเรียนการสอนและวิธีวัดผล 
ไมสอดคลองกัน ควรมีการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน ปรับสมดุลการเรียนรูมากกวาการทำขอสอบ 
หนังสือเรียนของประเทศไทยเปนเพียงแบบฝกหัด 
มีคำตอบที่ถูกตองเพียงคำตอบเดียว แตในประเทศ
ญี่ปุนแบบเรียนสวนใหญเปนแบบคำถามปลายเปด  
ใหความสำคัญกับสถานการณและการแกปญหา 
มีการเตรียมการสอนอยางเปนระบบ มีครูเขาไปสังเกต
เพื่อใหเห็นกระบวนการคิดของผูเรียน 

 3. การฝกใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหตอง 
แกปญหาท่ีโครงสรางเปล่ียนแปลงระบบจาก Top 
down เปน Bottom up ใหคนในระดับปฏิบัติมีโอกาส
ไดคิด ครูตองสอนนอยๆ ใหเวลาผูเรียนไดคิด วิเคราะห  
จัดกิจกรรมและใชส่ือการสอนใหมาก รวมท้ังตองปฏิรูป
การประเมินผลดวย  

 4. ควรมีการเปลี่ยนแปลงครูใหเปนครูยุค
ใหม โดยเปล่ียนวัฒนธรรมการสอน ที่เนนการสอน

แบบบูรณาการเช่ือมโยง สอนวิเคราะหแบบสรางสรรค 
มีความรวมมือและทำงานเปนทีม ท้ังน้ีควรมีการอบรม
และพัฒนาครูทั้งระบบ และตองทำอยางตอเน่ือง 

วิธีการที่จะทำใหเกิดความตอเนื่อง คือ  
 4.1 ตองหาคูมือใหกับครู เพ่ือทำ

แผนการจัดการเรียนรู ทำสื่อ สิ่งเหลานี้คือวงจรที่จะ
ทำใหระบบการเรียนรูในโรงเรียนซ่ึงมีอยูแตในหอง
เรียนตลอดเปลี่ยนแปลงไป 

 4.2 มหาวิทยาลัยตองเขามาชวยใน
ดานวิชาการ (Hub) มากขึ้น 

 4.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่เปนเจาภาพใน
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การอบรมครูอยางตอเนื่อง 
 4.4 มีการนิเทศภายในโดยโรงเรียน 
 4.5 มีการปฏิบัติที่ เปนเลิศ (Best 

Practices) ใหดูเปนตัวอยาง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน 

 5. ควรสงเสริมใหครูมีจิตวิญญาณ
ความเปนครู ใหความสำคัญกับครูมากขึ้น หนาที่ของ
ครู คือ “สอนอยางไรใหผูเรียนฉลาด” ใหคิดวิเคราะห
เปน คิดอยางเปนระบบ ครูไมใชแคทำวิจัยเพ่ือประเมิน 
วิทยฐานะ แตตองเปนครูโดยจิตวิญญาณ ไมใชแค
เปนวิชาชีพเทาน้ัน ตองพัฒนาครู โดยดูแลครูใหดี 
สรางแรงจูงใจและสรางคุณภาพของครูใหดี และตอง
ใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาครูดวย ควรมีการ
ปรับกระบวนการสอนของครู การท่ีผูเรียนคิดวิเคราะห
ไมเปน ตองยอนกลับไปดูวาครูคิดวิเคราะหเปนหรือ
ไม หรือครูยังยึดติดกับวัฒนธรรมแบบเดิมๆ  

 6. หลักสูตรในปจจุบันเนนการคิด
วิเคราะหอยูแลว แตวิธีสอนยังไมสอนใหคิดวิเคราะห 
ดังนั้น  การแกปญหาตองเริ่มจากผูบริหารกอน 

 7. การนำหลักสูตรไปใชควรใชในรูป
แบบที่เหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี ไมควรใชเหมือนกัน
ทัง้หมด เพราะสภาพบรบิทแตละพ้ืนท่ีมคีวามแตกตาง
กนั นอกจากนีห้ลกัสตูรทีน่ำมายังมีสาระทีแ่นนเกนิไป 

 8. ควรมีการกระจายอำนาจทางการ

ศึกษาใหมากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน 
 9.  ใหความสำคัญกับโรงเรียนในการ

ชวยผลักดันการปฏิรูปการศึกษา ใหโรงเรียนเปลี่ยน

การสอน เปนการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  
ไมควรเปนการสอนแบบทองจำ 

 10.  ควรดึงชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 

 11.  ปญหาการศึกษาของประเทศไทย

อยูที่คุณภาพ ดังน้ันตองสรางคนใหมีคุณภาพ ให
สามารถคิดวิเคราะหเปน โดยจัดทำหลักสูตรใหมีความ
เหมาะสม การเรียนภาษาของผูเรียน ตองสามารถ

อานและจับใจความได ตองยอความเปน การสอบ
ตองวัดและประเมินผลใหเห็นส่ิงที่ตองการเห็นในตัว 
ผูเรียน เชน การใหผูเรียนคิดวิเคราะหตองใหผูเรียน
คิดวิเคราะหตองใหผูเรียนยอความ วิเคราะหได 

 12. ปญหาการจัดการศึกษาอยูที่ 
Process หรือ Content ที่ไมมีการกำหนด Output 
Design และ Outcome Design ที่ชัดเจน การวัด
ประเมินผลอาจทำเปนรายวัน รายเดือน หรือราย
สัปดาห 

นอกจากนี้ผูเขียนไดมีโอกาสทำโครงการ 
Browser in Service โดยใชกระบวนการสรางระบบ 
พี่เล้ียง Coaching and Mentoring ใหกับบุคลากร
ทางการศึกษา ดังน้ันจึงเห็นวาควรมีการจัดทำโครงการ
นี้ในทุกระดับท้ังการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ
อดุมศกึษา เพือ่ใหผูเรยีนมทีกัษะพ้ืนฐานดาน Literacy, 
Numeracy และ Reasoning Ability พรอมกับจัดการ
เรียนรูกับผูเรียน คือ 1) Learning to Question 2) 
Learning to Search 3) Learning to Construct 4) 
Learning to Communicate 5) Learning to Serve 
และในป 2557 ไดรับทุนทางสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช) และสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ในแผนงานการยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาและสรางสรรคการเรียนรูในภูมิภาคตะวันตก 
ประกอบดวย 6 โครงการยอยท้ังตนน้ำ กลางน้ำและ
ปลายน้ำในการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนิน
การวิจัยเพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ
ดังกลาว ในอนาคตคงจะไดมีโอกาสนำเสนอผลการ
วิจัยตอไป  

 

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในศตวรรษท่ี 21 ผูเขียนมีขอเสนอแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ตองมีทั้ง 5 องคประกอบ 

ดังนี้   
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1. องคประกอบดานครู /อาจารย มี
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 นิสัยใฝเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง (Habit of Continuous Learning) บุคลิก
ทาที (Personality Outlooks) มีทักษะในวิชาชีพใน
การพัฒนาหลักสูตร และการะบวนการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและทันสมัยเหมาะสมกับผูเรียนมีความ
กระตือรือรน สนใจ ใสใจ ดูแลชวยเหลือผูเรียนไดเรียนรู
และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยางเต็มกำลังความ
สามารถ เปนตนแบบที่ดี (Role Model) ทั้งนี้ตองผาน
การเรียนรูโดยอิงปญหาและการเรียนรูโดยใชการวิจัย
เปนฐาน  

2. องคประกอบผูบริหารสถานศึกษา มี
ทักษะเชนเดียวกับครู/อาจารย สิ่งสำคัญตองเปนผูนำ
การเปล่ียนแปลงใหสถาบันการศึกษามีการบริหาร
จัดการท่ีดี มีความรูความสามารถในการพัฒนาวิชาการ 
หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรูไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสงผลให
เกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน โดยอาศัยการมีสวนรวม
จากทุกฝายที่เกี่ยวของ 

3. องคประกอบดานผูเรียน มีนิสัยใฝรู 
รักการอาน และการคนควา สามารถแสวงหาความรู
ดวยตนเองเปนคนดี มีคุณธรรม รูจักคิดวิเคราะหเปน
ระบบ มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู 
สรางงาน สรางอาชีพ สามารถนำเสนอผลงานไดอยาง

สรางสรรค สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยและม่ันใจในตนเอง  
4. องคประกอบดานสถาบันการศึกษา 

เปนสถาบันการศึกษาตนแบบการพัฒนา ในระบบ

พี่เลี้ยง Coaching and Mentoring เปนโรงเรียนชั้นดี 
มีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่อบอุน 
ปลอดภัยตอการเรียนรู มีอัตลักษณที่โดดเดน ซึ่งเกิด
จากการรวมคิด รวมปฏิบัติ รวมพัฒนา รวมสนับสนุน
จากผูมีสวนเกี่ยวของและประชาสังคม  

5. องคประกอบดานผูปกครองและ
ชุมชน ใหการยอมรับ เช่ือถือ มีความรูสึกรวมเปน
เจาของและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน 
การศึกษา 

  
บทสรุป 

จากท่ีกลาวมาผูเขียนไดชี้ประเด็นปญหา
ของการศึกษาไทยท่ีส่ังสมมาต้ังแตการเร่ิมจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา
และระดับบัณฑิตศึกษาท่ีตองมีการทบทวนพันธกิจ
ในการจัดการเรียนการสอนแบบใหม ดวยการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา หากในระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาตองมุงเนนเรื่องของ Literacy, 
Numeracy และ Reasoning Ability พรอมกับจัดการ
เรียนรูกับผูเรียน คือ 1) Learning to Question 2) 
Learning to Search 3) Learning to Construct 4) 
Learning to Communicate 5) Learning to Serve 
สวนในระดับอุดมศึกษาตองเนนการคิดวิเคราะห 
สังเคราะห รวมถึงการคิดแบบสรางสรรค ใหผูเรียน
ศึกษาคนควาดวยตนเอง ผูสอนตองสอน/พูดใหนอย 
แตผูเรียนตองพูด/คิดใหมาก ในระดับบัณฑิตศึกษา
ตองมีการศึกษาคนควาดวยตนเองมีผลงานวิทยานิพนธ 
ที่มีคุณภาพ และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูใหมาก  
จึงเห็นไดวาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไดเปล่ียน
กระบวนทัศนไปสูการเรียนรูดวยตนเอง และมองสังคม
รอบดานแบบพัฒนาศึกษาที่ตองรูลึกและรูกวาง รวม

ถึงเปนนักบูรณาการศาสตร สอดคลองกับประเทศ
อังกฤษที่กำหนดการเรียนการสอน เนนใหผูเรียนได
อภิปราย แสดงความคิดเห็นในหองเรียน สำหรับ

ประเทศไทยการท่ีจะสอนใหผูเรียนคิดวิเคราะห ตอง
ปรับหลักสูตรใหมีแกนสาระ และใชวิธีการสอน 
ที่หลากหลาย ภายใตแผนการสอนที่กำหนด ใช 
Learning how to learn ใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

สถานการณปญหา เนนกระบวนการแกปญหา  
 

คุณภาพการศึกษากับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 : พันธกิจที่ตองทบทวน?  
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การเรียนรูเชิงสรางสรรคจากแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม 
Creative Learning form Cultaral Learning Resource 

 
คีรีบูน จงวุฒิเวศย* 

 

บทคัดยอ 

การเรียนรูเปนกระบวนการสรางสรรคทางความคิดที่ผานมาจากประสบการณ การฝก การไดพบเห็น
สิ่งตางๆ มนุษยเปนผูที่มีศักยภาพในตนเอง มีแรงขับหรือพลังผลักดันใหใฝเรียนรูและแสวงหาประสบการณ
การเรียนรูที่มีความหมายตอตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เจตคติ ความรูความเขาใจ 

การเรียนรูมีทั้งที่มีรูปแบบและไมมีรูปแบบ สามารถเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา ซึ่งการจัดการเรียนรูอยาง
สรางสรรคจะทำใหผูเรียนไดสามารถคิดสรางสรรคที่เปนทักษะจำเปนตอการดำเนินชีวิต การเช่ือมโยงมิติทาง
วัฒนธรรมกับกระบวนการเรียนรูอยางสรางสรรคจึงเปนเสมือนการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อใหสามารถอยูรวมใน
สังคมไดอยางชาญฉลาด 

Abstract 
Learning is a creative idea that rose from experience, training, and confronting. Human 

have their potential, drive to learn and explore the meaningful experience to adjust their behavior, 
attitude, knowledge. Learning can happen anywhere any place, formal and informal. Creative 
learning management will lead the learners to be creative which is necessary for life. The connections 

บทนำ 
การเรียนรู – กระบวนการไดมาและเก็บไวใชซึ่ง
ความรู 

ความสามารถท่ีจะเรียนรูเปนคุณสมบัตขิอง

มนุษย สัตว และเครื่องจักรกลบางชนิด โดยการเรียน
รูไมใชการบังคับ แตการเรียนรูเปนเน้ือหา (Learning 
is not compulsory; it is contextual) และการเรียนรู
ไมไดเกิดข้ึนอยางฉับพลัน แตคอยๆ สั่งสมและปรับ
แตงขึ้นจากสิ่งที่เรารูอยูแลว 

ดั ง น้ันการ เ รียน รู จึ ง เปนกระบวนการ 
(process) ย่ิงกวาเปนการรวบรวมความรูท่ีเปนขอเท็จจริง
และเปนข้ันตอน การเรยีนรูกอใหเกิดการเปลีย่นแปลง 

ซึง่การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้นัน้คอนขางถาวร 

การเรียนรูจึงเปนการกระทำเพ่ือใหไดความ
รูใหม หรือแกไขและเสริมเพ่ิมความรู พฤติกรรม ทักษะ 
คานิยม หรือความพึงพอใจที่มีอยู เปนอยูแลว และ

อาจครอบคลุมการปะติดปะตอประสมรวมขาวสาร
ชนิดตางๆ เขาดวยกัน 

การ เ รียนรู อาจ เ กิดขึ้ น เปนส วนๆจาก 
การศึกษา การพัฒนาสวนบุคคล โรงเรียน และการ
ฝกอบรม อาจมีการต้ังเปาหมายและอาจเสริมดวย

แรงจูงใจ การเรียนรูอาจเกิดข้ึนจากผลของการสราง
นิสัยหรือ การสรางเง่ือนไข โดยการเรียนรูอาจเกิดข้ึน
แบบรูตัวหรือไมรูตัว 

* รองศาสตราจารย ดร.ประจำภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การเรียนรูเชิงสรางสรรคจากแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม 
คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
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การละเลน (play) เปนรูปแบบการเรียนรู
เ ร่ิมแรกของมนุษย เด็กๆ มีประสบการณกับโลก 
เรียนรูกฎเกณฑ เรียนรูการกระทำตอกันและกัน 
จากการเลน การเลนมีความสำคัญตอพัฒนาการ 
ของเด็ก เพราะทำใหส่ิงแวดลอมของเขามีความหมาย
จากการเลน รอยละ 85 ของการพัฒนาสมองเกิดข้ึน
ในชวง 5 ปแรกของชีวิตเด็ก 

การเรียนรูควรเนนท่ีกระบวนการ (process) 
ไมใชผลลัพธขั้นสุดทาย (outcome) เชน การเรียน
การสอนคณิตศาสตรของครูญี่ปุนแหงโรงเรียนสาธิต
ของมหาวิทยาลัยทสึคุบะ ในการเรียนรูของนักเรียน
เนนการสอนท่ีใหคำอธิบายอยางละเอียดเปนขั้นเปน
ตอนวา การบวก ลบ คูณ หาร เลขเศษสวนน้ันคืออะไร  
(กระบวนการ) เมื่อเขาใจแลวก็จะสามารถตอยอดไป
ได การต้ังคำถามก็เชนกัน หากถามวา 2+2 เทากับ
เทาใด เปนวิธีสอนท่ีเนนผลลัพธ ซ่ึงหากตอบไดก็ถือวา
เด็กเรียนรูวิธีการในการคิดเลขได อยางไรก็ดี การถาม
วา 4 คืออะไร จะชวยกระตุนใหเด็กคิดไดลึกซ้ึงมากกวา 
เพราะ 4 อาจเปนผลบวก ผลลบ ผลคูณ หรือผลหาร
ของตัวเลขใดก็ได (วรากรณ สามโกเศศ, 2554)  

 
การเรียนรูอยางสรางสรรค – ความทาทายท่ีจะ
คิดคนสิ่งใหม 

ภายหลัง “การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ” ใน

ชวงป ค.ศ. 1970 และ ค.ศ. 1980 มีแนวความคิดใหมๆ  
เกิดขึ้น รวมท้ังกระแสความคิดที่ตระหนักถึง “ความ
สรางสรรค” เปนแกนกลางของเศรษฐกิจฐานความรู 
เชนเดียวกับกรอบทฤษฎีใหมๆ ที่เนนธรรมชาติทาง

สังคมวัฒนธรรมของการเรียนรู 
ความสรางสรรคจะสามารถนำมาใชในการ

ศึกษาไดอยางไร ที่ผานมาการจัดการศึกษาเนนท่ี 

ผูเรียนเรียนรูอะไรมากกวาจะใชความรูนั้นไดอยางไร 
ทำใหไมสามารถท่ีจะสรางความทาทายท่ีจะคิดคนส่ิง
ใหมๆ ความสรางสรรคไมใชเปนเพียงเร่ืองของทักษะ 
แตเปนวิถีการใชชีวิต... เปนเร่ืองของการสรางความ

สามารถใหมีทักษะท่ีจำเปนตอการดำเนินชีวิต... ความ
สามารถที่จะตอบโตอยางสรางสรรคและเชื่อมั่นตอ
สถานการณที่เปลี่ยนไปและขอเรียกรองที่ไมคุนเคย... 
เปนการแกปญหาตางๆ ที่พบในบาน ในการศึกษา 
ในการทำงาน เพ่ือใหสามารถทำส่ิงท่ีดีตอตนเองและ
ชุมชนของตน (Seltzer and Bentley, 1999) 

จากเอกสารของ Qualifications and 
Curriculum Authority (QCA, 2005) ไดขยายความ
เขาใจเก่ียวกับนิยามความสรางสรรควา เปนรูปแบบ
การคิดและเจตคติที่แสดงออกมาในลักษณะกิจกรรม
การเรียนรูตางๆ เชน การต้ังคำถาม การถกเถียง  
การสันนิษฐาน การต้ังสมมุติฐาน การประดิษฐ 
สิ่งใหมโดยการเช่ือมโยงหรือเชื่อมตอสิ่งที่โดยปกติ 
ไม เกี่ ยว กัน . . .การคาดการณสิ่ งที่น าจะเปน . . .  
การทดลองทางเลือกใหมๆ... ไตรตรอง ทบทวน  
ตอความคิด การกระทำ และผลลัพธที่เกิด 

  
ความคิดสรางสรรค – สนุกกับคุณคา ความใหม 
ทักษะการคิด นิสัยของใจ และความเปนไปได 

ทุกคนตองการความคิดสรางสรรค ทุกคน
ควรตองการความคิดสรางสรรค ความคิดสรางสรรค
ทำใหชีวิตสนุก นาสนใจ และบรรลุผลยิ่งกวา 

ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถหลัก
ที่จำเปนตอการบรรลุความสำเร็จ 

หากปราศจากความคิดสรางสรรค จะมีก็

แตเพียงการทำซ้ำและงานกิจวัตร ความคิดสรางสรรค
จึงจำเปนตอการเปล่ียนแปลง การปรับปรุง และ 
การกำหนดทิศทางใหม ๆ 

ความคิดสรางสรรค ไมใชความสามารถพิเศษ 
(talent) ไมใชพรสวรรคที่ติดตัวมาต้ังแตเกิด แตคือ 
ทักษะ (skill) ที่สามารถเรียนรูได ฝกฝนได พัฒนาได 
ใชได และประยุกตได 

ความคิดสรางสรรค สรางสรรคสิ่งที่ไมเคยมี
มากอน สิ่งนั้นตองมี “คุณคา” (value) และมี “ความ
ใหม” (newness) ไมใชการทำซ้ำ แตเกิดจาก “ทักษะ
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ทางการคิด” (mental skill) และ “นิสัยของใจ” (mental 
habit or the habit of mind) ที่พยายามหาทางใหม 
ทางอ่ืน โดยเห็นความสำคัญของ “ความเปนไปได”  
(possibility) 

เอ็ดเวิรด เดอ โบโน (Edward De Bono, 
2007) กลาววา ใชความคิดสรางสรรคใหมีเสนห 
ยิ่งขึ้นโดยการเปลี่ยนความคิดจิตใจใหม  ทั้งนี้ เสื้อผา 
เครื่องสำอาง อาหาร และการฟตรางกายของคนท่ี
แมแตหลอสวยโดยธรรมชาติหรือดวยมือหมอ จะหมด
เสนหลงหากไมมีสมอง หากความคิดจิตใจทึบท่ือ  
ไมมีชีวิตชีวา เสนหของคนนั้นอยูที่ความคิดจิตใจ 
ความงามของความคิดจิตใจ (a beautiful mind) ซึ่ง
จำตองมีความคิดสรางสรรค จินตนาการ และความ
เขาอกเขาใจ (creativity, imagination and empathy) 
ที่ใครๆ ก็เรียนรูได 

จินตนาการจะ เ กิดขึ้ น ไดต องมีความ
เพลิดเพลินกอน ในการจัดแสดงในสถานที่ เชน 
พิพิธภัณฑที่มุงใหเกิดการเรียนรูอยางสรางสรรคไม
จำเปนตองแสดงความเปนจริงเสมอ เพราะจะขาด
ความนาสนใจ หากสิ่งที่จัดแสดงในลักษณะตำนานท่ี
ทำใหดูเพลิดเพลินแลวจะกอใหเกิดจินตนาการใน
เรื่อง อยากรู อยากเขาใจและเปนกลไกท่ีสำคัญใน
การเช่ือมโยงความรูตางๆ ที่เปนเส่ียงๆ ใหเปนองค
รวมแหงความรูและความจริงได 
 
แหลงเรียนรู – บอเกิดแหงความรู  

แหลงเรียนรูมีหลายความหมาย ไดกำหนด
ความหมายวาหมายถึง แหลงหรือท่ีรวมขอมูล ขาวสาร 
ความรู สารสนเทศ ในลักษณะท่ีเปนสถานท่ี ศูนย

รวม บุคคล กิจกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น พิธีกรรมทาง
ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ที่สามารถใหความรู
ทางวิทยาการและประสบการณที่สนับสนุนสงเสริม
ใหผูสนใจแสวงหาความรูไดดวยตัวเอง ตามอัธยาศัย 
ตามศักยภาพและโอกาสตามความสามารถในการ

เรียนรู  (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 

2544 ; กรมวิชาการ, 2545 และสุมาลี สังขศรี และ
คณะ, 2548) 

สังคมและวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีแยกจากกัน
ไมได โดยผูคนที่อยูรวมกันมาชานานยอมมีวิถีทาง 
ในการดำรงชีวิตรวมกัน วัฒนธรรมจึงหมายถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา อาหาร การแตงกาย 
ความเชื่อ และทุกส่ิงทุกอยางท่ีคนในสังคมนั้นสราง
ข้ึนมา ปจจุบันมีการใหความสำคัญและสงเสริมแหลง
เรียนรูทางวัฒนธรรมตามพื้นท่ีตางๆ ทั่วประเทศเปน
จำนวนมาก มีทั้งการจัดตั้งเปนแหลงเรียนรูโดยบุคคล 
ชุมชน องคกร และหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
แตละพื้นท่ีมีการบริหารจัดการและดำเนินงานท่ีเปน
อิสระ 

 
แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม – พลวัตแหงการ
ถายทอดวิถีชีวิต 

การเรียนรูเปนกระบวนการไดมาซึ่งความรู
และเก็บรักษาความรูไวใช สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ (2551) ไดกำหนดความหมาย
ของคำวา “แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม” ไวในหนังสือ 
เกณฑมาตรฐานและแนวทางการดำเนินงานแหลง
เรียนรูทางวัฒนธรรม ดังนี้  

แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม หมายถึง “แหลง” 
หรือ “ที่รวม” ซึ่งอาจเปนสถานท่ีหรือศูนยรวมที่

ประกอบดวยความรู สาระความรู และกิจกรรมท่ีเก่ียว
กับชีวิต วัฒนธรรม ซึ่งมีคุณคาของคนในชุมชน
เปนความรูทางวัฒนธรรมท่ีมีการปรับเปล่ียน เพ่ิมเติม
อยูเสมอโดยคนในชุมชน และมุงเนนท่ีจะถายทอด

ความรูความเขาใจใหกับคนทั้งในทองถิ่นของตนเอง
และคนในสังคมภายนอก ไดเขาใจถึงชีวิต วัฒนธรรม
ของสังคมนั้น  

แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมมีบทบาทหนาท่ี
ในหลายอยาง คือ  

1) เปนสถานท่ีรวบรวมและจัดแสดงเร่ืองราว
ทางวัฒนธรรม  

การเรียนรูเชิงสรางสรรคจากแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม 
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2) เปนสถานท่ีใหความรูในรูปแบบการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่หลากหลาย  

3) เปนการสรางกระบวนการเรียนรูไดดวย
ตนเอง   

4) เปนเวทีใหคนในชุมชนทองถ่ินรวมกันสราง
เรื่องราวประวัติศาสตรและสังคมของตนเองขึ้น   

5) เปนการจัดหาความรวมมือ โดยรวมมือ
กับภาครัฐ เอกชน และชุมชนในทองถิ่น เพ่ือจัด 
ทำองคความรูและบูรณาการกับองคกรตางๆ เพ่ือให
ทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการจัดการกระบวนการ
เรียนรูในแหลงเรียนรู 

6) มีส่ือท่ีใชในการนำเสนออยางหลากหลาย  
การเรียนรูอยางสรางสรรคโดยใชแหลงเรียนรู
ทางวัฒนธรรม-ตามอัธยาศัย ยืดหยุน เอ้ืออำนวย 

เพ่ือใหเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น หลายหนวยงานไดมีนโยบายในการจัดทำ
ขอมูลและจัดต้ังแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชน
ตางๆ เชน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โรงเรียน 
และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ มีการรวบรวม สืบคน 
จัดทำฐานขอมูล และบางแหงไดสรางเปนศูนยเรียนรู
หรือพิพิธภัณฑทองถ่ินกันมาก ท้ังของรัฐ องคกรทองถ่ิน 
และเอกชน มีทั้งท่ีจัดต้ังโดย สวนบุคคล วัด และ
โรงเรียนโดยจะเปนที่รวบรวมสิ่งของท่ีเปนมรดกทาง
วัฒนธรรม ขอมูล ความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ

ใหคนภายในไดเรียนรูและถายทอดสูคนรุนหลังๆ และ
ขณะเดียวกันเพ่ือใหคนภายนอกไดเรียนรูวาแตละ
ทองถิ่นมีความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร และสังคมท่ีแตกตางไป มีระบบการ
บริหารจัดการแหลงเรียนรูและพิพิธภัณฑหลาย 
รูปแบบ อยางไรก็ตาม เพ่ือใหแหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรมท่ีมีอยูสามารถใชประโยชนไดตามบทบาท
หนาท่ีที่กำหนดไว สิ่งสำคัญท่ีควรคำนึงถึง คือ  
การบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู และจัดการเรียนรู
อยางไรใหเปนการเรียนรูอยางสรางสรรค การให
ความหมายและความรูจากส่ิงท่ีแสดงจึงเปนเร่ืองสำคัญ 

ท้ังน้ีการบริหารจัดการเรียนรู มีข้ันตอน ดังน้ี 
1. รวบรวมและจัดแสดงเ ร่ืองราวทาง

วัฒนธรรม ภาพลักษณท่ีปรากฏใหเห็นของแหลงเรียนรู
จะเปนความประทับใจเบื้องตน ไดแก ความสะดวก
ของเสนทางเดินชม ความสะอาด และเรื่องราวของ
สิ่งของที่จัดแสดงวามีความนาสนใจ มีความตอเนื่อง
เปนระบบ มีการปรับเปล่ียนใหทันสมัยเสมอ มีแนวคิด
ในการจัดแสดงท่ีสรางสรรคหรือไม โดยเนนใหผูมา
เรียนรูไดรับสิ่งที่เปนความหมายและความรูผนวกกับ
จินตนาการ เชน การใชคำถามเพ่ือใหผูชมไดคิดและ
คนหา ปริศนาคำทาย การเชื่อมโยงกับจุดแสดงอื่นๆ 
การใชสีสันที่แตกตาง ใชสื่อสรางสรรค ใชการตูนเปน
ตัวเดินเรื่อง เปนตน 

2. กำหนดสถานท่ีใหความรูในรูปแบบการ
 

    

ศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึงเปนการศึกษาที่ไมมีรูป
แบบตายตัว มีวิธีการท่ีหลากหลายที่นำไปสูการเรียน

รู เปนการศึกษาที่เกิดข้ึนตามวิถีชีวิตท่ีเปนการเรียนรู
จากประสบการณ จากการทำงาน จากบุคคล จาก
ครอบครัว จากชุมชน จากแหลงความรูตางๆ เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ความบันเทิง และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยมีลักษณะที่สำคัญคือ “ไมมี” ไมมี
หลักสูตรไมมีเวลาเรียนท่ีแนนอน ไมจำกัดอายุ  
ไมมีการลงทะเบียน และไมมีการสอน ไมมีการรับ

ประกาศนียบัตร มีหรือไมมีสถานท่ีเรียนที่แนนอน 
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เรียนท่ีไหนก็ได ลักษณะการเรียนสวนใหญเปนการ
เรียนเพ่ือความรูและนันทนาการ อีกทั้งยังไมจำกัด
เวลาเรียน สามารถเรียนไดตลอดเวลาและเกิดข้ึนใน
ทุกชวงวัยตลอดชีวิต (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 
2538)  แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมเปนเร่ืองราววิถี
ชีวิตของชุมชนนั้นๆ คนในชุมชนสามารถเรียนรูไดทุก
เมื่อ แตมีขอนากังวลคือ คนใน “ลืม” ที่จะหันมามอง
และทบทวนเร่ืองราววัฒนธรรมชุมชนของตน แตมี

กระแสคนนอกท่ีสนใจเรียนรูอดีตและความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม จึงทำใหแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมยัง
คงมีความสำคัญตอการเรียนรู การสงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูอยางสรางสรรคตามอัธยาศัยสามารถทำได
โดยการจัดนทิรรศการ การใชสื่อ การเสนอขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต เว็บไซต โปสเตอร กิจกรรมเลาเรื่องราว
ทางวัฒนธรรม ละคร และหนังสั้น เปนตน 

3. สรางกระบวนการเรียนรูไดดวยตนเอง 
โดยมีหลักการท่ีผู เ รียนจะเรียนรูตามความสนใจ 
ความตองการ และความถนัดอยางมีเปาหมาย เลือก
วิธีการเรียนรู และสามารถประเมินผลการเรียนรูของ
ตนเองได  ดังน้ัน ในการจัดการเรียนรูทางวัฒนธรรม
ควรตองคำนึงถึงผูเรียนที่มีความแตกตางกันในแตละ

บุคคล ทั้งความสามารถในการเรียนรูและวิธีการเรียน
รู ควรมีการจัดการขอมูล เนื้อหา เวลา ใหเอื้อตอ 
ผูเรียนและใหสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณเดิม
ได หรือสามารถสรางสรรคเปนแนวคิดใหม ๆ ได เชน 
บทเรียนสำเร็จรูป ชุดการเรียนรู และเกมส โดยมี
บุคลากรที่เขาใจและคอยเอื้ออำนวยการเรียนรู 

4. คนในชุมชนทองถ่ินรวมกันสรางเรื่องราว
ประวัติศาสตรและสังคมของตนเอง ความคงอยูและ
ความหมายของแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมเปนเรื่อง
ของชุมชน การสรางการมีสวนรวมในการศึกษาสืบคน 
ทบทวนตรวจสอบขอมูล นำเสนอผล รวบรวม จัดเก็บ 

นำเสนอ เผยแพร สรางสรรควิธีการและกิจกรรม 
เพ่ือสงเสริมการเรียนรู กระบวนการทั้งหมดควรเกิด
จากคนในชุมชน หรือเปนความรวมมือกับนักวิชาการ 

นักวิจัยชุมชนที่ทำงานรวมกัน และสถาบันการศึกษา

ทั้งระดับโรงเรียนและระดับอุดมศึกษา สามารถ
เชื่อมโยงกระบวนการสืบคน ถายทอดแหลงเรียนรู

ทางวัฒนธรรมชุมชนกับภารกิจการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมได จากการวิจัยปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม (Participatory Action Research) ใน
โครงการสืบคนประวัติศาสตรวัฒนธรรมทองถ่ิน: การ
เรียนรูกระบวนการเสริมศักยภาพการวิจัยชุมชนใน

พื้ น ท่ี อ ำ เภอหว าน ใหญ และอำ เภอหนอง สู ง  
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จังหวัดมุกดาหาร (คีรีบูน จงวุฒิเวศย และมาเรียม 
นิลพันธุ, 2548) ไดเสนอรูปแบบ กระบวนการ และ
เทคนิคการดำเนินงานรวมกับชุมชนโดยยึดหลักการ
ทำงานรวมกันทุกขั้นตอน กำหนดประเด็นรวมกัน 
เปดเผยขอมูล ทำงานตามสภาพธรรมชาติ (Natural 
Setting) ยืดหยุน สรางความไววางใจ ทำงานบนความ
สัมพันธแบบเครือญาติ ทำงานรวมกับกลุมคนที่
หลากหลายตางบริบท เพศ วัย และอาชีพ ชักชวน
เด็กและเยาวชนใหเขามามีสวนรวม ใชการสนทนา 
ซักถามเพ่ือกระตุนใหคิดและรวมกันหาคำตอบ  

เปดโอกาสใหคนในชุมชนไดแสดงอัตลักษณ รวม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีแลกเปล่ียนความรู
ประสบการณ และการจัดแสดงขาวของที่แสดงถึงวิถี
วัฒนธรรมชุมชน ถายทอด ประชาสัมพันธ ผานงาน
บุญ งานพิธี เชื่อมโยงเรื่องราววัฒนธรรมเขากับความ
สนุกสนาน กิจกรรมบันเทิงของชุมชน ใหการยอมรับ
นับถือใหเกียรติและยกยองผูอาวุโสในชุมชน มี 
พลวัตในการทำงานอยางตอเนื่อง และมองชุมชน 
ทั้งระบบแบบองครวม ใหเห็นความสัมพันธเชื่อมโยง
กับมิติตาง ๆ 

5. จัดหาความรวมมือ โดยรวมมือกับภาค
รัฐ เอกชน และชุมชนในทองถิ่น เพื่อจัดทำองคความ
รู ความรวมมือกันระหวางภาคสวนตาง ๆ และ
บูรณาการกับองคกรตาง ๆ เพ่ือใหทุกภาคสวนไดมี
สวนรวมในการจัดการกระบวนการเรียนรูในแหลง
เรียนรู ความรวมมือดังกลาวไมเพียงแตทำใหองคความ
รูของชุมชนทองถ่ินมีความสมบูรณขึ้น ยังกอใหเกิด

ความผูกพัน ความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นนั้นดวย 
ดังขอเสนอแนะจากงานวิจัย เรื่อง แนวทาง

การสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตดานมรดก

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน (คีรีบูน จงวุฒิ
เวศย และคณะ, 2557) การจะพัฒนาและใชประโยชน

จากแหลงเรียนรู ภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถ่ิน
น้ันควรสงเสริมการทำงานรวมกันระหวางคนในชุมชน
ท้ังตางเพศ ตางวัย ตางสถานะ โดยเช่ือมโยงบูรณาการ
การเรียนรูทุกระบบ เพ่ือใหเปนการเรียนรูตลอดชีวิต 
ระดมทรัพยากร คน ทุน การสนับสนุนจากทุกภาค
สวนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม สรางเครือขายคนทำงาน
วัฒนธรรมชุมชนทั้งแบบเปนทางการและไมเปน 

ทางการ มีการจัดการความรูวัฒนธรรมชุมชน กำหนด
อัตลักษณของชุมชนเพื่อสรางความรักสามัคคี  
เห็นคุณคาในเชื้อชาติและถิ่นกำเนิด และการยกยอง

ใหความสำคัญตอแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม บุคคล
ผูเปนภูมิปญญา และผูรวมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู 
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6. สื่อที่ใชในการนำเสนอ มีสื่อที่ใชในการ
นำเสนออยางหลากหลาย เพื่อใหนาสนใจ ไมนาเบื่อ 
เหมาะสมและตอบสนองตอการเรียนรูของคนทุกเพศ
ทุกวัยได ในการพัฒนาสื่อนอกจากการศึกษาสภาพ
และความตองการเรียนรูของชุมชนแลว ควรมีบุคคล
จากชุมชนเขามามีสวนรวมเพ่ือใหตระหนัก เห็นคุณคา
และสอดคลองกับสภาพและความตองการท่ีแทจริง 
ในกระบวนการผลิตส่ือ เน้ือหา ตัวส่ือ และการนำเสนอ

เปนเรื่องที่ทาทายมากกับความสรางสรรค เพราะการ
ผลิตสื่อสามารถคิดใหแตกตาง นาสนใจ กระตุน 
การเรียนรูไดอยางดี อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา 
ทามกลางความลาหลังทางเทคนิคในการจัดแสดง
สิ่ งของในพิพิธภัณฑของประเทศเพ่ือนบานน้ัน  
ปรากฏวาเขามีอะไรที่ใหทั้งความรู ความหมาย และ
ความเพลิดเพลินทางจินตนาการไดดีกวาพิพิธภัณฑ
หลายๆแหงของเรา (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2548) 

แนวทางการสงเสริมการจัดการเรียนรู
อยางสรางสรรคผานแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม  

การสงเสริมการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรค
ผานแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมสามารถดำเนินการได 
ดังนี้  

1. สงเสริมใหมีเครือขายแหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรม เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน 

2. ใชกลยุทธการมีสวนรวมของชุมชนเปน
หัวใจสำคัญตอความอยูรอดและความย่ังยืนของ 

แหลงเรียนรูทางวฒันธรรม  
3. เสริมสรางใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู

จะทำใหเกิดการพัฒนาท้ังองคความรูและแหลงเรียน

รูทางวัฒนธรรม 
4. บริหารจัดการแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม

ไรพรมแดน (Cultural learning resource without 

walls) ในความหมายท่ีวาทำใหทั้งชุมชนเปนแหลง
เรียนรู 

5. มุ งการจัดประสบการณเ รียนรูทาง
วัฒนธรรมแบบส่ือสารโตตอบกัน (Interactive learning 
experiences) ในแหลงเรียนรูใหมากที่สุด เปนการ

เพิ่มความนาสนใจ 
6. ออกแบบการจัดแสดงใหเปนหองทดลอง

การเรียนรู (Design as a learning lab) 
7. จัดหาเงินทุนและการสรางความย่ังยืน  

(Funding and sustainability) เพ่ือชวยสนับสนุน
การดำเนินงานของแหลงเรียนรู 

8. สรางความสัมพันธที่มีความหมาย 
และหุนสวนท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ (Creating 
meaningful relationships and specialized 

partnerships) เพ่ือชวยค้ำจุนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม 
ของชุมชนทองถิ่น  

บทบาทของสถาบันการศึกษา มีพันธกิจดาน

การบริการวิชาการแกสังคมและ การทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรมที่เพ่ิมข้ึนจากการสอนและวิจัย เปนการ
บริการชุมชนและถือไดวาเปนสวนหนึ่งของความ
รับผิดชอบการบริการของมหาวิทยาลัยตอสังคม  
(University Service Responsibility) ปจจุบันไดมี

เค รือข ายการทำงานวิชาการร วม กันระหว าง
มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)  
มีหลักการพื้นฐานในการทำงาน 4 ประการ ไดแก  

1) รวมคิดรวมทำแบบหุนสวน (Partnership) 2) รวม
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สรางประโยชนรวมกัน แกผูเกี่ยวของทุกฝาย (Mutual 
benefits) 3) รวมใชความรูและเกิดการเรียนรูรวมกัน 
(Scholarship) และ4) รวมประเมินผลกระทบตอสังคม
ท่ีประเมินได (Social impact) โดยมีประเด็นท่ีเก่ียวของ
คือ มหาวิทยาลัยรับรูและยอมรับคุณคา (Values) 
วัฒนธรรม (Culture) ความรูและทักษะ (Knowledge 
and skills) ของสังคม และทำงานใหเกิดประโยชนแก
ทั้งสองฝายรวมกัน 

การเรียนรูเชิงสรางสรรคจากแหลงเรียนรู
ทางวัฒนธรรม คงไมใชหนาท่ีของใครคนใดคนหนึ่ง
หรือของหนวยงานใดโดยเฉพาะ เพราะวัฒนธรรม
เปนเร่ืองของทุกคนในชาติ การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
เพื่อสงตอไปสูคนรุนตอไป เพื่อใหวัฒนธรรมยังคงอยู 
และเพื่อเปนฐานความรูความคิดในการใชวัฒนธรรม
เพื่อตอยอดสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ อยางย่ังยืนที่
จะยังประโยชน การปลูกฝงการเรียนรูเชิงสรางสรรคจะ
ชวยเสริมทักษะการคิด จินตนาการ ซึ่งเปนเปาหมาย
หนึ่งของการศึกษาเรียนรูที่ตองการใหคนในชาติมี
คุณสมบัติของผูคิดสรางสรรค ท่ีจะสามารถเผชิญปญหา
และภาวะการเปล่ียนแปลงตางๆ ไดอยางชาญฉลาด 
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Tablet and educational opportunities  
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ทิพรัตน  สิทธิวงศ ** 

 

บทคัดยอ 

แท็บเล็ตเปนเครื่องมือที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการพกพา มีการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
แบบไรสาย และสามารถใชงานตอเนื่องไดนานถึง 8 ชั่วโมง ทำใหสามารถใชงานไดทุกที่ทุกเวลา แท็บเล็ตเปน
เคร่ืองมือที่ไดรับความนิยมในการติดตอสื่อสารกันภายในสังคมออนไลน ซึ่งเปนสังคมที่รวบรวมแหลงความรู
ไวอยางมากมาย จึงทำใหเครื่องมือหนึ่งท่ีชวยสงเสริมการศึกษาภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงการ
ศึกษาตลอดชีวิต เน่ืองจากเปนเครื่องมือที่ทำใหคนทุกเพศทุกวัยสามารถเขาถึงแหลงรวบรวมความรู และมี
โอกาสทางการศึกษาไดอยางเทาเทียมกัน 
คำสำคัญ : แท็บเล็ต, การศึกษา, แท็บเล็ตกับการศึกษา 

 

Abstract 

 Tablet is a small, lightweight for portability. It is connected to the wireless internet and 
can be used continuously for up to 8 hours. It can be used at anytime and anywhere. Tablet is a 
popular tool for communication within online socials which collect a lot knowledge. It is the tool that 
helps promote education both inside and outside the school, include Lifelong Education. Because 
of it is a tool that makes people of all ages can access to knowledge resources and educational 
opportunities equally. 

Keywords : Tablet PC, Educational, Tablet PC and Educational 

บทนำ 
ปจจุบันแท็บเล็ตและสมารทโฟนเปน

เค ร่ืองมือท่ีใช ในการติดตอ ส่ือสารท่ีนิยมใชกัน 

อยางแพรหลาย จากงานคอมมารต ไทยแลนด 2013 
ชี้ใหเห็นพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีใชจายในงาน พบวา
แทบ็เลต็และสมารทโฟนไดรบัความนิยมเพ่ิมขึน้ 20 % 

ทำใหยอดขายของงานเปนไปตามเปา สวนดานกิจ
กรรมเวิรคชอปและสัมมนาเสริมความรูภายในงานมี

ผูสนใจเขารวมอบรมเปนจำนวนมาก เนื่องจากตอบ

โจทยของคอไอทีที่สนใจการทำธุรกิจบนโลกออนไลน 
จากหัวขอ “จาก e-commerce สู social commerce 
ชองทางธุรกิจที่สดใส” และ “การใช Social Media 
ใหเกง ไมเหมือนใคร” รวมทั้งการประมูลสินคาไอที 
ประมูลเริ่มตนในราคา 1 บาท ไดรับความสนใจมี 

ผูเขามาชมงานรวมประมูลเปนจำนวนมาก ซึ่งชี้ให

แท็บเล็ตกับโอกาสทางการศึกษา 
สุกนตธี  เอื้อทวีสัมพันธ, ทิพรัตน  สิทธิวงศ   
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เห็นวากระแสความตองการในโลกดิจิตอลและออนไลน
มีแนวโนมจะมากข้ึนเร่ือยๆ ตามกระแสสังคมโซเชีย
ลเน็ตเวิรก (เว็บไซตคอมมารตไทยแลนด, 2556) 

การใชงานแท็บเล็ตมีหลายดาน ตัวอยาง
เชน ดานการศึกษามีการใชงานแท็บเล็ต ไดแก  
ใชแท็บเล็ตแทนตำราเรียน, ใชงานในการบันทึกการ
เรียนการสอน, สามารถคนหาขอมูลตางๆ ไดโดยงาย 
โดยการคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต, สามารถใช
แอพพลิเคชันเปนสื่อประกอบการเรียนการสอน และ
สื่อสารผานการเช่ือมตออินเตอรเน็ตไดทุกที่ทุกเวลา 
โดยการตออินเตอรเน็ตแบบไรสาย (พงศสุข หิรัญพฤกษ
, 2555) โดยเฉพาะการใชแท็ตเล็ตดานการติดตอส่ือสาร 
ซึ่งนิยมใชงานสูงสุดในป 2556 คือ เครือขายสังคม
ออนไลน อยาง Facebook ที่มียอดใชงานเฉล่ียตอ
เดือนถึง 103 ลานคน รองลงมาคือ การใชงาน Google 
Search ที่มียอดใชงานเฉลี่ยตอเดือนถึง 76 ลานคน 
(เว็บไซตกระปุกดอทคอม, 2556) 

จากการใชงานแท็บเล็ตในการคนหาขอมูล
ที่นิยมมากเปนการเพ่ิมโอกาสใหผู เ รียนสามารถ 
เรียนรูไดดวยตนเองได ครูผูสอนจะทำหนาท่ีให 
คำปรึกษา หรือสั่งงานผาน Facebook ทำใหสามารถ 
ติดตอ หรือตอบคำถามของผูเรียนไดอยางรวดเร็ว 
การใช Facebook ในลักษณะน้ีเปนลักษณะการเรียน
ทางไกล หรือการเรียนแบบออนไลน ซึ่งชวยใหครู 
ผูสอนกับผูเรียนมีปฏิสัมพันธนอกชั้นเรียนมากขึ้น  

 

แท็บเล็ต คือ อะไร ? 
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ

แท็บเล็ตท่ีคลายคลึงกันวา แท็บเล็ต หมายถึง อุปกรณท่ี

ผสมผสานระหวางคอมพิวเตอรกับโทรศัพทมือถือท่ีมี
ขนาดเล็กสะดวกในการพกพา ทำงานบนจอสัมผัส  
มีอุปกรณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบไรสาย  และมีความ
สามารถในการใชงานไดคลายคลึงกับคอมพิวเตอร 
เชน พิมพงาน เช็คอีเมล ทองเว็บไซต ดูหนังฟงเพลง 

เลนเกม เปนตน (ณัฐภูมิ โอภาภิบาล, 2555.  

เว็บไซตแท็บเล็ตดี, 2553. ยืน ภูวรวรรณ, 2554. และ
ธันว  บัวเนียม, 2554) 

ระบบปฏิบัติการในแท็บเ ล็ต ( เ ว็บไซต 
แท็บเล็ตดี, 2554) มีหลายระบบปฏิบัติการดังนี้ 

1. iOS ระบบปฏิบัติการจากคายแอปเปล  
(Apple) ซึ่งแท็บเล็ตที่ใชอยูก็คือ iPad  

2. Android ระบบปฏิบัติการจากคายกูเกิ้ล 
(Google) เดิมทีทางกูเกิ้ลไดพัฒนาข้ึนมาใชสำหรับ
โทรศัพทสมารทโฟน ซึ่งก็มีบางคายไดนำไปปรับปรุง
แลวใสในแท็บเล็ต ตัวอยางเชน Samsung Galaxy 
Tab  

3. Windows ระบบปฏิบัติการจากคายไมโคร
ซอฟต (Microsoft)  

4. BlackBerry Tablet OS ระบบปฏิบัติการ
จากคาย RIM เจาของโทรศัพทสมารทโฟน BlackBerry 

ระบบปฏิบัติการท้ัง 4 คายนี้ ประเทศไทย
นิยมใชอยูสองคาย คือ iOS และ Android และ 

แท็บเล็ตท่ีรัฐบาลแจกนักเรียนชั้น ป. 1  
ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เน่ืองจากระบบ
ปฏิบัติการ 

แอนดรอยด มีลักษณะเปน Open Source 
ซึ่งเปดใหนักพัฒนาสามารถนำโคดไปแกไข ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงได ดวยภาษาจาวา ที่สำคัญยังเปดใหใช
งานฟรี ในลักษณะซอฟตแวรเสรี 

ลักษณะเดนของแท็บเล็ต มีดังนี้ 
1. การเชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบไรสาย 

สามารถใชงานได 2 แบบ คือ แบบที่มีการเช่ือมตอ
เฉพาะ Wi – Fi และแบบท่ีเชื่อมตอทั้ง Wi – Fi และ

โครงขายโทรศัพทเคล่ือนที่ 3G (เว็บไซตมีเดียไทย

แลนด, 2555) ซึ่งชวยเปดโลกทัศนใหผูเรียนไดศึกษา
วัฒนธรรมตางแดนผานอินเตอรเน็ตไดทุกท่ีทุกเวลา 
(แท็บเล็ตการศึกษา, 2555) 

2. แท็บเล็ตมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ทำให 
ผูเรียนไมจำเปนตองถือหนังสือท่ีมีน้ำหนักมาก แท็บเล็ต
เปรียบเสมือนคลังขอมูลเคลื่อนที่ที่มีขนาดเล็กและ

แท็บเล็ตกับโอกาสทางการศึกษา 
สุกนตธี  เอื้อทวีสัมพันธ, ทิพรัตน  สิทธิวงศ   
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น้ำหนักเบา สามารถบรรจุขอมูลเปนส่ืออิเล็กทรอนิกส
ซึ่งใชพื้นท่ีนอยกวาการบันทึกขอมูลลงหนากระดาษ
ถึง 400 เทา (เว็บไซตเด็กดี, 2555) 

3. ระยะเวลาในการใชงานตอเนื่องนาน
ประมาณ 5 – 8 ชั่วโมง และมีระบบจัดการพลังงาน 
ที่สามารถตรวจสอบวาผูใชใชงานแท็บเล็ตอยูหรือไม 
(เว็บไซตมีเดียไทยแลนด, 2555) ซึ่งเปนการประหยัด
พลังงานทำใหสามารถใชงานแท็บเล็ตไดนานขึ้น 

4. แท็บเล็ตสามารถบรรจุเกมและบทเรียน
เสริมสรางสาระการเรียนรู ทำใหผูเรียนเรียนผานส่ือ
ตางๆ ได (เว็บไซตเด็กดี, 2555) ซ่ึงส่ือดังกลาวสามารถ
ตอบสนองตอการเรียนรูเปนรายบุคคลได (สุรศักดิ์ 
ปาเฮ, 2554) จึงทำใหผู เ รียนตั้งใจเรียนมากข้ึน 
(แท็บเล็ตการศึกษา, 2555)  

5. แท็บเล็ตเปนสื่อที่กอใหเกิดการสราง 
ปฏิสัมพันธของสังคม จากการสืบคนขอมูลขาวสาร
และการนำเสนอผานแท็บเล็ต ซึ่งเปนการชวยแบงปน
ประสบการณความรู เกิดการแพรกระจายและแบงปน
สาระความรูในยุคแหงสังคมขาวสารได (สุรศักด์ิ  
ปาเฮ, 2554) 

 
แท็บเล็ตกับโอกาสทางการศึกษา 

แท็บเล็ตสามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
ไดหลายดาน ไดแก ใชแท็บเล็ตแทนตำราเรียน จำพวก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e – book) , ใชงานในการบันทึก
การเรียนการสอน เชน จดบันทึก, พิมพ, บันทึกเสียง

หรือวีดีโอ และถายภาพ เปนตน สามารถคนหาขอมูล
ตางๆ ไดโดยงาย โดยการคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
สามารถใชแอพพลิเคชันเปนส่ือประกอบการเรียน

การสอน และสื่อสารผานการเชื่อมตออินเตอรเน็ต 
ไดทุกท่ีทุกเวลา โดยการตออินเตอรเน็ตแบบไรสาย 
ติดตอครูผูสอนนอกช้ันเรียนทางจดหมายอิเล็ทรอนิกส  
(e – mail) หรือทาง Facebook (พงศสุข หิรัญพฤกษ, 
2555) อีกท้ังลักษณะเดนของแท็บเล็ต คือ มีขนาด
เล็ก น้ำหนักเบา ใชงานไดนานหลายช่ัวโมง และ

สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบไรสาย อยาง Wi–Fi 
และโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ทำใหพกพาไดสะดวก
และเชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบไรสายไดทุกท่ีที่มีการ
สัญญาณ Wi–Fi และสัญญาณโครงขายโทรศัพท
เคล่ือนท่ี ซึ่งการเชื่อมตออินเตอรเน็ตไดสะดวก 
ชวยเพ่ิมโอกาสในการคนควาความรูผานทาง เวิลด
ไวดเว็บ (World Wide Web), เสิรชเอ็นจิน (Search 
Engine), youtube เพื่อแสวงหาความรูเพื่อการศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

การศึกษาในระบบ รัฐบาลมีนโยบายและ
งบประมาณท่ีสามารถสนับสนุนทางการศึกษาใหกับ
นักเรียนในระดับชั้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในดาน
อุปกรณการเรียนการสอน โดยรัฐบาลไดจัดต้ังโครงการ 
One Tablet Per child เพ่ือแจกแท็บเล็ตใหแกนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทุกคนทั่วประเทศ สำหรับเปน
อุปกรณในการเรียนรูเพ่ิมเติมจากท่ีครูผูสอนสอน 
ในช้ันเรียน และรัฐบาลไดจัดระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ใหกับโรงเรียนท่ีไมมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ต หรือ
มีระบบอินเตอรเน็ตท่ีไมสามารถทำงานไดเต็มศักยภาพ 
รวมถึงการจัดอบรมครูผูสอนในการใชงานแท็บเล็ต 
ในการเรียนการสอน กอนแจกแท็บเล็ตใหแกนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทุกคนทั่วประเทศนั้น รัฐบาลมี
การทดลองใชและการวิจัย ตัวอยางเชน การทดลอง
ใชแท็บเล็ตของนักเรียนในช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนดาราคาม กรุงเทพมหานคร พบวา แท็บเล็ต
มีสวนชวยกระตุนการเรียนรูไดดีกวาตำราในกระดาษ 

(เว็บไซตสนุก, 2555) สวนดานการวิจัยมีโครงการ
วิจัยการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพ่ือการศึกษาในหอง
เรียน มีผลเบื้องตนวา การใชแท็บเล็ตทำใหนักเรียนมี

ความสนใจคนความากข้ึนอยางชัดเจน (สำนักงาน
ขาวไทย, 2555) และโครงการวิจัยนำรองการประยุกต
และบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการเรียน 

การสอนในระดับชัน้ ม.1 ทีโ่รงเรยีนหอวัง กรงุเทพ พบวา 
ทำใหเด็กไดเรียนรูนอกหองเรียนมากข้ึน ไมจำเปน
ตองอยูในหองเรียนเพียงอยางเดียว (เดลินิวส, 2556) 

แท็บเล็ตกับโอกาสทางการศึกษา 
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ซึ่งการทดลองใชและการวิจัยใหผลสนับสนุนในการ
ใชแท็บเล็ตที่สามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และ
ความนิยมใชงานแท็บเล็ตมากข้ึน ทำใหผูผลิตแท็บเล็ต
หลายคายตางแขงขันกันในการพัฒนาแท็บเล็ตใหมี
การใชงานไดสะดวกย่ิงข้ึน โดยการผลิตอุปกรณเสริม 
เชน ปากกา สไตลัส (stylus pen : s - pen) และ 
แปนพิมพ โดยจำหนายพรอมกับตัวเคร่ืองแท็บเล็ต 
อกีท้ังการแขงขันกันทำการตลาด โดยการจดัโปรโมชนั 
ลดราคา แถมอุปกรณเสริม จึงทำใหแท็บเล็ตมีราคา
ไมแพงมากนัก ทำใหผูปกครองสามารถซื้อแท็บเล็ต
คุณภาพดีใหกับบุตรหลานได 

การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษานอก
โรงเรียน มีลักษณะการศึกษาไมมีระบบการเรียน 
การสอนตายตัว แตหลักสูตรและเวลาเรียนมักเปนไป
ตามความตองการและความสามารถของผูเรียน 
(อดุม เชยกีวงศ, 2551) ในท่ีนี้จะกลาวถึงการศึกษา
ทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช (มสธ) 
ซึ่งรูปแบบการเรียนนั้นผูเรียนเปนผูกำหนดตารางและ
ระเบียบวินัยในการเรียนดวยตนเอง โดยศึกษาจาก
เอกสารชุดวิชาท่ีมหาวิทยาลัยทำข้ึนเปนสื่อหลัก และ
มีการสอนเสริม ณ ศูนยบริการการศึกษาท่ัวประเทศ 
ซึ่งเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกนักศึกษา
จำนวนมากทั่วประเทศ แตมีขอจำกัดตรงท่ีขาด 
ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และระหวาง 
ผูเรียนกับผูเรียน การเรียนการสอนสวนใหญผูเรียน

จะตองเรียนรูดวยตนเอง (ทศพร แสงสวาง, ม.ป.ป.) 
การศึกษาทางไกลนอกจากจะเรียนรูดวยตนเองแลว 

สื่อการสอนมีหลายลักษณะ ตัวอยางเชน สื่อสิ่งพิมพ 
ไดแก เอกสาร ตำรา แบบฝกปฏิบัติ , ส่ือโสตทัศนูปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ไดแก การสอนทางโทรทัศน เทปเสียง
บรรยาย เทปวีดิทัศน และส่ืออิเล็กทรอนิกสและระบบ
โทรคมนาคม โดยใชดาวเทียมและทอใยแกวนำแสง

ในการสงขอมูลขาวสาร (สุพล ฉุนแสนดี, ม.ป.ป.) ซึ่ง
การใชสื่ออิเล็กทรอนิกสและระบบโทรคมนาคม ทำให 
ผูเรียนสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว การใชอุปกรณ

อยางแท็บเล็ตมีความเหมาะสมสำหรับการศึกษา 
ทางไกล คือ สามารถเขาถึงขอมูลผานทางระบบ
โทรคมนาคม การเขาถึงขอมูลผานอินเตอรเน็ต  

แท็บเล็ตสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกท่ีทุกเวลา 
ในสถานท่ีท่ีสามารถใชงานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ไรสายได อีกท้ังแท็บเล็ตยังสามารถใชระบบการเรียน
การสอนทางไกลแบบการประชุมผานวิดีโอ (video 
conferencing) เปนการเรียนการสอนทางไกลแบบ
สองทาง คือ ผูเรียนและผูสอนสามารถมีปฏิสัมพันธ
กันได แมจะอยูหางไกลกัน ดังน้ันแท็บเล็ตจึงเปน
อุปกรณที่ชวยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียน
ในลักษณะการศกึษานอกระบบหรอืการศกึษาทางไกล 

การศึกษาอัธยาศัย มีลักษณะเดนคือ ผูเรียน
เปนผูกำหนดการเรียนรูดวยตนเอง สามารถเลือก 
ที่จะเรียนหรือไมเรียน เรียนเร่ืองใด และพอเพียงแลว
หรือไม ซึ่งแหลงท่ีสามารถศึกษาคนควาท่ีเกิดข้ึนได
ทุกหนทุกแหงตามสถานการณ สถานการณแหงการ
เรียนรูเกิดข้ึนไดทุกเวลา ไมจำกัดสถานท่ี อายุ กลุม 
รูปแบบ หรือวิธีการเรียนรู (ทศพร แสงสวาง, ม.ป.ป.) 
ตัวอยางแหลงเรียนรูการศึกษาตามอัธยาศัย เชน  
การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส (e – Learning) เปน 
รูปแบบของการเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยเครือขาย
อินเตอรเน็ต ซ่ึงมีความยืดหยุนในการปรับเปล่ียนเน้ือหา 
และสะดวกในการเรียนไมจำกัดเวลาและสถานที่,
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e – book) เปนหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสที่อานผานอินเตอรเน็ต มีลักษณะการ
นำเสนอคลายคลึงกับการอานหนังสือทั่วไป,หองสมุด
อิเล็กทรอนิกส (e – Library) เปนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเคร่ืองมือที่ทำใหเขาถึงสารสนเทศใน
หองสมุดท่ีใดก็ได ผานเครือขายอินเตอรเน็ต ตั้งแต
การสืบคน, อาน และการยืม – คืนสารสนเทศท่ีตองการ,
การศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส (e – Education)  

เปนรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเครื่องมือหลักในการดำเนินงาน เพื่อ
ใหผูเรียนสามารถเรียนที่ใดก็ได เม่ือใดก็ได โดยเนน

แท็บเล็ตกับโอกาสทางการศึกษา 
สุกนตธี  เอื้อทวีสัมพันธ, ทิพรัตน  สิทธิวงศ   



70

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

ระบบและกลไกในการดำเนินงานแบบออนไลน, คอรสแวร  
(Courseware) เปนเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสสำหรับการเรียนการสอน
ออนไลน ซึ่งมีการออกแบบใหมีปฏิสัมพันธระหวาง 
ผูเรียนกับเนื้อหา ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน 
โดยใชการส่ือสารผานเครือขาย และ, มหาวิทยาลัย
เสมือนจริง (Virtual University) เปนมหาวิทยาลัยที่มี
การเปดการเรียนการสอนทางไกล โดยกิจกรรมหลัก 
ที่เกี่ยวของกับการดำเนินการจัดการเรียนการสอน จะ
ใชระบบออนไลนเปนหลัก (ทศพร แสงสวาง, ม.ป.ป.) 
จากตัวอยางขางตนพบวา แหลงเรียนรูสวนใหญเรียน
รูแบบออนไลนและเนนการเรียนไดทุกท่ีทุกเวลา  
ซึ่งตรงกับลักษณะของแท็บเล็ตท่ีเหมาะสมสำหรับใช
งานอินเตอรเน็ตไรสายไดทุกท่ีทุกเวลาและพกพาได
สะดวก เน่ืองจากมีน้ำหนักเบา และใชงานไดเปนเวลา
นาน ดังน้ันแท็บเล็ตจึงเปนอุปกรณที่ชวยเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาใหกับการศึกษาตามอัธยาศัย  

ทิศทางในการใชงานแท็บเล็ตกับการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 

ในการศึกษาเรียนรูยุคใหมแหงศตวรรษ 
ที่ 21 นี้ สื่อแท็บเล็ตไดถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมา
ใชประโยชนในการเรียนรู จุดเปลี่ยนแปลงเชิงมโน
ทัศนท่ีสำคัญ คือ ส่ือแท็บเล็ตจะเปนส่ือท่ีชวยแกปญหา
ทางการเรียนรูและวิธีคิดอยางมีวิจารณญาณสูการ
สรางสรรคเชิงเน้ือหาความรูอยางมีสวนรวม (From 
problem solving and critical thinking to content 
creation and collaboration) ดังตัวอยางที่เปนกรณี

ศึกษาจากท่ีไดมีการศึกษาวิจัยสรุปไวดังตอไปน้ี (Intel 
Education , n.d. อางอิงใน สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2555, 
หนา 4 – 5) 

1. ดานภาษา (Language Arts) ส่ือแท็บเล็ต
ชวยสรางเสริมประสิทธิภาพดานการอาน การเขียน 

และการสรางมโนทัศนทางความคิดจากการไดยิน  
ไดรับฟงที่นำไปสูการบันทึกขอมูลของนักเรียน  

2. ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (Math 

and Science) ผูเรียนสามารถใชแท็บเล็ตในการ
สรางสรรค การคิดคำนวณองคความรูไดในหลากหลาย
รูปแบบในการนำเสนอ ทั้งในลักษณะท่ีเปนแผนผัง 
แผนภาพ หรือการพยากรณแนวโนมเชิงอนาคต  
การบันทึกขอสังเกตจากการเรียนท้ังในและนอก 
ชั้นเรียน เหลานี้เปนตน  

3. ดานกระบวนการเรียนรู (Learning)  
สื่อแท็บเล็ตสามารถสนับสนุนการเรียนรูใหนาสนใจ
มากข้ึนในการจัดทำเปนส่ือนำเสนอ (Presentation) 
สวนท่ีเปนเน้ือหาหลัก เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ
ทางการเรียนรูรวมกันของกลุมผูเรียน  

4. ดานกระบวนการเรียนการสอนของครู  
(Teaching) ครูสามารถใชส่ือแท็บเล็ตชวยในการผลิต
สื่อนำเสนอในการจัดการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบ
ของสื่อ PowerPoint เอกสาร Word Docs. รวมทั้ง
การสาธิตอื่นๆ  

5. ดานความประหยัดและความคุมคา (Save 
Time and Money) ชวยใหครูสามารถผลิตสื่อ
สรางสรรคเพ่ือการเรียนการสอนในรูปแบบและระบบ
ของส่ือดิจิทัล (Digital) ที่งาย สะดวก รวดเร็ว และ
คุมคา โดยใชสื่อแท็บเล็ตเปนเครื่องมือในการผลิต  

6. ดานสมรรถนะการเขาถึงแหลงขอมูล 
(Access) ครูสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารได
อยางกวางไกลและลุมลึก และสามารถนำขอมูล 
ที่ไดมาประยุกตใชในการจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

7. ดานสมรรถนะของการปฏิบัติ (Performance) 
ส่ือแท็บเล็ตเปนเคร่ืองมือท่ีมีสมรรถนะสูงตอการเพ่ิมพูน
ประสบการณทางการเรียนรูและการจัดการเรียนการ

สอนท่ีสามารถบูรณาการ (Integration) ผานส่ือระบบ
มัลติมีเดีย (Multimedia) หรือระบบส่ือประสมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ท่ีกลาวในเบ้ืองตนน้ันเปนเหตุผลสำคัญ 
ที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสื่อแท็บเล็ต (Tablet PC) 
เขามาใชในการจัดการเรียนการสอนกันอยางกวางขวาง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในตางประเทศท่ีมีความพรอมใน

แท็บเล็ตกับโอกาสทางการศึกษา 
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เร่ืองของเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศท่ีได
กำหนดเปนยุทธศาสตรสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู
และการศึกษาของสังคมแตละประเทศโดยภาพรวม  
 
สรุป 

แท็บเล็ตเปนอุปกรณที่ชวยเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาทั้งในระบบ, นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เน่ืองจากแท็บเล็ตเปนอุปกรณท่ีสามารถ
ใชงานอินเตอรเน็ตไดทุกที่ทุกเวลา เพราะการศึกษา
ท้ังสามแบบมีลักษณะการใชงานอินเตอรเน็ตเปนสวน
ใหญ โดยการเรียนรูแบบออนไลน อีกท้ังแท็บเล็ต 
ยังสามารถพกพาไดสะดวก สามารถเขาถึงขอมูลความรู
จากอินเตอรไดงายใชงานไดทุกท่ีทุกเวลา และเปน
อุปกรณที่ชวยสงเสริมในการศึกษาเรียนรูยุคใหม 
แหงศตวรรษท่ี 21 แท็บเล็ตจึงเปนอุปกรณเหมาะ
สำหรับเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ทำใหเราสามารถ
ศึกษาตลอดชีวิตไดงายยิ่งขึ้น 
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ส่ือสังคมออนไลนกับการจัดการเรียนการสอน ตามทฤษฎี
การเรียนรูแบบรวมมือ 
Social media with the theoretical teaching  cooperative learning  

 
ชิตญาณ เงินพจน *  
ทิพรัตน สิทธิวงศ **  
 

บทคัดยอ 

สื่อสังคมออนไลนเปนส่ือท่ีไดรับความนิยมและกลายมาเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจำวันของผูเรียน  
มีลักษณะที่สนับสนุนการรวมกันสรางและปรับปรุงเน้ือหา อีกท้ังเปนชองทางท่ีเพ่ิมโอกาสในการติดตอส่ือสาร
หลากหลายรูปแบบ จึงกลาวไดวาส่ือสังคมออนไลนมีความสามารถในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือในขั้นตอนตางๆไดแก 1) การวางแผนการจัดการเรียนการสอน 2) การสอน  
3) การควบคุมกำกับและการชวยเหลือกลุม 4) การประเมินผลและวิเคราะหกระบวนการเรียนรู โดยการเลือก
ใชสื่อสังคมออนไลนนั้นผูสอนควรเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับผูเรียน และมีการดูแลติดตาม รวมถึงผลักดันให
เกิดกิจกรรมบนสื่อสังคมออนไลนที่เลือกใชอยางเต็มประสิทธิภาพ จึงจะเกิดผลลัพธที่เหมาะสมแกการใชเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ 

 

Abstract 

Social media is a popular media among students. It became a part of daily life.  
The characteristic of social media support collaborate creating and sharing contents. It is also a 
media that increase an opportunity of communication in many ways. It said that social media can 
be supported tool for cooperative learning and teaching at every step; 1) planning for learning and 
teaching 2) teaching 3) controlling and supporting for groups 4) evaluating and analyzing  

the process of learning. By choosing an appropriate social media, teacher have to consider of the 
students, monitoring student’s behaviors and encourage students to use social media effective. 
Then social media can be useful for theoretical teaching cooperative learning. 

สื่อสังคมออนไลนกับการจัดการเรียนการสอน ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ 
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บทนำ 
ในยุคปจจุบัน การส่ือสารไรสายไดกาวเขา

มาเปนสวนหนึ่งของชีวิตคนเรามากข้ึน กระแสความ
นิยมอุปกรณจำพวกสมารทโฟนและแท็บเล็ตพีซียัง
คงมีมาอยางตอเนื่อง โดยสิ่งท่ีเติบโตมาพรอมๆ กัน
คือ กระแสของสื่อสังคมออนไลน  

สื่อสังคมออนไลน มีลักษณะเปนส่ือท่ีมี 
การผสมผสานเทคโนโลยี การปฏิสัมพันธทางสังคม 
และการสรางเน้ือหาโดยการเช่ือมโยงขอมูลสารสนเทศ
ออนไลนแบบรวมมือ โดยการอาศัยสื่อสังคมออนไลน
นี้ ผูใชหรือกลุมผูใชจะสามารถสราง จัดการ แกไข 
แสดงความคิดเห็น รวบรวม และแบงปนเนื้อหาซึ่งกัน
และกันได (Herman, 2013) การเช่ือมตอท่ีเกิดข้ึน
ระหวางบุคคลในโลกอินเตอรเน็ต และการเช่ือมตอ
ระหวางเครือขายกับเครือขายเขาดวยกัน รวมเรียกวา
เครือขายสังคมออนไลน หรือ Social Network (อิทธิพล 
ปรตีปิระสงค, 2552) 

ตัวอยางส่ือสังคมออนไลนที่นิยมใชใน
ประเทศไทยไดแก Facebook, Twitter, Instagram, 
Line และ Youtube โดยการวิเคราะหของ Zocialinc 
ทุกส่ือลวนมีจำนวนผูใชเพ่ิมมากข้ึน (Zocial.inc, 2013) 
จึงนับเปนชองทางและโอกาสของการศึกษา ท่ีจะเขาไป
เปนสวนหน่ึงในชีวิตประจำวันของผูเรียน โดยอาศัย
ความนิยมในตัวของส่ือสังคมออนไลนและคุณสมบัติ

ดานการเช่ือมโยงและแบงปนขอมูลท่ีหลากหลาย 
จากผูสอนสูผูเรียน ผูเรียนสูผูสอน หรือแมแตในกลุม
ผูเรียนดวยกันเอง นับวาเหมาะสมอยางย่ิงกับการใช

เปนเครื่องมือชวยในการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ ซ่ึงมีลักษณะเปนการ
ชวยกันในการเรียนรู โดยมีสมาชิกกลุมประมาณ 3-6 
คน ที่มีความสามารถแตกตางกัน ชวยเหลือกันไปสู
เปาหมายของกลุม มีองคประกอบสำคัญ 5 ประการ

คือ 1) การพ่ึงพาและเก้ือกูลกัน 2) ปรึกษาหารือกัน
อยางใกลชิด 3) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
ของสมาชิกแตละคน 4) การใชทักษะการปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคลและทักษะการทำงานกลุมยอย  
5) การวิเคราะหกระบวนการกลุม (ทิศนา แขมมณี, 
2552) ดานการพึ่งพาและเก้ือกูลกัน สมาชิกแตละคน
ตองรับผิดชอบหนาท่ีของตนและขณะเดียวกันก็
ชวยเหลือสมาชิกอื่นๆ ไปดวย เพื่อผลประโยชนรวม
กันของกลุม สมาชิกในกลุมสามารถชวยเหลือกัน 
และกันในการแสวงหาความรู โดยอาศัยสื่อสังคม
ออนไลนที่สามารถแบงปนและรวมกันแกไขเน้ือหาได 
เชน Facebook, Google Drive, Slide share และ 
MindMeister ดานการปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด 
สื่อสังคมออนไลนสามารถเปนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพใน
การถายทอดสารท้ังภาพ เสียง และตัวหนังสือไดอยาง
รวดเร็ว ทั้งการสงแบบ 1 ตอ 1 หรือสงขอความแบบ
กลุม ทำใหสมาชิกปรึกษาหารือไดอยางใกลชิดตลอด
เวลา บริการของสื่อสังคมออนไลนที่รองรับการติดตอ 
ส่ือสารท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกลาวขางตน เชน Facebook, 
Twitter, Line และ Skype ดานความรับผิดชอบ 
ที่ตรวจสอบไดของสมาชิกแตละคน ซึ่งจำเปนตอง 
มีระบบตรวจสอบผลงานทั้งรายบุคคลและรายกลุม 
สามารถใชสื่อสังคมออนไลนที่สวนใหญจะบันทึก
กิจกรรมไวในระบบคลาวด ซึ่งเปนการเก็บขอมูลบน
ฐานขอมูลออนไลน ทำใหติดตามดูขอมูลและกิจกรรม
ยอนหลังไดจากทุกท่ีที่มีอินเทอรเน็ต เชน ระบบ 
Timeline ของ Facebook ชวยใหงายตอการประเมิน 

และมองเห็นภาพรวมหรือวิเคราะหดานตางๆ ไดงาย 
ดานการใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและ
ทักษะการทำงานกลุมยอย เชน ทักษะทางสังคม ทักษะ
การส่ือสาร ทักษะการแกปญหาขัดแยง สามารถใช

ส่ือสังคมออนไลนเปนเคร่ืองมือชวยฝกทักษะการส่ือสาร
ของผูเรียนไดหลากหลาย ท้ังในดานของการใชขอความ
ติดตอกัน หรือการพูดคุยอภิปรายรวมกันโดยระบบ 

Video Call ท้ังน้ีการมีปฏิสัมพันธผานส่ือสังคมออนไลน
เปนการมีปฏิสัมพันธแบบทางออม กระทำผานส่ือ 
อาจชวยใหผูเรียนท่ีไมกลาแสดงออก มีความกลาท่ี
จะออกความคิดเห็น หรือมีปฏิสมัพันธอื่นๆ ไดงายขึ้น 
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และการสื่อสารแบบสื่อสังคมออนไลนยังมีจุดเดน คือ 
ผูสงสารเพียง 1 คนสามารถสงสารไปยังคนอ่ืนๆ พรอม
กันไดหลายคน ดังน้ันผูสงสารจึงตองคิดวิเคราะห  
หาวิธีสงสารที่จะสามารถเขาใจไดตรงกันทั้งหมด  
ถือเปนการฝกฝนทักษะการสื่อสารอีกประการหน่ึง 
ดานสุดทาย การวิเคราะหกระบวนการกลุม ซึ่งอาจ
ทำโดยครูหรือผูเรียนสามารถใชสื่อสังคมออนไลนเปน
เครื่องมือชวยโดยใชคุณสมบัติการบันทึกขอมูลและ
กิจกรรมแบบคลาวดชวยใหงายตอการสังเกตพฤติกรรม
ของกลุมแบบภาพรวม หรืออาจใชบริการจากเคร่ืองมือ
ชวยวิเคราะหขอมูล อยาง Google Analytics มาชวย
ในการเก็บสถิติตางๆ นอกจากองคประกอบสำคัญ 
ทั้ง 5 ขอนี้แลว การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การเรียนรูแบบรวมมือยังตองการกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสม เพ่ือนำไปสูการใชอยาง 
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่ือสังคมออนไลนสามารถทำหนาท่ี
เปนเคร่ืองมือในกระบวนการเหลาน้ีได โดยมีพื้นฐาน
อยูบนการวิเคราะหของผูสอนวาจะพิจารณาใชสื่อ 
ใดบาง  

ผูเขียนขอยกตัวอยางการใชส่ือสังคมออนไลน
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
การเรียนรูแบบรวมมือดังนี้ 

1. การวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
 1.1 ใช facebook เปนสื่อในการแจงจุด

ประสงคการเรียน, แจงสาระการเรียน, ประกาศราย
ชื่อกลุม, ประกาศเว็บไซตหรือสื่ออื่นๆ ที่จะเปนแหลง

ในการพบปะกันของแตละกลุม 
 1.2 ใช google calendar แจงกำหนด

การและแผนการสอน 

2. การสอน 
 2.1 ใช facebook ชี้แจงอธิบายงาน

ของกลุม, ชี้แจงข้ันตอนการดำเนินงาน, แจงเกณฑ

การประเมินผลงาน 
 2.2 ใช twitter ในการแจงเตือนให 

ผูเรียนตรวจสอบสอบประกาศตางๆ ใน facebook 

อีกชั้นหนึ่ง 
 2.3 ใช youtube ในการอัพโหลดวิดีโอ

ชวยสอน, เปนแหลงเรียนรูใหผูเรียน 
3.  การควบคุมกำกับและการชวยเหลือกลุม 
 3.1 ใช facebook ติดตามดูแลการ

ทำงานของกลุมตางๆ โพสใหกำลังใจ ใหคำแนะนำ
และขอเสนอแนะ, กระตุนผูเรียนใหเกิดความสนใจ
เปดรับขอซักถามตางๆ ผานชองทางขอความสวนตัว 

 3.2 ใช twitter ชวยสงขอความสั้นๆ 
ในการแจงเตือนกำหนดการตางๆ การซักถามผูเรียน
แบบเปนกันเอง และกระตุนเตือนใหผูเรียนสนใจ
กิจกรรมการเรียนอยูเสมอ 

4. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห
กระบวนการเรียนรู 

 4.1 ใหผู เ รียนอธิบายและรายงาน
หนาท่ี ความกาวหนา ปญหา อุปสรรคที่พบระหวาง
ทำงานไวเปนระยะๆ ใน timeline ของ facebook 
กลุมของตน เพ่ือใหผูสอนวิเคราะหกระบวนการทำงาน
ไดตลอดท้ังระหวางการทำงาน และหลังการทำงาน
สำเร็จแลว 

 4.2 ผูสอนควรแนะนำ ผูเรยีนวเิคราะห 
และประเมินกระบวนการทำงานภายในกลุมของตน
ผานทางชองทาง timeline เชนกัน 

กระบวนการทั้งหมดนี้เปนเพียงตัวอยาง 
การใชส่ือสังคมออนไลนซ่ึงเปนท่ีนิยมในปจจุบันเทาน้ัน 

อนาคตขางหนาอาจเกิดการเปล่ียนแปลงของกระแส
ความนิยม ทำใหสื่อท่ีใชอาจเปลี่ยนไปได ขึ้นอยูกับ
การวิเคราะหของผูสอนวาจะใชสื่อใดจึงจะเหมาะสม
กับชั้นเรียนของตนมากที่สุด 

อยางไรก็ตามส่ือสังคมออนไลนมีการเติบโต

ขึ้นอยางมาก ปริมาณผูใหบริการเพ่ิมจำนวนมากขึ้น 
และคุณสมบัติก็ลวนพัฒนาข้ึนอยางตอเน่ือง ผูสอน
อาจพบปญหาในการใชส่ือสังคมออนไลนใหเหมาะสม

กับชั้นเรียนของตน บทความเรื่อง “Top 5 Social 
Media Tactics Every School Should Implement” 
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(Barry, 2012) และ “8 Social Media Strategies for 
Your Classroom” (Renfro, 2011) ไดกลาวถึงการ
นำส่ือสังคมออนไลนไปใชในชั้นเรียน โดยรวมมีจุดที่
คลายคลึงกัน และเหมาะสมที่จะนำมาใช ดังนี้ 

1. เลือกใชสื่อท่ีเปนท่ีนิยมในกลุมผูเรียน 
เพื่อใหสะดวกในการเรียนรูการใชงานสำหรับผูเรียน 
และชวยใหกิจกรรมการเรียนการสอน เขาไปเปนสวน
หนึ่งในชีวิตประจำวันของผูเรียน  

2. ใชสื่อสังคมออนไลนมากกวา 1 อยาง 
เพ่ือการใชงานท่ีแตกตางกัน เชน ใช Facebook สำหรับ
อภิปราย รวบรวมขอมูล แบงปนแหลงขอมูล ใช Twitter 
ในการแจงเตือน สงขอความประกาศตางๆ  

3. ผูสอนชี้ใหผูเรียนตระหนักถึงการใชสื่อ
สังคมออนไลนอยางเต็มประสิทธิภาพ คือการสื่อสาร
รอบดาน ทั้งภาพ เสียง และขอความ รวมถึงการแพร
กระจายสารไปยังกลุมคนจำนวนมาก  

4. ผูสอนควรสนับสนุนและผลักดันใหเกิด
กิจกรรมบนส่ือสังคมออนไลนเชนการใหกำลังใจดวย
ขอความ ภาพ หรือเสียง การแสดงความคิดเห็น  
การโพสขอความประกาศและแจงเตือน เปนการ
แสดงออกถึงการดูแลผูเรียนอยางใกลชิด และชวย
กระตุนใหผูเรียนทำกิจกรรมตอบกลับมาเชนกัน 

5. ผูสอนควรติดตามกิจกรรมบนส่ือสังคม
ออนไลนอยางสม่ำเสมอ โดยอาศัยบันทึกกิจกรรม
หรอืเครือ่งมอืชวย เชน Google Analytics, Seesmic, 
บริการนับจำนวนการเขาชมเว็บไซต และ Facebook 

Timeline 
6. ผูสอนและผูเรียน ควรตระหนักถึงสิทธ์ิ

ในการเขาถึงขอมูลดานตางๆ เน่ืองจากขอมูลบาง

อยางอาจไมจำเปนตองเผยแพรสูสาธารณะหรือ 
หากเผยแพรไปแลวอาจเกิดผลกระทบดานลบ  
ทั้งผูสอนและผูเรียนควรตกลงกันใหชัดเจนและเรียนรู 
การจำกัดการเขาถึงเน้ือหา วาเน้ือหาใดควรเผยแพร
สูผูใชในกลุมใดบาง เชน การแสดงความคิดเห็น  

คำติชม การใหคะแนน และชีวิตสวนตัว 

ดังท่ีไดกลาวไปแลววา การใชสื่อสังคม
ออนไลนในการจัดการเรียนการสอนน้ัน ไดเกิดข้ึนมา
นานหลายป จึงพบงานวิจัยและบทความจำนวน 
มากพูดถึงผลการนำไปใช เชน ขาวจากเว็บไซต 
ของ University of Minnesota July 10, 2008 หัวขอ  
“Educational benefits of social networking sites” 
(ขอดีทางการศึกษาของเครือขายสังคมออนไลน)  
กลาวถึงการสำรวจเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม  
ของนักเรียนอายุระหวาง 16-18 ป โดยการสุมจาก
โรงเรียนมัธยมในเขตชุมชนเมืองจำนวน 13 โรงเรียน 
ในภาคตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา หน่ึงใน
ขอมูลพบวา ทักษะท่ีนักเรียนระบุวาไดรับจากการใช
เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน สูงสุดอันอับหนึ่ง 
คือ ทักษะดานเทคโนโลยี รองลงมาคือทักษะดาน 
การสรางสรรค ตามดวยทักษะการเปดกวางตอขาวสาร
และมุมมองท่ีหลากหลาย และทักษะการติดตอส่ือสาร
ตามลำดับ (University of Minnesota, 2008) 

บทความเร่ือง “Transforming Education 
with New Media: Participatory Pedagogy, 
Interactive Learning and Web 2.0” ในสวนหน่ึง
ของบทความกลาวถึงผลการทดลองใช Twitter ใน 
ชั้นเรียน พบวา นักเรียนสามารถมีสวนรวมในรายวิชา
ผานทาง Twitter ได โดยมีโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นท่ีเทาเทียมกัน สามารถรวบรวมขอคิดเห็นได

แบบออนไลน ผูสอนและผูเรียนอานขอคิดเห็นไดทั้ง
ในและนอกหองเรียน นอกจากนี้ การที่ Twitter จำกัด
ขอความในการโพสแตละคร้ังไวท่ี ไมเกิน 140 ตัวอักษร 
ทำใหนักเรียนบางคนคิดและวิเคราะหในการเลือกใช

คำอยางเหมาะสมมากขึ้น แตในขณะเดียวกันบางคน
ก็ไมใสใจและโพสขอความแบบไมสมบูรณ (DePietro, 
2012) 

โดยสรุปแลว จุดเดนของสื่อสังคมออนไลน
ที่สำคัญคือ การไดรับความนิยมอยางมากและเขามา
มีบทบาทในชีวิตประจำวันมากข้ึน อีกท้ังยังเปนส่ือท่ี
เรียกไดวา สนับสนุนการมีสวนรวมในการสรางและ
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ปรับปรุงเน้ือหา รวมการติดตอส่ือสารทุกรูปแบบไว
ดวยกัน หากผูสอนรูจักปรับการใชงานใหเขากับ 

สื่อสังคมออนไลนกับการจัดการเรียนการสอน ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ 
ชิตญาณ  เงินพจน, ทิพรัตน  สิทธิวงศ   

ชั้นเรียน จะเปนการเหมาะสมอยางย่ิงกับการนำมา
ใชกับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู
แบบรวมมือ   
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Tablet with learning in the 21st century 
 
ทินวัตร อาทิตย *  
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บทคัดยอ 

ถึงแมวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจะกาวไกลเพียงใดก็ตาม ถาพูดถึงการใชสื่อการสอน
ในการจัดการเรียนการสอนทั่วไปก็คงตองบอกวาสะดวกสบายมากย่ิงขึ้น แตสำหรับการศึกษาของประเทศ
ไทยในปจจุบันและอนาคตน้ัน เทคโนโลยีก็เปนแคเครื่องมือชวยที่จะทำใหการจัดการเรียนการสอนน้ันประสบ
ความสำเร็จ แตไมใชเปนสวนสำคัญที่สดุ สิ่งที่อยูขางในตางหาก นั้นก็คือ วิธีการสอน หรือสื่อการสอนที่บรรจุ
ลงไปตางหาก ซึ่งจะตองมีวิธีการสอนและส่ือการสอนท่ีไมธรรมดา คือ ตอบโจทยในลักษณะของผูเรียนที่มี
ลักษณะการเรียนรูตางกัน มีปฏิสัมพันธกัน และเรียนไดอยางสนุกสนาน ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่
ผูเขียนเช่ือวาตอบโจทยนี้ไดไมนอย คือ 1. Learning Style แนวทางการสอนเพ่ือใหเปนการตอบสนองการ
เรียนรูที่มีความเปนอิสระท่ีจะเลือกสิ่งท่ีตนพอใจ 2. Social Learning แนวทางการสอนเพ่ือใหเปนการตอบ
สนองการเรียนรูที่มีการสรางปฏิสัมพันธกับผูอื่น  3. Augmented Reality แนวทางการสอนเพ่ือใหเปนการ
ตอบสนองการเรียนรูอยางมีความสนุกสนานและส่ิงสำคัญของการจัดการเรียนการสอนใหประสบความสำเร็จ
นั่นคือ แรงบันดาลใจของผูเรียน ความสนุกสนานในการเรียน เมื่อผูเรียนเกิดชอบวิธีการสอน หรือสื่อการสอน
สงผลใหเกิดแรงบันดาลใจ มีความสนุกในการเรียนรูในวิชาตางๆน้ัน ทีนี้แหละครูผูสอนจะไมตองคอยบอก 
คอยบังคับใหเรียนอีกตอไป เด็กจะเรียนรูและตอยอดไดดวยตนเอง ความรูก็จะติดตัวไปตลอด จึงเปนที่มาของ
การจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลสำเร็จจริงๆ นั่นเอง 

 
Abstract 

Although information technology and communications to advance. If mention of the use to 
instructional materials on teaching and learning general, it must be said more comfortable. However, for 
the education of Thailand in current and future. Technology is just a tool to make learning successful, but 
not the most important. What’s inside apart, it’s the methods of teaching or instruction media that put into 
apart. Which will be methods of teaching or instruction media that not common, is to answer the characteristics 
of learners for which the different learning styles, interaction and learning can be fun. That guidelines of 
the learning and Teaching to the author believes that the answer is. 1. Learning Style is guidelines of 
instruction for response to learning that is independence to choose what one’s interest. 2. Social Learning 
is guidelines of instruction for response to create the learning of interaction with others. 3. Augmented 
Reality is guidelines of instruction for response of learning to having funny.  And the importance of learning to 
be successful, that is aspirations and funny of learners in learning. When the learners was like teaching 
methods, or instruction media lead to inspiration and funny in learning that subjects. This time the teachers do 

*    นิสิตปริญญาโท  สาขาคอมพิวเตอรศึกษา  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
** อาจารยทีป่รกึษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาจารยประจำภาควิชาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลยันเรศวร 
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บทนำ 
โลกของเราในยุคศตวรรษที่ 21 ไดมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดวยความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร ทำใหจึงตองมีการ
พัฒนาส่ือการสอนใหเทาทันกับโลกในยุคน้ี ซ่ึงลักษณะ
ของผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 วิจารณ พานิช (2551) 
ไดกลาววา ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ควรจะมีลักษณะ 
คือ (1) มีความเปนอิสระท่ีจะเลือกส่ิงท่ีตนพอใจ แสดง
ความเห็น และตองการดัดแปลงสิ่งตางๆ ใหตรงตาม
ความพอใจและความตองการของตน (2) มีการสราง
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น เพื่อรวมตัวกัน เปนองคกร เชน 
ธุรกิจ รัฐบาล และสถาบันการศึกษา และ (3) เรียน
อยางมีความสนุกสนาน มีการเลนเปนสวนหนึ่งของ
งาน การเรียนรู และชีวิตทางสังคม เมื่อเราทราบถึง
ลักษณะของผูเรียนท่ีควรจะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 
ในฐานะที่เราเปนผูสอนคนหนึ่ง จะตองมีการเตรียม
การเรียนการสอนอยางไรกับเด็กใหเกิดการเรียนรูใน
ยุคใหมนี้ 

ในปการศึกษา 2555 รัฐบาลไดจัดทำ
โครงการ One Tablet Per Child ขึ้น โดยใหผูเรียน
นำแท็บเล็ตพีซีไปใชสำหรับการเรียนการสอนในรูป
แบบของสื่อการเรียนรู ซึ่ง สุรศักด์ิ ปาเฮ (2554) ได
กลาววา แท็บเล็ต (Tablet) ในความหมายแทจริงแลว  
ก็คือ แผนจารึกท่ีบันทึกขอความตางๆ โดยการเขียน  
(อาจจะเปนกระดาษ ดิน ขี้ผึ้ง ไม) และมีการใชกันมา
นานแลวในอดีต แตในปจจุบันมีการพัฒนาคอมพิวเตอร
ที่ใชแนวคิดน้ีขึ้นมาแทนท่ีซึ่งมีหลายบริษัทไดใหคำ
นิยามที่แตกตางกันไป หลักๆ แลวก็มี 2 ความหมาย
ดวยกัน คือ แท็บเล็ต พีซี (Tablet PC : Tablet 
Personal Computer) และ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร  
(Tablet Computer) หรือเรียกส้ันๆ วา แท็บเล็ต (Tablet) 
แท็บเล็ต พีซี (Tablet PC : Tablet Personal 
Computer) เปนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่
สามารถพกพาไดและใชหนาจอสัมผัสในการทำงาน 
โดยไมมีแปนพิมพ แตอาจจะใชแปนพิมพเสมือนจริง

ในการใชงานแทน  แท็บเล็ต พีซี (Tablet PC) ทุกเคร่ือง
จะมีอุปกรณไรสายสำหรับการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
และระบบเครือขายภายใน แตทวาดวยความไมพรอม
ในหลายๆดานในการจัดการศึกษา ไมวาจะเปนระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตที่ยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
ความเร็วก็มีขีดจำกัดมีผลตอการเรียนรูเปนอยางมาก 
รวมไปถึงความพรอมของผูเรียน ผูสอน โรงเรียน  
ผูปกครอง หรือชุมชนเอง ก็ยังไมมีความรูเกี่ยวกับการ
ใชและการจัดการแท็บเล็ต จึงสรุปไดวา แท็บเล็ตพีซี
เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสขนาดพกพา ที่ใชระบบ
สัมผัสในการทำงานทั้งแบบ offline และ online โดย
สามารถเช่ือมตอกับระบบอินเทอรเน็ตไดทุกท่ีทุกเวลา 
หากนำมาใชกับการเรียนการสอน ก็จะเปนเครื่องมือ
สำคัญที่ชวยใหเกิดการเรียนรูรายบุคคล และสามารถ
สรางองคความรูใหมได แตจะทำอยางไรเพ่ือให 
การเรียนรูรวมกับแท็บเล็ตอยางมีประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตร
ของการศึกษา 

 
การเตรียมความพรอมเพื่อการใชแท็บเล็ตกับ
การเรียนรู 

จากผลรายงานการจัดอันดับขีดความ
สามารถการแขงขันโลก ประจำป 2555-2556 จาก
เวทีเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum 
(WEF) พบวา ดานคุณภาพการศึกษา เปนหนึ่งใน
ปจจัยชี้วัดขีดความสามารถทางดานเศรษฐกิจของ
ประเทศตางๆ ปรากฏวาคุณภาพการศึกษาไทยอยูใน
กลุมสุดทายของอาเซียน โดยอยูอันดับที่ 8 สวนระดับ
โลก ไทยอยูอันดับที่ 78 จาก 144 ประเทศ (สุภินทรา 
นรสิงห, 2556) ซึ่งเปนที่นาตกใจอยูมิใชนอย จึงเปนที่
นาสงสัยวา เกิดอะไรขึ้นสำหรับการศึกษาไทยในยุคนี้
กันแน ถาเราจะกลาวถึงมูลเหตุปจจัย คงตองยอย
กลับไปดูระบบการศึกษาไปจนถึงการจัดการเรียน

การสอนเลยทีเดียว ที่เรามีความแตกตางจากประเทศ

not have to tell and forced to longer. Children will 
learn and further by themselves. Knowledge, it will 

ingrain forever. Therefore is the beginning of a 
successful teaching really there. 
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อื่นๆ การจัดการเรียนการสอนก็เปนอีกหน่ึงปจจัยท่ี
สำคัญในการที่จะทำใหการศึกษาของไทยประสบ 
ความสำเร็จ น่ันคือวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีทำให 
ผูเรียนมีความรูที่คงทน เรียนอยางสนุกและเกิดแรง
บันดาลใจ ซึ่งในปจจุบันจะเห็นไดวา เราจะพบวิธีการ
จัดการเรียนรูมากมายหลายอยางไปหมด ผูสอน 
บางทานใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเดียว แบบ
เดิมไปตลอดภาคการศึกษา หรือบางทานก็ดีหนอยมี
การใชวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
มากข้ึน ก็นับวาทำใหการจัดการเรียนการสอนดูมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน แตทวามันก็ยังไมนาจะพอสำหรับ
ที่จะทำใหการศึกษาไทยกาวกระโดดแซงหนาตาง
ประเทศไดเทาที่ควร เพราะเราจะพบวาเด็กนักเรียน
บางคนก็ชอบ และไมชอบวิธีการจัดการเรียนการสอน
ของครูผูสอน ทำใหมีปญหาเด็กนักเรียนไมตั้งใจเรียน 
เบื่อหนายการเรียนการสอน ขาดแรงบันดาลใจ จนถึง
ข้ันโดดเรียน ซ่ึงควรจะมีการเตรียมความพรอมสำหรับ
การนำแท็บเล็ตไปใชในการศึกษา ผูที่มีสวนเก่ียวของ
ในดานตางๆ ตองมีการเตรียมตัวเพ่ือใหการจัดกิจกรรม
การเรียนสอนดวยแท็บเล็ตประสบความสำเร็จโดย
แทจริง ควรมีการเตรียมความพรอมในดานตางๆ คือ 
ดานนโยบายรัฐบาล ดานโรงเรียน ดานผูสอน ดาน 
ผูปกครอง ดานผู เ รียน และดานการสอน โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ดานนโยบายรัฐบาล จากการท่ีกระทรวง
ศึกษาธิการไดใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน

โดยใชแท็บเล็ตเปนสื่อประกอบการเรียนการสอน 
สำหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาสกร เรืองรอง 
และคณะ (2556) แผนการจัดการเรียนรูถือวาเปน

เคร่ืองมือสำคัญในการจัดการเรียนรูใหประสบความ
สำเร็จ ซึ่งปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทำแผน
จัดการเรียนรูดวยแท็บเล็ต และจัดสงใหทุกสถานศึกษา 

เพ่ือใหผูสอนผูรับผิดชอบนำไปใชจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไดทันที โดยกระทรวงศึกษาธิการไดวางรูป
แบบการใชแท็บเล็ต เพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียน 

สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือเปนตนแบบในการ
นำเอาไปปรับใช และควรจัดตั้งหนวยงานในระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการใหบริการ ประสานงาน ซอม
บำรุง และเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะ โดย
ประกอบดวยผูท่ีมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงผูที่มีความเชี่ยวชาญดานการเรียน
การสอนทำหนาที่คณะกรรมการของหนวยงาน 

2. ดานโรงเรียน สำหรับสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรูรวมกับแท็บเล็ตใหกับผูเรียนน้ันมี
สวนสำคัญมาก การใชแท็บเล็ตในการเรียนการสอน
ในโรงเรียนนั้น สามารถใชงานได 2 ลักษณะ คือ แบบ
ออฟไลน และแบบออนไลน โดยแบบออฟไลนเปน
การใชแท็บเล็ตในการเรียนการสอนโดยบรรจุบทเรียน
สำเร็จรูปและส่ือมัลติมีเดียไวในแท็บเล็ต เพ่ือใหผูเรียน
ใชในการเรียนรูโดยไมจำเปนตองเช่ือมตอกับอินเทอร
เน็ต สวนการใชงานแบบออนไลน เปนการใชแท็บเล็ต
เปนเครื่องมือในการสืบคนหาขอมูลจากเว็บไซต ซึ่ง
จำเปนตองเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว
สูง ดังน้ัน สถานศึกษาจึงตองวางโครงสรางระบบอิน
เทอรเน็ตไรสายใหครอบคลุมพ้ืนท่ีใหมีความเร็วมาก
พอในการดาวนโหลดและอัพโหลด และตองมีจุดปล๊ัก
ไฟสำหรับชารทแบตเตอรี่ที่เพียงพอ (ภาสกร เรืองรอง 
และคณะ, 2556) 

3. ดานผูสอน สำหรับผูสอนในการจัดการ
เรียนรูรวมกับแท็บเล็ตใหกับผูเรียนถือเปนตัวแปรสำคัญ 

ในการที่จะทำใหการเรียนรูของผูเรียนประสบความ
สำเร็จ เพราะเปนผูดำเนินการและถายทอดความรูสูผู
เรียน จึงตองมีการเตรียมผูสอนท้ังดานความสามารถ
ในการใชแท็บเล็ต การออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนผานแท็บเล็ต โดยการอบรม ใหความรูแกผูสอน 

นิเทศติดตามการเรียนการสอน เพื่อใหผูสอนสามารถ
จัดการเรียนรู ประเมินผล ดูแลรักษา และรวมท้ังการ
ออกแบบการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย  

4. ดานผูปกครอง สำหรับผูปกครองในการ
จัดการเรียนรูรวมกับแท็บเล็ตใหกับผูเรียน เสมือน

แท็บเล็ตกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ทินวัตร อาทิตย, ทิพรัตน สิทธิวงศ 
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เปนผูคอยสนับสนุนชวยเหลือการเรียนรูของผูเรียน
ประสบความสำเร็จ หนาท่ีของผูปกครอง ควรจะมี
การกำกับดูแลการใชงานของผูเรียนในปกครอง ใน
การควบคุมระยะเวลาการใชงาน กิจกรรมการใชของ
ผูเรียน ดังน้ัน ควรมีการประชุมช้ีแจงทำความเขาใจ
หลักการ เปาหมาย การใชงานท่ีถูกวิธี การบำรุงรักษา 
รวมถึงความรับผิดชอบตอเครื่องแท็บเล็ต เม่ือเกิด
ความเสียหายหรือสูญหาย รวมไปถึงหนาท่ีของชุมชนท่ี
อาจจะตองมีแหลงเรียนรูในการรองรับการใชงาน
แท็บเล็ตชุมชนดวย เชน การติดตั้งสัญญาณ WiFi 
ตามสวนสาธารณะ สถานที่ราชการ เปนตน 

5. ดานผูเรียน การเตรียมความพรอมของ
ผูเรียนถือวามีความสำคัญอยางมากในการใชงาน
แท็บเล็ต เน่ืองจาก นโยบายท่ีใหผูเรียนสามารถนำ
แท็บเล็ตไปใชนอกสถานศึกษาได โดยใชวิธียืมและ
สงคืนเม่ือจบการศึกษาหรือยายสถานศึกษา ดังน้ัน 
ตองปลูกฝงผูเรียนใหมีความรับผิดชอบในการใชงาน 
รวมท้ังตองรูจักการบำรุงรักษาเครื่องอยางถูกวิธี ใน
บริบทประเทศไทยการเตรียมความพรอมของผูเรียน
เปนหนาท่ีของผูสอนในการฝกทักษะการใชงานและ
การดูแลรักษา 

  6. ดานการสอน จากการท่ีกระทรวง
ศึกษาธิการไดใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
โดยใชแท็บเล็ตพเปนสื่อประกอบการเรียนการสอน 

สำหรับผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มาระยะหนึ่ง 
จากการศกึษาของ ภาสกร เรืองรอง และคณะ (2556) 
พบวา มีหลายประเด็นท่ีเปนปญหาในการใชงานท่ี

เปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอน ไมวาจะเปน
เคร่ืองแท็บเล็ตเอง บทเรียนหรือแอพพลิเคช่ัน โครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
ทักษะการใชงานของผูสอนและผูเรียน หลักสูตรและ
แผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการเรียนรูโดย

ใชเคร่ืองแท็บเล็ตเปนฐาน สิ่งตางๆ เหลาน้ีทำใหการ
จัดการเรียนการสอนไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ดังน้ัน 
ผูสอนควรจะมีการพัฒนาแผนจัดการเรียนรูโดยใช

แท็บเล็ตเปนฐาน ท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะท่ีสำคัญ
ในการเรียนรูตลอดชีวิตและการใชชีวิตอยูในสังคมยุค
ศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีความสุขควรมีการพัฒนาผู
สอนใหสามารถใชแท็บเล็ตเปนสื่อประกอบการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหผูสอนสามารถ
พัฒนาบทเรียนหรือแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต พัฒนา
แผนจัดการเรียนรูใหตรงกับบริบทของสถานศึกษา
และตรงกับความตองการของผูเรียน 

 
การใชแท็บเล็ตกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
อยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหการเรียนรูรวมกับแท็บเล็ตในศตวรรษท่ี 
21 อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และบรรลุ
วัตถุประสงคตามหลักสูตรของการศึกษา จึงไดแบง
ยกตัวอยางของการเรียนรูตามลักษณะผูเรียนในยุค
ศตวรรษท่ี 21 ไวคือ Learning Style Social Learning 
และAugmented Reality ดังนี้ 

1. Learning Style  เพ่ือใหเปนการตอบสนอง
การเรียนรูที่มีความเปนอิสระท่ีจะเลือกส่ิงที่ตนพอใจ 
แสดงความเห็น และตองการดัดแปลงสิ่งตางๆ  
ใหตรงตามความพอใจและความตองการของตน  
จินดารัตน โพธ์ินอก (2555) ราชบัณฑิตยสถาน อธิบาย
คำ learning style หรือท่ีบัญญัติศัพทเปนภาษาไทย
วา แบบการเรียนรู ลีลาการเรียนรู หมายถึง วิธีการ

เรียน วิธีการคิด วิธีการแกปญหา ที่แตละบุคคลชอบ
หรือถนัดใชเปนสวนใหญ บุคคลมีแบบการเรียนรู
แตกตางกัน เน่ืองจากมีความแตกตางทางดาน
พันธุกรรม ประสบการณ สภาพแวดลอม การรับรู 

และการประมวลผลขอมูลทางสมอง แบบการเรียนรู
ที่เดนๆ ไดแก การเรียนรูทางโสตประสาท ทางจักษุ
ประสาทหรือทางสายตา ทางประสาทสัมผัส และ

ทางการเคลื่อนไหวหรือการกระทำ (Kinesthetic) ใน
การนำแท็บเล็ตมาใชสำหรับการเรียนรูสำหรับลีลา
การเรียนรูสำหรับผูเรียนน้ัน ผูสอนจำเปนตองมีแนวทาง
การพัฒนา ดังนี้คือ  

แท็บเล็ตกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ทินวัตร อาทิตย, ทิพรัตน สิทธิวงศ 
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 1) ศึกษาขอมูลของลีลาการเรียนรูวาจะ
ใชทฤษฏีหรือหลักการของใคร ซึ่งมีผูคิดไวมากมาย 
เชน รูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดของโคลบ (Kolb’s 
Learning Style Model, 1976) รูปแบบการเรียนรู
ตามแนวคิดของ Myers-Briggs (Myers, 1978)  
รูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดของ Dunn และ Dunn 
และ Price (1991) รูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดของ 
กราชา และริเอชแมนน (Grasha & Riechmann, 
1974 ) เปนตน เพ่ือเลือกวาจะใชรูปแบบการเรียนรู
ใดที่ เหมาะสมกับผู เรียนและความสะดวกสบาย 
ในการสรางส่ือและจัดการเรียนการสอนมากท่ีสุด 
(พิชัย ทองดีเลิศ,  2547) 

 2) เมื่อไดรูปแบบท่ีตองการผูสอนจะ
ตองวิเคราะหและสืบคนวิธีการสอนท่ีสอดคลองกับ
รูปแบบการเรียนที่ไดเลือกมา 

 3) เตรียมวิธีสอนและพัฒนาส่ือการ
สอน (เนนการเรียนรูดวยตนเอง) บรรจุลงไปในแท็บเล็ต
สำหรับเนื้อหาที่ตองการสอนในภาคการศึกษานั้น 

 4) ออกแบบแบบสำรวจสไตลการเรียน
รูของผูเรียนท้ังหองหรือท้ังช้ันเพ่ือแยกกลุมการเรียนรู
ของผูเรียนตามหลักการและทฤษฎีทีเลือกมา 

 5) เมื่อทำการสอนใหผูไดเรียนรูในวิธี
การสอนหรือส่ือการสอนท่ีเหมาะกับผูเรียนตามที่ได
เตรียมไว  

2. Social Learning เพ่ือใหเปนการตอบ
สนองการเรียนรูที่มีการสรางปฏิสัมพันธกับผูอื่น เพื่อ
รวมตัวกัน เปนองคกร เชน ธุรกิจ รัฐบาล และสถาบัน
การศึกษา แนนอนวาปจจุบันคงหนีไมพนสื่อที่เรียน

กวา Social Mediaและ Social Network บุญเลิศ 

อรุณพิบูลย (2555) ราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติคำ
วา “Social Media” ไววา “สื่อสังคม” หมายถึง สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนส่ือกลางท่ีใหบุคคลท่ัวไปมี

สวนรวมสรางและแลกเปล่ียนความคิดเห็นตางๆ ผาน
อินเทอรเน็ตได สวนคำวา “Social Network” ใชคำ
ไทยวา “เครือขายสังคม” หมายถึง กลุมบุคคลผูติดตอ
สื่อสารกันโดยผานส่ือสังคม ซึ่งนอกจากจะสงขาว
สารขอมูลแลกเปล่ียนกันแลว ยังอาจจะรวมกันทำ
กิจกรรมที่สนใจดวยกัน ซึ่งความสัมพันธของคำทั้ง
สอง จะเปนการที่ Social Media เปนสังคมออนไลน
ที่มีผูใชเปนผูสื่อสาร หรือ เขียนเลา เนื้อหา เรื่องราว 
ประสบการณบทความ รูปภาพ และ วิดีโอ ท่ีผูใชเขียน
ขึ้นเอง ทำข้ึนเอง หรือพบเจอจากสื่ออ่ืนๆ แลวนำมา 
แบงปนใหกับผูอื่นที่อยูในเครือขายของตน ผานทาง
เว็บไซต Social Network ที่ใหบริการบนโลกออนไลน 
ปจจุบัน การสื่อสารแบบ นี้จะทำผานทาง Internet 
และโทรศัพทมือถือเทาน้ัน แนวคิดในการนำ Social 
Media ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้ 

 1) ใชในฐานะแหลงเรียนรู โดยครูอาจ
จะตองเปนนักสำรวจเลือกสื่อที่เหมาะสม และเปน
ประโยชนกับการเรียนรูของนักเรียน แลวนำไปรวบรวม
ไวที่บล็อกกลางของครู และประชาสัมพันธใหนักเรียน
ทราบท่ี Face Book ก็ได จากน้ันใหนักเรียนเขาศึกษา
ดวยตนเอง 

  2) ใชในฐานะส่ือการสอน โดยครูเลือก
ส่ือท่ีสามารถนำมาใชในการจัดการเรียนรู และออกแบบ
การสอนโดยอาศัยส่ือเหลาน้ันประกอบ ตามความ

เหมาะสมของธรรมชาติวิชา 
  3) ใชในการส่ือสารกับนักเรียน อาจใช

เปนชองทางในการรับทราบปญหาของนักเรียน เม่ือ

นักเรียนมีปญหาอาจจะมาท้ิงขอความไว ครูก็เขาไป
ตอบปญหาเหลานั้นได 

  4) ใชเปนชองทางในการมอบหมายงาน
และสงงาน 

  5) ใชเปนแหลงพักสมองโดยไดความรู 
เกมบางชนิดสรางปญญา แตตองเลือกใหดี 

แท็บเล็ตกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ทินวัตร อาทิตย, ทิพรัตน สิทธิวงศ 
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3. Augmented Reality  เพ่ือใหเปนการตอบ
สนองการเรียนรูอยางมีความสนุกสนาน มีการเลน
เปนสวนหน่ึงของงาน การเรียนรู และชีวิตทางสังคม 
พบวา สื่อการสอนที่กำลังมาแรงในชวงน้ีคงหนีไมพน 
Augmented Reality หรือ AR อดิศักด์ิ มหาวรรณ 
(2556) ไดกลาววา AR เปนเทคโนโลยีใหม ทีผ่สานเอา
โลกแหงความเปนจริง (Real) เขากับโลกเสมือน  
(Virtual) โดยผานทาง อปุกรณ Webcam, กลองมอืถอื, 

เรียนวิชาภาษาตางประเทศ สำหรับนักเรียนระดับช้ัน 
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปที่4 โดยเนนไป
ที่ความรูความจำในคำศัพทภาษาตางประเทศ ในที่นี้
จะยกตัวลักษณะการเลนเกมจิ๊กซอว AR ดังนี้คือ  

ลักษณะการเลน จะเปนเหมือนการตอภาพ
จิ๊กซอว โดยวิธีการเลน จะนำบัตรท่ีมีคำศัพทภาษา
อังกฤษและภาษาไทยท่ีเปนช่ือสัตวมาวางคละกันกับ
คำศัพทชื่อสัตวชนิดอื่นๆ จากนั้นใหนักเรียนนำมาวาง
ตอกันแลวพลิกไปดานหลัง แลวใชกลองสองเพ่ือเฉลย
วาถูกหรือไม ถาผิดก็จะไมเกิดอะไร แตถาถูกก็จะมี
รูปสามมิติพรอมเสียงของสัตวชนิดน้ันข้ึนมาผานกลอง 
ดังตัวอยางตามภาพ 

 
สรุป 

ถึงแมวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
จะกาวไกลเพียงใดก็ตาม ถาพูดถึงการใชงานใน 
การจัดการเรียนการสอนท่ัวไปก็คงตองบอกวาสะดวก
สบายมากย่ิงข้ึน แตสำหรับการศึกษาของประเทศ
ไทยในปจจุบันและอนาคตน้ัน เทคโนโลยีก็แคเปน
เคร่ืองมือชวยท่ีจะทำใหการจัดการเรียนการสอน 
นั้นประสบความสำเร็จ ไมใชเปนสวนสำคัญที่สุด  
แตสิ่งท่ีอยูขางในตางหาก นั้นก็คือ วิธีการสอน หรือ
สื่อการสอนท่ีบรรจุลงไปตางหาก ซึ่งจะตองวิธีการ
สอนและส่ือการสอนท่ีไมธรรมดา คือ ตอบโจทยใน
ลักษณะของสไตลการเรียนรู เพ่ือรองรับผูเรียนท่ีมี
ลักษณะการเรียนรูที่ตางกัน สิ่งสำคัญของการจัดการ

เรียนการสอนใหประสบความสำเร็จน่ันคือ แรงบันดาล
ใจของผูเรียน ความสนุกสนานในการเรียน เม่ือผูเรียน
เกิดชอบวิธีการสอน หรือส่ือการสอนสงผลใหเกิดแรง

บันดาลใจ มีความสนุกในการเรียนรูในวิชาน้ันๆ ทีนี้
แหละครูผูสอนจะไมตองคอยบอก คอยบังคับใหเรียน
อีกตอไป เด็กจะเรียนรูและตอยอดไดดวยตนเอง ความรู
ก็จะติดตัวไปตลอด จึงเปนที่มาของการจัดการเรียน
การสอนที่ประสบผลสำเร็จจริงๆ นั่นเอง 

 

ภาพ  การทำ AR ในลักษณะของเกมจิ๊กซอว 

Computer รวมกับการใช software ตางๆ จะทำให
ภาพท่ีเห็นในจอภาพกลายเปนวัตถุ 3 มิติลอยอยูเหนือ

พ้ืนผิวจริง หลักการและวิธีการทำ ในท่ีน้ีจะไมขอกลาว
ถึงแตจะบอกแนวทางการจัดการเรียนรูดังนี้คือ 

  ในเม่ือแท็บเล็ตในแตละเคร่ืองมีกลอง

เว็บแคมอยูแลว เราคงจะเคยไดยินส่ือ AR มาพอสมควร 
แตสิ่งเติมเขาไปคือการเลนเกมจ๊ิกซอวสำหรับการ

แท็บเล็ตกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ทินวัตร อาทิตย, ทิพรัตน สิทธิวงศ 
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การประยุกตใชอุปกรณคลิกเกอรเพ่ือสงเสริมหองเรียน
แหงการเรยีนรู: เทคนิคสำหรบัหองเรยีนแหงศตวรรษที ่21 
Using Clickers to Enhance Classroom Learning: Teaching Technique  
for the 21st Century Classrooms 
 
พรสุข ตันตระรุงโรจน * 

 

บทคัดยอ 

อุปกรณคลิกเกอร (Clicker) ซ่ึงใชในระบบการตอบสนองโดยผูเรียน (Audience response systems, 
ARS) เปนอุปกรณขนาดเล็กแตทรงพลังในการขับเคลื่อนหองเรียนบรรยายใหเปนหองเรียนแหงการเรียนรู 
คลิกเกอรชวยใหผูสอนสามารถวิเคราะห และปรับเปล่ียนกลยุทธการสอนท่ีสอดคลองกับความสามารถของ 
ผูเรียน สงเสริมผูเรียนเชิงรุก และบรรยากาศแหงการเรียนรู นอกจากนี้คลิกเกอรสนับสนุนการมีสวนรวม 
ในการเรยีนรู กอใหเกิดปฏสิมัพนัธระหวางผูเรียนกบัผูเรยีน ผูเรยีนกบัผูสอน และผูเรยีนกบับทเรยีนเพิม่มากขึน้ 
คำสำคัญ: ระบบการตอบสนองโดยผูเรียน, อุปกรณคลิกเกอร, การมีสวนรวม, ปฏิสัมพันธ, ผูเรียนเชิงรุก 

 

ABSTRACT 

The Clicker, which is used in the Audience Response System (ARS), is a small, yet powerful 
equipment in driving the lecture classroom into learning classroom. The Clickers help the lecturer 
to analyze and modify the teaching strategy to conform to students’ competencies, promote active 
learning, and induce learning atmosphere. Besides this, the Clickers advocate participation in 
learning, creating interactions between students and students, students and teacher, and students 
and content. 

Keywords: Audience response systems (ARS), Clicker, Participation, Interaction, Active learners 

บทนำ 
ในหองเรียนขนาดใหญ รูปแบบการเรียน

การสอนที่ครูผูสอนสวนมากใชในการถายทอดความ

รูไปยังผูเรียนยังคงอยูในรูปแบบของการบรรยาย 
วิจารณ พาณิช (2556) กลาววาบทบาทของครูในค
ศตวรรษที่ 21 ไมใชผูถายทอดเนื้อหาวิชาความรูเพียง

อยางเดียวอีกตอไป แตครูผูจัดกระบวนการเรียนใน

* อาจารย ดร. ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศตวรรษท่ี 21 ตองกอรปดวยศาสตรและศิลปที่กอให
เกิดการเรียนรูแกผูเรียนอยางแทจริง ครูผูสอนตอง
เปนผูรอบรูและลุมลึกในเน้ือหาวิชาการรวมถึงการ

ผสานเทคนิค การสรางบรรยากาศ มิตรภาพ และทักษะ
ที่ชวยใหการสอนมีความนาสนใจ สนุก มีชีวิตชีวา 
และชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดงาย สะดวก ราบร่ืน 

การประยุกตใชอุปกรณคลิกเกอรเพื่อสงเสริมหองเรียนแหงการเรียนรู 
พรสุข ตันตระรุงโรจน  
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และมีใจจดจอกับการเรียนของตน (ทิศนา แขมมณี, 
2556) 

ครูตองเปนผูจัดสภาพแวดลอมของการเรียน 
ที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตัวของผูเรียนเอง ครู
ตองเปนผูคอยสังเกต ใหคำแนะนำ และรวมทำงาน
กับผูเรียนเพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางตอเนื่องของ 
ผูเรียน และหมายรวมถึงการเปนเพื่อนรวมเรียนกับ 
ผูเรียน โดยทำหนาที่รวมเรียนรูและสรางความรูไป
พรอมกับผูเรียน (วิจารณ พานิช, 2556) 

ในหองเรียนท่ีเนนการบรรยายและมอบ 
ความรูโดยตรงใหกับผูเรียน วิธีและเทคนิคการสอนที่
ครูมักจะใชเพ่ือใหผูเรียนรูสึกสนุกและมีความสนใจ
ในบทเรียน เชน การอภิปรายกลุม กรณีศึกษา หรือ
แมแตการแสดงละคร (พิมพันธ เดชะคุปต, 2544; 
วิจารณ พานิช, 2556) ซึ่งครูลวนมุงหวังใหผูเรียนเปน
ผูเรียนที่กระตือรือรน มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู 
และมีปฏิสัมพันธกับผูสอน เนื้อหา และผูเรียน  

ปจจุบันเทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทสำคัญ
ในการขับเคล่ือนหองเรียนใหเปนหองเรียนแหงการ
เรียนรู ครูจำนวนมากท่ีรับผิดชอบสอนหองเรียนขนาด
ใหญไดเลือกใชเทคโนโลยีมาประกอบการสอน ระบบ
การตอบสนองโดยผูเรียน (Audience Response 
System, ARS) เปนเทคโนโลยีที่อนุญาตใหผูเรียน
โตตอบผานอุปกรณสื่อสารขนาดเล็กในรูปแบบของ

รีโมต ซึ่งนิยมเรียกวา อุปกรณคลิกเกอร (Clicker) 
นักการศึกษาและผูเรียนแสดงความชื่นชอบและ
กระตือรือรนในการใชอุปกรณคลิกเกอรในหองเรียน 

และตางยอมรับวาอุปกรณชนิดน้ีมีศักยภาพในการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ในบทความวิชาการฉบับน้ี
จึงมุงเนนใหผูอานทราบสาระสำคัญของการประยุกต
ใชอุปกรณคลิกเกอร (รูปท่ี 1) และประโยชนที่ 
ครูผูสอนและผูเรียนจะไดรับเมื่อนำอุปกรณคลิกเกอร

มาใชรวมในการเรียนการสอนในหองเรียนบรรยาย
ขนาดใหญ  

 

 
รูปที่ 1: อุปกรณคลิกเกอร 

 
แนะนำอุปกรณคลิกเกอร 
 ความเปนมา 

ทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาไดนำ
อุปกรณคลิกเกอรมาใชในหองเรียนเปนเวลามานาน
กวาสองทศวรรษ สืบเนื่องตั้งแตป ค.ศ. 1966 แตดวย
ราคาท่ีสูงและตองใชสายเช่ือมโยงกับอุปกรณ ทำให
การใชงานถูกจำกัดอยูเพียงวงแคบ อยางไรก็ดีดวย
เทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมกับ
อุปกรณมีราคาถูกลง ทำใหอุปกรณดังกลาวไดรับความ
นิยมและถูกนำมาใชในหองเรียนเพ่ิมมากขึ้นต้ังแต 
ป ค.ศ. 2003 (Kay & LeSage, 2009) 

คลิกเกอรที่นำมาใชใหหองเรียนมีชื่อเรียก
ตางกันตามการใชงาน (Caldwell, 2007; d’Inverno, 
Davis, & White; 2003; Draper & Brown, 2004; 

Keough, 2012) ตัวอยางเชน classroom response 
systems, personal response systems, group 
response systems, student response systems, 

personal response units, audience response 
systems, electronics classroom voting systems, 
classroom performance systems, wireless course 
feedback systems, audience response technology, 
electronic student response technology, classroom 

communication systems, interactive technology 
เปนตน 
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การทำงานของคลิกเกอรประกอบดวย
อุปกรณหลัก 2 ชนิด คือ 1) “อุปกรณคลิกเกอร” หรือ 
“Clicker” ซึ่งทำหนาที่สงสัญญาณ และ 2) โปรแกรม
คลิกเกอร ซึ่งทำหนาที่เปนตัวสรางคำถาม และรับ
ขอมูลจากอุปกรณคลิกเกอรที่ผูเรียนสงขอมูลใหกับ 
ผูสอนผานทางระบบไรสาย USB ดังรูปท่ี 2 (ศูนย
นวัตกรรมการเรียนรู, 2556)  

อุปกรณคลิกเกอรเปนอุปกรณขนาดเล็ก 
มีขนาดใกลเคียงกับรีโมตโทรทัศน ประกอบดวย 
จอภาพ ปุมเปด/ปดเครื่อง คียตัวเลข/ตัวอักษร และ
ปุมอื่นๆ ไดแก เมนู ลูกศรและปุมควบคุมการสงคำ
ตอบ และปุมเปลี่ยนโหมดการคีย เปนตน  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 : อุปกรณคลิกเกอร USB และโปรแกรม 
คลิกเกอร  

 
อุปกรณคลิกเกอรจะเช่ือมตอกับโปรแกรม

คลิกเกอรดวยระบบไรสาย USB (Wireless USB, 
WUSB) สงสัญญาณดวยระบบอินฟราเรดหรือคล่ืนวิทยุ 

(Caldwell, 2007) ซึ่งแตละเคร่ืองจะมีรหัสเฉพาะ 
เม่ือผูเรียนกดปุมเลือกคำตอบบนอุปกรณคลิกเกอร 
คำตอบน้ันจะถูกสงแบบทันทีทันใด (Real time) มายัง

ตัวรับขอมูลในโปรแกรมคลิกเกอรซ่ึงบรรจุอยูในเคร่ือง
คอมพิวเตอรของครูผูสอน โปรแกรมคลิกเกอรจะรับ
สัญญาณ ระบุและทำการบันทึกขอมูลแยกตามราย
บุคคล รวมถึงการวิเคราะหขอมูลและรายงานผลออก
มาเปนแผนภูมิ อุปกรณคลิกเกอรสามารถนำมาใช

สำหรับการตอบคำถามในการทดสอบยอย การประเมิน

ระหวางการเรียนการสอน (Formative evaluation) 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ (Summative evaluation) 
และสามารถใชบันทึกการเขาชั้นเรียนของผูเรียนได
เชนกัน 

ในการใชงานโดยท่ัวไปผูสอนจะสรางคำถาม
ดวยโปรแกรมนำเสนองาน (MS PowerPoint) และ
เมื่อเวลาสำหรับคำถามหมดลง ผลคะแนนรวมและ
รายละเอียดคำตอบจะปรากฏบนหนาจอ โดยผูสอน
สามารถเลือกประเภทของการแสดงผลตอบไดท้ังกราฟ
วงกลม (Pie) กราฟแทงเฉพาะขอที่ตอบ (Bar) หรือ
กราฟแทงท้ังหมด (Histogram) (รูปที่ 3-5) ซึ่งผล 
การวิจัยแสดงใหเห็นวา การใชอุปกรณคลิกเกอร 
ในชั้นเรียนเพิ่มจำนวนการโตตอบจากผูเรียน และยัง
สามารถใหผลปอนกลับแบบทันทีทันใดแกผูเรียน 
ไดเปนอยางดี (Gauci, Dantas, Williams, & Kemm, 
2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3: ลักษณะโปรแกรมคลิกเกอร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 4: รายงานผลการตอบสนองดวยกราฟแทง 
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รูปที่ 5: รายงานผลการตอบสนองแยกตามขอคำถาม 
 
คลิกเกอรกับกลุมผูเรียน 

สำหรับบทความฉบับน้ีจะเนนเฉพาะกลยุทธ
การใชคลิกเกอรในหองเรียนบรรยายขนาดใหญ 
อยางไรก็ตาม อุปกรณคลิกเกอรสามารถใชควบคูกับ
การเรียนการสอนกลุมเล็กที่ประกอบดวยผูเรียน  
1 5คนจน ถึ งห อ ง เ รี ยนขนาด ใหญ ที่ มี ผู เ รี ย น 
ถึง 200 คน สามารถใชงานกับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา 
Caldwell (2007) กลาววาอุปกรณคลิกเกอรเหมาะ
สำหรับเนื้อหาทุกรายวิชา ไดแก วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร การแพทย ธุรกิจ และปรัชญา นอกจาก
นี้ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ครูสามารถใชอุปกรณ
คลิกเกอรไดกับหองเรียนหลากหลายแบบ ไดแก หอง
เรียนท่ีครูเนนบรรยายและถายทอดความรูโดยตรงให
กับผูเรียน หองเรียนที่สนับสนุนการทำงานรวมกัน
ระหวางผูเรียน และหองเรียนที่มีการจัดการเรียน 

การสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
 

การใชคลิกเกอร ในหองเรียน 
คลิกเกอรเหมาะสำหรับสรางคำถามแบบ

ปรนัยท่ีมีคำตอบท่ีถูกคำตอบเดียว แบบถูก/ผิด ปรนัยท่ี
มีหลายคำตอบ จัดเรียงลำดับ รวมถึงการตอบคำถาม
ดวยขอความสั้นๆ นอกจากนี้สามารถใชเปนกลยุทธ

นำเขาสูบทเรียน ทบทวนความรูเดิมกอนสรางความรู
ใหม หรือใชสำหรับประเมินความรูระหวางเรียน  
การตรียมผูเรียนกอนลงมือปฏิบัติ ทบทวนกอนสอน 
หรือสรุปผลการเรียนรูรวบยอดของผูเรียน (Caldwell, 

2007; Gauci, Dantas, Williams, & Kemm, 2009; 
Kay & LeSage, 2009) 

 
ลักษณะคำถาม 

ครูจะเตรียมคำถามดวยโปรแกรมนำเสนอ
และทำการเช่ือมโยงเขากับโปรแกรมคลิกเกอร จาก
การทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยแนะนำลักษณะของ
คำถามสำหรับคลิกเกอรไวดังน้ี (Caldwell, 2007; 
Wit, 2003): 

• คำถามในลักษณะเช่ือมโยงความรูทั่วไป
ไปสูความรูเฉพาะ 

• คำถามท่ีใชถามเ ร่ืองที่ เ ก่ียวของกับ
สถานการณที่คุนเคย 

• คำถาม ท่ี ไมมีคำตอบ ท่ีถูกตอง เ พ่ือ
กระตุนการอภิปราย และกระตุนความอยากรูของ 
ผูเรียนกอนเขาสูเนื้อหาเรื่องใหม 

• คำถามท่ีตองใชความคิดหรือมีการเรียง
ลำดับ 

• คำถามท่ีเรียงลำดับไวแลว แตใหคนหา
วามีลำดับขั้นตอนใดผิด 

• คำถามที่ประยุกตความคิดที่คุนเคยไป 
สูเนื้อหาเรื่องใหม 

• คำถามท่ีมีการใชแผนภาพ แผนภูมิ หรือ
สื่อมัลติมีเดียอยางเหมาะสม 

นอกจากน้ี Wit (2003) กลาววาเพ่ือหลีกเล่ียง

การเดาคำตอบของผูเรียน ครูควรกำหนดตัวเลือก 
“ไมทราบคำตอบ” ไวดวยเชนกัน  

 
ประโยชนของอุปกรณคลิกเกอร  
การนำอุปกรณคลิกเกอรมาใชกอใหเกิดประโยชนแก

ผูสอนและผูเรียนดังนี้ 
วัดพ้ืนความรู การกำหนดระดับการเรียนรู

เม่ือเริ่มตนช้ันเรียนมีประโยชนตอครูและตอผูเรียน

แตละบุคคล การประเมินพ้ืนความรูในหองเรียนขนาด
ใหญที่นักเรียนไมกลาเปดเผยความสามารถของตน
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นั้นแทบจะเปนไปไดยากหรือเปนไปไมได อยางไรก็ดี 
อุปกรณคลิกเกอรทำใหเทคนิคการประเมินพ้ืนความรู
ในหองเรียนเปนไปไดและผูสอนทราบผลลัพธได 
ในทันที ตัวอยางการใชคลิกเกอรเพ่ือประเมินพ้ืนความรู
ของผูเรียนกลาวคือ ครูสามารถประเมินพ้ืนความรู
ของผูเรียนโดยการเตรียมคำถามปลายเปด 2-3 คำถาม 
ฉายคำถามข้ึนจอ อธิบายวาคำถามน้ีไมมีผลตอการ
ประเมินใดแตมีเปาหมายเพื่อ  

1) ทบทวนความจำของความรูที่ผูเรียนมีอยู
เดิม สำหรับนำมาเชื่อมโยงกับความรูที่จะเรียนใหม  

2) ชวยผูเรียนจัดระบบความรูของตน และ 
3) ชวยใหครูกำหนดระดับการเรียนรูสำหรับเร่ิมตนบท
เรียนใหม ซึ่งผลที่ไดรับจากโปรแกรม 

คลิกเกอรจะทำใหครูทราบพ้ืนความรูของ 
ผูเรียน และสามารถชวยสงเสริมใหผูเรียนประสบผล
สำเร็จได 

 
 
 
 
 
 
 
 
วัดผลความเขาใจและทดสอบความรู 

ในช่ัวโมงเรียน เปนการยากสำหรับครูผูสอนในหอง

เรียนบรรยายท่ีจะทราบวาผูเรียนมีความเขาใจหรือ
ตามทันเนื้อหาท่ีกำลังสอนหรือไม ดวยคำถามและ
การโตตอบดวยอุปกรณคลิกเกอรจะทำใหผูสอน

สามารถทราบไดทันทีวาผูเรียนเขาใจเนื้อหาท่ีกำลัง
อภิปรายหรือไม โดยการแสดงผลคำตอบดวยแผนภาพ
ที่ชัดเจน (รูปที่ 6) ทำใหผูเรียนทราบวาตนเองตอบถูก
หรือผิด ขณะเดียวกันผูสอนก็สามารถใหผลปอนกลับ
และปรับกระบวนทัศนที่คลาดเคลื่อนของผูเรียนได

ทันทีกอนที่จะดำเนินการสอนในหัวขอถัดไป  

รูปที่ 6 แผนภาพแสดงการตอบคำถาม  
 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 

ผลการวิจัยรายงานวา ผลลัพธการเรียนรู
เพ่ิมสูงข้ึนสืบเน่ืองจากการถามคำถามท่ีตรงประเด็น 
ดวยอุปกรณคลิกเกอรผู เรียนไดรับผลปอนกลับ 
ทันที ครูและนักเรียนรวมกันแกไขกระบวนทัศน 
ที่คลาดเคล่ือน ผูเรียนท่ีใชอุปกรณคลิกเกอรมีความ
เห็นตรงกันวา การใชคลิกเกอรในหองเรียนชวยเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทำใหเขาใจเนื้อหาไดเปน
อยางดี และชวยใหไดรับผลการเรียนท่ีอยูในเกณฑที่
ดีขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยหน่ึงท่ีกลาววา การใช
อุปกรณคลิกเกอรชวยใหผูเรียนในวิชาคณิตศาสตร 
ไดรับเกรดท่ีดีขึ้น จำนวนเกรด A เพิ่มข้ึนรอยละ 5 
และจำนวนนักเรียนที่สอบตกลดลง (Caldwell, 2007
; d’Inverno, Davis, & White, 2003; Draper & Brown, 

2004) 
การบันทึกการเขาช้ันเรียน หลายคร้ังการ

บันทึกการเขาช้ันเรียนในหองเรียนบรรยายขนาดใหญ

เปนภาระของครูผูสอน หรือตองไดรับความชวยเหลือ
จากครูผูชวย (TA) โปรแกรมคลิกเกอรมีฟงกชัน 
ใหดาวนโหลดรายช่ือผูเรยีนเขาสูการทำงานลวงหนาได 
และเมื่อผูเรียนเปดอุปกรณคลิกเกอรเพ่ือลงทะเบียน 

รายช่ือจะปรากฏในโปรแกรมทันที ชวยใหการบันทึก
การเขาเรียนในหองบรรยายขนาดใหญนั้นเปนเรื่อง
งายและสะดวกมากข้ึน นอกจากน้ี Ribbens (2007) 

  
 

: 
Multimedia  
a.  
b.   
c.   
d.   
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รายงานวาการใชการตอบแบบทดสอบยอยดวยอุปกรณ
คลิกเกอรชวยใหการเขาชั้นเรียนเพ่ิมสูงขึ้นรอยละ 20 
และเมื่อครูรวมคะแนนจากแบบทดสอบยอยเพ่ือการ
ประเมินปลายภาค พบวาการเขาช้ันเรียนจะสูงข้ึน 
ถึงรอยละ 90 นอกจากน้ีครูผูสอนสามารถติดตาม
การตอบคำถามเปนรายบุคคลไดดวยเชนกัน 

 
การใหผลปอนกลับแบบทันทีทันใด 

ผูเรียนทราบจุดออนจดุแข็งของตน 
ในการตอบคำถามผานอปุกรณคลกิเกอรนัน้ 

เมื่อเวลาที่กำหนดไวหมดลง ผูเรียนจะทราบผลถูกผิด
ทันที ซึ่งจะชวยใหผูเรียนทราบจุดออนและจุดแข็ง
ของตนเอง หลายคร้ังผูเรียนมักจะคิดวาเพ่ือนไมเขาใจ
เน้ือหาท่ีครูกำลังสอนเหมือนกับตนเอง แตเม่ือผลแสดง
วามีผูเรียนตอบถูกถึงรอยละ 80 แตตนเองตอบผิด 
Ribbens (2007) กลาววาผลการประเมินน้ีจะทำให 
ผูเรียนเกิดความกระตือรือรน ตั้งใจฟง แสวงหา และ
เพ่ิมพูนความรู เพ่ือที่ตนเองจะสามารถตอบคำถาม
ไดถูกตองในคราวตอไป 

ครูปรับวิธีสอนใหสอดคลองกับลักษณะของ
ผูเรียน  

ครูสามารถปรับกระบวนการเรียนการสอน
โดยอางอิงจากการประมวลผลลัพธดวยโปรแกรม 
คลิกเกอร ถาผูเรียนสวนมากไมเขาใจ หรือมีความเขาใจท่ี
คลาดเคล่ือน ครูสามารถปรับกลวิธีการสอนไดทันที

ทันใด ตัวอยางเชน ผลคำตอบของขอที ่ 1 แสดงวา 
ผูเรียนตอบถูกรอยละ 95 ครูจะดำเนินการสอนหัวขอ
ถัดไป แตหากผลคำตอบขอท่ี 2 แสดงวามีผูเรียนตอบ
ถูกเพียงรอยละ 14 ครูสามารถนำผูเรียนยอนกลับไป
เรียนหัวขอน้ันๆ ซ้ำอีกคร้ังหน่ึง (Caldwell, 2007; 
Draper & Brown, 2004; Ribbens, 2007) การใช
อุปกรณคลิกเกอรชวยเปลี่ยนหองเรียนบรรยายที่มีครู
สงผานความรูเปนหลัก ใหกลายมาเปนหองเรียนที่มี
บรรยากาศของการโตตอบ ปฏิสัมพันธ และขับเคล่ือน

ความรูบนพื้นความสามารถของผูเรียน 

การเพิ่มปฏิสัมพันธในชั้นเรียน 
เปนท่ีทราบกันดีวาการเรียนในหองเรียน

บรรยายขนาดใหญมักยับย้ังครูผูสอนและผูเรียนใหมี
ปฏิสัมพันธรวมกัน บรรยากาศในหองเรียนมักจะเปน
ในลักษณะท่ีผู เ รียนรอรับการถายทอดความรู 
จากผูสอนเพียงอยางเดียว และไมกลาแสดงความ
คดิเหน็ อยางไรก็ด ีดวยศกัยภาพของอปุกรณคลกิเกอร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทำใหสามารถ
เพิม่ปฏสิมัพนัธระหวางคร ูนกัเรยีนและเน้ือหาไดมากขึน้ 
(d’Inverno, Davis, & White; 2003; Kenwright, 2009) 

ปกปดความเปนตัวตน 
โดยท่ัวไปเม่ือมีการถามคำถามหรอืใหแสดง

ความคิดเห็น ผูเรียนจำนวนมากในหองบรรยายรูสึก
เขินอายไมกลาแสดงความคิดเห็น แตสำหรับการตอบ
คำถามดวยอุปกรณคลิกเกอรจะแสดงผลลัพธที่ไม
ระบุรายบุคคล ทำใหมีผูเรียนจำนวนมากกลาที่จะ
แสดงความคิดเห็นนอกกรอบที่แตกตางจากเพ่ือน
หรือครูผูสอน (Keough, 2012) 

เสริมกิจกรรมกลุม ระดมสมอง เพ่ือนสอน
เพื่อน 

ผลประเมินแบบทันทีทันใดชวยใหผูเรียน

ทราบไดทันทีวารอยละการตอบของแตละตัวเลือกมี
จำนวนเทาไร ผูเรียนสามารถตรวจสอบผลการตอบ
ของตนเองและทราบไดทันทีวาความเขาใจของตนอยู

ในระดับใด และแตกตางจากเพ่ือนในหองเรียนอยางไร 
จากประสบการณตรงท่ีพบในหองเรียน  

ทุกคร้ังเม่ือผูเขียนฉายคำถามข้ึนบนจอ ผูเรียนจะต้ังใจ
อานคำถาม ใชเวลาสวนตัวในการตอบคำถาม และ
เมื่อสงคำตอบเรียบรอยจะเร่ิมไดยินเสียงซุบซิบอยาก

รูวาเพื่อนๆ ตอบเหมือนกับตนหรือไม เหตุใดจึงคิด
ตางออกไป ในกรณีเชนน้ีครูสามารถสงเสริมใหเกิด

 
 

การประยุกตใชอุปกรณคลิกเกอรเพื่อสงเสริมหองเรียนแหงการเรียนรู 
พรสุข ตันตระรุงโรจน  



91

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

การอภิปราย ระดมความคิด โตแยง เพ่ือหาขอสนับสนุน
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางผูเรียนได ซึ่ง
เทคนิคเหลาน้ีจะสามารถผูกใจของผูเรียนกับเนื้อหา 
สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน และสรางหองเรียน
ที่ดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดเพิ่มมากขึ้น (Draper 
& Brown, 2004) 

เพิ่มความพรอมกอนการเรียน  
การใชอุปกรณคลิกเกอรเปนกลยุทธหนึ่งที่

ครูผูสอนสามารถนำมาใชควบคูกับหองเรียนกลับทาง
ได หองเรียนกลับทางหรือหองเรียนที่ผูเรียนจะศึกษา
เน้ือหา เตรียมพรอมกอนเขาช้ันเรียน และรวมกิจกรรม
การเรียนรูแทนการฟงการบรรยายเพียงอยางเดียว 
ดวยคำถามและโปรแกรมคลิกเกอรที่แสดงผลลัพธ
เปนรอยละของผูที่ตอบถูกและผิด จากประสบการณ
ของผูเขียนพบวา ผูเรียนจะแสดงความยินดีเมื่อรอย
ละของผูที่ตอบถูกมีจำนวนมาก และพยายามท่ีจะ
ทำใหคำตอบถูกตองทั้งหมด (รอยละ 100) ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยท่ีกลาววา การนำอุปกรณ
คลิกเกอรมาใชในหองเรียนจะชวยสงเสริมการเรียนรู
รวมกันในหองเรียนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะผูเรียนที่
เปนผูใหญซึ่งมีลักษณะท่ีจะชวยเหลือกันในหองเรียน 
(Caldwell, 2007; Draper & Brown, 2004) 

การดึงดูดความสนใจของผูเรียน  
เปนท่ีทราบกันดีวาการดึงดูดความสนใจของ

ผูเรียนตอบทเรียนในหองเรียนบรรยายขนาดใหญ
เปนไปไดยาก d’Inverno, Davis, and White (2003) 
กลาววาภายหลังจากเร่ิมการบรรยายประมาณ  
20 นาทีความสนใจของผูเรียนจะลดลง ครูผูสอนควร

นำอุปกรณคลิกเกอรมาใชในหองเรียนท่ีเนนการ
บรรยาย การใชคำถามและการใหผูเรียนมีสวนรวม
ทุกๆ 20 นาที จะสงเสริมใหระดับความสนใจตอเน้ือหา

เพ่ิมสูงข้ึน ผูเรียนสนุกสนาน ไมงวงนอน และมีใจจดจอ
กับการสอนของครูเพ่ือเตรียมตัวเองใหพรอมสำหรับ
คำถามขอตอไป 
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สรุป 
การใชอุปกรณคลิกเกอรสรางบรรยากาศ 

ที่ดีใหกับหองเรียน ทำใหผู เ รียนมีความสุข และ
กระตือรือรนที่จะโตตอบกับคำถาม กับผูสอนและ
ระหวางผู เ รียนดวยกันมากกวาการจัดการเรียน 
การสอนแบบด้ังเดิม เปนการกระตุนใหผูเรียนเปน 
ผูลงมือคิดและทำเพ่ือสงเสริมการเรียนรูในมิติที่ลึก
และเช่ือมโยงกอใหเกิดความรูใหมโดยไมรูตัว ผูสอน
ตางมุงหมายท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสม 
ตอการเรียนรูของผู เ รียนมากย่ิงข้ึน และอุปกรณ 
คลกิเกอรกเ็ปนตวัเลือกหน่ึงทีด่สีำหรับยคุสารสนเทศน้ี 
อยางไรก็ดีผลตอบรับอาจจะแปรผันไปตามความสามารถ 
ดานการรูไอซีทีของผูสอน ความยากงายของการใช
งานโปรแกรมคลิกเกอร บริบทของเน้ือหา รวมถึง 
ตัวผูเรียน  
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แนวทางการพัฒนาฐานขอมูลการบริหารจัดการอยาง
สรางสรรคเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
The Guideline of Development of Creative Database Management  
for Quality Assurance Faculty of Education Silpakorn University  

 
เอกนฤน บางทาไม* 

บทคัดยอ 

 คณะศึกษาศาสตรมีแผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการของคณะที่สอดคลองกับการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา โดยมีหนวยงานท่ีสนับสนุนงานตามภารกิจหลักของคณะในทุกภาคสวนคณะศึกษา
ศาสตรไดดำเนินการกำหนดแนวทางในการพัฒนาฐานขอมูลโดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนาเปนแนวคิด
หลักในการดำเนินการโดยคำนึงถึงแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีขั้นตอนการพัฒนา
ดังนี้ 1) ศึกษาขอมูลจากผูใชระบบ 2) ศึกษาแผนการดำเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
3) ศึกษาแผนการประกันคุณภาพ 4) ประชุมคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อรับฟงปญหาทั้งรูปแบบ
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ 5) พัฒนาระบบรวมกับศูนยคอมพิวเตอรซึ่งเปนหนวยงานหลักในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 6) ทดสอบระบบและปรับปรุงใหสอดคลองกับการทำงานประจำ  
7) เผยแพรระบบใหเกิดการใชทุกภาคสวน  

  การจัดทำฐานขอมูลการบริหารจัดการอยางสรางสรรคเพ่ืองานประกันคุณภาพจึงเปนศูนยรวม
ขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนตอการประกันคุณภาพ ลดขั้นตอนการกรอกขอมูลที่ซ้ำซอน และสามารถนำขอมูล
ไปใชสำหรับการบริหารจัดการทางการศึกษาในลักษณะอื่น ๆ ไดอยางสมบูรณ 

 

Abstract 

The faculty of Education provides a strategic management plan which is consistent with 
the quality assurance for education. This plan is supported by the department which does the 
main mission of the faculty. Moreover, the department indicates the means to develop the database by 

using research process and the main thought according to a technology development plan. The 
aim of plan is divided into seven sections as follow : 1)To study data from the user 2) To study the 
plan of information technology 3) To study the quality assurance plan 4) To join the meeting 
betweenthe lecturer and staff for sharingformal and informal problems 5)To develop the system 
with computer center which is the main section for developing information technology of university 

* ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

แนวทางการพัฒนาฐานขอมูลการบริหารจัดการอยางสรางสรรค  
เอกนฤน บางทาไม 
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6) To test and improve the system to be consistent with daily working 7) To broadcast the system 
to every department 

The creative database management is the center of helpful information for the quality 
assurance. Also, it reduces the repeated steps of filling the information and the database can be 
completely used for Educational Management Administration in other aspects. 

บทนำ 
ความสำคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับการประกันคุณภาพในสถานศึกษาปจจุบันมี
ปจจัยภายในและภายนอกประเทศหลายประการ 
ที่ทำใหการประกันคุณภาพการศึกษา เปนสิ่งจำเปน
ท่ีตองเรงดำเนินการ อาทิ การต่ืนตัวในเร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษาในประเทศตางๆ โดยสงเสริมให
เกิดการรับรูขอมูลขาวสาร ตลอดจนผูที่อยูในแวดวง
การศึกษตะหนักถึงการประคุณภาพการศึกษา  
ซึ่งปรากฏอยูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีนโยบายท่ีสำคัญในดานระบบบริหาร
และสารสนเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) โดยมี
ข้ันการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย
ข้ันตอน หลัก 4 ข้ันตอน ซ่ึงประกอบดวย 1) การวางแผน 
จะตองมกีารกำหนดเปาหมาย แนวทางการดำเนินงาน 
ผูรับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรที่ตองใช 
สำหรับแผนตางๆ ที่ควรจัดทำคือ 2) การปฏิบัติตาม
แผน ซึ่งในขณะดำเนินการตองมีการเรียนรูเพ่ิมเติม

ตลอดเวลาและผูบริหารควรใหการสงเสริมและ 
สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนทำงานอยางมีความสุข  
3) การตรวจสอบประเมินผล ซึ่งเปนกลไกสำคัญที่จะ

กระตุนใหเกิดการพัฒนาเพราะจะทำใหไดขอมูลยอน
กลับท่ีแสดงวาการดำเนินงานท่ีผานมาบรรลุเปาหมาย
เพียงใด 4) การนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 
เมื่อแตละฝายประเมินผลเสร็จแลวจะสงผลให 
คณะกรรมการรับผิดชอบนำไปวิเคราะห สังเคราะห

และแปลผลแลวนำเสนอผลตอผูเก่ียวของเพื่อนำไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร  
นำไปวางแผนในระยะตอไป และจัดทำเปนขอมูล

สารสนเทศหรือการเขียนรายงานประเมินตนเอง  

นอกจากนี้มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามี
การจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและ
พัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร ตัวบงชี้ โดยมี
แนวทางการปฏิบัติคือ มีการจัดองคกร โครงสรางและ
ระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัวสูงและปรับ
เปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ มีการจัดการ
ขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบครอบคลุมและทัน
ตอการใชงาน มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ที่ดำเนินงานอยางตอเน่ือง มีการพัฒนาบุคลากร 
อยางเปนระบบและตอเน่ือง  ผูรับบริการและผูเก่ียวของ 
พึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผูเรียน 

คณะศึกษาศาสตรมีแผนยุทธศาสตรในการ
บริหารจัดการของคณะท่ีสอดคลองกับการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา โดยมีหนวยงานท่ีสนับสนุน
งานตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอน 
ไดแก งานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษา  
งานวิจัยและบริการวิชาการ งานบริหารและการจัดการ 
งานกิจการนักศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (สำนัก

มาตรฐานอุมศึกษา, 2550)  
คณะศึกษาศาสตรไดดำเนินงานสนอง

นโยบายของคณะในการจัดการขอมูลของคณะให

เปนระบบโดยมีคณะกรรมการฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนผูรับผิดชอบ ฐานขอมูลการบริหาร
จัดการเพ่ืองานประกันคุณภาพเปนส่ิงท่ีคณะศึกษา
ศาสตรไดมุงเนนพัฒนามาอยางตอเน่ืองโดยมีเปาหมาย
ในการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบเพ่ือใหสอดคลอง

กับความตองการของบุคลากรและหนวยงาน 
ทกุภาคสวนภายในคณะ นอกจากน้ี  ยงัคำนึงถงึการนำ

แนวทางการพัฒนาฐานขอมูลการบริหารจัดการอยางสรางสรรค  
เอกนฤน บางทาไม 
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ไป ใชประโยชนของขอมูล การเผยแพรตอสาธารณชน 
และความปลอดภัยของขอมูล ใหมีความสมดุล 
อยางเหมาะสม  
นโยบายการพัฒนาฐานขอมูลของคณะศึกษาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตรไดดำเนินการกำหนด
แนวทางในพัฒนาฐานขอมูลโดยใชกระบวนการวิจัย
เพ่ือพัฒนา (Research and Development) เปนฐาน
ในการดำเนินการ มีการศึกษาสภาพปญหาท่ีพบขึ้น
ในการจัดการฐานขอมูล การเชื่อมตอขอมูลระหวาง
หนวยงานแตละหนวยงานและกับมหาวิทยาลัย 
โดยคำนึงถึงนโยบายการใชขอมูลท่ีเปนไปตามแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและแผนการ
ประกันคุณภาพ คณะกรรมการดำเนินงานจึงศึกษา
แนวทางการพัฒนาฐานขอมูลการประกันคุณภาพ
จากมหาวิทยาลัยตางๆ ในลักษณะที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ ดำเนินการจัดประชุมกลุมเปาหมาย 
ผูเก่ียวของ และรายงานตอคณะกรรมการประจำคณะฯ 
ดำเนินการพัฒนาฐานขอมลูรวมกับศูนยคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัย โดยมีการวางแผนการทำงานและ
การพัฒนาฐานขอมูลรวมกันตามความตองการของ 
ผูใชขอมูลจากทุกหนวยงาน ทดลองใชระบบฐานขอมูล
กับอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนในการกรอก
ขอมูล ทดสอบประสิทธิภาพในการใชฐานขอมูลและ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพการใชงานจริงในการ
บริหารจัดการและการประกันคุณภาพที่เปนไปตาม
แผนของมหาวิทยาลัย (คณะศึกษาศาสตร, 2556) 

 
คุณลักษณะของฐานขอมูล  

คุณลักษณะของระบบฐานขอมูลที่ดีควร

ประกอบดวย  
1. ความเปนปจจุบัน (Current) ขอมูล

ปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ มีความทันสมัย เชน เกรด 

นักศึกษา เปนตน 
2. ทันเวลา (Timely) มีคุณคาทางเวลา 

มาเก่ียวของ ถาไมไดสารสนเทศในเวลาท่ีตองการ 

อาจจะเกิดการสูญเสียโอกาสได 
3. ความเที่ยงตรง (Relevant) ขอที่ไดตอง

มีความสมบูรณ ถูกตอง 
4. ความคงที่ (Consistent) ขอมูลที่เก็บไว

หลายๆ ที่ อาจไมตรงกัน ขัดแยงกัน สารสนเทศท่ีดี
ตองไมมีความขัดแยงกนั หรือขัดแยงกันนอยที่สุด 

5. นำเสนอรูปแบบที่มีประโยชน (Present 
in usable form) มีรูปแบบในการนำเสนอที่เขาใจงาย 
เหมาะสม  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
ม.ป.ป. ไดกลาวถึง คุณลักษณะท่ีดีของฐานขอมูล  
ขอนำเสนอดังนี้  

1. ลดความซ้ำซอนของขอมูลใหเหลือนอย
ที่สุด (Minimum redundancy) เปนการทำใหปญหา 

เร่ืองขอมูลไมตรงกันลดนอยลงหรือหมดไป 
โดยนำขอมูลท้ังหมดมารวมกันเพ่ือตัดหรือลดสวนท่ี
ซ้ำกันท้ิงไป ใหเหลืออยูเพียงแหงเดียว เพ่ือลดความ
ซ้ำซอนตางๆ ในการงายตอการจัดการขอมูล  

2. ความถูกตองสูงสุด (Maximum Integrity: 
Correctness) ในระบบฐานขอมูลจะมีความถูกตอง
ของขอมูลสูงสุด โดยคำนึงถึงเปล่ียนแปลงไปก็จะ
ทำการแกไขเพียงแหงเดียว ทำใหระบบฐานขอมูลมี
ความถูกตองของขอมูลมากที่สุด และลดคาใชจายใน
การพัฒนา และบำรุงรักษา  

3. มีความเปนอิสระของขอมูล (Data 
Independence) ขอมูลตางๆ จะการจัดเก็บและ 
การเรียกใชขอมูลซึ่งในลักษณะการเขียนโปรแกรม

เราจำเปนตองใสเทคนิคการจัดเก็บและเรียกใชขอมูล
ไวในโปรแกรม 

4. มีระบบความปลอดภัยของขอมูลสูง (High 

Degree of Data Security) โดยมีระบบรหัสผาน  

(login password) ในตรวจสอบดูวาผูใชนั้นมีสิทธิใช
ขอมูลไดมากนอยเพียงใด 

5. การควบคุมจะอยูที่สวนกลาง (Logically 

Centralized Control) แนวความคิดน้ีจะนำไปสู 

แนวทางการพัฒนาฐานขอมูลการบริหารจัดการอยางสรางสรรค  
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ระบบการปฏิบัติงานที่ดี อยางนอยสามารถควบคุม 
ความซ้ำซอนการและความปลอดภัยของขอมูลได 

สามารถสรุปไดวา การพัฒนาฐานขอมูลควร
คำนึงถึงคุณลักษณะตางๆ ของผูพัฒนาระบบและ 
ผูใชงานในทุกภาคสวน ซ่ึงส่ิงท่ีสำคัญคือความปลอดภัย
ของขอมูลและสามารถควบคุมไดโดยผูพัฒนาระบบ
ที่ควบคมุเปนสวนกลาง 

 
แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาฐานขอมูลของ 
คณะศึกษาศาสตร 

คณะกรรมการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะศึกษาศาสตร เปนหนวยงานในการพัฒนา
ฐานขอมูลประกัน โดยมีการดำเนินการในลักษณะ
การวิจัยและพัฒนา โดยมีกระบวนการดังนี้  

1. ศึกษาความตองการพื้นฐานของอาจารย
ภายในคณะโดยมีการวิเคราะหขอมูลจากรายงาน
การประเมินตนเองในเอกสารประกันคุณภาพ  
การสอบถามขอมูลตางๆ ทั้งในรูปแบบการประชุม 
ในลักษณะกรรมกรรมการจัดการทำฐานขอมูลและ
กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
แบบไมเปนทางการกับคณาจารยในการพัฒนาระบบ 
สามารถสรุปไดวา อาจารยมีความประสงคในการ
พัฒนาฐานขอมูลสวนบุคคลท่ีเช่ือมตอกับระบบประกัน
คุณภาพเพ่ือความสะดวกในการใชขอมูล ลดข้ันตอน
การกรอกขอมูลท่ีซ้ำซอน และสามารถนำขอมูลไปใช
ในลักษณะอื่นๆ ไดแก นำไปใชเปนประวัติสวนตัว 

การประเมินประจำป การจัดทำรายงานของภาควิชา 
2. ศึกษาความตองการพ้ืนฐานของบุคลากร

สายสนับสนุน โดยการสอบถามขอมูลตางๆ สรุปได

วา บุคลากรสายสนับสนุนมีความประสงคในการใช
ขอมูลที่สามารถเช่ือมโยงกับระบบท่ีมหาวิทยาลัย 
มีอยูโดยไมตองการใหเร่ิมพัฒนาใหม เน่ืองจากจะ
เกิดปญหาในการกรอกขอมูลตางๆ ที่มีอยูเปนจำนวน
มาก นอกจากนี้ยังมีความตองการใหระบบตางๆ มี

รูปแบบหนาจอ (Interface) ที่กรอกขอมูลไดงาย 

สามารถบันทึกขอมูล และการนำขอมูลไปใช  
3. ในระยะแรกเร่ิมคณะกรรมการดำเนินงาน

ไดมีการศึกษาขอมูลของระบบฐานในมหาวิทยาลัย
พบวามหาวิทยาลัยไมมีระบบกลางในการกรอกขอมูล
ประกันคุณภาพ แตมีระบบตางๆ ใหเลือกนำมาใช 
ในแตละสวนงาน จึงทำใหเกิดความยุงยากสำหรับ
เจาหนาท่ีในการนำขอมูลมาใช คณะกรรมการจึงได
ดำเนินการพัฒนาระบบใหมขึ้นมาทั้งหมด ซึ่งเมื่อ 
ศึกษากับหนวยงานท่ีพัฒนาระบบ พบวาขอมูลตางๆ 
ไมสามารถเชื่อมโยงไดเน่ืองจากความปลอดภัยของ
ขอมูลและยังตองกรอกขอมูลใหมทั้งหมด นอกจากน้ี
หนวยงานท่ีคณะไดติดตอในการพัฒนาระบบจะมี
การพัฒนาระบบในรูปแบบการเชา และบำรุงรักษา
ระบบเปนรายป โดยฐานขอมูลทั้งหมดจะอยูในคลัง
จัดเก็บซึ่งอยูภายนอกมหาวิทยาลัยซ่ึงไมเปนไปตาม
แผนสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ทางคณะกรรมการ
จึงตองยุติการพัฒนาฐานขอมูลดังกลาว แตสิ่งท่ีได
จากการศึกษาคร้ังน้ีคือไดทราบกระบวนการในการ
พัฒนาฐานขอมูลของหนวยงานภายนอก 

4. คณะกรรมการดำเนินงานไดประชุมรวม
กับศูนยคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยเพ่ือศึกษาการ
พัฒนาระบบซ่ึงพบวามีความซับซอนของระบบ 
ผูใชงาน และพบวาหากตองการพัฒนาระบบท่ีมีการ
เช่ือมตออาจมีความยุงยากและซับซอนเนื่องจาก
ตองการเชื่อมระบบจากหลายแหลงขอมูลและตอง
ดำเนินการในเร่ือง Username และ Password  
ในทุกระบบใหเปนแบบเดียวกัน (Single Sig on)  
แตที่สามารถดำเนินการไดโดยตองใชระยะเวลาใน
การพัฒนามากข้ึน คณะฯ จึงดำเนินการทำหนังสือ
เพ่ือประสานงานอยางเปนทางการกับศูนยคอมพิวเตอร
ในการพัฒนาฐานขอมูลรวมกัน  

5. ระหวางการพัฒนาฐานขอมูล คณะ
กรรมการจึงใชวิธีการการเช่ือมโยงขอมูลของฐานขอมูล
ที่มหาวิทยาลัยมีอยูไดแก ระบบฐานขอมูลบริการ 
นักศึกษา ฐานขอมูลวิจัย ฐานขอมูลบุคลากร ใหอยู
ใน web page เดียวกัน 
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ภาพที่ 1 หนาเว็บไซตของคณะศึกษาศาตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาฐานขอมูลการบริหารจัดการอยางสรางสรรค  
เอกนฤน บางทาไม 



98

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

6. คณะกรรมการซ่ึงเปนคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ไดรวมกับคณะกรรมการฝายการจัดการ
ความรู และคณะกรรมการฝายประกันคุณภาพของ
คณะศึกษาศาสตร ดำเนินการเตรียมความพรอมใน
การใชขอมูลในระหวางการพัฒนาโดยจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบุคลากรสายสนับสนุนเร่ือง 
“การจัดเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา” 
วันท่ี 26 มกราคม 2555 โดยมุงหวังใหบุคลากรสาย
สนับสนุนมีการจัดเก็บเอกสารและเร่ิมตนในการเก็บ
ฐานขอมูลใหเปนระบบมากข้ึน ซ่ึงสามารถสรุปแนวทาง
ไดดังนี้  

 6.1 บุคลากรสายสนับสนุนท่ีประจำ

สำนักงาน จัดทำชองใสเอกสารในสวนงานท่ีเก่ียวของ
กับการประกันคุณภาพเทาน้ัน โดยอาจมีการสำเนา
เอกสารแยกสำหรับงานประกันคุณภาพเพ่ือเก็บรวบรวม

ไดงายเม่ือถึงรอบการประกันคุณภาพ นอกจากนี้ 
ยังมีการแยกพ้ืนที่ เก็บขอมูลตามองคประกอบ 
ของการประกันคุณภาพในสวนที่รับผิดชอบโดย 
การสรางแฟม (Folder) ไวในคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ของแตละสวนงานไวใหเปนระบบ  

 6.2 บุคลากรสายสนับสนุนท่ีประจำ
ภาควิชา จัดทำชองใสเอกสารในสวนงานสวนกลาง

ของภาควิชา และชองสำหรับอาจารยโดยแยกเปน
รายชื่ออาจารยแตละคน และมีการแบงการจัดเก็บ

พื้นที่บนคอมพิวเตอรสวนบุคคลเชนเดียวกันกับ
บุคลากรประจำสำนักงาน 

7. ติดตามการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง 
โดยคณะกรรมการจัดใหมีผูรับผิดชอบฝายตางๆ  
ท่ีเก่ียวของกับฐานขอมูลจากสวนตางๆ ตามวัตถุประสงค
ที่กำหนดไวโดยคำนึงความสอดคลองของงานประจำ
ของคณะ งานประกันคุณภาพ งานของภาควิชา  
งานสำนักงานเลขานุการ ทั้งน้ี ผูรับผิดชอบจะตอง
ทำงานรวมกัน และมีการประชุมกับผูพัฒนาระบบ
อยางตอเนื่องและมีการกำหนดการนำขอมูลไปใชสู
เปาหมายท่ีสำคัญสำหรับการประกันคุณภาพ เชน
การกำหนดการกรอกขอมูล นำเสนอขอมูล โดยแบง
ขอมูลตาม ปการศึกษา ปพุทธศักราช ปงบประมาณ

เปนตน 
8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น

สามารถแบงสวนของการนำเสนอของระบบได 2 สวน 
คือ 1) ขอมูลสวนภาควิชาที่สามารถเผยแพรและนำ

ไปใชสำหรับการประชาสัมพันธได 2) ขอมูลสวนบุคคล
ท่ีมีช้ันความลับ สามารถแสดงผลในลักษณะสวนบุคคล
และเช่ือมโยงไปสูขอมูลสวนกลางในการนำไปใช 

ในการประกันคุณภาพได นอกจากน้ีคณะกรรมการ
ดำเนินงานไดคำนึงถึงลักษณะการกรอกขอมูลโดย
จัดใหมีชองทางในการกรอกขอมูลโดยใหเจาหนาท่ี
ภาควิชาสามารถเปนผูรับผิดชอบในการกรอกขอมูล

ภาพที่ 2 ระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยโดยใชเว็บไซตของคณะศึกษาศาตรในการเชื่อมระบบ 
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แทนอาจารยได (ระบบ login as) และจัดใหมีชอง
ทางในการปรับปรุงขอมูลเพิ่มเติมไดสำหรับขอมูล
สวนกลางของมหาวิทยาลัยที่ไมเปนปจจุบัน 

9. นำระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่พัฒนา
ขึ้นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อรวม
กันกำหนดแนวทางในการนำขอมูลไปใชในระดับภาค
วิชา และสำนักงานเลขานุการคณะฯ  

10. ดำเนินการจัดการอบรมการใชงานระบบ
โดยดำเนินการใน 2 สวน คือ สวนของอาจารย และ
สวนของภาควิชา 

11.ดำเนินการจัดทำหนังสือขอความ
อนุเคราะหในการกรอกขอมูลสวนของอาจารยและ
ภาควิชาเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ของระบบ  

12. ปรับปรุงระบบใหสอดคลองกับการปฏิบัติ
งานจริงและนำขอมูลไปใชสำหรับการประกันคุณภาพ
ตอไป 

 
ผลกระทบที่เปนประโยชนและสรางคุณคา 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
อยางสรางสรรคเพ่ือการประกันคุณภาพเปนระบบ 
ท่ีสามารถเช่ือมโยงฐานขอมูลตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ไดอยางสอดคลอง ลดความซ้ำซอนของขอมูล และ
เปนไปตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
สามารถนำไปใชประโยชนทั้งในสวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา รายงานการประเมินตนเอง 

ของภาควิชา การประเมินบุคลากร รายงานประจำป 
การปรับปรุงประวัติสวนบุคคลของอาจารยและบุคลากร
ไดอยางสอดคลองและนำไปใชในงานประจำไดเปน

อยางดี 
 

ปจจัยแหงความสำเร็จ 
มีการทำงานร วมกันของทุกภาคสวน 

ที่เกี่ยวของ เปดโอกาสในการรับฟงความคิดเห็น 

จากภาคสวนตางๆ ท้ังในสวนงานบริหารและงานดาน

การปฏิบัติการ ตลอดจนไดมีการพัฒนางานดานประกัน
คุณภาพการศึกษารวมกันอยางไมเปนทางการ สงผล
ใหลดขั้นตอนการทำงานประจำ เกิดการตอยอดการ
เรียนรูและทำใหบุคลากรในคณะเห็นความสำคัญ
และมีความเขาใจงานประกันคุณภาพไดอยางลึกซ้ึง
มากยิ่งขึ้น  

 
ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข 

1. รูปแบบการเชื่อมระบบสารสนเทศ 
ของมหาวิทยาลัยท่ีมีเจาของขอมูลท่ีหลากหลายและ
ขาดความเปนปจจุบัน แนวทางการแกไขปญหาจะ
ตองมีการติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
อยางตอเนื่อง  

2. ขอมูลตางๆ ในระบบสารสนเทศจะมี
จำนวนเพ่ิมมากขึ้นในอนาคตและเทคโนโลยีดาน 
Hardware และ Software ที่มีการเปล่ียนแปลงไป
อยางรวดเร็ว แนวทางการแกไขปญหา คือ ติดตาม
และตรวจสอบอยางตอเน่ืองรวมถึงการพัฒนาและ
บำรุงรักษาระบบท้ังในสวน Hardware และ Software 
ใหเปนปจจุบัน 

3. การใชงานระบบสำหรับอาจารยที่ไม
ประสงคในการใชขอมลู แนวทางการแกไขปญหา คอื 
กำหนดเปนนโยบายและสงเสริมใหเห็นความสำคัญ 
ในการใชงานในระยะยาวโดยการจัดการประชุม จัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู สอดแทรกการใชงานระบบในการ
จดักจิกรรมตางๆ ของคณะ ขอความรวมมอืและแสดง
ใหเห็นประโยชนทีจ่ะเกิดข้ึนในวงกวางและความย่ังยืน
ตอไป 
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การจัดการเรียนรูตามเปาหมายบันได 5 ขั้น (QSCCS) 
ดวยส่ือสังคมออนไลน สำหรับการเสริมสรางศักยภาพ
เพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
The management of learning base on QSCCS with social media to 
enhance the capacity for learning in the 21st century. 
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การศึกษาในปจจุบันควรจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูที่สอดคลองกับยุค
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งกระบวนการเรียนรูเปาหมายบันได 5 ขั้น (QSCCS) เปนการเรียนรูประยุกตเอาทักษะท่ี
สำคัญทางวิทยาศาสตร ในดานการต้ังคำถาม การใหความสำคัญกับหลักฐาน การสรางคำอธิบายจากขอมูล
หรือหลักฐานที่มี  เชื่อมโยงคำอธิบายไปสูองคความรู และ การสื่อสารองคความรูไปยังบุคคลอื่นอยางมีเหตุผล 
ซึ่งมีลำดับการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้น คือ 1)การตั้งประเด็นคำถาม/สมมุติฐาน 2)การสืบคนความรู 3)การ
สรุปองคความรู 4)การสื่อสารและนำเสนอ และ 5)การบริการสังคมและจิตสาธารณะ โดยครูผูสอนสามารถนำ
เอาส่ือสังคมออนไลน (Social Media) ที่มีอยูหลากหลาย มาประยุกตเปนเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรม และ
เลือกใชสื่อสังคมออนไลน เชน เฟสบุค (Facebook), กูเก้ิลไดรว (Google Drive), สไลดแชร (SlideShare) 
และ ยูทูป (Youtube) จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนใหดีมากยิ่งขึ้น 
คำสำคัญ : สื่อสังคมออนไลน, บันได 5 ขั้น, ศตวรรษที่ 21 
 

Abstract 

The current study should be a learning process for the students to learn the skills in the 21st 

century. The 5 Steps learning (QSCCS) studies the application of essential skills in science. In terms of 
the question that  focus on evidence, the creating descriptions of information or evidence, linking 
descriptions to knowledge and communication knowledge to other people for a reason. There are 5 
steps in QSCCS; 1) the question/hypothesis. 2) searched knowledge 3) a summary of knowledge. 4) 

Communication and presentation and 5) Social services and public mind. Teachers can use social 
media is varied to applied as a tool for organizing events. And use Social Media such as Facebook, 
Google Drive, SlideShare, and YouTube will enhance the effectiveness of teaching and learning. 

Keyword: Social media, QSCCS, the 21st century 
 

*   นิสิตปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
**  อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร., ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

การจัดการเรียนรูตามเปาหมายบันได 5 ขั้น 
วณิชชา แมนยำ, ทิพรัตน  สิทธิวงศ 



102

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

บทนำ 
 
การจัดการศึกษาดวยบันได 5 ขั้น (QSCCS) 

ศตวรรษท่ี 21 ถือเปนชวงเวลาท่ีทาทายความ
สามารถของมนุษยชาติ (Anong Sinthusiri, 2556) 
เพราะเปนยุคท่ีโลกตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว และขอมูลขาวสารทุกอยางก็ไม
ไดจำกัดอยูเพียงรอบตัวเราอีกตอไป แคเพียงคลิกท่ี
ปลายน้ิว เราก็สามารถกาวขามพรมแดน/ไปไดทั่วทุก
มุมโลก ซึ่งแวดวงทางการศึกษาทั่วโลกตางกาวพนรูป
แบบการเรียนการสอนท่ีใชครูเปนศูนยกลาง มาเปนการ
เรียนรูในแบบกระบวนทัศนใหม เรียกไดวาเปนการ

จัดการศึกษายุคฐานแหงเทคโนโลยี หรือ Technology 
Based Paradigm (David Moursund, 2005) โดยมี
เปาหมายในการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนไปสู
ผูมีความรู ทักษะกระบวนการ และเจตคติท่ีพึงประสงค
สำหรับการเปน พลเมืองในศตวรรษที่ 21 เปนบุคคล
ที่มีคุณภาพ ที่มีทักษะในการคนควาแสวงหาความรู 
มีความรูพื้นฐานที่จำเปน สามารถคิดวิเคราะห 
สังเคราะห สรางสรรค สามารถสรางส่ืออยางมี
ประสิทธิผล มีทักษะชีวิต รวมมือในการทำงานกับ 
ผูอ่ืนไดเปนอยางดี ซ่ึงมีกระบวนการจัดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง มีลำดับข้ันตอนที่เหมาะสม และสอดคลอง
กับพัฒนาการของผูเรียนในแตระดับชั้น (Anong 
Sinthusiri, 2556) (วิจารณ พานิช, 2556) 

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ครูจะตองปรับ
แนวทางการเรียนการสอน (Pedagogy) โดยครูจะ
ตองทำใหเด็กรักท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิต และมีเปาหมาย

ในการสอนที่จะทำใหเด็กมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด 
และทักษะดานไอที ซ่ึงไอทีในท่ีน้ีไมไดหมายถึง มีความ
สามารถใชคอมพิวเตอรหรือใชแท็บเล็ต (Tablet) แต

หมายถึง การท่ีเด็กสามารถตั้งคำถามในประเด็นท่ี

ตนเองสนใจ และรูวาเม่ืออยากรูเร่ืองใดเรื่องหน่ึง จะ
ไปตามหาขอมูล (Data) เหลานั้นไดที่ไหน และเมื่อได

ขอมูลมา เด็กตองวิเคราะหไดวาขอมูลเหลาน้ันมีความ
นาเช่ือถือมากนอยเพียงใด และสามารถแปลงขอมูล
เปนความรู (knowledge) ได สามารถเผยแพร และ
แบงปนความรูของตนเองใหกับผูอื่น เพ่ือแลกเปลี่ยน 
และยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จนถึงการนำ

 
ภาพที่ 1 ทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

ที่มา http://hrd.apec.org/index.php/21st_Century_Competencies 
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ความรูนั้นไปใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน และสังคม
ได ซึ่งส่ิงเหลาน้ีตองเกิดจากการฝกฝน ครูจะตองให
เด็กมีโอกาสทดลองดวยตนเอง (Anong Sinthusiri, 
2556) ซ่ึงจะสอดคลองกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ที่สามารถประยุกตเปนการจัดการเรียนการสอนแบบ
บันได 5 ขั้นเพื่อการพัฒนาผูเรียน (QSCCS) จะชวย
สงผลใหผู เรียนใหเกิดทักษะการเรียนรูใหตรงกับ 
ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 (วารีรัตน แกวอุไร, 2555)  
(Pakamas Bunphueak, 2554) และสอดคลองกับ
ความสามารถพื้นฐานเบื้องตนสำคัญที่ใชในการ 
เรยีนรู 3 ดาน คอื ความสามารถดานภาษา (Literacy) 
ความสามารถดานคำนวณ (Numeracy) และความ
สามารถดานเหตุผล (Reasoning ability) 

 
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 

กระบวนการสงเสริมใหผูเรียนเปนบุคคลที่มี
คุณภาพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 (วิจารณ พานิช, 2555) สอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551) และเปนไปตามปฏิญญาวาดวย
การจัดการศึกษาของ UNESCO (ปฏิญญาโลกวา
ดวยการศึกษาเพ่ือปวงชน, 2533) ท่ีตองการใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูดังตอไปน้ี 1) การเรียนเพ่ือใหมีความรู

ในส่ิงตางๆ อันจะเปนประโยชนตอไป ไดแก การรูจัก
แสวงหาความรู การตอยอดความรูที่มีอยู และรวมถึง
การสรางความรูขึ้นใหม 2) การเรียนรูเพื่อการดำเนิน
ชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ทั้งชีวิตการ

เรียน ครอบครัว สังคม และการทำงาน 3) การเรียนรู

เพ่ือใหรูจักศักยภาพของตนเอง และใชความสามารถ
ของตนเองใหเกิดประโยชนตอสังคม เรียกวา การจัดการ
ศึกษาดวยบันได 5 ขั้น (QSCCS) (วารีรัตน แกวอุไร, 
2555) (Pakamas Bunphueak, 2554) ประกอบดวย 
1)การต้ังประเด็นคำถาม/สมมุติฐาน (Question)  
2)การสืบคนความรู(Search) 3)การสรุปองคความรู  
(Construct) 4)การส่ือสารและนำเสนอ (Communicate) 
และ 5)การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Serve) 
นับเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหน่ึง ในการพัฒนา
ผูเรียน ใหเกิดการศึกษาคนควาอยางอิสระในเรื่องท่ี
ตนเองสนใจเริ่มต้ังแตการกำหนดประเด็นปญหา 
และการดำเนินการคนควา แสวงหาความรูจากแหลง
ขอมูลที่หลากหลาย มีการคิดวิเคราะห สังเคราะห 
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสูการ
สรุปองคความรู และหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการส่ือสาร
นำเสนอใหผูอื่นไดรับทราบ และสามารถนำความรู 
ที่ ไดจากการศึกษาคนคว า ไปทำประโยชนแก 
สาธารณะชนตอไปได  

กระบวนการศึกษาคนควาในยุคปจจุบัน ไม
ถูกจำกัดเพียงการสืบคนในหองสมุดเทาน้ัน หากแต
เราอยูในยุคที่เทคโนโลยีสามารถเชื่อมโยงเครือขาย
ทั้งโลกเขาไวดวยกัน ดังน้ัน ในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนสามารถใชเทคโนโลยีเขามาชวย เพื่อให
กาวทันยุคของขอมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด
เวลา อีกท้ัง เราสามารถแบงปน หรือแลกเปล่ียนขอมูลท่ี

ได กับบุคคลอ่ืน ทำใหเกิดเครือขายท่ีหลากหลาย 
สามารถพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันได โดยไมจำกัดดวยเวลาหรือระยะทาง ที่เราเรียก
วา Social Media หรือ สื่อสังคมออนไลน 
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การประยุกตใช Social media กับการเรียน 
การสอนในศตวรรษที่ 21 

  แนวโนมของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
จะเปล่ียนจากระบบการสอนท่ีมีครูผูสอนเปนบรรยาย
และจัดกิจกรรมภายในหองเรียน ไปเปนการจัดการ
ศึกษาท่ีผสมการจัดกิจกรรมบนระบบเครือขายมาก
ขึ้น ปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน
ศึกษาจากการสืบคนขอมูลตามท่ีครูช้ีแนะจากท่ีบาน
แลวนำสิ่งที่ไดมาแลกเปล่ียนเรียนรูในหองเรียน การ
ใชสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ในการเรียน
การสอน จึงเปนเร่ืองสำคัญท่ีครูผูสอนสามารถนำมา
ประยุกตใช เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ
และเปนเทคนิคที่จะชวยใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนอีกทางหน่ึงดวย (กอบวิทย พิริยะวัฒน, 2554) 
สื่อสังคมออนไลน (Social Media) หมายถึง สื่อ
ดิจิทัลหรือซอฟแวรที่ทำงานอยูบนพื้นฐานของระบบ
เว็บไซตบนอินเทอรเน็ต อันเปนเคร่ืองมือในการ
ปฏิบัติการทางสังคมที่มีผูจัดทำข้ึน โดยเมื่อผูสงสาร
พบเจอเร่ืองราว เหตุการณ บทความ ประสบการณ 
รูปภาพ วิดีโอและเพลงตางๆ  จึงนำขอมูลเหลานั้นมา
แบงปนกับผูใชในโลกออนไลนภายใตเครือขายของ
ตนไดรับรูและใชประโยชนรวมกันอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ (อรวรรณ วงศแกวโพธ์ิทอง, 2553)  
(Churchill, 2012) โดยขอดีของการนำส่ือสังคมออนไลน 

(Social Media) มาใชในการศึกษา (Poore, 2013) 
ไดแก 1) เปนการเสรมิสรางสตปิญญาความรู 2) กอให
เกิดกระบวนการส่ือสาร การมีสวนรวม รวมท้ัง การสราง
สงัคมประกติ 3) เปนการเสริมสรางแรงจงูใจ 4) ปรับ
สภาพแวดลอมการเรียนแบบเปด งายตอการเช่ือมโยง 
สรางความสัมพันธระหวางสังคมในชั้นหองเรียน 5) 
สนับสนุนและรองรับการส่ือสาร 2 ทาง สามารถนำมา
ประยุกตใชในวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
เชน การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูแบบกลุมเล็ก 
หรือ การรวมกันสรางองคความรู  (ปรัชญนันท และ 
ปณติา, 2556) 

หากครูจะนำพฤติกรรมการใชสื่อสังคม
ออนไลน (Social Media) เหลาน้ีมาเปนสวนหน่ึงใน
การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี โดยเปลีย่นการจดัการสอนแบบเดมิๆ ที่
ครูเปนเพียงแหลงความรูแหลงเดียว ใหเปนนักเรียน
สามารถสบืคนความรูจากแหลงตางๆ ทีม่อียูมากมาย
ไดดวยตนเอง โดยทีค่รเูปนผูคอยชีแ้นะวาแหลงขอมลู
ใดนาชื่อถือ และสามารถนำมาอางอิงได รวมท้ังใช
เวบ็ไซตประเภทเครือขายสงัคมเปนสือ่กลางในการพดู
คุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น แสดงทัศนะ หรือสราง
องคความรูของตนเอง อกีทัง้ยงัชวยลดชองวางระหวาง
ครแูละนกัเรยีนอกีดวย 

ภาพที่ 2 กระบวนการการจัดการศึกษาดวยบันได 5 ขั้น (QSCCS) 

 

5.  
(Public Service)

4.  
(Effective Communication)

3.  
(Knowledge Formation) 

2. 
 (Searching for Information)

1. /
(Hypothesis Formulation)

การจัดการเรียนรูตามเปาหมายบันได 5 ขั้น 
วณิชชา แมนยำ, ทิพรัตน  สิทธิวงศ 
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สามารถกระตุนใหผูเรียนตั้งประเด็นคำถาม 
โดยผูสอนสรางกรอบแนวคิด เสนอประเด็นท่ีสนใจ 
เปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดการคนควาวิจัยและการ
อภิปรายกลุม  ชวยใหนักเรียนจัดกระบวนการเรียนรู
ของตนเองและพัฒนาความรูในเรื่อง นั้นๆ  ซึ่งจะชวย
ใหนักเรียนมีการคิดอยางมีวิจารณญาณ เกิดความ
อยากรูอยากเห็น รวมท้ังขอสงสัยเก่ียวกับเน้ือหาสาระ 
เพ่ือจะตองตอบคำถามเหลานั้นใหได นักเรียนตอง
คนควาลงไปอยางลึกซึ้งและคนหาความหมายดวย
ตนเอง ตลอดจนพยายามตอบคำถามจากขอมูลท่ีหา

มาได (กระบวนทัศนใหมทางการศึกษา, 2556) 
ผูสอนสามารถสงเสริมใหผูเรียนต้ังคำถาม

ผานเคร่ืองมือท่ีสามารถเสนอความคิดเห็นสวนตัวได 

เชน เฟสบุค (Facebook), กูเก้ิลพลัส (Google+) 
หรือ ทวิสเตอร (Twitter) โดยกระตุนนักเรียนใหใช

ความคิดอยางหลากหลาย ดวยการต้ังคำถามงายๆ 

เชน ใคร ทำอะไร อยางไร ท่ีไหน ทำไม จากส่ิงท่ีผูเรียน
พบเห็น บนสถานะของสื่อสังคมออนไลน (Social 
Media) ของผูเรียนเอง ซึ่งจะกอใหเกิดความสามารถ
ในการตีความ การไตรตรอง การถายทอดความคิด  
สามารถนำไปสูการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงการจัด
กระบวนการเรยีนรูไดเปนอยางด ี (กญัญา  วรียวรรธน, 
ม.ป.ป.) (Grosseck, G. and Holotescu, C., 2008) 

2 .การ สืบค นความ รู และสารสน เทศ 
(Sear ching for Information) เปนการฝกแสวงหา
ความรู ขอมูลและสารสนเทศจากแหลงเรียนรูอยาง

หลากหลาย เชน หองสมุด อินเทอรเน็ต หรือจาก 
การฝกปฏิบัติ ทดลอง เปนตน ซึ่งจะสงเสริมใหเกิด
การเรียนรูในการแสวงหาความรู (Learning to Search) 

(วารีรัตน แกวอุไร, 2555) (Pakamas Bunphueak, 
2554) 

 

การประยุกตใช Social Media ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบบันได 5 ขั้น (QSCCS) 

กระบวนการจัดการเรียนรูที่มีลำดับข้ันตอน
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการของผูเรียน
ในแตละระดับชั้น โดยมีกระบวนสำคัญในการจัดการ
เรียนรู เรียกวา บันได 5 ขั้นเพ่ือการพัฒนาผูเรียน  
(Five steps for student development) สามารถ
ประยุกตจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับการใช

งานส่ือสังคมออนไลน (Social Media) เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนสูงขึ้น ดังนี้  

1. การต้ังคำถาม/สมมติฐาน (Hypothesis 
Formulation) เปนการฝกผูเรียนใหรูจักคิด สังเกต ตั้ง
คำถามอยางมีเหตุผลและสรางสรรค ซึ่งจะสงเสริมให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูในการต้ังคำถาม (Learning to 
Question) (วารีรัตน แกวอุไร, 2555) (Pakamas 
Bunphueak, 2554) 

 1. /  
(Hypothesis Formulation) 

 
 
 

ภาพที่ 3 การประยุกตใชสื่อสังคมออนไลนกับขั้นตอนการตั้งคำถาม/สมมติฐาน 

ภาพที่ 4 การประยุกตใชสื่อสังคมออนไลนกับขั้นตอนการสืบคนความรูและสารสนเทศ 

 2.  
(Searching for Information) 

การจัดการเรียนรูตามเปาหมายบันได 5 ขั้น 
วณิชชา แมนยำ, ทิพรัตน  สิทธิวงศ 
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ในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ขอมูลมีอยู
มากมายมหาศาล ผูเรียนสามารถเลือกใชเครื่องมือ
สืบคน (Search Engine) ที่ใหบริการอยูทั่วไปสืบคน
สิ่งที่ตองการได เชน กูเกิ้ล (Google), ยาฮู (Yahoo), 
บิง (Bing), เอโอแอล (AOL) สำหรับการสืบคนแบบ
ปกติในดาน เนื้อหา ภาพ เสียง วิดีโอ หรือเลือกใช 
การสืบคนแบบเฉพาะประเภท เชน การสืบคนบทความ
วิจัย  จากหนวยงานทางการศึกษา ก็เลือกใชการสืบคน
ประเภทบทความทางวิชาการ (Google Scholar) 
โดยผูสอน สามารถแนะนำวิธีการสืบคนโดยมีการคัด
กรองเบ้ืองตน เชน การใชงานเคร่ืองมือคนหา (Search 
Tool) ในการกรองแหลงท่ีมา ภาษา หรือ เวลาของ

การเกิดขึ้นของขอมูลที่มีอยูบนระบบอินเทอรเน็ต 
และใหผูเรียนเลือกใชขอมูลที่มีแหลงอางอิง และมี
การเลือกใชขอมูลน้ัน มาประกอบในกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยมีการอางอิงแหลงที่มาอยางชัดเจน  
(College, n.d.)(กานดา รุณนะพงศา สายแกว,  
ม.ป.ป.) 

3. การสรางองคความรู (Knowledge 
Formation) เปนการฝกใหผู เ รียนนำความรูและ
สารสนเทศที่ไดจากการแสวงหาความรู มาถกแถลง 
อภิปราย เพ่ือนำไปสูการสรุปและสรางองคความรู  
(Learning to Construct) (วารีรัตน แกวอุไร, 2555)  
(Pakamas Bunphueak, 2554) 

ในการจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดสราง
ผลงานดวยตนเอง ตามความชอบหรือความถนัดของ
ผูเรียนแตละบุคคล ภายใตสภาพแวดลอมการเรียนรู
ที่เหมาะสม เมื่อผูเรียนสามารถสืบคน หาสิ่งตางๆ ได
จากระบบอินเทอรเน็ต ผูสอนสามารถกำหนดให 
ผูเรียนทำการคนควารวบรวม วิเคราะห สังเคราะห 

เน้ือหาท่ีได และสามารถบันทึกส่ิงท่ีไดน้ัน บนเคร่ืองมือ
สื่อสังคมออนไลน (Social Media)ตางๆ เชน สรุป
เน้ือหาท่ีไดโดยผลิตเปนส่ือวิดีโอนำเสนอผานยูทูป  
(Youtube) บันทึกเปนเอกสารออนไลนบนกูเก้ิลดอค 
(Google Doc) ซึ่งแบงปนการทำงานรวมกันโดยการ
แชรขอมูล และอนุญาตใหบุคคลอ่ืนๆแกไขเอกสาร

รวมกันได สอดคลองกับการรวมกันทำงานเปนกลุม 
โดยสามารถเก็บเอาไวบนพ้ืนท่ีทีม่ใีหบรกิารฟรีบนระบบ
เครอืขายอินเทอรเน็ต เชน กเูก้ิลไดรฟ (Google Drive), 

สกายไดรฟ (Sky Drive) สำหรับการเรียกใชงานท่ีไหน
ก็ได ที่มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ต หรือ การเผยแพร

เน้ือหาผานบลอ็กสวนตัว ทีผู่เรียนสามารถสรางข้ึนได
เอง โดยงาย โดยไมจำเปนตองมีความรูในการเขียน
โปรแกรมภาษาเอชทเีอม็แอล (HTML) เชน บล็อกเกอร 
(Blogger) หรือ เวิรดเพรส (Wordpress) ซึง่จำตองมี
การตรวจสอบจากครูผูสอน โดยตองใหคำแนะนำถึง
การเลือกใชขอมูลน้ัน ถกูตองและสอดคลองกนัหรอืไม 
และกระตุนใหผูเรียนหาเหตุผลใหไดวา ทำไมผูเรียน 

ถึงสรุปขอมูลหรือสรางองคความรูเปนเชนน้ัน (กระบวน
ทัศนใหมทางการศึกษา, 2556) (College, n.d.)  
(ทศินา แขมณ,ี  2553) 

4.การส่ือสารและนำเสนออยางมีประสิทธิภาพ
(Effective Communication) เปนการฝกใหผูเรียนนำ
ความรูท่ีไดมาส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงเสริม

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีทักษะในการส่ือสาร  
(Learning to Communicate) (วารีรัตน แกวอุไร, 
2555) (Pakamas Bunphueak, 2554) 

ภาพที่ 5 การประยุกตใชสื่อสังคมออนไลนกับขั้นตอนการสรางองคความรู 

 
 

3.   
(Knowledge Formation) 

การจัดการเรียนรูตามเปาหมายบันได 5 ขั้น 
วณิชชา แมนยำ, ทิพรัตน  สิทธิวงศ 
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หลักจากท่ีผูเรียนไดสรุปองคความรูของ
ตนเองไดแลวน้ัน ผูเรียนสามารถแบงปนผลงานตนเอง 
ในรูปแบบวิดีโอดวยยูทูป (Youtube) รูปแบบเนื้อหา
ขอความ ดวยสไลดแชร (SlideShare), สไครปดี  
(Scribd) หรือ การนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย ดวย
เพรสซี่ (Prezi) ซึ่งรูปแบบทั้งหมดสามารถแบงปนให
กับเพ่ือนผานทางเว็บที่ใหบริการน้ันโดยตรง หรือการ
แชรผานเฟสบุค (Facebook) ไดอีกทางหน่ึง ซ่ึงผูเรียน 
สามารถรับคำติชม และแลกเปล่ียนขอคิดเห็นกับเพ่ือน 

ครูผูสอน หรือ บุคคลทั่วไป เพื่อนำมาปรับปรุงผลงาน
ของตนเอง ใหดียิ่งขึ้น (ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2554)  

5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public 
Service) เปนการนำความรูสูการปฏิบัติ ซึ่งผูเรียนจะ
ตองเช่ือมโยงความรูไปสูการทำประโยชนใหกับสังคม
และชุมชนรอบตัวตามวุฒิภาวะของผูเรียน และจะ 
สงผลใหผู เรียนมีจิตสาธารณะและบริการสังคม  
(Learning to Serve) (วารีรัตน แกวอุไร, 2555)  
(Pakamas Bunphueak, 2554) 

 4.   
(Effective Communication) 

ภาพที่ 6 การประยุกตใชสื่อสังคมออนไลนกับขั้นตอนการสื่อสารและนำเสนออยางมีประสิทธิภาพ 

ภาพที่ 7 การประยุกตใช Social Media กับขั้นตอนการบริการสังคมและจิตสาธารณะ 

 5. 
(Public Service) 

ผลงานของผูเรียนท่ีเปนผลจากปรับปรุงจาก
ขอสรุปจากการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลท่ีได แลว
นั้น จะเปนองคความรูที่ผูเรียนมีความรูในเร่ืองนั้นๆ 
เปนอยางดี หากมีผูท่ีสนใจ ในเร่ืองท่ีผูเรียนกำลังศึกษา
อยู ผูเรียนสามารถแบงปนขั้นตอน หรือวิธีการทำงาน 

หรือการคัดกรองการไดมาซ่ึงขอมูล ดวยเผยแพรลำดับ
การทำงานในบล็อกสวนตวั เชน บลอ็กเกอร (Bloger) 
หรือ เวิรดเพรส (Wordpress) เพ่ือแบงปนหลักการ
ทำงานที่มีประสิทธิภาพ หรือการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นผานเฟสบุค (Facebook) เพื่อแนะนำผูที่สนใจ 
หรือ แลกเปล่ียนหลักการทำงาน มาปรับปรุงวิธีการ
ทำงานตอไปได หรือ สามารถผลิตส่ือมัลติมีเดีย แสดง

ขั้นตอนการทำงาน หรือ มัลติมีเดียสรุปผลงานที่ได 
ในรูปแบบวิดีโอ เพื่อเผยแพรผานยูทูป (Youtube) ให
บุคคลท่ีสนใจ นำไปประยุกตใชตอไปได (อรวรรณ 

วงศแกวโพธ์ิทอง, 2553) (สำนักเทคโนโลยีเพ่ือ 
การเรียนการสอน, 2552) (ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2554)  

ในการประยุกตใชส่ือสังคมออนไลน (Social 
Media) ในการจัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บันได 5 ขั้น (QSCCS) ดังที่ไดกลาวมาแลว เปนเพียง
ตัวอยางของการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในรายวิชาท่ีจะสงเสริมประสิทธิภาพในการจัดการ
สอน โดยสอดคลองกับงานวิจัยตางๆ เชน การจัด
กระบวนการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีเว็บบล็อก  

(ปรัชญนันท นิลสุข, 2552) การวิจัยและพัฒนาเว็บ

บล็อกเพื่อการพัฒนาการเรียนรู (ธนาธร ทะนานทอง, 
2551) การวิจัยโดยใชเว็บบล็อกในการเพ่ิมพูนความ
สามารถในการสอนเขียนภาษาอังกฤษ (ขวัญชีวา 
วองนิติธรรม, 2551) โดยพบวา การเรียนการสอน
โดยใช Social Media สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 

ชวยทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 
และทั้งเปนแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดการเรียนรู อยากท่ี
จะเรียนรู และใฝเรียนรูอีกดวย 

นอกจากน้ีบรรยากาศการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนรูตามเปาหมายบันได 5 ขั้น 
วณิชชา แมนยำ, ทิพรัตน  สิทธิวงศ 
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ในการการประยุกตใชสื่อสังคมออนไลน  
(Social Media) ในการจัดจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบบันได 5 ข้ัน (QSCCS) สามารถนำศักยภาพ
ของส่ือและกิจกรรมการใชสื่อไปประยุกตใชในการ
เรียนการสอนได ซึ่งจะชวยใหเกิดความสะดวก และ
งายตอการเขาถึงส่ือตางๆ นักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามที่คาดหวัง สามารถนำไปประยุกตใชงาน ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ ตอไปได 
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ก็เปนปจจัยสำคัญท่ีเอ้ือใหผูเรียนอยากหาความรู  
ครูผูสอนและผู เรียนตางมีบทบาทในการสราง
บรรยากาศ ครูจะเปนผูริเริ่มสรางบรรยากาศ ผูเรียน
เปนผูตอบสนองและเพิ่มสีสันใหกับบรรยากาศการ
เรียนการสอนใหเปนไปในรูปแบบตางๆ โดยนำผลท่ี
ไดจากการพูดคุยผานส่ือสังคมออนไลน (Social Media) 
มาสรุปในหองเรียน เพ่ือทำความเขาใจท่ีตรงกัน โดย
ผูสอนควรมองวา เทคโนโลยีเปนเพียงเครื่องมือในช้ัน
เรียน แตกระบวนการเรียนการสอน หรือกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม จะชวยกระตุนใหผูเรียน 
เกิดการพัฒนาที่รอบดาน ทั้งดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย 
และทักษะพิสัย สอดคลองกับทักษะผูเรียนท่ีตองการ
ในศตวรรษที่ 21 
 
สรุป 

การใหการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ตอง
เปลี่ยนแปลงทัศนะคติจากจัดกระบวนการศึกษาแบบ
ดั้งเดิม ไปสูกระบวนทัศนในการจัดการศึกษาแบบ
ใหมที่ปรับมุมมองใหโลกของนักเรียนและโลกความ
เปนจริงท่ีคิดวาเปนศูนยกลางของกระบวนการเรียนรู 
เปนการเรียนรูที่ไปไกลกวาการไดรับความรูแบบเชิง
รับเพียงฝายเดียว ไปสูการเนนพัฒนาทักษะและ
ทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะ
องคการ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม 
ความสรางสรรค ทักษะการส่ือสาร ทักษะและคานิยม
ทางเทคโนโลยี ความเช่ือม่ันตนเอง ความยืดหยุน 

การจูงใจตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดลอม 
และเหนืออื่นใด คือ ความสามารถใชความรูอยาง
สรางสรรค ถือเปนทักษะท่ีสำคัญจำเปนสำหรับการ

เปนนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ถือเปนสิ่งที่ทาทายใน
การท่ีจะพัฒนาเรียนเพ่ืออนาคต  ใหนักเรียนมีทักษะ 
ทัศนคติ คานิยม และบุคลิกภาพสวนบุคคล เพ่ือเผชิญ

กับอนาคตดวยภาพในทางบวกท่ีมีทั้งความสำเร็จ
และมีความสขุ 

การจัดการเรียนรูตามเปาหมายบันได 5 ขั้น 
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การจัดสวัสดิการสงัคมสำหรบัผูสงูอายุโดยใชชมุชนเปนฐาน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบริบทและสภาพแวดลอมของชมรมผูสูงอายุ ศึกษา
ลักษณะการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐานของชมรมผูสูงอายุและเพ่ือนำเสนอ
แนวทางการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสำหรับผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐานและการหนุนเสริมของหนวยงาน
ราชการทองถิ่น ในพื้นท่ีตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดย 
การศึกษากลุมตัวอยางทั้งสิ้น 26 คน โดยใชแนวคำถามสัมภาษณเปนเครื่องมือในการสัมภาษณเชิงลึกและ 
การสนทนากลุม 

ผลการศึกษาในดานบริบทและสภาพแวดลอมของการจัดสวัสดิการสังคม พบวาตำบลดอนแฝกเปน
ชุมชนเกษตรกรรมที่อยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร ในสวนของสภาพแวดลอมของชุมชนอาศัยอยูกันอยาง
กระจาย ความสัมพันธของคนในชุมชนมีลักษณะไมเปนทางการ ลักษณะการจัดสวัสดิการสังคมของชมรม 
ผูสูงอายุมี 2 รูปแบบ รูปแบบท่ี1 เปนการจัดสวัสดิการสังคมแบบบนลงลางมีการดำเนินการจากหนวยงาน

ราชการสวนทองถิ่น รูปแบบที่ 2 เปนการจัดสวัสดิการจากชุมชนใหกับผูสูงอายุมีรูปแบบการจัดสวัสดิการ
สังคมแบบลางข้ึนบน ซึ่งเกิดจากการมีสวนรวมของภาคชุมชน นอกจากนี้ในสวนของการจัดสวัสดิการสังคม  
7 ดาน  

ผลการวิจัยพบวาดานสุขภาพอนามัยและดานนันทนาการไดรับการจัดสวัสดิการตอผูสูงอายุมาก
ที่สุด สวนแนวทางการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสำหรับผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐานและการหนุนเสริมของ
หนวยงานราชการสวนทองถิ่นนั้น พบวามีการสนับสนุนสวัสดิการที่สำคัญ 3 ดานไดแก การสนับหนุนประเภท
สิ่งของ เงิน และขอมูลขาวสาร การสนับสนุนและการหนุนเสริมจากทั้งหนวยงานจากภาครัฐและภาคชุมชนมี 
การรวมมือกันจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผูสูงอายุจะขาดสวนใดสวนหน่ึงไมได ทั้งสองฝายทำหนาท่ีเก้ือหนุน

ซึ่งกันและกันเพื่อสรางสวัสดิการที่ตอบสนองตอความตองการของผูสูงอายุอยางแทจริง 
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ABSTRACT 

This research aimed to examine the context and environment of an elderly network, and 
social welfare management for the elderly network with a community-based approach. It also 
proposes guidelines for supporting welfare management for the elderly network with a 
community-based approach and reinforcing it by the local government authorities in Donfag 
Sub-District, Nakhon Chaisri District, Nakhon Pathom Province. This research was a qualitative 
research study by investigating a sample of 26 cases. A question guideline was applied for 
in-depth interviews and a focus group decision.   

The findings of the context and environment portion of the study indicated that Don-fag 
Sub-District is an agricultural community close to Bangkok. For the community environment, the 
elderly live dispersed and their relationships are informal. The social welfare management of the 
elderly network consists of two types:  first, top-down social welfare management by the local 
government authorities, and second, bottom-up social welfare management by community participation
. For seven aspects of social welfare management, the research found that healthcare and recreation 
were most often provided to the elders. In terms of supporting social welfare management for the 
elderly, three aspects of significant welfare management were materials, budgets, and information 
distribution.  

Hence, cooperation by the public and community sectors to provide social welfare for the 
elders with support and reinforcement is a significant factor. They have to rely on each other to 
enhance social welfare in compliance with the elders’ requirements.  

 

บทนำ  
จากสถานการณผูสูงอายุไทยท่ีมีสัดสวนของ

ประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็วในป พ.ศ. 2553 
เปนรอยละ 11.9 และในอีก 20 ปขางขางหนา (พ.ศ. 
2573) จะเพิ่มเปนมากกวา 2 เทาตัว อยูที่รอยละ 25 
ซึ่งถือวาเปน “สังคมผูสูงอายุ” อยางเต็มตัวแลว ใน

ขณะที่ประชากรวัยแรงงานที่เกื้อหนุนดูแลผูสูงอายุ
นั้นลดลง จากป พ.ศ.2553 มีประชากรแรงงานโดย

เฉลี่ย 6 คน ตอการดูแลผูสูงอายุ 1 คน จะลดลงเหลือ
แคเพียง 2 คนในป พ.ศ. 2573 ซึ่งจะสงผลใหคนวัย
แรงงานมีภาระท่ีตองเกื้อหนุนดูแลผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน  

ในขณะเดียวกันผูสูงอายุไทยน้ันมีอายุยืนข้ึน และกลุม 
ผูสูงอายุวัยกลาง และวัยปลายเพิ่มขึ้นดวย นอกจาก

นี้ยังมีสัดสวนผูสูงอายุหญิงมากกวาชายซ่ึงมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว สถานการณเชิงโครงสรางท่ีกลาว

มา เปนตัวสะทอนใหเห็นความสำคัญและจำเปนตอ
การพัฒนาและการจัดบริการในดานตางๆ ที่เอ้ือให 
ผูสูงอายุมีศักยภาพ สามารถดูแลตนเองใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีไดยืนยาว และเมื่อผูสูงอายุชวยเหลือตนเอง
ไดลำบากข้ึน หรือชวยเหลือตนเองไมได ยอมตองมี

บริการดูแลดานสุขภาพ และดานสังคมรองรับ (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2553) และจาก
การกาวข้ึนสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็วของสังคม

ไทยสงผลใหวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผูคนในสังคม
เกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหหนวยงาน
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ภาครัฐที่เกี่ยวของรวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองมีการเตรียมมาตรการออกมารองรับอยางทันทวงที 
พรอมที่จะกาวทันตอสถานการณของผูสูงอายุ และ
ปรับกระบวนทัศนเดิมจากท่ีมองผูสูงอายุวาเปนภาระ
ของสังคม ทำใหเปนผูใชประสบการณที่สะสมมายา
วนานใหเปนประโยชนตอสังคม (สำนักงานสาธารณสุข, 
2533) 

ในการรับมือกับปญหาสังคมผูสูงอายุของ
ไทย ไดมียุทธศาสตรระดับชาติ โดยบูรณาการรวมกัน
ทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่งมี  
2 มาตรการ โดยมาตรการระยะสั้นเนนการจัดบริการ
ดูแลระยะยาวโดยใชชุมชนเปนฐาน สวนในระยะยาว
ไดมียุทธศาสตรระดับชาติเพื่อแกปญหาที่ตนเหตุ 
โดยการเพ่ิมจำนวนบุตรเฉล่ียของหญิงไทยใหสูงขึ้น
จาก 1.5 เปน 2.1 เพื่อใหโครงสรางประชากรมีความ
สมดุล ลดภาระครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุ และ
เนนการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของ 
ผูสูงอายุ ใหผูสูงอายุมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต  
(Productivity) ยาวนานมากข้ึน (ประดิษฐ สินธวณ
รงค, 2556) รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการจัดสวัสดิการ
ใหกับประชาชน โดยมุงหวังใหประชาชนคนไทยทุก
คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีหลักประกันในชีวิตจึงได
เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชนแหงชาติ และอนุมัตินโยบายและ

โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือยกระดับใหสวัสดิการชุมชนเปนวาระ
แหงชาติในการสรางหลักประกันความม่ันคงของชุมชน
ฐานราก ฟนฟูทุนทางสังคม ความเขมแข็งของชุมชน

ในการจัดการดูแลชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปด
โอกาสใหทุกพ้ืนท่ีสามารถจัดต้ังและพัฒนาคุณภาพ
สวัสดิการชุมชนอยางท่ัวถึง โดยรัฐบาลไดสนับสนุน

การพัฒนาความเขมแข็งของกองทุนและสมทบ
งบประมาณ รวมถึงพัฒนาสวัสดิการของชุมชน ทองถ่ิน 
และภาครัฐ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
ไดกำหนดใหเกิดความรวมมือหลายฝาย ทั้งองคกร

ชุมชน หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานทองถ่ิน ตั้งแต
การพัฒนาโครงการและการดำเนินงาน โดยมุงเนน
ใหเครือขายสวัสดิการชุมชนทุกระดับในพ้ืนท่ีเปนกล
ไกลหลักในการขับเคลื่อนงาน และประสานความ
รวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและภาคประชาสังคม (สถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน), 2552) ภาค
รัฐสนับสนุนกองทุนสวัสดิการจากรากฐานกองทุนผู
สูงอายุ ซึ่งเปนรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนท่ีมี
ครอบครัว ชุมชนเปนผูจัดการในการจัดบริการสังคม
ใหกับผูสูงอายุ สรางเครือขายใหผูสูงอายุ โดยใชเงิน
กองทุนเปนเครื่องมือ มีเปาหมายใหผูสูงอายุเปนผูคิด 
ผูจัดการและรับประโยชนโดยมีการบริการสำคัญๆ 
เชน ศูนยบริการผูสูงอายุในชุมชน การดูแลสุขภาพ 
ผูสูงอายุ การรวมกลุมสรางงานของผูสูงอายุ เปนตน 
(สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน), 2552)
ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมได
มีการจัดต้ังชมรมผูสูงอายุ ชื่อวาชมรมผูเฒาสามัคคี 
โดยการสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล กำนัน สารวัตร
กำนัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม) จัดกิจกรรมสำหรับ
ผูสูงอายุเปนประจำทุกเดือน โดยมีองคกรภายนอก
รวมใหการสนับสนุนดานตางๆ เชน โรงพยาบาลวชิร
พยาบาล สำนักงานอัยการ จังหวัดนครปฐม สถาบัน

โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษานอกโรงเรียน 
โรงพยาบาลหวยพลู สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
นครชัยศรี และในปพ.ศ. 2552 ชมรมผูเฒาสามัคคีได
รับการคัดเลือกจากศูนยอนามัยเขต 4 จังหวัดราชบุรี
ใหเปนชมรมผูสูงอายุดีเดนประจำปในระดับจังหวัด 

นอกจากน้ีชมรมผูสูงอายุตำบลดอนแฝกยังมีการ
สืบทอดและอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นโดยมีการจัดตั้ง
วงดนตรีกลองยาวของผูสูงอายุเองท่ีมีเอกลักษณโดด

เดนและมีชื่อเสียงของตำบลจนไดรับการรับรองใหขึ้น
ทะเบียนเปนวัฒนธรรมประจำจังหวัดนครปฐมอีก
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ดวย ชมรมผูสูงอายุตำบลดอนแฝกเปนสวนท่ีทำให
เชื่อมความสัมพันธระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาค
ชุมชน เขามามีสวนรวมและทำใหเกิดชุมชนเข็มแข็ง 

 
วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาบริบทและสภาพแวดลอม
ของชมรมผูสูงอายุในพื้นที่ ตำบลดอนแฝก  

อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
2. เพ่ือศึกษาลักษณะการจัดสวัสดิการสังคม

สำหรับผูสูงอายุ โดยใชชุมชนเปนฐานของชมรม 
ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 

3. เพ่ือนำเสนอแนวทางการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการสำหรับผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐาน 
และการหนุนเสริมของหนวยงานราชการทองถิ่น 

 
ขอบเขตการวิจัย  

การศึกษาเร่ือง “การจัดสวัสดิการสังคม
สำหรับผูสูงอายุ โดยใชชุมชนเปนฐาน กรณีศึกษา : 
ชมรมผูสูงอายุตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม” ครั้งน้ี ผูวิจัยไดแบงขอบเขตการศึกษาวิจัย 
3 ดาน ดังตอไปนี้ 

1. ขอบเขตดานพื้นท่ี การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัย
เลือกพ้ืนท่ีในการศึกษาคือชมรมผูสูงอายุตำบลดอน

แฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซ่ึงประกอบดวย 
4 หมูบานคือ หมูที่ 1 บานบางไกรซอน หมูที่ 2 บาน
บางกระจัน หมูที่ 3 บานบางกระอุนและหมูที่ 4 บาน

ศาลตาขุน เปนพ้ืนท่ีวิจัยเนื่องจากเปนชุมชนท่ียังมี
ความเปนชนบท ประชากรสวนใหญยังมีอาชีพ
เกษตรกรรมและยังเปนสังคมเกษตรกรรมท่ีมีความ
สัมพันธคอนขางแนนแฟน  ถึงแมจะอยูไมไกลจาก
กรุงเทพฯ มากนัก แตมีกิจกรรมการชวยเหลือผูสูงอายุ

ของชุมชนที่คอนขางชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับชุมชน
ใกลเคียง 

2. ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบดวยการ

ศึกษาบริบทและสภาพแวดลอมของชมรมผูสูงอายุ  
ลักษณะการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผูสูงอายุ โดย
ใชชุมชนเปนฐานของชมรมผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตำบล
ดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รวมถึง
การนำเสนอแนวทางการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
สำหรับผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐาน และการหนุน
เสริมของหนวยงานราชการทองถิ่น 

 3. ขอบเขตดานระยะเวลา ซึ่งกำหนด
ระยะเวลาในการทำวิจัยเปนเวลา 1 ปการศึกษา  

คืออยูในชวงปการศึกษา 2555 โดยผูวิจัย
กำหนดการวิจัยต้ังแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ผูวิจัยดำเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลตลอดระยะเวลาการศึกษาและลงพ้ืนท่ี
เปาหมายดวยตนเอง  

 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 การวิจัยในครั้ง น้ีผูวิจัยเลือกวิธีการ

ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดย
การศึกษาวิจัยมีขั้นตอนดังนี้  

1. ศึกษาดานเอกสาร (Document 
Research) 

  โดยผูวิจัยไดศึกษาเก่ียวกับนโยบาย
พื้นฐานดานผูสูงอายุ แผนยุทธศาสตร โครงสราง
ครอบครัวและชุมชน จากวารสาร บทความ 
หนังสือพิมพ หนังสือและงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ

ที่เก่ียวของในดานการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ  
ศึกษาโดยสังเกตแบบมีสวนรวม (Participation 

observation) สังเกตแบบไมมีสวนรวม  (Non – 
participation observation) การบันทึกภาคสนาม (
field notes) การสัมภาษณ 
เชิงลึก (In-depth interview) กับนายกองคการบริหาร
สวนตำบลดอนแฝก ปลัดองคการบริหารสวนตำบล

ดอนแฝก ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบล ประธานชมรมผูสูงอายุ (ผูเฒาสามัคคี)  และ
ประธานอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำหมูบาน (อสม.) 

การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐาน 
ธิดาพร บุญเมน, สมศักดิ์ อมรสิริพงศ 
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ทำการสนทนากลุม (Focus group discussions) ซึ่ง
ดำเนินการสนทนากลุมกับแกนนำผูสูงอายุหมูบาน
ละ 6 คน จำนวนท้ังส้ิน 4 หมูบาน รวมถึงการคืนขอมูล
ใหกับชุมชน ภายหลังจากท่ีผูวิจัยดำเนินการวิจัยโดย
วิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ืองการจัดสวัสดิการสังคม
สำหรับผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐาน : กรณีศึกษา 
ชมรมผูสูงอายุตำบลดอนแฝก  อำเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม” เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ผูวิจัยดำเนิน
การคืนขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในครั้งน้ีโดยการจัดเวที
สนทนากับผูนำและผูสูงอายุ ซึ่งจะเปนการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลผลการวิจัยไปในตัว 

ผูวิจัยนำขอเท็จจริงท่ีรวบรวมไดจากการ
สัมภาษณเชิงลึก(In-depth interview) จากกลุมผูให
ขอมูลคนสำคัญ (Key Informants) ประกอบกับ
กฎหมายหนาที่ของหนวยงานภาครัฐรวมถึงการ
สนับสนุนดานตางๆ มาเปนพื้นฐานในการศึกษา
แนวทางการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
ของชมรมผูสูงอายุในลักษณะของชุมชนเปนฐานและ
หนวยงานราชการทองถิ่นที่หนุนเสริม 

2. ผูใหขอมูลคนสำคัญ  
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยแบงกลุมผูให

ขอมูลคนสำคัญ (Key Informants) เปน 2 กลุม เพื่อ
ทำการจัดสนทนากลุม (Focus group discussion) 
และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  

ซึ่งผูวิจัยเลือกกลุมผูใหขอมูลคนสำคัญดังนี้ 
กลุมที่ 1  กลุมผูเขารวมการสนทนากลุม  

(Focus group discussion) ผูวิจัยใชวิธีเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Selection) โดยเลือกแกนนำ
ของแตละหมูบาน เน่ืองจากแกนนำของแตละหมูบาน
เปนตัวแทนท่ีถูกคัดเลือกแลวจากผูสูงอายุดวยกันเอง
ในหมูบาน แกนนำเหลานี้เปนตัวแทนหมูบานท่ีเขา
รวมกิจกรรมของชมรมอยางสม่ำเสมอจึงเขาใจรูป

แบบและลักษณะของกิจกรรม ดังน้ันจึงสามารถตอบ
คำถามที่เก่ียวของกับลักษณะการจัดสวัสดิการสังคม
สำหรับผูสูงอายุได โดยผูวิจัยคัดเลือกตัวแทนหมูละ 6 

คน ท่ีเปนกลุมแกนนำหลักแตละหมูบาน ประกอบดวย
แกนนำกลุมผูสูงอายุจาก 4 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 
บานบางไกรซอน หมูที่ 2 บานบางกระจัน หมูที่ 3 
บานบางกระอุน และหมูที่ 4 บานศาลตาขุน  

กลุมที่ 2  กลุมผูใหขอมูลในการสัมภาษณ
เชิง (In-depth Interview) ผูวิจัยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) เน่ืองจากการวิจัยในครั้งน้ี
เปนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับ
ผูสูงอายุ ดังนั้น จึงจำเปนที่จะตองเลือกผูตอบคำถาม
ท่ีมีสวนเกี่ยวของตอการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับ 
ผูสูงอายุ ผูวิจัยจึงเลือกทำการสัมภาษณเชิงลึก  
(In-depth Interview)  แกบุคคลดังตอไปนี้  

1. นายกองคการบริหารสวนตำบลดอน
แฝกและปลัดองคการบริหารสวนตำบลดอนแฝก ซึ่ง
มีหนาท่ีในการรับนโยบายตางๆ จากหนวยงานของ
ภาครัฐและนำมาสูการปฏิบัติเพ่ือสงเสริมดานสวัสดิการ
สังคมสำหรับผูสูงอายุดานงบประมาณ แผนการพัฒนา
ตางๆ รวมถึงการประสานงานกับหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอก รวมถึงทราบและเขาใจการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางดี 

2. ผู อำนวยการโรงพยาบาลสง เส ริม
สุขภาพตำบลดอนแฝก และประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) มีหนาท่ีในการรับ
นโยบายจากหนวยงานภาครัฐ และนำมาสูการปฏิบัติ 
โดยเนนการจัดสวัสดิการทางดานการดูแลสุขภาพ

อนามัย รวมถึงเปนผูที่ใกลชิดกับผูสูงอายุดวย ทราบ
และเขาใจปญหาสุขภาพและความตองการของ 
ผูสูงอายุ 

3. ประธานชมรมผูสูงอายุ (ผูเฒาสามัคคี) 
มีหนาท่ีเปนตัวแทนและผูนำสูงสุดของผูสูงอายุใน

ชมรมผูสูงอายุ ซึ่งเปนผูสูงอายุเชนเดียวกับสมาชิกใน
ชมรมผูสูงอายุ จึงเขาใจปญหาและความตองการของ
ผูสูงอายุ 

4. ตัวแทนกำนันหรือผูใหญบานตำบล
ดอนแฝก ทำหนาที่ประสานงานระหวางหนวยงาน

การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐาน 
ธิดาพร บุญเมน, สมศักดิ์ อมรสิริพงศ 
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ราชการกับชุมชน ดูแลและสามารถเขาถึงชุมชนได
เปนอยางดี  

3. หนวยการวิเคราะห 
 ผูวิจัยกำหนดหนวยวิเคราะหในการ

ศึกษาวิจัย คือ กลุมชมรมผูสูงอายุ ตำบลดอนแฝก 
(ชมรมผูเฒาสามัคคี) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยแบงเปน 3 ลักษณะ คือ แนวคำถามสัมภาษณ
การสนทนากลุม (Focus group discussion) โดย
สัมภาษณผูใหขอมูลคนสำคัญกลุมที่ 1 ประกอบดวย 
แกนนำกลุมผูสูงอายุจาก 4 หมูบานในตำบลดอนแฝก 
ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับ 
ผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐาน : กรณีศึกษา ชมรม 
ผูสูงอายุตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม โครงสรางการสัมภาษณไดพัฒนาแนวคำถาม
ขึ้นจากการศึกษาตำรา วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ 
และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาใน
ประเด็นการดูแลในดานสวัสดิการจากหนวยงาน
ราชการสวนทองถิ่น ถึงการจัดสวัสดิการสังคมทั้ง  
7 ดาน 

แนวคำถามในการสั มภาษณ เ ชิ ง ลึ ก 
(In-depth Interview) โดยสัมภาษณผูใหขอมูลคน
สำคัญ 

กลุมที่ 2 ประกอบดวย ผูมีบทบาทสำคัญ
ตอการจัดสวัสดิการสังคมใหกับผูสูงอายุ และใหการ

สนับสนุนกับชมรมผูสูงอายุโดยตรง ไดแก นายก
องคการบริหารสวนตำบลดอนแฝก ปลัดองคการบริหาร
สวนตำบลดอนแฝก ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบล แกนนำผูสูงอายุแตละหมูบานในตำบล
ดอนแฝก ประธานชมรมผูสูงอายุ (ผูเฒาสามัคคี)  
และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (
อสม.) ซึ่งเปนคำถามเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีในการ

ดูแลผูสูงอายุ และแนวทางการสนับสนุนดานสวัสดิการ
ผูสูงอายุในดานตางๆ 

5.  แบบสังเกต   
 โดยผูวิจัยสังเกตบริบท สภาพแวดลอม 

ของชมรมผูสูงอายุ รูปแบบการจัดสวัสดิการของหนวย
งานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชนตอผูสูงอายุ
ในชมรม และรูปแบบการจัดกิจกรรมตางๆ ของชมรม
ผูสูงอายุดวย ผูวิจัยทำการบันทึกการสังเกตดวยเทป
บันทึกเสียง กลองถายรูป และสมุดจดบันทึก 

6. ก า ร ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ ข อ ง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

 การตรวจสอบคุณภาพแนวคำถามท่ีใช
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดสรางข้ึนจากการ
รวบรวม วิเคราะหเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
โดยผูวิจัยนำเสนอตอผูทรงคุณวุฒิผูเช่ียวชาญ จำนวน 
4 ทาน เพ่ือทำการตรวจสอบหาความตรงของเนื้อหา
โดยวิธีการพิจารณาความครบถวนของคำถามที่ใช
และความชัดเจนของภาษาท่ีใชในการต้ังแนวคำถาม 
และความเท่ียงของแนวคำถามโดยพิจารณาจากความ
สอดคลองของแนวคำตอบท่ีไดและนำไปปรับปรุงแกไข
อีกคร้ังกอนนำไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 

7.  วิธีการเก็บขอมูลการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทำการ

เก็บรวบรวมขอมูลดวยเทคนิควิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
ไดแก 

 1. ผูวิจัยดำเนินการขอหนังสือติดตอ
ราชการจากคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงนายอำเภอนครชัยศรี นายก

องคการบริหารสวนตำบลดอนแฝก และผูอำนวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ของตำบลดอน
แฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการเก็บขอมูล 
 2. ผูวิจัยกำหนดระยะเวลาในการทำ

วิจัยเปนเวลา 1 ปการศึกษา คืออยูในชวงปการศึกษา 
2555 โดยผูวิจัยกำหนดชวงรวบรวมขอมูลจำแนก

ตามข้ันตอนการปฏิบัติการวิจัยต้ังแตเดือน พฤษภาคม 
พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ผูวิจัยดำเนิน

การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐาน 
ธิดาพร บุญเมน, สมศักดิ์ อมรสิริพงศ 
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การเก็บรวบรวมขอมูลตลอดระยะเวลาการศึกษาและ
ลงพื้นที่เปาหมายดวยตนเอง ผูวิจัยมีวิธีในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ดังนี้ 

ศึกษาเอกสาร  (Documentary Study) โดย
การศึกษาเอกสารท่ีเปนหลักฐานการจัดสวัสดิการ
สำหรับผูสูงอายุ การดูแลผูสูงอายุในดานตางๆ รวม
ถึงขอมูลภายนอกท่ีมีความเก่ียวของกับชมรมผูสูงอายุ
ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

การจัดสนทนากลุม (Focus group 
discussions) ผูวิจัยจัดกิจกรรมสนทนากลุมโดย
กำหนดประเด็นการสนทนากลุมเร่ือง การจัดสวัสดิการ
สังคมสำหรับผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐาน : กรณี
ศึกษา ชมรมผูสูงอายุตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ตามแนวคิดท่ีไดจากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ กลุมสนทนาประกอบดวย 
4 กลุม ดังนี้ 

1. กลุมท่ี 1 ประกอบดวยแกนนำผูสูงอายุ 
หมูที่ 1 บานบางไกรซอน จำนวน 6 คน 

2. กลุมท่ี 2 ประกอบดวยแกนนำผูสูงอายุ 
หมูที่ 2 บานบางกระจัน จำนวน 6 คน 

3. กลุมท่ี 3 ประกอบดวยแกนนำผูสูงอายุ 
หมูที่ 3 บานบางกระอุน จำนวน 6 คน 

4. กลุมท่ี 4 ประกอบดวยแกนนำผูสูงอายุ 
หมูที่ 4 บานศาลตาขุน จำนวน 6 คน 

โดยใชเวลาสนทนากลุมกลุมละประมาณ  
1-2 ชั่วโมง 

การสมัภาษณเชงิลกึ (In-depth Interview) 
ผูวิจัยสรางแนวคำถามในการสัมภาษณผูใหขอมูลคน

สำคญั (Key Informants) แตละรายสรางแนวคำถาม

แบบไมมโีครงสราง (Non-Structured Interview) เพือ่ใช
ในการสัมภาษณเชิงลึก โดยสัมภาษณนายกองคการ
บริหารสวนตำบลดอนแฝก ปลัดองคการบริหารสวนตำบล

ดอนแฝก ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
ประธานชมรมผูสงูอาย ุ (ผูเฒาสามคัคี)  และประธาน
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำหมูบาน(อสม.)  

การสังเกต (Observation) ทั้ง 2 แบบ คือ 
แบบมีสวนรวม (Participation observation) และ
สังเกตแบบไมมีสวนรวม  (Non – participation 
observation) ผูวิจัยใชสังเกตแบบมีสวนรวม  
(Participation observation) และสังเกตแบบไมมี
สวนรวม  (Non – participation observation) เพ่ือ
สังเกตสภาพแวดลอม และรูปแบของกิจกรรมตางๆ 
ของกลุมผูสูงอายุ โดยอยูในประเด็นแนวคิดท่ีเก่ียวของ
กับวัตถุประสงคการวิจัยและคำถามการวิจัย 

แบบสังเกต โดยการสรางแบบสังเกตเพื่อ
บันทึกลักษณะของพฤติกรรม กิจกรรม  

พิธีการตางๆ และปรากฏการณที่เกิดขึ้น 
เพื่อบันทึกดานพฤติกรรมศาสตรและมนุษยศาสตร 

8. ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข อ มู ล แ ล ะ 
การวิเคราะหขอมูล 

 เม่ือไดขอมูลจากการจัดสนทนากลุม
และการสัมภาษณเชิงลึกแลว ผูวิจัยจะนำขอมูลท่ีได
มาตรวจสอบเพื่อใหไดขอมูลท่ีตรงกับหัวขอการวิจัย
และขอมูลที่ไดสามารถตอบปญหาการวิจัยไดหรือไม 
โดยผูวิจัยจะใชวิธีการตรวจสอบขอมูลการตรวจสอบ
แบบสามเสา (Triangulation) มีวิธีการดังตอไปนี้ 

 1. การตรวจสามเสาดานขอมูล (Data 
triangulation) ผูวิจัยจะตรวจสอบวาขอมูลท่ีผูวิจัยได
มาน้ันตรงกันหรือไม โดยพิจารณาจากการตรวจสอบ
จากแหลงขอมูลหรือผูที่มีสวนเก่ียวของในดานการ
ศึกษาโดยจะใชขอมูลมากกวา 1 แหลง คือ รวบรวม

ขอมูลจากเอกสารท่ีไดจากที่วาการอำเภอนครชัยศรี 
ขอมูลจากฝายพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวน
ตำบลดอนแฝก ขอมูลจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบลดอนแฝก วามีลักษณะของขอมูลที่เหมือนกัน 
ตรงกันอยางไร เพ่ือเปนการตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลนอกจากน้ีในข้ันตอนของการถอดบทเรียน
และคืนขอมูลใหชมรมผูสูงอายุยังเปนการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลผลการศึกษาอีกทางหนึ่งดวย 

 2. การตรวจสอบขอมูลสามเสาดานวิธี

การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐาน 
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การรวบรวมขอมูล (Methodological triangulation) 
ผูวิจัยจะใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการจัด
สวัสดิการสำหรับผูสูงอายุของตำบลดอนแฝก พรอม
กับการใชวิธีสังเกตแบบมีสวนรวม (Participation 
observation) และสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non – 
participation observation) ควบคูไปกับสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview) หรือสนทนากลุม (Focus 
group discussion)ไปพรอมๆ กัน  

 3. ภายหลังจากท่ีผูวิจัยดำเนินการวิจัย
โดยวิเคราะหขอมูลการวิจัย เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ผู
วิจัยดำเนินการคืนขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังน้ี
โดยการจัดเวทีสนทนากับผูนำและกลุมผูสูงอายุใน
ชมรม ซ่ึงจะเปนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ผลการวิจัยไปในตัว 

สำหรับการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชการ
ตีความ (Interpretation) จากการสังเกตและการ
สัมภาษณที่ไดจากการจดบันทึกและการบันทึกเทป
เสียงและการถายภาพปรากฏการณที่เกิดข้ึน และ
ทำการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาแลวตัวขอมูล 
ที่ไมใชออก โดยอธิบายการวิจัยแบบการบรรยาย 
(Descriptive) สวนการวิเคราะหเน้ือหา (Content 
analysis) ผูวิจัยจัดจำแนกและจัดกลุมแยกประเภท
ขอมูล (Typology and Taxonomy) เปนหมวดหมู
สำหรับใชในการวิเคราะหขอมูลดังกลาว 

 
ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยเรื่องการจัดสวัสดิการสังคม
สำหรับผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐาน : กรณีศึกษา 
ชมรมผูสูงอายุตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐมดังนี้ 
1. บริบทและสภาพแวดลอมของการจัด

สวัสดิการสังคมผูสูงอายุของชมรมผูสูงอายุ  

ในพื้นที่ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม มีลักษณะชุมชนเปนชุมชนเกษตรกรรม 
มีเขตการปกครองออกเปน 4 หมูบาน ลักษณะ

ภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนที่ราบลุม มีคลองธรรมชาติ
และคลองชลประทาน และท่ีสำคัญมีแมน้ำทาจีนผาน
กลางระหวางตำบล มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบล และองคการบริหารสวนตำบลดอนแฝก เปน
หนวยราชการท่ีดูแลการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับ 
ผูสูงอายุแตตำบลดอนแฝกไมมีวัดเพื่อประกอบศาสน
กิจประจำตำบล สวนชมรมผูสูงอายุกอต้ังข้ึนจาก
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขท่ีสนับสนุน 
ความสุขแกผูสูงอายุทั้งรางกายและจิตใจ โดยชมรม
ไดกอตั้งขึ้นเม่ือป 2546 มีผูอำนวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ ณ ขณะน้ันเปนผูกอต้ัง ชมรมมีบทบาท
หนาท่ีในการจัดสวัสดิการสังคมใหแกผูสูงอายุในชมรม
โดยมีการสนับสนุนหลักจากหนวยงานภาครัฐใน 
การจัดสวัสดิการสังคมดานตางๆ นอกจากน้ีครอบครัว 
ผูสูงอายุโดยมากมีเศรษฐกิจปานกลาง ดังนั้นการจัด
สวัสดิการมีลักษณะเปนทางการและไมเปนทางการ 
การอาศัยอยูของคนในชุมชนมีบานเรือนที่กระจายตัว 
โดยบานเรือนจะต้ังอยูบนพื้นท่ีทำกินของตนเอง  
ผูสูงอายุอาศัยอยูกับครอบครัวและบางสวนอาศัยอยู
กับหลานของตนเนื่องจากบุตรตองออกไปประกอบ
อาชีพไกลบานจะแวะเวียนมาเย่ียมในชวงเทศกาล
และจะสงเงินมาเล้ียงดูและเปนคาใชจายตางๆ ใน
บาน 

2. ลักษณะการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับ 

ผูสูงอายุ โดยใชชุมชนเปนฐานของชมรมผูสูงอายุใน
พ้ืนท่ีตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
พบวาชมรมผูสูงอายุตำบลดอนแฝกไดการจัดสวัสดิการ

สังคมทั้ง 7 ดาน ไดแก 
 1. การจัดสวัสดิการดานการศึกษา   
 2. การจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุดาน

สุขภาพอนามัย 
 3. การจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัย 

 4. การจัดสวัสดิการดานการทำงาน
และการมีรายได 

 5. การจัดสวัสดิการดานความมั่นคง

การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐาน 
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ทางสังคม 
 6.  การจัดสวัสดิการดานบริการสังคม 
 7. การจัดสวสัดกิารสังคมดานนนัทนาการ 
จากท้ังภาคชุมชน หนวยงานภาครัฐและ

หนวยงานภายนอก ซึ่งหนวยงานทางภาครัฐ คือ
องคการบริหารสวนตำบลดอนแฝก และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจำตำบลดอนแฝก และสถาบัน
วิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีลักษณะของ
การจัดสวัสดิการสังคมนั้นมีรูปแบบการจัดสวัสดิการ
สังคมแบบบนลงลาง (Top-down Social Welfare) 
หนวยงานภาครัฐทำหนาท่ีรับนโยบายจากรัฐมาสูภาค
ประชาชน แตการจัดสวัสดิการในลักษณะดังกลาว 
ไมไดตอบสนองตอความตองการดานสวัสดิการสังคม
ของผูสูงอายุอยางแทจริง สวนการจัดสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุโดยมีชุมชนเปนฐาน เปนการจัดสวัสดิการ
จากภาคชุมชนท่ีมีความใกลชิดมากกวารัฐ ดำเนิน
การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผูสูงอายุโดยครอบครัว 
เครือญาติ เพื่อนบาน ผูนำชุมชน ปราชญชาวบาน  
ผูสูงอายุดวยกันเอง โดยมีการดูแลซึ่งกันและกัน 
เอื้อเฟอเผ่ือแผ บริการดานสังคมเทาที่จะชวยไดตาม
กำลัง รวมถึงการจัดสวัสดิการและดูแลดานจิตใจ 
ครอบครัวและชุมชนในการเคารพ และผูสูงอายุยัง
เปนท่ีปรึกษาและรวมแกปญหาใหกับบุตรหลาน ทำให 
ผูสูงอายุเกิดความภาคภูมิใจและรูสึกวาตนเองยังมี

คุณคาในครอบครัวอยู ซึ่งมีลักษณะรูปแบบการจัด
สวัสดิการจากชุมชนใหกับผูสูงอายุแบบการจัด
สวัสดิการสังคมแบบลางขึ้นบน (Bottom-up Social 

Welfare) เปนการเรียกรองความตองการการดูแล
จากผูสูงอายุไปสูผูตอบสนองเบื้องบนน่ันคือภาครัฐ 
ดวยการจัดสวัสดิการสังคมโดยใชชุมชนเปนฐานน้ี 
ไดรับการจัดสวัสดิการจากผูที่อยูใกลชิดกับผูสูงอายุ
จึงทำใหเขาใจบริบท สภาพแวดลอม และปญหาท่ี 

ผูสูงอายุประสบ ทำใหการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน
เปนการจัดสวัสดิการที่ตอบสนองตอความตองการ
ของผูสูงอายุอยางแทจริง  

นอกจากน้ีการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับ 
ผูสูงอายุทั้ง 7 ดาน จากทั้งหนวยงานภาครัฐและภาค
ชุมชนนั้นพบวาผูสูงอายุไดรับการจัดสวัสดิการสังคม
ครบทั้ง 7 ดาน สวนดานที่ไดรับการสนับสนุนมาก
ที่สุดไดแก ดานสุขภาพอนามัยและดานนันทนาการ 
ซ่ึงผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนสวัสดิการท้ังดานรางกาย
และจิตใจจากทั้งหนวยงานราชการสวนทองถ่ินและ
จากภาคชุมชน 

3. แนวทางการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
สำหรับผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐาน และการหนุน
เสริมของหนวยงานราชการทองถ่ิน มีการหนุนเสริม  
2 ดาน คือการสนับสนุนจากดานครอบครัว ญาติพ่ีนอง 
เพ่ือนบาน และคนในชุมชนรวมถึงผูสูงอายุดวยกันเอง 
และอีกดานเปนการจัดสวัสดิการจากหนวยงานราชการ
สวนทองถิ่นโดยจะใหการสนับสนุนปจจัย 3 รูปแบบ 
ไดแกการเก้ือหนุนประเภทส่ิงของ (Instrumental 
Support) การเก้ือหนุนทางดานการเงิน (Financial 
Support) และการเก้ือหนุนทางดานขอมูลขาวสาร  
(Information Support) 

 
การอภิปรายผล  

ลักษณะการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับ 
ผูสูงอายุตำบลดอนแฝกมีลักษณะการจัดสวัสดิการ
แบบบนลงลาง (Top-down Social Welfare)  

ซ่ึงเปนการจัดสวัสดิการท่ีไมตอบสนองตอความตองการ
แกผูสูงอายุอยางแทจริง สอดคลองกับการศึกษาของ
บัวพันธ พรหมพักพิง (2552) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนา

รูปแบบการจัดส วัสดิการขององคกรปกครอง
สวนทอง ถ่ินผลการวิจัยพบวาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดเขามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการใน
หลากหลายรูปแบบที่อยูภายในขอบเขตการบริหาร
องคกรสวนทองถิ่น ก็มีบทบาทในการจัดสวัสดิการ 

ซึ่งมีทั้งไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลสวนกลางและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินพบวา องคการปกครอง
สวนทองถิ่นเหลานี้ ยังไมมีระบบฐานขอมูลเก่ียวกับ

การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐาน 
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สวัสดิการที่จำเปนสำหรับการพัฒนามาตรฐานการ
จัดสวัสดิการ ซ่ึงจากปญหาการดูแลดานการสวัสดิการ
ผูสูงอายุที่ไมทั่วถึงดังน้ันรัฐจึงพยายามดึงใหชุมชน
เขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการแกไขปญหา 
สวนการจัดสวัสดิการสังคมโดยมีฐานชุมชน เปนการ
จัดสวัสดิการจากชุมชนท่ีเขามาหนุนเสริมเติมเต็ม
ความตองการของผูสูงอายุที่หนวยงานทางภาครัฐไม
สามารถจัดใหได ดังเชน ความรัก ความอบอุน กำลังใจ 
นอกจากน้ีการจัดสวัสดิการในชุมชนยังเปนส่ิงท่ีมีความ
ใกลชิดมากกวาการดูแลจากหนวยงานภาครัฐ 
ครอบครัวดูแลกันเอง คนในชุมชนคอยสอดสองดูแล
ผูสูงอายุไดตลอด ซึ่งการจัดสวัสดิการสังคมจากฐาน
ชุมชนมีรูปแบบการจัดสวัสดิการแบบลางขึ้นบน  
(Bottom-up Social Welfare) เปนการตอบสนองตอ
ความตองการท่ีแทจริงของผูสูงอายุหนวยงานราชการ
สวนทองถ่ินและภาคชุมชนไดจัดสวัสดิการสังคมสำหรับ
ผูสูงอายุตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐมมีการจัดสวัสดิการทั้ง 7 ดาน ดานการศึกษา 
ดานสุขภาพอนามัย ดานท่ีอยูอาศัย ดานการทำงาน
และการมีรายได  ดานความมั่นคงทางสังคม ดาน
บริการสังคม และดานนันทนาการ  

ผลจากการศึกษาพบวาการจัดสวัสดิการ
ดานการศึกษา  หนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุน
ดานการศึกษาอยางเทาเทียมกันสอดคลองกับหลักการ
ขององคการสหประชาชาติวาดวยเร่ืองผูสูงอายุท่ีกลาว
ถึงหลักการมีเสรีภาพท่ีผูสูงอายุควรไดรับการฝกอบรม 

และการศึกษาตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สวัสดิการผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 
2546 และฉบับแกไข พ.ศ. 2553 ที่กลาววาผูสูงอายุ

ควรไดรับการศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนตอการดำเนินชีวิต โดยมีการจัดบริการ
ขอมูลขาวสารจัดการศึกษาตอเนื่อง  

ผลจากการศึกษาการจัดสวัสดิการสังคม 
ผูสูงอายุดานสุขภาพอนามัย พบวาผูที่รับหนาที่

จากหนวยงานราชการโดยตรงคือโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบลดอนแฝกท่ีโดยรวมมือกันระหวางองคการ
บริหารสวนตำบลดอนแฝก ภาคชุมชน หนวยงาน
ภายนอก เปนการจัดสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการ 
ซ่ึงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบลปฏิบัติการ
รวมกับชุมชนเนื่องดวยคนในชุมชนมีบทบาทใกลชิด 
เปนท้ังครอบครัว เพ่ือนบาน และเครือญาติของผูสูงอายุ
ท่ีใหการสนับสนุนผูสูงอายุใหเขาถึงการรับบริการดาน
สุขภาพ และสุวัฒน  คงแปน (2546) กลาววาไดมี
การนำแนวคิดในเร่ืองของครอบครัวและชุมชนเปน
ผูจัดการมาใชในการจัดบริการสังคมใหกับผูสูงอายุ
ในชุมชน ถือเปนสวนหน่ึงของแนวคิดการลดการพ่ึงพา
บริการของรัฐ สอดคลองกับการศึกษาของบุษบา หง
ษาคำ (2553) ที่กลาววา ผูสูงอายุมีความตองการ
บริการสวัสดิการสังคมเร่ืองเบี้ยยังชีพและบัตรทอง/
บัตรผูสูงอายุมากท่ีสุด ซึ่งการจัดสวัสดิการสังคม 
ผูสูงอายุยังเนนการบริการจากภาครัฐเปนหลักโดยมี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบลเปนผูรับ
นโยบายจากหนวยงานทางสาธารณสุขที่เก่ียวของ
รวมดวยการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหาร
สวนผูสูงอายุพอใจมากตอบริการท่ีหนวยงานราชการ
จัดใหฟรี และจัดบริการสาธารณสุขดูแลท้ังดานรางกาย
และจิตใจของผูสูงอายุ และมีความพอใจท่ีครอบครัว
และชุมชนใหความรวมมือตอการเขารับบริการทาง
ดานการจัดสวัสดิการสาธารณสุขเชนกันสอดคลอง

กับการศึกษาของวาทินี บุญชะลักษี, ยุพิน วรสิริอมร 
(2544) ที่ศึกษาเรื่องภาคเอกชนกับการใหบริการ
สุขภาพและการดูแลผูสูงอายุในประเทศไทย ผลการ

วิจัยพบวา 90% ของผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยางมี
ความพอใจตองานบริการ ขณะท่ีกลุมที่ไดรับบริการ

ฟรี ใหความเห็นวาแคเพียงมีอาหารและบริการทางการ
แพทยที่ครบถวนก็พอใจแลว ผูสูงอายุที่อยูรวมกับ
ครอบครัวหรือลูกหลานท่ีตองการงานบริการดูแลตนเอง 
มักจะจางผูดูแลท่ีไดรับการรับรองไปดูแลตนเองท่ีบาน 
และผลจากการศึกษาพบวาไมพบผูสูงอายุท่ีไมตองการ

การเขารับบริการทางดานการจัดสวัสดิการสาธารณสุข 

การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐาน 
ธิดาพร บุญเมน, สมศักดิ์ อมรสิริพงศ 



121

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

เพราะผูสูงอายุยังมีความตองการการจัดสวัสดิการ
สังคมดานสุขภาพอนามัยทุกประการ ไมสอดคลอง
กับการศึกษาของชนนิกานต สิงหพยัคฆ (2553) ที่
กลาววา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการไมใชสวัสดิการรักษา
พยาบาลของผูสูงอายุไทย คือ อายุ เขตที่อยูอาศัย  
(ปจจัยโนมนำ) ลักษณะการอยูอาศัย การเขารวม
กิจกรรมในชุมชน  ความเพียงพอของรายได การทำงาน  
(ปจจัยสนับสนุน) และลักษณะความเจ็บปวย ความ
สามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน และสถานะสุขภาพ
ที่ประเมินโดยผูสูงอายุเอง (ปจจัยดานความจำเปน) 
มีอิทธิพลตอการไมใชสวัสดิการรักษาพยาบาลของ 
ผูสูงอายุ 

ผลจากการศึกษาการจัดสวัสดิการดาน
ที่อยูอาศัย พบวา ไมพบผูสูงอายุที่ขาดท่ีอยูอยูอาศัย
เนื่องจากผูสูงอายุสวนใหญมีบานบนท่ีทำกินของตน
ตามสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว และองคการบริหาร
สวนตำบลดอนแฝกมีแผนพัฒนาตำบลดานท่ีอยูอาศัย 
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของพูนสุข สีตะปะดล  
(2550) กลาวถึงบทบาทขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของการจัด
สวัสดิการดานที่อยูอาศัยและการดูแลผูสูงอายุ  
สอดคลองกับการศึกษาของเสาวลักษณ คงย่ิง (2551) 
ที่กลาววาผูสูงอายุไดรับสวัสดิการที่องคการบริหาร
สวนตำบลจัดให จำนวน 5 ดานไดแก ดานสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล ดานรายได ดานนันทนาการ 
ดานความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแล และการ

คุมครอง และดานการสรางบริการและเครือขายการ
เก้ือหนุน สวนดานท่ีไมไดรับบริการ คือดานท่ีพักอาศัย  

ผลการศึกษาการจัดสวัสดิการดานการ

ทำงานและการมีรายได พบวาผูสูงอายุตำบลดอน
แฝกรับเงินเล้ียงดูจากบุตร บางรายยังคงออกไปรับจาง
จากเพ่ือนบานเน่ืองจากปญหาเศรษฐกิจในครอบครัว 
และบางสวนที่ชวยงานเล็กๆ นอยๆ ของครอบครัวทั้ง
ไดรับคาจางและไมไดรับคาจางจากครอบครัว 

สอดคลองกับการศึกษาของอภิษฎา  เหลาวัฒนพงษ 

(2554) กลาววาความตองการและแนวทางการจัด
สวัสดิการของผูสูงอายุดานอาชีพ : โครงการสงเสริม
อาชีพ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครกลาววาผูสูงอายุตองการ
เขารวมกิจกรรมลักษณะที่กอใหเกิดปฏิสัมพันธกับ
สังคม ผูสูงอายุยังมีความตองการในลักษณะกิจกรรม
ที่ทำใหผูสูงอายุไดเขาสังคมและกิจกรรมที่ทำให 
ผูสูงอายุสามารถสรางรายไดดวยตนเองตามลำดับ 
สอดคลองกับการศึกษาของพิจิตรา ค้ำชู (2555) 
ที่กลาววาปญหาท่ีเกิดจากอุทกภัยที่สงผลกระทบตอ
การประกอบอาชีพของผูสูงอายุ และความตองการ
การสนับสนุนทางสังคมตอการประกอบอาชีพของ 
ผูสูงอายุภายหลังจากเหตุการณอุทกภัย  และถึงแม
ครอบครัวผูสูงอายุจะไดรับการชวยเหลือจากหนวย
งานราชการแตก็ไมเพียงพอ ผลจากการศึกษาพบวา
ครอบครัวและผูสูงอายุไมสนับสนุนใหบุตรหลานศึกษา
เลาเรียนในระดับสูงเพราะเช่ือวาเสียเวลาในการ
ประกอบอาชีพเพ่ือชวยเหลือครอบครัว จึงนิยมให
บุตรหลานสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและออกมา
ประกอบอาชีพทำนา ทำไร หรือเขาไปทำงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมใกลบาน เพ่ือนำเงินดังกลาวมาจุนเจือ
ชวยเหลือครอบครัว และนอกจากน้ีผลการศึกษาปญหา
ในพื้นที่ดอนแฝกขาดแหลงความรูที่จะสงเสริมดาน
อาชีพเสริมใหผูสูงอายุและปญหาท่ีผูสูงอายุไมสนใจ
ตอการใหการสนับสนุนความรูดานการประกอบอาชีพ
โดยมองวาเปนการเสียเวลาเพราะตองคอยชวยเหลือ
งานหลักในครอบครัว 

ผลการศึกษาการสนับสนุนสวัสดิการ
ดานความม่ันคงทางสังคม พบวา ณรงค เพ็ชร
ประเสริฐ (2546) มีแนวคิดดานความหมายของ

สวัสดิการสังคม (Social Welfare) หมายถึงระบบ
การจัดสวัสดิการบริการสังคมเ พ่ือการปองกัน  
การแกไขปญหาสังคม การพัฒนาและการสงเสริม
ความมั่นคงทางสังคม  

โดยการบริการดังกลาวเปนไปเพ่ือตอบสนอง

ความตองการพ้ืนฐานของประชาชน สอดคลองกับ

การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐาน 
ธิดาพร บุญเมน, สมศักดิ์ อมรสิริพงศ 
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พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (2546) 
ใหความหมายสวัสดิการสังคมวา สวัสดิการสังคม 
คือ ระบบการจัดบริการสังคมซึ่งเก่ียวกับการปองกัน 
การแกไขปญหา การพัฒนา และการสงเสริมความ
ม่ันคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจำเปนข้ันพ้ืนฐาน
ของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวติที่ดี และพ่ึงตนเองได
อยางทั่วถึง เหมาะสมเปนธรรม ผลการศึกษาพบวา 
ผูสูงอายุไดเขารวมกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหเปนกอง
ทุนท่ีชวยเหลือครอบครัวผูสูงอายุที่เปนสมาชิกเม่ือ
เสียชีวิตลง เน่ืองจากฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ผูสูงอายุในตำบลดอนแฝกไมไดอยูในระดับฐานะดี 
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะหจึงเปนอีกชองทางชวยเหลือ
ผูสูงอายุในตำบลดอนแฝกในการจัดการศพเม่ือเสีย
ชีวิต เม่ือมีการเสียชีวิตลงของสมาชิกชมรมผูสูงอายุ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบลจะทำหนา
ในการประสานงานชองทางการชวยเหลือครอบครัว
ไดจัดการงานศพของผูสูงอายุ คนในชุมชนจะไปรวม
กันชวยจัดงาน จัดสถานที่ และเพื่อนบานเปนธุระไป
นิมนตพระท่ีวัดเพ่ือสวดในงานศพ ผูที่ทำอาหารเกง
จะมาชวยเปนแมครัวประกอบอาหารเล้ียงผูมารวม
งานและเสิรฟอาหารแกแขกผูมารวมงาน และเม่ือมา
ชวยงานแตละคนจะนำเอาส่ิงของที่มีในบาน เชน 
พริก หอม กระเทียม ขาวสาร น้ำปลา ฯลฯ ติดมือมา
ใหโรงครัวในงานศพ เปนการรวมสงเคราะหและชวย
ลดภาระดานคาใชจายไดอีกทางหน่ึง สอดคลองกับ
แนวคิดของระพีพรรณ คำหอม, จริะลักษณ จงสถิตม่ัน,  

อภิญญา เวชยชัย, ธัญญา สนิทวงศ ณ อยุธยา, ปย
ฉัตร ช่ืนตระกูล (2542) ท่ีกลาววาแนวคิดการสงเคราะห
ประชาชน (Public Assistance) แนวคิดชุมชน 

เปนฐาน (Community-based) ไดแก บริการสังคม
ในชุมชน (เนนศูนยสงเคราะหราษฎรประจำหมูบาน) 
และบริการฌาปนกิจสงเคราะหถือเปนบริการเดียวที่
มีวัตถุประสงคเฉพาะคือ การจัดงานศพใหแกผูสูงอายุ 
และเปนบริการเดียวท่ีชวยเหลือเก้ือกูลของคนในชุมชน

ตอผูสูงอายุ กลไกการบริการจัดการของรัฐยังไมมี

ประสิทธิภาพดี  
ผลการศึกษาดานการจัดสวัสดิการดาน

บริการสังคม พบวาการจัดสวัสดิการดังกลาวจาก
ภาครัฐยังไมดีนัก ผูสูงอายุไดรับบริการสังคมที่รัฐจัด
ใหและรับการเกื้อหนุนจากครอบครัวและเพ่ือนบาน 
รวมถึงคนในชุมชน ผูสูงอายุใชรับการหนุนเสริมการ
จัดสวัสดิการดานบริการสังคมจากฐานชุมชนได
มากกวาการไดรับจากรัฐ ซึ่งถือวาเปนการสนับสนุน
จากทุนทางสังคมและแรงสนับสนุนทางสังคมท่ีสำคัญ
อยางหน่ึงท่ีชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใน
ชุมชน สอดคลองกับแนวคิดของแคปแลน, คาสเซล, 
และกอร (Kaplan, Cassel, & Gore, 1977) ที่กลาว
วา แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความพอใจความ
จำเปนพ้ืนฐานทางสังคม ไดแก การไดรับการยกยอง 
นับถือ การยอมรับ การไดรับความเห็นใจและความ
ชวยเหลือ ซึ่งไดรับจากการติดตอสัมพันธกับคนใน
กลุมสังคม และสอดคลองกับแนวคิดของทอยส (Thoit 
1982) ที่กลาววาการสนับสนุนทางสังคมไววาเปน
ระดับของความตองการพ้ืนฐานท่ีจะไดรับการตอบ
สนอง โดยการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืนในสังคม 
ความตองการพ้ืนฐานทางสังคมไดแก ความตองการ
ความรัก การยอมรับ การยกยอง การเห็นคุณคา  
การเปนเจาของ ความมีชื่อเสียง และความปลอดภัย 

ผลการศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมดาน

นันทนาการ พบวาลักษณะการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการมี 2 ลักษณะ คือการสนับสนุนจากภาคชุมชน
และการสนับสนุนจากหนวยงานทางภาครัฐ 2 หนวย
งานไดแก องคการบริหารสวนตำบลดอนแฝกและ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลดอนแฝก ซึ่งการ
สนับสนุนจากภาคชุมชนเนนการสนับสนุนโดยการ
รวมบริจาคเงิน การสนับสนุนดานอาหารและการให

กำลังใจตอผูสูงอายุ สวนการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภาครัฐเปนในลักษณะการหนุนเสริมดานงบประมาณ
ในการดำเนินการ  จากการศึกษาพบวาการจัดกิจกรรม
นันทนาการเปนการสรางกิจกรรมใหผูสูงอายุ ชุมชน 
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และหนวยงานราชการไดมารวมตัวกันสอดคลองกับ
อภิษฎา  เหลาวัฒนพงษ (2554) ที่กลาววาการจัด
โครงการสงเสริมอาชีพควรดำเนินการในลักษณะของ
การนันทนาการเพ่ือการเขาสังคมของผูสูงอายุ 
สอดคลองกับหลักการจัดสวัสดิการสำหรับผูสูงอายุ
ตามมาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ กรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2548) 
ที่กลาวถึงดานนันทนาการไวดวย  

นอกจากนี้แนวทางการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการสำหรับผูสูงอายุโดยใชชุมชนเปนฐาน และ
การหนุนเสริมของหนวยงานราชการทองถ่ินของชมรม 
ผูสูงอายุตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม โดยการจัดสวัสดิการสังคมไดรับการสนับสนุน
และการหนุนเสริมจากทั้งหนวยงานภาครัฐและ 
ภาคชุมชนจะขาดสวนใดสวนหน่ึงไปไมได  สอดคลอง
กับการศึกษาของคีรีบูน จงวุฒิเวศย (2553) ที่กลาว
วารูปแบบการจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมเพ่ือผูสูงอายุ
โดยองคการปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.) คือรูปแบบ
สวัสดิการผสม (Mixed Model) ลดการพึ่งพาสถาบัน
ของรัฐ เนนการมีสวนรวมของภาครัฐตางๆ ในการจัด
สวัสดิการสังคมที่เหมาะสมเปนธรรม ทั่วถึง เทาเทียม 
สอดคลองกับศศิพัฒน ยอดเพชร (2544) กลาววา
แนวคิดการใชชุมชนเปนฐานเปนรูปแบบหนึ่งของการ
ปองกันปญหาตางๆ ของบุคคลในชุมชน และเปนวิธี
การที่หนวยงานของรัฐและเอกชนจะทำหนาท่ีหลักใน
การใหคำแนะนำกระตุนและรวมสนับสนุนบางประการ 

จุดเดนของแนวคิดนี้อยูที่การมีรากฐานมาจาก
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม โดยสรางใหประชาชน
ในชุมชนมีสวนรวมในการคิดวิเคราะหปญหาของชุมชน

เองรวมกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานรวม
ทั้งการแกไขปญหาพรอมรวมลงมือปฏิบัติ  

 
ขอเสนอแนะ  

การวิจัยเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับ

ผูสูงอายุ โดยใชชุมชนเปนฐาน กรณีศึกษา : ชมรม 

ผูสูงอายุตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐมผูวิจัยมีความเห็นและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติและขอเสนอแนะในคร้ังตอไป
เพ่ือเปนประโยชนในการจัดการสวัสดิการของผูสูงอายุ
ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1 ชมรมผูสูงอายุตำบลดอนแฝกยัง

ขาดการสนับสนุนสวัสดิการดานการทำงานและการ 
มีรายได องคการบริหารสวนตำบลดอนแฝก

ควรมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและจัดเวทีประชาคม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสูงอายุ คนในชุมชน 
และหนวยงานราชการสวนทองถิ่น โดยการเพ่ิมการมี
สวนรวมของผูสูงอายุ 

 1.2 ชมรมผูสูงอายุมีวงดนตรีกลอง
ยาวที่สรางช่ือเสียงใหแกชมรม ควรมีการดำเนินการ
สนับสนุนเชิงนโยบายเพ่ือนำไปสูการเปนแหลงเรียนรู
ของชุมชน 

 1.3 องคการบริหารสวนตำบลควร
สนับสนุนและปลูกจิตสำนึกที่ดีรวมถึงการเปลี่ยน
ทัศนคติของคนในชุมชนในดานการศึกษาดังกลาว 
ใหมีการสนับสนุนบุตรหลานใหศึกษาในระดับการ
ศึกษาท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากการศึกษาเปนสวนหน่ึงท่ีชวย
พัฒนาชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัว จะได
ไมเปนภาระตอครอบครัวและผูสูงอายุที่ตองประกอบ
อาชีพเพื่อเล้ียงดูบุตรหลานท่ีมีรายไดต่ำ ระดับ
เศรษฐกิจครอบครัวไมดี  

2.  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
 2.1 หนวยงานราชการสวนทองถิ่นควร

จัดเวทีเสวนาประชาคมหมูบานรวมกันระหวาง ผูสูงอายุ 
ชุมชน และหนวยงานราชการสวนทองถ่ินในการสำรวจ
ความตองการของผูสูงอายุและการจัดต้ังกลุมสงเสริม
อาชีพและการมีรายได 

2.2 หนวยงานราชการสวนทองถ่ินและชุมชน 
ควรรวมกันกำหนดใหคนชุมชนและเยาวชนท่ีสนใจได
รวมสืบสานการตีกลองยาวจากกลุมผูสูงอายุในวง
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ดนตรีกลองยาว เพ่ือเปนการถายทอดองคความรูสู
ชุมชนอยางยั่งยืน 

 2.3 เยาวชนในชุมชนไดรวมกิจกรรมกับ
ผูสูงอายุในลักษณะทางการซึ่งยังขาดโอกาสในการ
เขารวมกิจกรรมตางๆ กับผูสูงอายุในชุมชน รวมถึง
การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมแกผูสูงอายุ ผูวิจัย
เห็นวาเปนส่ิงสำคัญมากที่เด็กและเยาวชนควรไดมี
การปลูกจิตสำนึกท่ีดีและเห็นคุณคาผูสูงอายุรวมถึง
การตระหนักถึงความกตัญูกตเวทีและการแสดง
ความเคารพตอผูสูงอายุ ดังนั้นหนวยงานทางภาครัฐ
ควรใหการสนับสนุนโดยมีการจัดกลุมเยาวชนอาสา
สมัครในการดูแลผูสูงอายุในชุมชนเพื่อเชื่อความ
สัมพันธที่ดีระหวางเยาวชนกับผูสูงอายุ อันจะสงผล
ตอความสัมพันธที่ดีตอคนในชุมชนอีกดวย 

 2.4 ขอมูลที่เก่ียวของกับชมรมผูสูงอายุ
มีนอยมาก เนื่องจากไมมีการรวบรวมดานเอกสารไว 
ผูวิจัยขอเสนอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดต้ังผูท่ีรวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการ การจัดกิจกรรม และ
การสนับสนุนดานตางๆ ของชมรมใหเปนรูปธรรมเพื่อ
ท่ีจะมีแหลงขอมูลดานผูสูงอายุของชุมชนอยางจัดเจน 

3. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 
 3.1 การวิจัยคร้ังตอไป ควรวิจัยดาน

แนวทางการสรางเครือขายระหวางชมรมผูสูงอายุใน
การรวมกันจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผูสูงอายุรวมกัน 

ท้ังน้ีเน่ืองจากแตละชมรมผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีใกลเคียง
มีจุดแข็งจุดออนแตกตางกัน เชน การขาดวิทยากรที่
มีความเช่ียวชาญ หรือการขาดงบประมาณ หรือ

แนวทางการจัดรูปแบบของกิจกรรมท่ีเปนประโยชน
ตอผูสูงอายุ 
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*อาจารย ดร. ประจำสาขาวิชาศิลปะการถายภาพ วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

สรางวิชาการงานศิลป: วิถีการสรางองคความรูทาง 
ศิลปกรรม จุดเริ่มตนสูเสนทางนักวิจัยศิลปะ 
Create Academic Art work : Way of Building Knowledge of Art  
Begin the Route of Art  Researcher 

 
ชลิดา ทรงประสิทธิ์* 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาผลการวิจัยทางวิทยาศาสตรดานการเรียนรู (The Science 
of Learning) ถึง 7 หลักการสรางนักเรียนรูแหงอนาคตใหม จากหนังสือการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 และ
หนังสือการเรียนรูเกิดขึ้นไดอยางไร รวมกับการวิเคราะหเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับการสอนในระดับ
อุดมศึกษา 2) เพ่ือหาแนวทาง หรือวิถีการสรางองคความรูทางสายศิลปกรรมในรูปแบบของงานวิชาการ โดย
มุงประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทางการใชกลยุทธการสอนและกระบวนการเรียนรู ในการทำวิจัยศิลปะหรือที่เรียกวา 
“ศิลปนิพนธ” 

การนำเสนอบทความไดจำแนกออกเปนส่ีสวน สวนแรก กลาวถึง เหตุผลท่ีมา และความจำเปน 
ในการสรางวิชาการงานศิลป อธิบายความหมายของการสรางองคความรูทางศิลปะ ที่มีความสำคัญตอ 
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สวนที่สอง เปนการอธิบายถึงนิยามของนักวิจัยศิลปะกับการสรางสรรควิชาการ 
และการวิจัยศิลปกรรมศาสตร สวนที่สาม เปนการวิเคราะหสภาพและปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนวิชาศิลปนิพนธ และทำการวิเคราะหทฤษฎี หลักการ และแนวคิด ที่ใชเปนกลยุทธในการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และสุดทาย เปนการสังเคราะหยุทธวิธีและเทคนิคการสอนวิชาศิลป
นิพนธ ที่มีชื่อเรียกวา “IMPACT ART MODEL” เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการสงเสริมให นิสิต นักศึกษา  
ครู อาจารย ไดมีกระบวนการสรางสรรคผลงานของตนเอง ในรูปแบบของงานวิชาการมากขึ้น   
คำสำคัญ: 1. รูปแบบการเรียนเพื่องานศิลปนิพนธ (IMPACT ART MODEL), 2. เมตาคอกนิชัน,  

                 3. การสอนแบบนำตนเอง 
 

Abstract 

  This article aims to study effect of the research on the science of learning with 7 
principles of creating the future learner from the 21st century learning book and how the learning 
book along with analyzing proper teaching techniques for teaching in higher education which 

concentrated in the way of teaching strategies and learning process in Art Research or “Art Thesis”.  
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The article is divided into four parts: (1) discuss the reasons and the needs for creating 
the academic art that explains the meaning of how to build the art knowledge which are important 
for learning in the 21st century. (2) explain the definition of art researcher, the creation of academic 
and the art research. (3) analyze conditions and problems relating to learning management of art 
thesis and also analyze theories, principles and concepts used as strategies and teaching techniques 
for higher education. (4) synthesis strategies and teaching techniques for art thesis called, “
IMPACT ART MODEL” to achieve the goal of encouraging students and teachers to create their 
artworks with their own processes to be more academic. 
Keywords:  1. Learning model for art thesis (IMPACT ART MODEL), 2. Metacognition,  
                    3. Self-Directed Learning 

บทนำ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเสนอแนะวิถี

การสรางองคความรู และการตอยอดองคความรูเดิม
ทางสายศิลปกรรม โดยมุงประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทาง
การใชกลยุทธการสอนและกระบวนการเรียนรู เพื่อให
เกิดความรูความเขาใจถึงวิธีที่เปนรูปธรรม ในการ
สงเสริมให นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย อาจหมาย
รวมถึงศิลปน ใหมีกระบวนการสรางสรรคผลงานของ
ตนเอง ในรูปแบบของงานวิชาการมากขึ้น 

สาขาศิลปกรรมเปนสาขาหน่ึงที่บรรจุอยูใน
สายมนุษยศาสตร ศิลปกรรมศาสตรเปนสาขาที่มุง
เนนทักษะการปฏิบัติ เพ่ือสรางผลงานออกมาในรูป
ของงานสรางสรรค มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา และมีหลักสตูร
ที่ประกอบดวยเน้ือหาวิชาการรองรับอยางชัดเจนเปน
รูปธรรม แตจากการศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาท่ี
เกิดข้ึนจริงในวิชาศิลปนิพนธของนักศึกษา วิทยาลัย

เพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร พบวา มีนักศึกษาจำนวนไมนอยหรือ
อาจกลาวไดวาเกือบทุกคน ไมสามารถเขียนอธิบาย

ถึงกระบวนการ และข้ันตอนการวิเคราะหรูปแบบ 
หรือเทคนิควิธีการสรางสรรค ที่จะไดมาซึ่งผลงานของ
ตน และสวนใหญไมรูวาจะเร่ิมตนเขียนอยางไร ซึ่ง
สอดคลองกับขอคิดเห็นของคณะกรรมการสาขา

ปรัชญา และสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแหง
ชาติ (สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ, 2556:
1) ที่วา ยังมีปญหาท่ีตองเรงพัฒนาปรับปรุงและตอย
อด อันไดแก 1) ดานการสรางความเขาใจในการปรับ
เปลี่ยนทัศนคติ เรื่องความรูเชิงวิชาการเกี่ยวกับงาน
สรางสรรค แกผูเรียน ครู คณาจารย และบุคลากร
ทางสายศิลปกรรม 2) ดานการเพ่ิมโอกาสขยายชอง
ทาง และสรางแนวทางในการวิจัยทางดานศิลปะ 3) 
ดานเกณฑและมาตรฐานทางวิชาการท่ีใชในการ
พิจารณาการสรางสรรคเชิงวิชาการของศิลปน รวม
ถึงการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาดานศิลปกรรม  
สะทอนใหเห็นวาปจจัยท่ียังคงเปนปญหาตอการทำ
วิจัย และการสรางองคความรูทางศิลปกรรม คือ การ

ปรับทัศนคติในการทำวิจัย ความพรอมของผูเรียน ครู 
อาจารย รวมถึงบุคลากรทางสายศิลปกรรม วิธีการ
สอนที่เหมาะสม และความเขาใจในธรรมชาติของผู
สรางสรรคผลงานศิลปะ  

 ดังน้ัน จำเปนท่ีจะตองรวมกันหาแนวทาง

อันเปนจุดเริ่มตนของการเปล่ียนแปลง เพ่ือรองรับ
การขับเคล่ือนของวิชาการงานศิลป และผูสนใจงาน
วิจัยศิลปะ ใหสามารถรูกรอบของการเดินทางในการ

แสวงหาวิถีการสรางองคความรูทางศิลปกรรมนั้นวา 
จะตองเริ่มตนเดินไปบนเสนทางสายนี้อยางไร 
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เหตุผลท่ีมา และความจำเปนในการสรางวิชาการ
งานศิลป 

ทามกลางกระแสวิพากษวิจารณที่ถาโถม
เขาสูวงการวิจัยทางสายศิลปกรรม ความรูอีกดาน
หนึ่งที่ยังคงมีความคลุมเครือ ขาดความชัดเจนใน 
หมูนักวิชาการดานศิลปะ ไดแก ความรูเชิงวิชาการ
เก่ียวกับการสรางสรรค หรือ “การสรางสรรคเชิง
วิชาการ” อันเปนรูปแบบองคความรูที่มีการผสาน
คุณลักษณะท่ีประกอบไปดวย 2 มิติ ไดแก มิติทางการ
สื่อสารภาษาแหงสุนทรียภาพ เกิดจากกระบวนการ
คิดรวมกับจินตนาการสรางสรรคของศิลปนที่มุง
แสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดภายในจิตใจ ดวยความ
ซาบซ้ึงถึงคุณคาและความงามของศิลปะ โดยสามารถ
รับรูไดจากอารมณของผูเสพงานศิลป ท่ีไดรับการถาย
โยงความรูสึกนึกคิดท่ีเกิดขึ้นภายในของศิลปนสู 
ผูเสพงาน มิติที่ 2 เปนสวนท่ีเกิดขึ้นหลังจากผานข้ัน
ตอนการจินตนาการ คือ ข้ันตอนกระบวนการสรางสรรค
ผลงานดวยความมานะ อุตสาหะ ซึ่งเกิดขึ้นภายใต
การคนควาขอมูล ทฤษฎี องคความรู แนวคิด และ
สติปญญาการคิดวิเคราะหในการสรางสรรคผลงาน
ของศิลปน สาระสำคัญของความรูเชิงวิชาการเก่ียว
กับงานสรางสรรค และศิลปนผูสรางสรรคผลงานจาก
จินตนาการ ตางก็ไมใชเรื่องใหม มีเพียงแตธรรมชาติ
ของระดับความสัมพันธระหวางทั้ง 2 สิ่งนี้เทานั้น  
ที่เปนเรื่องแปลกใหม ปจจัยสำคัญอยูตรงที่ การหา

แนวคิดหรือวิธีการท่ีจะหลอหลอมใหทั้ง 2 สิ่งน้ีผสาน
รวมกัน เพื่อสรางวิชาการงานศิลป และสาระสำคัญก็
คือ เราจำเปนตองหายุทธวิธีในการ “ตอยอด” องค
ความรูเดิม เพ่ือใหไดผลงานท่ีไดจากจินตนาการความ
คิดสรางสรรคนั้น เกิดเปนองคความรูใหมจริงๆ และมี

ความแตกตางจากสิ่งที่เคยมีมา เพราะโลกทุกวันนี้
เปล่ียนไปจากเดิม เรากำลังกาวไปพรอมกับการท่ีตอง
เผชิญหนากับความเปล่ียนแปลงอยางรูเทาทันในสังคม

ยุคศตวรรษที่ 21 

อยางไรก็ตาม แมวาการสรางนักวิจัยดาน
ศิลปะ เพ่ือมุงพัฒนาองคความรูทางศิลปกรรมจะไมใช
เรื่องงาย แตก็มิไดหมายความวาจะไมมีทางเปนไปได 
ฉะน้ัน ภายใตความมุงมั่นที่จะประสบความสำเร็จ 
เราจึงตองชวยกันผลักดันและเรงสรางความเช่ือมั่น 
รวมทั้งมุงเนนทำความเขาใจวาการสรางสรรคงาน
ศิลปะ มิใชเพียงแรงงาน ทักษะ มิใชเพียงอารมณความ
รูสึกเพียงเทาน้ัน ดังท่ีวิรุณ ต้ังเจริญ (2555 : 14) กลาว
ไววา “...กระบวนการสรางสรรคศิลปะ เปนกระบวน
การท่ีผสานกันระหวางศิลปและศาสตร (Art and 
Science) ระหวางหยินและหยาง สมองซีกขวาและ
ซายตางมีสัดสวนดุลยภาพ มีพลังขับเคล่ือนและผลักดัน
ซึง่กันและกัน อารมณความรูสกึและความเปนเหตุเปน
ผล นาจะเดินทางไปดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ...”  
จงึต้ังคำถามและพยายามคนหาคำตอบวา 
“ทำไม...สมองตองแบงออกเปน ซกีซาย และซกีขวา” 
“ทำไม...ตรรกะและจนิตนาการ ตองถกูแบงใหอยู

ตรงกนัขามกนั” 
“ศลิปนผูสรางสรรคผลงานศลิปะ กบับทบาทนักวจิยั 

จะรวมอยูในคนเดียวกัน ไมไดจรงิหรือ ?” 
“...ฉันใด ฉันน้ัน ในเม่ือมนุษยมีสมอง 2 ซีก แลวทำไม
ศลิปน จะสรางวชิาการงานศลิปไมไดเชยีวหรือ?” 

ดังน้ัน การคนหาคำตอบจากประเด็นคำถาม
ท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน ทำใหตระหนักถึงความจำเปน

ของการถอดบทเรียนเพ่ือเปล่ียนอนาคต รวมถึงการ
หาวิธีการหรือกลยุทธการสอน และกระบวนการเรียน
รู เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจถึงวิธีที่เปนรูปธรรม 

ทั้งนี้ เพื่อสามารถนำมาใชเปนเครื่องมือประกอบการ
สรางสรรควิชาการงานศิลป ที่สามารถเช่ือมตอไดถึง
สภาวะแหงการสรางองคความรูทางศิลปะอยางไรขีด
จำกัด และกอใหเกิดปญญาในการสรรคสรางท่ีเปน
ไปตามธรรมชาติและบุคลิกของนักวิจัยผูสรางสรรค

ผลงานศิลปะ อีกทั้งยังเปนการเพิ่มโอกาสขยายชอง
ทางในการสรางแนวทางการวิจัย นับไดวาเปนการ
สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทางสายศิลปกรรม  
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อันไดแก นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย และรวมถึงบรรดา
เหลาศิลปน ในการจุดประกายใหเกิดกาวแรกที่มั่นคง
สูเสนทางนักวิจัยศิลปะตอไป 

 
การสรางองคความรูทางศิลปะคืออะไร และมีความ
สำคัญอยางไรกบัการเรยีนรูแหงศตวรรษที ่21  

หากกลาวถึงนิยามของศิลปกรรม หรือศิลปะ 
(Art) คงจะตองอธิบายกันพอสมควร เน่ืองจากเปน
คำท่ีมีความหมายเปดกวาง และครอบคลุมศิลปกรรม
ทุกแขนง อาทิเชน ทัศนศิลป ศิลปะการแสดง 
วรรณกรรม ดนตรี เปนตน แตถาเปนมุมมองจากสายตา
ของบุคคลท่ัวไป ก็มักจะมองเห็นศิลปกรรมศาสตรใน
แงของตัวงาน หรือชิ้นงานศิลปะท่ีเก่ียวของกับศิลป
วัตถุ (Art Object) ไมวาจะเปน ภาพเขียนจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพถาย เปนประการสำคัญ ซึ่ง 
มุมมองและความเขาใจของคนสวนใหญ มักจะคุน
ชินกับศิลปะที่มุงเนนการผลิตช้ินงานที่ผานการ
สรางสรรคเปนหลักเพียงดานเดียว แตถาทานเปน 
ผูหน่ึงท่ีสนใจในเรื่องของงานสรางสรรคทางศิลปะ 
ยอมมีความเขาใจถึงเบื้องหลังของการไดมาซึ่ง 
ผลงานน้ันๆ วาจำเปนจะตองผานกระบวนการขัดเกลา
ตามหลักวิชาการ ซึ่งวิรุณ ตั้งเจริญ (2545 : 15) ได
กลาวไววา “...เบื้องหลังการผลิตศิลปกรรมน้ัน  
งานวิชาการไดมีสภาพเปนฐานของความคิด ฐานที่

หนุนใหการสรางสรรคน้ันมีพลัง มีเหตุผล และเปนการ
สรางสรรคที่พัฒนาได...” ฉะน้ัน เม่ือการสรางสรรคที่
ผานฐานขอมูลท่ีเขมแข็ง ผนวกกับทักษะความรูที่ได

จากประสบการณ ก็จะกอใหเกิดการสรางองคความรู 
(Body of Knowledge) ที่ทรงพลัง และสามารถ

ขับเคลื่อนผลงานการสรางสรรค ใหเปนวิชาการงาน
ศิลปที่พร่ังพรอมไปดวย จินตนาการท่ีโลดแลนไปบน
เสนทางของกระบวนการวิจัย 

ดังน้ัน การสรางวิชาการงานศิลป ใหมีความ
พรอมรับมือกับโลกในศตวรรษท่ี 21 เราจำเปนตองมี
วิธีการ กระบวนการ “จัดการเรียนรู” ที่ตางไปจากเดิม 

เพราะไมเชนนั้นแลว งานสรางสรรคที่ไดมาก็จะกลาย
เปนผลงานวิจัยฉบับข้ึนหิ้ง ดังคำกลาวของ เตยงาม 
คุปตะบุตร (2553 : 229) ที่วา “...ถาไมอยากให 
ผลงานของตนเองขึ้นหิ้ง งานวิจัยในศตวรรษท่ี 21 
ตองนำมาซึ่งประโยชนที่คนอ่ืนสามารถเอาไปใชตอ
ได นั่นหมายความวาศิลปนตองเร่ิมคิดวา สิ่งที่กำลัง
จะคนหานำไปสูชุดความรูและมีประโยชนตอคนอ่ืน
อยางไร...” ซึ่งตีความไดวา งานวิจัยทางศิลปะท่ีถูก
สรางข้ึนกอนเขาสูศตวรรษที่ 21 สวนใหญ ผลของ
การวิจัยจะมีลักษณะท่ีเต็มไปดวยอารมณของศิลปน 
แตถึงกระน้ันก็มิไดหมายความวาเปนผลงานที่ดอย
คุณคาทางวิชาการ เพียงแตผลของงานวิจัยไมสามารถ
นำไปปรับใชใหเขากับชีวิตประจำวันได งานวิจัยเหลา
น้ีจึงอยูในภาวะ “ข้ึนห้ิง” ดวยเหตุน้ี จึงมีความพยายาม
ที่จะคนหาแนวทางท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับ
ทิศทางการสรางองคความรูที่เนนใหความสำคัญกับ
การทำงานวิจัยไปประยุกตใชไดจริง ทั้งน้ี เพ่ือมุง
ประเด็นในการตอบโจทยใหถูกตองและชัดเจน  
จนคำถามท่ีตั้งไวละลายหายไป และในท่ีสุดก็จะคน
พบรูปแบบกลยุทธการสอน และกระบวนการเรียนรูที่
เปนนวัตกรรมเฉพาะตัว ที่จะชวยออกแบบ “เสนทาง
นักวิจัยศิลปะ” ที่ผสานความเปนศาสตรและศิลป ใน
การวาดโลกทัศนและเร่ืองราวใหมๆ  ท่ีฉีกหรือขยับขยาย
จากกรอบความคิดเดิมๆ เพ่ือสลัดตัวเองออกจากหลม
ปญหา และเดินหนาเพ่ือสรางความเปล่ียนแปลงสู

สังคมการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 ตอไป 
 

นักวิจัยศิลปะ กับการสรางสรรควิชาการ 
เร่ิมแรกคงตองอธิบายถึง นิยามและขอบเขต

ของนักวิจัยกอนวาคืออะไร เพ่ือสรางความเขาใจที่

ตรงกัน กอนที่จะนำเขาสูการสรางสรรควิชาการงาน
ศิลปตอไป 

การวจิยั คอื การศกึษาเพือ่คนหาขอเทจ็จรงิ 

ดวยวิธีการตั้งคำถามแลวดำเนินการหาคำตอบ จาก
กระบวนการคิดที่เปนระบบ เพ่ือคนหาองคความรู
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ใหมหรือพิสูจนความรูเดิม 
นักวิจัย คือ ผูดำเนินการคนควาหาความรู

อยางเปนระบบ เพ่ือตอบประเด็นขอสงสัย โดยมี
ระเบียบวิธีที่ใชในการรวบรวม และวิเคราะหขอมูล 
ในศาสตรที่เกี่ยวของ ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิดและ 
มโนทัศน 

นักวิจัยศิลปะ คือ ผูดำเนินการศึกษาคนหา
ความรู เพ่ือตอบประเด็นขอสงสัย จากแนวคิดและ
จินตนาการของตน โดยมีกระบวนการสรางสรรคที่
ผสานกันระหวางศาสตรและศิลป ภายใตกระบวนการ
คิดที่เปนระบบ เพ่ือคนหาองคความรูใหม หรือพิสูจน
ความรูเดิมทางดานศิลปกรรม 

เมื่อผานนิยามของนักวิจัยศิลปะมาแลว 
คำถามที่ตามมาก็คือ แลวใครเลาคือผูที่เหมาะสมใน
การทำหนาท่ีนักวิจัย ในการจ่ัวหัวท่ีเปนลักษณะคำถาม
แบบนี้ หลายทานคงมีคำตอบอยูในใจกันบางแลว 
จากการใหคำนิยามและเน้ือหาท่ีไดกลาวมาขางตน 
แตถาจะตองตอบคำถามอยางตรงไปตรงมา บุคคลท่ี
มีความเก่ียวของกับการสรางสรรคเชิงวิชาการในงาน
ศิลปน้ัน คงจะหนีไมพนกลุมบุคคลทางสายศิลปกรรม
ศาสตร ที่เปนผูสรางสรรคงานวิชาการ (Academic 
creator) อันไดแก นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย “คณะ
ศิลปกรรมศาสตร” (Faculty of Fine Arts) ในระบบ
มหาวิทยาลัยนั่นเอง  

นอกจากน้ี หากพิจารณาถึงความเปนวิชาการ

ทางศิลปกรรมศาสตรใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน อาจกลาว
ไดวา “นักวิจัยศิลปะ” คือ ผูสรางสรรคท่ีจะตองมีความ
เปนวิชาการ ทั้งดานความรู ความคิด และการลงมือ
ปฏิบัติ ดวยการผสานความรูคิดและทักษะ รวมถึง
บุคลิกอันเปนปจเจกเฉพาะตนเขาดวยกัน อันจะกอ
ใหเกิดดุลยภาพอันสมบูรณของความเปนศาสตรและ
ศิลปที่ดำเนินไปพรอมๆ กัน ภายใตกระบวนการ
สรางสรรคที่มีเหตุผล และเปนระบบอยางชัดเจน ซึ่ง
สอดคลองกับคำกลาวของ วิรุณ ตั้งเจริญ (2545 : 
136) ที่กลาววา “...ความเปนเลิศทางวิชาการในทาง
ศิลปกรรมศาสตร จะตองมีทั้งความรู ความคิด และ
ปฏิบัติ คงมิไดหมายถึงเพียง “ทักษะ” (Skill) ในมุม
แคบเทานั้น หากแตวาการพัฒนาหรือการแสวงหา
ทักษะน้ัน ตองวางอยูบนฐานขององคความรู (Body 
of Knowledge) และการรูคิด (Cognition) ที่ลุมลึก
และกวางไกล...” 

   
การวิจัยศิลปกรรมศาสตร  

การศึกษาคนควาและสรางสรรควิชาการ 
ในรูปแบบของการวิจัยศิลปกรรมศาสตร ในทาง
สุนทรียศาสตร สามารถแบงออกเปน 2 ทาง ไดแก 
สุนทรียศาสตรเชิงปรัชญา (Philosophical Aesthetics) 
และสุนทรียศาสตรเชิงวิทยาศาสตร (Scientific 
Aesthetics) ซ่ึงสามารถอธิบายเปนตารางเพ่ือใหเขาใจ 

และทำใหมองเห็นภาพของความตางไดชัดเจน ดังนี้ 

 
(Philosophical Aesthetics) 

   
  

 
(Scientific Aesthetics) 

  
   

 

กระแสของการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 จะ
เปนตัวแปรสำคัญท่ีสรางจุดเปล่ียนทำใหการวิจัยศิลปะ 

มีแนวโนมไปทางสุนทรียศาสตรเชิงวิทยาศาสตรมาก

ขึ้น ไมวาจะเปนการคนควาหรือการแสวงหาแหลง
ขอมูล การนำขอมูลท่ีไดมาทำการวิเคราะห และทำการ
สังเคราะหเพ่ือใหไดมาซ่ึงเทคนิควิธีการสรางสรรคผล
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งาน ซึ่งอาจเปนการสรางองคความรูใหมที่สามารถ
นำไปประยุกตสูการพัฒนาตอยอด เพ่ือใหเกิดสาระ
ประโยชนภายใตการบูรณาการกับบริบทตางๆ ทั้งน้ี 
คงตองขึ้นอยูกับลักษณะและเปาหมายของการวิจัย 
วาจะมุงไปในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

กอนท่ีจะเขาสูประเด็นคำถามสำคัญเก่ียว
กับ “ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะ” ในเบื้องตน คงตอง
นำเสนอรูปแบบการวิจัยวามีลักษณะใดบาง ท่ีสามารถ
นำมาประยุกตใชกับการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร 
เพ่ือเปนการปูพืน้ฐานใหผูอานไดทำความเขาใจคราวๆ 
ถึงลักษณะของการทำวิจัยศิลปะวามีกี่รูปแบบ อะไร
บาง สรุปจาก วิรุณ ต้ังเจริญ (2545 : 157) ไดพอสังเขป 
ดังนี้  

1. การวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Study) 
เปนการศึกษาศิลปน ทั้งในกรณีการดำรงชีวิต หรือ
การสรางสรรคผลงาน โดยการศึกษาตัวผลงาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เปนตน 

2. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร (History 
Research) เปนการศึกษาที่เก่ียวกับประวัติศาสตร
ศิลป 

3. การวิจัยสนาม (Field Studies) 
เปนการศึกษาวิจัยในภาคสนาม ที่ลงพ้ืนที่เกี่ยวของ
กับชุมชน กลุมคนท่ีมีความสัมพันธกับศิลปวัฒนธรรม 

4. การวิจัยสำรวจ (Survey Research) 
เปนการวิจัยท่ีเก็บรวบรวมขอมูลจากการสำรวจ หรือ
การใชแบบสอบถามเปนหลัก  

5. การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research) เปนการวิจัยท่ีใชการทดลองดวยการลงมือ
ปฏิบัติ ที่ผูวิจัยตองประยุกตใชรวมกับเทคนิค หรือ
กระบวนการสรางสรรคชิ้นงาน 

6. การวิจัยผสมผสานระเบียบวิธีวิจัย 
(Combine Research Methodologies) เปนการวิจัย

ที่ผสมผสานรูปแบบวิธีวิจัยตางๆ มาประยุกตใช เพ่ือ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการแสวงหาองคความรู 

เม่ือทราบถึงลักษณะของการทำวิจัยศิลปะ

วามีรูปแบบใดกันบางแลว ทีนี้ก็มาถึงประเด็นคำถาม
สำคัญที่วา “ระเบียบวิธีวิจัย” รูปแบบใดท่ีเหมาะสม
กับการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร ในท่ีนี้ขออนุญาต
นำเสนอแนวคิดของ  วิรุณ ตั้งเจริญ (2545 : 159) 
ซึ่งเปนรูปแบบการวิจัยอีกหน่ึงทางเลือกท่ีนาสนใจ 
คือ การนำระเบียบวิธีวิจัย “การวิจัยและพัฒนา” 
(Research and Development หรือ R and D) มา
ประยุกตใชกับการวิจัยสรางสรรค (Creative Research)
ซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ สวนของการวิจัย 
(Research) และสวนของการพัฒนา (Development
) สวนของการวิจัย (R) เปนการแสวงหาขอมูลความรู
ท่ีเก่ียวของกับประเด็นท่ีจะทำวิจัย โดยทำการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากการคนควาจนตกผลึกแลว หลังจาก
นั้นจึงนำองคความรูที่ไดจากการวิจัยไปพัฒนา (D) 
เพื่อตอยอดสูการสรางสรรคชิ้นงานตอไป 

ดังน้ัน อาจกลาวไดวาส่ิงสำคัญท่ีจำเปนท่ีสุด
ในการสรางวิชาการงานศิลปก็คือ การคนหาประเด็น
การวิจัยที่จะเอ้ือใหเกิดการแสวงหาความรู แนวคิด 
รูปแบบ และกระบวนการสรางสรรค ทั้งน้ี ยังหมาย
รวมถึงประสบการณของผูวิจัย ที่สวนใหญมักเปน
เรื่องที่เกิดขึ้นจากสุนทรียทางอารมณ อันเปนรากฐาน
มาจากประสบการณเฉพาะบุคคล และสำหรับประเด็น
ของการศึกษาคนควาในภาควิจัยน้ี วิรุณ ตั้งเจริญ  
(2545 : 162) กลาววา นักวิจัยศิลปะจำเปนตองมี

ความรูในเร่ืองท่ีตนเองทำการศึกษาคนควา ซ่ึงประกอบ
ไปดวย 3 ดานดวยกัน คือ 1. ความรูที่เปนประเด็น
หลัก (Main Focus) 2. ความรูที่อยูในกรอบบริบท 

(Contextual frame) และ 3. ความรูท่ีสัมพันธเช่ือมโยง
กับมโนทัศน (Imaginative Concept) เพ่ือนำไปใช
เปนแนวทางในภาคปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน 

สรุปไดวา ความสัมพันธท่ีตอเน่ืองกันระหวาง 
“การวิจัย” และ “การพัฒนา” คือการศึกษาคนควา

จากประเด็นการวิจัย ที่ผานกระบวนการบมเพาะทาง
ความคิดจนตกผลึกและกลายมาเปนองคความรู ซึ่ง
เปนตัวแปรท่ีใชเปนกลไกสำคัญ ในการผลักดันให 
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ผูวิจัยสามารถขับเคลื่อนไปสูการพัฒนา หรือการ
สรางสรรคผลงานศิลปะของตนเอง จึงนับไดวาเปน
ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใชการศึกษาคนควาและการแสวงหา
ความรู เพ่ือมุงไปสูการลงมือปฏิบัติ ดังคำกลาวของ
วิรุณ ต้ังเจริญ (2545 : 148) ท่ีวา “องคความรูผลักดัน
การสรางสรรค” ทั้งน้ี ทั้งน้ัน เพ่ือทำใหเกิดการ 
ยอมรับ และตระหนักในคุณคาขององคความรูจาก
ประสบการณที่กระจางชัด ภายใตขอบเขตของการ
วิจัยท่ีตรงตามเปาหมายและสอดคลองกับปจเจกภาพ
ของนักวิจัยศิลปะอยางแทจริง 

 
วิเคราะหสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศิลปนิพนธ 

วิชาศิลปนิพนธ (Art Thesis) เปนวิชาบังคับ
ในหลักสูตรศิลปบัณฑิต ที่นักศึกษาในระดับปริญญา
ตรีชั้นปที่ 4 ทุกคนจะตองผานวิชาน้ี ซึ่งรูปแบบการ
เรียนการสอนจะเปนลักษณะการศึกษาควบคูกัน
ระหวาง การนำหลักวิชาทางทฤษฎี และการประยุกต
เทคนิควิธีการตางๆ มาผนวกกับประสบการณของ 
ผูเรียน เพื่อใชเปนแนวทาง  ตอยอดการสรางสรรคผล
งาน โดยแบงออกเปน 2 ภาค คือ ภาคนิพนธและ 
ภาคสรางสรรคทั้งนี้เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรู 
กระบวนการคิด การวางแผน การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชปองกัน 
และแกไขปญหาในการทำศิลปนิพนธ วิรุณ ตั้งเจริญ 
(2545:102) กลาวไววา “...รูปแบบของศิลปนิพนธ  
(Art Thesis) เปนการแสวงหาคุณคาทางศิลปะที่เปน

นามธรรม ในลักษณะของงานวิจัยท่ีมีระบบการศึกษา
คนควา และสรางสรรคบนพ้ืนฐานเหตุผลทางศิลปกรรม
ศาสตร...” 

บทความฉบับนี้ ผูเขียนไดทำหนาท่ีเปน
สะพานเช่ือมระหวางงานวิจัยกับการปฏิบัติ และ

ระหวางการสอนกับการเรียนรู ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นจาก
ประสบการณกวา 20 ป ที่เคยเปนนักศึกษา รวมถึง
ปจจุบันยังทำหนาท่ีเปนอาจารยผูสอนทางดาน

ศิลปกรรมในระดับอุดมศึกษา ที่วิทยาลัยเพาะชาง 
ดวยเหตุนี้ทำใหผูเขียนไดพบเจอกับปญหาจำนวน
หน่ึงท่ีเกิดข้ึนเปนประจำ จากการใหคำปรึกษาในการ
ทำศิลปนิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปญหา
หลายประการเหลานี้ทำใหผูเขียนตองตั้งคำถามเกี่ยว
กับการเรียนรูของนักศึกษา จนพบวาหลังจากไดทำการ
วิเคราะหและสรุปปญหาเบ้ืองตน ดวยวิธีการสังเกต
พฤติกรรม การประเมินผลงานของนักศึกษา และการ
สัมภาษณอาจารยผูสอนวิชาศิลปนิพนธในสาขาอ่ืนๆ 
ของวิทยาลัยเพาะชาง จำนวน 13 สาขา สามารถแยก
ประเด็นปญหาได 2 ประเด็น คือ ปญหาที่เกิดจาก 
ผูเรียน และปญหาจากผูสอน  

ประเด็นปญหาท่ีเกิดจากผูเรียนน้ัน สืบเน่ือง
จากธรรมชาติของนักศึกษาศิลปกรรม ไมวาจะเปน
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ก็ตาม มักมี
บุคลิกภาพท่ีมีความเปนปจเจกภาพไมเหมือนใคร  
มีลักษณะโดดเดนแตกตางจากนักศึกษาในสาขาวิชา
อื่นๆ กลาวคือ มักจะมีลักษณะแตกตางจากผูอื่นใน
ดานตางๆ ดังน้ี คือ การแตงกาย แนวคิด การแสดงออก 
มีความเปนตัวตนสูง สนใจตนเองมากกวาส่ิงแวดลอม
รอบขาง มีความกระตือรือรนนอย ไมคอยตรงตอเวลา 
ไมมีการควบคุมตนเอง ชอบทำงานตามความรูสึก 
ฯลฯ ซึ่งลักษณะตางๆ เหลานี้ ไดสะทอนใหเห็นถึง
บุคลิกภาพท่ีทำใหบางครั้งก็เปนอุปสรรคตอการเรียน
และการทำศิลปนิพนธของนักศึกษา เน่ืองจากสาเหตุ
ดังกลาวเปนเหตุปจจัยที่ทำใหผูเรียนไมชอบ และ 

ไมถนัดในการวางแผนการทำงาน จึงสงผลใหผูเรียน 
ไมสามารถจัดระบบการทำงานของตนเองได ดังท่ี  
ชลิดา ทรงประสิทธ์ิ (2555 : 5) ไดสรุปปญหาท่ีเกิด

จากผูเรียนไว ดังนี้  
1. นักศึกษาไมสามารถดึงความรูและ

ประสบการณ ที่เรียนมาพัฒนาใหเกิดความคิดใหมๆ       

2. นักศึกษาไมสามารถสะทอนความคิด
ของตนเองไดวา ตนเองมีความสามารถ มีความถนัด  

หรือ ความชอบในเร่ืองใดที่นำมาสูการเปน
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หัวขอศิลปนิพนธ  
3. นักศึกษาไมสามารถวางแผนหรือ

ตั้งเปาหมาย ในการท่ีจะทำใหบรรลุผลตามที่ตนเอง
ตองการ 

4. นักศึกษาไมสามารถเรียบเรียงความคิด
ใหเปนระบบได   

5. นักศึกษาขาดความรับผิดชอบในการ
กำกับควบคุมตนเอง และ 

6. นักศึกษาไมสามารถประเมิน หรือเรียง
ลำดับปญหาและขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นได  

สำหรับประเด็นปญหาท่ีเกิดจากผูสอน  
มีอยู 2 ขอหลักใหญๆ ไดแก  

1. อาจารยผูควบคุมศิลปนิพนธมีจำนวน
ไมเพียงพอ   

2. อาจารยผูสอนบางทานเปนผูเชี่ยวชาญ
ในสาขานั้นๆ และทำงานในสาขาน้ันมาหลายป   

แตไมถนัดในเร่ืองการสอนเก่ียวกับกระบวน 
การทำวิจัยศิลปะ หรือ ศิลปนิพนธ 

อยางไรก็ตาม ผลจากการวิเคราะหประเด็น
ปญหาเหลาน้ี ไดเปนตัวจุดชนวนใหมีความสนใจท่ี
จะคนหาวิถีหรือแนวทางที่เหมาะสม ในการพัฒนารูป
แบบและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ดวยการ
หันไปศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเรียนรู โดยคิด
อยูเสมอวาจะตองสามารถตอบโจทยปญหาท้ัง 2 
ประเด็นนี้ใหได ซึ่งผูเขียนมองวาสิ่งสำคัญที่สุดนั้น ทั้ง
ผูเรียนและผูสอนจะตองรวมมือกัน “ตอยอด” องค

ความรูซึ่งกันและกัน เพื่อใหผลงานวิจัยเชิงสรางสรรค 
หรือ “ศิลปนิพนธ” ที่ไดมานั้น เปนส่ิงใหมที่สามารถ
นำไปประยุกตใชไดจริง และมีความแตกตางจากสิ่งที่

เคยมีมา ดังน้ัน กลยุทธการสอน และกระบวนการ
เรียนรูที่เปนนวัตกรรมเฉพาะตัว จึงเปนเสมือนจุดนัด
พบระหวางผูเรียนและผูสอน ที่เปนกลไกในการทำให
เกิดความรูความเขาใจถึงวิธีการที่เปนรูปธรรม ในการ
ออกแบบ “เสนทางนักวิจัยศิลปะ” และนับไดวาเปน

สิ่งจำเปนอยางย่ิงสำหรับการสรางสรรค “วิชาการ

งานศิลป” เพื่อใหเกิดสาระประโยชนภายใตการ
บูรณาการกับบริบทตางๆ ตอไปในอนาคต 

 
การวิเคราะหทฤษฎี หลักการ แนวคิด ท่ีเก่ียวของ
กับการเรียนรู 

จากหนังสือ “การเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21” 
ที่แปลจากตนฉบับ How Learning Works : 7 
Research-Based Principles for Smart Teaching 
ที่มีเน้ือหาเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนรู ที่สังเคราะหมา
จากงานวิจัยดานจิตวิทยาการเ รียนรูสมัยใหม 
จำนวนนับพันชิ้น โดยสรุปเปนหลักการเก่ียวกับการ
เรียนรู 7 ประการ เพ่ือใหครูอาจารยใชเปนหลักใน
การจัดการเรียนการสอน และเม่ือพิจารณาถึงหลักการ
สอน แนวคิด และประสบการณจากตัวอยางที่มีอยูใน
หนังสือเลมน้ี ผูเขียนไดมองเห็นถึงประเด็นการวิพากษ
เก่ียวกับการนำศาสตรทางดานการเรียนมาใชกับนัก
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทำใหผูเขียนมีความสนใจ
ที่จะนำมาประยุกตใชกับนักศึกษาศิลปกรรมในวิชา
ศิลปนิพนธ ซึ่งนับเปนการดีที่มีผูรูจริง ที่ลวนแลวแต
เปนผูเช่ียวชาญมาถายทอดและแบงปนประสบการณ
จริง ที่ไมใชเปนเพียงแคคำบอกเลา แตเปนการช้ีแจง
และอธิบายถึงเหตุผลของหลักการท่ีชัดเจน ผานการ
สังเคราะหหลักฐานงานวิจัยเชิงประจักษ และการ
วิจัยตามทฤษฎีการเรียนรู ที่สามารถใชเปนหลักฐาน
ในการอางอิงได 

การประยุกตใชทฤษฎีหลักการเรียนรู 7 
ประการ ที่นำมาตอบโจทยของนักศึกษาศิลปกรรมใน
วิชาศิลปนิพนธนั้น เปนการเสนอแนะวิธีการทำใหเกิด
แรงจูงใจในการเรียน อธิบายเทคนิคท่ีชวยทำใหผูเรียน
เขาใจการวางแผนการคิดที่เปนระบบไดงายขึ้น บอก

ถึงกลไกในการสงเสริมใหนักศึกษาสามารถประเมิน
ผลงานภายใตการกำกับและควบคุมตนเองได อีกท้ัง
ยังช้ีใหเห็นวา เบ้ืองหลังของนักศึกษากอนท่ีจะกาว

เขาสูหองเรียน มิไดมีเพียงแคทักษะ ความรูความ
สามารถเทาน้ัน หากแตยังมีประสบการณทางดาน
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สังคมและทางอารมณติดมาดวย ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีมีอิทธิพล
ตอคานยิม ทศันคต ิมมุมองของนักศกึษา ทัง้ตอตนเอง
และผูอืน่ อกีท้ัง ยงัสงผลไปถงึความไมใสใจท่ีมตีอการ
เขารวมกระบวนการเรียนรูและการควบคมุตนเองอีกดวย  

ดวยเหตุนี้ ทำใหเช่ือไดวาหลักการเรียนรู 7 
ประการนี้ จะเปน “กลไก” หรือ “ฟนเฟอง” สำคัญที่ใช

กำหนดแนวทางในการสังเคราะหกลยุทธรูปแบบการ
เรียนเพื่องานศิลปนิพนธของนักศึกษาศิลปกรรม ซึ่ง
สามารถอธิบายเปนตารางเปรียบเทียบเพ่ือใหผูอาน
เขาใจ และชวยทำใหมองเห็นภาพของแนวทางในการ
แกปญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาศิลปกรรม เพื่อนำไปสู
การออกแบบ “เสนทางนักวิจัยศิลปะ” ไดดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงถึงการศึกษาวิเคราะหสภาพ
ปญหาและความตองการ ของนักศึกษาในรายวิชา
ศิลปนิพนธ โดยนำมาเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎี
หลัก 7 ประการ ท่ีมาจากงานวิจัยดานศาสตรการเรียน
และการสอนนอกจากน้ี ผูเขียนยังไดนำมาวิเคราะห

รวมกับธรรมชาติและบุคลิกลักษณะของนักศึกษา
ศิลปกรรม ดูไดจากภาพท่ี 1 ในหนาถัดไป ทั้งนี้ เพ่ือ
เปนการโยงไปสูการเลอืกยุทธศาสตรการจดัการเรยีนรู 

และยุทธวิธีการสอนที่เหมาะสมสอดคลองกับความ
ตองการของนักศึกษาศิลปกรรม 

ภาพที่ 1 แสดงการวิเคราะหหลักการเรียนรู กับสภาพปญหา รวมกับพฤติกรรมของนักศึกษาศิลปกรรม 

 
  7  

1.   
  

2.    
  

  
3.  

 
4.    
5.   
6.   

1.   
 

2.  
3.  
4.  
5.   
6.  

  
7.  

 (  :    , 2555:5)

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบปญหาทีเ่กิดขึน้กบันกัศกึษาศลิปกรรม กบั หลกัการเรยีนรู 7 ประการ 

 
 
 
 
 

*  
      

  

 
 

* 76 2)  
3)  

1) 
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ความรูเดิมของผูเรียนใหถูกตอง 3) วิเคราะหและจัด
ระเบียบโครงสรางความรู 4) จูงใจใหเห็นเปาหมาย
จนเกิดการอยากเรียนรู 5) ยุทธศาสตรสรางแรงจูงใจ 
ใหโอกาสสะทอนความคิดของตน 6) เทคนิคชวยศิษย
ใหรูจริง 7) การทำหนาที่ “ครูฝก” 8) คำแนะนำปอน
กลับ (feedback) 9) การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ10) ผูกำกับการเรียนรู
ของตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  

ท้ังน้ี วิจารณ พานิช (2556 : 178) ไดตีความ
สรุปหลักการเรียนรู 7 ประการไววา “...นักเรียน 
ทุกคนบรรลุการ “รูจริง” (Mastery) ได หากเราปฏิรูป
การเรียนใหเปนการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนปฏิบัติ (Practice) 
คือตองการเรียนรูดวยการปฏิบัต ิ (Practice-Based 
Learning หรือ Action Learning) ตามดวยการ 
ไตรตรองสะทอนกลับ (Reflection) หรือ AAR ดวย
ตนเอง...” ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของผูเขียนเร่ือง 
“การพัฒนารูปแบบการเรียนเพ่ืองานศิลปนิพนธของ
นักศึกษาศิลปกรรม สาขาศิลปะการถายภาพ” หรือ  
“IMPACT ART MODEL” ที่กำหนดบทบาทระหวาง 
ผูเรียนและผูสอน โดยผูสอนเปนครูฝก (Coach) ท่ีคอย
ทำหนาท่ีใหคำแนะนำสะทอนกลับ (Feedback) เพ่ือ
เปนการปูทางไปสูความสามารถในการเปนผูกำกับ
การเรียนรูของตน (Self-Directed learner) และผูเรียน
เปนนักกีฬาท่ีมีวินัยในการฝกซอมอยางเต็มกำลัง 

ความสามารถ  
ผลการวิจัย1 พบวา รูปแบบการเรียน  

“IMPACT ART MODEL” สามารถชวยเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาศิลปกรรม และสง

ผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้น อัน
เน่ืองมาจากการกระตุน ผูเรียนใหเกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรู และชวยพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียน 

ภาย ใต เ ทคนิ คกา รสอน ท่ี เ น นกา รนำตน เอ ง  
(Self-Directed Instruction) รวมกับกระบวนการ
ควบคุมการรูคิดของตนเอง(Metacognition) สอดคลอง
กับ วิจารณ พานิช (2556: 181) ที่กลาวเนนวา “...

ภาพที่ 1 แสดงถึงการศึกษาวิเคราะหสภาพ
ปญหาท้ัง 6 ขอ โดยนำมาเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎี
หลัก 7 ประการ รวมกับธรรมชาติและบุคลิกลักษณะ
ของนักศึกษาศิลปกรรม จนสามารถสรุปประเด็นหลัก
ของปญหา อันเปนตัวแปรสำคัญท่ีเปนอุปสรรค 
ตอการทำศิลปนิพนธได ดังน้ี คือ 1) ขาดการคิดเปน 
กระบวนการตามหลักวิชาการ 2) ขาดการวางแผน
งาน และ 3) ขาดความรับผิดชอบ อยางไรก็ตาม สิ่งที่ 
ผูเขียนมองเห็นภาพใหญของปญหานั้น แทจริงแลว 
ผูเขียนเช่ือวาหัวใจสำคัญของรูปแบบการเรียนรูสำหรับ
นักศึกษาศิลปกรรม คือการจับเอาพฤติกรรมที่เปน
ธรรมชาติของผูเรียนและเทคนิคการสอนมาต้ังเปน
โจทย โดยผสมผสานการออกแบบการสอนใหเหมาะสม
สอดคลองกับผูเรียนในระดับอุดมศึกษา ฉะน้ัน จาก
การวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตน จึงนับไดวาเปน
กุญแจสำคัญที่ทำใหผูเขียนนำมาใชเปนแนวทาง เพื่อ
กำหนดกรอบแนวคิด เปาหมาย และหลักการ ให
สอดคลองกับประเด็นปญหาท่ีเก่ียวของกับมิติของ
การคิด และการวางแผนงานภายใตการประเมินและ
ควบคุมตนเองตอไป 

 
การสังเคราะหยุทธวิธีและเทคนิคการสอนวิชา
ศิลปนิพนธ สูเสนทางนักวิจัยศิลปะ 

จากโจทยที่วาดวยเร่ืองมิติของการคิด และ
การวางแผนงานภายใตการประเมินและการควบคุม

ตนเอง จึงไดพยายามกรอง (Filter) และเลือกเอาแกน
คำอธิบายจากผลของงานวิจัยหลักการเรียนรู 7 ประการ 
มาเปนตัวอยางวิธีคิด เพ่ือนำไปสูการแกปญหาท้ัง 3 
ประเด็นหลักท่ีกลาวมา ในมุมมองของผูเขียนเห็นวา 
การสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนในวิชาศิลป

นิพนธ สำหรับใชสรางวิชาการงานศิลป สามารถนำ
หลักการเรียนรูจากหนังสือ “การเรียนรูเกิดข้ึนอยางไร” 
ของ ศาสตราจารย นพ.วิจารณ พานิช ที่อธิบายไว

วาการเรียนรูจำเปนตองอาศัยองคประกอบ อันไดแก 
1) วิธีกระตุนความรูเดิมของผูเรียน 2) วิธีจัดการกับ
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การเปนผูมีทักษะในการกำกับการเรียนรูของตนเอง
ได เปนสุดยอดของทักษะท่ีวาดวยการเรียนรู และ
ทักษะน้ีเ ช่ือมโยงกับทักษะการมีวินัยในตนเอง  
(Self-Discipline) โดยมีคาถาท่ีประกอบดวย 4 องค 
“ที่เปนหัวใจสำคัญของทักษะแหงศตวรรษที่ 21 คือ 
“คาถา 3ร 1ว” ไดแก ทักษะการสรางแรงบันดาลใจ
ใหกับตนเอง (ร แรงบันดาลใจ) ทักษะในการเรียนรู  
(ร เรียนรู) ทักษะความรวมมือ (ร รวมมือ) และทักษะ
ความมีวินัยในตนเอง บังคับตัวเองได (ว วินัย)...”  

สรุปประเด็นที่ไดจากการวิเคราะหเทคนิค
การสอนจากขอมูลขางตน ไดดังนี้ คือ   

1) เทคนิคการสอนสำหรับผูเรียนในระดับ
อุดมศึกษา   

เปนการศึกษาและวิเคราะหจากทฤษฎี 
หลักการ และเทคนิคการสอนในระดับอุดมศึกษา 
เพื่อใหไดเทคนิคการสอนเชิงสรางสรรคที่เหมาะสม
กับผูเรียนศิลปะ สามารถนำเสนอใหเห็นภาพรวมดังน้ี 

จากการวิเคราะหเทคนิคการสอนในระดับ
อุดมศึกษา พบวา การสอนที่เนนการนำตนเอง เปน
แนวคิดที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตัวเองเปนหลัก
สำคัญ เม่ือผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ก็จะสามารถ
กาวหนาไปบนพื้นฐานของตัวเอง ดังที่ ไพฑูรย สินลา

รัตน (2554:77) ไดกลาววา การสอนท่ีเนนการนำตนเอง 
(Self–Directed Instruction) จึงหมายถึง การสอนที่
ผูสอนจัดสภาพการณและบรรยากาศใหผูเรียนมีจุด
มุงหมายในการเรียนรูท่ีมาจากความตองการของตนเอง 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนศูนยกลาง ซ่ึงลักษณะการเรียนรูดวยการนำตนเอง
นั้นจะมีสวนประกอบเดนๆ คือ การวางแผนการเรียน
และการมีขอตกลงรวมกันกับผูเรียน เน่ืองจากผูเรียน

มีอิสระที่จะเรียนรู ทั้งนี้ใหยึดหลักที่คิดและพัฒนาข้ึน
โดยผูเรียนเองเปนสำคัญ ดังนั้นผูเขียนจึงมีความเห็น

วา “การสอนท่ีเนนการนำตนเอง” เปนเทคนิคท่ี
เหมาะสมกับการสอนวิชาศิลปนิพนธมากที่สุด 

2) เทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติ 
และบุคลิกของนักศึกษาศิลปกรรม 

การมุงเนนใหผูเรียนเกิดองคความรูใหมใน
การสรางสรรคผลงาน ผูเรียนตองใชทักษะกระบวนการ

คิด อันเปนเครื่องมือในการประมวลองคความรู เพื่อ
ใหผูเรียนนำไปประยุกตใชในการสรางสรรคผลงาน
ของตนเอง ดังน้ันผูสอนหรือแมกระท่ังตัวผูเรียนเอง

ตองมีความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญ 
ของทักษะการคิดของมนุษย จึงทำการศึกษาและ
วิเคราะหมิติการคิดท่ีมีดวยกัน 6 ดาน เพ่ือใหไดทักษะ
กระบวนการคิดท่ีสามารถแกไขปญหา อันเกิดจาก
ธรรมชาติและบุคลิกของนักศึกษาศิลปกรรม พบวา 

มิติดานการควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง 

 
   

 
 
 

.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 ( :    , 2554:19-108)

ตารางที่ 2 แสดงเทคนิคการสอนในระดับอุดมศึกษา 
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หรือที่เรียกวา เมตาคอกนิชัน (Metacognition) เปน
ยุทธศาสตรที่เหมาะสม 

การเรียนรูแบบเมตาคอกนิชัน (Metacognition)

คิดคนโดย จอหน เอช. ฟลาเวลล (John H. Flavell) 
ในป 1978 ไดแบงสวนสำคัญของเมตาคอกนิชันเปน  
2 สวน ซึ่งผูเขียนไดอธิบายในรูปแบบตารางไว ดังนี้ 

ยุทธศาสตรเมตาคอกนิชัน (Metacognitive 
strategies) หมายถึง กระบวนการที่เปนลำดับข้ันท่ี
บุคคลใชควบคุมกิจกรรมทางความคิด เพื่อใหมั่นใจ
วาเปาหมายของการคิดไดบรรลุผล กระบวนการเหลาน้ี
ชวยในการจัดระเบียบและเขาใจในการเรียนรู ซึ่ง
ประกอบดวย การวางแผนและการควบคุมตรวจสอบ
กิจกรรมทางความคิด และรวมถึงการตรวจสอบผลที่
ไดรับจากการทำกิจกรรมเหลานั้นดวย (วราวรรณ 
อางถึงใน ชลิดา, 2555:2) 

จากทฤษฎีหลักการเรียนรูและหลักฐาน 
ทางสถิติที่ ไดจากผลการวิจัยเปนส่ิงยืนยันไดวา  
 เทคนิคการสอนท่ีเนนการนำตนเอง (Self-Directed 

Instruction) และกระบวนการควบคุมการรูคิดของ
ตนเอง (Metacognition) เปนยุทธวิธีและเทคนิคการ
สอนที่ผสานความรูคิดและทักษะ รวมถึงบุคลิกที่เปน

ปจเจกเฉพาะตนของผูเรียน อันจะกอใหเกิดดุลยภาพ
อันสมบูรณของความเปนศาสตรและศิลปที่ดำเนินไป

พรอมๆ กัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมขีดความ
สามารถในการสรางสรรคนวัตกรรม “วิชาการงาน
ศิลป” เพ่ือใหพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 
สำหรับการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21  

 
 IMPACT ART MODEL  

เปนรูปแบบการเรียนท่ีพัฒนาข้ึน เพ่ือใชเปน
ยุทธวิธีจัดการเรียนการสอนในวิชาศิลปนิพนธของ 
นักศึกษาศิลปกรรม สาขาศิลปะการถายภาพ จาก
การสังเคราะหเทคนิคการสอนในระดับอุดมศึกษา  
รวมกับมิติกระบวนการคิดท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติ
และบุคลิกของนักศึกษาศิลปะ ดวยการผสมผสาน
เทคนิคการสอนท่ีเนนการนำตนเอง (Self-Directed 

Instruction) และกระบวนการควบคุมการรูคิดของ
ตนเอง (Metacognition) โดยมีองคประกอบ และ 
ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียน 4 ขั้นตอน  

(ชลิดา ทรงประสิทธิ์, 2555 : 86-88) ดังนี้ คือ 

 
 

(Metacognitive Knowledge) 
 

(Metacognitive Experience) 
1.  (knowledge of self) 
2.  (knowledge of task) 
3.  

(knowledge of strategy) 

1.  (Planning) 
2.  (Monitoring) 
3.  (Evaluation) 
4.  (Revising) 

ตารางที่ 3  แสดงเทคนิคการสอนในระดับอุดมศึกษา 
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1) กำหนดเปาหมายของรูปแบบ เปนการ
พัฒนากระบวนการคิด และสรางองคความรู ภายใต
การวางแผน การควบคุมตรวจสอบ การเรียนรูดวย
ตนเองและมีอิสระในการเรียนรู เพ่ือสงเสริมให 
นักศึกษาศิลปกรรมสามารถสรางสรรคผลงานศิลป
นิพนธ ใหประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่ตนเอง
กำหนดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) กำหนดหลักการของรูปแบบ เปนวิธี
การสอนโดยใชเทคนิคการเรียนรูที่เนนการนำตนเอง 
เพ่ือการควบคุมและการประเมินความคิดของตนเอง 
มพีืน้ฐานของการสรางแนวคิดประกอบดวย 3 แนวคิด 
คือ 1. เทคนิคการสอนท่ีเนนการนำตนเอง (Self-Directed 
Instruction) 2. กระบวนการท่ีมุงเนนทักษะการควบคุม
การรูคิดของตนเอง (Metacognition) 3. การจัดกิจกรรมท่ี
กระตุนสมองซกีซายและสมองซกีขวาของผูเรยีนใหอยู
ในสภาพแวดลอมท่ีพรอมสรางองคความรูไดดวยตนเอง

3) กำหนด วัตถุประสงค ของรูปแบบ  
มุงพัฒนาและชวยเหลือนักศึกษาศิลปกรรม ใหมี 

ความรูความเขาใจในเรื่องที่ตนเองสนใจ สงเสริมให 
ผูเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเองควบคูกับยุทธวิธี
เมตาคอกนิชัน ซ่ึงเปนกระบวนการควบคุมและประเมิน
ความคิดของตนเอง ทำใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรู 
และบรรลุเปาหมายของการสรางสรรคผลงานศิลป
นิพนธที่ตนเองเปนผูกำหนดอยางมีประสิทธิภาพ  

4) การออกแบบและพัฒนารู ปแบบ 
พัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ Dick, Carey and Carey 
ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 1) กำหนด 
จุดมุงหมายของการสอน 2) พัฒนาการสอน และ  
3) ประเมินผลการเรียน โดยมีแผนการสอนท่ีกำหนด
วิธีการสอนแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ทั้งนี้ ผูเขียนไดนำ
รูปแบบการสอน “การนำตนเอง” (Self-Directed 
Instruction) มาเปรียบเทียบกับกระบวนการรูปแบบ 
“IMPACT ART MODEL” 9 ข้ันตอน ซ่ึงสามารถอธิบาย
เปนตารางเปรียบเทียบเพ่ือใหเกิดความเขาใจ และ
ชวยทำใหมองเห็นภาพของข้ันตอนการพัฒนารูปแบบ
ไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนี้   

 
 

 
(Self-Directed Instruction) 

 
(IMPACT ART MODEL) 

1.   1.   
2.  (Sketch & Lay out) 2.   
3.  

 
3.   
4.     
     
5.    
    
6.   

4.   7.
8.  
9.  (Exhibition) 

(  :    , 2555:116) 

ตารางที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบวิธีการสอนที่เนนการนำตนเอง กับกระบวนการ IMPACT ART MODEL 
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ตารางท่ี 4 แสดงถึงการเปรียบเทียบวิธีการ
สอนที่เนนการนำตนเอง (Self-Directed Instruction) 
กับกระบวนการ IMPACT ART MODEL 9 ขั้นตอน 
ซึ่งเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธของเทคนิคการ
สอนเชิงสรางสรรค นอกจากน้ี ยังไดนำเอากระบวนการ
ควบคุมการรูคิดของตนเองที่เรียกวา “ยุทธวิธี เมตา
คอกนิชัน” (Metacognition) มาทำการเปรียบเทียบ
กับกระบวนการ IMPACT ART MODEL 9 ขั้นตอน  

ดูไดจากตารางท่ี 5 ทั้งน้ี เพ่ือเปนการผสานยุทธวิธี
และเทคนิคการสอนท่ีควบรวมเอาความรูคิดและทักษะ
เขาดวยกัน ซึ่งอาจเปรียบไดกับการทำงานของสมอง
ซีกซายและขวาท่ีมีความสัมพันธกัน นำมาพัฒนา
ตอยอดเปนรูปแบบเพ่ือสรางแนวทางหรือวิถีการสราง
องคความรูทางศิลปกรรม อันจะกอใหเกิดดุลยภาพ
อันสมบูรณของความเปนศาสตรและศิลปที่ดำเนินไป
พรอมๆ กันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เ พื่ อ ใ ห เ ข า ใ จ ถึ ง ก ร อบขอ งท า ง เ ดิ น 

ในการแสวงหาวิถีการสรางองคความรูทางศิลปกรรม 
และมองเห็นภาพรวมของ IMPACT ART MODEL  
ที่นำมาประยุกตใชเปนจุดเร่ิมตนสูเสนทางนักวิจัย
ศิลปะน้ัน ไดออกแบบเปนภาพกราฟก ภายใตแนว

ความคิดที่มุงเนนการจัดกิจกรรมกระตุนสมองซีกซาย
และสมองซีกขวาของผูเรียน แสดงใหเห็นถึงกิจกรรม
กระบวนการคิดท่ีแยกออกเปน 2 ดาน ในการสื่อ

ความหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

(Metacognition)  “IMPACT ART MODEL” Key Word 

1. Planning 

1.   
2.   
3.   
4.     

1. Inspiration to Ideas  
2. Motivate Imagination  
3. Plan to Process  
4. Analyze to Adapt  

2. Monitoring 
5.   

 
6.   

5. Choose to Control 
6. Take action to Test  

3. Evaluating 7.  7. Assessment 

4. Revising 
8.  
9.  (Exhibition) 

8. Revising  
7. Transfer  

 
 

(  :    , 2555:117) 

ตารางที่  5  แสดงการเปรียบเทียบยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน กับกระบวนการ IMPACT ART MODEL 
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ภาพท่ี 2 สามารถอธิบายโดยอางอิงหลัก
จิตวิทยาสีและการออกแบบไดวา สวนของสมองซีก
ขวา ใชสีเหลืองเปนตัวแทน แสดงออกถึงความสดใส
มีชีวิตชีวา การเร่ิมตน และความเปนอิสระ เพ่ือให
สอดคลองกับทฤษฎีการสอนท่ีเนนการนำตนเอง  
(Self-Directed Instruction) ในการอธิบายถึง
กระบวนการท่ีเร่ิมตนจากจินตนาการนำไปสูการคนหา
แรงบันดาลใจในการกำหนดเปาหมายของการ
สรางสรรคผลงาน ในสวนของตัวยออักษร I และ M ที่
ไมมีวงกลมลอมรอบตองการส่ือถึงความมีอิสระทาง

ความคิด และตัวอักษรดานลาง Right Brain ใชฟอนตท่ี
มีลักษณะเปนลายมือ แสดงถึงความมีอิสระในการ
เลือกหัวขอหรือประเด็นในการสรางสรรคผลงานศิลป

นิพนธจากสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจ 
สมองซีกซายใชสีน้ำ เ งินเปนตัวแทนท่ี

แสดงออกถึง วิชาการการวิเคราะห เพื่อใหสอดคลอง
กับทฤษฎีการควบคุมการรูคิดของตนเอง (Metacognition)
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงกระบวนการวางแผนข้ันตอนการ 

ดำเนินงาน การวิเคราะหเลือกใชรูปแบบในการสรางสรรค
ผลงานภายใตหลกัการและเหตุผล รวมถึงการประเมิน

และแกไขขอบกพรองของตนเองอีกดวย ในสวนของ
ตัวยออักษร P,A,C,T,A และ R นั้น มีวงกลมลอมรอบ
ตัวอักษร เปนการส่ือความหมายที่เนนความสำคัญ
ของกระบวนการ และการควบคุมพฤติกรรมความ
รับผิดชอบของตนเอง ตัวอักษรดานลาง Left Brain 
ใชฟอนตที่มีลักษณะเปนทางการ ซึ่งแสดงถึงความ
มั่นคง หนักแนน เอาจริงเอาจัง สวนในชองสุดทาย T 
(Transfer) เลือกใชสีเขียวเพราะเปนสีที่แสดงออกถึง
การเจริญเติบโต เปรียบเทียบกับการเผยแพรผลงาน

ศิลปนิพนธ ซึ่งเปนกาวแรกแหงความสำเร็จ 
 

บทสรุป 
“IMPACT ART MODEL” ที่นำมาประยุกต

ใชเปนวิถีการสรางองคความรูทางศิลปกรรมนั้น 

สามารถนำมาใชเปนเคร่ืองมือชวยเหลือนักวิจัยศิลปะ
มือใหมได เนื่องจากเปนรูปแบบกระบวนการสมองซีก
ซายและขวา ดวยการนำเอาจินตนาการมาสรรคสราง

ใหเห็นเปนรูปธรรมที่จับตองได ดังน้ัน เม่ือศักยภาพ
ของสมองทั้ง 2 ซีก มีความเก่ียวของกับจินตนา 

การ และเก่ียวของกับเหตุและผล ทำใหเชื่อไดวา 

ภาพที่ 2 ภาพโมเดล แสดงขั้นตอนกระบวนการสรางวิชาการงานศิลปตามรูปแบบ IMPAT ART MODEL 
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องคประกอบเหลาน้ีจะสงผลไปสูการเรียนรูและพัฒนา

ทางดานทัศนศิลป หรือศิลปะจินตทัศน (Imaging 

Art) ของนักศึกษาศิลปกรรม ในรูปแบบของงานวิชาการ

มากย่ิงขึ้น การทำความเขาใจเรียนรูธรรมชาติของคน

ทำงานศิลปะ และการใช IMPACT ART MODEL ใน

การสรางสรรคผลงาน เพื่อชวยปรับเปล่ียนมุมมอง

และทัศนคติในการทำวิจัยของนักวิจัยทางดาน

ศิลปกรรม ซึ่งมองไดวา การสรางวิชาการงานศิลป

เปนเพียงองคประกอบหน่ึงเทาน้ัน และท่ีสำคัญ ความ

สำเร็จท่ีแทจริงก็คือ วิถีแหงการสรางองคความรูทาง

ดานศิลปกรรม ซึ่งมันก็ไมใชจุดหมายปลายทางของ

การสรางวิชาการงานศิลป เพราะประโยชนที่ไดรับ

จากการใชกลยุทธการสอนและกระบวนการเรียนรู ก็

เปนเพียงหน่ึงในหลายๆ องคประกอบท่ีจะชวยใหวิถี

การสรางองคความรูนั้น เปนจุดเร่ิมตนของกาวแรกท่ี

เขมแข็ง อันจะนำไปสูการพัฒนาคุณภาพของนักวิจัย

ทางสายศิลปกรรม ในการขับเคลื่อนใหศาสตรและ

ศิลปเดินทางไปดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ ตามคำ

กลาวของทานศาสตราจารย ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ โดยมี

ประเด็นสำคัญคือ เพ่ือใหผลงานทางศิลปะท่ีสรางสรรค

ขึ้นพร่ังพรอมไปดวยจินตนาการ ความคิดสรางสรรค 

เปนนวัตกรรมที่ไมเหยียบเทาตนเอง และมีลักษณะ

เฉพาะตัวอยางแทจริง  

สรางวชิาการงานศลิป: วถิกีารสรางองคความรูทางศลิปกรรม จดุเริม่ตนสูเสนทางนกัวจิยัศิลปะ 
ชลิดา ทรงประสิทธิ์ 
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Trope: in the case of Khmer Ramayana 

 
บุษบา บัวสมบูรณ* 

 

บทคัดยอ 

เขมรและไทยเปนประเทศเพ่ือนบานท่ีมีวัฒนธรรมรวมกันมา วรรณคดีก็เปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรม
ดวย ดังน้ันการศึกษาวรรณคดีเพ่ือนบานจะทำใหไดประโยชนในการเขาใจพหุวัฒนธรรม การศึกษาวรรณคดี
โดยเฉพาะหัวขอการศึกษา “ความนึกเปรียบเทียบ” เปนวิธีการหนึ่งในการเขาถึงภูมิปญญาของนักประพันธซึ่ง
ถือวาเปนบุคคลสำคัญที่ชวยเปนภาพสะทอนความคิดของสังคมได ในกรณีศึกษารามเกียรต์ิฉบับลายลักษณ
ที่เกาที่สุดของเขมร ผลการวิเคราะห “ความนึกเปรียบเทียบ” พบวาสามารถสะทอนใหเห็นทัศนคติของนัก
ประพันธที่มีตอสรรพสิ่งรอบตัว และยังพบวาการใช “ภาพพจนเปรียบเทียบ”ของนักประพันธไดรับอิทธิพลจาก
วิถีชีวิต ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและจากวรรณคดีพุทธศาสนา นอกจากน้ีทัศนคติของนักประพันธ 
ที่แสดงออกดวย “ภาพพจนเปรียบเทียบ”ยังไดสะทอนใหเห็นความใกลชิดกับธรรมชาติและความเช่ือทาง 

พุทธศาสนาของผูประพันธอีกดวย 

ABSTRACT 

 Khmer and Thailand are countries that have inherited resembling cultures. Literature is 
also a part of the cultures. As a result, the study of the literature of neighboring countries would be 
beneficial to understand multiculturalism. In educational literature, especially the topic of study  
“conceit” would be one way of accessing the wisdom of the significant author that reflecting 
society. In the case of Khmer Ramayana, the oldest written version of Khmer, the analysis of  
“conceit” suggested the reflection of author’s attitude toward surrounding environment. Furthermore, 
the study indicated that a source of “trope” was influenced by way of life, natural environment and 

Buddhist literature. Lastly, the attitude of the author, represented by the “trope”, was influenced by 
the closeness to nature and the author’s belief in Buddhism as well. 

บทนำ 

วรรณคดีเปนผลผลิตของนักประพันธซ่ึงเปน
บุคคลคนหน่ึงในสังคม องคประกอบที่สำคัญของ
วรรณคดีก็คือการใชภาษา เม่ือนักประพันธอยูในสังคม

ใดก็ตองใชภาษาในสังคมนั้นเพื่อสื่อความหมายให 
ผูอานเขาใจ ดังน้ันภาษาในวรรณคดีจึงเปนพาหะ

ของการสื่อสารที่รวมความรู ความคิด ความรูสึกและ

ความเขาใจของผูใชภาษาเขาไวดวยกัน การใชภาษา
ในวรรณคดีจึงมีความสำคัญไมนอยไปกวาการใชภาษา
เพ่ือกิจการตางๆ ในสังคม การศึกษาภาษาในวรรณคดี

มีหลายระดับดวยกัน โดยเฉพาะการศึกษาภาษาใน

ภาพพจนเปรียบเทียบ: กรณีศึกษารามเกียรติ์เขมร 
บุษบา บัวสมบูรณ 
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ดานวรรณศิลปที่ใหความสำคัญเรื่องของ “ความนึก
เปรียบเทียบ”(conceit) ซ่ึงหมายถึงส่ิงสมมติจากความ
นึกฝนที่วิจิตรพิสดาร หรือการเปรียบอยางแยบยล คำ
ศัพทนี้เปนคำศัพทเดียวกันกับที่วรรณคดีหมายถึง 
“ภาพพจน” (figure of speech) (ราชบัณฑิตยสถาน 
2539: 49) การใชความนึกเปรียบเทียบไดรับการกลาว
ถงึในตำราการศึกษาวรรณคดีที่สำคัญๆ เชน ในตำรา 
Poetics ของอริสโตเติลก็มีการยกยองการใชภาษาท่ี
มีอุปมาซึ่งรวมอยูในกลุม “การนึกเปรียบเทียบ” หรือ 
“ภาพพจน” วาเปนยอดของการใชภาษาในการแตง
คำประพันธดังขอความท่ีวา “แตสิ่งท่ีสำคัญท่ีสุดตรง
นี้อยูที่ความเช่ียวชาญในการใชคำอุปมา สิ่งน้ีเพียง
ส่ิงเดียวเปนเร่ืองท่ีมิอาจสอนกันได มันเปนเคร่ืองหมาย
ของอัจฉริยภาพ เพราะวาการใชคำอุปมาไดดีหมาย
ถึงการมีนัยนตามองเห็นความคลายคลึงในส่ิงท่ีผิดแผก
แตกตางกันออกไป” (นพมาส ศิริกายะ,ผูแปล. 2525: 
66) หรือในตำราการแตงวรรณคดีของอินเดีย ไดแก 
อลังการศาสตร ก็มีการกลาวถึงวิธีการใชความเปรียบ
ในลักษณะตางๆ ความเปรียบจึงเปนวิธีการใชภาษา
ใหเกิดความไพเราะอยางสำคัญ 

ความนึกเปรียบเทียบปกติจะประกอบ ดวย
วัตถุ 2 อยาง หรือสถานการณ 2อยาง ประดิษฐตกแตง
เปนกลการประพันธเชิง “ภาพพจนเปรียบเทียบ” 
(trope)(ราชบัณฑิตยสถาน 2539: 49) เชน “ผาสีขาว” 
เปน “ภาพพจนเปรียบเทียบ”มีลักษณะ สะอาด บริสุทธ์ิ 

แตก็เลอะงาย ถาเปอนเพียงเล็กนอยก็เห็นชัด เปรียบ
ดังกับเด็กซึ่งไมซึมซับเลหเหลี่ยมของโลก จิตใจจึงยัง
บริสุทธิ์สะอาด ถามีผูนำสิ่งไมดีมาลวงลอก็จะหลงผิด
ไดงาย คุณสมบัติของเด็กและผาขาวจึงเปนลักษณะ
รวมกันคือความบริสุทธิ์ แตก็อาจเปรอะเปอนไดงาย 

จึงควรดูแลระมัดระวังใหดี 
ในการใชภาพพจนเปรียบเทียบน้ี ถาถือวา

ของสองสิ่งมีคุณสมบัติเทากันทุกประการก็เรียกวา

เปนภาพพจนแบบ “อุปลักษณ” (Metaphor) ถาถือวา
ของสองสิ่งมีคุณสมบัติเหมือนกัน ก็เรียกวาเปน

ภาพพจนแบบ “อุปมา” (Simile) หรือถาถือวาของ
สองส่ิงมีคุณสมบัติเทากันทุกประการ คร้ันเมื่อเวลา
ผานไป คนท่ัวไปกลาวถึงแคสิ่งท่ีนำมาเปรียบก็เขาใจ
ไดวาหมายถึงอะไร เพราะเปนท่ีรูจักกันอยางสากล
แลว การกลาวถึงส่ิงท่ีนำมาเปรียบอยางเดียวแตให
เขาใจไดถึงสิ่งที่ตองการเปรียบเรียกวาภาพพจนแบบ 
“สัญลักษณ” (Symbol)  

เมื่อกลาวถึงภาพพจนเรามักจะนึกไปถึงการ
สรางความพิเศษดานภาษา แตถาใชคำวาความนึก
เปรียบเทียบแลวจะไมเพียงแตแสดงความไพเราะของ
บทประพันธเทาน้ัน ทวาจะมุงหมายเพ่ือแสดงความ
ชื่นชมในปฏิภาณและความชางคิดชางประดิษฐของ
นักประพันธ และใหความสนใจดานภูมิปญญามากกวา
อารมณ (ราชบัณฑิตยสถาน 2539: 49) การศึกษา
ความนึกเปรียบเทียบจึงเปนการสะทอนใหเห็นทัศนคติ
ของนักประพันธที่มีตอสรรพสิ่งรอบตัวและเลือกนำ
มาใชเปรียบเทียบ ทั้งน้ีในแตละวัฒนธรรมยอมมีมุม
มองตอสภาพแวดลอมเหมือนกันบางตางกันบางซ่ึง
ถือเปนความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม 

อน่ึง เขมรเปนประเทศเพ่ือนบานของไทย
ประเทศหน่ึงที่มีความสัมพันธรวมกันมาตั้งแตอดีต 
จึงเปนเรื่องที่นาศึกษาวาวรรณคดีเขมรในยุคแรกน้ัน 
นักประพันธไดสะทอนทัศนคติตอสรรพส่ิงรอบตัวใน
ลักษณะใดบาง ทั้งน้ีบทความน้ีกำหนดกรณีศึกษา
จากเร่ืองรามเกียรต์ิเขมรฉบับท่ี 1-10 ที่พิมพเผยแพร
โดยพุทธศาสนบัณฑิตยพนมเปญ ซึ่งเปนที่ยอมรับ

ของนักวิชาการและถือเปนวรรณคดีลายลักษณที่เกา
กวาวรรณคดีเขมรทุกเร่ือง (Jacob 1993: 7) แมไม
ปรากฏนามผูประพันธ แตนักวิชาการก็สันนิษฐานวา
แตงอยูในชวงสมัยกลางของเขมร ประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 22 -23 (ลาง หาบ อาน ม.ป.พ: 2) ซึ่งรวม
สมัยกับสมัยอยุธยาตอนกลางของไทย จึงนับวา

วรรณคดีเร่ืองน้ีจะเปนขอมูลท่ีนาสนใจที่จะทำใหเห็น
ทัศนคติในดานวัฒนธรรมของนักประพันธเขมรใน
อดีตที่มีตอบริบทแวดลอมผานทางการใชภาษา 

ภาพพจนเปรียบเทียบ: กรณีศึกษารามเกียรติ์เขมร 
บุษบา บัวสมบูรณ 
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ขอตกลงเบื้องตน 
 การเรียบเรียงบทความนี้ขอกำหนดขอ
ตกลงเบื้องตน ดังนี้ 
 1. บทความน้ีใชคำวารามเกียรต์ิเขมร โดย
จะหมายถึงรามเกียรต์ิเขมรฉบับท่ี 1-10 ท่ีพิมพเผยแพร
โดยพุทธศาสนบัณฑิตย พนมเปญ 
 2. ชื่ อตั วละครในรามเกียร ต์ิ เขมรจะ
ออกเสียงตามรามเกียรติ์ของไทย 
 3. การอางอิงบทประพันธผูเขียนบทความ
จะใชการแปลขอความเปนภาษาไทย เน่ืองจากถา
ถอดตามรูปคำเปนภาษาเขมรจะทำใหผูอานท่ัวไปที่
อานภาษาเขมรไมไดไมเขาใจความหมายนั้นๆ 
 4. การอางอิงขอความจากรามเกียรต์ิเขมร 
จะระบุเฉพาะลำดับของเลมและเลขหนาเทานั้น 
 5. บทความไมไดมีจุดมุ งหมายในการ
วิเคราะหวรรณศิลป จึงไมจำแนกความเปรียบท่ีปรากฏ
ในบทประพันธวาเปนการใชภาพพจนแบบ อุปมา  
อุปลักษณ หรือสัญลักษณ แตจะอธิบายคำที่นำมา
เปนภาพพจนเปรียบเทียบเปนสำคัญ 
 
ภาพพจนเปรียบเทียบท่ีปรากฏในรามเกียรต์ิเขมร 

รามเกียรติ์เขมรฉบับที่ 1-10 ที่พิมพเผยแพร
โดยพุทธศาสนบัณฑิตยพนมเปญมีเน้ือหาเร่ิมต้ังแต
พระรามยกศรและไดอภิเษกกับสีดา ทาวทศรถจะให
พระรามครองเมือง แตนางไกยเกษีขัดขวางจน 

พระราม พระลักษณ และนางสีดาตองออกเดินปา 
พระรามตองผจญกับยักษที่มารุกรานจนถึงทศกัณฐ
ลักนางสีดาไป เม่ือพระรามออกตามหาก็ไดความ
รวมมือจากสุครีพและหนุมาน แตกอนท่ีสุครีพจะมา
เปนกำลังพลให พระรามก็ไดปราบพาลีซึ่งมีเรื่องกับ 

สุครีพใหเรียบรอยกอน หลังจากไดรับความรวมมือ
จากเหลาเสนาวานร พระรามไดจองถนนไปสูลงกา 
ทศกัณฐรูขาวแตก็ไมยอมคืนสีดาใหจนทำใหเกิดศึก

ระหวางทศกัณฐและพระรามหลายครั้ง แมทัพของ
ฝายทศกัณฐท้ังท่ีเปนท้ังญาติและมิตรลมตายไปจำนวน

มาก เร่ืองจบชุดแรกที่เลม 10 คืออินทรชิตถูกสังหาร 
ทศกัณฐจึงคิดจะไปหามูลพลัมใหมาชวยรบ 

แมวาเนื้อหาของเร่ืองจะเปนการรบ แตก็มี
ทั้งเหตุการณที่นักประพันธกลาวถึงความรัก ความสุข 
และความเศรา ดำเนินปะปนกันอยูในเน้ือเรื่อง  
จึงทำใหผูอานสามารถพบภาพพจนเปรียบเทียบที่
หลากหลายชนิด เมื่อนำภาพพจนเปรียบเทียบเหลานี้
มาศึกษาก็ทำใหเห็นทัศนคติของนักประพันธที่ได
สะทอนความคิดเห็นตอสรรพสิ่งรอบตัว ดังนี้ 

 
1. การใหความหมายที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ 

ธรรมชาติประกอบดวยสรรพส่ิงตั้งแตกาย
มนุษยเอง ไปจนถึงส่ิงรอบกายมนุษย ท้ังท่ีมีชีวิต มวล
ธาตุ รัตนชาติและแรธาตุ รวมถึงเทหวัตถุบนทองฟา 
ดังนี้ 

ตับ ลมหายใจและดวงตา:สิ่งท่ีรักและ
สำคัญที่สุด 

นักประพันธใหคุณคากับส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด
เทียบเทากับตับและลมหายใจ เชน พระพรตกลาวถึง
ความรักท่ีทาวทศรถมีตอพระรามวาเปนเหมือนแกน
ตับและลมหายใจของพระองค ดังวา “ทรงรวมดูแล
ถนอม ไมใหหมองท่ีบิดาสงวน แกนตับลมหายใจตัว 
ยอดพระราชบุตรพิสมัยฯ” (เลม 2 หนา 39)  

เมื่อคราวที่พระรามรำพันถึงความรักท่ี
พระองคมีตอพระลักษณก็เปรียบพระลักษณเปนตับ
และลมหายใจ ดังวา “พี่คิดในจิตทุกวาร เพราะบุญ

สมภาร สมภพมารวมครรภฯ เสมอตับเสมอลมหายใจ
...” (เลม 10 หนา 5)  

ทศกัณฐเปรียบความรักท่ีมีตออินทรชิต

ราชบุตรองคแรกวาเปนเหมือนตับและดวงตาของทศ
กัณฐ ดังวา “เรียกอินทรชิตสำคัญ ราชบุตรองคใหญ 
ของพระองคผูเปนใหญในลงกาฯ พระองครักเสมอ
แกนตับเสมอพระเนตรฯ(เลม 6 หนา 44) 

เม่ือคราวทศกัณฐเห็นสีดาคร้ังแรกก็เกิดความ

รูสึกปนปวนไปท่ีตับดังถูกทำราย ดังวา “พลันราพณาสูร

ภาพพจนเปรียบเทียบ: กรณีศึกษารามเกียรติ์เขมร 
บุษบา บัวสมบูรณ 



145

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

เห็น มเหสีนิรมลนมัสการ ในตับราวกับถูกประหารฯ” 
(เลม 4 หนา 1) 

เปลือกตาและดวงตา: การคุมครองส่ิง
ที่รัก 

นักประพันธเห็นความสำคัญของเปลือกตา
ที่ทำหนาท่ีปกปองดวงตา ดังท่ีพระรามสรรเสริญ 
พระลักษณวาไดทำหนาท่ีปกปองพระองคเหมือน
เปลือกตาที่รักษาดวงตา วา “พี่ไดเจาชวยดุจนัยนตา 
ซึ่งมีเปลือกตา บังไมใหมัวหมองฯ” (เลม 9 หนา 43) 

 
กายและวิญญาณ คนและเงา: ความใกล

ชิดสนิทสนม 
พระรามเปรียบเทียบความใกลชิดสนิทสนม

ระหวางพระองคกับพระลักษณวาเปนเหมือนวิญญาณ
ที่อยูคูกาย และเงาที่อยูคูกายของคน ดังนี้ “ซึ่งพี่มีเจา
ดุจวิญญาณท่ีติดตามรางกายฯ (เลม 9 หนา 43) และ 
“นองกับพี่ดุจคนกับเงาฯ” (เลม 10 หนา 11) 

 
สัตว 
นกแรง: กลิ่นเหม็นสาบ 
นกแรงเปนสัตวที่กินซากสัตวเปนอาหาร 

นักประพันธเปรียบกล่ินกายของพรานปากุขันวาเหมือน
กลิ่นสาบแรง ดังวา “ไดกลิ่นแรงเหม็นสาบย่ิงดุจ 
นกแรงซึ่งวิสัย” (เลม 1 หนา43) 

 
ปลา: มักตายเพราะกินเหยื่อ 

นักประพันธ เป รียบทศกัณฐ เปนปลา  
นางสีดาเปนเหย่ือลอใหทศกัณฐมาติดตะขอเบ็ดตก
ปลา “เหมือนพยายามเอาเหย่ือ ไปติดเบ็ดบรรจง  

ปลากนิตดิปากไมชาก็เลยถึงกสิณกษยั” (เลม 8 หนา4) 
 
ชาง: ผูมีอำนาจ และงาทั้งคูของชาง

เปรียบไดกับกองกำลัง 
ชางเปนสัตวใหญ มีงาคูเปนอวัยวะสำคัญ

ประจำกายเพ่ือทำรายศัตรูผูมารุกราน นักประพันธ

เปรียบกษัตริยหรือผูมีอำนาจเหมือนชาง ถาส้ินไรญาติ
พี่นองและขาดบริวารก็เหมือนชางขาดงา คือสิ้นทาง
ตอสูดังกรุงขรรำพึงวา “โอทูษณโอตรีมุขกษัย สิ้นพล
พฤนทไกร หมดส้ินกนิษฐาฯ โอตัวขาหลงทางเพียง
เอกา ดจุองคไอยราเขาตดัคอตดังาฯ” (เลม 3 หนา 21) 

หรือตอนท่ีมหาชมพูรำพึงถึงขุนนีลขุนนล
ทหารเอกคูใจวาเหมือนดังงาคู ดังวา “ซายขวาของ
มหา ชมพูราชา มหามหิศวรไกรฯ ลวนเอกมนตรี 
เถกิงชัย ลวนมีฝมือ บำเหน็จบำนาญทุกคราฯ เปน
มหากษัตรา มีขุนสองเปนเสมองาทั้งสองเพชรแทฯ”  
(เลม 7 หนา 26) 

 
พืช 
ผลกลวย: รูปทรงที่เปนระเบียบ 
ผลกลวยแตละหวีมีลักษณะเรียงกันเปน

ระเบียบ นักประพันธนำมาเปรียบกับแถวของเหลา
วานร ดังวา “พลวานรเรียงราย นอนกันเชนเรียงเปน
ระเบียบของผลกลวยทั้งหลายฯ” (เลม 7 หนา16) 

 
มะพลับ: รูปทรงที่เหมือนทรวงอก 
มะพลับเปนชื่อไมชนิดหนึ่ง ผลมะพลับกลม

เตงตึง มีลักษณะเหมือนทรวงอก นักประพันธจึงเปรียบ
ผลมะพลับกับอกของผูหญิงวา “อกดุจผลมะพลับ
ทองสุก วางซอนบนอุระนั้นฯ” (เลม4 หนา26) 

 
หวาย: รูปทรงที่โอนออน 

หวายเปนช่ือไมขึ้นเปนกอชนิดหน่ึง ถาถูก
ไฟลน ยอดของหวายจะออนลง จึงเปรียบกับเขา
พระสุเมรุที่ถูกไฟลนวา “พระสุเมรุเหมือนยอดออน 

หนอหวายถูกไฟลนถลอกออกมา” (เลม 5 หนา39) 
 
เถาวัลย: รูปทรงออนชอย 
เถาวัลยเปนประเภทไมเถา นักประพันธ

เปรียบลักษณะการเคล่ือนไหวท่ีออนชอยวา “เย้ือง

กายแชมชอย ประดุจกานลดามาศฯ” (เลม3 หนา37) 
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รากแกว: การค้ำจุน 
ตนไมมีรากแกวเปนสวนสำคัญ ถาไมมี

รากแกวตนไมก็อยูไมได ทศกัณฐเปรียบเหลาวานร
เปนรากแกวท่ีค้ำจุนพระราม การจะทำลายพระราม
ไดนั้น ทศกัณฐตองทำลายพวกวานรท่ีเปรียบดัง
รากแกวกอน ดังวา “พี่ตัดรากแกวดุจดวน ตีทัพหนี 
ลนลานกลัวภัยฯ” (เลม 8 หนา 27) 

 
เทหวัตถุบนทองฟา 
ดวงจันทรวันเพ็ญ: ความงามบริสุทธิ์ 
ดวงจันทรวันเพ็ญในสายตาของนักประพันธมี

ความงดงามบริสุทธ์ิ ดังวา “ราชสีดา บริสุทธ์ิโสภา 
ดุจพระจันทรวันเพ็ญสวางไสวฯ” (เลม 6 หนา12) 

 
ดวงอาทิตย: แสงสีทอง แสงสีแดงจา 
นักประพันธเปรียบแสงสีตางๆ กับดวงอาทิตย

ออกเปน 2 สี คือแสงสีทองเมื่ออาทิตยแรกขึ้น กับแสง
ที่แดงจาของดวงอาทิตยเม่ือข้ึนปกติ ดังเชน สีกาย
ของกวางทองกับแสงของดวงอาทิตยแรกข้ึน วา “...
ดุจพระอาทิตยที่เทพอุทัยผุดขึ้นฯ” (เลมที่ 3 หนา 38) 
และรัศมีสีทองของอาทิตยแรกขึ้นกับรัศมีกายของ
อินทรชิต วา “รุงเรืองรัศมีเปลงปล่ัง ดุจสุริยาออนย่ิง
จำรัสเปลงปลั่งบูรพาทิศฯ” (เลมที่ 6 หนา 43) 

นอกจากน้ียั ง เป รียบแสงแรงกลาของ
แสงอาทิตยกับดวงตาของทรพี ดังน้ี “เนตรฉาน 

ดุจสุริโยทัยรัศมีแรงกลา พันลึกทั้งทศทิศาฯ” (เลมที่ 4 
หนา 45) 

 
ดาวโรหิณี: สีแดง 
ดาวโรหิณี เปนดาวฤกษมีสีแดง นักประพันธ

เปรียบแสงสีแดงของดาวโรหิณีกับนัยนตาท่ีแดงเพราะ
รองไห ดังวา “ทรงพระกันแสง พระเนตรดุจโรหิณีฯ”  
(เลม 2 หนา 80) 

 
 

ดาวประกายพรึกและดาวพฤหัสบดี: และ
ความสุกสวาง 

ดาวประกายพรึกคือดาวศุกรท่ีข้ึนใหเห็นเวลา
เชามืด มีความสุกใสมากที่สุด สวนดาวพฤหัสบดีเปน
ดาวเคราะหดวงใหญที่สุดในระบบสุริยจักรวาล  
จึงมองเห็นความสวางไดดวยตาเปลาในเวลาชวง 
เชามืด เนื่องจากดาวศุกรและดาวพฤหัสบดี นับเปน
ดาวเคราะหสองดวงที่มีความสวางเปนอันดับ 1 และ 
2 บนทองฟาทางทิศตะวันออกจึงทำใหสามารถเห็น
ความสุกใสของดาวเคราะหเคียงกันดวยตาเปลาได
อยางชัดเจน ปรากฏการณดาวเคราะหทั้งสองดวง
เม่ือข้ึนเคียงกันทางขอบฟาทิศตะวันออกในเวลาเชามืด 
จึงเหมือนความสุกสวางของดาวคูแฝด นักประพันธ
จงึเปรียบกับดวงตาทั้งคูของกวางทอง ดังวา “ดุจดาว
ประกายพรึกทางทิศตะวันออกเคียงกันดุจเชน 
ดาวพฤหสับดเีปนแฝดกนัทัง้สองฯ” (เลมท่ี 3 หนา 37) 

 
มวลธาตุ 
น้ำ: ปริมาณเลือด ปริมาณไพรพล 
นักประพันธมองน้ำท้ังในลักษณะแมน้ำและ

มหาสมุทรวาเปนของเหลวปริมาณมาก จึงเปรียบ
เลือดที่ไหลหล่ัง ดังน้ี “เสด็จฟนอสูรลมดาดาษ  
เลือดไหลทวมนองเต็มประดุจดวยชลธาราฯ” (เลมท่ี 
3 หนา 19) 

การเปรียบจำนวนไพรพลกับแมน้ำท่ีเออลน 

ดังวา “จัดพลมากลนมหิมาประดุจคงคาท่ีเออลน แตละ

หนฯ” (เลมที่ 6 หนา37) 
 
คลื่น: ปริมาณคน 

การเปรียบจำนวนไพรพลขณะเคล่ือนทัพดัง
ระลอกคล่ืน ดังน้ี “ยักษเปนเสนาบดี จัดเตรียม 
เสนีประดุจคลื่นสาครฯ” (เลมที่2 หนา76) 
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ไฟ: ความทุกขความโกรธ แสงสีสวาง 
ตอนท่ีทาวทศรถเศราโศกท่ีตองเนรเทศ

พระราม นักประพันธกลาวถึงความทุกขของทาวทศ
รถวาราวตับถูกไฟสุม ดังนี้ “...พระกันแสงพิลาปพลัน 
ดำรงสติไมไดฯ จนกระทั่งสลบลมลง ในตับประดุจ
ใครสุมกองอัคคีฯ”(เลม1 หนา36) 

หรือในตอนท่ีกรุงขรโกรธพระรามนักประพันธ
เปรียบอารมณโกรธกับไฟท่ีรอนรุนแรง ดังวา “กรุง 
ขรสดับพระรับส่ัง แข็งขืนกายตัว โกรธกร้ิวบ้ึงตึงดุจ
เพลิงฯ” (เลมที่ 3 หนา 37) 

สวนในตอนท่ีพรรณนาเค ร่ืองทรงของ 
อินทรชิต นักประพันธก็เปรียบความวาววามของ 
เส้ือผาดุจเพลิง ดังวา “อาภรณวาววามดุจเพลิง”  
(เลมที่ 9 หนา 33) 

 
ภูเขา: ความสูงใหญ 
นักประพันธเปรียบความสูงใหญของพราน

กุขันกับภูเขา ดังวา “กุขันสูงใหญทะมึนเสมอเหมือน
ภูเขา...ฯ” (เลมที่ 2 หนา63) 

 
ปรากฏการณธรรมชาติ 
จันทรคราสสุริยคราส: ระยะเวลาที่เปน

อันตราย 
นักประพันธเปรียบเทียบเหตุการณตอนที่

พระลักษณถูกนาคบาศของอินทรชิตวาเหมือน

พระจันทรที่ถูกราหูอม ดังน้ี “แผลงมายาอาวุธศรพัน 
โผลเปนนาคอยางอนันต ก็พันท้ังพลวานร ฯ พัน
พระบาทพระภูธร ทั้งสองอันบวร ก็สิ้นฤทธิ์ดวยอาคม
ยักษา ฯ ดุจพระจันทรพระสุริยา เองสิ้นดังรา-หูจับศศิ
ทินกรฯ” (เลมที่ 9 หนา 39) 

 
ฟาผา 
ฟาผามีเสียงดังมาก นักประพันธเปรียบเสียง

อาวุธศรท่ียิงแหวกอากาศวาไดยินดังเสียงฟาผา ดัง

วา “ศิลปไดยิงออกไป ไดยินเสียง ดุจกับสายฟาท้ัง
แสนคณนาฯ” (เลมที่ 1 หนา 14) 

 
ลมพายุ: การเคลื่อนไหวอยางรุนแรง 
การเปรียบความรุนแรงของการเคล่ือนทัพ

เหมือนลมพายุ ดังน้ี “... เดินตามเปนแถว กึกกองพสุธา ฯ
ดุจพายุกรรโชกพฤกษา ส่ันสะเทือนโกลาหล มหาสุธา
ขจรขจายฯ” (เลมที่ 6 หนา 42) 

 
รัตนชาติและแรธาตุ 
มณีกับทอง: ความสูงคาและความงดงาม

ที่คูควรกัน 
มณีมีความวาวแวว เปนรัตนชาติที่สวยงาม

และถือวาเปนของสูงคา เชนเดียวกับทองเปนแรธาตุ
ที่ไดรับการยองท้ังคุณคาและราคา นักประพันธจึง
เปรียบน้ำตาของพระรามดังเชนมณีที่ตกตองแผน 
หลังของพระพรตซ่ึงเปนด่ังแผนทองรองรับเปนภาพท่ี
งดงามและสมคุณคาคูควรกัน ดังวา “...ชลเนตรธารา 
ไหลรินตองบนหลังฯ ราวดุจสุพรรณรัตนมณีตกลงบน
รัศมีสุวรรณงดงามฯ” (เลม 2 หนา78) 

 
เพชร: ความแข็งแกรง 
นักประพันธมักเปรียบอาวุธกับเพชรซึ่งเปน

รัตนชาติที่มีความแข็งแกรง รวมถึงเมื่อมีการปะทะ
กัน ก็ตองใชเพชรตัดเพชรจึงจะสำเร็จ เชนตอนที่พาลี
สูกับทรพี ดังวา “ดุจหอกเพชรคมท่ิมแทงอยางแมนยำ 

ทะลุมหาเพชรทั้งปวงฯ” (เลมที่ 4 หนา56) 
 
แกวประพาฬ: ความงดงามใส และ 

มีราคา 
แกวประพาฬเปนแกวสีแดงออนเกิดจากหิน

ปะการังใตทะเล มีสีออนใส พระรามเปรียบดวงตา
ของนางสีดากับแกวประพาฬ ดังวา “พี่จำพระเนตร
ใส ดุจซึ่งแกวประพาฬอันล้ำคาฯ” (เลมที่ 4 หนา25) 

 

ภาพพจนเปรียบเทียบ: กรณีศึกษารามเกียรติ์เขมร 
บุษบา บัวสมบูรณ 
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นิล: สีดำมันสวย 
นิลเปนพลอยสีดำมันสวย พระรามเปรียบสี

ดำนิลกับสีฟนของนางสีดาซ่ึงสะทอนภาพความนิยม
กินหมากใหฟนดำของคนเขมรสมัยกอน ดังวา  
“...จำฟนดำชิด ดุจทานแตงนิลรัตนสูงสงฯ” (หนา 4 
เลมที่ 25) 

สีนิลยังถูกนำไปเทียบกับสีของนัยนตา
กวางทองแปลง ดังวา “เนตรนิลมันซ่ึงโอภาส ดุจนิลรัตน
ดาษ ก็ฝงในวงเนตราฯ” (เลมที่3 หนา37) 

 
2. การใหความหมายกับวัตถุอื่นๆ 

วัตถุอื่นๆ ในที่นี้ คือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ไม
ไดมาจากธรรมชาติ มีดังนี้ 

 
เกาทัณฑ: คิ้วของนาง 
คันเกาทัณฑมีความโคงสวนปลายตวัดขึ้น 

นักประพันธเปรียบคิ้วที่โกงงอนของสีดากับเกาทัณฑ 
ดังท่ีพระรามรำพันวา “พี่จำค้ิวงอนโกง ประดุจปลาย
เกาทัณฑชัยฯ” (เลมที่ 4 หนา 25) 

 
ลูกศร: ความซื่อตรง 
ลูกศรท่ีดีจะตองมีกานตรงจึงยิงออกไปจาก

คันเกาทัณฑได นักประพันธเปรียบลูกศรกับคนท่ีซ่ือตรง 
ดังท่ีพระรามกลาวชมพระลักษณวา “เสด็จสดับพระ
อนุชาเสนหสนิท ซื่อตรงศรสุจริตฯ” (เลมที่ 2 หนา 21) 

 

กำแพง: ความสูง 
นักประพันธเปรียบรูปรางของทรพีวาสูงดัง

กำแพงและย้ำดวยขนาดของภูเขา ดังนี้ “รูปใหญดุจ

กำแพง สูงยอดบรรพตาฯ” (เลมที่ 4 หนา 45) 
  

3. การใหความหมายกับเรื่องเหนือธรรมชาติ 
วรรณคดีมักมีคติที่เกี่ยวกับความเช่ือเร่ือง

เหนือธรรมชาติ ไดแก การอางถึงเทวดาท้ังเก่ียวกับ

ชื่อและสวรรคชั้นที่อยู สิ่งพิเศษที่เปนทั้งสัตว เชน 
สัตวในปาหิมพานต และของวิเศษที่มีฤทธิ์ ในเรื่อง
รามเกียรติ์เขมรก็ไดอางถึงคติความเช่ือเหลานี้มาเปน
ภาพพจนเปรียบเทียบ ดังนี้ 

 
เทวดา 
พระวิษณุกรรม: เทวดาที่มีหนาที่สราง

ศิลปะ 
พระวิษณุกรรมเปนเทวดาผูสรางศิลปกรรม 

ดังตอนชมความงามของกวางทองวา งามเหมือนพระ
วิษณุกรรมสราง “ดังวิษณุกรรมตกแตง ประดับประดา 
เปนระเบียบ”(เลมที่ 3 หนา 38) 

 
พระอินทร: เทวดาผูเปนใหญมีฤทธิ์ 
พระอินทร เปนเทวดาผู ใหญในสวรรค 

ชั้นไตรตรึงษ ดังตอนกลาวถึงพระรามวาเปนดุจ
พระอินทรปกครองสวรรค วา “โอศรีอยุธยา ดุจสวรรค
ไตรตรึงษา ปราศจากอยางไรพระอินทรา- ธิราชเลิศ
ประเสริฐไกรฯ” (เลมที่ 1 หนา 48) 

หรือตอนกลาวชมความงามของกวางทอง
วาไมใชเปนสัตวทั่วไปในแผนดินมนุษย แตเปนสัตว
สวรรคที่พระอินทรเนรมิตข้ึนมา เปรียบอำนาจการ
เนรมิตสิ่งตางๆ กับพระอินทร ดังวา “ประดุจจากไตร
ตรึงษาดุจพระอินทราธิราชซึ่งสามารถนิรมิต”(เลมท่ี 
3 หนา 38) 

 

พระมฤตยู: ความตาย 
พระมฤตยูเปนเจาแหงความตาย นักประพันธ

เปรียบพระมฤตยูกับสิ่งที่เปนอันตรายถึงชีวิต เชน 

พระพรตเห็นวาการท่ีนางไกยเกษีขัดขวางการข้ึน
ครองราชยของพระรามเพ่ือกันราชสมบัติใหพระพรต 
เปนเหมือนการหยิบยื่นความตายใหแกพระองค ดัง
วา “ถาเอานางน้ีเปนที่พึ่งพิง เสมอเอาเศียรเกย บน
พระมฤตยูนั่นฯ” (เลมที่ 2 หนา 49) 

 

ภาพพจนเปรียบเทียบ: กรณีศึกษารามเกียรติ์เขมร 
บุษบา บัวสมบูรณ 
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พรหมชั้นสุทธาวาส: ความอิ่มทิพย  
นักประพันธเปรียบพระลักษณเมื่ออธิษฐาน

ไมกินไมนอน 14 ปเพ่ือปกปองพระรามระหวาง 
เดินปา วาพระลักษณเหมือนพรหมในช้ันสุทธาวาส 
ที่ไมตองการเสพอาหาร ดังวา “พระองคไมตองการ
อาหารโภชนา ไมยอมนิทรา ก็เกษมพระองคอภิรมยฯ 
อิ่มเองประดุจเทพสรางสมในสุทธาวาสพรหมปติปกติ
ภิกขาฯ” (เลมที่ 1 หนา 54) 

 
สถานที่ 
ไตรตรึงษ: สถานที่งดงาม 
นักประพันธเปรียบสถานท่ีหลายแหงในเร่ือง

วางดงามดุจสวรรคชัน้ไตรตรึงษ ดังเชน ปราสาทของ
ทาวชนกกับสวรรคชั้นไตรตรึงษ “เสด็จจากปราสาท
มาศซึ่งมงคล ประเสริฐนิรมล สถานแหงไตรตรึงษาฯ” 
(เลมที่ 1 หนา16)  

นอกจากน้ี ในสวรรคช้ันไตรตรึงษจะมีอุทยาน
ที่สำคัญในเรื่องนี้มีภาพพจนเปรียบเทียบวาปาท่ี
พระรามผานวาเหมือนอุทยานในไตรตรึงษ ดังนี้ “...
รุกขมูลบุปผาอธึกผลาผองฯ แมทั้งเทวดาในสวรรค
ทั้งปวง ไมอาจจะผาน ประดุจดวยนันทอุทยานฯ”  
(เลมท่ี 1 หนา56) และเปรียบปากลวยท่ีหนุมานอาศัย
วาเหมือนอุทยานสวรรคในไตรตรึงษ ดังวา “อันกทลี
พนไพรสถาน ดุจราชอุทยาน อันมีในไตรตรึงษาฯ”  
(เลมที่ 6 หนา 1) 

 
สัตตบริภัณฑ: ความยิ่งใหญ หนักแนน 
สัตตบริภัณฑคือเขาเจ็ดลูกท่ีลอมรอบเขา

พระสุเมรุท่ีเปนแกนโลก ตามคติในไตรภูมิหรือจักรวาล
ตามแนวคิดท่ีมาจากอินเดีย นักประพันธตองการเทียบ

ใหเห็นวาถาเขาเจ็ดลูกน้ีแตกทลายยอมตองมีเสียงดัง
อยางประมาณมิได แลวจึงเปรียบเสียงดังของการ 
สูรบระหวางฝายทศกัณฐกับเหลาวานรวาดังมาก 

อุปมาวาเขาสัตตบริภัณฑแตกทลาย วา “..เสียงดัง

เสียงกอง ตรลบโหรองไดยินไกลฯ ดั่งสัตตบริภัณฑ
ทลาย สีทันดรขจาย ไมเปนส่ำรุนแรงสั่นสะเทือนฯ”  
(เลมที่ 10 หนา 37) 

 
สัตวในปาหิมพานต 
ราชสีห: ความสงางาม มีอำนาจ 
ราชสีหเปนสัตวหิมพานต มีกำลังและอำนาจ

มาก อาศัยอยูในถ้ำทอง นักประพันธนำลักษณะความ
องอาจของราชสีหมาเปรียบกับความสงางามองอาจ 
ดังเชน “พระสัตรุตประทับคชกรี ดุจราชสิงหสีห...”  
(เลมที่ 1 หนา 15) 

 
นาค: อาการโกรธเวลาถูกทำราย 
นาคเปนสัตวในวรรณคดี มีลักษณะเชนเดียว

กับงู ถาถูกตีท่ีหาง หัวก็จะแวงมาฉกกัดได นักประพันธ
เปรียบความโกรธของมหาชมพูกับความโกรธของนาค 
ที่ถูกตีหาง ดังวา “ พระเนตรแดงฉานแจงชัด ไดยิน
พระราชสาสนไมชอบ ไมควรกับความฯ ดั่งทานเอา 
เหล็กทุบ หางนาคโทษใหญ มหาพันลึกดุรายฯ”  
(เลม7 หนา 13) 

 
ปรากฏการณตามความเช่ือเร่ืองจักรวาล

ในไตรภูมิ 
ไฟบัลลัยกัลป: ความรุนแรง 

ไฟบัลลัยกัลปจะเกิดเมื่อส้ินกัลป โดยเร่ิม
เผาตั้งแตอบายภูมิ ฉกามาพจร ไปจนถึงช้ันรูปพรหม 
11 ชั้นจึงหยุด เหลือไวที่รูปพรหม 5 ชั้นสุดทายขึ้นไป
ถึงอรูปพรหม ไฟนี้มีความรอนแรงและนากลัว  

นักประพันธบรรยายภาพพระรามออกตามหา 
นางสีดาท่ีถูกลักพาตัววามีความรุนแรงและนาเกรงขาม
ดุจดังไฟบัลลัยกัลป ดังวา “บุกบั่นวิ่งบนบรรพตา 

ลัดเลาะหินผา ส่ันสะทานท้ังมหาปถพีฯ อ้ืออึงครึกโครม
ดุจอัคคีไหมกัลปครากลี-ยุคเห็นพันลึกนาสะพรึงฯ”  
(เลมที่ 4 หนา 49) 

 

ภาพพจนเปรียบเทียบ: กรณีศึกษารามเกียรติ์เขมร 
บุษบา บัวสมบูรณ 



150

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

ลมเวรัมภะ: ความรุนแรง 
ลมเวรัมภะเปนลมที่มีความรุนแรง (แยม 

ประพัฒนทอง, ผูแปล. 2528: 1) ในพระคัมภีรโลก
บัญญัติกลาวเปนสาเหตุใหเกิดน้ำทวม เพราะน้ำตั้ง
อยูบนลม ลมปนปวนเปนเหตุใหผืนน้ำขางบนลม
ปนปวนทะลักทลายจนกลายเปนน้ำทวม เม่ือน้ำทวม
ก็เปนเหตุใหเกิดแผนดินไหว เพราะแผนดินอยูบนน้ำ
ในรามเกียรต์ิเขมรนักประพันธเปรียบการตอสูระหวาง
ทศกัณฐและฝายวานรวารุนแรงเหมือนความรุนแรง
ของลมชนิดนี้ ดังนี้ “ดุจคงคากาศแผบริเวณ ทะลัก
ทลายอยูบนลม เวรัมภะ...ฯ (เลมที่ 10 หนา 38) 

 
สิ่งวิเศษอื่นๆ 
น้ำอมฤต: ความชุมชื่น การคืนชีวิต 
น้ำอมฤตไดมาจากการกวนเกษียรสมุทร 

เม่ือด่ืมแลวจะมีชีวิตเปนอมตะสวนในตอนที่ชาว 
เมืองอโยธยารูวาพระพรตจะไปรับพระรามกลับมา
ครองเมือง นักประพันธก็เปรียบความรูสึกของชาว
เมืองวาเหมือนไดมีความสุข ความชุมชื่นใจกลับมา
อีกครั้ง เพียงแตของเขมรใหความสำคัญกับตับมาก 
สำนวนภาษาจึงอาจไมคุนกับของไทยที่มีการกลาววา 
“เย็นใจ” หรือ “ชื่นใจ” มากกวา “เย็นตับ” ดังวา  
“ดุจคนเอาน้ำอมฤตมาหล่ังชโลมจิตยินดีเย็นตับยิ่งฯ” 
(เลมที่ 2 หนา57) 

ภาพพจนเปรียบเทียบท่ีปรากฏในรามเกียรต์ิ

เขมร ไดแสดงใหเห็นมุมมองท่ีนักประพันธระบุสิ่งที่
เปนภาพพจนเปรียบเทียบวามาจากแหลงหลักๆ ไดแก 
สิ่งแวดลอมรอบกาย ตั้งแตรางกายของตนเอง วัตถุ
อื่นๆ ไปจนถึงธรรมชาติที่แวดลอม รวมถึงส่ิงท่ีเหนือ
ธรรมชาติ ภาพพจนเปรียบเทียบเหลาน้ีอาจเปนทัศนะ

ของผูประพันธ ทวาก็ยังอยูในบริบทของผูใชภาษา
รวมกันในสังคมเดียวกัน ยอมจะมีมติพื้นฐานในการ
มองเห็นและเขาใจภาพพจนเปรียบเทียบรวมกันจึง

จะเกิดสุนทรียรสข้ึนมาได ภาพพจนเปรียบเทียบจึง
เปนแหลงขอมูลดานภาษาและขณะเดียวกันก็สะทอน

ภูมิปญญาและจินตนาการของนักประพันธไดเปน 
อยางดี 

 
ที่มาของภาพพจนเปรียบเทียบ 
ภาพพจนเปรียบเทียบในวรรณคดีเร่ืองนี้ 

แสดงใหเห็นท่ีมาหลัก 3 แหลง ไดแก จากวิถีชีวิต
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และจากวรรณคดีพุทธศาสนา 

การรับอิทธิพลจากวิถีชีวิต 
วิถีชีวิตหมายถึงการปฏิบัติตนในชีวิตประจำ

วัน ภาพพจนเปรียบเทียบหลายสำนวนในเรื่องได
สะทอนวิถีชีวิตเหลาน้ี ไดแก การรักษาสุขภาพ  
การแตงตัว การประกอบอาชีพ ดังนี้ 

ประการแรกสุดของการรักษาสุขภาพ ดวย
การใหความสำคัญกับอวัยวะท่ีสำคัญท่ีสุดของชีวิต 
ในทัศนคติของคนไทยแลว เวลาท่ีกลาวถึงความสำคัญ
ของชีวิต เราจะนึกถึง “ใจ” เปนหลัก จึงมีความเปรียบ
ใหเห็นความสำคัญของส่ิงมีคาจำนวนมากท่ีเก่ียวของ
กับใจ ดังท่ีรูกันท่ัวไปวาถากลาวถึงคนรักก็จะใช 
“ดวงใจ” “ยอดดวงใจ” “สุดหัวใจ” หรือถากลาวถึง
ความรูสึกท่ีดีขึ้นก็ยังใชเก่ียวของกับใจ เชน “ชื่นใจ 
เย็นใจ” ถาความรูสึกท่ีไมดีก็ยังเก่ียวของกับใจ เปนตน
วา “เสียใจ” “รอนใจ” เปนตน 

สวนภาพพจนเปรียบเทียบของเขมรท่ีใชเปน
กรณีศึกษา พบวามีการใหความสำคัญที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตเชนกัน แตสวนสำคัญท่ีไดรับการกลาวถึงคือ 
“ตับ” “ลมหายใจ” และ“ดวงตา” โดยท่ีตับ มีการกลาว

ถึงมากที่สุด และมีความหมายเชนเดียวกับเมื่อเราใช
ภาพพจนเกี่ยวกับ “ใจ” ในภาษาไทย จึงเปนมุมมองที่
แตกตางอยางนาสนใจวาเขมรใหความสำคัญกับ 

“ตับ” ซึ่งในความจริงแลวก็เปนอวัยวะสำคัญท่ีสุดของ
รางกายไมนอยไปกวาหัวใจเลย  

นอกจากน้ีภาพพจนเปรียบเทียบท่ีกลาว
ถึง“ลมหายใจ” และ“ดวงตา” ใชในความหมายเดียวกัน
กับของไทยท่ีลมหายใจแสดงถึงชีวิต สวนดวงตาก็

เปนสวนสำคัญท่ีชวยในการดำรงชีวิต ชวยใหเรามอง

ภาพพจนเปรียบเทียบ: กรณีศึกษารามเกียรติ์เขมร 
บุษบา บัวสมบูรณ 
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เห็นและทำกิจการตางๆได ดังน้ันเม่ือมีการใช”ภาพพจน
เปรียบเทียบ” ธรรมชาติของมนุษยจึงนึกถึงความมี
ชีวิตอยูซึ่งเปนปกติวิสัย 

อน่ึง เขมรถือวาเปนประเทศหน่ึงท่ีมีรัตนชาติ
อุดมสมบูรณ การเปรียบเทียบสีสันและคุณคาของ
รัตนชาติก็ไมแตกตางจากความคิดของคนไทย 
อยางไรก็ตาม สิ่งที่นาสนใจก็คือการใชภาพพจน
เปรียบเทียบสีของนิลกับสีของฟนของนาง ซึ่งสะทอน
วัฒนธรรมการกินหมากของคนยุคนั้น จึงมีการชมฟน
ที่งามวาเหมือนนิล ดังน้ันภาพพจนเปรียบเทียบในท่ี
นี้จึงเปนการสะทอนคานิยมรวมของเขมรและไทยใน
อดีตไดประการหนึ่ง  

ในสวนของการประกอบอาชีพน้ัน มีการกลาว
ถึงพืชผลเกษตร ดวยการใชภาพพจนเปรียบเทียบที่
ใกลตัว เชน พืช ประเภท กลวย มะพลับ เถาวัลย และ
หวาย เปนตน นอกจากน้ีก็มีการอางถึงเร่ืองการจับ
ปลา ซ่ึงเปรียบเทียบกับปลาท่ีหลงกินเหย่ือจึงถูกตะขอ
เบ็ดเก่ียวปาก หรือการเปรียบเทียบดวยอาวุธแบบ
ดั้งเดิมเชนเกาทัณฑและลูกศรเปนตน 

 
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
ภาพพจนเปรียบเทียบที่อางถึงส่ิงแวดลอม

ทางธรรมชาติ นับวาเปนภาพพจนเปรียบเทียบท่ีมี
จำนวนมากท่ีสุดในเร่ืองนี้ คำท่ีปรากฏในวรรณคดีที่
เปนกรณีศึกษาพบวานักประพันธใหความสนใจ
ธรรมชาติแวดลอมมาก นอกจากน้ีการอางภาพพจน

เปรียบเทียบเปน ชาง และนกแรง ก็ทำใหเห็นวา
บานเมืองยังมีความอุดมดวยปาไม 

ความเอาใจใสธรรมชาติยังมองสูงจากพ้ืน

ดินไปสูอากาศ ภาพพจนเปรียบเทียบใหความสนใจ
แมแตสีสันของดวงอาทิตยเมื่อแรกข้ึนวาจะเปนสีทอง
จนกระทั่งสายแดดจาเต็มที่พรอมกับความรอนแรง
ของแสงอาทิตย สวนในเวลากลางคืนความงามของ
ราตรีจะประดับดวยดวงจันทรและดวงดาว ดวงจันทร

วันเพ็ญจึงมีความหมายถึงความงามอันบริบูรณดัง
ความเปรียบท่ียอมรับกันอยางเปนสากล แตราย
ละเอียดท่ีนาสนใจคือการกลาวถึงดาวประกายพรึก 
ดาวพฤหัส ดาวโรหิณี ที่มีความสวางและสีสันที่พิเศษ
กว าดาวดวงอื่ นจนมีการยกมาเปนภาพพจน
เปรียบเทียบ แสดงใหเห็นวิถีชีวิตที่มนุษยยังมีสุนทรีย
ในการชมทองฟากอนที่ยุคของแสงสีจะบดบังรัศมี
ของดวงดาวทั้งหลาย 

อน่ึง ความเปรียบของเขมรบางเร่ืองเชน 
เปรียบดาวโรหิณีกับสีแดง ดาวประกายพรึกกับดาว
พฤหัสเปนดาวคูแฝด ตางจากการเปรียบเทียบของ
ไทยอยางชัดเจน ภาพพจนเปรียบเทียบกรณีนี้อาจ
สะทอนใหเห็นภูมิปญญาและความสนใจของคนเขมร
เปนพิเศษ วารูเร่ืองธาตุและดาวลึกซ้ึงจนเปนเร่ืองใกล
ตัวและนำมาเปรียบเทียบกันจนเปนที่เขาใจได 

ความสนใจธรรมชาติ ยังสะทอนไปถึงความ
เขาใจธรรมชาติเร่ืองแสงและเงา ซึ่งสามารถเปนแรง
บันดาลใจใหนักประพันธโยงไปสูความสัมพันธที่เปน
พื้นฐานท่ีสุดของความสนใจของมนุษยก็คือเงาของ
รางกายตนเอง นักประพันธในเรื่องไดแสดงทัศนคติ
ใหเห็นเชนกันวารางกายและเงาเปนของคูกัน เหมือน
ทัศนคติของคนไทยท่ีเรามักเปรียบคนท่ีสนิทสนมใกล
ชิดติดตามกันวาเปนเหมือนเงาของกันและกัน 

นอกจากน้ีภาพพจนเปรียบเทียบยังไดกลาว
ถึงธาตุตางๆ ในธรรมชาติ ไดแก น้ำ ลม ไฟ ภูเขารวม
ถึงปรากฏการณตางๆ ของธรรมชาติ เชน ฟาผา  

ลมพายุ ซึ่งปรากฏการณหลายเร่ืองเปนความเปรียบ
ที่เปนสากล เชน ฟารองคือเสียงดัง ลมพายุคือความ
รุนแรง แตที่นาสนใจก็มีความเปรียบจำนวนไพรพล 

ที่มาก วาเหมือนระลอกคล่ืนระลอกแลวระลอกเลา 
คล าย กับที่ ไ ทย เ รา มีคำ เ รี ยกการ เค ล่ือนไหว 
ของกลุมชนจำนวนมากวาคลื่นฝูงชน นับวาเปน
ภาพพจนอุปมาท่ีสะทอนความคิดของคนท่ีใกลชิด 
กับแหลงน้ำ 

การรับอิทธิพลจากวรรณคดีพุทธศาสนา 

ภาพพจนเปรียบเทียบ: กรณีศึกษารามเกียรติ์เขมร 
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วรรณคดีศาสนาฉบับสำคัญที่นักประพันธ
รับอิทธิพลมานาจะเปนวรรณคดีทางพุทธศาสนา 
เกี่ยวความคิดเรื่องไตรภูมิ 

ไตรภูมิเปนภาพจักรวาลแบบพุทธศาสนา 
แบงออกเปน 3 ภูมิใหญ ไดแก กามภูมิ รูปภูมิและ
อรูปภูมิ ในช้ันกามรูปท่ีสำคัญคือสวรรคช้ันท่ี 2 ท่ีเรียก
วาไตรตรึงษหรือดาวดึงส มีพระอินทรเปนใหญในสวรรค
ชั้นนี้แมวาพระอินทรจะเปนเทวดาท่ีมีการกลาวถึงใน
ศาสนาพราหมณมากอนแลวก็ตามแตการกลาวถึง
พระอินทร เมืองของพระอินทร ตลอดจนอุทยานของ
สวรรคในไตรตรึงษลวนเปนภาพของพระอินทรใน
ศาสนาพทุธมากกวา 

นอกจากน้ีการกลาวถึงพรหมในช้ันสุทธาวาส
ก็ยิ่งเปนการสนับสนุนวาภาพพจนเปรียบเทียบ นี้อยู
ในชุดของวรรณคดีเรื่องไตรภูมิ สุทธาวาสพรหมอยูใน
ชั้นของพรหมมีรูป เปนที่เกิดของอริยบุคคลในชั้น
อนาคามีและอรหันต ซึ่งประกอบดวยภูมิ 5 ชั้น ไดแก 
สุทธาวาสช้ันท่ี 1 เรียกวา อวิหา สุทธาวาสช้ันท่ี 2 
เรียกวา อตัปปา สุทธาวาสช้ันท่ี 3 เรียกวา ทัสสา 
สุทธาวาสชั้นที่ 4 เรียกวา สุทัสสา และสุทธาวาส 
ชั้นท่ี 5 เรียกวาอกนิฏฐา อริยบุคคลที่เกิดต้ังแต
สุทธาวาสช้ันท่ี 1 เม่ือตายแลวก็จะเล่ือนชั้นไปเกิด
จนถึงช้ันอกนิษฐา จากน้ันเม่ือส้ินอายุขัยก็จะปรินิพพาน
ดังน้ันภูมินี้จึงเปนท่ีปรารถนาของชาวพุทธ เพราะ 
ไมตองลงมาเวียนวายในวัฏสงสารอีก การเปรียบ
สุทธาวาสกับการบำเพ็ญตบะไมกินไมนอนของพระ

ลักษณจึงไมเก่ียวของกับความหมายของสุทธาวาส
พรหมโดยตรง แตเปนเจตนาของผูประพันธที่แสดง
ความปรารถนาถึงทางธรรมของผูประพันธเอง 

ภาพพจนเปรียบเทียบยังไดอางถึงไฟบัลลัย
กัลป ลมเวรัมภะ และสัตวในปาหิมพานตยิ่งทำให
เห็นภาพพจนเปรียบเทียบวามาจากวรรณคดีศาสนา
ที่ เ ก่ียวกับจักรวาลแบบศาสนาพุทธอยางชัดเจน  
ซึ่งวรรณคดีไทยเองก็มีการรับความคิดจากไตรภูมิมา

ผลิตซ้ำจนกลายเปนขนบการอางถึงเทวดา สัตวปา 

หิมพานต ในวรรณคดีรุนตอๆ มาเชนกัน 
อีกประการท่ีนาสนใจคือการนำช่ือแกว

ประพาฬมาเปรียบกับตาของนางสีดา ซ่ึงเปนภาพพจน
เปรียบเทียบท่ีแปลกจากของคนไทย การชมตาของ
นางวางามเหมือนสีแกวประพาฬนาจะมาจากความ
คิดทางศาสนาท่ียกยองแกวประพาฬวาเปนรัตนะ 
ที่สำคัญ 1 ใน 7 ชนิด เชนความในพระไตรปฎก เลม
ท่ี 26พระสุตตันตปฎก เลมท่ี 18 กลาววา “แกวประพาฬ
จัดเปนของทิพย มีขึ้นสำหรับทานผูเรืองยศ” และ
อรรถกถา ทีฆนิกาย มหาวรรคมหาสุทัสสนสูตร กลาว
ถึงแกวประพาฬวาเปนสวนประกอบของจักรรัตนะ 
ดังนี้ “จักรรัตนะน้ัน ทานกลาววา สหสฺสารํ ดวย 
กำเหลาใด กำเหลานั้นทำดวยรัตนะเจ็ดประการ...
อนึ่ง จักรรัตนะนั้น ทานกลาววา สเนมิกํ ดวยกงใด  
กงน้ันทำดวยแกวประพาฬอันแดงจัดบริสุทธิ์สนิท 
เหมือนกับจะเยาะเยยสิริแหงกลุมรัศมีพระอาทิตย
ออนๆ ฉะนั้น” 

นอกจากน้ียังมีการการเปรียบจันทรคราส
และสุริยคราสซ่ึงเปนการอธิบายตามความเชื่อเรื่อง
ราหูอมดวงจันทรอมดวงอาทิตย อันเปนความเช่ือ
พื้นบานของคนไทยเชนกันท่ีมาแตเ ร่ืองการกวน
เกษียรสมุทรทำใหเกิดน้ำอมฤต ราหูไดสวนของน้ำ
อมฤตไปจึงไมตายแมกายจะถูกตัดออก แตดวยความ
แคนท่ีพระอาทิตยพระจันทรเปนผูไปบอกพระนารายณ
จึงตามแกแคน 

จากตัวอยางท่ียกมากลาวแตขางตนไดแสดง

ใหเห็นภูมิปญญาของนักประพันธท่ีเลือกสรรภาพพจน
เปรียบเทียบอันนำมาจากบริบทรอบกายท้ังที่เปน
รูปธรรมและนามธรรม ภาพพจนเปรียบเทียบในอีก

ดานยังไดสะทอนกลับไปสูมุมมองของคนในสังคม
โดยใชภาษาเปนสื่อกำหนดความหมาย 

 
บทสรุป 

“ภาพพจนเปรียบเทียบ” มีความสำคัญท้ัง

ในดานวรรณศิลปท่ีถือเปนการตกแตงท่ีเรียกวาอลังการ

ภาพพจนเปรียบเทียบ: กรณีศึกษารามเกียรติ์เขมร 
บุษบา บัวสมบูรณ 



153

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

ทางความหมาย ถาขาดภาพพจนเปรียบเทียบแลว
วรรณคดีเรื่องนั้นก็ดูจะดอยอรรถรสไปไมนอย ทวา
มองในดานการใชภาษาที่สัมพันธกับทัศนคติของ
เจาของภาษาก็อาจมองไดวาภาพพจนเปรียบเทียบ 
มีความหมายท่ีแสดงใหเห็นภูมิปญญาของนักประพันธ
ดวยอีกประการหน่ึง อน่ึง การใชภาพพจนเปรียบเทียบ
ของเร่ืองรามเกียรต์ิเขมรนับวาเปนเร่ืองท่ีนาสนใจเร่ือง
หน่ึง เพราะสามารถสะทอนใหเห็นทัศนคติของนัก
ประพันธไดเปนอยางดี จะเห็นไดวานักประพันธใน
สมัยที่ประพันธเรื่องน้ีมีความใกลชิดกับธรรมชาติ
มากกวาคนในสังคมปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากภาพพจน
เปรียบเทียบท่ีอางถึงสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติและ
การใชวิถีชีวิตแบบเรียบงายดังตัวอยางที่ยกมาขาง
ตน นอกจากน้ีลักษณะพิเศษท่ีพบอีกอยางก็คืออิทธิพล
ของพุทธศาสนาท่ีปรากฏในภาพพจนเปรียบเทียบ
ดวย ซึ่งก็อาจกลาวไดวาพุทธศาสนามีอิทธิพลสำคัญ
ตอวิถีชีวิตของคนเขมรไมนอยไปกวาคนไทย  

การวิเคราะห “ภาพพจนเปรียบเทียบ” จึง
เปนการศึกษาไปถึงความนึกคิดของนักประพันธเพ่ือ
ใหเห็นวาส่ิงสมมติจากความนึกฝนของนักประพันธ
มิไดขาดความสัมพันธกับบริบทสังคม เพียงแต 
นักประพันธเปนผูมีความสามารถอยางแยบยล ที่จะ
ทำใหภาษาธรรมดากลายเปนภาษาที่มีความพิเศษ
ไปได และเมื่อเราไดศึกษาภาษานั้นอยางลึกซึ้งแลว 
เราก็อาจกลับไปรูจักสังคมท่ีสะทอนผานจากตัวหนังสือ
ที่เรียบเรียงมาเปนวรรณคดีอีกครั้ง 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางรูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ 1. ครูปฐมวัยท่ีสอนระดับอนุบาล 
ในโรงเรียนที่สังกัดการปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ จำนวน  1,000 คน จากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 2. 
ผูเชี่ยวชาญทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยและสสวท. รวมท้ังผูบริหารโรงเรียน
อนุบาลภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 คน  จากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย 1. แบบสอบถามความตองการรูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 2. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประสบการณเรียนรู
แบบเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากผลการศึกษา
ความตองการรูปแบบการจัดประสบการณเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก
ปฐมวัย  3. แบบประเมินความสอดคลองของรูปแบบการจัดประสบการณเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคำนวณทาง

คอมพิวเตอร พบวา 1. รูปแบบการจัดประสบการณเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัยและผูเชี่ยวผูเชี่ยวชาญทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก
ปฐมวัยและสสวท.  รวมทั้งผูบริหารโรงเรยีนอนุบาลภาครัฐและเอกชนที่ตองการคือ 1) การสรางความสนใจให

เด็กเกิดความใครรู อยากทำกิจกรรม(Motivation) 2) การใหเด็กทดลอง คนหาดวยตนเองโดยใหครูเปนผูให
ความชวยเหลือและชี้แนะเด็กๆ (Experiment)  3) การใหเด็กเรียนรูดวยตนเอง โดยครูเปนผูใหความชวยเหลือ

และช้ีแนะเด็กๆ นั้น (Extraction) 4) การใหเด็กสรุปความรูดวยตนเองโดยครูเปนผูชวยเหลือและชี้แนะเด็กๆ 

รปูแบบการจดัประสบการณเรยีนรูเพือ่สงเสรมิทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
ทพิวรรณ ดวงปญญา, สภุาพร ธนะชานนัท, เยาวพา เดชะคปุต, ปทมาวด ีเลหมงคล 
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นั้นจากการสะทอนการเรียนรูของเด็ก (Conclusion) ซึ่งผูวิจัยไดสรางรูปแบบการจัดประสบการณเรียนรูแบบ  
MEEC เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย  จากน้ันใหผูเช่ียวชาญทางดาน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยและสสวท. รวมทั้งผูบริหารโรงเรียนอนุบาลภาครัฐและ
เอกชนประเมินโดยใชแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประสบการณเรียนรูแบบเพ่ือสงเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยท่ีผูวิจัยทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญ
และมีคาความเช่ือมั่นที่96 และแบบประเมินความสอดคลองของรูปแบบการจัดประสบการณเรียนรูแบบเพ่ือ
สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยมีคาเฉลี่ยรวม 3.87 เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
แลวอยูที่ระดับ 4 คะแนน และคา IOC เฉลี่ยรวม 0.83  2. ผลรูปแบบการจัดประสบการณเรียนรูแบบ  MEEC  
เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย มีความเหมาะสมมากท่ีจะนำใชในการจัด
ประสบการณเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 
คำสำคัญ : รูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เด็กปฐมวัย 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to create  instructional model to enhance science 
process skills for early childhood children. The samples consisted of  1,000 teachers’ department 
of  local administration selected by purposive sampling, 5 expert teaching science for children and 
IPST. Including public and private school administrators selected by purposive sampling.The 
instruments included questionnaires survey needs assessment  of  instructional model to enhance 
science process skills for early childhood children, evaluation of instructional model by experts. 
The results of the research were  found that  1. The model need 1) Motivating to do activity  
2) Experiment  to find themselves by a teacher is to help and guide the children. 3) The children to 
learn on their own. The teacher is to assist and guide the children. 4) Getting children to conclude 
and guided by the teacher as the children are a reflection of the child’s learning. The researchers 

have created  MEEC instructional model  to enhance science process skills for early childhood 
children. Then, expert teaching science for children and IPST. Including public and private school 
administrators evaluated using a model for assessing the MEEC instructional model  to enhance 

science process skills for early childhood children, the researchers tested the accuracy of the 
content and value of experts. confidence at 96 and assess the consistency of the MEEC instructional 
model  to enhance science process skills for early childhood children with an average total of 3.87 
compared already at level 4 and the IOC average 0.83 found that 2. The  MEEC instructional 
model  to enhance science process skills for early childhood children are more suitable to be used 

in the learning experience to enhance science process skills for early childhood children. 
Key Word : instructional model, science process skill, early childhood children 
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 บทนำ 
เด็กปฐมวัยเปนวัยท่ีเกิดการเรียนรูมากท่ีสุด

ในชีวิต จึงควรไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม โดย
เฉพาะชวงหกปแรกของชีวิต เด็กปฐมวัยควรไดรับ
การพัฒนาทุกๆ ดานอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะพัฒนาการ 
ทางดานสติปญญา (นัยพินิจ คชภักดี, 2537: 7 – 8) 
สอดคลองกับบลูม (Bloom) ที่กลาววา ในชวงระยะ 6 
ปแรกของชีวิตเปนวัยที่เซลลสมองกำลังเจริญเติบโต
อยางรวดเร็ว สติปญญาของเด็กจะพัฒนาถึงรอยละ 
50 เมื่ออายุ 4 ป และพัฒนาขึ้น เปนรอยละ 75 เมื่อ
อายุ 6 ป (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ, 2536: 6; อางอิงมาจาก Bloom, 1964 : 
209 - 225) โดยตรงกับเพียเจท (Piaget) ที่กลาววา 
เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ป มีการพัฒนาทางดานสติปญญา
จากการที่มีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม
โดยการใชประสาทสัมผัสท้ังหา ตลอดจนมีการพัฒนา
ภาษาอยางรวดเร็ว (สำนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ, 2536 : 1) และสอดคลองกับ
แนวคิดของบรูเนอร (Bruner) วา พัฒนาการทางดาน
สติปญญาเกิดจากการเรียนรูและข้ึนอยูกับส่ิงแวดลอม  
(ทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆ, 2536: 63) 

จากการศึกษาขอมูลดังกลาวผูวิจัยเช่ือวาการ
สรางรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยนั้น
จะเปนสิ่งหน่ึงจะชวยสงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรมากขึ้น และจากผล

การสำรวจความตองการรูปแบบการเรียนการสอน
เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับ
เด็กปฐมวัยจากครูปฐมวัยท่ัวประเทศและจากการ

ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยที่ 
ผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษาขอมูลและผลการสำรวจ
ความตองการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับ

เด็กปฐมวัยจากครูปฐมวัยท่ัวประเทศโดยผูเช่ียวชาญ

ทางดานการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรสำหรับ
เด็กปฐมวัย ผูวิจัยจึงใชหลักการการเรียนรูแบบลงมือ
กระทำ (Active Learning) ซึ่งทาบา (Taba, 1962 : 
482) ไดเสนอรูปแบบของหลักสูตรกิจกรรม หรือ
ประสบการณ (Activity or Experience) โดยเช่ือวาการ
เรียนรูเกิดจากประสบการณ และประสบการณจะ
ชวยใหเด็กเปล่ียนแปลงพฤติกรรม มีวัตถุประสงค 
เนนการพัฒนาผูเรียนทุกดาน ทั้งดานรางกาย สังคม 
อารมณ และสติปญญาพรอมกันไป โดยคำนึงถึงความ
สามารถ ความถนัด ความสนใจของผูเรียนเปนสำคัญ
การเลือกและจัดเนื้อหาวิชา โดยคำนึงถึงความ
สอดคลองกับประสบการณ เนนกิจกรรมในการเรียนรู 
และประสบการณจริง ยึดตัวผูเรียนเปนหลักในการ
จัดเน้ือหาการเรียนการสอน ในการยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลางควรคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ในดานความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
กระบวนการเรียนการสอนยึดหลักการจัดกิจกรรม 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม การสอนมุงเนนใหผูเรียนแกปญหาได โดย
เนนการเรียนแบบลงมือกระทำ (Active Learning)  
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมอยางแขงขัน การดำเนิน
การสอนเปนไปตามข้ันตอนคือ มีการเราความสนใจ
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการเรียน การเรียน
การสอนอาจจัดทำเปนรูปหนวยกิจกรรม หรือแยก
เปนวิชาการวัดประเมินผล วัดความสามารถและ
พัฒนาการของผูเรียนทุกดาน เชนเดียวกับหลักสูตร

แบบกิจกรรมหรือประสบการณ ประกอบกับหลักการ
การเรียนรูแบบลงมือกระทำ (Active Learning) ซึ่ง
ถือวาเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาเด็ก การเรียนรู
แบบลงมือกระทําจะเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดในโปรแกรมท่ีพัฒนาเด็กอยางเหมาะสมกับ
พัฒนาการ การเรียนรูแบบลงมือกระทํา หมายถึง 

การเรียนรูซึ่งเด็กไดจัดกระทํากับวัตถุ ไดมีปฏิสัมพันธ
กับบุคคล ความคิดและเหตุการณ จนกระทั่งสามารถ
สรางองคความรูดวยตนเอง (ทรงศรี ตุนทอง, 2545) 

รปูแบบการจดัประสบการณเรยีนรูเพือ่สงเสรมิทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
ทพิวรรณ ดวงปญญา, สภุาพร ธนะชานนัท, เยาวพา เดชะคปุต, ปทมาวด ีเลหมงคล 
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หลักการเรียนรูแบบสืบเสาะ (Inquiry Process) 
เปนการเรียนรูที่เนนการสืบเสาะความรู เพ่ือพัฒนา
ใหผูเรียนไดสรางองคความรู และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร โดยการลงมือกระทำกิจกรรมผาน
ประสาทสัมผัสทั้งหา (Swick Kevin J, 1996 : 3-10) 
ในสิ่งท่ีเลือกหรือส่ิงรับรูที่ขึ้นอยูกับความใสใจของ 
ผูเรียนท่ีมีตอส่ิงน้ันๆ การเรียนรูจะเกิดจากการคนพบ 
เนื่องจากผูเรียนอยากรูอยากเห็น ซึ่งเปนแรงผลักดัน
ใหเกิดพฤติกรรมสำรวจสภาพสิ่งแวดลอมและเกิด
การเรยีนรูโดยการคนพบขึน้ (สรุางค โควตระกูล, 2545 
: 21) ประกอบกบัหลักการเรียนรูแบบสรางองคความรู 
(Constructionism) เปนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียน
สรางองคความรูผานการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ  
การทดลองซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก (พารณ 
อิสรเสนา ณ อยุธยา, 2551 : 84-90) รวมถึงทฤษฎี
ทางการเรียนรูทางวิทยาศาสตรของนิวแมน ซึ่งเชื่อวา
ถาเ ด็กไดรับการพัฒนาจากการที่ เ ด็กไดลงมือ 
ปฏิบัติผานประสาทสัมผัสทั้งหาจากกิจกรรม เด็กจะ
สามารถสรางองคความรูใหมจากการเช่ือมโยงจาก
ประสบการณเดิมและจากการสรุป อภิปรายกับเพื่อน
และครู 

 
อุปกรณและวิธีการ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางรูป

แบบการจัดประสบการณเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย โดย
มีขั้นตอนดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร ตำรา และงาน
วิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือกำหนดกรอบและแนวคิดที่จะ
สรางเคร่ืองมือท่ีจะศึกษารูปแบบการจัดประสบการณ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัย  

 ขั้นตอนที่ 2 ทำการสำรวจรายชื่อโรงเรียน
อนุบาลที่สังกัดการปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ 
เ พ่ือทำการศึกษาความตองการรูปแบบการจัด

ประสบการณเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยโดยครูปฐมวัย
และผูเช่ียวชาญทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัยและสสวท. รวมท้ังผูบริหารโรงเรียน
อนุบาลภาครัฐและเอกชนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนและทดสอบ
ความเท่ียงตรงจากผูเช่ียวชาญทางดานการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยและสสวท. 

ข้ันตอนท่ี 3 สรางรูปแบบการจัดประสบการณ
เรียนรูเพ่ือสงเสรมิทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัย แลวทดสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) จากผูเชี่ยวชาญทางดาน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
และสสวท. และผูบริหารโรงเรียนอนุบาลภาครัฐ 
และเอกชน 

 
กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดจาก 
1. การสุมตัวอยางแบบเจาะจงจากครูปฐมวัย

ที่สอนระดับอนุบาลในโรงเรียนท่ีสังกัดการปกครอง
สวนทองถ่ินทั่วประเทศในชวงเวลาเดือนพฤษภาคม 
2556 ถึงเดือนกรกฎาคม 2556 จำนวน 1,000 คน  

2. การสุมตัวอยางแบบเจาะจงจากผูเช่ียวชาญ
ทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก
ปฐมวัยและสสวท. รวมทั้งผูบริหารโรงเรียนอนุบาล
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ 
1. แบบสอบถามความตองการรูปแบบการ

จัดประสบการณเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยโดยครูปฐมวัย  
ที่ ผู วิ จั ยสร า ง ข้ึน โดยมี เ น้ื อหาครอบคลุมตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย ประกอบดวย 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของครูปฐมวัย 
ตอนที ่2 ความตองการรูปแบบการจัด

รปูแบบการจดัประสบการณเรยีนรูเพือ่สงเสรมิทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
ทพิวรรณ ดวงปญญา, สภุาพร ธนะชานนัท, เยาวพา เดชะคปุต, ปทมาวด ีเลหมงคล 
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ประสบการณเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย  

2. แบบสอบถามความตองการรูปแบบการ
จัดประสบการณเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยโดยผูเช่ียวชาญ
ทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสำหรับ 
เด็กปฐมวัยและสสวท. รวมท้ังผูบริหารโรงเรียนอนุบาล
ภาครัฐและเอกชน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีเน้ือหา
ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย ประกอบดวย 
2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูเช่ียวชาญทาง
ดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
และสสวท. รวมท้ังผูบริหารโรงเรียนอนุบาลภาครัฐ
และเอกชน 

ตอนท่ี 2 ความตองการรูปแบบการจัด
ประสบการณเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยผูเชี่ยวชาญทาง
ดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
และสสวท. รวมท้ังผูบริหารโรงเรียนอนุบาลภาครัฐ
และเอกชน 

3. รูปแบบการจัดประสบการณเรียนรูเพื่อ
สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับ
เด็กปฐมวัยท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากผลการศึกษาความ
ตองการรูปแบบการจัดประสบการณเรียนรูเพ่ือสงเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
ของครูปฐมวัยและและผูเช่ียวชาญทางดานการเรียน

การสอนวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยและสสวท. 
รวมท้ังผูบริหารโรงเรียนอนุบาลภาครัฐและเอกชน 
และการศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

4. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดประสบการณ เ รียนรู เ พ่ือสง เส ริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยที่ 
ผูวิจัยสรางข้ึนจากผลการศึกษาความตองการรูปแบบ
การจัดประสบการณ เ รียนรู เ พ่ือสง เส ริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 

5. แบบประเมินความสอดคลองของรูปแบบ
การจัดประสบการณ เ รียนรู เ พ่ือสง เส ริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากผลการศึกษาความตองการรูป
แบบการจัดประสบการณเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดำเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบ 
สอบถามความตองการรูปแบบการจัดประสบการณ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัยโดยครูปฐมวัยและผูเชี่ยวชาญทาง
ดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
และสสวท. รวมท้ังผูบริหารโรงเรียนอนุบาลภาครัฐ
และเอกชนที่ผูวิจัยสรางข้ึนโดยมีเน้ือหาครอบคลุม
ตามวัตถุประสงคของการวิจัยทดสอบความเท่ียงตรง
จากผูเช่ียวชาญทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัยและสสวท. และมีคาความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามที่ 90 

ผูวิจัยสรางรูปแบบการจัดประสบการณเรียนรู
เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับ
เด็กปฐมวัยจากขอมูลที่ไดจากการสำรวจและการ
ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวของในรูป
แบบของคูมือ รูปแบบการจัดประสบการณเรียนรูแบบ 
MEEC เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัย จากนั้นใหผูเชี่ยวชาญทางดาน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
และสสวท. รวมท้ังผูบริหารโรงเรียนอนุบาลภาครัฐ
และเอกชนประเมินโดยใชแบบประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดประสบการณเรียนรูแบบเพ่ือสงเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
ที่ผู วิจัยทดสอบความเ ท่ียงตรงของเ น้ือหาจาก
ผูเชี่ยวชาญและมีคาความเชื่อมั่นที่ 96 และแบบ
ประเมินความสอดคลองของรูปแบบการจัดประสบการณ 
เ รียนรูแบบเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 

รปูแบบการจดัประสบการณเรยีนรูเพือ่สงเสรมิทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
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การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหมูลท่ีไดโดยใชโปรแกรม

คำนวณทางคอมพิวเตอร 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษารูปแบบการจัดประสบการณ

เรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัย แบงผลการศึกษาเปน 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนที ่ 1 ความตองการรูปแบบการจัด
ประสบการณเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยโดยครูปฐมวัย 

จากการศึกษาพบวา สวนใหญครูปฐมวัย
รอยละ 79 ตองการมากที่สุด และรอยละ 21 ตองการ

มากในการสรางความสนใจใหเด็กเกิดความใครรู 
อยากทำกิจกรรม สวนของการใหเด็กทดลอง คนหา
ดวยตนเองโดยใหครูเปนผูใหความชวยเหลือและช้ีแนะ
เด็กๆน้ันมีความตองการมากที่สุดรอยละ 75 และ
ตองการมากรอยละ 25 ตามลำดับ สวนการใหเด็ก
เรียนรูดวยตนเอง โดยครูเปนผูใหความชวยเหลือและ
ชี้แนะเด็กๆน้ันมีความตองการมากท่ีสุดรอยละ 75 
และตองการมากรอยละ 25 ตามลำดับ สวนความ
ตองการใหเด็กสรุปความรูดวยตนเองโดยครูเปน 
ผูชวยเหลือและชี้แนะเด็กๆนั้นจากการสะทอนการ
เรียนรูของเด็กมีความตองการมากท่ีสุดรอยละ  
66 ตองการมากรอยละ 33 และตองการปานกลาง
รอยละ 1 ตามลำดับ ดังภาพที่ 1  

0
10
20
30
40
50
60
70
80

ภาพที่ 1 กราฟแทงความตองการรูปแบบการจัดประสบการณเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 

รปูแบบการจดัประสบการณเรยีนรูเพือ่สงเสรมิทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
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ตอนที่ 2  ความตองการรูปแบบการจัด
ประสบการณ เ รี ยน รู เ พื่ อ ส ง เ ส ริ ม ทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
โดยผู เ ช่ียวชาญทางดานการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยและสสวท. รวม
ทั้งผูบริหารโรงเรียนอนุบาลภาครัฐและเอกชน 

จากการศึกษาพบวา รอยละ 100 ตองการ
มากท่ีสดุในการสรางความสนใจใหเดก็เกิดความใครรู 

อยากทำกิจกรรม สวนของการใหเด็กทดลอง คนหา
ดวยตนเองโดยใหครูเปนผูใหความชวยเหลือและ 
ชี้แนะเด็กๆ นั้นมีความตองการมากท่ีสุดรอยละ 100  
การใหเด็กเรียนรูดวยตนเอง  โดยครูเปนผูใหความ
ชวยเหลือและช้ีแนะเด็กๆน้ันมีความตองการมากท่ีสุด
รอยละ 100 การใหเด็กสรุปความรูดวยตนเองโดยครู
เปนผูชวยเหลือและชี้แนะเด็กๆนั้นจากการสะทอน
การเรียนรูของเด็กน้ันมีความตองการมากที่สุดรอย
ละ 100 ดังภาพที่ 2   

ภาพที่ 2 กราฟแทงความตองการรูปแบบการจัดประสบการณเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยโดยผูเชี่ยวชาญ 

ตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสมของ

รูปแบบการจัดประสบการณเรียนรูแบบเพ่ือ
สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัยโดยผูเช่ียวชาญทางดานการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
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และสสวท. รวมท้ังผูบริหารโรงเรียนอนุบาลภาค
รัฐและเอกชน  

จากการศึกษาพบวา คะแนนท่ีไดสวนใหญ
อยูในระดับที่เหมาะสมมาก ซึ่งเหมาะสมที่จะนำไปใช
ในระดับท่ีเหมาะสมมากในคาเฉล่ียรวมท่ี 3.87  
โดยคาคะแนนทีไ่ดอยูในระดับคะแนนที ่4 ดงัภาพที ่3 

รปูแบบการจดัประสบการณเรยีนรูเพือ่สงเสรมิทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
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ภาพที่ 3  กราฟแทงผลการประเมินรูปแบบการจัดประสบการณเรียนรูแบบ MEEC  

ตอนที่ 4 ประเมินความสอดคลองของ
รูปแบบการจัดประสบการณเรียนรูแบบเพ่ือ
สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ภาพที่ 4 กราฟแทงคา  IOC ของรูปแบบการจัดประสบการณเรียนรูแบบ MEEC  

สำหรับเด็กปฐมวัย  
จากการศึกษาพบวา คา IOC เฉล่ียรวม 0.83 

ซึ่งหมายความวาสามารถนำไปใชได ดังภาพที่ 4 

 

รปูแบบการจดัประสบการณเรยีนรูเพือ่สงเสรมิทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษารูปแบบการจัดประสบการณ

เรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัย พบวา รูปแบบการจัดประสบการณ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัยและผูเช่ียวชาญทาง
ดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย
และสสวท. รวมท้ังผูบริหารโรงเรียนอนุบาลภาครัฐ
และเอกชนตองการคือ 1.การสรางความสนใจให 
เด็กเกิดความใครรู อยากทำกิจกรรม (Motivation)  
2.การใหเด็กทดลอง คนหาดวยตนเองโดยใหครูเปน 
ผูใหความชวยเหลือและชี้แนะเด็กๆ (Experiment)  
3.การใหเด็กเรียนรูดวยตนเอง โดยครูเปนผูใหความ
ชวยเหลือและช้ีแนะเด็กๆ นั้น (Extraction) 4.การให
เด็กสรุปความรูดวยตนเองโดยครูเปนผูชวยเหลือและ
ชี้แนะเด็กๆ นั้นจากการสะทอนการเรียนรูของเด็ก 
(Conclusion) ซึ่งสอดคลองกับสุรางค โควตระกูล 
(2545 : 21) ที่กลาววา เด็กจะเรียนรูในสิ่งที่เลือกหรือ
สิ่งรับรูที่ขึ้นอยูกับความใสใจของผูเรียนท่ีมีตอส่ิงน้ันๆ  
การเรียนรูจะเกิดจากการคนพบ  เน่ืองจากผูเรียนอยาก
รูอยากเห็น  ซ่ึงเปนแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมสำรวจ
สภาพส่ิงแวดลอมและเกิดการเรียนรูโดยการคนพบ
ขึ้น ประกอบกับหลักการเรียนรูแบบสรางองคความรู 
(Constructionism) เปนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียน

สรางองคความรูผานการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ  
การทดลองซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก (พารณ 
อิสรเสนา ณ อยุธยา, 2551 : 84-90) รวมถึงทฤษฎี

ทางการเรียนรูทางวิทยาศาสตรของนิวแมน ซึ่งเชื่อวา
ถาเ ด็กไดรับการพัฒนาจากการที่ เ ด็กไดลงมือ 
ปฏิบัติผานประสาทสัมผัสทั้งหาจากกิจกรรม เด็กจะ 
สามารถสรางองคความรูใหมจากการเช่ือมโยงจาก
ประสบการณเดิมและจากการสรุป อภิปรายกับเพื่อน

และครู ซึ่งผูวิจัยไดสราง รูปแบบการจัดประสบการณ
เรียนรูแบบ  MEEC เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย จากน้ันให
ผูเช่ียวชาญทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัยและสสวท. รวมท้ังผูบริหารโรงเรียน
อนุบาลภาครัฐและเอกชนประเมินโดยใชแบบประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประสบการณเรียน
รูแบบเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัยท่ีผูวิจัยทดสอบความเท่ียงตรงของ
เน้ือหาจากผูเช่ียวชาญและมีคาความเช่ือม่ันท่ี 96 
และแบบประเมินความสอดคลองของรูปแบบการจัด
ประสบการณเรียนรูแบบเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยมีคาเฉล่ียรวม  
3.87 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนแลวอยูท่ีระดับ 4 คะแนน 
และคา IOC เฉล่ียรวม 0.83 พบวา รูปแบบการจัด
ประสบการณเรียนรูแบบ  MEEC เพ่ือสงเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย  
มีความเหมาะสมมากท่ีจะนำใชในการจัดประสบการณ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัย 

 
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

คว รมี ก า รทดลอ ง ใ ช รู ป แบบกา ร จั ด
ประสบการณเรียนรูแบบ MEEC เพื่อทดสอบวารูป
แบบดังกลาวยังมีปญหาใดบางในการปฏิบัติ  และ
นำขอมูลมาใชในการพัฒนารูปแบบใหสามารถปฏิบัติ
ไดจริงอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณครูปฐมวัยสังกัดการปกครอง

สวนทองถิ่นทั่วประเทศในการตอบแบบสอบถาม  

บุคลากรสวนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาทองถ่ิน 
สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินที่อนุเคราะหใน
การเก็บขอมูลงานวิจัย 

รปูแบบการจดัประสบการณเรยีนรูเพือ่สงเสรมิทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
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ป.อ.ปยุตโต กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษา  
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
Development of Achievement Motivation According to  
P.A.Payutto’Concept :Case Study Primary School 
Students in Nontnaburi Education Service Area 

 
ภทรพร ยุทธาภรณพินิจ* 
ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์** 
กมล โพธิเย็น *** 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) ศึกษาความรู ความเขาใจและทักษะในการรักษาศีล 5  
การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท และการพัฒนาปญญาดวยการสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการของผูเรียน
ชั้นประถมศึกษา 2) ศึกษาผลการใชไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) ในการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตาม
แนวคิดของ ป. อ. ปยุตโต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยกลุมตัวอยางคือ นักเรียนชวงชั้นที่ 1 (ป.3) และ
ชวงช้ันท่ี 2 (ป.5,6) จำนวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดลำโพ และโรงเรียนบานคลองฝร่ัง จังหวัดนนทบุรี 
โรงเรียนละ 2 กลุม รวม 4 กลุม จำนวน 98 คน เก็บรวบรวมขอมูล 3 ระยะ คือ กอนการพัฒนา ระหวางการ
พฒันา และหลังการพัฒนา ดวยเคร่ืองมือ 4 ชนิด คือ 1) แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิฯ 2) แบบสังเกตพฤติกรรม 
ผูเรียนโดยผูปกครอง 3) แบบประเมินพฤติกรรมผูเรียนโดยผูวิจัย 4) การรายงานตนเองของผูเรียน และ
เอกสารรวบรวมขอคิด คำถาม บทกลอน สุภาษิตท่ีเก่ียวของ วิเคราะหขอมูลโดยใช t-test และการวิเคราะห
เนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเรียนที่เขารับการพัฒนาทั้ง 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 กลุม มีความรูความเขาใจ 
และทักษะในการรักษาศีล 5 การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท และการพัฒนาปญญาดวยการสรางศรัทธา
และโยนิโสมนสิการในเชิงประจักษ โดยผูปกครอง อาจารย และผูวิจัย เห็นการเปล่ียนแปลงจากการสังเกต 
และผูเรียนรายงานดวยตนเองท้ังดวยวาจาและลายลักษณอักษร 2) ผูเรียนที่เขารับการพัฒนาทั้ง 2 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 2 กลุม มีคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต หลังการพัฒนาสูงกวากอน 
การพัฒนาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) ผูเรียนท้ัง 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 กลุม สามารถ
พัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโตไดจริง กลาวคือ ผูเรียนมีความต้ังใจ ความพยายาม 
ความเอาใจใส และใชสติปญญาไตรตรองในการทำงาน/กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ทำกิจกรรมอยางเต็มท่ีตาม
ศักยภาพ และมุงใหเกิดประโยชนเกื้อกูลตอตนเอง ผูอื่น และสังคม 
คำสำสัญ : แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต ไตรสิกขา นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
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ภทรพร ยุทธาภรณพินิจ, ทยณฐ  ชวนไชยสิทธิ์, กมล โพธิเย็น 



165

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

Abstract 

This research aims 1) to examine the knowledge, understanding, and skills in the Five 
Precepts, concentration (Samadhi) based on the Four Paths of Accomplishment (Idhipata), and 
wisdom (Panya) development through faith (Sadha) and Yonisomanasikara (Hearing from others) 
of the primary students, 2) to investigate the effect of using Tri Sikkha (sila, Samadhi, and panya) 
to develop achievement motivation according to P.A. Payutto’s concept. A total of 98 students 
were drawn from third grade, fifth grade, and sixth grade students in Wat LampoSchool and Bann 
Klong Farang School. The data have been collected before, during, and after the experiment using 
four research instruments which include 1) the measurement 

of achievement motivation according to P.A. Payutto’s concept 2) student behavioral 
observation reports from parents 3) behavioral evaluation form by researchers, and 4) student’s 
self report and paper collecting ideas, poem, related proverbs. The analysis is done using t-test 
and content analysis. Research findings were as follows; 1) Based on the parents, teachers, and 
researcher, students in both schools, two groups each, gained more observable knowledge, 
understanding, and skills in the Five Precepts, concentration (Samadhi) based on the Four Paths 
of Accomplishment (Idhipata), and wisdom (Panya) development through faith (Sadha) and 
Yonisomanasikara (Hearing from others). 2) Students in both schools, two groups each, could 
significantly obtain higher score on achievement motivation according to P.A. Payutto’s concept 
after the treatment at the significant level of p <0.01). 3) Students in both schools, two groups each 
could authentically develop their achievement motivation according to P.A. Payutto’s concept. 
They were found to increase attention, perseverance, determination, intellectual reflection, and 
capability in their assignments and activities for the benefits of others, society, and themselves. 
Keywords : Achievement, Motivation, Payutto’s Concept, Trisikha (The threefold training), Primary  
 School Students 

บทนำ 
ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง

ชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544) เปนตนมา ไดมุง
ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา และใชเศรษฐกิจ

เปนเคร่ืองมือชวยพัฒนาใหคนมีความสุขและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับปจจุบันคือ ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ก็ยังคงเนนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเปนสำคัญ นับวาเปนแนวคิดในการ

พัฒนาที่สอดคลองกับบริบทของสังคม และสามารถ
สรางความยั่งยืนได แตเน่ืองจากในชวงแรกของแผน

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 ประเทศประสบกับปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจเปนอยางมาก ประกอบกับการแพรขยาย

ของขอมูลในยุคโลกาภิวัฒน ทำใหการดูแลและปองกัน
เด็กและวัยรุนจากคานิยมท่ีไมพึงประสงคเปนไปได
ยาก โดยเฉพาะในเร่ืองเพศ และการคายาเสพติด 

ทำใหคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชนเส่ือม
ลง การกออาชญากรรม และปญหาทางเพศก็มีใน
หลายรูปแบบ (สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 10) การแกไขปญหาจึงเปนเรื่องที่ทำไดยาก 

การพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของป.อ.ปยุตโต 
ภทรพร ยุทธาภรณพินิจ, ทยณฐ  ชวนไชยสิทธิ์, กมล โพธิเย็น 
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และเปนการแกที่ปลายเหตุมากกวา ปร ะกอบกับการ
ส่ือสารในโลกยุคโลกาภิวัฒน ทำใหการดูแลและปองกัน
เยาวชนท่ีเปนเด็กและวัยรุนจากความคิดและพฤติกรรม
ที่ไมพึงประสงคทำไดยาก อีกทั้งยังมี 2 ปจจัย สำคัญ
ดวย กลาวคือ 1) นักธุรกิจ นักการเมืองและบุคลากร
ในสายอาชีพอ่ืนๆ ที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จ
ในสังคมไทย มักจะมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวทาง
สากลสูง คือ มุมานะ บากบั่น อดทน เนนการแขงขัน
กับผูอื่นและมาตรฐาน เพ่ือทะยานสูความสำเร็จ  
มีความคำนึงถึงประโยชนของผูอื่นและสังคมนอย 
บุคคลเหลาน้ีเปนตัวแบบทางสังคมท่ีสำคัญตอเยาวชน 
2) วิถีชีวิตสังคมไทยท่ีเปล่ียนไปทำใหสถาบันสำคัญ
ในสังคม คือ ครอบครัว การศึกษาและศาสนา มีบทบาท
นอยลงในการอบรมเล้ียงดู ปลูกฝงคานิยม และ
คุณธรรม ดังนั้น การแกปญหาในเร่ืองของคุณธรรม 
จริยธรรม จึงควรดำเนินการในลักษณะของการปองกัน 
และสรางภูมิคุมกัน ซึ่งเปนการแกปญหาท่ีตนเหตุ
มากกวา การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จึงเปน 
สิ่งสำคัญและจำเปนที่สถาบันการศึกษาจะตอง
ตระหนักและหาวิธีการดำเนินการให เ ห็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีเปนรูปธรรม โดยดูที่บริบทของสังคม
ไทยเปนสวนประกอบ 

คุณธรรม จริยธรรม ประเด็นหน่ึงที่ควรจะ
นำมาปลูกฝงใหเยาวชน เน่ืองจากสอดคลองกับบริบท
ของสังคมไทยและเปนคุณธรรมที่เหมาะสมกับผูที่อยู
ในวัยเรียน คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตามแนวคิดของ  

ป.อ.ปยุตโต ซึ่งเปนแรงจูงใจท่ีทานพระธรรมปฎก 
(ป.อ.ปยุตโต, 2538 : 486-512) ไดสรุปจากแนวคิด
แรงจูงใจทางพุทธศาสนาซึ่งที่มี 2 ประการ คือ ความ
อยากฝายดีหรือกุศลธรรมฉันทะ และความอยากฝาย
ราย คือ ตัณหา  

จากแนวคิดในเร่ืองแรงจูงใจทางพุทธศาสนา 

พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตโต, 2536 : 95-97) ไดกลาวถึง 
แรงจูงใจที่การศึกษามีหนาที่สรางใหเกิดขึ้น และเปน
แรงจูงใจที่เขากับหลักการของฉันทะ ทานเรียกวา 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิหรือความใฝความเปนเลิศที่
เปนความเปนเลิศแท ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

ลักษณะท่ี 1  คือ ทำใหดีเลิศ ใหดีท่ีสุด เต็มท่ี
แหงงานน้ันๆ หรือเร่ืองน้ันๆ ที่จะทำไดงานน้ันๆ จะดี
เลิศไดอยางไร เร่ืองนั้นๆ เต็มท่ีไดอยางไร ทำใหได
ถึงขนาดนั้น 

ลักษณะท่ี 2 คือ ความเปนเลิศเพราะดีท่ีสุด 
เต็มท่ีแหงความสามารถของตัวเรา หมายความวา 
เราจะทำอะไรก็ทำใหดีที่สุด เทาท่ีตัวเราจะทำได  
เต็มขีดความสามารถตามศักยภาพของเรา ทำใหดียิ่ง
ขึ้นในแตละครั้ง เราจะกาวตอไปดีกวาตัวเราเองใน 
ครั้งกอน 

ลักษณะที่ 3 คือ บุคคลจะตองพิจารณาวา
งานน้ัน สิ่งน้ัน เปนส่ิงท่ีเกื้อกูลและเปนประโยชนตอ
ชีวิตและสังคมจึงทำ และเมื่อทำแลว งานน้ัน สิ่งน้ัน 
เปนประโยชนตอตนเอง ผูอื่นและสังคม ทั้งน้ีอาจมี
ความมากนอยแตกตางกันไปตามบริบทของงานนั้นๆ 

ผูวิจัยจึงไดศึกษาการพัฒนาแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต ซึ่งไดรูปแบบ
การพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิฯโดยใชหลักกระบวน 
การไตรสิกขา(ศีล สมาธิ ปญญา)เปนแนวทาง และได
ปรากฏวาไดผลดีเปนอยางย่ิง (ภทรพร ยุทธาภรณ
พินิจ, 2547: 237-239) กลาวคือ เยาวชนกลุมตัวอยาง
ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมีความตั้งใจ 
พยายาม เอาใจใส และใชปญญาไตรตรองในการทำ
กิจกรรมอยางเต็มความสามารถ มุงประโยชนเกื้อกูล

ตอตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนการสรางภูมิคุมกันให
เยาวชน ซึ่งใหผลดีกวาการแกปญหาที่ปลายเหตุ  
ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนำรูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธ์ิดังกลาวมาประยุกตใชกับเยาวชนซ่ึงเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผูวิจัยไดนำ
ขอบกพรองจากการสรางรูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธ์ิในครั้งแรกมาปรับปรุง ทั้งในสวนของ 
รายละเอียดกิจกรรมใหสอดคลองกับชวงวัยของ 

ผูเรียน และเนนไปในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม 

การพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของป.อ.ปยุตโต 
ภทรพร ยุทธาภรณพินิจ, ทยณฐ  ชวนไชยสิทธิ์, กมล โพธิเย็น 
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โดยสอดแทรกความรู ความเขาใจในเรื่องเพศและ 
ยาเสพติดไปดวย ปรากฏวาไดผลดีเชนเดียวกับการ
พัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิฯ ในนักเรียนช้ันมัธยมตน 
(ภทรพร ยุทธาภรณพินิจ, 2552) จากผลการดำเนิน
การวิจัยทั้ง 2 คร้ังขางตน ทำใหเห็นอยางชัดเจนวา 
ผูเรียนท่ีเปนเยาวชนชวงวัยรุน สามารถพัฒนาแรง
จูงใจใฝสัมฤทธิ์ฯ ได โดยมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง
ไปในเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงเห็นวาควรนำมาปรับใช
กับผูเรียนในวัยเด็กอายุ 6 – 12 ป บาง เพ่ือสราง
ภูมิคุมกันใหเด็กโดยผูวิจัยมิไดปรับเปลี่ยนวิธีการหรือ
กระบวนการในการพัฒนา คือ ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ 
ปญญา) เพราะเปนวิธีการพัฒนาท่ีชัดเจน ใหผลเปน
รูปธรรมและเหมาะสมแลว และเม่ือพัฒนาแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธ์ิตามแนวคิด ป.อ.ปยุตโตใหเกิดข้ึนกับเยาวชน
รุนเด็กไดแลว จะมีผลตอเน่ืองท่ีเยาวชนจะพาตนเอง
ใหหางไกลจากความหมกมุนทางเพศ การติดเกม
คอมพิวเตอร การใชสารเสพติด และอาชญากรรม 
อื่นๆ ซึ่งเปนปญหาอยางมากในปจจุบัน เน่ืองจาก
เมื่อเยาวชนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิขางตน จะมีความ
มุงม่ันในการเรียน และการทำกิจกรรมตางๆ ทั้งยัง
คำนึงถึงประโยชน และเอื้อเฟอตอผูอื่นและสวนรวม 
จะไมมีเวลา และความคิดในทางท่ีผิดตอศีลธรรม 
หากเปนเชนนั้นไดสังคมไทยจะรุดหนาทัดเทียม
อารยประเทศ และคงไวซ่ึงความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ เมตตา

ตอกัน ตามบริบทของสังคมไทย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความรู ความเขาใจและทักษะ

ในการรักษาศีล 5 การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิ และ
การพัฒนาปญญาด วยการสร า งศรั ทธาและ
โยนิโสมนสิการของผูเรียนชั้นประถมศึกษา  

2. เพื่อศึกษาผลการใชไตรสิกขา (การรักษา
ศีล การฝกสติและสมาธิดวยวิธีเจริญสมาธิตามหลัก
อิทธิบาท การพัฒนาปญญาดวยการสรางศรัทธา 
และโยนิโสมนสิการ) ในการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ

ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโตของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษา 

   
สมมติฐานในการวิจัย 

1. ผูเรียนท่ีไดรับการสอนดวยวิธีการสอน
ตามหลักไตรสิกขา ระหวางการรักษาศีล การฝกสติ
และสมาธิดวยวิธีการเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท 
การพัฒนาปญญาด วยการสร า งศรั ทธาและ
โยนิโสมนสิการ มีคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตาม
แนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต สูงข้ึนกวากอนเขารับ 
การพัฒนา 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร
ในการวิจัยครั้ง เปนนักเรียนประถมศึกษา ที่ศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี อายุ 6 – 12 ป 
สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
เกณฑในการพิจารณาโรงเรียนที่ใชในการวิจัย ไดแก 
1) เปนโรงเรียนประถมศึกษาประเภทสหศึกษา ตั้งอยู
ในบริเวณชุมชน 2) มีการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 3) ผูบริหารใหความ
สนใจและใหความรวมมือ เห็นความสำคัญของการ
วิจัย และอนุญาตใหผูวิจัยดำเนินการได 4) มีความ
พรอมท่ีจะใหความรวมมือในการวิจัย โดยสามารถ
จัดการเรียนการสอนท่ีไมใหสิ่งแวดลอมมีผลกระทบ
ตอการดำเนินการวิจัย  

จากเกณฑการพิจารณาขางตน ผูวิจัยจึง
ดำเนินการติดตอสอบถามความพรอมและความสมัคร
ใจไปยังโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี และ

ไดโรงเรียนท่ียินดีเขารวมโครงการ 2 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนบานคลองฝร่ัง ตำบลไทรนอย อำเภอไทรนอย 
และโรงเรียนวัดลำโพ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง 
ซึ่งถือวาเปนการเลือกโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 2 กลุมตัวอยาง ท่ีเปนตัวแทน

ของประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียน 

การพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของป.อ.ปยุตโต 
ภทรพร ยุทธาภรณพินิจ, ทยณฐ  ชวนไชยสิทธิ์, กมล โพธิเย็น 
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ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนละ 1 กลุม และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 โรงเรียนละ 1 กลุม ของ  
2 โรงเรียนขางตนรวมเปน 4 กลุม ซ่ึงในคร้ังแรกกำหนด
คุณสมบัติไววา เปนผูเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตาม
แนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต ต่ำหรือปานกลาง และ
อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนรวมท้ังผูปกครอง 
เห็นพองวา ควรเขาในโปรแกรมการพัฒนาครั้งน้ี 
โรงเรียนที่เขารวมการพัฒนาในครั้งนี้ คือ 1) โรงเรียน
บานคลองฝรั่ง ตำบลไทรนอย อำเภอไทรนอย จังหวัด
นนทบุรี มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 อยู 26 คน 
ยินดีมารวม 23คน และช้ันประถมศึกษาปที่5 และ  
6 รวมกันมี 28 คน ยินดีมารวม 25 คน รวม 2 กลุมได
นักเรียนเขารวมการพัฒนารวม 48 คน 2) โรงเรียนวัด
ลำโพ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 อยูจำนวน 32 ยินดี
มารวม 25 คน และชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน 35 
คน ยินดีมารวม 25 คน รวม 2 กลุมไดนักเรียนที่เขา
รวมการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตามแนวคิดของ  
ป.อ.ปยุตโต ทั้ง 2 โรงเรียนรวม 98 คน ใชเวลา 7 วันๆ 
ละ ประมาณ 5-7 ชั่วโมง รวม 42 ชั่วโมง 

2. ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดแบงการดำเนินการเปน 3 ระยะ 

ดังนี้ 
 2.1 ระยะกอนการพัฒนาแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต 
   1) นำรูปแบบและคูมือท่ีผูวิจัยได

เคยสรางไวแลว มาพิจารณาในรายละเอียดของ

กิจกรรมตางๆ แลวปรับแกไขใหเหมาะสมกับบริบท
ของผูเรียนใหมากข้ึน (รายละเอียดกระบวนการพัฒนา
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ฯ อยูในแผนภาพท่ี 1) แลวจัดทำ
คูมือในการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตามแนวคิด
ของ ป.อ. ปยุตโต เพื่อใชในการดำเนินการในการวิจัย

ครั้งนี้ 
  2) เก็บขอมูลพื้นฐานเบื้องตนของ

กลุมตัวอยาง สภาพท่ัวไปของโรงเรียน ทำความรูจัก

คุนเคยกับผูบริหาร และอาจารยประจำชั้นท้ัง 2 
โรงเรียน  

  3) ติดตอประสานโรงเรียนท่ีเปน
โรงเรียนตัวอยางการวิจัยท้ัง 2 โรงเรียนขางตน ทำการ
วางแผนในการพัฒนาฯ จัดเตรียมสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ 
ในการเรียนการสอน ใหผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
และประถมศึกษาปที่ 5 และ 6 ทำแบบวัดแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต  

 2.2 ระยะดำเนินการพัฒนาแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต 

  การวิจัยในคร้ังน้ี ใชรูปแบบการ
พัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุต
โต ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นและทดลองใชไดผลแลว โดยมี
กระบวนการในการพัฒนาดวยไตรสิกขา 3 กิจกรรม
หลัก ไดแก 

  1) การรักษาศีล ใหผู เรียนลอง
รักษาศีล 5 ดวยความสมัครใจ เปนการรายงานดวย
ตนเอง โดยขอตกลงรวมกันวา ทุกอยางที่รายงาน
เปนความจริง ผูสอนจะเช่ือมั่นตามท่ีผูเรียนรายงาน
ดวยความเปนกัลยาณมิตรและใหเกียรติ รักษาได
ครบหรือไม ขาดขอใด เพราะเหตุใด และไดใสใจ ต้ังใจ 
พยายาม ใชสติปญญาไตรตรองแลวหรือไม ปฏิบัติ
แลวรูสึกอยางไร ทั้งในแงดีและไมดี มีผลอยางไรตอ
ตนเอง ผูอื่น และสังคม 

  2) การเจริญสติและสมาธิตาม

หลักอิทธิบาท ใหผูเรียนเลือกกิจกรรมที่ตนเองปฏิบัติ
อยูแลวในชีวิตประจำวัน 2-3 อยาง เชน แปรงฟน 
อาบน้ำ ซักเส้ือผา กวาดบาน อานหนังสือเรียน หุง
ขาว เล้ียงนอง ฯลฯ แลวใหปฏิบัติอยางต้ังใจ พากเพียร 

เอาใจใสและใชสติปญญาไตรตรองในทุกกิจกรรม(
อิทธิบาท 4) รายงานตนเองวาปฏิบัติแลวใหผลเปน
อยางไร รูสึกอยางไร อึดอัดหรือไม สบายใจอยางไร 

ภายใตหลักการเดียวกันกับการรักษาศีล คือความ
สมัครของผูเรียนและความเปนกัลยาณมิตร ใหเกียรติ
และเปนประชาธิปไตยของผูสอน 

การพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของป.อ.ปยุตโต 
ภทรพร ยุทธาภรณพินิจ, ทยณฐ  ชวนไชยสิทธิ์, กมล โพธิเย็น 



169

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

   3) การพัฒนาปญญา ดวยการ
สรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ ไดแก การพูดคุยเร่ือง
พุทธประวัติและหลักธรรมในการดำเนินชีวิต การฝก
สมาธิภาวนาโดยการสรางจินตภาพแหงความสำเร็จ 
การจัดบอรด การทัศนศึกษาสถานสงเคราะหผูพิการ
ซ้ำซอนปากเกร็ดและสถานสงเคราะหคนชรา อำเภอ
ธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี การเลือกเพลงและคำขวัญ
ประจำกลุม เกม และการเขียนเรียงความเนื้อหาเกี่ยว
กับตนเอง ความใฝฝนหรือการต้ังเปาหมายของตนเอง
ในอนาคต ในแตละกิจกรรมทุกกิจกรรม มีการระดม
สมอง สรุปผลโดยผูเรียน ใหผูเรียนรายงานดวยตนเอง 
ทั้งดวยการพูดและลายลักษณอักษร โดยผูสอนเปน
กัลยาณมิตร รับฟงความคิดเห็นของผูเรียน ใหคุณคา
และความเช่ือมั่นในตัวผูเรียน ยิ้มแยมแจมใส สราง
บรรยากาศประชาธิปไตย โดยพยายามสรางหองเรียนท่ี
ปราศจากความกลัว(ตามหลักการของกฤษณะมูรติ) 

เพ่ือใหผูเรียนไดแสดงศักยภาพออกมาอยางเต็มท่ี 
รวมทั้งมีผูชวยวิจัยสังเกตพฤติกรรมแบบมีสวนรวมใน
ทุกกิจกรรม ผูวิจัยไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู
บริหารของโรงเรียน ฝายวิชาการ และอาจารยท่ีปรึกษา 
และในบางวันก็มีโอกาสไดพบปะพูดคุยกับผูปกครอง
ของผูเรียนดวย 

 2.3 ระยะหลังการพัฒนาแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต 

  เมื่อดำเนินการพัฒนาครบตาม
หลักสูตร 36 ชั่วโมง แลว ผูวิจัยไดประเมินแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธ์ิตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต ของผูเรียน 
โดยใชแบบวัดแรงจูงใจ ฯ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น และไดพูด
คุยกับผูปกครองหลายๆ ราย บางรายใชโทรศัพท 
พูดคุย และไดใหผูปกครองทำแบบสังเกตการณ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวย รวมท้ังไดสอบถามพูด
คุยในเชิงลึกกับอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาและ
ผูบริหารของโรงเรียนดวย  
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3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนีม้ ี 5  แบบ 

ประกอบดวย  
 3.1  คูมอืการพัฒนาแรงจงูใจใฝสมัฤทธิ ์

ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต ใชเปนคูมือการพัฒนา
ในแตละชั่วโมงทุกวันของการพัฒนา ซึ่งไดปรับปรุง
ใหเหมาะสมกับบริบทของผูเรียนในชวงวัย  6-12  ป  
ชวงเวลาในการทำกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนบาง
ตามความเหมาะสม 

 3.2  แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิฯ ของ 
ผูเรียน ผูวิจัยใชวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิด
ของ ป.อ. ปยุตโต  โดยวัดกอนผูเรียนเขารับการพัฒนา
ตามโปรแกรม และวัดอีกครั้งเมื่อส้ินสุดการพัฒนา
ตามโปรแกรม 

 3.3  แบบสังเกตความเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูเรียนโดยผูปกครองและผูวิจัย แบบ
สังเกตของผูปกครอง ใหผูปกครองของผูเรียนตอบ
หลังจากการส้ินสุดการพัฒนาตามโปรแกรม  ประกอบ
การสัมภาษณโดยเจาะลึกทางโทรศัพทบางราย แบบ
สังเกตของผูวิจัยและผูชวยวิจัยและครูสังเกตผูเรียน
คนเดียวกัน  นำคะแนนมารวมกันแลวหาคาเฉลี่ยของ
ผูเรียนแตละคน  

 3.4  การรายงานดวยตนเองดวยวาจา
และลายลักษณอักษร ประกอบการวาดภาพ เนนท่ี

การวาดภาพมากกวาการเขียนบรรยาย เนื่องจากเปน
เยาวชนอายุนอย  และบางสวนยังเขียนหนังสือไมคอย
ถูกตองนัก 

 3.5  ขอคิด คำคม บทกลอน สุภาษิต  

ที่ผูวิจัยรวบรวมจัดทำเปนรูปเลมไว 3 เลม รวมทั้ง
บทเพลงเพื่อชีวิต  1  เลม เปนเครื่องมือในการกระตุน
และสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิฯ ใหกับผูเรียนเปน  

“ตัวแบบ” ทางสังคมชนิดตัวแบบที่ไมมีชีวิต โดย
เคร่ืองมือท้ังหมด ผูวิจัยไดปรับปรุงจากท่ีผูวิจัยไดสราง
ไวในวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิตของผูวิจัยเอง เพ่ือให
สอดคลองกับบริบทในปจจุบันมากขึ้น   

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล มี  

3 ระยะ คือ กอนการพัฒนา ระหวางการพัฒนา และ
หลังการพัฒนา ซ่ึงเปนการเก็บรวบรวมขอมูลข้ันสุดทาย
จากแบบวัดแรงจูงใจ ฯ ของผูเรียน และแบบสังเกต
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนโดยผูปกครอง 
สวนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนและระหวางการดำเนิน
การพัฒนาแรงจูงใจ ฯ น้ัน เก็บจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 
การสังเกตพฤติกรรมแบบมีสวนรวม การรายงานดวย
ตนเอง ทั้งคำพูด และลายลักษณอักษร การวิจัยคร้ัง
นี้จึงมีการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ  จึงไดขอมูลที่คอนขางครบถวนสมบูรณ 
และรอบดาน 

5. การวิเคราะหขอมูล 
 การวจิยัครัง้น้ีวเิคราะหขอมลู 2 แบบ คอื 
 5.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร 
(SPSS for Windows 11.5) เพ่ือคำนวณและวิเคราะห
คาสถิติ คือ คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของผูเรียน ในระยะกอนและหลังการทดลอง 
ใช t-test dependent ทดสอบตามแตกตางระหวาง
คาเฉล่ียของคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตามแนวคิด
ของ ป.อ. ปยุตโต ของผูเรียนในระยะกอนและหลัง
การพัฒนาแรงจูงใจฯ   

 5.2 การวิเคราะหขอมูลเชงิคุณลักษณะ 
เปนขอมูลท่ีไดจากการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตาม
แนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต ในระยะกอนการพัฒนาและ

หลังการพัฒนา ดวยการศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัย 
ที่เก่ียวของ การสังเกตพฤติกรรมแบบมีสวนรวมของ 
ผูวิจัย การพูดคุยสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูปกครอง 
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน และผูบริหารท้ัง  
2 โรงเรียน รวมทั้งการรายงานผลดวยตนเองในทุก

กิจกรรม เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครอบคลุม ชัดเจน และ
เชื่อถือได 
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6. สรุปผลการวิจัย 
 6.1 ผลการวิจยัดวยการวิเคราะหขอมลู 

เชิงปริมาณผลการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ีย
คะแนนแรงจงูใจใฝสมัฤทธ์ิตามแนวคิดของ ป.อ.ปยตุโต 
ของผูเรียนระยะกอนและหลังการพัฒนาท้ัง 2 โรงเรียน 
และ 2 ชวงชั้น (ประถมศึกษาชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้น
ที่ 2)   

จากผลการวิเคราะห พบวา ผูเรียนท่ีเขารับ
การพัฒนาทั้ง 2 โรงเรียนและ 2 ชวงชั้น มีคะแนนแรง
จูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต หลังการ
พัฒนาสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่  1   

 6.2 ผลการวิจัยดวยการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณลักษณะ (คุณภาพ) 

 ผูวิจัยทำการวิเคราะหขอมูลจากการรายงาน
ดวยตนเองของผู เรียนท้ังที่ เปนลายลักษณอักษร  
การวาดภาพประกอบและรายงานดวยวาจา  
การสังเกตการณแบบมีสวนรวมในทุกข้ันตอนถึง 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูวิจัยและผูชวยวิจัย  
(ในทุกกิจกรรม) และการสังเกตการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูเรียน  โดยผูปกครอง ประกอบกับ 
การพูดคุย  แลกเปลี่ยนเรียนรูจากอาจารยผูสอน 
อาจารยที่ปรึกษา และผูบริหารโรงเรียน สามารถสรุป
ได 2 ประการ คือ 1) ผูเรียนท่ีเขารับการพัฒนามีความรู 
ความเขาใจและทักษะในการรักษาศีล 5  เจริญสมาธิ

ตามหลักอิทธิบาทและพัฒนาปญญาดวยการสราง
ศรัทธาและโยนิโสมนสิการ โดยผูเรียนไดรายงานตนเอง
ทั้งหนาชั้นเรียนและเปนลายลักษณอักษร 2) ผูเรียนที่
เขารับการพัฒนา สามารถพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต  ไดจริง  โดยผูเรียนท่ี

เขารับการพัฒนามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ฯ เพิ่มมากขึ้น 
ผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีสังเกตไดคือ ผูเรียนเพ่ิมความ
ต้ังใจ ความพยายาม ความเอาใจใส และใชสติปญญา

พิจารณาไตรตรอง  ในการทำงาน/กิจกรรมตางๆ อยาง
เต็มที่ ตามศักยภาพของงานและตนเอง รวมทั้งคำนึง

ถึงสิ่งที่ทำใหเกื้อกูลตอตนเอง ผูอื่น และสังคม   
7. การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากขอคนพบในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยขอ

แบงการอภิปรายผลเปน 2 แนวทาง คือ 1)  จากการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ และ 2) จากการวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพ 

 7.1. การอภิปรายผลจากการวิเคราะห
ในเชิงปริมาณ 1) เพ่ือทดสอบตามแตกตางของ 
คาเฉล่ียคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตามแนวคิดของ 
ป.อ.ปยุตโต ของผู เ รียนท่ีเขารับการพัฒนาท้ัง 2 
โรงเรียน ระยะกอนและหลังการพัฒนา พบวาทุก
โรงเรียนมีคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิฯ หลังการพัฒนา
สูงกวา กอนการพัฒนาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เปนไปตามสมมติฐานท่ี 1 ผลการวิจัยนี้
สามารถอธิบายไดวา การท่ีผูเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต สูงข้ึนหลังการพัฒนา  
เปนผลเน่ืองมาจากการท่ีผูเรียนกลุมท่ีเขารับการพัฒนา
ไดรับการพัฒนาดวยกระบวนการไตรสิกขา คือ  
การรักษาศีล การเจริญสติและสมาธิตามหลัก 
อิทธิบาท การพัฒนาปญญาดวยการสรางศรัทธาและ
โยนิโสมนสิการ ซึ่งวิธีการพัฒนาดังกลาว ผูวิจัย
พยายามใหผูเรียนตองใชคุณลักษณะสําคัญของแรง
จูงใจใฝสัมฤทธิ์ฯ ทั้ง 3 ขอ กลาวคือ 1) ทําใหดีที่สุด
เทาที่งานน้ันจะเปนไปได 2) ทำใหเต็มที่เต็มความ

สามารถตามศักยภาพท่ีมี และ 3) ทําใหงานน้ัน  
สิ่งน้ันเปนส่ิงท่ีเก้ือกูลตอตนเอง ผูอื่น และสังคม  
จะตองเขารวมกิจกรรมรวม 42 ชั่วโมง โดยกิจกรรม

ในแตละชั่วโมงผูเรียนจะตองทําใหเสร็จเรียบรอยใน
บางกิจกรรมตองอาศัยความรวมมือรวมใจ และจิตใจ
ที่เก้ือกูลเปนอยางย่ิง งาน/กิจกรรมทุกอยางจะตอง
เสร็จ  และสงตามเวลาท่ีผูวิจัยกําหนด เกือบทุกกิจ
กรรมตองมีการรายงานผลดวยตนเองหนาชั้นเรียน 

รวมท้ังสงงานเปนลายลักษณอักษรดวย จากการ 
วิ เคราะหผลงานท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรมในแต
ละครั้งพบวา ผูเรียนมีการพัฒนาแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์

การพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของป.อ.ปยุตโต 
ภทรพร ยุทธาภรณพินิจ, ทยณฐ  ชวนไชยสิทธิ์, กมล โพธิเย็น 
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ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต เพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ 
นั่นคือ ทําทุกงาน/กิจกรรมอยาง  เริ่มมีอิทธิบาท 4 
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กลาแสดงออกมากขึ้น เอื้อเฟอ เกื้อกูล
ซึ่งกันและกันมากข้ึน เม่ือ สอบถามจากผูปกครอง
พบวา ผูเรียนมีความต้ังใจ พยายาม เอาใจใสในการ
ทํางาน/กิจกรรมที่บานมากขึ้น กิจกรรมทุกกิจกรรม
เก้ือหนุนและไปในทิศทางเดียวกัน จึงสามารถรวมกันส
งเสริมใหผูเรียนที่เขารับการพัฒนา สามารถพัฒนา
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโตได 
สอดคลองกับการศึกษาของ  ภทรพร ยุทธาภรณพินิจ
(2547, 2552) ที่พบวากระบวนการพัฒนาแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ดวยไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา)  นั้นให
ผลดีกับเยาวชนไทยเปนอยางย่ิง จากการติดตามผล
ผูเรียนบางคนท่ีเคยเขารวมพบวา สามารถเขาศึกษา
ตอไดในระดับอุดมศึกษา บางคนขยันขันแข็งมากข้ึน
ทั้งในการเรียนและงานบาน สำหรับคุณธรรมทาง 
พุทธศาสนาเร่ืองอ่ืนๆ ที่ใชการสรางศรัทธา และ
โยนิโสมนสิการ รวมท้ังไตรสิกขา ในการพัฒนาคุณธรรม 
และพฤติกรรมท่ีตองการ เชน ลดความเครียด การมี
วินัยในตนเอง ความสามารถในการตัดสินใจ ความ
สามารถในการแกปญหา ความฉลาดทางอารมณ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การมีแรงจูงใจ ความ
รับผิดชอบในหนาท่ี(สุรพงษ ชูเดช, 2541; อาลัย พรหม
ชนะ, 2541; นัดดา ธรรมวงศผล, 2542; สํารอง บุตร
โท, 2543; นิตยา คงเกษม, 2544) และมีผูศึกษาที่ใช
เปนแนวทางในการจัดการศึกษา(พุทธทาสภิกขุ, อาง

ถึงในสุรัตน  เพชรนิล, 2540)  เห็นวาเปนแนวทางของ
การศึกษาที่ผูศึกษาตองลงมือประพฤติปฏิบัติดวย
ตนเอง  ตองทำใหมนุษยทำลายความหลงผิดในเรื่อง

ตัวตน  ขจัดความเห็นแกตัวที่เปนรากเหงาของปญหา  
และการศึกษาหรือฝกอบรมตามแนวไตรสิกขา  ชวย
เพิ่มวินัยและความรับผิดชอบในหนาที่ไดอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติ(วัฒนา  มีชูเสพ, 2537 ; เอมอร 

กฤษณะรังสรรค, 2537  และสุรพงษ  ชูเดช, 2541) 
จากผลงานวิจัยขางตนจะเห็นไดวา การสอนแบบสร

างศรัทธา โยนิโสมนสิการ และไตรสิกขา  สามารถ
พัฒนาคุณธรรม หรือพฤติกรรมท่ีตองการไดจริง  
สอดคลองกับผลการวิจัยในครั้งน้ี  โดยเฉพาะใน 
เรื่องของปรโตโฆสะ (ผูสอนตองเปนกัลยาณมิตร)  
ปรโตโฆสะ หรือตัวแบบทางสังคม ผูวิจัยใชทั้งตัวแบบ
ที่มีชีวิต ไดแก 1) การทําตนเองใหเปนกัลยาณมิตร 
2) การยกตัวแบบท่ีเหมาะสม คือองคสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจา อริยสงฆ และบุคคลธรรมดาที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธ์ิตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต 3) ใหผูเรียน
หาตัวแบบทํารายงานส้ันๆ และนํามารายงานใน 
ชั้นเรียน ซึ่งสงผลเปนที่นาพอใจ และตัวแบบที่ไมมี
ชวีติในท่ีนีผู้วจิยัใช เพลง พทุธภาษติ คาํขวญั คาํคม ฯ 
สรางเปนกิจกรรม  สําหรับงานวิจัยท่ีใชตัวแบบหรือ
ปรโตโฆสะท่ีดีพัฒนาคุณธรรมและพฤติกรรมท่ีตอง
การ เชน จากการศึกษาของแมคเคลแลนดและคณะ 
(Maclelland etall.,1959,1961,1969 eited in Klein
,1982:362-365)พบวาเรื่องราวท่ีพอแมอานหรือ
ถายทอดใหเด็กฟงจะเปนการถายทอดทางคุณธรรม 
เขาสรุปวา นิทาน เรื่องเลา และคำพูดที่บงบอกถึงแรง
จูงใจใฝสัมฤทธ์ิ รวมถึงการอบรมเล้ียงดู และเปนตน
แบบใหเด็กโดยตรง ทำใหเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
สอดคลองกับการศึกษาของจิราพร  เนติธาดา (2542
) ที่พบวาหลวงพอชา สุภัทโท เจาอาวาสวัดหนองบัว
ปาพง  อุบลราชธานี ถายทอดธรรมะโดยการพูดและ
ปฏิบัติใหดูเปนตัวอยาง การเลาเร่ืองของทานนาเช่ือถือ 
เน่ืองจากทานปฏิบัติตนสอดคลองกับเรื่องที่ทานเลา 

สามารถสรุปไดวา การเรียนรูดวยปรโตโฆสะ คือ 
การเรียนรูผานตัวแบบมีอิทธิพลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
เปนอยางยิ่ง 

 7.2 การอภิปรายผลจากการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ 

  7.2.1 ดานรูปแบบและกระบวนการ 
ที่ใชในการพัฒนา ในการศึกษาครั้งนี้ใชกระบวนการ
ไตรสิกขา คือการรักษาศีล การเจริญสมาธิตามหลัก

อิทธิบาทและการพัฒนาปญญา คำถามแรกท่ีผูวิจัย

การพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของป.อ.ปยุตโต 
ภทรพร ยุทธาภรณพินิจ, ทยณฐ  ชวนไชยสิทธิ์, กมล โพธิเย็น 
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พบก็คือ ทำไมรูปแบบและกระบวนการท่ีใชในการ
พัฒนา จึงตองเปนไตรสิกขา คำตอบก็คือ ไตรสิกขา 
ถือวาเปนการปฏิบัติธรรมท่ีครบถวนสมบูรณ ศีล สมาธิ 
และปญญา(สะอาด สงบ และสวาง) เปนความตอเน่ือง
ของกระบวนการฝกอบรม  สมาธิที่มีศีลบมยอมมี
อานิสงสมากเชนเดียวกันปญญาท่ีมีสมาธิบมแลว 
(พระธรรมปฏก ,2538 : 601-602 และ 733-827) 
ดังน้ันการศึกษาไมควรมุงท่ีปญญาอยางเดียว สมควร
ใหการศึกษาและการฝกบุคคลครบทั้ง 3 ระดับ คือ 
ศีล สมาธิ ปญญา ในขณะเดียวกันผูสอนควรเปน
กัลยาณมิตรท่ีสามารถสรางศรัทธาและช้ีแนะใหผูเรียน
เปนผูรูจักคิดเองได ทำใหเขามองโลกและชีวิตอยาง
รูเทาทัน ขัดเกลากิเลส แกทุกขได สามารถทำประโยชน
แกผูอื่นได ไตรสิกขาจึงเปนพุทธธรรมที่เหมาะสมที่จะ
นำมาใชในการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตามแนวคิด
ของ ป.อ.ปยุตโต 

 ก. การรกัษาศลี 5  ผูเรียนทัง้ 2 ชวงช้ัน 
และ 2 โรงเรียนกวารอยละ 60 สามารถรักษาศีลได
ครบ เมื่อจบการพัฒนารายงานในวันสุดทาย คนท่ี
ทำไดครบสวนมากรายงานวา รักษาศีลไดครบ มีความ
ภูมิใจตนเอง และจะทำไปเร่ือยๆ แมไมมีการเขารับ
การพัฒนาแลวก็ตาม  สวนคนที่ยังไมสามารถรักษา
ศีลไดครบก็ใหสัญญาวาจะพยายามทำใหได  ผูเรียน
จำนวนหน่ึงเห็นวาการรักษาศีลเปนสวนหน่ึงของชีวิต

ไปแลว สอดคลองกับการศึกษาของภทรพร ยุทธาภรณ
พินิจ (2547, 2550) ที่ดำเนินการกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายได

ผลเชนเดียวกัน 
 ข. การเจรญิสมาธิตามหลกัอทิธบิาท  

ผูวิจัยใหผูเรียนเลือกกิจกรรม/งานท่ีผูเรียนตองปฏิบัติ
อยูแลวในชีวิตประจำวัน เชน แปรงฟน กวาดบาน  
ถูบาน เก็บที่นอน ซักผา เลี้ยงนอง ชวยทำกับขาว 

ลางจาน ฯลฯ เลือกมา 2-3 อยาง แลวใหปฏิบัติอยาง
ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร เอาใจใสและใชสติปญญา
ไตรตรอง  แลวใหสังเกตและรายงานผลดวยตนเอง 

ทั้งลายลักษณอักษร รูปภาพ และวาจา พบวา ผูเรียน
เกือบท้ังหมด รอยละ 80 สามารถปฏิบัติได และปฏิบัติ
แลวเห็นผลอยางชัดเจนท้ังผลที่ตนเองเห็นและผูใกล
ชิดก็มองเห็น หลายรายที่ผูปกครองแสดงความชื่นชม 
หรือแปลกใจที่บุตรหลานทำกิจกรรมในชีวิตประจำ
วันดวยความตั้งใจ พากเพียร เอาใจใส และใช
สติปญญาไตรตรอง แรกๆ หลายๆ คนลืมปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติอยางไมจริงจัง แตเม่ือฟงเพื่อนรายงาน ก็เร่ิม
เปล่ียนไป เร่ิมทำอยางจริงจังบาง และทำไดเกือบ
ท้ังหมดกอนจบหลักสูตรการพัฒนา  การฝกการเจริญ
สติและสมาธิตามหลักอิทธิบาท  สอดคลองกับความ
เปนธรรมชาติของมนุษยในการทำงาน/กิจกรรมอยู
แลว ดังที่ เฉก ธนะศิริ (2538 : 41-42 และ 49-50) ได
กลาวไววา มนุษยและสัตวนั้นมีสมาธิโดยธรรมชาติ
อยูแลว เชน การเขียนวงกลมก็ตองใชสมาธิตาม
ธรรมชาติ แมวจองตะครุบหนูก็เชนกัน และสมาธิจะดี
ขึ้น ถาไดรับการฝกฝนบอยๆ จนเกิดความเคยชินก็จะ
กลายเปนอัตโนมัติ สัมมาสมาธิ คือ การฟอกจิต เพื่อ
ใหจิตสะอาดเปนกุศล มีพลังในการทำกิจกรรมตางๆ
เปนเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน  

  ค. การพัฒนาปญญา เปนการพฒันา 
ข้ันสุดทายของกระบวนการไตรสิกขาในท่ีน้ีผูวิจัยพัฒนา
ดวยกิจกรรม และเกมตางๆ ดวยวิธีการสอนที่สราง
ศรัทธาและฝกการคิดโยนิโสมนสิการ 3 แบบ คือ  
แบบเราคุณธรรม แบบอยูกับปจจุบัน แบบสืบสาว
เหตุปจจัย เพ่ือใหใชชีวิตอยางถูกตองเหมาะสม ผูเรียน

เกือบทุกคนท้ัง 3 โรงเรียน ทำกิจกรรม เลนเกมดวย
ความต้ังใจ สนุกสนาน มีความพึงพอใจ และรับรูถึง
การไดพัฒนาตนเอง  การพัฒนาคร้ังน้ีเปนไปตาม

หลักการของกระบวนการไตรสิกขา คือ ศีล = สะอาด 
(ตองจิตใจสะอาดกอน) แลวจึงมีสมาธิ = สงบ(สงบ
ดวยการทำงานตามหลักอิทธิบาท) และผานไปสู 
การพัฒนาปญญา = สวาง(จะเกิดปญญาจะตอง 
สะอาดและสงบ) จึงจะเปนปญญาท่ีเปนไปเพ่ือเก้ือกูล 

เกื้อหนุน เปนประโยชนตอตนเองผูอื่นและสังคม 

การพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของป.อ.ปยุตโต 
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  7.2.2 ดานผูสอน  ผูวิจัยทำหนาที่
เปนผูสอน โดยจัดการเรียนการสอนตามท่ีกำหนดไว
ในคูมือการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตามแนวคิด
ของ ป.อ.ปยุตโตท่ีไดปรับใหสอดคลองกับวัยของ 
ผูเ รียนกอนที่จะดำเนินการพัฒนา ผูสอนจะตอง
ทำความเขาใจในเรื่องการสรางศรัทธา ดวยความเปน
กัลยาณมิตร การถายทอด ความรู และประสบการณ
(ปรโตโฆสะ) ที่ดีงามและถูกตอง ซึ่งสอดคลองตาม
จุดเริ่มตนของการศึกษาตามท่ีพระพรหมคุณาภรณ 
(พระธรรมปฎก,2538 :621) ไดสรุปไวในพุทธธรรม
รวมทั้งผูวิจัยจะตองสรางหองเรียนที่ปราศจาก 
ความกลัว ใหเปนหองเรียนที่ผูเรียนมีจิตใจเบิกบาน 
แจมใส สามารถใชความคิด ไดอยางเปนอิสระ เพราะ
ความกลัวไมใชแรงจูงใจท่ีดี ตามแนวคิดของ ไอนสไตน 
(Albert  Einstein , 1954 อางถึงในพระเทพเวที, 2536 : 
89-90) ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของนักปราชญ
ชาวอินเดีย กฤษณะมูรติ(กฤษณะมูรติ อางถึงในโสรีช  
โพธ์ิแกว , 2539 : 4) ที่เห็นวา หนาท่ีของการศึกษา 
คือ ชวยใหคนมีชีวิตท่ีอิสระ และปราศจากความกลัว  
ถาสามารถสรางบรรยากาศอันปราศจากความกลัว
ขึ้นได จะเปนสิ่งพิเศษและยิ่งใหญจะชวยใหมีปญญา 
ที่จะดำเนินชีวิตและเขาใจโลกได การศึกษาท่ีแทจริง
ตองพยายามสรางหองเรียนที่ปราศจากความกลัวให
ได ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดำเนินการสรางหองเรียน 

ที่เปนประชาธิปไตย ปราศจากความกลัว ดวยการให
ผูเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจ ประเมินผลในทุก
กิจกรรม ใหกำลังใจดวยการใชคำพูดและการกระทำ
ในเชิงบวกตลอดระยะการพัฒนา รวมทั้งสอนให 

ผูเรียนคิดในเชิงบวก มองแตในส่ิงดีของผูอ่ืน สอดคลอง
แนวคิดของทานพุทธทาสภิกขุที่แตงไววา “เขามีสวน
เลวบางชางหัวเขา  จงเลือกเอาแตสวนดีเขามีอยู 

เปนประโยชนตอโลกบางยังนาดู ไดที่ชั่วอยาไปรูของ
เขาเลย” เพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนทุกคนมีความมั่นใจ
ในการปฏิบัติทุกกิจกรรม และไดมีสวนรวมในทุก 
ขั้นตอน ผูเรียนสามารถเลือกปฏิบัติไดตามความ 

สมัครใจ รวมท้ังผูสอนจะตองมีความเปนกัลยาณ 
มิตรอยางสม่ำเสมอ ตรงกับท่ีพระพรหมคุณาภรณ 
(พระธรรมปฎก, 2538 :606) กลาวไววา ผูสอน 
พึงเปนกัลยาณมิตรท่ีสามารถสรางศรัทธาและช้ีแนะ
ใหผูเรียนรูจักคิดเองไดอยางนอยก็ทำใหเขาเห็นชอบ
ตามทำนองคลองธรรม ดำเนินชีวิตดวยปญญา 
สามารถทำประโยชนใหผูอื่น โดยที่ตนเองจิตใจเปน
สุขได เม่ือใหผูเรียน ครูผูสอนและผูบริหารโรงเรียน
ประเมินตัวผูสอนและกิจกรรมในการพัฒนาพบวา 
ทุกสวนกวารอยละ 90 เห็นวา กิจกรรมทุกกิจกรรมดี
มากและผูสอนมีความเปนกัลยาณมิตรที่ดี 

  7.2.3 ดานผูเรียน ผูวิจัยทำการ
เก็บขอมูลเบื้องตน ดวยการสอบถามจากอาจารยที่
ปรึกษา ผูบริหารของโรงเรียนกอนดำเนินการทดลอง  
และคะแนนแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตามแนวคิด
ของ ป.อ.ปยุตโต พบวา  ผูเรียนท้ัง 4 กลุม (2 โรงเรียน)  
เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิฯ ตั้งแตต่ำจนถึงสูง
เน่ืองจากเปนหองเรียนปกติ และมีบุคลิกลักษณะทั้ง 
ที่ใกลเคียงและแตกตางกัน กลาวคือ ในภาพรวมเปน 
ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมดี  ปานกลาง  
และผลสัมฤทธ์ิดีปนกันไป  มีบุคลิกของวัยเด็กตอน
ปลาย  ตรงตามทฤษฎีของอีริคสิน(Erik H.Erikson 
อางถึงในสุรางค  โควตระกูล , 2541 : 42-43) ตรงกับ
ขั้นท่ี 4 ที่เรียกวาความตองการท่ีจะทำกิจกรรมอยู

เสมอ ความรูสึกดอย (อายุ 6-12 ป) เนื่องจากเด็กวัย
นี้มีพัฒนาการทางสติปญญาและรางกายอยูในขั้นที่
มีความตองการจะทำอะไรอยูเสมอไมเคยวางหรืออยู

เฉยๆ เด็กวัยน้ีเปนวัยท่ีจะเร่ิมหัดอาชีพ เชนเด็กเอสกิโม
จำไปตกปลา สำหรับวัฒนธรรมท่ีจะตองลาสัตว เพ่ือ
เลี้ยงชีวิตก็จะใหทำลูกศรเพื่อไปยิงสัตว สำหรับสังคม
ที่มีการศึกษาในโรงเรียน เด็กจะไปทำกิจกรรมตางๆ
ในโรงเรียน เด็กวัยนี้มักจะภูมิใจวาทำอะไรได จะขยัน 

และใชความพยายามอยางมาก ผูใหญตองพยายาม
ชวยเด็กใหไดรับสัมฤทธิผล ใหเขารูวาเขามีความ
สามารถเพ่ือจะไดมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง (positive 

การพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของป.อ.ปยุตโต 
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solf-concept) เด็กวัยน้ีตองมีประสบการณสงเสริม
ใหเขาคิดวาตัวเขาเกง มีความสามารถ ทำอะไรก็ได 
เพื่อไมใหเกิดปมดอยอยางเดียว ครูและ บิดา มารดา
จะมีสวนชี้ใหเขาเห็นความสามารถพิเศษของเขา รวม
ทั้งประกาศใหผูอื่นรับรูดวย ผูเรียนสวนมากมีสวนท่ี
แตกตางกันอยางเห็นไดคอนขางชัดคือ ผูเรียนช้ัน
ประถมศึกษาตอนตนกวารอยละ 80 ใหความสนใจ
และเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรมอยางกระตือรือรน 
สนุกสนาน และรอคอยเวลาจะไดเขารวมการพัฒนา
แรงจุงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ประยุตโต 
มากกวา ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คอนขาง
ชัดเจน นอกจากบางสวนประมาณรอยละ 50 ท่ีมีความ
เอาใจใส และขยันหมั่นเพียรในกิจกรรมในขณะที่มี
ความสามารถในการอาน-เรียน ผูเรียนประถมศึกษา
ตอนปลาย มีความสามารถมากกวากิจกรรมจึงตองมี
การปรับเปลี่ยนอยูบาง แตสวนมากก็สามารถใชรวม
กันได ที่สอดคลองกับการศึกษาของ ธิดา ชูอินทร 
(2540 : 2)  ท่ีพบวา ปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนท่ี
สำคัญ ก็คือ  ผูเรียนขาดการควบคุม  ไมมีความอดทน  
ไมมีจุดมุงหมายในการเรียน  ขาดความรับผิดชอบ  
ซึ่งตรงกับแนวคิดของพระเทพเวที(ป.อ.ปยุตโต 2536 
: 95)  ที่เห็นวาคนไทยขาดแคลนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต  ผูสอนจะตองมีความ
เปนกัลยาณมิตรและเปนประชาธิปไตย  ใหความสำคัญ
กับผูเรียนทุกคนอยางเทาเทียม  ใหเกียรติและเคารพ

ในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
8.  ขอเสนอแนะ 
 8.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
  8.1.1 โรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

ควรมอบหมายใหครูผูสอนอยางนอย 2-3 คน ไดเขา
มามีสวนรวมเรียนรูในทุกข้ันตอนของการดำเนินการ
วิจัยกับผูวิจัย เพ่ือจะไดเขาใจกระบวนการในการพัฒนา

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต และ
สามารถนำไปประยุกตใชไดจริงในหองเรียนปกติหลัง
เสร็จสิ้นการวิจัย 

  8.1.2 โรงเรียนควรมีการประชุม
ระดมสมองกับครู และผูปกครองเพ่ือรวมกันแลกเปล่ียน
เรียนรูในการปรับกระบวนวิถีชีวิตในโรงเรียนใหตอย
อดจากการวิจัยที่ไดคนพบแลววา พฤติกรรมผูเรียนมี
พัฒนาการท่ีดีขึ้นอยางเห็นไดชัดในคุณธรรมหลายๆ
ไดไมเฉพาะแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตามแนวคิดของ ป.อ.
ปยุตโต เทานั้น เชน ความมีวินัย ความเอื้อเฟอเผื่อแผ  
ความมีน้ำใจ ความมีจิตสาธารณะ เปนตน หากไมมี
การปรับกระบวนวิถีชีวิต คุณธรรมก็อาจจะจางไปได 

  8.1.3 การสรางศรัทธา ดวยการ
เปนกัลยาณมิตร  เปนสิ่งที่สำคัญท่ีสุดและเปนหัวใจ
ของการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตามแนวคิดของ  
ป.อ.ปยุตโต และตองเปนกัลยาณมิตร ตลอดการพัฒนา
ดวยความจริงใจ หากการแสดงออกไมไดมาจากความ
จริงใจ ผูเรียนจะสังเกตได และอาจจะไมไดรับความ
รวมมือเทาท่ีควร ในความเปนกัลยาณมิตรน้ันจะตอง
อยูบนพ้ืนฐานของความเปนประชาธิปไตย เคารพ 
ในความคิดเห็นของผูเรียน ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
ใหความสำคัญ และเอ้ืออาทรตอทุกคนเทาเทียมกัน  
พยายามสรางหองเรียนใหเปนหองเรียนท่ีปราศจาก
ความกลัว โดยใหผูเรียนไดแสดงออกในทุกทางอยาง
เปนอิสระบนพ้ืนฐานของความเคารพในกฎ กติกา  
ที่รวมกันสรางขึ้น 

  8.1.4  ครู อาจารย ผูสอนในทุก

ระดับ สามารถนำรูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต ไปปรับใชในหองเรียน
ปกติได โดยปรับกิจกรรม/เกม ใหเขากับเน้ือหาวิชา 

ที่สอน  เนื่องจากครู อาจารย ผูสอน มีเวลาอยางนอย 
1 ภาคเรียน ท่ีจะดำเนินการสอดแทรกในเน้ือหา สาระ
การเรียนการสอน และควรใหการเสริมแรงดวย เชน 
ในกิจกรรมหลัก ใหผูเรียนทดลองรักษาศีล และเจริญ
สมาธิตามหลักอิทธิบาท แลวรายงานดวยตนเองทั้ง

ดวยวาจาและลายลักษณอักษร โดยมีขอตกลงเบ้ืองตน
วา จะรายงานดวยความสัตยจริง ปฏิบัติไดหรือไม  
ไมสำคัญขอใหผูเรียนใชความตั้งใจ ความพยายาม 
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ความเอาใจใสและสติปญญาไตรตรอง แลวใหเปน
คะแนนเก็บ ทั้งน้ีจะตองมีการระดมสมอง แลกเปล่ียน
เรียนรูกับผูเรียน และชักชวนใหรวมกิจกรรมดวยความ
สมัครใจ 

  8.1.5  หากผูสอน ตองการนำรูป
แบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ฯ ไปปรับใชใน
หองเรียน  ตองเรียนรูและทำความเขาใจอยางชัดเจน
และถองแทถึงกระบวนการไตรสิกขา และการสราง
ศรัทธาดวยความเปนกัลยาณมิตรอยางจริงใจ และ
ตองทำความเขาใจในเนื้อหาหลักของแรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต ดวย รวมทั้ง 
ตองเขาใจดวยวา ทำไมจึงตองเปน “ไตรสิกขา” 
(ศีล สมาธิ ปญญา = สะอาด สงบ  สวาง)  เพราะ
ไตรสิกขาเปนสวนเสริมซ่ึงกันและกัน ศีล ชวยใหจิตใจ
สะอาดและบริสุทธ์ิ เหมาะแกการมีสมาธิและพัฒนา
ปญญา  ในขณะเดียวกัน สมาธิก็เปนรากฐานสำคัญ
ที่ทำใหจิตใจม่ันคงมีพลัง ปญญา ชวยใหรูจักคิด 
ไตรตรอง พิจารณา เม่ือรวมกันก็จะทำใหจิตใจสะอาด 
เขมแข็งมีพลังใชสติปญญา เพ่ือพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีตองการไดอยางถูกตองตามทำนอง 
คลองธรรม 

 8.2 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยตอไป 
  8.2.1  ควรนำกระบวนการพัฒนา

ตามหลักไตรสิกขา ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน  ไปทดลองใช

กับเยาวชน  ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
และผูตองขังท่ีเตรียมความพรอมกอนปลอยและ
เยาวชนกลุมดอยโอกาสกลุมอ่ืนๆ ดวย โดยปรับ

กิจกรรมใหเหมาะสมกับบริบทของผูเรียน  เพราะหาก

สามารถทำไดสำเร็จ  จะชวยใหเยาวชนเหลานั้น  เมื่อ
ออกจากสถานพินิจ มาใชชีวิตในสังคมปกติ จะมี
กำลงัใจ  ความอดทน  ความพากเพยีร  ความเอาใจใส
และรูจักใชสติปญญาไตรตรอง  ใครครวญในการดำเนิน
ชีวิต อยางนอยก็เปนประโยชนตอตัวตนเอง และครอบครัว 
อนัจะสงผลไปถงึความสงบเงยีบของสังคมดวย 

  8.2.2 ควรนำกระบวนการพัฒนา
ตามหลักไตรสิกขา  ไปพัฒนาคุณธรรมดานอื่นๆ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย  ใหมีคุณคาเปน
ประโยชนตอตนเอง ผูอ่ืน  และสังคม  เชน  การพัฒนา
วินัย  การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เปนตน 
แลวปรับตัวกิจกรรมและเกมใหเนนไปในทางคุณธรรมท่ี
จะตองการนำมาพัฒนา   

  8.2.3  ควรมีการวิจัยในระยะยาว 
ดวยการติดตาม ประเมินผล และใหกำลังใจ เปนการ
เสริมแรงทางบวก  โดยผูวิจัย ควรใชเวลาประมาณ  
3 ป เปนการใหการเสริมแรงอยางตอเนื่อง และจะ
ตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ
อยางตอเนื่องดวย ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนที่เคยเขารวม
การพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิตามแนวคิดของ  
ป.อ.ปยุตโต เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร 
ซึ่งจะเปนการพัฒนาเยาวชนใหเกิดการเรียนรูดวย
ตนเองอยางยั่งยืน 

  8.2.4  ควรดำเนินการวิจัยเก่ียว

กับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเต็ม
รูปแบบทุกรายวิชา โดยใชกระบวนพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขามาประยุกตใหเขากับบริบทของโรงเรียนเพื่อ

สรางคุณลักษณะ อันพึงประสงคของนักเรียน และ
เพื่อเปนอัตตลักษณของโรงเรียน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยความเส่ียงในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในเขตภาคกลาง และเพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจำนวน 333 แหง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบง
ประเภท ผูใหขอมูลคือผูอำนวยการโรงเรียน รองผูอำนวยการโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบในเรื่องการบริหาร 
ความเส่ียงในสถานศึกษา ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาจำนวน 
1,665 คน การพิจารณาวิธีการไดมาซึ่งการบริหารความเสี่ยงใชรูปแบบการอางอิงผูเชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใชใน
การเกบ็รวบรวบขอมลูคอื แบบสมัภาษณเชิงโครงสรางและแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลูไดแกคา
ความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
การทดสอบคา t (t-test) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยความเส่ียงในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคกลาง ประกอบดวย
ความเส่ียงดานการเรียนการสอน ดานความม่ันใจทางการศึกษา ดานงบประมาณ ดานส่ิงแวดลอมและดาน
การบริหารจัดการความปลอดภัย โดยปจจัยความเส่ียงของสถานศึกษาในเมืองและนอกเมืองมีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) สำหรับแนวทางการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาระดับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตภาคกลางพบวา 2.1) ปจจัยความเส่ียงดานการเรียนการสอนมีโอกาสเกิดผลกระทบ

ความเส่ียงนอย จำนวน 154 แหง ระดับปานกลางจำนวน 78 แหง และในระดับมากจำนวน 101 แหง  
ทั้งน้ีสวนใหญใชวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเสี่ยงรวมไปถึง
ถายโอนความเสี่ยง 2.2) ปจจัยความเส่ียงดานความม่ันใจทางการศึกษา มีโอกาสและผลกระทบความเส่ียง

นอยจำนวน 106 แหง ระดับปานกลางจำนวน 191 แหง และระดับมากจำนวน 41 แหง สวนใหญใชวิธีการ
ควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเสี่ยงรวมถึงการมีสวนรวมของภาคีคือชุมชนผูปกครองและ 
ผูประกอบการ 2.3) ปจจัยความเส่ียงดานงบประมาณ มีโอกาสและผลกระทบความเส่ียงนอยจำนวน  
178 แหง ระดับปานกลาง จำนวน 130 แหง และระดับมากจำนวน 25 แหง สวนใหญใชวิธีการบริหาร 

*     อาจารย ดร.ประจำคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
* *  ผูอำนวยการโรงเรียนวัดปทุมวนาราม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
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ความเส่ียงโดยการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเสี่ยง 2.4) ปจจัยความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 
มีโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงนอยจำนวน 126 แหง ระดับปานกลางจำนวน 86 แหง และระดับมาก
จำนวน 121 แหง สวนใหญใชวิธีการบริหารความเส่ียงโดยการควบคุมและหามาตรการในการปองกัน 
ความเสี่ยงรวมไปถึงถายโอนความเสี่ยง 2.5) ปจจัยความเสี่ยงดานการบริหารจัดการความปลอดภัย มีโอกาส
และผลกระทบความเส่ียงนอย จำนวน 122 แหง ระดับปานกลางจำนวน 122 แหง และระดับมากจำนวน  
89 แหง สวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเสี่ยงรวมไปถึงการมีสวนรวม 
ของนักเรียน ผูปกครอง บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

คำสำคัญ : การบริหารความเสี่ยง  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคกลาง 
 

Abstract 

The objectives of this research were to find 1) the risk factors in basic education schools 
in central region and 2) guidelines for the risk management in basic education schools central 
region. The samples were 333 basic education schools in central region, where the respondents 
were school directors, assistance school directors, teachers responsible for risk management 
orinternal control in school, and basic education committees with the total of 1,665.The risk 
management in basic education schools in central region was acquired via experts’ references.
The data collected by using document analysis, structured interviews, and questionnaires.  
The statistical data were analyzed by using frequency, percentage, mean ( ), standard deviation  
(S.D.), t-test and content analysis. 

The research findings revealed that :  
1) The risk factors in basic education schools central region consisted ; learning and 

teaching process, confidence in education, finance, environment, and safety management. The 
difference in risk factors between rural and urban area cluster was found at 0.05 level. 

2) The guidelines for the risk management in each component were suggested asfollows: 
    2.1 The risk factor sand impact on teaching and learning have less risk of 154, medium 

78 and very level 101. The risk in learning and teaching process should be reduced by risk control 
(treat) and risk transfer. 

    2.2 The risk factors and Impact on confidence in education have less risk of 106, 
medium 186 and very level 41. The risk in education should be reduced by risk control (treat) and 
community participation, parent and entrepreneurs. 

 2.3 The risk factors and Impact on finance have less risk of 178, medium 130 and very 
level 25. The risk in finance should be reduced by risk reduction / risk control(treat). 

 2.4 The risk factors and Impact on environmental component have less risk of 126, 
medium 86 and very level 121. The risk in environmental component should be reduced by risk 
control(treat) and risk transfer. 
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 2.5 The risk factors and Impact on safety management have less risk of 122, medium 
122 and very level 89.  The risk in safety management should be reduced by risk control (treat) 
and participation with student  parents, personnel and community committees in schools and 
stakeholders. 

Keyword : Risk Management , Basic Education Schools, Central Region 

 
บทนำ 

การบริหารงานขององคกรทุกประเภทท้ังใน
สวนของภาครัฐและภาคเอกชนทุกองคกรจะตั้ง
วัตถุประสงคไวชัดเจนเชนเพื่อคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือสรางผลกำไร เพ่ือการใหบริการประชาชนเปนตน
ไมวาจะกำหนดวัตถุประสงคไวเชนใดก็ตามการบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาวน้ันมักจะไมสมบูรณครบถวน
ตามท่ีตั้งไวเพราะองคกรมักจะประสบกับความเสี่ยง
อยูเสมอทั้งนี้อาจปรากฏในลักษณะที่แตกตางกัน 
ออกไป (สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,2550)  
ไมวาจะเปนความสูญเสียตอทรัพยสินสูญเสียโอกาส
เสียเวลาดำเนินงานสิ้นเปลืองคาใชจายทรัพยากร
และพลังงานรวมไปถึงการสงผลเสียตอสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของท้ังบุคลากรและผูรับบริการอีกดวย  
(ธารชุดา อมรเพชรกุล, 2546)นอกจากน้ียังพบความ
เส่ียงจากส่ือตางๆ มีการพาดหัวขาวในหนาหนังสือพิมพ
หลายฉบับเรื่องเสี่ยง – เจ็บ - เสียชีวิตชีวิตลูกในรั้ว
โรงเรียน กรณีขาวสาวใหญบุกไลแทงเด็กนักเรียนเซนต
โยเซฟเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตกอาคาร

เรียน หรือแมแตเด็กจมน้ำเสียชีวิตในสระน้ำของ
โรงเรียนลูกโลกลมทับเด็กนักเรียนเสียชีวิตในโรงเรียน
ประตูโรงเรียนลมทับเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนถูกไฟฟา
ดูดเสียชีวิตในขณะท่ีกดน้ำด่ืมในโรงเรียนและอุบัติเหตุ
อีกมากมายที่เกิดข้ึนกับเด็กนักเรียน และเยาวชน 

ในรอบปที่ ผ านมาน้ีลวนเปนเหตุการณที่สร าง 
ความเศราสลดใหแกพอแมบุคคลใกลชิดและสังคม 
อยางมาก กระทรวงศึกษาธิการสำนักการศึกษา

กรุงเทพมหานครไดรวมมือกับศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริม
ความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก 
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดีและ 

หนวยงานอีกหลายแหงโดยการสนับสนุนของสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพไดดำเนินการโรงเรียนปลอดภัย 
20 แหงในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด ในการ
พัฒนากระบวนการสรางความปลอดภัย 6 ดานดวย
กันคือ1) สิ่งแวดลอม 2) ระบบคุมครองการเดิน 
ทางไปกลับโรงเรียน 3) การจัดกิจกรรมการศึกษา  
4) การสอนหลักสูตรความปลอดภัย 5) แผนฉุกเฉิน
ในโรงเรียนและ 6) ปญหาการศึกษาคือการขาด
บุคลากรฝายสนับสนุนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ครูมีวุฒิไมตรงกับวิชาท่ีสอนตามผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (อดิศักด์ิ ผลิตผลการพิมพ, 
2554) 

นอกจาก น้ี สำ นัก งานปลั ดก ระทรว ง
ศึกษาธิการไดเลือกระดับความสำเร็จของการจัดทำ
ระบบบริหารความเสี่ยงเปนหัวขอการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการซ่ึง

เปนตัวชี้วัดที่ 17 ที่หนวยงานในสังกัดตองดำเนินการ
และไดปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
ที่กำหนดใหสวนราชการตองมีการประเมินความเสี่ยง
และปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน อยางไรก็ตาม

ถึงแมวากระทรวงศึกษาธิการจะมีนโยบายแจงใหสถาน
ศึกษาปฏิบัติการจัดการบริหารความเส่ียงแลวก็ตาม
แตก็ยังพบวามีการบริหารความเส่ียงเพียงบางสวน

บางสถานศึกษาไมไดจัดทำการบริหารความเส่ียง
และบางสถานศึกษามีการจัดทำการบริหารความเส่ียง
แตไมครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาท้ังหมด เชน
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บริหารความเส่ียงเฉพาะดานงบประมาณโดยพบวามี
ความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตของเจาหนาท่ีการ
เงิน การเรียกเก็บเงินไมเปนไปตามระเบียบสถานศึกษา
การจายเงินโดยไมไดรับวัสดุ การจายเงินซ้ำในรายการ
เดียวกัน การรับเงินโดยไมบันทึกลงบัญชีหรือการนำ
เงินสดไปจายกอนและขาดการตรวจสอบการรับจาย
เงิน เปนตน จะเห็นไดวาการบริหารความเส่ียงในสถาน
ศึกษามีความสำคัญเปนอยางยิ่งในการลดมูลเหตุ
แตละโอกาสท่ีสถานศึกษาจะเกิดความเสี่ยงใหระดับ
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตใหอยูในระดับท่ีสถาน
ศึกษายอมรับได ประเมินได ควบคุมไดและตรวจสอบได
อยางมีระบบ (สำนักปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
ทั้ ง นี้ ห า กสถ านศึ กษ า ไม ด ำ เ นิ น ก า รบ ริ ห า ร 
ความเส่ียงใหครอบคลุมงานในสถานศึกษาก็จะทำให
การดำเนินงานไมบรรลุพันธกิจและเปาหมายของ 
สถานศึกษาได ดั้งน้ันสถานศึกษาจะตองคำนึงถึง
เปาหมายตามภารกิจหลักของสถานศึกษาและ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของตนสังกัด
และเพ่ือใหการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพครอบคลุมปจจัย
ความเส่ียงทางดานการศึกษาในปจจุบัน ผูวิจัยจึงใช
แนวคิดของเกรยและลาสนั(Gray and Larson,2006) 
มาประยุกตเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีจะศึกษา
ถึงปจจัยความเส่ียงในสถานศึกษาและการพิจารณา
เพ่ือหาแนวทางในการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคกลางซ่ึงจะเปน

ประโยชนตอการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยความเส่ียงในสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคกลาง 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารความ

เส่ียงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาคกลาง 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. การวิจัยเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive

research) ที่มีแผนแบบการวิจัยแบบกลุมตัวอยาง 
เดยีวตรวจสอบสภาวการณไมมกีารทดลอง (The one 
shot non-experimental case study design) 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.1 ประชากรประชากรท่ีใชในการวิจัย

คร้ังน้ีไดแกสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตภาคกลาง จำนวน 1,844 แหง 

 2.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางคือ
สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจำนวน 333 แหง (กำหนดตามตาราง 
Yamane’ 1970) ในระดับความเชื่อม่ัน 95% ใช 
วิธีการสุมแบบแบงประเภท (Stratified Random 
Sampling) โดยเทียบบัญญัติไตรยางคตามสัดสวน
ของจังหวัด ซึ่งกลุมผูใหขอมูลประกอบดวย 5 คน คือ
ผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษา  
ครูผูสอนหรือผูที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงใน
สถานศึกษา  ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.1 ตัวแปรพ้ืนฐาน คือตัวแปรท่ีเก่ียว

กับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูลไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาและประสบการณการทำงาน 

 3.2 ตวัแปรท่ีศกึษา คอืตวัแปรท่ีเกีย่วของ 
กับปจจัยการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา ไดแก
ความเสี่ยงดานการเรียนการสอน ดานความมั่นใจ

ทางการศึกษา ดานงบประมาณ ดานสิ่งแวดลอมและ
ดานการบริหารจัดการความปลอดภัย 

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 4.1 แบบสัมภาษณเชงิโครงสรางสำหรบั 
ผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือนำขอมูลมาวิเคราะหในการ
สรางเคร่ืองมือวิจัย โดยกำหนดประเด็นการสัมภาษณ

จากตัวแปร 5 ดาน 
 4.2 แบบสอบถามปจจัยเส่ียงและผล 

กระทบในสถานศึกษาโดยลักษณะแบบสอบถามเปน

การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานภาคกลาง 
ดวงใจ  ชนะสิทธิ์, อรพรรณ  ตูจินดา 
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แบบมาตรประมาณคา 3 ระดับตามวิธีของไลเคิรท 
นำแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 ทาน 
ตรวจสอบมีคา IOC เทากับ 0.80 และนำไปทดลอง
กับกลุมท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจำนวน 
30 คน นำมาหาคาความเช่ือมั่นของแบบวัดดวย 
การหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach) พบวาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา  
ทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.969 

5. การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลเร่ิมดำเนินการเก็บขอมูลดวย
ตนเองและทางไปรษณียและวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 5.1 วิเคราะหขอมูลข้ันพ้ืนฐาน เชน 
เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณการทำงาน
ใชการคำนวณคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 5.2 วิเคราะหคาระดับพฤติกรรมของ 
ผูตอบแบบสอบถามปลายปดแบบมาตรประมาณคา 
3 ระดับท้ังน้ีในการวิเคราะหถือวาคาเฉล่ียของคะแนน 
ที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลตกอยู
ในชวงใดก็แสดงวาเปนลักษณะการปฏิบัติที่ตรง 
ตามสภาพท่ีเปนจริงโดยผูวิจัยไดกำหนดเกณฑใน
การวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best, 1981) 
ดังนี้ 

คาเฉล่ีย 2.50 – 3.00 คะแนนหมายถึง
ความถี่ที่เกิดขึ้นหรือมีผลกระทบตอสถานศึกษามาก 

คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 คะแนนหมายถึง

ความถี่ที่ เกิดข้ึนหรือมีผลกระทบตอสถานศึกษา
คอนขางมาก 

คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 คะแนนหมายถึง

ความถี่ที่เกิดขึ้นหรือมีผลกระทบตอสถานศึกษานอย 
การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากขอคำถามปลาย

เปดเก่ียวกับขอเสนแนะอ่ืนๆ ตอการบริหารความเส่ียง
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

 5.3 วิเคราะหความเสี่ยงและการจัด

ลำดับความเส่ียงโดยเกณฑในการจัดลำดับความสำคัญ
ของความเส่ียงผูวิจัยไดกำหนดเกณฑโดยใชแนวคิด
ของเบสท (Best) เปนฐานในการวิเคราะหดังนี้ 

คะแนนจากผลคูณระหวางคาเฉล่ียความ
เสี่ยงกับคาเฉลี่ยผลกระทบอยูระหวาง 6.25-9.00 
คะแนนหมายถึงมีความเสี่ยงระดับมาก 

คะแนนจากผลคูณระหวางคาเฉล่ียความ
เสี่ยงกับคาเฉลี่ยผลกระทบอยูระหวาง 2.25-6.24 
คะแนนหมายถึงมีความเส่ียงระดับปานกลางหรือระดับ
คอนขางมาก 

คะแนนจากผลคูณระหวางคาเฉล่ียความ
เสี่ยงกับคาเฉลี่ยผลกระทบอยูระหวาง 1.00-2.24 
คะแนนหมายถึงมีความเสี่ยงระดับนอย 

 5.4 การวิเคราะหความแตกตางของ
ปจจัยความเส่ียงในสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจำแนกตามสถานศึกษาท่ีอยูในเมืองและ
นอกเมืองใชการทดสอบคาที (t-test)   

 
ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเร่ืองการบริหารความเสี่ยง
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคกลาง
สรุปไดดังนี้ 

1. ปจจัยความเส่ียงในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตภาคกลางพบวามีปจจัย

ความเส่ียงคือ ดานการเรียนการสอน ดานความม่ันใจ
ทางการศึกษา ดานงบประมาณ ดานสิ่งแวดลอมและ
ดานการบริหารจัดการความเส่ียงโดยผลการวิเคราะห
พบวาสถานศึกษาท่ีอยูในเมืองและนอกเมืองมีระดับ

ความเสี่ยงดานการเรียนการสอนมากท่ีสุดคิดเปน
รอยละ 22.20 สำหรับสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในเขต 
อำเภอเมืองมีระดับความเส่ียงมากท่ีสุดในปจจัย 
ความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมคิดเปนรอยละ 35.50 และ

สถานศึกษาท่ีตั้งอยูนอกเขตอำเภอเมืองมีระดับ 
ความเสี่ยงมากที่สุดในปจจัยความเสี่ยงดานการเรียน
การสอนคิดเปนรอยละ 20.50 

การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานภาคกลาง 
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185

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

2. แนวทางการบริหารความเส่ียงในสถาน
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคกลางพบวา
ปจจัยความเส่ียงดานการเรียนการสอนมีโอกาสเกิด
ผลกระทบความเส่ียงนอย จำนวน 154 แหง ระดับ
ปานกลางจำนวน 78 แหง และในระดับมากจำนวน 
101 แหง ทั้งน้ีสวนใหญใชวิธีการบริหารความเส่ียง
โดยการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความ
เส่ียงรวมไปถึงถายโอนความเสี่ยง ปจจัยความเส่ียง
ด านความมั่ น ใจทางการ ศึกษามี โอกาสและ 
ผลกระทบความเสี่ยงนอยจำนวน 106 แหง ระดับ
ปานกลางจำนวน 191 แหง และระดับมากจำนวน 
41 แหง สวนใหญใชวิธีการควบคุมและหามาตรการ
ในการปองกันความเสี่ยง รวมถึงการมีสวนรวมของ
ภาคี คือ ชุมชนผูปกครองและผูประกอบการปจจัย
ความเส่ียงดานงบประมาณ มีโอกาสและผลกระทบ
ความเสี่ยงนอยจำนวน 178 แหง ระดับปานกลาง 
จำนวน 130 แหง และระดับมากจำนวน 25 แหง สวน
ใหญใชวิธีการบริหารความเส่ียงโดยการควบคุมและ
หามาตรการในการปองกันความเส่ียง ปจจัยความ
เส่ียงดานสิ่งแวดลอมมีโอกาสและผลกระทบความ
เส่ียงนอยจำนวน 126 แหง ระดับปานกลางจำนวน 
86 แหง และระดับมากจำนวน 121 แหง สวนใหญใช
วิธีการบริหารความเส่ียงโดยการควบคุมและหา
มาตรการในการปองกันความเส่ียงรวมไปถึงถายโอน
ความเส่ียง  ปจจัยความเส่ียงดานการบริหารจัดการ                  

ความปลอดภัย มีโอกาสและผลกระทบความเส่ียง
นอย จำนวน 122 แหง ระดับปานกลางจำนวน  

122 แหง และระดับมากจำนวน 89 แหง สวนใหญ 
ใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกัน 
ความเสี่ยงรวมไปถึงการมีสวนรวมของนักเรียน 

ผูปกครองบุคลากรในสถานศึกษาชุมชนคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากขอคนพบในการวิจัยเรื่องการบริหาร

ความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ในเขตภาคกลางพบวาปจจัยความเส่ียงในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีปจจัยความเส่ียง คือ 
ดานการเรียนการสอนพบวาสอดคลองกับแนวคิด
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยท่ีไดเสนอความเส่ียง
ทางดานการเรียนการสอนอันไดแกความเสี่ยงใน 
ดานการวัดและประเมินผล กระบวนการเรียนการ
สอนการพัฒนาหลักสูตร ตำราเอกสาร คุณภาพ
วิทยานิพนธ  การคัดเลือกนิสิต สอดคลองกับแนวคิด
ของสมชาย ไตรรัตนภิรมย (2549) ท่ีไดแบงความเส่ียง
ดานการดำเนินงานออกเปน 5 ดาน คือ ความเส่ียง
ดานช่ือเสียง การยอมรับ  ความเส่ียงดานกลยุทธธุรกิจ  
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี ความเสี่ยงดานระบบการ
ดำเนินงานภายใน  ความเส่ียงดานการบริหารงาน
ผิดพลาดและการทุจริต สอดคลองกับเดวิดอัฟการ  
(2550) กลาวถึงความเส่ียงเก่ียวกับการดำเนินงาน
โดยครอบคลุมไปถึงความลมเหลวในการควบคุมและ
ทำตามขอบังคับความลมเหลวในการประสานความ
รวมมือกับหุนสวนธุรกิจสวนปจจัยความเส่ียงดาน
ความมั่นใจทางการศึกษาสอดคลองกับมหาวิทยาลัย
เคลมสัน (2550) ท่ีไดเสนอความเส่ียงดานความม่ันใจ
ทางการศึกษาซ่ึงประกอบดวยความสามารถใน 
การดูแลนักเรียนในโรงเรียนการแลกเปล่ียนในการให
บริการทางการศึกษาและการมอบหมายหนาท่ีดาน
ส่ิงแวดลอมสอดคลองกับแนวคิดของสภาเศรษฐศาสตร

โลก (2550) ท่ีกลาวถึงการเปล่ียนแปลงของบรรยากาศ
ภายในและภายนอกความเส่ียงของน้ำภัยพิบัติธรรมชาติ
ทีเ่กิดจากพายุภยัพิบตัธิรรมชาตทิีเ่กิดจากแผนดินไหว
ภัยพิบัติธรรมชาติท่ีเกิดจากอุทกภัยในดานงบประมาณ
เปนความเส่ียงท่ีเกิดจากการเบิกจายงบประมาณไม

เปนไปตามแผนงบประมาณถูกตัดงบประมาณ 
ที่ไดรับไมสอดคลองกับสถานการณของภารกิจที่
เปล่ียนแปลงไปทำใหการจัดสรรไมพอเพียงความเส่ียง

ดานกฎระเบียบ/ขอกำหนดประกอบดวยความเส่ียง 
ที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ
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กฎหมายท่ีเกี่ยวของไดหรือกฎระเบียบหรือกฎหมาย 
ทีม่อียูไมเหมาะสมหรือเปนอุปสรรคตอการปฏบิตังิาน 
สอดคลองกับเจมสรอท (2548) ไดนำเสนอความเส่ียง
ทางดานกระบวนการคุณภาพของการบริการการทำงาน
ที่ไมมีประสิทธิภาพการไรสมรรถภาพการหยุดชะงัก
ของธุรกิจกลยุทธในการดำเนินงานและเพ่ือนรวม
งานการหยุดชะงักของธุรกิจขอมูลขาวสารคุณภาพ
ของขอมูลความลาสมัยของขอมูลและเทคโนโลยี
สอดคลองกับเจริญ เจษฎาวัลย (2548) ไดนำเสนอ
ความเสี่ยงการบริหารการเงินที่เกิดจากการสูญเสีย
รายไดการมีรายจายที่ไมจำเปนการทุจริตรายงาน
ทางการเงินการบันทึกบัญชีผิดพลาดความปลอดภัย
ของเงินสด 

สำหรับแนวทางการบริหารความเส่ียงใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตภาค
กลางโดยปจจัยความเสี่ยงดานการเรียนการสอนพบ
วาสวนใหญใชวิธีการบริหารความเส่ียงโดยการควบคุม
และหามาตรการในการปองกันความเสี่ยงรวมไปถึง
การถายโอนความเส่ียงและเม่ือพิจารณาในรายละเอียด
ของการจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงแลว
สอดคลองกับบทความของสุรชัย เทียนขาว (2548) ที่
กลาวถึงสภาพจริงของปญหาการศึกษาท่ีเกิดขึ้นพบ
วาสถานศึกษาการขาดบุคลากรฝายสนับสนุนในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะในโรงเรียนประถมศึกษา

และมัธยมศึกษานับวาเปนปญหาเรงดวนที่จะตอง
เรงรัดแกไข เนื่องจากคุณภาพการศึกษาของผูเรียน
ในประเทศโดยรวมจากการประเมินผลจากสำนักตางๆ 
ชี้ใหเห็นวาคุณภาพการศึกษายังอยูในลำดับกลางๆ

ไปทายๆ ในระบบ ranking แมวาเราจะดำเนิน 

การปฏิรูปครูดวยระบบตางๆ ท้ังการผลิตครูการพัฒนา
ครูการกำหนดมาตรฐานดานครูและการใหรางวัล
ตอบแทนก็ตามแตการปฏิบัติจริงของครูในโรงเรียน

ตางๆ จะตองทำงานในสวนงาน 2 สวนคือสวนงาน
สนับสนุนและสวนงานสอน ครูตองทำเองท้ังหมดทุก
ภารกิจ พูดงายๆ ก็คือครูจะตองเปนเจาหนาท่ีธุรการ

ในเวลาเดียวกันกับเปนผูสอนทำใหไมมีเวลาในการ
ออกแบบการสอนเตรียมการสอนพัฒนาเด็กและบริการ
วิชาการแกเด็กโดยเฉพาะอยางย่ิงในโรงเรียนขนาด
กลางและเล็กเปนเร่ืองท่ีจำเปนเรงดวนคอนขางมากที่
รัฐบาลจะตองจัดหาคนไปทำงานดานการสนับสนุน
ใหกับโรงเรียนทุกแหง สำหรับความเส่ียงในเรื่องของ
การกำกับและติดตามการวัดและประเมินผลและ
ความเครียดในการปฏิบัติงาน ถึงแมวาสวนใหญอยู
ในระดับนอยก็ตามแตมีหลายประเด็นท่ีมีระดับโอกาสท่ี
จะเกิดความเส่ียงและระดับผลกระทบอยูในระดับ
คอนขางมาก ซึ่งในการบริหารความเส่ียงจำเปนที่จะ
ตองบริหารจัดการกอนประเด็นอ่ืนๆ คือการลาออก
กลางคันของนักเ รียนอันเ น่ืองมาจากการยาย 
ติดตามครอบครัว การตรวจสอบคุณภาพของขอสอบ
ความเครียดในการปฏิบัติงานอันเน่ืองมาจากเคย
ประสบปญหาความยุงยากเก่ียวกับภาระงานนอกเหนือ
จากงานสอน ความเครียดท่ีเก่ียวกับความรูความ
สามารถท่ีตองใชในการทำงานและความเครียดท่ี 
เกี่ยวกับปฏิสัมพันธของครูกับผูบริหาร สำหรับปจจัย
ความเส่ียงดานงบประมาณพบวาสวนใหญใชวิธีการ
บริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการ 
ในการปองกันความเ ส่ียงและเ ม่ือพิจารณาใน 
รายละเอียดของการจัดลำดับความสำคัญของ 
ความเส่ียงแลวสอดคลองกับงานวิจัยของประกอบ    
กุลเกล้ียง (2550) ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง“รูปแบบการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือปองกันคอรัปชั่นในสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน” โดยการคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได
ลุกลามไปสูสถาบันการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐมีความ
สลับซับซอนและยาก แกการตรวจสอบเชนการเรียก

การรับหรือยอมรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่น
ใดโดยมิชอบ การเบียดบังยักยอกหรือนำทรัพยสิน
ของทางราชการไปใชสวนตัวโดยทุจริตการเบิกจาย
เงินงบประมาณไมโปรงใส การเบิกจายเงินนอก
งบประมาณไมโปรงใส การดำเนินการจัดซื้อจัดจาง

ใน สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีการจางไมโปรงใส
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โดยผลการวิจัยพบวาการคอรัปช่ันยังมีปรากฏในสังคม
ไทยและมีความซับซอนยากแกการตรวจสอบเน่ืองจาก
วัฒนธรรมของคนไทยและขาราชการครูในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานมีการจัดโครงสรางสถานศึกษาไมสอดคลอง
ตอภารกิจที่เปลี่ยนไปสูการกระจายอำนาจสอดคลอง
กับคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายใน
องคกร (2551) ท่ีกลาวถึงการบริหารจัดการความเส่ียง
ดานการเงินวาความเส่ียงที่ควรพิจารณาในลำดับ 
ตนๆ คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเบิกจายงบประมาณ
ไมเปนไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณท่ี
ไดรับไมสอดคลองกับสถานการณของภารกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปทำใหการจัดสรรไมพอเพียงในดาน
ปจจัยความเส่ียง ดานความม่ันใจทางการศึกษาพบ
วาสวนใหญใชวิธีการบริหารความเส่ียงโดยการควบคุม
และหามาตรการในการปองกันความเสี่ยงรวมไปถึง
การมีสวนรวมของภาคีคือชุมชน ผูปกครองและ 
ผูประกอบการและเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของ
การจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงแลวสอดคลอง
กับงานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลเบลลีวิล (2552) ที่
พบวาการฟองรองระหวางนักเรียนกับวิทยาลัย 
แหงหนึ่งซึ่งเปนขอสัญญาท่ีมีลักษณะธรรมชาติซึ่ง
เก่ียวกับขอตกลงในการรับสมัครเรียนของวิทยาลัย
และในชวงศตวรรษท่ีผานมาจำนวนคดีตางๆ ในศาล
ที่เก่ียวของกับการศึกษาและขอหาในการละเมิด 
ขอตกลงกับนักศึกษาเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ อยางนาตกใจ
ดังน้ันผูบริหารจึงควรมีความรอบคอบและจำเปนท่ี

จะตองเรียนรูในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงใหมาก
ยิ่งขึ้น ในดานปจจัยความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมพบวา
สวนใหญใชวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุม

และหามาตรการในการปองกันความเสี่ยงรวมไปถึง
การถายโอนความเส่ียงและเม่ือพิจารณาในรายละเอียด
ของการจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงแลว
สอดคลองกับผลงานวิจัยของเฟนเซลและโอ’เบรนเนน 
(2550) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาความเส่ียงของ

เด็กชาวอเมริกันท่ีอาศัยอยูในแอฟริกาตอบรรยากาศ

แรงจูงใจและผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการท่ีมีผลตอโรงเรียน
ซึ่งเปนการวิจัยเก่ียวกับปจจัยบรรยากาศในโรงเรียน
กับแรงจูงใจและการดำเนินการทางวิชาการเปน 
สิ่งเปราะบาง โดยเฉพาะอยางย่ิงนักเรียนชาวอเมริกัน 
ที่อาศัยอยูในแอฟริกาที่อยูในเขตพื้นท่ีเส่ียง ผลการ
ศึกษาพบวาเปนไปตามสมมติฐานขอมูลการวิจัย
สนับสนุนโมเดลท่ีกำหนดและเสนอแนะถึงความสำคัญ
ของส่ิงแวดลอมของโรงเรียนซ่ึงนักเรียนเห็นวาเปน 
สิ่งท่ีดี นาสนุกและเพลิดเพลินใจและควรมีขอตกลง
ทางวิชาการระหวางนักเรียนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่เส่ียง
ดวยผลการวิจัยดังกลาวมีความสำคัญตอบทบาท
ของครูในการสรางบรรยากาศเชนเดียวกัน ทายสุด
คือปจจัยความเสี่ยงดานการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยพบวาสวนใหญใชวิธีการบริหารความเสี่ยง
โดยการควบคุมและหามาตรการในการปองกัน ความ
เส่ียงรวมไปถึงการมีสวนรวมของนักเรียน ผูปกครอง
บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน คณะกรรมการสถาน
ศึกษาและผูท่ีเก่ียวของและเม่ือพิจารณาในรายละเอียด
ของการจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงแลว
สอดคลองกับงานวิจัยของประกอบ กุลเกลี้ยง (2550) 
ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารความเส่ียงเพ่ือ
ปองกันคอรัปช่ันในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ 
ซึ่งพฤติกรรมการคอรัปช่ันไดกลาวถึงการใชเอกสาร
ปลอมการใชเวลาราชการไปหาประโยชนแกตนเอง
การออกคำส่ังสถานศึกษาท่ีขัดตอระเบียบกฎหมาย
การละทิ้งหรือทอดท้ิงหนาที่การพิจารณาความดี

ความชอบขัดตอหลักเกณฑวิธีการท่ีกำหนดสอดคลอง
กับคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายใน
องคกร (2551) ท่ีกลาวถึงการบริหารจัดการความเส่ียง

ดานการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบซ่ึงความเส่ียงท่ี
เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของไดหรือกฎระเบียบหรือกฎหมาย
ที่มีอยูไมเหมาะสมหรือเปนอุปสรรคตอการดำเนิน
งานเปนลำดับตนๆ ที่จะตองบริหารจัดการความเสี่ยง

ตอไป 
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ปจจัยที่มีผลตอการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 
ของครูชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
Factors affecting secondary school teachers’ use of e-Learning 

 
ธีรวดี  ถังคบุตร* 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสของครูชั้นมัธยมศึกษาตอนตน” 
เปนการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษาความตองการของครูชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเรยีนการ
สอนอิเล็กทรอนิกสของครูชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยพบวา 1) ความตองการของครูชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 3 ดาน คือ ดานบุคคล ดานทรัพยากร และดานนโยบาย 
และ 2) ปจจัยที่มีผลมากตอการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสของครูชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ไดแก ความชัดเจน
ของเสียง ความคมชัดของภาพ คาใชจายในการเรียน ดาวนโหลดเน้ือหาไดรวดเร็ว โปรแกรมท่ีใชกับการเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกสใชงานงายและสะดวก ความรวดเร็วของการตอบขอสงสัย/ปญหา การออกแบบหนา
เว็บบทเรียนอยางสวยงาม ความเชื่อม่ัน/ความไววางใจตอหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส และภาษาที่ใชในการสื่อสารงายตอการทำความเขาใจ 

 

Abstract 

Factors affecting secondary school teachers’ use of e-Learning was designed using a 
qualitative methodology, and the objectives are 1) to study of the needs of secondary school 
teachers in Information and Communication Technology and 2) to study the factors affecting 

secondary school teachers’ use of e-Learning. The findings were 1) the needs of secondary school 
teachers use of in Information and Communication Technology in three dimensions of personal, 
resources and policy and 2) Factors affecting secondary school teachers’ use of e-Learning are 
the good audio quality, high quality picture, learning expense, high speed broadband ,easy-to-use 
e-Learning application, immediate response for questions and problems, the beautiful lay out in 

website design, the trust/rely on the e-Learning management system institution, and easy communicate 
language. 

* อาจารย ดร.อาจารยประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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บทนำ 
สังคมปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร (Information and Communication 
Technology : ICT) นับวามีบทบาทสำคัญใน 
การสรางเสริมโอกาสการเรียนรูใหแกประชาชน ใน
การเขาถึงขอมูลขาวสาร และความรูไดอยางกวางขวาง 
ทำใหเกิดการปรับตัว รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง กอให
เกิดประโยชนจากเทคโนโลยีอยางสรางสรรค (สำนัก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2549) ดังนั้น 
การเตรียมความพรอมใหทันตอการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีในอนาคต จึงนับวาเปนปจจัยสำคัญอยาง
ยิ่งตอการรักษาความสามารถในการแขงขันระดับ
ประเทศ การมุงพัฒนาใหระบบเศรษฐกิจของประเทศ
มีความเขมแข็ง และมีเสถียรภาพ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยี
หลายกลุมรวมกัน เพื่อกอใหเกิดการติดตอเชื่อมโยง 
หรือการจัดหา การวิเคราะหประมวลผล การจัดเก็บ 
การจัดการเผยแพรและการใชสารสนเทศ (ซ่ึงครอบคลุม
ตั้งแตขาวสารและขอมูลดิบจนถึงความรูวิชาการ) ให
เกิดประโยชนในรูปแบบของส่ือตางๆ ทั้งเสียง ภาพ 
และตัวอักษร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ครรชิต 
มาลัยวงศ, 2540; สุชาดา กีระนันทน, 2541 และสุขุม 
เฉลยทรัพย และคณะ, 2547) เทคโนโลยีสารสนเทศ
เขามามีบทบาทตอการศึกษา โดยเฉพาะเทคโนโลยี

ทางดานคอมพิวเตอรและการส่ือสารโทรคมนาคมมี
บทบาทท่ีสำคัญตอการพัฒนาการศึกษา ดังน้ี (สถาบัน
ราชภัฎสวนดุสิต, 2544) 

1) เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนชวย
เร่ืองการเรียนรู ปจจุบันมีเครื่องมือที่ชวยสนับสนุน
การเรียนรูหลายดาน เชน มีระบบคอมพิวเตอรชวย
สอน (Computer-Assisted Instruction: CAI) ระบบ
สนับสนุนการรับรูขาวสาร การคนหาขอมูลขาวสาร

เพื่อการเรียนรูใน World Wide Web เปนตน  
2) เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุน

การจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาสมัยใหม

จำเปนตองอาศัยขอมูลขาวสารเพื่อการวางแผน การ
ดำเนินการ การติดตามและการประเมินผล ซึ่งตอง
อาศัยคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสาร
ระหวางบุคคล ในเกือบทุกวงการท้ังทางดานการศึกษา
จำเปนตองอาศัยสื่อสัมพันธระหวางตัวบุคคล เชน 
การส่ือสารระหวางผูสอนกับผูเรียน โดยใชองคประกอบ
ท่ีสำคัญชวยสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพในการดำเนิน
งาน เชน การใชโทรศัพท โทรสาร ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส เทเลคอนเฟอเรนซ เปนตน 

รูปแบบของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในการจัดการเรียนการสอน ประกอบไป
ดวย การเขาถึงขอมูล การเตรียมการสอน การให 
การบาน การติดตอส่ือสาร การประมวลผลขอมูล 
การพัฒนาตนเอง และบูรณาการในกระบวนการเรียน
การสอน (กิดานันท  มลิทอง, 2548) ครอบคลุมการ
ใช งานเพื่อการศึกษาที่สำคัญ ไดแก 1) เปนเครื่องมือ
ติดตอส่ือสาร 2) เปนเคร่ืองมือคนควาและเขาถึงแหลง
สารสนเทศ และ 3) เปนเครื่องมือสรางสรรคโครงงาน 
(บุปผชาติ ทัฬหิกรณ, 2546) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงมี
บทบาทตอการจัดการศึกษา ไมวาจะเปนดานการ
บริหารการศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะ
มีสวนชวยใหครูจัดกิจกรรมไดหลากหลาย สงผลให
นักเรียนเรียนรูไดรวดเร็ว และเกิดความคิดสรางสรรค 
ดังน้ันครูหรือผูสอนจำเปนท่ีจะตองอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารมาเปนเครื่องมือสำหรับ
พัฒนาระบบการเรียนการสอน หรือสื่อการเรียนการ
สอน ซึ่งจะทำใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การ เ รียนการสอนบนฐานเทคโนโลยี 

(Technology-based learning) ครอบคลุมวิธีการ

เรียนรูหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรูบน
คอมพิวเตอร (Computer-based learning) การเรียนรู
บนเว็บ (Web-based learning) หองเรียนเสมือนจริง 
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(Virtual classrooms) ฯลฯ เปนตน ผูเรียนสามารถ
เรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนนวัตกรรมทางการ
ศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนที่มีอยูเดิม เปนการเรียน
ที่ใชเทคโนโลยีที่กาวหนา ดังนั้นปจจัยที่มีผลตอการ
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส จึงมีความสำคัญสำหรับ
การพัฒนาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ใหเกิด
ประสิทธิผลของการเรียนรู 

 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกสของครูชั้นมัธยมศึกษาตอนตน” 
เปนการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ  
(Quantitative Study) มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษา
ความตองการของครูชั้นมัธยมศึกษาตอนตนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ 2) เพื่อ
ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส
ของครูชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนที่ใชงานอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของบริษัท ธน
ธรรมเอ็ดดิวเคช่ัน จำกัด การสุมกลุมตัวอยางใชวิธี
การสุมแบบเจาะจง ไดแก ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 – 3 จำนวน 80 คน จาก 17 โรงเรียน ที่ใชงาน
อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของบริษัท 

ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม

โดยการสรางแบบสอบถามตามขอบเขตประเด็นท่ี

ศึกษาและจัดกลุมขอคำถามใหสอดคลอง กับ
วัตถุประสงคของงานวิจัย หลังจากน้ันจัดสงใหแก
ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาความ
สอดคลองเหมาะสมของเน้ือหา (Content Validity)             
ที่สอดคลองตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามใหกับ      

ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 รวมทั้งสิ้น 80 คน 
โดยขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  
จากนั้นทำการตรวจความสมบูรณของแบบสอบถาม
ดวยตนเอง หลังจากน้ันไดวิเคราะหขอมูลโดยนำ
แบบสอบถามมาจัดเรียงลำดับขอมูล และใหคะแนน
ตามลักษณะแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยวิธี
ทางสถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก  
คารอยละ  คาคะแนนเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน         
การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความตองการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปจจัยท่ีมี
ผลตอการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ใชเกณฑ 
ในการแปลความหมายขอมูลแบงออกเปน 4 ระดับ 
ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 0.50 หมายถึง  
ไมมีผล / ครูไมมีความตองการ 

คะแนนเฉลี่ย 0.51 - 1.50  หมายถึง   
มีผลระดับนอย / ความตองการในระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50  หมายถึง 
 มีผลระดับปานกลาง / ความตองการในระดับ
ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.00  หมายถึง   
มีผลระดับมาก / ความตองการในระดับสูง 

 
ผลการวิจัย 

 การนำเสนอผลการวิจัยเปน 2 สวน ซึ่ง

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 สวนที่ 1 ความตองการของครูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 การนำเสนอผลการวิจัยในสวนน้ี เปน

ผลการวิ เคราะหความตองการของครูระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารซึ่งมีรายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 1 

ปจจัยที่มีผลตอการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสของครูชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
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จากตารางที่ 1 โดยภาพรวมแลว ครูมีความ
ตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(  = 2.51) ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดานแลว พบวา ดานบุคล (  = 2.53) ครูมีความ
ตองการในระดับมาก สำหรับดานทรัพยากร (  = 

2.49) และดานนโยบาย (  = 2.50) ครูมีความตองการ
ในระดับปานกลาง  

ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ICT) ของครูระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ตน สามารถสรุปผลไดเปน 3 ดาน (ดังปรากฏตาม
ภาพที่ 1)  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความตองการดาน ICT: ดานบุคคล 
ไดแก การฝกอบรมดานส่ือการเรียนการสอนแบบดิจิทัล 
การศึกษาดูงาน ICT ในโรงเรียนตางๆ และสถาบัน
อุดมศึกษา การสนับสนุนใหเกิดเครือขายครูดาน ICT 
การเปดโอกาสใหแสดงผลงานดานส่ือการเรียนการ

สอนแบบดิจิทัลที่ผลิตขึ้น 

ตารางท่ี 1 ความตองการดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของครรูะดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน 

 

 (n = 80) 

 

  
 

 ( ) 

� S.D.  
 

 
 

 

1.  63.44 26.25 10.31 0.00 2.53 0.67  
2.  55.94 37.81 6.25 0.00 2.49 0.58  
3.  61.56 27.50 10.94 0.00 2.50 0.67  

 2.51 0.64  

ภาพที่ 1 ความตองการดาน ICT ของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

2. ความตองการดาน ICT: ดานทรัพยากร 
ไดแก การพัฒนาเครือขายอินทราเน็ตในโรงเรียนและ
เครือขายอินเทอรเน็ต การสนับสนุนอุปกรณดาน ICT 

สำหรับผลิตส่ือการเรียนการสอนแบบดิจิทัล เชน แผน 
CD การดูแลเครื่องมือและอุปกรณดาน ICT และหอง 
ICT สำหรับการเรียนการสอน 

3. ความตองการดาน ICT: ดานนโยบาย 

ปจจัยที่มีผลตอการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสของครูชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
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(n = 80) 

 � S.D.  

1.  2.52 0.63  
2.  2.51 0.61  
3.   2.71 0.45  
4.  2.72 0.44  
5.  /  2.57 0.61  
6.    

 
2.33 0.69  

7.  2.60 0.56  
8.  2.65 0.50  
9. /  /  

 
2.52 0.65  

10.  2.70 0.48  
 2.58 0.56  

ไดแก การจัดสรรงบประมาณดาน ICT การปรับปรุง
เนื้อหาของหลักสูตรใหสอดคลองกับความกาวหนา
ดาน ICT การกำหนดวิสัยทัศน และมีแผนการดำเนิน
งานดาน ICT ท่ีชัดเจน และผูบริหารมีนโยบายสนับสนุน
ดานไอซีทีเพื่อการศึกษา 

สวนท่ี 2 ปจจัยที่มีผลตอการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส 

การนำเสนอผลการวิจัยในสวนนี้ เปนผล
การวิ เคราะหปจจัยที่มีผลตอการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกสของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
ซึ่งมีรายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 2 

 ตาราง 2 ปจจัยที่มีผลตอการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส  

จากตารางท่ี 2 ปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส พบวา ความชัดเจนของเสียง 
(  = 2.72) รองลงมา ไดแก ความคมชัดของภาพ 
(  = 2.71) คาใชจายในการเรียน (  = 2.70) ดาวน
โหลดเนื้อหาไดรวดเร็ว (  = 2.65) โปรแกรมที่ใชกับ
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสใชงานงายและสะดวก 
(  = 2.60) ความรวดเร็วของการตอบขอสงสัย / ปญหา 
(  = 2.57) การออกแบบหนาเว็บบทเรียนอยางสวยงาม 
(  = 2.52) ความเชื่อมั่น/ความไววางใจตอหนวยงาน 
/ สถานศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส  
(  = 2.52) และภาษาที่ใชในการสื่อสารงายตอการ

ทำความเขาใจ ( = 2.51) ครูเห็นวาเปนปจจัยที่มีผล
ตอการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ระดับมาก  

สำหรับรูปแบบการนำเสนอท่ีใชมีเทคนิค
พิเศษ เชน กราฟก หรือภาพเคล่ือนไหว (  = 2.33) 
ครูเห็นวาเปนปจจัยที่มีผลตอการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส ระดับปานกลาง 

โดยภาพรวมแลว ปจจัยที่มีผลตอการเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกส (  = 2.58) ดังกลาวขางตน 
ครูเห็นวาเปนปจจัยที่มีผลตอการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส ระดับมาก 

ปจจัยที่มีผลตอการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสของครูชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 
ของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มี 10 ปจจัย  
โดยภาพรวมปจจัยดังกลาวมีผลมากตอการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส (ดังปรากฏตามภาพท่ี 2) ซึ่งมี 
รายละเอียดดังนี้ 

1. ปจจัยท่ีมีผลมากตอการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส ไดแก ความชัดเจนของเสียง ความคม
ชัดของภาพ คาใชจายในการเรียน ดาวนโหลด 

เน้ือหาไดรวดเร็วโปรแกรมที่ใชกับการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกสใชงานงายและสะดวก ความรวดเร็ว
ของการตอบขอสงสัย / ปญหา การออกแบบหนาเว็บ

บทเรียนอยางสวยงาม ความเช่ือมั่น/ความไววางใจ
ตอหนวยงาน / สถานศึกษา ที่จัดการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส และภาษาท่ีใชในการสื่อสารงายตอ
การทำความเขาใจ 

2. ปจจัยที่มีผลปานกลางตอการเรียนการ

สอนอิเล็กทรอนิกส ไดแก รูปแบบการนำเสนอท่ีใชมี
เทคนิคพิเศษ เชน กราฟฟก หรือภาพเคลื่อนไหว 

 

ภาพที่ 2 สรุปผลของปจจัยที่มีผลตอการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ความตองการของครูระดับชั้นมัธยม 

ศึกษาตอนตนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สามารถแบงไดเปน 3 ดาน ไดแก 1) ดานบุคคล  
2) ดานทรัพยากร และ 3) ดานนโยบาย เปนเหตุผล
สำคัญท่ีจะชวยผลักดันใหครูหรือผูสอนสามารถสราง
นวัตกรรมการเรียนการสอนจากรูปแบบเดิม กลาย
เปนรูปแบบการ เรี ยนการสอนอิ เ ล็กทรอนิกส  
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร โดยเฉพาะการนำคอมพิวเตอรมาใช
ในการจัดการเรียนการสอนสามารถทำไดหลายรูป
แบบตามวัตถุประสงค เริ่มตั้งแตการเตรียมการสอน 

การใชเปนเคร่ืองมือทางการสอน การใชเปนสื่อเสริม
การสอน การใชคอมพิวเตอรชวยการจัดการเรียนการ
สอนบนระบบ เค รื อข า ยและ ใช แหล ง เ รี ยน รู
อิเล็กทรอนิกสภายในโรงเรียนและท่ีมีอยูบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต (กิดานันท มลิทอง, 2543; ครรชิต มาลัย

วงศ, 2543 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545) 

ปจจัยที่มีผลตอการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสของครูชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
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2. การนำการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 
(e-Learning) เขามาใชในองคกรเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล 
จำเปนที่จะตองมีการพิจารณาปจจัยตางๆ เชน ความ
คมชัดของภาพ ความชัดเจนของเสียง และคาใชจาย
ในการเรียน ที่จะมีผลกระทบตอความสำเร็จของการ
พัฒนา ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาของ Levy (
2008), Liaw, et al (2008) และ Limayem, & Cheung 
(2008) จะพบวา     ชวงเร่ิมตนของการพัฒนาการ
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ควรจะตองมีการประเมิน
ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ประเมินความ
ตองการของผูเรียน ศึกษาปจจัยที่สงผลตอลักษณะ
สวนบุคคลของผูสอน การรับรูความสามารถของ
อาจารยในการใชคอมพิวเตอร และทัศนคติที่มีตออิน
เทอรเน็ต อีกทั้งหลังประยุกตใชการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกสควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู
เรียน เชน การตอบขอสงสัยของระบบการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส (Durucu, & Calisir, 2009) 
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แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 
Approach on Promoting Creative Community in Thailand 
 
จิตตรา  มาคะผล*  
คีรีบูน จงวุฒิเวศย** 

 

บทคัดยอ  

แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสาร
เพื่อสังเคราะหองคประกอบชุมชนสรางสรรค การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและการสนทนากลุม เพื่อศึกษา
องคประกอบชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย และการวิจัยภาคสนาม เพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมชุมชน
สรางสรรคในประเทศไทย การสัมภาษณเชิงลึกใชผูเชี่ยวชาญดานการพฒันาชุมชน การศึกษาตลอดชีวิต ดาน
วัฒนธรรม และผูประกอบการเศรษฐกิจสรางสรรค เชนเดียวกับผูทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุม ผูใหขอมูล
หลักในการวิจัยภาคสนามเปนผูนำชุมชน ปราชญชาวบาน ผูแทนเครือขายองคกรในชุมชน และสมาชิกใน
ชุมชน เครื่องมือวิจัยใชแบบวิเคราะหเอกสาร ประเด็นสัมภาษณ  ประเด็นสนทนากลุม และแบบเก็บขอมูล
ภาคสนาม วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  

 ผลการศึกษาพบวาองคประกอบชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย มีดังนี้ 1) ดานทุนมนุษย ไดแก 
ภูมิปญญาทองถิ่น ความสรางสรรค นวัตกรรม ผูนำชุมชน และการเรียนรู 2) ดานทุนสังคม ไดแก การอดทน
ตอความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง จิตสำนึกชุมชน ความไววางใจ การมีสวนรวม และเครือขายชุมชน  
3)  ดานทุนวัฒนธรรม ไดแก มรดกทางวัฒนธรรม การสืบทอดวัฒนธรรม พื้นที่วัฒนธรรม และการสรางคุณคา
และมูลคาทางวัฒนธรรม และ 4) ดานทุนทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากร เทคโนโลยี 
และการบริหารจัดการทรัพยากร แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย ดานทุนมนุษย  
ควรสงเสริมการสืบคน สืบทอดและตอยอดภูมิปญญา ใหชาวบานมีความคิดสรางสรรคและสรางนวัตกรรม
จากภูมิปญญา คนหาและบมเพาะผูนำชุมชน ใหชาวบานเรียนรูจากการแกปญหาและพัฒนาชุมชนรวมกัน  

ดานทุนสังคม  สงเสริมการจัดการความขัดแยงอยางสรางสรรค  ใหมีสำนึกรักบานเกิด มีสวนรวมในกิจกรรม
สรางสรรคชุมชน  สรางและพัฒนาเครือขายของชุมชน  ดานทุนวัฒนธรรม  สงเสริมการสรางและสืบสาน 
อัตลักษณของชุมชน พื้นที่สรางสรรคดานวัฒนธรรมในชุมชน  และการนำอัตลักษณที่โดดเดนมาเพิ่มมูลคา 
ดานทุนทรัพยากร สงเสริมใหเห็นคุณคาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
สรางนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริมใหชุมชนจัดการตนเอง   

คำสำคัญ : ชุมชนสรางสรรค  การพัฒนาชุมชน   

* นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   
** อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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Abstract 

  The purposes of this qualitative research were to synthesise the elements of creative 
communities from abroad and in Thailand. Documentary analysis, in-depth interview, and focus 
group were used to synthesise the elements of creative communities as well as to study the 
approach to promote creative community in Thailand. The research tools were documentary 
analyzing form, in-depth interview questions, focus group items, and field study data collection 
form. The collected data were analysed by content analysis. 

The results showed that the components of creative community were: 1) human capital 
that included local wisdom, innovation, community leaders, and learning;  2) social capital that 
included tolerance in different ideas and cultures, community awareness, trust, participation, and 
network of community; 3) cultural capital that included cultural heritage, cultural inheritance, 
cultural places, and cultural value creation; and 4) resource capital that included natural resources, 
resource conservation, technology, and resource management. The approaches to promote 
creative community in Thailand were: 1) Human Capital: Encouraged searching, inheritance, and 
innovative creating from local wisdom. Found natural community leaders. Encouraged people to 
learn by sharing and solving problems for community development; 2) Social Capital: Found the 
new ways of managing conflict in community. Encouraged community awareness and activity 
participation of people. Built up and developed networks of community; 3) Cultural capital:  
Promoted the creation and sustenance of distinctive community identity, the cultural creative 
spaces, and using the identity to add the economical value; 4) Capital resources: Encouraged the 
appreciation and conservation of natural resources. Promoted the use of appropriate technology to 
create innovative local wisdom, and encouraged community self-management. 
Key words: creative community, community development 

บทนำ 

โลกในศตวรรษท่ี 21 เปนสังคมฐานความรู
ที่เช่ือมโยงกันเปนเครือขาย ใหความสำคัญตอการ
สรางความรูประสบการณและการสรางสรรค   กระบวน

ทัศนการผลิตเปล่ียนจากการผลิตและขายเปน 
การรับรูและตอบสนอง คนที่มีความคิดสรางสรรคมี
จินตนาการ มีความเปนมืออาชีพและความชำนาญ
เฉพาะทางเปนท่ีตองการในทุกสังคม และมีการแขงขัน
เพ่ือมุงเปนผูนำทางเศรษฐกิจโลกตลอดเวลา ทามกลาง

การแขงขันดังกลาว ในชวงป พ.ศ. 2551-2552  เกิด
วิกฤตเศรษฐกิจโลก มีผลใหเกิดแนวคิดใหมที่หันมา
ใหความสำคัญกับชุมชนและทองถ่ิน  และต่ืนตัวตอ

เอกลักษณชมุชนตลอดจนสิง่ท่ีมใีนชมุชน มคีวามเห็น
วาชุมชนที่จะประสบความสำเร็จจำเปนตองเรียนรูวิธี
การใหมๆ  เพือ่พฒันาตนเอง โดยใชความหลากหลาย  
ความสรางสรรค และพลังของคนในชมุชน (เลอรอยด 

ฮารวีย และจอหน วิคทอรี, 2004: v) อันเปนที่มา 
ของแนวคิดชุมชนสรางสรรคและเมืองสรางสรรคที่แผ
ขยายไปท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทย  เปาหมายการพัฒนา

ประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ. 2555-2559) มุงใหคนในสังคมไทยอยูรวมกัน
อยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ 

และย่ังยืน และกำหนดยุทธศาสตรสรางภูมิคุมกันให
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เขมแข็งควบคูกับการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 
มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม  สรางโอกาส
ทางเศรษฐกิจดวยฐานความรูและความคิดสรางสรรค 
บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม  เพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว  จำเปนตอง
คำนึงถึงการพัฒนาระดับชุมชนท่ีเปนฐานราก และ
ความสมดุลในการพัฒนาระหวางเมืองกับชนบท เพื่อ
ลดชองวางทางเศรษฐกิจ ลดปญหาความแปลกแยก 
ไมไววางใจ และไมรวมมือรวมใจ  นอกจากนี้ ชุมชน
ทั่วไทยตางมีความหลากหลายดานวัฒนธรรมและ
อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณคา ซ่ึงการพัฒนา
ประเทศท่ีผานมาไมไดใหความสำคัญตอสิ่งเหลานี้ 
ทำใหชุมชนพ่ึงพาตนเองไมได  เกิดปญหาความยากจน 
ยาเสพติด อาชญากรรม และสิ่งแวดลอม ในขณะท่ี
โลกเปล่ียนไปอยางตอเนื่อง รวดเร็วและยากตอการ
คาดเดามากข้ึน  ชุมชนตองพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
และสามารถปรับตัวใหอยูรอดได  ชุมชนของไทยควร
มีความสามารถในการจัดการชุมชนของตนใหดำรง
อยูไดอยางมีความสุข เพ่ือเปนรากฐานที่แข็งแกรงตอ
การพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน และสอดคลองกับสังคม
โลก ตามแนวคิดชุมชนสรางสรรค อันหมายถึงชุมชน
ที่มีความสรางสรรคในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
ทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง สามารถหาวิธีการ
ใหมๆ เพ่ือการดำรงอยูของชุมชน มีเอกลักษณของ
ชุมชนและธำรงรักษาไวได สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีและมีความสุข ดังนั้น การศึกษาแนวทางการ
สงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย ยอมเปน
ประโยชนตอทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา

ชุมชนท่ีจะนำไปใชเปนเคร่ืองช้ีแนะ และเปนประโยชน
ตอประเทศชาติและสังคมโลกตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหองคประกอบ

ของชุมชนสรางสรรคของตางประเทศและในประเทศ  

2. เ พ่ือศึกษาองคประกอบของชุมชน
สรางสรรคในประเทศไทย 

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการสงเสริมชุมชน
สรางสรรคในประเทศไทย 

 
แนวคิด ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยศึกษาเอกสารและ
ผลงานที่เกี่ยวของ ดังนี้  

1. แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจสรางสรรค 
ประกอบดวย ความเปนมาและความหมายของ
เศรษฐกิจสรางสรรค และการพัฒนาประเทศตาม
แนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค 

2. แนว คิด เกี่ ย ว กับ เมื อ งสร า งสร รค 
ประกอบดวย ความหมายของเมืองสรางสรรค 
องคประกอบเมืองสรางสรรค ดัชนีความสรางสรรค 
และการพัฒนาความสรางสรรคดวยวัฒนธรรม  

3. แนวคิดเ ก่ียวกับชุมชนสร างสรรค 
ประกอบดวย ชุมชนและการพัฒนาชุมชน ชุมชน
สรางสรรค การพัฒนาชุมชนสรางสรรค และแนวคิด
ชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุมชนและการ
พัฒนาชุมชนในมิติที่ใกลเคียงกับชุมชนสรางสรรค 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

ผู วิ จั ย ใช ร ะ เ บียบ วิธี วิ จั ย เ ชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research Method) และวิธีการศึกษา

หลายลักษณะ  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองคประกอบชุมชน

สรางสรรคของตางประเทศและในประเทศ  เปนการ

วิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยสืบคน
หนังสือ ตำรา บทความวิชาการ เอกสารสิ่งพิมพ และ
รายงานการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวกับชุมชนสรางสรรคของตางประเทศและ
ในประเทศ จากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา สำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เอกสารของหนวยงานท่ี

แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 
จิตตรา  มาคะผล, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
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เก่ียวของ และฐานขอมูลในอินเทอรเน็ต โดยใชคำ
สำคัญที่เกี่ยวของในการสืบคน และวิเคราะหเนื้อหา
ตามกรอบแนวคิดจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
คือ องคประกอบชุมชนสรางสรรค 4 ดาน ไดแก  
ดานทุนมนุษย  ทุนสังคม  ทุนวัฒนธรรม และทุน
ทรัพยากร  และสังเคราะหองคประกอบยอยในแตละ
ดาน  ใชแบบวิเคราะหเอกสารเปนเครื่องมือวิจัย 

ข้ันตอนท่ี  2   การศึกษาองคประกอบชุมชน
สรางสรรคในประเทศไทย  ดำเนินการใน 2 ลักษณะ 
ดังน้ี 1) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาชุมชน การศึกษาตลอด
ชีวิตหรือดานวัฒนธรรม และผูประกอบการเชิง
สรางสรรค จำนวน 6 คน ที่เปนผูบริหารองคกรหรือ
เจาของกิจการ และมีประสบการณไมต่ำกวา 10 ป  
นำผลการวิจัยเอกสารเปนกรอบในการสัมภาษณ 
เคร่ืองมือวิจัยคือประเด็นการสัมภาษณ 2) การสนทนา
กลุม (Focus Group)  ผูรวมสนทนาเปนผูทรงคุณวุฒิ
จำนวน 10 คน  การเลือกกลุมตัวอยาง เกณฑในการ
เลือกและกรอบการสนทนา  เชนเดียวกับการสัมภาษณ
เชิงลึก  เครื่องมือวิจัยคือประเด็นการสนทนากลุม 

  ขั้นตอนที่ 3  การศึกษาแนวทางการ
สงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย  ดำเนินการ
ใน 2 ลักษณะ คือ1) การสัมภาษณเชิงลึก  

โดยสัมภาษณผู เชี่ยวชาญชุดเดียวกับการศึกษา
องคประกอบชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย  2) การ
วิจัยภาคสนาม   โดยคัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษาเบ้ืองตนจาก

หมูบานท่ีไดรับรางวัลหมูบานหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ 
(OTOP Village Champion: OVC) ของกรมการพัฒนา
ชุมชนที่ มี ลั กษณะใกล เ คียงกับผลการศึ กษา
องคประกอบชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย จำนวน 
8 แหง ในส่ีภูมิภาค นำเสนอท่ีประชุมการสนทนากลุม

พิจารณาความเหมาะสมและใหที่ประชุมเสนอชื่อ
เพ่ิมเติมเพ่ือคัดเลือก โดยเปนชุมชนท่ีไดรับรางวัลดาน
การพัฒนาชุมชนระดับประเทศ มีองคประกอบชุมชน

สรางสรรคดานทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนวัฒนธรรม 
หรือทุนทรัพยากร ที่โดดเดนใชเปนกรณีตัวอยางได 
และการเดินทางโดยรถยนตเขาถึงสะดวก ที่พักอาศัย
และการวิจัยในพ้ืนท่ีมีความปลอดภัย  ผลการคัดเลือก
ชุมชนพ้ืนท่ีศึกษาจำนวน  3 แหง ไดแก ชุมชนแพรก
หนามแดง ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม  ชุมชนบานแมกำปอง ตำบล
หวยแกว อำเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม และชุมชน
บานภู ตำบลบานเปา อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
แลวทำการศึกษาองคประกอบชุมชนสรางสรรคของ
แตละชุมชน โดยศึกษาขอมูลพื้นฐานจากเอกสาร อิน
เทอรเน็ตและส่ือตางๆ  และสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูล
หลัก (Key Informants)  ไดแก ผูนำทางการ ผูนำ
ธรรมชาติ ปราชญชาวบาน สมาชิกเครือขายองคกร
ในชุมชน และสมาชิกในชุมชน  โดยเลือกผูที่ถูกระบุ
ช่ือซ้ำมากท่ีสุด  จำนวนผูใหขอมูลหลักข้ึนอยูกับขอมูลท่ี
ผูวิจัยสัมภาษณจนเห็นวาไดขอมูลท่ีอิ่มตัวเพียงพอ
ตอการวิเคราะห 

 
ผลการวิจัย 

1. องคประกอบชุมชนสรางสรรคของตาง
ประเทศและในประเทศ ผลการวิจัยเอกสารพบวา 
องคประกอบชุมชนสรางสรรคของตางประเทศและใน
ประเทศ มีดังน้ี 1) องคประกอบดานทุนมนุษย 
ประกอบดวย ความชาญฉลาดและภูมิปญญาในชุมชน 
ความคิดสรางสรรคของคนในชุมชน การสรางนวัตกรรม

และการตัดสินใจอยางอิสระ  ผูนำชุมชน และการเรียนรู
ของคนในชุมชน  2) องคประกอบดานทุนสังคม 
ประกอบดวยการอดทนตอความความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง จิตสำนึกชุมชน ความไววางใจ
และการเอ้ือประโยชน การมีสวนรวมของคนในชุมชน 
เครือขายของชุมชน  และกลุม/องคกรตางๆ ในชุมชน 

3) องคประกอบดานทุนวัฒนธรรม ประกอบดวย มรดก
ทางวัฒนธรรม การสืบทอดวัฒนธรรม การเรียนรู
วัฒนธรรม พื้นท่ีวัฒนธรรม และการสรางคุณคาและ

แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 
จิตตรา  มาคะผล, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
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มูลคาทางวัฒนธรรม และ 4) องคประกอบดานทุน
ทรัพยากร ประกอบดวย ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  เทคโนโลยี  แหลง
เรียนรูในชุมชน สถาบันการเงิน และการบริหารจัดการ
ทรัพยากร 

2. องคประกอบชุมชนสร างสรรค ใน
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา องคประกอบชุมชน
สรางสรรคในประเทศไทย มีดังน้ี 1) องคประกอบดาน
ทุนมนุษย ประกอบดวย ภูมิปญญาทองถิ่น ความ
สรางสรรค  นวัตกรรม  ผูนำชุมชน และการเรียนรู   
2) องคประกอบดานทุนสังคม ประกอบดวย การอดทน
ตอความความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง จิตสำนึก
ชุมชน ความไววางใจ การมีสวนรวม และเครือขาย
ของชุมชน 3) องคประกอบดานทุนวัฒนธรรม 
ประกอบดวย มรดกทางวัฒนธรรม  การสืบทอด
วัฒนธรรม พื้นท่ีวัฒนธรรม และการสรางคุณคาและ
มูลคาทางวัฒนธรรม และ 4) องคประกอบดานทุน
ทรัพยากร ประกอบดวย ทรัพยากรธรรมชาติ  การ
อนุรักษทรัพยากร เทคโนโลยี  และการบริหารจัดการ
ทรัพยากร 

 3. แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรค
ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ควรมีการสงเสริม
ชุมชนในประเทศไทยเพ่ือใหเปนชุมชนสรางสรรค    
ดังตอไปนี้   

 3.1 การสงเสริมดานทุนมนุษย ควร
สงเสริมใหชุมชนสืบคน และรวบรวมองคความรูจาก
ภูมิปญญาทองถ่ิน ถายทอดสืบสานใหคงอยู และ

สงเสริมปราชญชาวบานใหสรางสรรคนวัตกรรมจาก
ภูมิปญญา ปลูกฝงเยาวชนใหมีความสรางสรรคและ
สรางเปนนวัตกรรม  ใหชาวบานรูจักใชวัฒนธรรมและ
วิถีอาชีพมาตอยอด รูจักนำของดีในชุมชนมาสราง
มูลคา และมีการบริหารจัดการท่ีดี ใชชุมชนเปนหอง

ทดลองผลิตผลงานใหมๆ เชน ผลิตภัณฑชุมชน และ
การแกปญหาชุมชน เปนตน สงเสริมผูนำใหมีความ
รอบรู มีวิสัยทัศน มีบารมี มีคนเคารพเชื่อถือ ใหความ

รวมมือ และเปนศูนยกลางความสามัคคีของคนใน
ชุมชน สงเสริมการเรียนรูของคนในชุมชนเพ่ือใหชาว
บานพ่ึงตนเองไดและมีการเรียนรูเปนหัวใจ ใหเรียนรู
รวมกันโดยการวิเคราะหปญหา คนหาทางออก และ
สรางสรรคผลงานหรือแนวทางใหมๆ ใหชุมชน  ชงาน
วิจัยทองถ่ินเพื่อแกปญหา และนำขอมูลจากงานวิจัย
มาใชในการพัฒนาอยางแทจริง อีกท้ังสงเสริมการ
เรียนรูดานศิลปะท่ีจะชวยใหเยาวชนมีความคิด
สรางสรรคเพิ่มขึ้น   

 3.2 การสงเสริมชุมชนสรางสรรคดาน
ทุนสังคม ควรสงเสริมใหคนในชุมชนมีความอดทน
ตอความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง รูจักเปล่ียนวิธี
คิดและมุมมองตอความคิดเห็นท่ีแตกตางวาไมใช
ปญหา แตเปนประโยชนตอความคิดสรางสรรคสิ่ง
ใหมๆ  และรวมมือกันแกไขความขัดแยงอยางสรางสรรค 
หาทางออกใหทุกฝายไดรับประโยชน เปดโอกาสให
ความคิดแปลกใหมถูกนำไปปฏิบัติ แสดงออกตอผูที่
เห็นตางอยางสันติและใหความรวมมือตอสวนรวม 
สงเสริมจิตสำนึกชุมชน  ใหคิดวาชุมชนคือบาน ทุก
คนเปนสวนหน่ึงของชุมชน และรวมขับเคล่ือนการ
พัฒนาชุมชนใหเกิดบรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวาและดึงดูด
ผูคน ดึงดูดคนรุนใหมใหกลับบานเกิด และรวมเปน
กำลังในการพัฒนาชุมชนสงเสริมการมีสวนรวม 
โดยใหชุมชนมีกิจกรรมรวมกัน  ชวยเหลือเก้ือกูลกัน  
ใหคนรุนใหมเห็นคุณคาของผูอาวุโสที่เปนภูมิปญญา
ในชุมชน และใหชาวบานรวมเปนสมาชิกและดำเนิน

กิจกรรมของกลุมตางๆ ในชุมชน  สงเสริมการสราง
และพัฒนาเครือขายของชุมชน สรางพันธมิตรจาก
ภาคสวนตางๆ อยางหลากหลาย  และกระตุนให

เครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน   
 3.3 การสงเสริมชุมชนสรางสรรคดาน

ทุนวัฒนธรรม ควรสงเสริมการสืบสานวัฒนธรรม โดย
รวบรวมขอมูลมรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือใชวางแผน
พัฒนา  สรางและนำเสนออัตลักษณชุมชนผานสินคา

หรือบริการท่ีสะทอนความเปนตัวตนของชุมชน  สงเสริม

แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 
จิตตรา  มาคะผล, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 

 



202

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

การเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชน 
และดำรงรักษาโดยการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ปฏิบัติตามจารีตประเพณี  ประยุกตและสรางนวัตกรรม
ที่สอดรับการเปลี่ยนแปลง แตยังคงสะทอนอัตลักษณ
ของวัฒนธรรมชุมชนสงเสริมใหมีพื้นที่จัดกิจกรรม
สรางสรรคทางวัฒนธรรมในชุมชน เชน ลานวัฒนธรรม 
ถนนคนเดิน ตลอดจนกิจกรรมในแหลงเรียนรูตางๆ 
เพ่ือสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูตลอดชีวิต สราง
แรงบันดาลใจตอความคิดสรางสรรค และใหโอกาสที่
เทาเทียมตอทุกความคิดสรางสรรค สงเสริมการสราง
คุณคาและมูลคาทางวัฒนธรรม สงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค โดยนำ 
อัตลักษณหรือส่ิงท่ีหาไดในชุมชนมาพัฒนาเปนสินคา
หรือบริการ ใหมีวัฒนธรรมของชุมชนฝงอยูในตัว
ผลิตภัณฑ รวมกันสรางแบรนดของชุมชนและใช
ประโยชนรวมกัน และนำขอไดเปรียบของชุมชนมา 
สรางความแตกตางใหเปนที่ตองการของคนภายนอก 

 3.4 การสงเสริมชุมชนสรางสรรคดาน
ทุนทรัพยากร ควรสงเสริมใหชาวบานเห็นคุณคา 
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน 
มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติหรือการนำมาใช
ประโยชนอยางคุมคามีโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสืบคน จัดเก็บ และ
เผยแพรองคความรูของชุมชน สงเสริมการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการสรางนวัตกรรม โดยไมจำเปนตองซับซอน 
หรือล้ำสมัยและไมทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิม สงเสริม 

การบริหารจัดการทรัพยากร ใหชุมชนจัดการตนเอง 
มีนโยบายการพัฒนาสูชุมชนสรางสรรคที่ชัดเจนและ
เหมาะสมกับสภาพชุมชน มีแผนงานที่ชัดเจนและ

ขับเคล่ือนตามแผนโดยชุมชน จัดทำแผนท่ีทุนชุมชน 
ระบบฐานขอมูลชุมชนท่ีเปนปจจุบันเพ่ือใชวางแผน
พัฒนา และจัดระบบสนับสนุนดานตางๆ เชน ระบบ
สวัสดิการชุมชน ระบบกองทุนการเงิน ระบบอนุรักษ
ทรัพยากร เปนตน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยตามองคประกอบ

และแนวทางการสงเสริมแตละดาน มี  ดังนี้ 
1. ผลการวิจัยพบวาองคประกอบดานทุน

มนุษยของชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย  ไดแก 
ภูมิปญญา ความคิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรม 
ผูนำชุมชน และการเรียนรู สอดคลองกับท่ีกระทรวง
เพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศของสหราชอาณาจักร 
(DFID, 2000: online) กลาววา ทุนมนุษยหมายถึง
คุณภาพของคนในชุมชน เชน ดานความรู  ความ
สามารถในการทำงาน ภาวะผูนำ และสุขภาพ และ
นภาภรณ หะวานนท และพิสมัย รัตนโรจนสกุล (2548: 
34) กลาววาชุมชนท่ีมีทุนมนุษยสูงหมายถึงมีคนจำนวน
หน่ึงท่ีมีคุณภาพ เปนคนเกง คนดี เปนผูนำในสังคม 
มีการรวมกลุมและสรางเครือขายการทำงานใหสวนรวม 
ชุมชนที่ทุนมนุษยมีศักยภาพสูงจะเปนพลังสำคัญใน
การพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ โกวิทย พวงงาม (2553: 
399-401) ยังกลาววาสิ่งสำคัญในทุนมนุษยคือทุน
ความรูหรือภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน ที่มีคุณคา กอ
ใหเกิดผลงานสรางสรรค ตางๆ สรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจขึ้นมาได ชุมชนที่มีสมาชิกชาญฉลาด แม
เพียงจำนวนหน่ึง ก็สามารถสรางประโยชนมหาศาล
ใหแกชุมชน 

2. องคประกอบดานทุนสังคม ไดแก  

การอดทนตอความคิดสรางสรรคและวัฒนธรรมที่
แตกตาง จิตสำนึกชุมชน ความไววางใจ การมีสวนรวม 
และเครือขายของชุมชน สอดคลองกับโรเบิรต พุตนัม 

(สุวรรณี คำมั่นและคณะ, 2551: 2)  ที่ใหนิยามทุน
ทางสังคมวาเปนลักษณะเดนขององคกรทางสังคม 
เชน ความไววางใจ บรรทัดฐาน และเครือขาย และ

กระทรวงเ พ่ือการพัฒนาระหวางประเทศของ 
สหราชอาณาจกัร (DFID, 2000: online)  ทีก่ลาววาทุน
ทางสังคมหมายถึงทรัพยากรทางสังคมท่ีใชแกปญหา

และพัฒนาชุมชน รวมท้ังความไวเน้ือเช่ือใจ การยอมรับ
ซึ่งกันและกัน กลุมองคกร เครือขายภาคประชาชน 

แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 
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และภาคประชาสังคม และโกวิทย พวงงาม (2553: 
395-396) กลาววา ทุนทางสังคมเปนระบบความ
สัมพันธและกฎเกณฑที่รอยรัดผูคนใหอยูรวมกันใน
ชุมชน พึ่งพาอาศัย ไวเนื้อเชื่อใจ  และมีจิตสำนึกรวม
กัน และริชารด ฟลอริดา กลาววาการอดทนรับ 
(Tolerance) ความแตกตางและหลากหลายทางความ
คิด การแสดงออก และวัฒนธรรมเปนองคประกอบ
ของทุนสรางสรรค และเปนแรงดึงดูดคนท่ีมีความ
สามารถเขามาในชุมชน (Hui, D., 2005: 29-30) 
นอกจากน้ี  สุวรรณี คำม่ันและคณะ(2551: 31) ยัง
เสนอวาการพัฒนาทุนมนุษยและทุนทางสังคมเปน
พลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และควรมีคานิยม
พ้ืนฐานรวมท่ีกอใหเกิดความเช่ือม่ันและความไววางใจ
ตอกัน (Trusting) ความใสใจตอผูอื่น (Caring)  
การแบงปน (Sharing)  และความรวมมือรวมใจ  
(Collaborating) 

3. องค ป ร ะกอบด าน ทุน วัฒนธ ร รม  
ไดแก มรดกทางวัฒนธรรม การสืบทอดวัฒนธรรม 
พื้นท่ีวัฒนธรรม และการสรางคุณคาและมูลคา 
ทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับจอหนและฟลิปส  
(Kreaidler, J., & Trounstine, P., 2005: 6) ที่กลาว
ถึงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนสรางสรรคของซิลิกอน วัลเลย  
(Silicon Valley) วามีองคประกอบ 3 ดาน  คือ การรู
วัฒนธรรมของคนในชุมชน การปฏิบัติทางวัฒนธรรม

อยางมีสวนรวมของคนในชุมชน และสินคาและบริการ
ทางวัฒนธรรมซ่ึงบงบอกความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย  
และจอหน เอเจอร (Eger, J. M., 2003: 4) กลาววา

ชุมชนสรางสรรคไดแกชุมชนที่เห็นความสำคัญของ
การเชื่อมโยงศิลปะ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจเขาดวย
กัน  และนำมาใชอยางชาญฉลาดในการพัฒนา
ทรัพยากรดานอื่นๆ  และบิลและคณะ (Bulik, B., et 
al., 2003: 1) ที่กลาววาชุมชนที่ประสบความสำเร็จ
จำนวนมาก เปนชุมชนท่ีแสดงใหเห็นวัฒนธรรมของ
ชุมชนที่แตกตางจากที่อื่นไดอยางเดนชัด แตละชุมชน

จึงควรหาอัตลักษณของตนเองและทำใหเติบโตมีชีวิต 

4. องคประกอบดานทุนทรัพยากร ไดแก 
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากร  เทคโนโลยี  
และการบริหารจัดการทรัพยากร   สอดคลองกับริชารด 
ฟลอริดา (Florida, R., 2004: 251)  ที่กลาววา
เทคโนโลยีเปนองคประกอบหลักของชุมชนสรางสรรค 
และอาภาพร กระโหมวงศ (2522: บทคัดยอ) ศึกษา
ปจจัยความสำเร็จในการประกอบกิจการที่พักสัมผัส
วัฒนธรรมชนบทเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา พบวามี
การจัดการทรัพยากรท่ีดี ไดรับรางวัลมรดกโลกจาก
นิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟกแทรเวลเลอรในดาน
จัดการทองเท่ียวควบคูกับการอนุรักษชายฝง และ 
สุวิทย เมษิณทรีย (2550: 13) กลาววา ธรรมชาติ ดิน 
น้ำ ปา เปนตัวกำหนดศักยภาพดานอาชีพและเปน
ปจจัยนำเขาในกระบวนการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนที่จะตองคิดวาจะทำอยางไรจึงจะแปลงออกมา
เปนผลผลิตได 

5. ผลการศึกษาแนวทางการสง เสริม
ชุมชนสรางสรรคในประเทศไทยดานทุนมนุษย พบวา
ควร ตอยอดภูมิปญญาของชุมชนดวยความคิด
สรางสรรค และการสรางนวัตกรรมอยูเสมอ ใหผูนำ
ชุมชนเปนศูนยรวมจิตใจและความศรัทธา และให
ชาวบานเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ือง  สอดคลองกับจี
ระ หงสลดารมภ (2555: 36) ที่กลาววาการสงเสริม
ทุนมนุษยมีความสำคัญท่ีสุดในการสงเสริมชุมชน

สรางสรรค เพราะเปนทรัพยากรท่ีมีคาและเปนกลไก
สำคัญสูความคิดสรางสรรคทุนดานอ่ืน หากทุนมนุษย
ไมมีศักยภาพ ทุนดานอ่ืนคงสรางสรรคตัวเองไมได  

และผลการวิจัยภาคสนามพบวามีการตอยอดและ
การสรางนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถ่ินในการ
ออกแบบลายผาไหมแกวมุกดาจากลายผาโบราณ
ของชาวบานภู การออกแบบประตูปด-เปดน้ำจาก
ภูมิปญญาการทำทำนบดินในอดีตของชาวแพรก

หนามแดง และการปรุงอาหารจากผักพ้ืนบานของ
ชาวแมกำปอง  อีกท้ังผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม 
ดงัท่ีบานภใูชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบลายผา 
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เพ่ือสะดวกแกการถายทอดและพิมพตนแบบ สอดคลอง
กับท่ีโกวิทย พวงงาม (2553: 399) กลาววาใน
ภูมิปญญาทองถ่ินมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง และ
เปนความรูทีป่รบัเปล่ียนไปตามสถานการณ จงึใชไดด ี
มาตลอด และเสรี พงศพิศ (2552: 57) กลาววา  
การสรางนวัตกรรมคือความคิดสรางสรรคสิ่งใหมจาก
ภูมิปญญาทองถ่ินและความรูสากลหรือความรูจาก
วัฒนธรรมอื่น  และสอดคลองกับฐานคิดเทคโนโลยี
คือความปรารถนาที่จะรับใช (idea of service) มิใช
เพื่อสรางกำไรสูงสุด (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2553: 69) 
อยางไรก็ตาม ชุมชนควรหาจุดสมดุลในการสงเสริม
ภูมิปญญาทองถิ่นและการตอบสนองนักทองเท่ียว 
ใหเปนไปเพื่อความเจริญเติบโตของชุมชน   

ผลการศึกษาแนวทางการสงเสริมทุนมนุษย
ดานความคิดสรางสรรคพบวา ควรมีการเสริมสราง
บรรยากาศแหงความคิดสรางสรรค สอดคลองกับผล
การศึกษาการสรางสรรคเมืองนาราในประเทศญ่ีปุน
ของดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง (2547: 139) 
พบวาการสรางสรรคเมืองอาจเปนการรักษายานเกา
แกของเมือง  สภาพแวดลอม ภูมิทัศนเมือง การปองกัน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว หรือ
การดูแลระบบนิเวศ ตลอดจนสัตวในบริเวณน้ันก็ได 
และสอดคลองกับฟลอริดา (Florida, R., 2004: 283) 
ที่กลาววา ความสำเร็จของความคิดสรางสรรคขึ้นอยู
กับการสรางสถานที่สรางสรรคเพ่ือกอเกิดความคิด
สรางสรรค หรือดังที่ฮาวกินส (Howkins, J., คุณากร 

วาณิชยวิรุฬห แปล, 2552: บทนำ) กลาววาความคิด
สรางสรรคเกิดไดในทุกองคกรท่ียอมใหการคิดคนและ
ความแปลกใหมกอตัวข้ึน เจริญงอกงาม และไดรับ

การเห็นคุณคา  และผลการวิจัยภาคสนามท่ีพบวา
ชาวบานมีความคิดสรางสรรค ดังปรัชญาของศิลปน
พ้ืนบานชาวแพรกหนามแดงเจาของบานไมไผสวยงามท่ี
เลาวา“ไมไผเปนตนไมที่อยูปลายฟาโนน (ชี้มือไปทาง
ภูเขา) แตใบจากอยูติดดินติดน้ำแถวนี้ ผมเอามาอยู

ดวยกัน อยางหนึ่งตองการน้ำจืด อีกอยางตองการ

น้ำเค็ม ก็เอามารวมกันเปนบานสวยอยูไดตามกำลัง
เรา” (อุมา ศิลาวงษ, สัมภาษณ 5 สิงหาคม 2555)  
และเร่ืองราวของชาวแมกำปองกับกาแฟสดรสดี   
เก็บจากไร คั่ว บด และชงดวยอุปกรณงายๆ ใหแขกที่
มาพักโฮมสเตยดื่ม แลวลางถวยกาแฟดวยน้ำเปลา
ใหสะอาดหมดจดโดยใชใบตองสดจากตนกลวย 
ที่ปลูกไวขางอางลางจานแทนฟองน้ำ (มาลี ชัยพล, 
สัมภาษณ 17 ตุลาคม 2555) บรรยากาศที่สรางสรรค
เชนน้ีจะสงผลใหคนในชุมชนมีความคิดสรางสรรค
ตอเนื่องไปไมสิ้นสุด 

 ผลการวิจัยพบวาในการสงเสริมผูนำชุมชน 
ควรพัฒนาใหเปนผูมีศักยภาพและมีวิสัยทัศน เพราะ
ผูนำเปนผูท่ีมีอำนาจในการวางนโยบายและขับเคล่ือน
ชุมชนไปในทิศทางที่ตองการ สอดคลองกับนฤต  
เทอดสถีรศักดิ์ (2550: 97) ที่กลาววา หลักการสำคัญ
และเปาหมายสุดทายของการพัฒนาคือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอยางตอเน่ือง  ชุมชนจะไมมีทางสำเร็จ
ไดถาขาดผูนำทองถ่ินที่มีคุณภาพและวิสัยทัศนยาว
ไกล  ทุกคนควรเปนไดท้ังผูนำและผูตาม จึงควรสงเสริม
สมาชิกในชุมชนใหมีคุณลักษณะของผูนำ และ 
ผลการวิจัยภาคสนามยังพบวา ปจจัยความสำเร็จ
ของชุมชนแมกำปองที่สำคัญท่ีสุดคือการมีผูนำที่มี
ศักยภาพ มีวิสัยทัศน รอบรู และมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค รูจักนำทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมาใช
จัดการทองเที่ยว สามารถโนมนาวใจคนในชุมชน  
และเปนผูนำในกิจกรรมตางๆ ทำใหชาวบานเชื่อถือ

และใหความรวมมือ  แนวทางการสงเสริมผูนำชุมชน
จากผลการวิจัยอีกประการหน่ึงคือการสงเสริมใหชุมชน
คนหาผูนำธรรมชาติของตน และหากรวมอยูในตัว 

ผูนำแบบทางการดวยแลว จะยิ่งมีพลังบารมีใน 
การขับเคล่ือนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย 
สอดคลองกับโครงการผูนำชุมชนสรางสรรค (Creative 
Communities Leadership Project: CCLP) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่บมเพาะคนรุนใหมโดยให

ผูนำชุมชนจากเมืองตางๆ ฝกจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 
จิตตรา  มาคะผล, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
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ของตนและผลักดันใหดำเนินการตามแผน โดยมีทีม
ที่ปรึกษาเปนพี่เลี้ยง (TCDC, 2553: ออนไลน)  

แนวทางการสงเสริมทุนมนุษยประการ
สุดทายคือการสงเสริมการเรียนรู โดยใหชาวบาน 
รวมกิจกรรมชุมชน อันเปนกระบวนการท่ีทำใหเกิด
การเรียนรูและการสรางนวัตกรรมรวมกัน สอดคลอง
กับที่ฮารวีย และวิคทอรี (Harvey, L. & Victory, J., 
2004: 15-18) กลาววากระบวนการเรียนรูของชุมชน
เพ่ือใหเกิดความคิดสรางสรรค มีดังนี้ 1) เห็นคุณคา 
(Appreciate) ชวยกันคนหาทุนของชุมชน  2) ระดม
สมอง(Brainstorm) รวมกันคิดประเด็นท่ีตองการพัฒนา
และจัดลำดับความสำคัญ 3) แผนท่ีความคิด (Concept 
Map) เลือกประเด็นการพัฒนาและทำแผนท่ีความ
คิดการดำเนินงาน 4) สนทนา (Dialogue) การรวม
กิจกรรมเปนการพัฒนาทักษะการเรียนรูของคน 
ในชุมชนไปพรอมๆ กับผลสำเร็จในการพัฒนา และ
สอดคลองกับโกวิทย พวงงาม (2553: 156) ที่กลาว
วาการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชนคือการเรียนรูรวมกัน
ของคนในชุมชน จะทำใหชาวบานตื่นตัวและตัดสินใจ
ในการพัฒนาชุมชนรวมกัน และผลการวิจัยภาคสนาม
พบวาแกนนำชุมชนเห็นวาตนเองไดเรียนรู ดังคำกลาว
วา“การไดมาใชชีวิตท่ีนี่และมีโอกาสทำงานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่น ทำใหวิธีคิดเปล่ียน เพราะไดมีโอกาสเรียนรู
ในเวทีความรูตางๆ เยอะมาก ไดประสบการณใหมๆ 
ไดนำเอาความรูจากเวทีมาปรับใชในชุมชน นำกลับ

มาคนหาเร่ืองราวของแพรกหนามแดง จนเราไดรูจัก
แพรกหนามแดงมากข้ึน” (ปญญา โตกทอง, สัมภาษณ 
5 สิงหาคม 2555) 

6. ผลการวิจัยพบวาแนวทางการสงเสริม
ดานทุนสังคม ขอแรกคือสงเสริมใหคนในชุมชนมีความ

อดทนและเปลี่ยนวิธีคิดตอความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกตาง สอดคลองกับลิขิต ธีรเวคิน (2553: 7) ท่ีกลาว
วาชุมชนประกอบดวยคนท่ีมีความตองการ ความชอบ 

และคานิยมแตกตางกัน และมีทรัพยากรจำกัด ความ
ขัดแยงในทางผลประโยชน อำนาจ ความคิด หรือ 

คานิยม จึงเปนเรื่องปกติ และฮารวียและวิคทอรี  
(Harvey, L. & Victory, J., 2004: 10)  ที่กลาววา 
การสงเสริมชุมชนสรางสรรคตองสงเสริมใหคนในชุมชน
มีใจเปดกวางและยืดหยุน รูจักทนรับสิ่งที่ตรงขามกับ
ความรูสึกของตนเอง  ปรับเปลี่ยนการมองโลกแบบ
แยกสวนเปนการมองอยางสรางสรรค เห็นวาชีวิตเปน
เร่ืองของการกระทำตอกันและการตอบสนองท่ีสงเสริม
ความเจริญงอกงาม  หากเกิดการเปล่ียนแปลง ชมุชน
สรางสรรคจะใชเวลานอยในการทำความเขาใจ สราง
ความคุนเคย และตอบรับอยางสรางสรรค คนในชุมชน
ตองมีขันติที่จะรับฟง เรียนรู เขาใจ และปฏิบัติตอ 
ผูอื่นที่มีความคิด วัฒนธรรม และความเช่ือแตกตาง
ไปจากตน  นอกจากน้ี สุวรรณี คำม่ัน และคณะ (2551: 
15) กลาววาสังคมไทยมีความขัดแยงและมีแนวโนม
ที่จะแกปญหาตางๆ ดวยความรุนแรง และทำผิดกฎ 
ระเบียบ กติกาทางสังคมมากขึ้น จึงควรหาวิธีการ
สงเสริมใหคนในชุมชนอยูรวมกันโดยการเคารพและ
ใหเกียรติกัน จะทำใหอยูรวมกันไดอยางสันติ  และ
ผลการวิจัยภาคสนามยังยืนยันวาชุมชนบางแหงมี
ความขัดแยงอยางรุนแรงถึงข้ันวิกฤต ดังชาวบานเลา
วา “จากคนเปนพ่ีเปนนองกลายมาเปนศัตรู” “กลาย
เปนเร่ืองทะเลาะกันใหญโต” หรือบางชุมชนมีความ
ขัดแยงอยูภายในแตคนนอกไมรูสึก อาจเพราะอยูใน
ชนบทและชาวบานยังคำนึงถึงความเปนเครือญาติ
ดังที่ชาวบานเลาวา “ผูใหญก็เปนหลานน่ีแหละ แต

เขาชอบเช่ือคนอ่ืน” “ปูลามเขาคอยดูคอยใหคำปรึกษา
อยูขางนอก เห็นอะไรไมถูกตอง เขาก็บอกเราอีกที
หน่ึง เขาไมอยากทะเลาะกับเด็ก” บางครั้งชาวบานก็
รูจักอดทนตอสิ่งที่ตนเองไมชอบหรือความเช่ือที่ตาง
จากตัวเอง ดังท่ีแมเฒาคนหน่ึงกลาววา“คำพูดคนเรา

มันเหมือนมีด เราไมพูดเสียดีกวา เราไมชอบเราก็เฉย
ซะ เขาจะรองจะรำก็เร่ืองของเขา เราก็ไปวัดของเรา 
หลวงพอท่ีวัดโนนบอกวาผูกขอมือมันไมใชพุทธ แต

เขามาขอความรวมมือเราก็ใหเขานะ เราใหเงินทำบุญ” 
จะเห็นไดวาความขัดแยงในชุมชนมิไดเปนอุปสรรค

แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 
จิตตรา  มาคะผล, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 

 



206

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

ในการพัฒนาเสมอไป ชุมชนยังจัดการความขัดแยง
เหลานั้นไดเองและสามารถพัฒนาชุมชนใหมีชื่อเสียง
ได ความอดทนตอความแตกตางเปนเร่ืองท่ีเรียนรูได
และมีความสำคัญในสังคมปจจุบัน ความเช่ือวาสมาชิก
ในชุมชนควรมีคานิยมท่ีเหมือนกัน และพยายามทำให
สังคมมีวัฒนธรรมเดียวถือเปนมุมมองท่ีไมถูกตอง  
(OECD, 2000: 167-169) เรากำลังเผชิญกับยุคของ
การไมมีขันติ  ความขัดแยงทางวัฒนธรรม และการ
สูญเสียอัตลักษณ  แมความขัดแยงอาจเปนวิกฤติที่
ทำใหเกิดการพัฒนา แตการอยูรวมกันอยางสันติเปน
สิ่งที่มีคามากกวา อยางไรก็ตาม ชุมชนควรมีคานิยม
รวมสวนหน่ึงที่เหมือนกันและมีขอตกลงรวมกันใน
การปฏิบัติและการปรับปรนเขาหากัน จึงจะเจริญเติบโต
ไดภายใตระบบความเชื่อท่ีหลากหลาย การรวมเขา
ดวยกัน (Inclusion) และการยอมทนรับ (Tolerance) 
เปนสิ่งที่เรียนรูได จึงควรสงเสริมใหคนในชุมชนสราง
ทัศนคติเชนนี้ และจากผลการวิจัยภาคสนามพบวา 
ชาวแพรกหนามแดงแกปญหาความขัดแยงดวยการ
รับฟงกัน ดังคำบอกเลาวา “เปนการออกแบบประตูน้ำท่ี
ตรงความตองการของชาวบานท้ังสองฝง” “เปนกลไก
ที่ธรรมชาติจัดการเอง ผลสำเร็จที่เกิดข้ึนจากความ
รวมมือกัน ทำใหความสัมพันธอันดีของคนสองฝง
กลับมาอีกคร้ัง” (ศิลา อุมาวงษ, สัมภาษณ 5 สิงหาคม 
2555)     

ความอดทนตอความแตกตาง การมีใจเปด
กวาง และความยืดหยุน เปนเรื่องคลายกัน ความคิด

สรางสรรคและการสรางนวัตกรรมเกิดไดจากการมี
ความคิดเชิงบวกและการตอบรับโอกาสที่เขามา ดังท่ี 
นฤตม เทอดสถีรศักดิ์ (2550: 97) กลาววาชุมชนที่ดี

คือชุมชนท่ีมีความยืดหยุนสูง สามารถปรับเปล่ียน
ตนเองเพ่ือตอบสนองวิกฤตหรืออุปสรรคตางๆ ดวย
วิธีการท่ีสรางสรรค และผลการวิจัยภาคสนามพบวา
ชุมชนมีความยืดหยุนในการทำงาน ดังกรณีชุมชนแม
กำปองกับการแกไขปญหายาเสพติดในเด็กวัยรุน  

ที่ผูใหญบานตองนำตัวผูติดยาเขารับการบำบัด แต

ในทางปฏิบัติใหผูปกครองชวยดูแลบุตรหลานแทน 
หากประสงค ให เขา รับการบำบัดจึงแจง ช่ือแก
ผูใหญบาน (พรมมินทร พวงมาลา, สัมภาษณ 9 
พฤศจิกายน 2555) การสงเสริมใหคนในชุมชนมีความ
ยืดหยุนคือใหรู จักผอนปรนและปรับตัวตอการ
เปล่ียนแปลง ไมกลัว และมองการเปล่ียนแปลงเปน
เร่ืองปกติ รูจักหาวิธีการทำงานแบบใหม รูจักนำความ
คิดของผูอ่ืนมาใชแมจะตองเปล่ียนแผนหรือเปาหมาย
บาง หรือสำเร็จนอยกวาที่คิดก็ตาม  

  ผลการศึกษายังพบวาแนวทางการสงเสริม
ดานทุนสังคม ควรสงเสริมใหคนในชุมชนมีจิตสำนึก
ชุมชน (Community Consciousness) สอดคลองกับ
โกวิทย พวงงาม (2551: 161) ท่ีกลาววาจิตสำนึกชุมชน 
และจิตวิญญาณชุมชน(Community Spiritual) เปน
ลักษณะของชุมชนท่ีดี คนในชุมชนควรมีจิตสำนึก
ชุมชน เห็นวาตนเองเปนสวนหนึ่งของชุมชน (Sense 
of belonging) เคารพและรับฟงความเห็นของผูอื่น 
ยอมรับความหลากหลาย เห็นประโยชนสวนรวม
มากกวาสวนตน และปรารถนาที่จะรวมแกปญหา
ชุมชน มีจิตวิญญาณชุมชน คือ จงรักภักดีและเสียสละ
เพื่อชุมชน เกิดความสัมพันธของคนในชุมชนที่มีพลัง 
เสมือนชุมชนมีชีวิต มีวิญญาณ เปนพลังท่ีทำใหคนใน
ชุมชนมีความสุข 

 7. ผลการศึกษาพบวาแนวทางสงเสริมชุมชน
สรางสรรคในประเทศไทยดานทุนวัฒนธรรม   ขอแรก

คือสงเสริมการสืบสานวัฒนธรรมของชุมชน โดยให
ชุมชนรูจักและดำรงวัฒนธรรมของตน รูจักเช่ือมโยง
และใชประโยชนจากวัฒนธรรมในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม ใชมรดกวัฒนธรรมเปนรากฐานเพ่ือสรางสรรค
สิ่งใหม  หรือปรับประยุกตใหสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงโดยไมละท้ิงตัวตนของชุมชน  ทำใหชุมชน
พึ่ งตนเองไดหากเกิดวิกฤติจากสังคมภายนอก 
สอดคลองกับท่ีฉัตรทิพย นาถสุภา (2553ข: 1-3) กลาว

วา ชุมชนเปนสถาบันสำคัญท่ีสุดในสังคมไทย เปน
แกนกลางของสังคม การพัฒนาประเทศท่ีแทจริงตอง

แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 
จิตตรา  มาคะผล, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
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พัฒนาระบบชุมชนที่เรียกวา “เศรษฐกิจวัฒนธรรม”  
(ประเวศ วะสี อางในฉัตรทิพย นาถสุภา, 2553ข: 2) 
ที่ไมไดคำนึงถึงเงินอยางเดียว แตคำนึงถึงครอบครัว 
ชุมชน วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมไปพรอมกัน เปน
เศรษฐกิจองครวมท่ีเชื่อมโยงชีวิตจิตใจ สังคมและ
สิ่งแวดลอมเขาดวยกัน  เปาหมายคือใหชุมชนไทย
เจริญทางวัตถุ แตรักษาไวซ่ึงความผูกพันในครอบครัว 
เครือญาติ และความมีน้ำใจในชุมชน (ฉัตรทิพย นาถ
สุภา, 2553ก: 47) และสอดคลองกับท่ีฐนิธ กิตติอำพน  
(2553: 1) กลาววาการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 
21 คือการสงเสริมดานวัฒนธรรม ประเทศและเมือง
ตางๆ ทั่วโลกตางหันมาใชวัฒนธรรมทองถิ่นในการ
พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค เห็นไดจาก
จำนวนสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก
ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง   และตางนำเสนอเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรมของตน เชน  เมืองแหงส่ือศิลปะ  
เมืองแหงอาหาร เมืองแหงวรรณกรรม เปนตน นอกจาก
น้ี นฤตม เทอดสถีรศักด์ิ (2550: 57) ไดกลาวถึงประเทศ
ญ่ีปุนวามีเอกลักษณและความเปนตัวตนทางวัฒนธรรม
ประกอบกันเปนความคิดสรางสรรค สะทอนใหเห็น
ในสินคาท่ีผลิตและจำหนายไปท่ัวโลก และรักษาความ
สมดุลใน 3 ลักษณะ คือ สมดุลระหวางของเดิมกับ
ของใหม ระหวางคุณคากับเทคโนโลยี และระหวาง
เกษตรกรรมกับอุตสาหกรรม และผลการวิจัยภาค
สนามพบวา บานแมกำปองยังคงธำรงรักษาวัฒนธรรม
ลานนาและบานภูยังคงธำรงรักษาวัฒนธรรมผูไทไว

ไดอยางดี มีเอกลักษณที่แสดงความเปนตัวตนของ
ชุมชนซึ่งโดดเดนกวาท่ีอื่น และเปนวิถีชีวิตปจจุบัน
ของชาวบาน เพราะเปนชุมชนขนาดเล็กในชนบท 

ชาวบานเปนเครือญาติท่ียายถ่ินตามกันมา จึงมีความ
ใกลชิดกัน เปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน และมีความต้ังใจ
รักษาวัฒนธรรมของตนไว  ดังท่ีชาวบานภูต้ังใจอนุรักษ
วัฒนธรรมดานการแตงกาย ภาษา และอาหาร พากัน
แตงกายดวยชุดผูไทในงานประเพณีตางๆ พูดภาษา 

ผูไทในครอบครัว และสงเสริมใหโรงเรียนในชุมชน

สอนภาษาผูไท และใชภาษาผูไทในการรอง รำ และ
พยายามประยุกตใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปล่ียน
ไป แมบางคร้ังอาจมีความเห็นไมตรงกันบาง ดังเชน 
ในการแตงเพลงประจำหมูบาน  ปราชญชาวบานเห็น
วาการปรับเน้ือเพลงใหมีเน้ือหาทันสมัยน้ันไมถูกตอง
เน่ืองจากสวนทางกับความตองการในการอนุรักษ
ดานภาษา (ประยงค แสนสุข, สัมภาษณ 13 
พฤศจิกายน 2555) 

ผลการศึกษายังพบวา ควรสงเสริมใหชุมชน
มีพื้นที่ใหความคิดสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม 
ไดแสดงออกอยางอิสระโดยไมมีการสกัดกั้นมี
สิ่งแวดลอมทางกายภาพสวยงาม แปลกตา สรางแรง
บันดาลใจและสงเสริมความคิดสรางสรรค ซ่ึงสอดคลอง
กับท่ีบุลลิก (Bulick, B., 2003: 5) กลาววาการพัฒนา
ทุนวัฒนธรรมเปรียบเสมือนอาหารแหงความคิดที่จะ
ทำใหชุมชนเกิดความคิดสรางสรรค แตละชุมชนสราง
ขึ้นจากลักษณะเฉพาะและบริบทของตน วิธีการหนึ่ง
คือการสงเสริมพ้ืนท่ีสรางสรรค (Creative Places) 
เชน การบูรณะอาคารรางเปนท่ีทำงานของศิลปน 
หรือเปนรานอาหาร เพื่อใหบรรดานักคิดสรางสรรค
มาพบกัน และการใชพื้นที่สาธารณะเพ่ือจัดกิจกรรม
ใหมๆ เชน ปดถนนจัดงานเทศกาล เปนตน ทำใหมี
พื้นที่ใหวัฒนธรรมที่หลากหลายไดมาพบกันและรวม
เขาดวยกนั   

 8. ผลการ ศึกษาพบว าแนวทางการ
สงเสริมดานทุนทรัพยากร ควรสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การใชเทคโนโลยี 
และการบริหารจัดการทรัพยากร และจากผลการวิจัย

ภาคสนามพบวา ชุมชนแมกำปองจัดการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษโดยใชทรัพยากรธรรมชาติเปนจุดขาย   
ใหนักทองเท่ียวไดรับอากาศบริสุทธ์ิ ชมธรรมชาติ

สวยงาม ไดพูดคุยกับชาวบาน น่ังทานอาหารริมลำธาร 
พืชผักเก็บจากริมรั้ว ค่ำลงนอนฟงเสียงน้ำไหล เชาไป
วัดทำบุญ ชีวิตเสมือนหยุดน่ิงช่ัวขณะเพ่ือซึมซับพลัง  
ชุมชนบานภูใชทองทุงนา  ทิวเขา และลำธาร เพ่ือเสริม

แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 
จิตตรา  มาคะผล, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
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จุดขายดานวัฒนธรรมเชนกันและชุมชนแพรก
หนามแดงใชน้ำเปนปจจัยสำคัญในการประกอบอาชีพ   
ทุกชุมชนมีการจัดการทรัพยากร ซึ่งสอดคลองกับท่ี
เสรี พงศพิศ (2552: 41) กลาววาการจัดการทรัพยากร
เปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน ประเทศ
ไทยมีศักยภาพที่จะพัฒนาบนฐานทรัพยากรดิน  
น้ำ ปา ความหลากหลายทางธรรมชาติ  ซึ่งเปนจุด
แข็งของไทยที่นำไปแขงขันได  

 ผลการวิจัยภาคสนามพบวา บานแมกำปอง
มีความโดดเดนดานการบริหารจัดการ ทำใหเกิด
กิจกรรมใหมอยางตอเน่ือง สงผลใหชุมชนมีชื่อเสียง 
นักทองเท่ียวและรายไดของชุมชนเพ่ิมขึ้น ชุมชนจึง
ออกกฎระเบียบตางๆ เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาส่ิงแวดลอม รวมถึงจัดระบบสวัสดิการและ
การจัดสรรผลประโยชนที่เปนธรรมตอสมาชิกทุกคน  
สวนชุมชนแพรกหนามแดงและชุมชนบานภู ตางก็
บริหารจัดการตนเองจนมีชื่อเสียงเชนกัน ทุกชุมชนมี
เปาหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน  การเปนหมูบานทองเท่ียวเปนส่ิงท่ีตามมาทีหลัง  
ความสำเร็จเหลาน้ีเกิดจากการมีเปาหมายรวมท่ีชัดเจน 
การมีสวนรวมของชาวบาน และการตอบโจทยความ
ตองการที่แทจริงของชุมชน จึงควรสงเสริมใหชุมชน
รวมกันแสวงหารูปแบบการจัดการท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
ใหชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูจากการมีสวนรวม 
เปนการเตรียมชุมชนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง 
สามารถจัดการกับปญหาท่ีจะเกิดกับตนเอง ครอบครัว 

และชุมชน และพึ่งตนเองไดในอนาคต 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ขอเสนอแนะดานทุนมนุษย ชุมชนควร
สงเสริมใหสมาชิกมีโอกาสทำงานรวมกันเพ่ือคนหา
หรือบมเพาะผูนำตามธรรมชาติ สงเสริมปราชญ 
ชาวบานที่ขาดความรูดานวิชาการใหถายทอด
ประสบการณแกคนรุนใหมหรือลูกหลานท่ีมีความรู

ดานวิชาการนำไปตอยอด สงเสริมชาวบานใหเปนคน

ชางคิดและชาญฉลาด เห็นคุณคาของส่ิงใกลตัวและ
คิดไดวาจะนำไปใชอยางไร ใชกระบวนการประชา
พิจัยใหชาวบานเรียนรู คนพบศักยภาพของตน 
วิเคราะหชุมชน จัดทำแผนแมบทและดำเนินการตาม
แผน ตอยอดความรูเศรษฐกิจชุมชนดวยนวัตกรรม
และความรูดานธุรกิจที่สอดคลองกับชุมชน 

2. ขอเสนอแนะดานทุนสังคม ควรสงเสริม
ใหคนในชุมชนมีวิธี จัดการความขัดแย งอยาง 
สรางสรรคดวยการรวมมือ (Collaboration) และการ
ประนีประนอม (Compromising) เพ่ือใหเกิดประโยชน
แกทุกฝายและเกิดการเรียนรูไปพรอมกัน ซึ่งอาจตอง
มีผูเสียสละบาง โดยการเปดวงสนทนา (Dialogue) 
เปดใจรับฟงและรวมพูดคุย มุงแกไขปญหาและหาขอ
เสนอแนะ ไมเนนหาผูผิด สรางความไววางใจและ
ความรูสึกปลอดภัย เพ่ือใหขอมูลหรือแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ ใหมีใจเปดกวาง (Openness) 
พรอมรับประสบการณใหม และรับฟงความเห็นตาง   
ใหชุมชนมีเครือขายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู อาศัยองค
ความรูจากภายนอกและกลไกสงเสริมท่ีเหมาะสม
มาสรางสรรคชุมชน    

3. ข อ เ สนอแนะด า น ทุ น วัฒนธ ร รม  
ควรสงเสริมความสัมพันธฉันทเครือญาติในชุมชน    
ใหใกลชิด สรางจิตสำนึกชุมชน  ความไวเน้ือเชื่อใจ 
การชวยเหลือกัน  และการจัดการดูแลกันเองเมื่อมี
สมาชิกประพฤติไมถูกตอง สงเสริมการรักษาสภาพ

แวดลอมและคงไวซึ่งวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชน 
จัดการทองเที่ยวอยางรัดกุม ใชความเปนบานนอก
ของชนบทไทยเปนเสนหและจุดขาย สงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนโดยใชความหลากหลายของชุมชนและวัฒนธรรม 
ใหชุมชนเห็นความสำคัญของศิลปะ (Arts) รูเร่ืองศิลปะ 

เรียนศิลปะ และรักศิลปะ เน่ืองจากศิลปะเปนเคร่ืองมือ
สำคัญที่จะทำใหเกิดความคิดสรางสรรคและเปนผล
แหงความคิดสรางสรรค สงเสริมการผลิตภัณฑสินคา

ชุมชนจากความคิดสรางสรรคท่ีไมจำเปนตองแหวกแนว
หรือหรูหรา แตรวมเอาส่ิงใกลตัวท่ีหาไดงายในทองถ่ิน 

แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 
จิตตรา  มาคะผล, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 



209

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

เนนคุณคา วิถีชีวิต ปรับเปลี่ยนดวยมุมมองใหมให
เปนของใหมไมซ้ำใคร ไมผลิตสินคาซ้ำๆ อันเปนการ
ทำลายอัตลักษณของชุมชน กลาคิดนอกกรอบ และ
ไมเลียนแบบตัวเองโดยใชปจจัยเดิมๆ ตลอด ทำใหสิ่ง
ใหมไมเกิดขึ้น 

4. ขอเสนอแนะดานทุนทรัพยากร ชุมชน
ควรพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปญญาในทองถ่ิน 
ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทและ
ทรัพยากรของตน เพ่ือเปนการใชทรัพยากรอยาง 
คุมคา มีแนวคิดการพัฒนาแบบองครวม โดยคำนึงถึง 
ความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
และใหชุมชนจัดการตนเอง และมีหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ชวยเสริมใหแข็งแกรงย่ิงข้ึน ในการออกแบบสินคา
และบริการของชุมชน  ไมเปนการใชทรัพยากรอยาง
สิ้นเปลือง เน่ืองจากการสรางทรัพยากรใหมเปนเรื่อง
ยากลำบาก  ดังตัวอยางการผลิตเกาอี้ไมไผซึ่งเปนไม
โตเร็วและหางายในพื้นที่   

 
ขอเสนอแนะตอการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาแนวทางการสงเสริมชุมชน
สรางสรรคในประเทศไทยในแตละดานใหครอบคลุม
ชัดเจนยิ่งขึ้น  

2. ควรศึกษาแนวทางการสงเสริมชุมชน
สรางสรรคในแตละภูมิภาคของประเทศ 

3. ควร ศึกษาการพัฒนา รูปแบบการ
จัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การจัดการทองเท่ียวเชิง

ประวัติศาสตร หรือการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ในกรณีศึกษาตนแบบ 

4. ควรศึกษาแนวทางการสงเสริมทุน

วัฒนธรรมของชุมชนอยางยั่งยืน 
5. ควรศึกษาแนวทางการสงเสริมทุน

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  
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* อาจารยประจำคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  
  สำนักงานงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กระทรวงศึกษาธิการ  

การสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน 
Synithesis of  Research on Reading 

 
ดวงใจ  ชนะสิทธิ์* 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหลักษณะและปริมาณงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการอาน สังเคราะห     
องคความรูเก่ียวกับการอาน และจัดทำขอเสนอเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตรการสงเสริมการอานสำหรับประชาชน
นอกระบบ โดยงานวิจัยที่นำมาสังเคราะหเปนงานวิจัยของคณาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก
หนวยงานตางๆ ในชวงป พ.ศ.2543 – 2553 ทั้งนี้การวิเคราะหลักษณะและปริมาณงานวิจัยที่เกี่ยวกับการอาน
ตามกรอบประเด็นในการวิเคราะห 12 ประเด็น สังเคราะหงานวิจัย 201 เลม สถิติที่ใชไดแก ความถี่ รอยละ 
และการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวา ปที่ไดรับการตีพิมพงานวิจัยดานการอานมากที่สุดคือป พ.ศ. 2552 สวนใหญเปน
งานวิจัยเชิงทดลอง รองลงมาเปนการผสมผสานงานวิจัยเชิงทดลองรวมกับการวิจัยเชิงเปรียบเทียบและ 
การวิจัยเชิงบรรยาย เมื่อพิจารณาประเภทของการวิจัยเชิงทดลองพบวารูปแบบของการวิจัยสวนใหญใชการ
วิจัยเชิงทดลองแบบกึ่งนำรอง สวนการวิจัยเชิงสหสัมพันธพบวาใชการวิเคราะหเพียรสันโพดักโมเมนส สำหรับ
การวิจัยเชิงเปรียบเทียบพบวาสวนใหญใชการเปรียบเทียบคาที รองลงมาใหการเปรียบเทียบท้ัง 2 แบบคือ 
คาทีและคาเอฟ สำหรับการวิจัยเชิงสาเหตุพบวาสวนใหญใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ สวนการวิจัย 
เชิงบรรยายพบวาสวนใหญงานวิจัยดานการอานใชการอธิบายความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ดานเนื้อเรื่องของการวิจัยพบวาสวนใหญมีเน้ือหาในดานการสงเสริมและพัฒนาการอานมากท่ีสุด 
รองลงมาคือการพัฒนาทักษะการอานและปจจัยที่มีผลตอการอาน ทั้งนี้การระบุประเด็นปญหาวิจัยพบวาสวน
ใหญมีการระบุประเด็นปญหาวิจัยและมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวจิัย ในดานวัตถุประสงคของ
การวิจัยพบวาสวนใหญมีวัตถุประสงคในดานการสงเสริมและพัฒนาการ รองลงมาเปนการศึกษาสภาพ

ปญหาดานการอานและศึกษาพฤติกรรมการอาน โดยสมมติฐานการวิจัยพบวาสวนใหญมีการต้ังสมมติฐาน
การวิจัยและตอบโจทยวิจัยตามสมมติฐานที่ผูวิจัยต้ังไว  ดานตัวแปรพบวาตัวแปรตนมีความเกี่ยวของกับวิธี
การสอนอานมากที่สุด รองลงมาคือสถานภาพสวนบุคคล การสงเสริม/รักการอาน และทักษะการอาน สวนตัว
แปรตามพบวางานวิจัยดานการอานสวนใหญศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รองลงมาคือความสามารถ 
ดานการอาน และความรูความเขาใจดานการอาน ดานประชากรที่ใชในการวิจัยสวนใหญจะอยูในชวง 501 
คน ขึ้นไป รองลงมาคือชวง 31 – 100 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยพบวาสวนใหญอยูในชวง 1-30 คน รอง
ลงมาชวง 301-400 คน สำหรับวิธีการสุมตัวอยางพบวาสวนใหญใชวิธีการสุมอยางงาย รองลงมาคือการเลือก
แบบเจาะจง และการสุมแบบแบงประเภทตามลำดับ  สวนเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยพบวาสวนใหญใชเคร่ืองมือ

การสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน 
ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ 
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แบบสอบถามและแบบทดสอบพรอมกัน เม่ือพิจารณาตามการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือพบวาสวน
ใหญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท้ัง 4 ประเด็นคือ ความตรง ความเที่ยง ความยากงายและอำนาจ
จำแนก สถิติที่ใชในการวิเคราะหพบวาสวนใหญใชการวิเคราะหเชิงบรรยายควบคูไป กับการวิเคราะห 
เชิงอนุมาน เมื่อวิเคราะหเชิงเนื้อหาสวนใหญใชการวิเคราะหความสอดคลอง และเมื่อวิเคราะหเชิงบรรยายพบ
วาสถิติที่ใชสวนใหญเปนการวิเคราะหคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สำหรับการ
วิเคราะหเชิงอนุมานพบวาสวนใหญใชการทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวน การสังเคราะหองค
ความรูเกี่ยวกับการอานพบวาสามารถแบงองคความรูเก่ียวกับการอานออกเปน 5 ดานคือ การสงเสริมและ
พัฒนาการอาน การพัฒนาทักษะการอาน ความสามารถในการอาน พฤติกรรมการอาน และปจจัยท่ีมีผลตอ
การอาน ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 1) บรรจุการสงเสริมและการพัฒนาการอานเปนนโยบายของหนวยงาน 2) 
สงเสริมใหคนไทยมีพฤติกรรมและนิสัยรักการอาน ใฝรู ใฝเรียน ปลูกฝงและสรางทัศนคติที่ดีตอการอาน เห็น
คุณคาและประโยชนของการอาน 3) นำนวัตกรรมที่ใชในการวิจัยมาใชประโยชนในการพัฒนาทักษะการอาน
และความสามารถในการอานอยางจริงจังในสถานศึกษา 4) พัฒนาระดับความสามารถในการอานของ
ประชาชนทุกกลุมเปาหมายใหอานออก เขียนได ผานกระบวนการปฏิรูปการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ 5) ผูที่รับผิดชอบดูแลควรมีการนิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานในการสงเสริมการอานอยาง
ตอเนื่อง และจัดใหมีการรายงานตอสาธารณะชน และผูบังคับบัญชาในระดับชั้นขึ้นไป 5) ระดมทรัพยากรและ
ความรวมมือจากภาคีเครือขายในการดำเนินงานสงเสริมการอาน รวมไปถึงใหบริการเคล่ือนที่เพื่อสงเสริมการ
อานและการเรียนรู แกประชาชนในพื้นที่ตางๆ  

คำสำคัญ : การสังเคราะหงานวิจัย  การอาน 

บทนำ 
การอานเปนทักษะที่เกิดจากอิทธิพลของ

สภาพแวดลอม และความพรอมของแตละบุคคล 
สามารถฝกจนเปนนิสยัต้ังแตเด็กโดยเฉพาะชวง 1-6 ขวบ 
การอานชวยพัฒนาสติปญญาของแตละบุคคล  
ชวยใหเกิดกระบวนการคิด เกิดจินตนาการ เกิดองค
ความรูและแนวคิดใหมๆ จากอดีตจนถึงปจจุบันการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิดทักษะการส่ือสารไมวาจะเปนการฟง 
การอาน การพูด และการเขียน  ทักษะการฟงและ
การอานเปนทักษะภาษาสวนรับเขา สวนทักษะการ

พูดและการเขียนเปนทักษะสวนแสดงออก ในชีวิต
ประจำวันไมวาจะอยูในวัยใดก็ตามทักษะการแสดงออก
ที่สำคัญท่ีสุดคือทักษะการพูด แตทักษะที่จะสงเสริม
ใหคนเรามีความสามารถในการพูดที่ดีไดนั้นก็คือ 
การอาน ดังนั้นทักษะการอานจึงเปนทักษะท่ีสำคัญ

เปนพ้ืนฐานแหงความสำเร็จทั้งปวง การอานชวยให
เราไดคำตอบจากปญหาท่ีตองการแกไขหรือปญหาท่ี

คางคาใจไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม จึงทำให
เปนผูท่ีสามารถแกปญหาตางๆ รอบดานไดดวยตนเอง 
และจากรายงานของสำนักงานสถิติแหงชาติพบวา 
การอานหนังสือของคนไทยในป พ.ศ.2551 คนไทย

อายุต้ังแต 6 ขวบข้ึนไปอานหนังสือท่ีไมใชหนังสือเรียน
หรือหนังสือเพ่ืองานรอยละ 66.30 ขณะท่ี ป พ.ศ. 
2548 อานรอยละ 69.10  และป พ.ศ.2546 อานรอย
ละ 61.20  นอกจากน้ียังพบวาเพศชายอานหนังสือ

มากกวาเพศหญิงเล็กนอยคือ เพศชายอานรอยละ 
67.50 และเพศหญิงอานรอยละ 65.10 และใน 
กลุมเด็กเล็กที่อาศัยอยูกรุงเทพมหานคร อานหนังสือ
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.30 และเด็กภาคอีสาน
อานหนังสือนอยที่สุดรอยละ 31.30  (สำนักงานสถิติ

แหงชาติ, 2554) 
กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดนโยบาย 

ในการอาน ซึ่งเปนเคร่ืองมือในการสรางศักยภาพ 

การสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน 
ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ 
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เด็กและเยาวชนคนในชาติเพ่ือเติมเต็มการศึกษาตลอด
ชีวิต ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง โดย
เนนเปาหมายในการสงเสริมการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ประกอบดวยการอาน การแสวงหาความรูสำหรับ 
คนไทยทุกคนท้ังท่ีอยูในระบบการศึกษา และนอก
ระบบ รวมท้ังผูที่พนวัยเรียนใหมีโอกาสในการเขาถึง
ความรู สามารถเรียนรูดวยตนเอง รักการอาน แสวงหา
ความรูอยางตอเนื่อง และตอยอดการเรียนรู เชิง
สรางสรรค อยางไรขีดจำกัด จากส่ือและวิธีการท่ี
หลากหลายในยุคโลกาภิวัตน โดยกำหนดเปาหมาย
และตวัชีว้ดัไววาภายในระยะเวลา 10 ป (พ.ศ.2552 – 
2561) คนไทยใชเวลาอานหนงัสอืนอกเวลาเรียน นอก
เวลาทำงานมากข้ึน เฉลี่ยอยางนอยวันละ 60 นาที  
นอกจากน้ีจะเห็นไดวาทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาค
รัฐ ภาคเอกชน องคกรอิสระหรือแมแตกรุงเทพมหานคร
ที่เห็นความสำคัญของการอาน โดยเฉพาะกรุงเทพ 
มหานครที่ไดจัดใหมีโครงการรณรงคใหกรุงเทพฯ 
เปนมหานครแหงการอานของโลกในป 2013 โดยมี
วัตถุประสงคที่จะกระตุนบรรยากาศการอานและการ
เขียนของประเทศไทยใหคึกคัก ถึงขนาดลงลึกจนกลาย
เปนวัฒนธรรม โครงการนี้มีแนวทางการทำงานหลัก
อยู 3 ประการคือ 1) จุดประกาย กระตุนใหเกิดการ
ตื่นรูรวมกันในระดับสังคมวาการอานเปนเร่ืองใหญ 
เปนเรื่องสำคัญและเปนเคร่ืองมือในการสรางคน เม่ือ
จุดประกายการต่ืนรูรวมกันไดสำเร็จก็ถือวาเดินมาถูก
ทาง 2) ขยายพ้ืนที่ชวยกันรณรงคเปดพื้นท่ีใหคนไทย

ทั้งประเทศมีชองทางศึกษาหาความรูทั้งแบบที่เปน
ทางการและตามอัธยาศัย เชน ตามหองสมุด ราน
หนังสือ ปายรถเมล ในโทรทัศน หรือใน Social 

Network ตางๆ ใหมากที่สุด เหมือนเรามีเมล็ดพันธุที่
จะกระตุนใหเกิดบรรยากาศการรักการอานกระจาย
อยูทั่วไปหมด  3) สงเสริมใหเดนดีจนเปนวัฒนธรรม 

วันหน่ึงคงจะเห็นคนไทยยืนรอรถเมลแลวถือกระเปา
มือหน่ึงอีกมือหน่ึงถือหนังสือ หรือถาน่ังคุยกันอยูใน
สวนสาธารณะ ในกระเปาอาจมีหนังสือสวนตัวสัก  

2-3 เลม เม่ือใดที่ทำใหการอานกลายเปนวัฒนธรรม
และเปนสวนหน่ึงของชีวิตเชนนี้ กรุงเทพฯ จะเปน 
มหานครแหงการอานของโลก (ศุทธิชัย คุณาเจริญ,
2554)  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
อานในชวงป พ.ศ. 2543 – 2553 พบวามีงานวิจัย
จำนวน 201 เ ร่ืองท่ีศึกษาในเรื่องที่ เ ก่ียวของกับ 
การอาน ไมวาจะเปนความสามารถในการอาน 
พฤติกรรมการอาน  ความตองการในการอาน  แรง
จูงใจในการอาน หรือการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอาน 
โดยงานวิจัยสวนใหญจะศึกษาถึงตัวแปรตางๆ ไมวา
จะเปนการเปรียบเทียบ  ศึกษาตัวแปรตางๆ ที่สงผล
ตอการอาน  ศึกษาความสัมพันธของการอานกับสภาพ
แวดลอมของสังคม ครอบครัว และใชระเบียบวิธีการ
วิจัยที่หลากหลาย ไมวาเปนการวิจัยเชิงทดลอง วิจัย
เชิงพรรณนา หรือการวิจัยในรูปแบบอ่ืนๆ แตองคความรู
ดังท่ีกลาวมาขางตนยังขาดการรวบรวมและสังเคราะห
ใหเกิดองคความรูใหม ทำใหขอคนพบที่ไดจากการ
ศึกษามีลักษณะที่กระจัดกระจาย ขาดการผสมผสาน
กันอยางเปนระบบ อยางไรก็ตามจะพบวามีนักวิจัย
หลายทานไดพยายามพัฒนาเทคนิคการสังเคราะห
เชิงปริมาณโดยการใชเทคนิคทางสถิติเขามาชวยเพ่ือ
เพ่ิมความเปนระบบและมีความชัดเจนในการลงขอมูล
สรุปเปนความรูที่ถูกตองและเชื่อถือไดสูง จึงทำให
เกิดวิธีการสังเคราะหงานวิจัยหลายแบบ วิธีวิเคราะห

อภิมาน (Meta Analysis) เปนอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใชกัน
มากในการสังเคราะหงานวิจัยในปจจุบัน โดยมี Glass 
เปนผูริเริ่มนำวิธีการสังเคราะหงานวิจัยที่อาศัยการ
วิเคราะหทางสถิติในการหาขอสรุปของงานวิจัยอยาง
มีระบบมากข้ึน (อุทุมพร  จามรมาน, 2531) ดังน้ัน 
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะดำเนินการสังเคราะหงานวิจัยที่
เก่ียวกับการอาน เพ่ือเปนการวิเคราะหลักษณะและ
ปริมาณงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน และเปนการ
สังเคราะหองคความรูเก่ียวกับการอานเพ่ือนำผลท่ีได

เสนอสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนเพ่ือการกำหนด

การสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน 
ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ 
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นโยบาย/ยุทธศาสตรการสงเสริมการอานสำหรับ
ประชาชนนอกระบบโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. วิเคราะหลักษณะและปริมาณงานวิจัย
ที่เกี่ยวกับการอาน 

2. สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับการอาน 
3. จัดทำขอเสนอเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร

การสงเสริมการอานสำหรับประชาชนนอกระบบ
โรงเรียน 

 
คำถามการวิจัย 

1. งานวิจัยที่เก่ียวกับการอานมีลักษณะ
เปนอยางไร 

2. องคความรูเก่ียวกับการอานสวนใหญ
เปนองคความรูที่มุงไปในทิศทางใด  

3. แนวทางในการนำเสนอเชิงนโยบาย/
ยุทธศาสตรในการสงเสริมการอานสำหรับการศึกษา
นอกระบบเปนอยางไร 

 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 

ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก งานวิจัย
ของคณาจารยและวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตท้ังของ
ภาครัฐและเอกชน ที่ศึกษาเก่ียวกับการอานท่ีตีพิมพ
ตั้งแตป พ.ศ.2543 – 2553  จำนวน 201 เรื่อง 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. ทราบลักษณะและปริมาณงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของกับการอาน  
2. ไดองคความรูใหมจากผลการวิจัยใน

การสังเคราะหงานวิจัยดานการอาน เพ่ือเปนสารสนเทศ
ในการพัฒนาการอานในระดับนโยบายของหนวย
งานตาง ๆ  

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
1. ตารางวิเคราะห สรางโดยอาศัยทฤษฎี 

แนวคิดท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
เครื่องมือท่ีสรางขึ้นเปนตารางวิเคราะหเพ่ือจำแนก
คุณลักษณะของงานวิจัยตามองคประกอบ 12 ดาน
คือปท่ีตีพิมพผลงานวิจัย ประเภทของงานวิจัย เน้ือหา
ของงานวิจัย การระบุประเด็นปญหา/ขอคำถามงาน
วิจัย วัตถุประสงคของงานวิจัย สมมติฐานการวิจัย 
ตัวแปรท่ีศึกษา กลุมเปาหมายในการวิจัย วิธีการ
สุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
รวมไปถึงการวิเคราะหคุณภาพเคร่ืองมือ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะห การเปรียบเทียบวัตถุประสงคการวิจัย 
และเนื้อหาของการวิจัยจำแนกตามปที่ตีพิมพ  

2. แบบการสังเคราะหงานวิจัย ผูวิจัยได
ศึกษางานวิจัยจำนวน 201 เร่ือง โดยพิจารณาจาก
ผลการวิเคราะหลักษณะงานวิจัยเก่ียวกับการอาน 
โดยแบงการสังเคราะหงานวิจัยออกเปน 5 ดานคือ 1)
การสงเสริมและพัฒนาการอาน 2)การพัฒนาทักษะ
การอาน 3)ความสามารถในการอาน 4) พฤติกรรม
การอาน และ 5) ปจจัยที่มีผลตอการอาน 

3. แบบกรอกขอมูลการนำเสนอเชิงนโยบาย
และยุทธศาสตรการสงเสริมการอานพิจารณาจาก
การสังเคราะหงานวิจัยดานการสงเสริมและพัฒนาการ
อานตามประเด็นในขอ 2  

 
แหลงขอมูลที่ศึกษา  

1. แหลงขอมูลท่ีศึกษาไดแกงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับการอานในชวงป พ.ศ.2543 – 2553 ซึ่ง
ทำเสร็จสมบูรณจำนวน 201 เลม จากหนวยงาน 30 

หนวยงาน ทั่วประเทศ 
2. ผูวิจัย 
 

การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงาน 
การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะของงานวิจัย 

การสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน 
ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ 
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หลังจากท่ีผูวิจัยไดอานรายงานการวิจัยแลวนำมาจัด
ทำเปนตารางและเขียนรอยเรียงกัน 

การ สั ง เคราะห ผู วิ จั ย ได ทบทวนจาก
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ และศึกษางานวิจัยโดยการ
วิเคราะหเนื้อหาและใชสถิติพื้นฐาน 

 
ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะหลักษณะและปริมาณงาน
วิจัยท่ีเก่ียวกับการอานในชวงป พ.ศ.2543 – 2553 
ผลการสังเคราะหงานวิจัยดานการอานพบวาปที่ได
รับการตีพิมพงานวิจัยดานการอานมากท่ีสุดคือป  
พ.ศ.2552 คิดเปนรอยละ 18.41 รองลงมาคือ ป  
พ.ศ.2548 และ 2550 ในระดับท่ีเทากันคือรอยละ 
15.92 เมื่อจำแนกตามประเภทของการวิจัยพบวา
งานวิจัยดานการอานสวนใหญเปนงานวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental) คิดเปนรอยละ 29.35 รองลงมา
เปนการผสมผสานงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental) 
รวมกับการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ (Compare) และการ
วิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive) คิดเปนรอยละ 27.86 
และงานวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive) คิดเปนรอย
ละ 16.42 ตามลำดับ 

เม่ือพิจารณาประเภทของการวิจัยเชิงทดลอง
พบวารูปแบบของการวิจัยเชิงทดลองในดานการอาน
สวนใหญใชการวิจัยเชิงทดลองแบบ Pre Experimental 
Design คิดเปนรอยละ 85.12 การวิจัย  เชิงสหสัมพันธ

พบวาสวนใหญงานวิจัยดานการอานใชการวิจัยเชิง
สหสัมพันธโดยการวิเคราะห Pearson Product 
Moment correlation coefficient คิดเปนรอยละ 90 
การวิจัยเชิงเปรียบเทียบพบวาสวนใหญงานวิจัยดาน

การอานใชการเปรียบเทียบ t-test คิดเปนรอยละ 51.52 
รองลงมาใหการเปรียบเทียบทั้ง 2 แบบคือ t-test และ 
F-test คิดเปนรอยละ 18.18 การวิจัยเชิงสาเหตุพบ

วาสวนใหญใช Multiple Regression Analysis  
คิดเปนรอยละ 100 และการวิจัยเชิงบรรยายพบวา
สวนใหญงานวิจัยดานการอานใชการอธิบายความถ่ี 

รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเปน
รอยละ 70.65  รองลงมาคือการอธิบายคารอยละ 
(Percentages) อยางเดียวคิดเปนรอยละ 18.91 
ตามลำดับ 

ดานเน้ือเร่ืองของการวิจัยพบวาการวิจัยดาน
การอานสวนใหญมีเน้ือหาในดานการสงเสริมและ
พัฒนาการอาน คิดเปนรอยละ 51.24  รองลงมาคือ
การพัฒนาทักษะการอานคิดเปนรอยละ 18.91 และ
ปจจัยท่ีมีผลตอการอาน คิดเปนรอยละ 5.47 ตาม
ลำดับ ทั้งนี้การระบุประเด็นปญหาวิจัยพบวางานวิจัย
ดานการอานสวนใหญมีการระบุประเด็นปญหาวิจัย 
คิดเปนรอยละ 71.14 ทั้งนี้ประเด็นปญหาสวนใหญมี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยคิดเปน
รอยละ 95.80 

ดานวัตถุประสงคของการวิจัยพบวางานวิจัย
ดานการอานสวนใหญมีวัตถุประสงคในดานการสงเสริม
และพัฒนาการอาน คิดเปนรอยละ 29.85  รองลงมา
เปนการศึกษาสภาพปญหาดานการอานคิดเปน 
รอยละ 19.40 และศึกษาพฤติกรรมการอาน คิดเปน
รอยละ 12.94 ตามลำดับ โดยสมมติฐานการวิจัยพบ
วางานวิจัยสวนใหญมีการต้ังสมมติฐานการวิจัยคิด
เปนรอยละ 57.10 และตอบโจทยวิจัยตามสมมติฐาน
ที่ผูวิจัยตั้งไวคิดเปนรอยละ 96.51 

ดานตัวแปร พบวาตัวแปรตนหรือตัวแปร
อิสระจะเก่ียวกับเรื่องวิธีการสอนอานมากที่สุดคิด

เปนรอยละ 22.67 รองลงมาคือสถานภาพสวนบุคคล 
คิดเปนรอยละ 18.67 การสงเสริม/รักการอาน คิดเปน
รอยละ 16.67 และทักษะการอาน คิดเปนรอยละ 
15.33 ตามลำดับ สำหรับตัวแปรตามพบวางานวิจัย
ดานการอานสวนใหญศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เปนตัวแปรตาม คิดเปนรอยละ 42.00 รองลงมาคือ
ความสามารถดานการอาน คิดเปนรอยละ 20.00 

และความรูความเขาใจดานการอานคิดเปนรอยละ 
14.00 ตามลำดับ สวนตัวแปรท่ีไมไดระบุตัวแปรตน

และตัวแปรตามพบวาในดานการอานสวนใหญศึกษา

การสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน 
ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ 
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เก่ียวกับการสงเสริมการอานคิดเปนรอยละ 39.62 
รองลงมาคือความสนใจในการอาน คิดเปนรอยละ 
11.32 

ดานประชากรท่ีใชในการวิจัยสวนใหญจะ
อยูในชวง 501 คนขึ้นไป คิดเปนรอยละ 24.28 รองลง
มาคือชวง 31 – 100 คน คิดเปนรอยละ 23.88 และ
ชวง 1-30  คน คิดเปนรอยละ 21.39 ตามลำดับ สวน
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยพบวาสวนใหญกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยจะอยูในชวง 1-30 คน  
คิดเปนรอยละ 55.22 รองลงมาชวง 301-400 คน  
คิดเปนรอยละ 15.42  และในชวง 31-100 คน  
คิดเปนรอยละ 13.43 ตามลำดับ 

 วิธีการสุมตัวอยางพบวาสวนใหญใชวิธีการ
สุมแบบ Simple Random Sampling คิดเปนรอยละ 
9.95  รองลงมาคือ Purposive Sampling คิดเปน
รอยละ 8.96 และ Stratified Random Sampling  
คิดเปนรอยละ 7.96 ตามลำดับ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยพบวางานวิจัยดาน
การอานสวนใหญใชเคร่ืองมือแบบสอบถามและแบบ
ทดสอบพรอมกันคิดเปนรอยละ 23.88 รองลงมาใช
แบบสอบถามอยางเดียว คิดเปนรอยละ 20.90 และ
แบบทดสอบอยางเดียว คิดเปนรอยละ 15.42 ตาม
ลำดับ เมื่อพิจารณาตามการตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือพบวางานวิจัยดานการอานสวนใหญตรวจ
สอบคุณภาพของเคร่ืองมือทั้ง 4 ประเด็นคือ ความ

ตรง ความเที่ยง ความยากงายและอำนาจจำแนก คิด
เปนรอยละ 49.25 รองลงมาตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือในดานความตรงและความเท่ียง คิดเปน
รอยละ 25.87 และความตรงอยางเดียว คิดเปน 
รอยละ 11.94 ตามลำดบั 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหพบวาสวนใหญใช
การวิเคราะหเชิงบรรยาย (Descriptive Statistic) 

และการวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
คิดเปนรอยละ 42.79  รองลงมาเปนการวิเคราะหเชิง
บรรยาย (Descriptive Statistic) คิดเปนรอยละ 36.82 

ตามลำดับ เม่ือวิเคราะหเชิงเน้ือหาสวนใหญใชการ
วิเคราะห IOC (Index item objective congruence) 
คิดเปนรอย 43.75 และเม่ือวิเคราะหเชิงบรรยายพบ
วาสถิติที่ใชสวนใหญเปนการวิเคราะหคา ความถี่ 
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเปน
รอยละ 80.31 สำหรับการวิเคราะหเชิงอนุมานพบวา
สวนใหญใชสถิติ t-test คิดเปนรอยละ 43.12 รองลง
มาใช t-test คูกับ ANOVA คิดเปนรอยละ 22.02 

การเปรียบเทียบวัตถุประสงคการวิจัยกับป
ที่ผลิตงานวิจัยพบวางานวิจัยดานการอานสวนใหญ
ผลิตในป พ.ศ.2552 จำนวน 37 เลม ป พ.ศ.2548 
และ 2550 จำนวน 32 เลมเทากัน เม่ือจำแนกตาม
วัตถุประสงคการวิจัยพบวาวัตถุประสงคเพ่ือการสงเสริม
และการพัฒนาดานการอานมีจำนวนมากท่ีสุด   
60 เลม โดยในป พ.ศ. 2549 ผลิตมากท่ีสุดจำนวน 
12 เลม รองลงมา ป พ.ศ. 2552 จำนวน 8 เลม  
วัตถุประสงครองลงมาคือศึกษาสภาพปญหาดาน
การอานจำนวน 39 เลม โดยในป พ.ศ. 2551 ผลิต
มากท่ีสุดจำนวน 12 เลม รองลงมาในป พ.ศ.2550 
จำนวน 9 เลม  และวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การอาน จำนวน 26 เลม ปที่ผลิตมากท่ีสุดคือป  
พ.ศ.2552 จำนวน 9 เลม และ ป พ.ศ. 2549 จำนวน 
5 เลมตามลำดับ  

การเปรียบเทียบเน้ือหาของการวิจัยกับปที่
ผลิตงานวิจัยพบวางานวิจัยดานการอานสวนใหญ

ผลิตในป พ.ศ.2552 จำนวน 37 เลม ป พ.ศ.2548 
และ 2550 จำนวน 32 เลมเทากัน เม่ือจำแนกตาม

เนื้อหาพบวาสวนใหญเปนการสงเสริมและการ
พัฒนาการอาน จำนวน 103 เลม และเมื่อพิจารณาป
ที่ผลิตพบวาในป พ.ศ. 2548 ผลิตมากท่ีสุด จำนวน 
26 เลม รองลงมาคือ ป พ.ศ.2549 และ 2551 จำนวน    
15 เลม ในจำนวนที่เทากัน รองลงมาเปนเนื้อหาเกี่ยว

กับการพัฒนาทักษะการอาน จำนวน 38 เลม และ
ผลิตมากที่สุดในป พ.ศ.2552 จำนวน 10 เลม และใน
ป พ.ศ.2553 จำนวน 7 เลม ตามลำดับ 

การสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน 
ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ 
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2. การสังเคราะหองคความรูเก่ียวกับการ
อานผลการสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับการอาน
แบงเปน 5 ดานคือ 

 2.1 การสงเสริมและพัฒนาการอาน 
     จากการสังเคราะหงานวิจัยดานการ

สงเสริมและพัฒนาการอานพบวาปจจัยที่จะสงเสริม
การอานไดดีนั้นเกิดมาจากครอบครัว เพื่อน และครู
ในการเอาใจใสและชักจูงใหมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการ
อาน นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนและบุคลากรที่
เก่ียวของมีความตองการพัฒนาเพื่อสงเสริมนิสัยรัก
การอาน โดยจัดใหมีกิจกรรมหลายๆ รูปแบบ เปน
กิจกรรมที่สนุกสนาน เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
จริง จัดเน้ือหาของกิจกรรมใหตอบสนองความตองการ 
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ทั้งน้ีวิธีการ
พัฒนาการรักการอาน พบวาปจจัยท่ีทำใหมีนิสัยรัก
การอานคือวิธีพัฒนานิสัยรักการอานโดยอาศัยปจจัย
ภายในตัวผูอานคือ การกำหนดเปาหมายของการ
อานอยางมุงมั่นแนวแน การเตือนตนเองอยูตลอด
เวลา และการเลือกหนังสืออานท่ีชอบ นอกจากน้ี
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนท่ีสวน
ใหญปฏิบัติและไดผลตอการอานคือ 1) กิจกรรมการ
เขียนหนังสือสำหรับเด็ก 2) กิจกรรมการเลานิทาน 3) 
กิจกรรมภาษาไทย ภาษาอังกฤษวันละคำ 4) กิจกรรม
การเลาขาวและเหตุการณประจำวัน 5)กิจกรรมยอด
นักอาน 6)กิจกรรมการประกวดเพ่ือสงเสริมการอาน 
7) กิจกรรมหองสมุดเพ่ือการเรียนการสอน และ 8)
กิจกรรมสงเสริมการอานท่ีผูปกครองจัดทำข้ึนท่ีบาน 

เชน การอานหนังสือเปนแบบอยางแกบุตรหลาน การ
ซื้อหนังสือใหบุตรหลานอานท่ีบาน การกำหนดเวลา
ในการอานหนังสือ การสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน
และรายงานใหครูทราบเปนตน นอกจากกิจกรรมดัง
กลาวแลวยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจะสงเสริมและพัฒนาการ

อาน เชน การเลานิทาน การเชิดหุน คายการอาน 
ยอดนักอาน วางทุกงานอานทุกคน หองสมุดเคลื่อนที่ 
เกมตอบปญหา อานเสียงตามสาย คลินิกตัวนอย  

พี่ชวยนอง เลาเร่ืองจากภาพ โตวาที ยุวทูตความดี 
บอกกลาวเลาเร่ือง นอกจากการสงเสริมและพัฒนาการ
อานใหกับนักเรียนแลวการพัฒนาบุคลากรดานการ
สงเสริมการอานก็มีสวนจำเปนเชนกัน และจากผล
การวิจัยพบวาการใชกลยุทธการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
และการจัดการความรูทำใหครูมีความรูดานการอาน
มากข้ึน สงผลใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมอยางสนใจ
และเกิดทัศนคติที่ดี  ผูปกครองมีสวนรวมตอกิจกรรม
การสงเสริมการอาน และเปนการสงเสริมใหนักเรียน
มีนิสัยรักการอานมากย่ิงข้ึน สำหรับหองสมุดประชาชน 
พบวาการจัดกิจกรรมการสงเสริมการอานโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง ผูที่มาใชบริการที่มีสถานภาพสวน
บุคคลแตกตางกันมีความตองการวิธีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานแตกตางกัน  

 2.2  การพัฒนาทักษะการอาน  
       จากการสังเคราะหการพัฒนา

ทักษะการอานสวนใหญพบวาเปนการสรางนวัตกรรม
เพ่ือนำไปพัฒนาทักษะการอาน ไมวาจะเปนชุดกิจกรรม 
แบบฝกเสริมทักษะ หรือนวัตกรรมอื่นๆ ทั้งนี้ผลการ
วิจัยสวนใหญพบวาการใชนวัตกรรมที่ผูวิจัยผลิตขึ้น 
เม่ือนำไปใชพบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการอานหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน เชน การใชกิจกรรมเรียนปนเลน มี
ผลใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีทักษะดานการ
อาน  คูมือการอานออกเสียงสงผลใหนักเรียนมีทักษะ
การอานออกเสียงภาษาไทย หรือชุดกิจกรรมฝกทักษะ

การอานจับใจความสงผลใหนักเรียนมีทักษะในการ
อานมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ียังมีนวัตกรรมท่ีเก่ียวกับ
หนังสือนิทาน หนังสือพื้นบาน หนังสือประกอบภาพ
การตูนเพ่ือเสริมทักษะดานการอาน การจัดการเรียน
รูแบบธรรมนูญการสอนพบวาสงผลใหนักเรียนมีทักษะ

การอานดีขึ้น  
 2.3 ความสามารถในการอาน   
           จากการสังเคราะหความสามารถใน

การอานสวนใหญพบวาสอดคลองกับการพัฒนาทักษะ

การอานเน่ืองจากเปนผลจากการใชนวัตกรรมเชนกัน 

การสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน 
ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ 
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เชน การจัดการเรียนรูโดยใชสารโฆษณาที่ครูเลือกให
มีผลใหนักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจความ
ไดมากขึ้น การจัดการเรียนรูโดยใชเพลงประกอบการ
สอนมีผลใหนักเรียนมีความสามารถในการอานจับใจ
ความไดมากขึ้น รวมไปถึงการจัดทำคูมือการจัดกิจ
กรรสงเสริมการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อความ 
สงผลใหนักเรียนสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง นักเรียนมี
ความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อ
ความไดมากขึ้นโดยเฉพาะการอาน นักเรียนมีความ
สามารถในการอานมากที่สุด นอกจากน้ียังพบวาน
วัตกรรมท่ีเก่ียวกับแบบฝกทักษะตางๆ สงผลตอความ
สามารถในการอาน การพัฒนาความสามารถในการ
อาน ส่ือท่ีชวยในการพัฒนาไดมากท่ีสุดคือสารสนเทศท่ี
ไดรับจากการอานในอินเตอรเน็ต หนังสือเรียน และ
การตูนตามลำดับ โดยความถี่ในการอานเฉล่ีย 2-3 
วันตอคร้ัง สำหรับประเภทและเน้ือหาท่ีสนใจอาน
นอกเหนือจากตำราพบวานิยมอานนิทาน สารคดี 
และนิยายตามลำดับ สำหรับกลุมนิทานจะชอบอาน
นิทานท่ีมีรูปภาพประกอบ กลุมสารคดีจะชอบอาน
สารคดีเก่ียวกับสัตว และกลุมนิยายชอบอานนิยาย
ผจญภัย  สำหรับสถานท่ีอาน ชอบอานท่ีบาน หองสมุด 
และรานเชาหนังสือตามลำดับ 

2.4 พฤติกรรมการอาน 
    จากการสังเคราะหพฤติกรรมในการ

อานสวนใหญพบวานักเรียนหญิงมีพฤติกรรมการอาน

มากกวานักเรียนชาย หนังสือที่นักเรียนสวนใหญอาน
ในชีวิตประจำวันไดแก หนังสือเรียน ใชเวลาอาน
ประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง และนักเรียนใชเวลาใน
การอานหนังสืออื่นๆ นอยกวา 30 นาที นักเรียนสวน
ใหญเขาหองสมุดสัปดาหละประมาณ 3-4 คร้ัง และ
สวนใหญอานหนังสือในหองสมุดโรงเรียน สำหรับ
การใชหองสมุดเพื่อการคนควาประกอบการเรียน 

นักเรียนยังมีพฤติกรรมการอานหนังสืออยูระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาตามเขตพื้นที่ โดยพิจารณา
ในเขต กทม. พบวาเด็กในเขต กทม. สวนใหญอาน

หนังสือวรรณกรรมเยาวชนประเภทบันเทิงคดี 
พฤติกรรมการอานนิตยสารของวัยรุนเพศหญิง สวน
ใหญอานในระดับกลาง โดยอานบางหนาละเอียด ที
เหลืออานผานๆ ใชเวลาในการอาน 1-2 วัน นิตยสาร
ที่อานและซื้อบอยที่สุดคือนิตยสาร Cheeze สาเหตุที่
ซื้อนิตยสารมาอานเพราะมีการอัพเดทแฟช่ันใหมๆ 
เคร่ืองสำอาง สำหรับนิตยสารสำหรับผูหญิงท่ีใหความ
สนใจอันดับแรกคือนิตยสารแพรว และพบวาวิถีชีวิต
มีความสัมพันธตอพฤติกรรมในการอานนิตยสาร 
อยางไรก็ตามในงานวิจัยท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการอาน
ของเด็กอายุ 12-15 นิยมอานหนังสือการตูนญ่ีปุน
แนวสืบสวนมากท่ีสุด สำหรับพฤติกรรมรักการอาน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาเกิดจากเจตคติการอาน 
สภาพสงเสริมการอานของผูปกครอง และแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตนเองและกิจกรรม
การสงเสริมการอานจากหองสมุดโรงเรียน สำหรับ
พฤติกรรมการอานหนังสือพิมพของนักศึกษาสวนใหญ
อานหนังสือพิมพรอยละ 30 อานวันเวนวันหรือสัปดาห
ละ 2-3 ครั้ง 

 2.5 ปจจัยที่มีผลตอการอาน 
           จากการสังเคราะหปจจัยที่มีผลตอ

การอานที่สำคัญมากที่สุดคือ ครอบครัว และรูปแบบ
การอบรมเล้ียงดูมีผลทำใหความสามารถในการอาน
เพื่อความเขาใจของนักเรียนมีความแตกตางกัน 

นอกจากน้ียังพบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ สภาพแวดลอม
ทางบาน และทัศนคติตอการอาน สงผลตอการอาน 
อยางไรก็ตามยังมีงานวิจัยหลายเรื่องที่มีผลสรุป
เดียวกันวากิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย มีความ

ตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียนรักการ
อาน สามารถใชหองสมุด แหลงความรูและสื่อตางๆ 
ทั้งภายในและนอกสถานศึกษาไดดีขึ้น  ทั้งน้ีจากการ

ศึกษางานวิจัยของผูอานในกรุงเทพมหานครดานการ
อานหนังสือพิมพพบวาปจ จัย ท่ีทำใหผู อ านใน
กรุงเทพมหานครอานหนังสือพิมพออนไลนมากที่สุด
คือผลประโยชนที่ผูอานจะไดรับสวนใหญอาน

การสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน 
ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ 
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หนังสือพิมพออนไลนมาแลวเปนระยะเวลา 1-2 ป 
เฉลี่ยอาน 3 คร้ังตอสัปดาห และชวงท่ีอานมากท่ีสุด
คือเวลา 06.00 – 12.00 น. เวลาท่ีใชในการอาน  
15-30 นาที 

 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ตนสังกัดควรบรรจุการสงเสริมและการ
พัฒนาการอานไวในนโยบาย พันธกิจ ของสถานศึกษา/
หนวยงาน  และบรรจุเปนวาระแหงชาติ เนื่องจากการ
อานเปนการสรางเสริมภูมิปญญาและเปนเครื่องมือ
สำคัญในการขยายความรู ท้ังน้ีการอานถือเปนกุญแจ
สำคัญที่จะนำไปสูความรูและความเขาใจ 

2. สงเสริมใหคนไทยมีพฤติกรรมและนิสัย
รักการอาน ใฝรู ใฝเรียน ปลูกฝงและสรางทัศนคติที่ดี
ตอการอาน เห็นคุณคาและประโยชนของการอาน  

3. นำนวัตกรรมที่ใชในการวิจัยทางดาน
การอานมาใชประโยชนในการพัฒนาทักษะการอาน
และความสามารถในการอานอยางจริงจังในสถานศึกษา 

4. สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธให
ประชาชนทุกกลุมเปาหมายรับทราบและตระหนักถึง
วิกฤติของการอานในปจจุบัน รวมไปถึงผลกระทบท่ี
เกิดจากการไมอานหนังสือของคนไทย 

5. ประชาสัมพันธและสงเสริมสนับสนุนให
ทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมการสงเสริมการอานและ
การกำหนดมาตรการจูงใจในการอาน  

6. พัฒนาระดับความสามารถในการอาน

ของประชาชนทุกกลุมเปาหมายใหอานออก เขียนได 
ผานกระบวนการปฏิรูปการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสำคัญ 

7. สงเสริมใหมีการสรางบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการอานโดยใหการสนับสนุนการ
พัฒนาแหลงการอานใหหลากหลาย รวมท้ังมีความ
พรอมในดานสื่ออุปกรณที่สนับสนุนการอาน  

8. สงเสริมใหมีเครือขายการอานในแหลง

ชุมชนอาจจะจัดใหมีอาสาสมัครสงเสริมการอานใน

ระดับชุมชน หมูบาน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ทั้งนี้
อาจลงไปถึงระดับครอบครัว 

9. จากการท่ีกรุงเทพมหานครประกาศไว
วาจะเปนมหานครแหงการอานของโลกในป 2013 
โดยมีวัตถุประสงคที่จะกระตุนบรรยากาศการอาน
และการเขียนของประเทศไทยน้ัน หากสามารถดำเนิน
การไดทุกจังหวัดจะทำใหทั้งประเทศเปนประเทศแหง
การอานในอนาคต 

10. จากปญหาท่ีพบของหองสมุดประชาชน 
ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานคือผูเขารวมกิจกรรม
นอย งบประมาณ วัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมนอย 
ดังนั้นควรจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก
หองสมุด เพ่ือปลูกฝงนิสัยรักการอาน และพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูดวยตนเองของประชาชน 

11. จากผลการ วิจั ย ท่ีพบว าห องสมุด
ประชาชนมีการวางแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
อานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และมีการปฏิบัติ
ตามแผนและการประเมินกิจกรรมอยูในระดับนอย
นั้น สวนกลางหรือผูที่รับผิดชอบดูแลควรมีการนิเทศ 
กำกับ และติดตามการดำเนินงานในการสงเสริมการ
อานอยางตอเน่ือง และจัดใหมีการรายงานตอสาธารณะ
ชน และผูบังคับบัญชาในระดับชั้นขึ้นไป 

12. การบริหารจัดการภายในของหองสมุด
ควรคำนึงถึงการใหบริการการสงเสริมการอานสำหรับ

ประชาชนไดเปนอยางดี พัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกับแหลงการ
เรียนรูตางๆ สำหรับใหบริการในหองสมุดประชาชน 

13. ระดมทรัพยากรและความรวมมือจาก
ภาคีเครือขายในการดำเนินงานสงเสริมการอาน รวม

ไปถึงใหบริการเคล่ือนท่ีเพ่ือสงเสริมการอานและการ
เรียนรู แกประชาชนในพ้ืนที่ตางๆ และสนับสนุนสื่อ
การเรียนรูในรูปแบบตางๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ สื่อ

เทคโนโลยี ใหกับแหลงเรียนรูชุมชนทุกแหงเพ่ือพัฒนา
ประชาชนในชุมชนใหเปนนักอานยุคใหม 

การสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน 
ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ 
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

เพ่ือใหการสังเคราะหงานวิจัยทางดานการ
อานเชิงลึกมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยเห็นควรใหมีการดำเนิน
การในเรื่องตางๆ  ดังนี้ 

1. จากผลการสังเคราะหงานวิจัยครั้งน้ีพบ
วางานวิจัยสวนใหญไมไดจัดกลุมงานวิจัยที่ศึกษา
ปญหาวิจัยเดียวกัน ทำใหไมสามารถวิเคราะหอภิมาน
เพ่ือศึกษาวามีตัวแปรในดานความสัมพันธและอิทธิพล
ของตัวแปรได ดังน้ันควรศึกษาวิจัยโดยจัดกลุมงาน
วิจัยท่ีศึกษาปญหาเดียวกันเพื่อทำการวิเคราะห 
อภิมานงานวิจัยตอไป 

2. จากการสังเคราะหงานวิจัยคร้ังน้ี พบ
วายังมีการศึกษาความพึงพอใจในการอาน และปจจัยท่ี
มีผลตอการอานเปนจำนวนนอย จึงควรมีการศึกษา
เพ่ิมเติมโดยเฉพาะปจจัยท่ีมีผลตอการอาน หรือปจจัยท่ี
มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอการอาน 

3. ควรศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 5 ดาน
คือการสงเสริมและพัฒนาการอาน  การพัฒนาทักษะ
การอาน ความสามารถในการอาน พฤติกรรมการ
อาน และปจจัยที่มีผลตอการอาน 
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Learning to ma7/nage the end of life 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องการเรียนรูเพ่ือการจัดการวาระสุดทายของชีวิตมีวัตถุประสงคหลัก เพ่ือศึกษาแนวทาง
การสงเสริมการเรียนรูเพื่อการจัดการวาระสุดทายของชีวิต โดยการสัมภาษณเชิงลึก และสนทนากลุม ซึ่งเก็บ
ขอมูลจากผูสูงอายุ ญาติ และบุคลากรทางการแพทย ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี  

ผลการวิจัยพบวา                                                                                                                                             
 1. ผูสูงอายุ กวาครึ่งกลัวการเจ็บปวยหนัก สวนใหญไมกลัวการเผชิญความตาย เช่ือวาความตาย
เปนเรื่องธรรมชาติ ทั้งหมดเชื่อวาการเตรียมตัวกอนตายเปนส่ิงท่ีดี กวาครึ่งมีการเตรียมตัวกอนตายดานการ
จัดการทรัพยสิน มีการทำฌาปนกิจสงเคราะหเน่ืองจากเปนส่ิงท่ีกังวล โดยเรียนรูจากประสบการณที่ผานมา 
หากปวยหนักและเสียชีวิตผูสูงอายุทั้งหมดตองการไดรับความชวยเหลือจากบุตรหลาน สวนใหญไมตองการ
ทุกขทรมานจากอุปกรณการแพทย ไมตองการใหบุตรหลานเสียเวลา เสียทรัพยสิน แตสวนใหญ ไมไดแจงความ
ตองการใหบุตรหลานทราบ และเกือบทั้งหมดไมมีความรูดานการแสดงเจตนาความตองการครั้งสุดทาย 
ของชีวิต  

2. ญาติผูดูแลเกือบท้ังหมดเปนบุตรหลานของผูสูงอายุ ญาติกวาคร่ึงพบปญหาจากการดูแลดาน
ความเครียด วิตกกังวล สวนใหญรับรูการเตรียมตัวกอนตายเก่ียวกับสิ่งท่ีผูสูงอายุวิตกกังวล แตไมรูความ
ตองการครั้งสุดทายของชีวิต และเกือบทั้งหมดไมมีความรูเก่ียวกับการแสดงเจตนาความตองการครั้งสุดทาย
ของชีวิต เม่ือผูสูงอายุปวยหนักและเสียชีวิต ญาติทั้งหมดตองการไดรับการชวยเหลือการจัดการ จากบุตร
หลานดวยกัน บางสวนตองการรับการชวยเหลือจากโรงพยาบาลหนวยงานสนับสนุนอื่นๆ  

3. โรงพยาบาลทุกระดับ มีนโยบายการดูแลผูปวยวาระสุดทายของชีวิต พบปญหาเก่ียวกับ สมรรถนะของ
บุคลากรทางการแพทย การไมทราบความตองการที่แทจริงของผูปวยและญาติ และขอจำกัดในระบบบริการ 
บุคลากรทางการแพทย สวนใหญ ไมมีความรูเก่ียวกับหนังสือแสดงเจตนาความตองการคร้ังสุดทายของชีวิต 
และมีการเรียนรูจากปญหาที่พบในการปฏิบัติงานแลวนำมาพัฒนาระบบบริการและพัฒนาตนเอง  

แนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อการจัดการวาระสุดทายของชีวิต ควรสงเสริมใหเกิดการเรียนรูการ
จัดการวาระสุดทายของชีวิต เพื่อใหทุกกลุมมีความรู ตระหนักและปฏิบัติในบทบาทของตนเอง และสงเสริมให
หนวยงานสนับสนุนตลอดจนชุมชนมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ เพื่อการตายดีและมีสุข 

คำสำคัญ: การเรียนรู, การจัดการวาระสุดทายของชีวิต 
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Abstract 
The purpose of this research was to study the learning to manage the end of life. In-depth 

interview and focus group were used to collect data from the elderly, care givers, and health care 
providers in Ratchaburi province. The results of this research showed that;                                                                                                                                    

1. More than half of the elderly were afraid form severe illness suffering.  Most of them 
were not afraid to face death as they believed that death was a natural.  All of them believed that 
death preparation was good. More than half of them managed their assets and death pension from 
experience. All elderly wanted their lineages to help and take care of them when they met severe 
illness and death. Most of them did not want to suffer from any medical instruments and to make 
their lineages waste their time and money, and did not inform their lineages. Almost all of them 
elderly did not know about the living will. 

2.  Almost all of the elderly’s lineages were their caregivers. More than half of them felt 
stressed and anxious. Most of them perceived the anxiety of the elderly’s death preparation, but 
almost all of them had no knowledge of living will.  All of them wanted help from their relatives 
when their elderly were severe illness and dead.  Some of them wanted help from hospital or other 
support organizations. 

3. The hospitals at all level had the End of Life Care Program. Problems found in this 
study were the inadequate competency of medical staff, unknown about patients and their relatives’ 
real needs and the limitation of service system. Most medical staff had no knowledge of living will. 

Learning to manage the end of life should be promoted to all groups of people, especially, 
the elderly group in order to raise their knowledge, to change their attitude as well as to prepare 
their death.  Community and any other related agencies should be participated in the management 
of the elderly’s good death. 
Key words: Learning, Manage the end of life 

บทนำ 
สังคมไทยยางเขาสูสังคมสูงอายุ โดยมี

แนวโนมจำนวนผูสูงอายุเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่อง 
จากสถิติขอมูลจากการคาดประมาณประชากรแสดง
ใหเห็นวา ในปพ.ศ. 2553 จะมีผูสูงอายุ 8.0 ลานคน

หรือรอยละ 11.9 ของประชากรทั้งหมด ปพ.ศ. 2563 
เพ่ิมเปน 12.2 ลาน หรือรอยละ 17.5 และป 2573 
เพ่ิมเปน 17.7 ลานคน หรือรอยละ 25.1 (สำมะโน
ประชากรของประเทศไทย 2503-2533  สำนักงาน

สถิติแหงชาติ, 2553 และการคาดประมาณประชากร

ของประเทศไทย 2543-2573 สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550) จังหวัด
ราชบุรีมีประชากรทั้งสิ้น 839,250 คน และในจำนวน
นี้มีประชากรผูสูงอายุ จำนวน 123,515 คน คิดเปน

รอยละ 14.72 ของประชากรท้ังหมด และมีแนวโนม
สูงข้ึนเหมือนกับสถิติของประเทศเชนกัน (กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย มิถุนายน 2554) และ
เน่ืองจากอายุขัยเฉล่ียท่ีเพ่ิมสูงข้ึนผลท่ีตามมาคือปญหา
สุขภาพ ผูสูงอายุจึงมักเผชิญกับโรคท่ีเก่ียวกับความ

การเรียนรูเพื่อการจัดการวาระสุดทายของชีวิต 
ธนวรรณ สินประเสริฐ, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
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เส่ือมของรางกายและโรคเร้ือรัง โดยจากการสำรวจ
ประชากรสูงอายุในประเทศไทยทางดานปญหาสุขภาพ
ป 2550 พบวา ผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพท่ีเกิดจาก
การเจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 31.7 
โรคเบาหวาน รอยละ 13.3 โรคหัวใจ รอยละ 7.0 
อัมพาต/อัมพฤกษ รอยละ 2.5 โรคหลอดเลือดในสมอง
ตีบ รอยละ 1.6 และโรคมะเร็งรอยละ 0.5 (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย 2553, สถานการณ
ผูสูงอายุไทย, 2553)  และจากการสำรวจภาวะสุขภาพ
ของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัดราชบุรีป  2553 
พบอัตราปวยของผูปวยในท่ีมารับบริการในสถาน
บริการสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีที่สอดคลองกันวา  
ผูสูงอายุมีโรคประจำตัวถึงรอยละ 45.5 สวนใหญที่
เปนคือ ความดันโลหิตสูง รอยละ 24.4 เบาหวาน 
รอยละ 10.92 โรคหลอดเลือดสมอง รอยละ 2.23 
โรคหัวใจ รอยละ 1.86  และโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ
สวนลาง รอยละ 1.83 (สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555) ซึ่งจะเห็นไดวาโรค
เรื้อรังเหลานี้สามารถท่ีจะทำใหผูสูงอายุเสียชีวิตได
ตลอดเวลา ดังนั้นการเสียชีวิตจึงไมใชเรื่องไกลตัวอีก
ตอไป การเตรียมความพรอมกอนตายในทุกๆ ดาน 
จึงเปนสิ่งสำคัญที่จะตองคำนึงถึง ในขณะที่การแสดง
เจตนาความตองการครั้งสุดทายของชีวิต (Living will
)  เปนเรื่องใหมที่ยังไมเปนที่รับรูแพรหลาย ประกอบ
กับประชาชนในจังหวัดราชบุรีมีความตางทางพ้ืนฐาน
ทัศนคติ ความเช่ือ วัฒนธรรม โรงพยาบาลตางๆ  

ในจังหวัดราชบุรี มีแนวทางการปฏิบัติในการดูแลผู
ปวยวาระสุดทายของชีวิตท่ีแตกตางกันตามบริบท 
เก่ียวกับประเด็นดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวาเรา

ควรจะมีแนวทางสงเสริมการเรียนรูเพ่ือจัดการวาระ
สุดทายของชีวิตอยางไร เพ่ือชวยใหผูปวยในวาระ
สุดทายไดตายดีสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมเพียง
แตจะชวยใหผูสูงอายุสามารถเผชิญความตายไดดวย
ความสงบเทานั้น หากยังลดภาระ ปญหาตางๆ ทั้ง

ตอบุคคลใกลชิด และบุคลากรทางการแพทยในการ

ตัดสินใจชวยเหลือเมื่อเขาสูวาระสุดทายของชีวิตได  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมการเรียนรู

เพื่อการจัดการวาระสุดทายของชีวิต โดย 
1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ความเช่ือ ความรู

และการเรียนรูเก่ียวกับความตายและการเตรียมตัว
กอนตายของผูสูงอายุในเขตจังหวัดราชบุรี 

2. ศึกษาการเตรียมตัวกอนตายและความ
ตองการไดรับการดูแลของผูสูงอายุในเขตจังหวัดราชบุรี  

3. ศึกษาสภาพและความตองการของ
ญาติในการดูแลผูสูงอายุที่ปวยวาระสุดทายของชีวิต
และหลังการตาย  

4. ศึกษาสภาพการ ดูแลผู ป วยวาระ
สุดทายของชีวิตของโรงพยาบาลในเขตจังหวัดราชบุรี  

5. ศึกษาแนวทางการสงเสริมการเรียนรู
เพ่ือการจัดการวาระสุดทายของชีวิต ของผูสูงอายุใน
เขตจังหวัดราชบุรี 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

งานศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยมีเปาหมายศึกษาแนวทางการสงเสริมการเรียนรู
เพ่ือการจัดการวาระสุดทายของชีวิต ในบริบทของ
จังหวัดราชบุรี โดยศึกษาในกลุมของผูสูงอายุ ญาติ 
บุคลากรทางการแพทย ของโรงพยาบาลตางๆ ในเขต
จังหวัดราชบุรี เพื่อเปนแนวทางการสงเสริมการเรียนรู

เพื่อการจัดการวาระสุดทายของชีวิต  

ขอบเขตของการวิจัย 
เพ่ือใหการศึกษาคร้ังน้ีเปนไปตามวัตถุประสงค 

ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
1. ขอบเขตดานเน้ือหา ในการวิจัยคร้ังน้ี 

ผูวิจัยไดกำหนดกรอบเนื้อหา ดังนี้ 

 1.1 ความเชื่อ ความรูและวิธีการเรียน
รูเก่ียวกับความตายและการเตรียมตัวกอนตาย รวม
ถึงความรูเก่ียวกับสิทธิผูปวยและหนังสือแสดงเจตนา

การเรียนรูเพื่อการจัดการวาระสุดทายของชีวิต 
ธนวรรณ สินประเสริฐ, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
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โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงกลุม
ญาติผูปวยวาระสุดทายของชีวิตท่ีมารับการรักษาท่ี
โรงพยาบาล เชน หอผูปวยหนัก หอผูปวยอายุรกรรม 
ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จำนวน 15 ราย และญาติของ 
ผูปวยสูงอายุที่บาน โดยการลงเย่ียมบานพรอมกลุม
งานเวชกรรมสังคมของโรงพยาบาล จำนวน 15 ราย         

 3.3 บุคลากรทางการแพทยประกอบ 
ดวยแพทย พยาบาลท่ีใหการดูแลผูปวย โดยเนนหนวย
งานท่ีมีผูปวยวาระสุดทายของชีวิต เชน หอผูปวยหนัก 
หอผูปวยอายุรกรรม เปนตน โดยเลือกศึกษาจาก
บุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศูนย 1 แหง 
โรงพยาบาลท่ัวไป 1 แหง และโรงพยาบาลชุมชน  
1 แหง ซึ่งโรงพยาบาลศูนยสามารถระบุเฉพาะเจาจง 
(Purposive Sampling) ไดเนื่องจากจังหวัดราชบุรีมี
โรงพยาบาลศูนยเพียง 1 แหง และทำการสุมตัวอยาง
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนดวยวิธีการ
สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยอาศัย
หลักความนาจะเปนดวยวิธีการจับสลากมาที่ละ 
1 แหง และคัดเลือกกลุมตัวอยางผูใหขอมูลจากหนวย
งานดังกลาวขางตนแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) แหงละ 5 รายในการใหขอมูล 

3.4 กลุมผูเชี่ยวชาญของทุกฝายประกอบ 
ดวย ตัวแทนผูสูงอายุ ตัวแทนญาติ และตัวแทน
บุคลากรทางการแพทยที่ทำงานเกี่ยวของกับผูสูงอายุ  

วิธีดำเนินการวิจัย   
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดเลือกระเบียบวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพ  (Qualitative research) โดยใชเคร่ืองมือ 
คือ นักวิจัย แบบสอบถาม แนวคำถามในการสนทนา

กลุม แนวสัมภาษณในการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต
การปฏิบัติ จดบันทึกและทำดัชนีขอมูล และเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยวิธีการ ศึกษาสังเคราะหเอกสาร 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ สังเกต สอบถาม สัมภาษณเชิง
ลึก และการสนทนากลุมในผูสูงอายุ สัมภาษณเชิงลึก
ในกลุมญาติและบุคลากรทางการแพทย จัดทำราง
แนวทาง ตรวจสอบและสรุปเปนแนวทางการสงเสริม

ความตองการครั้งสุดทายของชีวิต (Living will) 
 1.2 วิธีการจัดการวาระสุดทายของชีวิต 
  1.2.1.การเตรียมตัวกอนตาย 

ดานตางๆ 
  1.2.2 ความตองการไดรับการ

ชวยเหลือขณะปวยวาระสุดทายของชีวิตและหลัง 
การตาย  

 1.3 แนวทางการดูแลผูป วยวาระ
สุดทายของชีวิต 

2. ขอบเขตพ้ืนท่ี ผูวิจัยไดเลือกศึกษาในพ้ืนท่ี
ของจังหวัดราชบุรี เนื่องจาก จังหวัดราชบุรีไดกาวเขา
สูสังคมผูสูงอายุ และจังหวัดราชบุรีมีความหลากหลาย
ความเช่ือ ภายใตพ้ืนฐานของความแตกตางทางศาสนา 
เชื้อชาติพันธุ ที่สงผลตอทัศนคติ ในการจัดการวาระ
สุดทายของชีวิต และสิ่งที่สำคัญคือ ผูวิจัยเปนหนึ่งใน
ทีมสุขภาพ ปฏิบัติงานอยูในจังหวัดราชบุรี จึงตองการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือนำผลการวิจัย ท่ีคนพบมาพัฒนาเปน
แนวทางการจัดการเรียนรูเก่ียวกับการจัดการวาระ
สุดทายของชีวิต  

3. ขอบเขตประชากร การศึกษาครั้งนี้มี
ประชากรเปาหมายหลักคือ แบงออกเปน 4 กลุมคือ 

 3.1 ผูสูงอายุผูที่มีอายุ 60 ปบริบูรณ
ขึ้นไปจำนวน 50 ราย โดยเปนผูสูงอายุที่อยูในสมัชชา
ชมรมผูสูงอายุของแตละอำเภอในจังหวัดราชบุรี  โดย

การสุมตัวอยางอาศัยหลักความนาจะเปนการสุมอยาง
งาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับ
สลากเพ่ือสุมตัวอยางมาจำนวน 5 อำเภอ และคัดเลือก

ผูสูงอายุเพ่ือเปนกลุมตัวอยางเพ่ือสนทนากลุม อำเภอ
ละ 10 ราย โดยทำการสุมตัวอยางมีระบบ (Systematic 
Random Sampling) ตามรายช่ือ และตองเปนผูสูงอายุ
ท่ีพรอมจะเขารวมสนทนากลุม นอกจากน้ีเลือกผูสูงอายุ
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และพรอม

ใหขอมูลอำเภอละ 5 รายเพื่อทำการสัมภาษณเชิงลึก 
 3.2 ญาติของผูสูงอายุที่ปวยและเขา

รับการรักษาอยูที่โรงพยาบาลในเขตจังหวัดราชบุรี 

การเรียนรูเพื่อการจัดการวาระสุดทายของชีวิต 
ธนวรรณ สินประเสริฐ, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
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การเรียนรูเพ่ือการจัดการวาระสุดทายของชีวิตในบริบท
จังหวัดราชบุรี  

 
การวิเคราะหขอมูล   

ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจาก
เอกสารใชวิธีการสังเคราะหและจัดกลุมเน้ือหาท่ีได
ตามประเด็นท่ีกำหนด (content analysis) และ 
ตรวจสอบความตรง (validity) และความนาเชื่อถือ  
(credibility) แบบสอบถามใชสถติกิารหาคาเฉลีย่ รอย
ละ สวนการวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณและ
ขอมูลภาคสนาม ใชแบบการสังเคราะหเชิงคุณลักษณะ
หรอืเชงิคณุภาพ (Qualitative Synthesis) แลวสรปุผล
นำเสนอขอมลูในลักษณะของการพรรณนาความตาม
วตัถปุระสงค 

 
ผลการวิจัย 

1. ดานขอมูลพื้นฐาน ความเชื่อ ความรู
และการเรียนรูเกี่ยวกับความตายและการเตรียมตัว
กอนตายของผูสูงอายุในเขตจังหวัดราชบุรี พบวา 

 ขอมูลพื้นฐาน มุมมองดานสุขภาพ การ
วางแผนสุขภาพและการเผชิญการเจ็บปวย ผูสูงอายุ
สวนใหญมีประสบการณในการดูแลสมาชิก ญาติ
พี่นองในครอบครัว หรือเคยไปเย่ียมผูปวยใกลตาย 
และไปรวมงานศพ ทางดานสุขภาพ ผูสูงอายุสวน
ใหญประเมินสุขภาพของตนเองวามีสุขภาพแข็งแรงดี 
ถึงแมบางรายจะมีโรคประจำตัวแตไมเปนอุปสรรคตอ

การดำรงชีวิตและสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได 
มีเพียงบางสวนที่ประเมินวามีสุขภาพไมแข็งแรง
เน่ืองจากมีโรคประจำตัวและอยูในภาวะพ่ึงพิง และ

เกือบท้ังหมดไมไดคิดวางแผนการดูแลสุขภาพ ยกเวน 
ผูที่มีอาการปวยหนัก ทั้งท่ีสวนใหญมีมุมมองตอการ
เผชิญความเจ็บปวยวากลัวการเจ็บปวยหนัก ทรมาน 
แตไมกลัวเผชิญความตาย  

ความเช่ือเกี่ยวกับความตายและการเตรียม

ตัวกอนตาย ผูสูงอายุเกือบทั้งหมดเชื่อวาความตาย

เปนเรื่องธรรมชาติ พูดคุยกันไดปกติ แตสวนมากจะ
พูดคุยกันในครอบครัว สวนใหญเช่ือวาหลักคำสอน
ทางศาสนามีสวนเก่ียวของกับความตาย และสวน
ใหญมีความเชื่อวาชีวิตหลังความตายชาติหนามีจริง 
มีเพียงสวนนอยที่ไมแนใจและไมเชื่อเนื่องจากความ
คิดเชิงหลักการและเหตุผล แตผูสูงอายุทั้งหมด 
เช่ือวาการเตรียมตัวกอนตายทุกๆดานเปนส่ิงท่ีดี 
เปนการวางแผนเพ่ือความไมประมาทกอนการเจ็บปวย 
ไมสรางปญหา ภาระแกบุตรหลาน ปองกันความขัดแยง
ที่อาจเกิดขึ้น  

ความรูและการเรียนรูเก่ียวกับความตายและ
การเตรียมตัวกอนตาย ผูสูงอายุเกือบทั้งหมดมี 
ความรูเกี่ยวกับสัจธรรมชีวิต โดยเรียนรูจากการฟง
พระเทศนตามชองทางส่ือตางๆ หรือการอานหนังสือ 
และการเตรียมตัวกอนตายในดานการจัดการสมบัติ
ทรัพยสิน ซึ่งความรูในการเตรียมตัวดานนี้ เปน 
การเรียนรูจากประสบการณการปฏิบัติที่สืบทอดกัน
มา จากประสบการณที่พบเห็นจากบุคคลรอบขาง 
และเกือบท้ังหมดไมมีความรูเก่ียวกับหนังสือแสดง
เจตนาความตองการครัง้สุดทายของชวีติ (Living will) 
มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่มีความรูดานนี้ 

ดานการเตรียมตัวกอนตาย และความ
ตองการไดรับการดูแลของผูสูงอายุในเขตจังหวัดราชบุรี 
พบวาการเตรียมตัวกอนตาย ผูสูงอายุสวนมากมี 
การเตรียมตัวกอนตายในดานตางๆ โดยเตรียมดาน
สมบัติทรัพยสินเปนประเด็นหลัก เน่ืองจากเปนส่ิง

ใกลตัวและเปนส่ิงท่ีหวงกังวล เพ่ือไมใหเปนภาระ 
สรางความเดือดรอนแกบุตรหลานในดานเงินคาทำ 
บางรายแจงถึงการจัดการงานศพของตนเอง รวมถึง

ความประสงคที่ตนเองตองการ มีการเตรียมดาน 
จิตใจ จิตวิญญาณ ฟงเทศน ปฏิบัติตามส่ิงท่ีตนเช่ือ 
และศรัทธาเพ่ือความสบายใจ สวนผูสูงอายุที่ไมมี
การเตรียมตัวกอนตาย เพราะไมมีสมบัติทรัพยสิน  
ไมมีความหวงกังวล วางใจวาบุตรหลานจัดการได 

บางรายคิดวายังไมถึงเวลาเน่ืองจากตนเองยัง 

การเรียนรูเพื่อการจัดการวาระสุดทายของชีวิต 
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แข็งแรง หรือคิดวางแผนไวแตยังไมไดแจงบุตรหลาน 
เพราะยังไมไววางใจ หรือเกรงวาบุตรหลานจะไมดูแล
เมื่อไดรับสมบัติสวนแบงไปแลว  

ความตองการไดรับการดูแล ผูสูงอายุสวน
ใหญเมื่อเจ็บปวยหนักอยูที่โรงพยาบาลมีความพึง
พอใจตอบริการท่ีไดรับจากโรงพยาบาล มีเพียงบาง
สวนท่ีตองการรับความชวยเหลือ ดานการอำนวยความ
สะดวก เชน ความรวดเร็ว ที่พักสำหรับญาติ ความ
ยืดหยุนในเขาเย่ียม การรักษาใหหาย ผูสูงอายุตองการ
ใหบุตรหลานทำตามความประสงค เชน ตองการกลับ
ไปอยูบาน  อำนวยความสะดวกใหไดปฏิบัติตามความ
เชื่อ มีผูรับผิดชอบสืบสานงานที่คาง แตบางรายไดยก
ใหเปนการตัดสินใจของบุตรหลาน  

เม่ือวาระสุดทายของชีวิตมาถึงผูสูงอายุสวน
ใหญไมตองการย้ือชีวิตจากอุปกรณการแพทยเพราะ
ไมตองการทรมาน ไมตองการใหบุตรหลานเดือดรอน 
และเม่ือเสียชีวิตวางใจใหบุตรหลานเปนผูจัดการให 
และผูสูงอายุทั้งหมดเห็นวาการไดแสดงเจตนาความ
ตองการครั้งสุดทายของชีวิตไวนั้นเปนสิ่งที่ดี แตสวน
ใหญไมแนใจวาเม่ือแจงแลวบุตรหลานจะปฏิบัติตาม
ไดหรือไม และผูสูงอายุเกือบท้ังหมดแจงวายังไมคิดถึง
ประเด็นนี้ จึงไมไดแจงความประสงคของตนเองแก
บุตรหลานทราบเพราะคิดวายังไมถึงเวลา และสุขภาพ
ยังแข็งแรง  ผูสูงอายุสวนใหญตองการรูความจริงเก่ียว
กับสุขภาพตนเอง เน่ืองจากตองการทราบวาตนเอง
ปวยเปนอะไรเพื่อการรักษา การวางแผนจัดการภาระ

และสิ่งตางๆ ที่คางคาอยู เปนการเตรียมตัวเตรียมใจ  
2. ดาน สภาพและความตองการของญาติ

ในการดูแลผูสูงอายุที่ปวยวาระสุดทายของชีวิตและ

หลังการตาย พบวาสภาพของญาติในการดูแลผูสูงอายุ
ที่ปวยวาระสุดทายของชีวิตและหลังการตาย ญาติ
เกือบท้ังหมดเปนบุตรหลานของผูสูงอายุเองและดูแล
ผูสูงอายุที่สวนใหญมีสุขภาพไมแข็งแรง โดยเปนการ
ดูแลผูสูงอายุตามสภาพความตองการของผูสูงอายุ 

เชน การดูแลดานปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  การพูดคุย

ใหกำลังใจ การสนับสนุนใหผูสูงอายุไดทำกิจกรรม
ทางสังคมดานตางๆ และการปฏิบัติตามสิ่งที่ผูสูงอายุ
รองขอ การปฏิบัติตามความเช่ือและศรัทธา เปนตน 
ปญหาท่ีเกิดจากการดูแลน้ันญาติจำนวนกวาคร่ึงมี
ปญหาความเครียด วิตกกังวลในดานตางๆ เชน ดาน
การสื่อสาร การขาดผูดูแล การไมทราบความตองการ
ที่แทจริงของผูสูงอายุ  ญาติบางรายมีปญหาดาน
สุขภาพ นอกจากน้ียังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจแจงขอมูลสุขภาพท่ีญาติคิดวาเปนเร่ืองรายแรง
ใหแกผูสูงอายุทราบ ซึ่งสวนใหญตัดสินใจไมแจง
เน่ืองจากกลัวผูสูงอายุทำใจไมได เกิดอาการทรุดหนัก 
แตมีบางรายท่ีตัดสินใจแจงโดยมีท้ังการประเมินระดับ
การยอมรับแลวคอยๆแจงเทาที่รับได  

ญาติสวนใหญรับรูตอการเตรียมตัวกอนตาย 
รับทราบขอมูลและการปรึกษาปญหาของผูสูงอายุใน
ดานตางๆ จากการปฏิบัติ พูดคุย และแจงใหทราบ 
สวนใหญเปนเร่ือง เก่ียวกับส่ิงท่ีผูสูงอายุมีความวิตก
กังวล โดยเฉพาะดานสมบัติทรัพยสิน การสืบทอด
ประเพณี ความเช่ือ บางรายแจงถึงความประสงคใน
วาระสุดทายของชีวิต และการจัดงานศพไว แตยังมี
ญาติบางรายท่ีไมเคยไดรับคำปรึกษาพูดคุย โดยญาติ
คิดเห็นวาการไดรับการปรึกษาพูดคุยและรับรูตอการเตรี
ยมตัวของผูสูงอายุแลวนั้นเปนสิ่งที่ดี  

ความรู เ ก่ียวกับการแสดงเจตนาความ
ตองการครั้งสุดทายของชีวิต ญาติเกือบทั้งหมดไมมี
ความรูแตมีความเห็นวาการแสดงความตองการครั้ง

สุดทายของชีวิตของผูสูงอายุไวน้ันเปนส่ิงท่ีดี สามารถ
แสดงเจตจำนงของตนเองได ปองกันความขัดแยง 
ลดความทุกขทรมานในวาระสุดทายของชีวิต แตมี

เพียงบางสวนท่ีไมแนใจวาบุตรหลานจะปฏิบัติตาม
ไดหรือไม เน่ืองจากสุดทายแลวบุตรหลานเปน 
ผูตดัสนิใจ ญาติเกนิครึง่มกีารเรียนรูจากการเตรียมตวั
กอนตายของผูสงูอายโุดยการนำไปปฏิบตัติาม มเีพยีง
บางสวนทีค่ดิวายงัไมถงึเวลาทีเ่นือ่งจากยงัแขง็แรง  

ความตองการของญาติในการดูแลผูสูงอายุ

การเรียนรูเพื่อการจัดการวาระสุดทายของชีวิต 
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ที่ปวยวาระสุดทายของชีวิตและหลังการตาย ญาติ
เกือบทั้งหมดตองการใหบุตรหลานชวยกันดูแลขณะ
เจ็บปวยและเสียชีวิต บางรายท่ีตองการใหมีญาติหรือ
คนที่รูจักมาพูดคุยใหกำลังใจ และบางรายตองการให
โรงพยาบาลหรือหนวยงานสาธารณสุขสนับสนุน 
ดานอุปกรณการแพทย ขอมูลการดูแล และการลง
ตรวจเยี่ยมผูสูงอายุที่บาน หรือการสนับสนุนรถรับสง
ผูปวยจากบานไปโรงพยาบาล สวนขณะปวยอยู
โรงพยาบาลญาติสวนใหญตองการไดรับการอำนวย
ความสะดวกดานขอมูลการรักษา ความเปนสวนตัว
และการไดอยูใกลชิดผูสูงอายุ รวมถึงการชวยเหลือ
ในการดูแล การประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือและ
ศรัทธา บางสวนตองการไดรับการสนับสนุนจากองคกร
ปกครองทองถิ่นในการจัดงานศพ  

3. ดานสภาพการดูแลผูปวยวาระสุดทาย
ของชีวิตของโรงพยาบาลในเขตจังหวัดราชบุรี พบวา 

โรงพยาบาลทุกระดับ ต้ังแตโรงพยาบาลศูนย 
โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน มีนโยบาย
ในการดูแลผูปวยแบบประคับประคองและการดูแลผู
ปวยวาระสุดทายของชีวิต โดยมีการปรับกระบวนการ
ดูแลที่ยืดหยุนและเหมาะสมตามบริบทของหนวยงาน 
แตการดูแลน้ันพบปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับ 
สมรรถนะของบุคลากรดานความรูในการดูแลผูปวย
วาระสุดทายของชีวิต สมรรถนะดานการสื่อสาร การ 
การใหคำปรึกษา การใหเวลา แกญาติเพ่ือการตัดสินใจ
เก่ียวกับผูปวยวาระสุดทายของชีวิตท่ีบางครั้งไม

เพียงพอตอการตัดสินใจ  การไมทราบความตองการ
ที่แทจริงของผูปวยและญาติ การบอกความจริงแก 
ผูปวย  และขอจำกัดในระบบบริการ เชน สถานที่พัก

สำหรับญาติท่ีใกลเสียชีวิต สถานท่ีเปนสวนตัวสำหรับ 
ผูปวยใกลเสียชีวิต เปนตน  

ดานความรูเก่ียวกับหนังสือแสดงเจตนาความ
ตองการคร้ังสุดทายของชีวิต (Living will) บุคลากร
ทางการแพทยของโรงพยาบาลทุกระดับสวนใหญ 
ไมมีความรู หรือรูแตไมทราบรายละเอียด และ

โรงพยาบาลมีการปฏิบัติเก่ียวกับการตัดสินใจในวาระ
สุดทายของชีวิต ตามสิทธิผูปวยอยูแลว แตมีความ
เห็นวาการแสดงเจตนาความตองการคร้ังสุดทายของ
ชีวิต เปนส่ิงท่ีดี สามารถลดขอขัดแยงระหวางแพทย
และญาติในดานการรักษาได ผูปวยไมตองทนทุกข
ทรมาน บุคลากรทางการแพทยไดเรียนรูจากปญหาท่ี
พบในการปฏิบัติงานนำมาปรับปรุงแกไขพัฒนางาน
ระบบบริการใหสอดคลองตอความตองการของผูปวย
และญาติมากขึ้น นอกจากนี้ยังไดนำประสบการณมา
พัฒนาตนเองทั้งดานมุมมองและการดำเนินชีวิต 

4. เพ่ือหาแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือ
การจัดการวาระสุดทายของชีวิต 

แนวทางการจัดการเรียนรูเพ่ือการจัดการ
วาระสุดทายของชีวิต ควรสงเสริมใหเกิดการเรียนรูใน
ทุกกลุมที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูและพัฒนาความรู 
สรางความตระหนักและนำสูการปฏิบัติในบทบาท
ของตนเอง นอกจากนี้ยังตองสงเสริมใหหนวยงาน
สนับสนุน ชุมชนมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ และ
ยังจำเปนตองพัฒนาดานการส่ือสาร เน่ืองจากเปน
ชองทางที่เช่ือมโยงใหทุกกลุมไดทราบถึงขอมูลตางๆ 
และสามารถปฏิบัติไดตรงตามความตองการท่ีแทจริง  
โดยเฉพาะวาระสุดทายของชีวิต เพ่ือการตายดี และ
ขอมูลดานการรักษาเพ่ือใหญาติทราบเพ่ือการตัดสินใจ 
โดยประเด็นการพัฒนาความรูตางๆ นั้นไดนำมาซึ่ง
กระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือการจัดการวาระสุดทาย
ของชีวิต 

 
การสรุปผลและขอเสนอแนะ  

จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลดังราย

ละเอียดขางตน ผูวิจัยไดขอสรุปเสนอแนะไวดังนี้ 
การจัดการวาระสุดทายของชีวิตของผูสูงอายุ

เพื่อการตายดี คือการไดมีการเตรียมความพรอมกอน
ตายในทุกๆดาน มิใชแคการเตรียมตัวดานใดดานหน่ึง 
รวมถึงการแจงความตองการครั้งสุดทายของชีวิตของ

ตนเองใหบุตรหลานทราบ ผูสูงอายุในจังหวัดราชบุรี

การเรียนรูเพื่อการจัดการวาระสุดทายของชีวิต 
ธนวรรณ สินประเสริฐ, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
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สวนใหญโดยท่ัวไปมีการเตรียมตัวในดานที่ตนเอง
เปนหวงวิตกกังวล เชน การจัดการสมบัติทรัพยสิน 
การเปนสมาชิกกลุมฌาปนกิจสงเคราะห เพ่ือไมให
เกิดภาระหรือสรางความลำบากแกบุตรหลานตนเอง
ในอนาคต ซึ่งไมครอบคลุมทุกดาน ถึงแมวาในชวง
หลายป  ที่ผานมา สังคมไทยมีการตื่นตัวและสนใจใน
เร่ืองการเตรียมตัวกอนตายอยางมาก มีองคกรภาค
รัฐ เอกชน โดยเฉพาะองคกรพุทธศาสนามีการจัด
กระบวนการเรียนรูเร่ืองความตาย การเตรียมตัวกอน
ตายใหกับผูท่ีสนใจ ทางดานการแพทยมีการจัดอบรม
ในเร่ืองการดูแลแบบประคับประคองและนำไปใชดูแล 
ผูปวยในโรงพยาบาลอยางกวางขวางท่ัวประเทศ จน
นำไปสูการขับเคล่ือนเชิงนโยบายและผลักดันการใช
กฎหมายเก่ียวกับความไมประสงคจะรับบริการทางการ
แพทยเพียงเพ่ือการยืดชีวิตและทุกขทรมาน เชน หนังสือ
แสดงเจตนาตามพระราชบัญญัติสุขภาพพ.ศ. 2550 
มาตรา 12 (ความตองการคร้ังสุดทายของชีวิต (Living 
will))” รวมถึงการเผยแพรในรูปของหนังสือ ตำรา แต
ในทางกลับกัน ถึงแมหลายฝายไดมีการเรียนรูเพ่ือ
ขับเคล่ือนงานการดูแลเพ่ือการตายดีอยูนั้น หาก 
ผูปวยและญาติไมมีความรู ความเขาใจในดานการเต
รียมตัวกอนตาย ไมมีการส่ือสารเพ่ือแจงความตองการ
ของตนเองแลวน้ันยอมทำใหไมเพียงพอตอกระบวนการ
ตายดีของผูปวยได เกิดความยากลำบากในการดูแล
เพ่ือตอบสนองความตองการที่แทจริง เกิดปญหา 

ความขัดแยงทั้งระหวางผูปวย ญาติ และบุคลากร
ทางการแพทย  

การสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการจัดการวาระ
สุดทายของชีวิต เปาหมายเพ่ือการตายดีนั้น ผูคนใน
สังคม ทั้งผูสูงอายุ ญาติ และบุคลากรทางการแพทย 

จำเปนตองมีการปรับเปล่ียนทัศนคติใหยอมรับวาความ
ตายเปนสัจธรรมของชีวิตใหได เพ่ือการเรียนรูในการเตรี
ยมตัวกอนตาย โดยมีเปาหมายการเรียนรูคือการนำ

ความรูไปใชประโยชนตามบริบทของตนเอง เปนการ
สงเสริมใหเกิดการตายดี โดยใหทุกๆคนที่เก่ียวของ

ตระหนักถึงความสำคัญตอการเตรียมตัวกอนตาย 
หรือการจัดการวาระสุดทายของชีวิตในทุกชวงเวลา 
โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ ที่สามารถนำความรูที่
เ ก่ียวของกับการเตรียมตัวกอนตายดานตางๆไป
เตรียมตัวเองไดและลงมือเตรียมตัวแตเน่ินๆ เพ่ือลด
ปญหาตางๆที่เกิดจากการขาดการเตรียมความพรอม
ของผูที่อยูชวงวาระสุดทายของชีวิต เปนการลดภาระ
แกบุตรหลาน นอกจากน้ีผูที่เก่ียวของตอการจัดการ
วาระสุดทายของชีวิตของผูสูงอายุไดตระหนัก และรู
ถึงสิทธิสวนบุคคลและมีการดูแลท่ีสอดคลองและ
เหมาะสม เคารพในศักด์ิศรีของความเปนมนุษยของ
ผูที่อยูในวาระสุดทายของชีวิตดวยการปฏิบัติตาม
ความตองการของผูเตรียม ท่ีไดเลือกวาระสุดทายของ
ชีวิตของตนเองไวแลว และเมื่อมีการเตรียมตัวกอน
ตายดานตางๆไวแลว จำเปนจะตองมีการส่ือสารให
บุตรหลานทราบ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดตรงตาม
ความตองการท่ีแทจริง โดยเฉพาะวาระสุดทายของ
ชีวิตเพ่ือการตายดี หรืออาจเปนการชวยใหเราสามารถ
ปลดเปล้ืองสิ่งคางคาใจตางๆ หรือบุคลากรทางการ
แพทยทราบความตองการของ ผูสูงอายุ ญาติ หรือ 
ผูสูงอายุ ญาติ ทราบขอมูลดานการรักษาเพ่ือการ
ตัดสินใจจากบุคลากรทางการแพทย เปนตน เพราะ
เมื่ออยูในภาวะที่ปวยหนัก โดยเฉพาะในวาระสุดทาย
ของชีวิต ผูปวยสวนใหญมักอยูในสภาพท่ีไมรูสึกตัว 
การตัดสินใจในการรักษาพยาบาลจึงมักขึ้นอยูกับ

การตัดสินใจของแพทยกับญาติ ซึ่งอาจสวนทางกับ
ความตองการของผูปวย หรืออาจทำใหเกิดความขัดแยง
ระหวางผูใหบริการกับญาติผูปวยได ดังน้ันในชวงที่
ยังมีสติสัมปชัญญะดีอยูจึงควรหารือกับบุคคลใน
ครอบครัว ญาติสนิท คนใกลชิดที่ไววางใจหรือแพทย 

เพื่อสื่อสารถึงความตองการครั้งสุดทายของชีวิตดัง
กลาว เพื่อแจงความประสงคของตนใหไดทราบ จะได
ไมตองทุกขทรมานจากการใชเคร่ืองกูชีพตางๆ บุตร

หลานไมตองเสียคาใชจายที่สูงมากในการรักษาท่ี 
ไมจำเปน เปนตน นอกจากนี้หนวยงานที่เกี่ยวของกับ

การเรียนรูเพื่อการจัดการวาระสุดทายของชีวิต 
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การดูแลผูสูงอายุตางๆ เชน โรงพยาบาล โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบล ชุมชน องคกรปกครองทองถิ่น 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
ควรมีสวนรวมในการดูแลและสำรวจเพ่ือทราบถึงความ
ตองการที่แทจริงของผูสูงอายุ เชน ความตองการการ
ดูแล ความตองการไดรับการสนับสนุนดานตางๆ ตาม
สภาพของผูสูงอายุ ความตองการปฏิบัติตามความ
เชื่อ ศรัทธา เปนตน 

 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ระดับนโยบาย รัฐควรมีนโยบายเก่ียว
กับผูสูงอายุโดยเฉพาะการจัดการวาระสุดทายของ
ชีวิต เน่ืองจากในขณะน้ีสังคมไทยกำลังกาวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ ดังน้ันการสรางเสริมสุขภาวะในระยะทาย
ของชีวิต จึงเปนเร่ืองสำคัญของระบบสุขภาพ เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ 

2. ระดับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการดูแล
ผูสูงอายุ  

 2.1 กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ชุมชน องคกร
ปกครองทองถ่ิน กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย กระทรวงมหาดไทย องคกรปกครองทองถ่ิน 
ควรใหความสำคัญและมีสวนรวมสนับสนุนและพัฒนา
ระบบการดูแลแบบประคับประคองในผูปวยวาระ
สุดทายของชีวิตท้ังในสถานพยาบาล ชุมชน และที่
บานดวยรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม โดยบูรณาการ

ทีมสหสาขาวิชาชีพ มีสวนรวมในการดูแล  
 2.2  องคกรตางๆ ทั้งที่สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ องคกรทางศาสนา 
ควรใหความสำคัญกับการพัฒนา การจัดทำแนวปฏิบัติ
ทั้งดานวิชาชีพ ดานบุคคล และสงเสริมองคความรู 
ใหบุคคลมีความรูในการเตรียมตัวกอนตาย ความรู

ดานกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ความรูในการดูแลแบบ
ประคับประคอง  

 2.3 องคกรตางๆ ทั้งท่ีสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ องคกรทางศาสนา 
หนวยจัดอบรมการเผชิญความตายอยางสงบ องคกร
ภาคเอกชน และกระทรวงตางๆที่เก่ียวของ ควรให
ความสำคัญกับการส่ือสารเพ่ือสรางและสงเสริม 
และใหความรู และการจัดการความรูในรูปแบบตางๆ 
ควรมีการจัดทำขอมูลส่ือสารท่ีจำเปนแกบุคคลท่ัวไป 
ผูปวยและญาติ เชน ระบบบริการของโรงพยาบาล  
ความรูหนังสือแสดงเจตนา ความตองการครั้งสุดทาย
ของชีวิต (Living will) การเตรียมตัวในวาระสุดทาย
ของชีวิตดานตางๆ การดูแลผูปวยวาระสุดทายของ
ชีวิต (ฉบับญาติ) เปนตน 

 2.4 ก ร ะท ร ว งมหาด ไทยอ งค ก ร
ปกครองทองถ่ิน ควรมีนโยบายเตรียมพรอมรับ
สถานการณการเขาสูสังคมผูสูงอายุ รวมถึงการดูแล
ผูสูงอายุในชุมชน โดยเฉพาะผูสูงอายุวาระสุดทาย
ของชีวิตที่อยูในชุมชน และมีการบรรจุวาระการเรียนรู
เพ่ือการจัดการวาระสุดทายของชีวิตไวในแผนการให
ความรู 

3. ระดับชุมชนตองรับรูสถานการณการเขา
สูสังคมผูสูงอายุ และรับรูสถานการณของสมาชิกท่ี
ปวยในวาระสุดทายของชีวิตในชุมชน และเรียนรูถึง
การเตรียมตัวกอนตายวาตองเตรียมอะไร อยางไร 

4. ระดับครอบครัว สมาชิกครอบครัวตอง
รับรูเก่ียวกับการเตรียมตัวกอนตายของผูสูงอายุใน
ดานตางๆ และตองเรียนรูเร่ืองการเตรียมตัวกอนตาย
ดวย 

5. ระดับบุคคล ตองมีการเรียนรูการเตรียม
ตัวกอนตาย เพ่ือความเขาใจและปรับทัศนคติที่ดีตอ
สัจธรรมชีวิตและมีการเตรียมตัวกอนตาย เรียนรูเกี่ยว

กับสิทธิสวนบุคคล ขอกฎหมาย หนังสือแสดงเจตนา
ความตองการครั้งสุดทายของชีวิต (Living will)  และ
ตองสื่อสารความตองการของตนเองใหบุตรหลาน คน
รอบขางไดรับทราบถึงความประสงคของตนเอง ดาน
บุคลากรทางการแพทยควรจัดใหมีการนำประเด็น

การวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการวาระสุดทายของ

การเรียนรูเพื่อการจัดการวาระสุดทายของชีวิต 
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ชีวิตมาแลกเปล่ียนเรียนรู พูดคุย หรือจัดประชุมสัมมนา
ทางวิชาการเพื่อเปนการพัฒนาทางดานวิชาการ ดาน
ผูนำทางศาสนาควรมีการเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการ
วาระสุดทายของชีวิตและนำไปเผยแพรใหความรูแก
บุคคลทั่วๆไปในรูปแบบตางๆ เชน การเทศนาหนาศพ 
เปนตน 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย  

หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการศึกษา คือ 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบของ

การดูแลผูปวยวาระสุดทายของชีวิตโดยการมีสวนรวม
ของเครือขายในชุมชน 

2. ควรมีการนำผลการวิจัยไปขยายผล
ศึกษาถึงการเรียนรูเพื่อจัดการวาระสุดทายของชีวิต
ในกลุมผูสูงอายุที่กวางขวางข้ึนโดยครอบคลุมระดับ
ภาค ถึงประเทศ 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู
เพ่ือจัดการวาระสุดทายของชีวิตระหวางกลุมผูสูงอายุท่ี
ไมมีโรคประจำตัวกับผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง 

4. ควรมีการศึกษาเร่ืองงรูปแบบการเรียนรู
รูปแบบการใหความรูที่เหมาะสมในกลุมผูสูงอายุ  

5. ควรมีการศึกษาวิจัยในกลุมญาติผูดูแล
ถึงผลกระทบของการจัดการและไมจัดการวาระสุดทาย
ของชีวิตของผูสูงอายุที่ตนเองดูแล 

6. ควรมีการศึกษาเร่ืองการทำพินัยกรรม
ชีวิตในบริบทสังคมไทย 

 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับน้ีสำเร็จลุลวงไดดวยดี โดย

ไดรับความอนุเคราะหอยางดีย่ิงจากผูชวยศาสตราจารย  
ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย ประธานผูควบคุมวิทยานิพนธ 
รองศาสตราจารยสมประสงค นวมบุญลือ และอาจารย 
ดร.นิรันดร จงวุฒิเวศย กรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ 
ที่กรุณาใหคำแนะนำ ชวยเหลือ แกไขงานวิจัยฉบับนี้

จนสมบูรณ ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย 

ดร.ศิริณา จิตตจรัส ประธานคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และ อาจารยรอยเอก นายแพทยพัชรพล 
พงษภักดี ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคำแนะนำและ 
ตรวจแกไขงานวิทยานิพนธฉบับน้ีใหสมบูรณยิ่งข้ึน  
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูเชี่ยวชาญและผูทรง
คุณวุฒิทั้ง 5 ทานท่ีกรุณาสละเวลาอันมีคาย่ิงของ
ทานในการเสนอแนะแนวคิด ขอวิพากษ และตรวจ
สอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือวิจัยในการวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูบริหารและคณะ
บุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลศูนยราชบุร ี
โรงพยาบาลโพธาราม โรงพยาบาลบางแพ ผูสูงอายุ
และญาตใินจงัหวดัราชบรุทีกุทาน ทีใ่หความชวยเหลอื
และอนเุคราะหในการตอบคำถามในครัง้น้ีเปนอยางด ี

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. 
สจุติรา เหลอืงอมรเลิศ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชดิชงค 
ส. นนัทนาเนตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศากลุ ชางไม 
อาจารย ดร.ภัทรพล มหาขันธ และอาจารยปยะพงษ 
ดวงเฮ้ียม (พ่ีเจ๊ียบ) ท่ีเปนดัง่แรงบนัดาลใจ เปนกำลังใจ
ใหผูวจิยัมกีำลงัใจในการศึกษา 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูบริหาร หัวหนางาน 
แพทย พยาบาล พี่นองบุคลากรหนวยอ่ืน ของ
โรงพยาบาลโพธาราม และพ่ีนองครอบครัวสินประเสริฐ
ทุกทาน ที่ชวยเหลืออำนวยความสะดวก ดานเวลา 
ภาระงาน เพื่อใหการศึกษาคร้ังนี้สำเร็จลุลวงดวยดี 
และขอบคณุ แพทยหญิงจิตอัมพร เฟองแกว (นองกุง) 

อาจารยนศิากร เยาวรัตน (พีกุ่ง) ทีเ่ปนกำลังใจดวยดี
เสมอมา  

ผลแหงคุณประโยชนของงานวิจัยฉบับน้ี  

ผูวิจัยขอมอบแด เตียเสนห ไอยสวิง สินประเสริฐ และ
ครูอาจารยทุกทาน ผูเปรียบประดุจประทีปแหงปญญา
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูแกผูวิจัยจนประสบความ
สำเร็จดวยดี 
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การชี้แนะดวยการเสนอตัวแบบรวมกับการเสริมแรง 
ทางบวกเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมในการรับประทาน 
อาหารกลางวันของเด็กออทิสติก 
TEACHER’ S PROMPTING AND POSITIVE REINFORCEMENT TO 
PROMOTE SOCIAL BEHAVIORS DURING LUNCHTIME OF AN 
AUTISTIC CHILD. 
 
เอกสุรีย พรสุริยชัย* 
สมทรัพย สุขอนันต** 

 

บทคัดยอ 

การวิจยัคร้ังน้ีมจีดุประสงคเพ่ือศึกษาการช้ีแนะดวยการเสนอตัวแบบรวมกับการรวมแรงทางบวกเพ่ือ
พฒันาพฤตกิรรมในการรบัประทานอาหารกลางวนัของเดก็ออทสิตกิ ตวัอยางท่ีใชในการศึกษาไดแกเดก็ออทสิตกิ 
เพศชาย อายุ 6 ขวบ 6 เดือนจำนวน 1 คน ที่เขามารับการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน 
วัดเศวตฉัตร สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มีปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร
กลางวัน โดยใชการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบรายกรณี  
(Single Subject Design) ประเภท ABA Design ประกอบดวย ขั้นตอนการทดลอง 3 ขั้นตอนดังน้ี ระยะ 
เสนฐาน (Baseline) เปนเวลา 5 วัน ระยะการทดลอง (Treatment) เปนเวลา 10 วันและระยะหลังการทดลอง 
(Withdrawal) เปนเวลา 5 วัน ระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด 20 วัน ทำการทดลองสัปดาหละ 5 ครั้งคือ 
วันจันทร – วันศุกรใชเวลาการทดลองต้ังแตเวลา 10.00น.-11.00น. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเขาแถว, แบบสังเกตพฤติกรรมการลางมือและแบบสังเกตพฤติกรรมการเดินมาน่ัง

กับเพื่อนเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ทำการวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและคาเฉลี่ย 
ผลการวจิยัพบวา การช้ีแนะดวยการเสนอตัวแบบรวมกบัการเสริมแรงทางบวกเพ่ือพฒันาพฤตกิรรมใน

การรบัประทานอาหารกลางวันของเดก็ออทิสตกิไดโดยพบวาคาเฉลีย่ในการเปรยีบเทยีบทัง้ 3 ระยะคือ ระยะเสน

ฐาน (A
1
) มคีาเฉล่ีย 1.70 คะแนน ระยะระหวางการทดลอง (B) มคีาเฉล่ียเทากบั 6.65 คะแนน ระยะหลังการ

ทดลอง (A
2
) มคีาเฉลีย่เทากับ 11.90 คะแนน มคีะแนนเพิม่ขึน้ในระยะทดลองและหลงัการทดลอง 

คำสำคัญ : การชี้แนะดวยการเสนอตัวแบบรวมกับการเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมใน 

                   การรับประทานอาหารกลางวันของเด็กออทิสติก 

การชี้แนะดวยการเสนอตัวแบบรวมกับการเสริมแรงทางบวก 
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ABSTRACT 

This study aimed to investigate the teacher’s prompting and positive reinforcement to 
promote social behaviors of an autistic child . The sample was an autistic boy, aged 6 years  
6 months old, who attended Prathomsuksa1, WatSawetchat School, Klongsan, Bangkok. He had 
difficulty regarding to social behaviors during lunch time. The sample was purposive drawn into 
the experiment. The experiment was a single subject, ABA design. The baseline period lasted for 
5 days, while the treatment period lasted for 10 days, and the withdrawal period last for 5 days. 
Total time of the study was 20 days, from Monday-Friday, at 10.00 am – 11.00 am. The instruments 
included observation forms . Data were analyzed by frequency and mean . 

The result showed that prompting and positive reinforcement promoted social behaviors 
during lunchtime of the autistic child, with baseline mean score (A1) 1.70, treatment mean score  
(B) 6.63 and withdrawal mean score (A2) 11.90 respectively . 
Kyword : Teacher’s Prompting And Positve Reinforcement / To Promote Social  Behaviors During 
                Lunchtime / Autistic Child 
 
บทนำ  

สำนกัการศึกษา กรงุเทพมหานคร (2546:2) 
เปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให
แกเด็กในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและไดเห็นความ
สำคัญของการจัดการศึกษาพิเศษดังน้ันในป 2534 
จึงไดทดลองโครงการจัดชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 โรงเรียน และใน
ปการศึกษา 2534 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
(2552:2-3) ไดขอความรวมมือจากกองการศึกษา

พิเศษกรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาใหแกเด็กพิการไดเรียนรวมกับเด็กท่ัวไป
และไดรับการสนับสนุนคุณครูการศึกษาพิเศษมา 
ชวยสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน  
8 โรงเรียนจากจำนวนเด็กพิการท่ีเพ่ิมข้ึนประกอบกับ         

ปการศึกษา 2542 กรุงเทพมหานคร (2546:4)  
มีนโยบายขยายจำนวนโรงเรียนเพื่อรองรับเด็กพิการ

เขาเรียนรวม จึงไดประกาศจัดตั้งเพิ่มอีก 42 โรงเรียน
และขยายผลโรงเรียนเปน 96 โรงเรียนในปการศึกษา 
2553 ครอบคลุม 47 สำนักงานเขต ในปการศึกษา 

2554 มี 100 โรงเรียน และ  ปการศึกษา 2556 มีเพิ่ม

เปน 108 โรงเรยีน จาก 438 โรงเรยีน 50 สำนกังานเขต 
นอกจาก น้ีจะขยายโรง เ รียนเ รียนร วมสำหรับ 
เด็กพิเศษเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู 108 โรงเรียน  
โดยวางแผนใหทุกโรงเรียนสามารถรับเด็กพิเศษ 
เขาเรียนได  โดยกลุมเด็กออทิสติกเปนเด็กพิเศษ
ประเภทหนึ่งในกลุมเด็กพิเศษท้ังหลายท่ีจำเปนตอง
ไดรับการดูแลใหการฝกฝนและใหความรู 

เด็กออทิสติกมีความผิดปกติมีพัฒนาการ
ไมเหมาะสมตามวัย มีปญหาในการรับรู การปรับตัว
เขากับสังคมและสิ่งแวดลอม มีปญหาในการใชภาษา

และสื่อสาร ไมสามารถสรางสัมพันธภาพกับบุคคล
อื่น ไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆ หรือแสดง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามวัยได พัฒนาการในดาน
ตางๆ แตกตางจากเด็กปกติท่ัวไป (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 
2545:3, อางถึงใน  อโรชา ธรรมศิริ 2551:2)  

เด็กออทิสติกจะขาดความเขาใจกฎเกณฑทางสังคม
และความรูสึกไมสมวัย โดยมากจะต่ำกวาวัย  
(เพ็ญแข  ลิ่มศิลา,2545:27) จากพฤติกรรมตางๆ 
เหลาน้ี  กิจกรรมการเรียนการสอนควรเนนในเร่ือง

การชี้แนะดวยการเสนอตัวแบบรวมกับการเสริมแรงทางบวก 
เอกสุรีย พรสุริยชัย, สมทรัพย สุขอนันต 
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การพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ เพื่อที่จะชวย
ใหเด็กสามารถดำรงชีวิตอยูสังคมไดอยางมีความสุข 
(ดารณี  อุทัยรัตนกิจ 2545:33) ทักษะทางสังคมนั้นมี
ความจำเปนสำหรับมนุษยเพราะมนุษยเปนสวนหน่ึง
ของสังคมมีความเปนอยูที่ตองเก่ียวของกันในวัยเด็ก
จะตองการเพ่ือนเลน เพ่ือนเรียนและเพ่ือนรวมกิจกรรม
เม่ือโตเปนผูใหญก็จะตองการเพ่ือนคูคิดและเพื่อน
รวมงาน  มนุษยมีพื้นฐานและความสามารถแตกตาง
กั นจึ งจำ เป นต อ งพึ่ งพาอาศั ยกั นตลอด เวลา 
(กรมวิชาการ, 2543:28)ในขณะที่เด็กทั่วไปจะไดรับ
การเตรียมพรอมทักษะดานตางๆ และมีประสบการณ
จากท้ังครอบครัวและโรงเรียนเด็กปกติจะเรียนรู 
จากการสอน การฟง การสังเกตส่ิงตางๆ รอบตัวตอ
วัน (วินัดดา ปยะศิลป 2537:45) เด็กออทิสติกก็ควร
ไดรับการพัฒนาทักษะตางๆ พรอมๆ กับเพื่อนที่เปน
เด็กทั่วไปดวย 

ความบกพรองดานปฏิสัมพันธทางสังคม
และทักษะทางสังคมถือเปนปญหาสำคัญประการ
หน่ึงของเด็กออทิสติก ซ่ึงหากพอแมผูปกครองมีความ
รูความเขาใจในสองดานนี้แลว จะสามารถสังเกต
ลักษณะของลูกหลานตั้งแตยังเล็กได เด็กออทิสติก
เปนแนวโนมใหมของสังคม กลาวคือ  มีเด็กประเภทนี้
เพิ่มขึ้นเปนจำนวนมากในสังคมในสหรัฐอเมริกา 
มีตัวเลขที่เช่ือถือไดวาในชวงไมกี่ปที่ผานมามีเด็ก
ประเภทน้ีเพ่ิมข้ึนถึง 500% สำหรับประเทศไทยไมมี
สถิติยืนยันวามีเด็กเพ่ิมข้ึนเปนจำนวนเทาใดในประเทศ
ไทยมักพบกับเด็กวัยเรียน สวนมากพบในครอบครัว 

ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมชั้นสูง บิดามารดา 
มีการศึกษาสูง ในกลุมผูใชแรงงานมีพบบางแตก็ 
ไมมาก เด็กเหลาน้ีกำลังเขาสูระบบโรงเรียน ดังน้ัน
ทางโรงเรียนควรเตรียมความพรอมเพื่อรับเด็กกลุมนี้
เขารับการศึกษา (ผดุง  อารยะวิญู 2546:1) แตการ

ปรับพฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กออทิสติกไมนิยม
ใชการลงโทษเน่ืองจากการลงโทษกอใหเกิดปฏิกิริยา
ทางอารมณในตัวนักเรียน เชน ทำใหนักเรียนมีความ

โกรธความกลัว นักจิตวิทยาหลายคนเสนอวาควรใช
วิธีการทางบวกแทนการลงโทษ วิธีการหนึ่งที่นาสนใจ
และควรนำมาใชคือการเสริมแรง ซึ่งการเสริมแรงนั้น
มีประสิทธิภาพในการแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหา
ทางสังคม เชน กาวราว กอกวน ไมรวมมือ เปนตน 
ทั้งนี้ตัวเสริมแรงทางบวกที่มีประสิทธิภาพมากและ
สามารถใชไดในการปรับพฤติกรรมเกิดความพึงพอใจ 
แกไขพฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กออทิสติกได 

การสอนโดยการช้ีแนะดวยการเสนอตัวแบบ
เปนเทคนิคในการปรับพฤติกรรม สมโภชน  เอ่ียม
สุภาษิต (2549:254) ไดกลาววาการปรับพฤติกรรม
แบบน้ีสามารถใชไดทั้งในการลดพฤติกรรมหรือใน
การเพ่ิมพฤติกรรม สรางพฤติกรรมใหมๆตลอดจน
ปรับปรุงพฤติกรรมท่ีมีอยูแลวใหดีข้ึนการปรับพฤติกรรม
โดยใชเทคนิคการเสนอตัวแบบเปนเทคนิคท่ีพัฒนา
จากแนวคิดทฤษฏีของการเรียนรูทางปญญาสังคม
ของแบนดูรา (Bandura) ที่มีความเชื่อวาการ
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของคนเราน้ันไมไดเปน
ผลจากการท่ีคนเรามีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมเทาน้ัน 
หากแตยังขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย
ความคิดและความรูสึกอยูดวย ซึ่งปจจัยทั้ง 3 ดาน
ประกอบดวย(พฤติกรรม สภาพแวดลอม บุคคล)  
จะมีลักษณะของการกำหนดซึ่งกันและกันอยูซึ่งถา
ปจจัยใดเปลี่ยนแปลงไปอีก 2 ปจจัยท่ีเหลือก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปดวยแนวทางในการเสนอตัวแบบน้ีจะ

พิจารณาในการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือใหบุคคล
ตัดสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมน้ันหรือไมแสดงพฤติกรรม 
สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต(2549:254) และอโรชา  
ธรรมศิริ, (2551:3-4) ไดกลาววาตัวแบบนั้นมีผลตอ
พฤติกรรมของบุคคล 3 ดานดวยกันคือ 

1. ชวยใหบุคคลเรียนรูพฤติกรรมใหมๆหรือ
ทักษะใหมๆ ซึ่งผลจากตัวแบบในลักษณะเชนนี้ทำให

สามารถเอาวิธีการสอนโดยตัวแบบไปสรางพฤติกรรม
ใหมๆ ใหกับบุคคลกระทำพฤติกรรมดังกลาวน้ันเพ่ือ
ที่จะไดประโยชนตอทั้งในสภาพปจจุบันและอนาคต 

การชี้แนะดวยการเสนอตัวแบบรวมกับการเสริมแรงทางบวก 
เอกสุรีย พรสุริยชัย, สมทรัพย สุขอนันต 



237

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

2. มีผลทำใหเกิดการระงับ (Inhibition) หรือ
การยุติการระงับ (Disinhibition) การแสดงพฤติกรรม
ของผูที่สังเกตตัวแบบได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาเห็นตัวแบบ
แสดงพฤติกรรมแลวไดรับการเสริมแรงเชนใด ถาตัว
แบบแสดงพฤติกรรมแลวไดรับผลกรรมท่ีเปนสิ่งที่ไม
พึงพอใจ แนวโนมที่ผูสังเกตตัวแบบจะไมแสดง
พฤติกรรมตามตัวแบบนั้นจะสูงมาก ก็เทากับวาตัว
แบบทำหนาที่ระงับการเกิดพฤติกรรมดังกลาวแตถา
พฤติกรรมใดที่สังเกตตัวแบบแลวไดรับผลกรรมท่ีเปน             
สิ่งที่พึงพอใจ หรือแสดงแลวไดรับผลกรรมทางบวก 
แนวโนมทีผู่สงัเกตจะกระทำตามตัวแบบก็จะมมีากขึน้  

3. ชวยใหพฤติกรรมที่เรียนรูมาแลวไดมี
โอกาสแสดงออกหรือ ถาเคยแสดงออกแลวแตทวา
ไมคอยไดแสดงออกใหแสดงออกเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ัน
ผลของตัวแบบในลักษณะเชนน้ีก็จะทำหนาท่ีเปน  
สัญญาณกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา
การเพ่ิมพฤติกรรมเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
อยางหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นเพราะ
ไดรับผลจากการกระทำ หลักของการเรียนรูตาม 
แนวพฤติกรรมนิยมทฤษฎีของสกินเนอร  ซ่ึงมีหลักการ
สำคัญคือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนน้ัน 
เกิดเพราะการไดรับผลจากการกระทำอยางทันทีทันใด 
ผลที่ ได รับที่นำไปสูความพึงพอใจจะเพิ่มพลัง  
การตอบสนองในขณะท่ีผลเปนท่ีไมนาพึงพอใจจะลด
พลังการตอบสนอง ผลที่ไดรับที่นำไปสูความพึงพอใจ
นี้จะสงผลใหอินทรียตอบสนองในลักษณะน้ันท้ังใน

ดานความถี่และคุณภาพของ การตอบสนอง 
ในการสอนเด็กออทิสติก  หากครูทราบเก่ียว

กับเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมของเด็ก

จะทำใหเด็กออทิสติกมีพัฒนาการดีขึ้น เชน วิธีการ
ชี้แนะและเสริมแรงทางบวกเปนวิธีการหน่ึงที่สงผล
ตอการปรับพฤติกรรมของเด็กสงผลใหเด็กมีพฤติกรรม
เหมาะสมไดมากข้ึนดังการศึกษาของ กูดวิน (Goodwin 
1996, อางถึงใน ศศิธร  สังขอู, 2548 : 57)ไดทำการ

ศึกษาผลของการใชตัวแบบและการเสริมแรงทางบวกท่ี

มีตอพฤติกรรมการเลนแบบรวมมือกันของเด็กออทิส
ติกอายุ 10 ปถึง 16 ป จำนวน 6 คน โดยแบงการ
ทดลองออกเปน 4 ระยะ ไดแก ระยะท่ี 1 ใชตัวแบบ
เพียงอยางเดียว  ระยะท่ี 2 ใชการเสริมแรงทางบวก
เพียงอยางเดียว  ระยะท่ี 3 ใชตัวแบบรวมกับการเสริม
แรงทางบวกและระยะที่ 4 เปนระยะควบคุม ผลการ
ศึกษาพบวา การใชตัวแบบรวมกับการเสริมแรงทาง
บวกเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซึ่งทำใหเด็กมี
พฤติกรรมการเลนแบบรวมมือเพิ่มขึ้น และการใชการ
เสริมแรงทางบวกเพียงอยางเดียวเปนวิธีที่มีประสิทธ์ิ
ภาพรองลงมา รีฟ (Reef 2001. อางถึงใน ศศิธร  สังขอู, 
2548 : 58) ไดทำการศึกษาผลของการใชตัวแบบ  
การช้ีแนะ และการเสริมแรงทางบวกในการเพ่ิม
พฤติกรรมการชวยเหลือแกเด็กออทิสติก อายุ 5 ปถึง 
6 ป จำนวน 4 คน โดยการทดลอง ผูวิจัยจะสอนให
เด็กแสดงพฤติกรรมการชวยเหลือทางกายและทาง
วาจา เชน ชวยหาส่ิงของ ชวยหยิบสิ่งของ ชวยวาง
สิ่งของตามคำสั่ง  และชวยจัดเตรียมกิจกรรม เปนตน 
ดวยวิธีการเสนอตัวแบบภาพยนตร รวมกับการชี้แนะ 
และการเสริมแรงทางบวก ผลการศึกษาพบวาเด็กออ
ทิสติกทั้ง 4 คน มีพฤติกรรมการชวยเหลือทั้งทางกาย
และทางวาจาเพ่ิมขึ้น ศศิธร สังขอู (2548 : บทคัดยอ)
ไดทำการศึกษาผลของการใชเทคนิคตัวแบบ การช้ีแนะ 
และการเสริมแรงทางบวกท่ีมีตอพฤติกรรมความรวมมือ
ของเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน อายุ 4 ถึง 6 ป จำนวน 
12 คนโดยแบงกลุมทดลอง 2 กลุม กลุมละ 6 คน 
กลุมทดลองท่ี 1 ไดรับการใชเทคนิคตัวแบบโดย 

ผูฝกสอนเปนตัวแบบ ควบคูกับการช้ีแนะการเสริม
แรงทางบวก กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการใชเทคนิคตัว
แบบโดยเพ่ือนรวมวัยเปนตัวแบบ ควบคูการชี้แนะ
และการเสริมแรงทางบวกผลวิจัยพบวา กลุมทดลอง
ที่ 1 และ 2 มีพฤติกรรมความรวมมือทั้งในระยะ 

การทดลองและระยะหลังทดลองเพิ่มขึ้น  
จากผลการศึกษาดังกลาวทำใหผูวิจัยใน

ฐานะครูผูสอนเด็กนักเรียนรวมโรงเรียนวัดเศวตฉัตร 

การชี้แนะดวยการเสนอตัวแบบรวมกับการเสริมแรงทางบวก 
เอกสุรีย พรสุริยชัย, สมทรัพย สุขอนันต 
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สำนักงานเขตคลองสานสังกัดกรุงเทพนคร ซึ่งเปน
โรงเรียนแกนนำเรียนรวมของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสนใจท่ีจะปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของเด็กออทิสติกซึ่งในที่นี้คือ เด็กชายบอม  
หนูแสนดี (นามสมมุติ) ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย
โรงพยาบาลศิริราช แผนกจิตเวชเด็กพบวาเปนเด็ก 
ออทิสติกและมีความบกพรองทางการอานการเขียน
จากการสังเกตพฤติกรรมเด็กชายบอม หนูแสนดี 
จะมีปญหามากท่ีสุดคือ เม่ือถึงเวลารับประทานอาหาร
กลางวันครูสั่งใหเด็กทุกคนเขาแถวเตรียมลางมือ 
เด็กชายบอมก็ไมทำตามไมยอมเดินไปที่โตะเพื่อ
รับประทานอาหารและนั่งกับเพื่อนและไมยอมรับ
ประทานอาหารกลางวันที่ทางโรงเรียนจัดใหเด็ก
รับประทานแมครูจะพยายามปอนอาหารใหเด็ก    
เด็กก็จะไมยอมทานอาหารไมคอยเช่ือฟงคอนขางด้ือ
ไมชอบทำตามในสิ่งท่ีผูสอนใหคำแนะนำไมวาจะให
เหตุผลอยางไงก็ตาม  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ผลของการชี้แนะดวยการเสนอตัวแบบรวมกับการ
เสริมแรงทางบวกเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม 
ในการรับประทานอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน 
ออทิสติกที่เปนปญหาดังกลาว 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

การชี้แนะดวยการเสนอตัวแบบรวมกับการ
เสริมแรงทางบวกเพื่อเพิ่มการแสดงพฤติกรรม 
ทางสังคมในการรับประทานอาหารกลางวันของ 

เด็กออทิสติก 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ตัวอยางท่ีใชศึกษาคร้ังนี้ คือ เด็กออทิสติก 
เพศชาย อายุ 6 ป 6 เดือนเด็กไดรับการตรวจวินิจฉัย
จากหนวยพัฒนาเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตรคณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลศิริราชแพทยลงความเห็น
วาเปนโรคออทิสติกสมควรไดรับการกระตุนพัฒนาการ

อยางตอเนื่อง มาเขาเรียนที่โรงเรียนวัดเศวตฉัตร  

สำนักงานเขตคลองสาน สำกัดกรุงเทพมหานคร  
ความสามารถของเด็กในปจจุบันจากการสังเกตของ
ครูและการสัมภาษณผูปกครองมีดังนี้ 

1. ทักษะทางดานกลามเนื้อมัดเล็กสามารถ
ใชมือขวาที่ถนัด จับสีเทียนขนาดใหญและแทงเล็กได 
ระบายสีภาพไดแตยังออกจากภาพ ยังไมรูจักแยกสี
ตางๆ 

2. ทักษะทางดานกลามเน้ือมัดใหญ  
เด็กชอบเลนรถและหวงของเลนชอบวิ่งเลนและเม่ือ 
ผูปกครองขัดใจ เด็กจะรองไหไมหยุด 

3. ทักษะทางสังคมเด็กแยกตัวไมน่ังกับเพ่ือน
ในชั้นเดียวกัน ชอบเดินหรือน่ังใกลครู ถาสนใจใครก็
จะเขาหาสักพักก็ออกมา ไมรูจักแบงของเลนกับเพื่อน 
รอคอยไมเปน  

4. ทักษะทางภาษา ดานการพูดเด็กบอก
ความตองการของตนเองได เม่ือหิวน้ำก็พูดเด็กก็ย้ิมแยม
อารมณดีและด่ืมน้ำจนหมด ดานนการฟงสนใจเวลา
คุยดวยหรือสอน ความสนใจรวมกิจกรรมใดๆ กับเพ่ือน 
สามารถปฏิบัติตามคำสั่งไดบาง 

5. ทักษะทางดานการชวยเหลือตนเอง 
สามารถถอดและใสรองเทาไดดวยตนเอง สามารถ
ถอดเสื้อผาและใสได สามารถรับประทานอาหารและ
ชวยเหลือตนเองในการเขาหองน้ำทำความสะอาดให
ตัวเองได 

6. ความสามารถทางวิชาการสนใจเกี่ยวกับ
การเรียนมากชอบดูภาพตางๆหรือหนังสือที่มีภาพ
และสีสดใส สนใจจับดินสอฝกเพ่ือขีดเขียนหรือลากเสน 

ปญหาท่ีพบ คือ  เด็กไมยอมรับประทาน

อาหารกลางวันเดินหนีเขาหองเปนเวลา 3สัปดาห ครู
จึงตองหาวิธีใหมโดยการชี้แนะดวยการเสนอตัวแบบ
รวมกับการเสริมแรงทางบวกเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม

ทางสังคมในการรับประทานอาหารกลางวันของ
นักเรียนออทิสติก ในชวงเวลาท่ีเด็กรับประทานอาหาร
ของโรงเรียนที่โรงเรียนจัดใหรับประทาน และฝกจาก
ครู เปนคนชี้แนะดวยการเสนอตัวแบบเพื่อนใน 

การชี้แนะดวยการเสนอตัวแบบรวมกับการเสริมแรงทางบวก 
เอกสุรีย พรสุริยชัย, สมทรัพย สุขอนันต 
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หองเรียน รวมกับการเสริมแรงทางบวก จนกวาเด็ก
จะทำตามเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมในการ
รับประทานอาหารกลางวันพรอมเพื่อนๆไดเชน 

1. เขาแถวกับเพื่อน 
2. การลางมือ 
3. เดินมานั่งเกาอี้ที่โตะ, รอกลาวขอบคุณ 
4. น่ังกับเพ่ือนเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน

ที่ทางโรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันใหเด็กนักเรียน
รับประทานตอนกลางวัน 

5. ยกถาดอาหารท่ีรับประทานเรียบรอยสง
ใหพี่เลี้ยงเก็บ 

6. ยกเกาอี้เขาหองเรียน 
 

การเลือกตัวอยาง 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการทดลองแบบตัวอยาง

เดียว (Single Subject Design)ทำการศึกษากับ 
เด็กออทิสติกโดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง ซึ่งมี
การเลือกดังตอไปนี้ 

1. ผูวิจัยสังเกตเด็กออทิสติกจำนวน 6 คน
ซึ่งเปนนักเรียนท่ีโรงเรียนวัดเศวตฉัตร สำนักงานเขต
คลองสานสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2556 ขณะทำการสอนทุกวันต้ังแต 
วันจันทรถึงศุกร ชวงเวลาตั้งแต 10.00 น. - 11.00 น. 

2. ผูวิจัยเลือกเด็กออทิสติก 1 คนเปนเด็กชาย 

อายุ 6 ป 6 เดือน ซ่ึงมีปญหาดานพฤติกรรมทางสังคม
ในการรับประทานอาหารกลางวัน  

3. ปญหาของเด็กคือ    

 1. ไมเขาแถว 
 2. ไมยอมลางมือ 
 3. ไมเดินมาน่ังเกาอี้ที่โตะและรอกลาว

ขอบคุณ 
 4. ไมนัง่กับเพ่ือนเพ่ือรับประทานอาหาร

กลางวนั 
 5. ไมยอมยกถาดสงใหพี่เลี้ยงเก็บ 
 6. ไมยอมยกเกาอี้เขาหอง 

4. ไดรับอนุญาตจากผูปกครองของนักเรียน
ในการทำวิจัยในครั้งนี้ 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน ไดแก การช้ีแนะดวยการเสนอ
ตัวแบบรวมกับการเสริมแรงทางบวก 

ตัวแปรตาม ไดแกพฤติกรรมทางสังคมใน
การรับประทานอาหารกลางวัน 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 4.1 แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
ประกอบดวย   

  1. การเขาแถว   
  2. การลางมือ           
  3. การเดินมาน่ังกับเพื่อนเพ่ือ

รับประทานอาหารกลางวัน,กลาวคำขอบคุณ ของ
เด็กนักเรียนออทิสติก 

 4.2 คูมือและข้ันตอนการช้ีแนะดวย
การเสนอตัวแบบรวมกับการเสริมแรงทางบวกดังนี้ 

  1. การเขาแถว 
  2. การลางมือ 
  3. การเดินมาน่ังกับเพื่อนเพ่ือ

รับประทานอาหารกลางวัน,กลาวคำขอบคุณ 
 

ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ขั้นกอนการทดลอง ในระยะ 5 วันโดย

ดำเนินการดังนี้ 
 1.1 ผูวิจัยขออนุญาตผูอำนวยการ

โรงเรียนวัดเศวตฉัตรสำนักงานเขตคลองสานสังกัด

กรุงเทพมหานครครูการศึกษาพิเศษ และพ่ีเลี้ยง  
ที่ปฏิบัติงานรวมกันและแจงผูปกครองใหรับทราบ 

 1.2 ผูวจิยัดำเนินการเลือกเด็กออทิสติก 
แบบเจาะจง 

 1.3 เตรยีมสถานท่ีคูมอืการจดักจิกรรม 

แบบสังเกตเพื่อพัฒนาพฤติกรรมในการรับประทาน

การชี้แนะดวยการเสนอตัวแบบรวมกับการเสริมแรงทางบวก 
เอกสุรีย พรสุริยชัย, สมทรัพย สุขอนันต 
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อาหารกลางวันในแตละขั้นตอน 
 1.4 ขั้นกอนการทดลองผูสังเกตท้ัง

สองคือ ผูวิจัย และผูชวยวิจัย  ไดสังเกต และบันทึก
พฤติกรรมในการรับประทานอาหารกลางวัน โดยใช
แบบสังเกตที่ผูวิจัยสรางข้ึน ตามวันปกติคือ ตั้งแต
เวลา 10.00 – 11.00 น. ในวันจันทรถึงวันศุกร รวม
ทั้งหมด  5  วัน  โดยผูวิจัยนำผลการบันทึกจากแบบ
สังเกตเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร
กลางวันท่ีผูวิจัยและผูชวยวิจัยสังเกตนำมาหาคาเฉล่ีย
แลวนำเสนอในรูปแบบตารางและกราฟ 

2. ขั้นทดลอง ใชระยะเวลา 10 วัน โดย
ดำเนินการดังนี้ 

 ใชคูมือการฝกการช้ีแนะดวยการเสนอ
ตัวแบบรวมกับการเสริมแรงทางบวก  โดยผูวิจัยเปน
ผูฝก ในวันจันทร – วันศุกร รวมทั้งสิ้น 10  วัน ผูวิจัย
นำผลการบันทึกจากแบบสังเกตเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม
ในการรับประทานอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนออ
ทิสติกท่ีผูวิจัยและผูชวยสังเกต นำมาหาคาเฉล่ียแลว
นำเสนอในรูปแบบตารางและกราฟ 

3. ขั้นหลังการทดลองใชระยะเวลา 5 วัน 
โดยดำเนินการดังนี้ 

 ผูสังเกตทั้งสองคน คือ ผูวิจัยและผูชวย
วิจัยทำการสังเกตพฤติกรรม ผูสังเกตนำผลการบันทึก
จากแบบสังเกตเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมในการรับประทาน
อาหารกลางวันท่ีผูวิจัยและผูชวยวิจัยสังเกตนำมาหา
คาเฉลี่ยแลว นำเสนอในรูปแบบตารางและกราฟ 

วิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
นำคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมทาง

สังคมในการรับประทานอาหารกลางวัน ท้ัง 3 กิจกรรม 
ไดแก กิจกรรม 1.การเขาแถว  2.การลางมือ  3.การ
เดินออกจากหองมาน่ังที่โตะอาหาร,กลาวขอบคุณ   
ท่ีผูวิจัยและผูชวยวิจัยสังเกตไดมาหาคาเฉล่ียในแตละ
ครั้งและจัดทำกราฟดูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทาง
สังคมในการรับประทานอาหารกลางวัน ท้ัง 3 กิจกรรม 
ตลอดการทดลองทั้ง 3 ระยะ  

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง ผลของการชี้แนะดวยการ
เสนอตัวแบบรวมกับการเสริมแรงทางบวกเพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมทางสังคมในการรับประทานอาหารกลางวัน
ของเด็กนักเรียนออทิสติก ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล               
การแสดงพฤติกรรมทางสังคมในการรับประทานอาหาร
กลางวัน  ซึ่งแบงออกเปน 3 ระยะ  โดยนำเสนอผล
การวิจัยตามลำดับ   ดังนี้ 

นำคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมทาง
สังคมในการรับประทานอาหารกลางวัน ท้ัง 3 กิจกรรม 
ไดแก กิจกรรมเขาแถว  ลางมือ  เดินออกมานั่งกับ
เพ่ือนเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน,กลาวขอบคุณ  
ท่ีผูวิจัยและผูชวยวิจัยสังเกตไดมาหาคาเฉล่ียในแตละ
ครั้งและจัดทำกราฟดูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทาง
สังคมในการรับประทานอาหารกลางวัน ท้ัง 3 กิจกรรม 

ตลอดการทดลองท้ัง 3 ระยะ  ดังรายละเอียดใน 
ตาราง   ที่ 1  

  

การชี้แนะดวยการเสนอตัวแบบรวมกับการเสริมแรงทางบวก 
เอกสุรีย พรสุริยชัย, สมทรัพย สุขอนันต 
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ตารางที่ 1 คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมทางสังคมในการรับประทานอาหารกลางวัน กอนการทดลอง      
ระหวางการทดลองและหลังการทดลอง 

 
 

 

 

 
 

  
 

15 
 

 

 
1.  

 
(3 ) 

2.
 

 
(6 ) 

3.  
, 

 
(6 ) 

A1 1 1 0.5 0 0 0.50  
 

1.70 
  2 1 0.5 2 3.50 
  3 0 1 0 1.00 
  4 0 0 1 1.00 
  5 1.5 1 0 2.50 

B 2 6 1 1 1 3.00  
 
 
 
 

  7 1.5 1 0 2.50 
  8 1 2 0 3.00 
  9 1.5 2 2.5 6.00 
  10 2.5 2.5 2 7.00 

 3 11 2 2.5 2.5 7.00 
  12 2.5 3.5 3 9.00 
  13 3 3 3.5 9.50 
  14 2.5 3 2 7.50 
  15 3 5.5 3.5 12.00 
A2 4 13 2.5 5 3 10.50  

 
11.90 

  17 3 6 5.5 14.50 
  18 2.5 4 3.5 10.00 
  19 2.5 5 5 12.50 
  20 3 3 6 12.00 

6.65

 จากตารางท่ี 1   พบวานักเรียนสามารถ

ปฏิบัติพฤติกรรมทางสังคมในการรับประทานอาหาร
กลางวันไดเพิ่มข้ึนในระยะระหวางทดลองและหลัง

การทดลองโดยมีคะแนนเฉล่ียในระยะทดลองเปน 1-

70 คะแนน เฉล่ียระยะการทดลองเปน 6.65 และ
คะแนนเฉลี่ยในระยะหลังการทดลองเปน 11.90 ตาม
ลำดับ 

การชี้แนะดวยการเสนอตัวแบบรวมกับการเสริมแรงทางบวก 
เอกสุรีย พรสุริยชัย, สมทรัพย สุขอนันต 
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ภาพที่  1  กราฟแสดงคะแนนพฤติกรรมทางสังคมในการรับประทานอาหารกลางวันตลอด 
                การทดลองทั้ง 3 ระยะ 

จากภาพที่ 1 แสดงคะแนนพฤติกรรมทาง
สังคมในการรับประทานอาหารกลางวัน พบวา 

เพิ่มขึ้นในระยะระหวางการทดลองและระยะหลัง 
การทดลอง 

  
               

 

               

ตารางที่  2  แสดงคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมทางสังคมในการรับประทานอาหารกลางวัน ตลอดการ
ทดลอง  ทั้ง 3 ระยะ 

 
 
 

A1 1.70 
B 6.65 
A2 11.90 

จากตารางจะเห็นไดวาคะแนนพฤติกรรม
ทางสังคมในการรับประทานอาหารเมื่อเปรียบเทียบ
ทั้ง 3 ระยะ คือ ระยะเสนฐาน (A

1
) มีคาเฉล่ีย  

1.70 คะแนน   ระยะระหวางการทดลอง (B) มีคาเฉล่ีย
เทากับ 6.65คะแนน ระยะหลังการทดลอง (A

2
)  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 11.90 คะแนน สรุปคะแนน เพิ่มขึ้น
ในระยะการทดลองและหลังการทดลอง 

 

สรุปผลการวิจัย  
หลังจากไดรับการช้ีแนะดวยการเสนอตัว

แบบรวมกับการเสริมแรงทางบวก เด็กนักเรียนออทิส

ติกสามารถแสดงพฤติกรรมทางสังคมการรับประทาน
อาหารกลางวันไดเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียการแสดง
พฤติกรรมทางสังคมในการรับประทานอาหารกลางวัน

ทั้ง 3 ระยะ คือ ระยะกอนการทดลองคาเฉล่ีย 
เทากับ 1.70 คะแนน ระหวางทดลองคาเฉล่ียเทากับ 

การชี้แนะดวยการเสนอตัวแบบรวมกับการเสริมแรงทางบวก 
เอกสุรีย พรสุริยชัย, สมทรัพย สุขอนันต 
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6.65 คะแนนและหลังการทดลองคาเฉล่ียเทากับ  
11.90  คะแนน 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ครูผูสอนหรือผูที่เก่ียวของกับเด็กท่ีมี
ความตองการจำเปนพิเศษควรนำผลการชี้แนะดวย
การเสนอตัวแบบรวมกับการเสริมแรงทางบวกไปปรับ
ใชกับพฤติกรรมท่ีเปนปญหาดานอ่ืนๆของเด็กออทิส
ติกเชน การส่ือความหมาย   การปฏิสัมพันธทางสังคม
และการเลนบทบาทสมมติเพ่ือใหเด็กออทิสติกรูจัก
การจินตนาการ 

2. ครูผูสอนควรเริ่มฝกการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันกอนที่จะฝกทักษะทางสังคม 

3.  ครูผูสอนหรือผูที่เก่ียวของกับเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษควรนำผลการช้ีแนะดวยการเสนอ
ตัวแบบรวมกับการเสริมแรงทางบวกไปปรับใชกับ
พฤติกรรมที่เปนปญหาดานอ่ืนๆ ของเด็กออทิสติกใน
รูปแบบอื่นๆเชน การลดความกาวราว   การฝกหัดทำ
กิจกรรมรวมกับผูอื่น  เปนตน  

 
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

ครูผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษควรนำผลการช้ีแนะดวยการเสนอตัว
แบบรวมกับการเสริมแรงทางบวกไปปรับใชกับ
พฤติกรรมที่เปนปญหาดานอ่ืนๆ ของเด็กออทิสติกใน
รูปแบบอ่ืนๆเชน การลดความกาวราว  การพัฒนาการ
สื่อความหมาย การฝกหัดทำกิจกรรมรวมกับผูอื่น  
เปนตน 

  
เอกสารอางอิง 

กรมวิชาการ.คูมอืการจดักิจกรรมพฒันาผูเรยีนใน 
ชัน้เรยีนรวม ระดบัชวงชัน้ท่ี 1-2 เลม 6  

เด็กออทสิตกิ.โรงพิมพการศาสนา,2543. 
กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ.การพัฒนาเด็ก 

ออทิสติก.กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 
2545. 

ดารณี อุทัยรัตนกิจ. การจัด“การเรียนรวม สำหรับ
เด็กออทิสติก” ในเอกสารประกอบประชุม 
ปฏิบัติการเร่ืองครู หมอ พอแมมิติการพัฒนา
ศักยภาพ .บุคคลออทิสติกกรุ ง เทพฯ : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2545. 

ผดุง  อารยะวิญู.การศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ.กรุงเทพมหานคร:บรรณกิจ
เทรดดิ้ง, 2533. 

 
  .การศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความตองการ

พิเศษ.พิมพ์ิคร้ังท่ี3.กรุงเทพฯ:พีเออารด 
แอนดพรินดิ้ง, 2541. 

 .การศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษ. พิมพครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร : 
สำนักพิมพแวนแกว, 2542. 

ผดุสดี  ตามไท. แนวหนา. 17 ม.ค. 2557 หนา 20 
เพ็ญแข  ล่ิมศิลา. การวินิจฉัยโรค “ออทิซึม”. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ช. แสงงามการพิมพ. 
2540. 

 .“ออทิซึม.” ในตำรากุมารเวชศาสตร 3  
(ฉบับเรียบเรียงใหมเลม 3).บรรณาธิการ
โดยวันดี วรวิทย,ประพุทธ ศิริปุณย และ 
สุรางคเจียมจรรยา.กรุงเทพฯ:โฮลิสติก 
พับลิชชิงค, 2541. 

 .“ออทิซึมในประเทศไทย:จากตำราสู

ประสบการณ.”ในเอกสารประกอบการ 
บรรยายพิเศษการประชุมวิชาการระดับชาติ
เร่ือง ครู หมอ พอแม:,มิติแหงการพัฒนา 
ศักยภาพบุคคลออทิสติก .กรุง เทพฯ : ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545. 

วนิดัดา  ปยะศลิป.คูมอืสำหรบัพอแมเพือ่เดก็ออทสิตกิ.
กรงุเทพฯ:แปลนพบัลชิชิง่ จำกดั,2537. 

รพีพร  ศุภมหิธร และคณะ. “การพัฒนาทักษะทาง

สังคมของนักเรียนออทิสติกโดยใช
กิจกรรมการเลนรวมกับนักเรียนปกติ,” 

การชี้แนะดวยการเสนอตัวแบบรวมกับการเสริมแรงทางบวก 
เอกสุรีย พรสุริยชัย, สมทรัพย สุขอนันต 
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การประชุมวิชาการเร่ือง ครู หมอ พอแม 
มิติแกงการพัฒนา ศักยภาพบุคคลออทิส
ติก.กรุงเทพฯ:โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,2544 

ศศิธร สังขอู,“ผลของการใชเทคนิคตัวแบบ การช้ีแนะ
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนา  3 สาขาวิชา

บริหารธุรกิจในทัศนะของนิสิตผูเรียน ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดย
เก็บรวบรวมขอมูลจาก 1) การสนทนากลุม (Focus group) กับนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2554 2) แผนการสอน และการสัมภาษณอาจารยผูสอน นิสติจำนวน 30 คนเขารวมการวิจัยใน
การสนทนากลุมตามความสมัครใจ ผลการวิจัยพบวา  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนา 3 สาขา
วิชาชีพมีทั้งความคลายคลึงและความแตกตางกันโดยสวนใหญเปนดังนี้ ดานโครงสรางรายวิชา เนนกิจกรรมที่
นิสิตไดลงมือปฏิบัติจริง ดานเน้ือหาความรู  ใหความสำคัญกับความรูที่ทันสมัยและมีเนื้อหาท่ีตรงกับสาขา
วิชา ดานบทบาทการทำหนาท่ีของอาจารยผูสอน เปดโอกาสใหนิสิตไดแสดงความคิดเห็นและซักถามประเด็น
ความรูตางๆ รวมถึงใหนิสิตเลือกสรรความรูที่ตองการศึกษาเพ่ิมเติมในรายวิชาน้ีไดอยางเปนอิสระ ดานการ
วัดและประเมินผล วัดและประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมที่นิสิตไดลงมือปฏิบัติเปนสวนใหญ  
คำสำคัญ:  การจัดการเรียนการสอน  วิชาสัมมนาทางบริหารธุรกิจ  การสนทนากลุม 

 

Abstract 
The objective of this research is to study each instructional pattern of Business Administration 

seminar courses and compare them with one another. The research uses the qualitative method 
which consists of a) focus group using the questions to ask the opinions of students about the 
types of teaching and learning, satisfaction and feedback to improve the instructional pattern in 
the future, b) course outline and c) close-ended question answered by instructors. For the focus 

group, 30 students voluntarily join the research. The results show that there are some similarities 
and differences among 3 courses. Most of them are as follow: in terms of the subject constructions, 
the practical activities are tended to be emphasized; in terms of the knowledge, the information 

ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนา 
ปยดา สมบัติวัฒน, ชวัลลักษณ คุณาธิกรกิจ 
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always updated and also be related with each major; in terms of the lecturers’ role, they allow the 
students to present their opinions and questions, and let the students select some parts of the 
contents of the knowledge they want to be enlightened in seminar course; and, in terms of the 
measurement and assessment, to conform to the courses’ manner, the assessment is the outcome 
of the pragmatic test.  
Keyword:  Instructional pattern, Business administration seminar courses, Focus group 
 

บทนำ 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปนการเตรียม

ความพรอมใหนักศึกษาออกไปเผชิญกับความ       
ทาทายในดานวิชาการที่เปลี่ยนแปลง และมีความ
กาวหนาอยูเสมอ ดังนั้นการจัดหลักสูตรและการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษาจึงตองเปดโอกาสใหผู
เรียนไดเรียนรูและเพ่ิมพูนทักษะการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง การใชความคิดริเริ่มสรางสรรค การคิด
อยางมีวิจารณญาณ และการอยูรวมกันในสังคม เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแตละคนใหไดมากท่ีสุด  
(พันธศักด์ิ พลสารัมย และวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 
2543: 33) ซึ่งการสอนแบบสัมมนาโดยมีเปาประสงค
ในการเตรียมใหนิสิตนักศึกษาพรอมตอการมีสวนรวม
ในการคิดคน แสวงหาคำตอบหรือหาทางแกปญหา
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอสวนรวม และชวยใหผูเรียน
พัฒนาการหาความรูดวยตนเอง จากการอาน การฟง 
การพูดอภิปรายกลุม การเสนอความคิดและการเขียน
บทความหรือเอกสารประกอบการสัมมนา พรอมท้ัง

พัฒนาความสามารถในการจัดการประชุมสัมมนาอีก
ดวย (วลัลภา เทพหัสดนิ ณ อยุธยา. 2544: 169-184) 
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญจึงจัดใหนิสิตนัก

ศึกษาไดมีประสบการณการสัมมนาในการเรียนภาค
ปลาย ๆ ของหลักสูตร คือระดับชั้นปที่ 4 เพื่อใหนิสิต
ไดมีโอกาสเรียนรูจากการปฏิบัติของตนเอง โดยมี
อาจารยผูสอนเปนผูใหคำแนะนำ (วัลลภา เทพหัสดิน 
ณ อยุธยา.  อางแลว: 169-170) ดวยเหตุนี้ ภาควิชา

บริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตรไดจัดใหวิชาสัมมนา
เปนสวนหน่ึงของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขา

การตลาด (วิชา กต 443 สัมมนาปญหาการตลาด) 
สาขาการเงิน (วิชา กง 433 สัมมนาการเงิน) สาขา
การจัดการการทองเท่ียวและโรงแรม (วิชา รร 483 
สัมมนาการทองเท่ียวและการโรงแรม) และหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (เดิมเปนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการบัญชี) (วิชา บช 428 สัมมนาการบัญชี 
การเงิน และ บช 429 สัมมนาการสอบบัญชี) มาต้ังแต
เริ่มผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งปจจุบันวิชา
สัมมนาจัดอยูในหมวดวิชาเอกบังคับสำหรับสาขา
วิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สวนสาขาวิชาการ
จัดการการทองเท่ียวและการโรงแรม จัดอยูในหมวด
วิชาเอกเลือก ในขณะที่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดอยู
ในหมวดวิชาเอกเลือกแตหลักสูตรไดระบุวาตองเลือก
วิชาสัมมนาอยางนอย 3 หนวยกิต (หรือ 1 รายวิชา) 
แผนการสอนวิชาสัมมนาของทุกสาขาวิชาไมวาจะจัด
เปนวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกก็ตาม ไดถูกบรรจุ
ไวในการเรียนการสอนในปการศึกษาสุดทาย ประกอบ

กับคำอธิบายรายวิชาของวิชาสัมมนาทุกสาขาวิชา
ลวนระบุใหผูเรียนสามารถ คิด วิเคราะห และอภิปราย
ปญหาทางบริหารธุรกิจที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้นๆ 

และทันตอเหตุการณในขณะน้ันได วิชาสัมมนาจึง
เปนวิชาท่ีเปรียบเสมือนการประมวลองคความรูท่ีนิสิต
ไดเรียนมาตลอดหลักสูตรเพื่อนำไปสูการประยุกตใช
ในการทำงานหลังจบการศึกษา 

ดังน้ัน กระบวนการเรียนการสอนในวิชา

สมัมนาจงึควรมุงเนนการพฒันาผูเรียน ใหสามารถคดิ 
วิเคราะห และนำเสนอความคิดเห็นของตนในท่ีประชุม

ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนา 
ปยดา สมบัติวัฒน, ชวัลลักษณ คุณาธิกรกิจ 
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สัมมนาไดดี เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมแก 
นิสิตใหมีความสามารถสอดคลองกับบทบัญญัติ 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
ที่กลาววา “กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม 
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติ 
และเต็มตามศักยภาพ” (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2544: 
10-13) ดวยเหตุนี้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
จึงเปนส่ิงสำคัญตอการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมาย
ดังกลาว แตเนื่องจากวิชาการสัมมนาของแตละสาขา
วิชาดังกลาวจัดผูสอนจากสาขาวิชาของตน อาจมีรูป
แบบการจัดการเรียนการสอนท่ีแตกตางกัน และโดย
ความแตกตางที่เกิดข้ึนมีความเหมาะสมดีแลว หรือ
ยังมีประเด็นใดท่ีสามารถพัฒนาปรับปรุงใหรูปแบบ
การเรียนการสอนวิชาการสัมมนามีประสิทธิภาพได
สูงสุด เปนสิ่งที่ยังมิไดมีการศึกษาวิเคราะหมากอน 

ผูวิจัยจึงมุงหวังศึกษาถึงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนวิชาสัมมนาของภาควิชาบริหารธุรกิจ  
คณะสังคมศาสตร ที่อาจารยผูสอนดำเนินการอยูใน
ปจจุบันโดยเฉพาะอยางย่ิงในมุมมองของผูเรียน  ผล
การวิจัยในครั้งนี้เปนประโยชนตอการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนาของภาควิชา
บริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒใหสามารถสงเสริมและพัฒนาผูเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ และทำใหแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนวิชาสัมมนาของหลักสูตรต างๆ  
ในภาควิชาบริหารธุรกิจมีความเปนเอกภาพ สราง 

เอกลักษณความเปนบัณฑิตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ พรอมกับเปนผูท่ีมีความรูหลากหลาย
นอกเหนือจากเปนผูที่มีความรูอยางแมนยำในสาขา

วิชาเฉพาะของตนเองไดอีกดวย 
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนา 3 สาขาวิชา ไดแก 

สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการตลาด และสาขา

วิชาการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2) เพ่ือนำเสนอแนวทางการจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนาบัณฑิตใหมีความพรอม
ในการกาวสูวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ
สัมมนา 

การจัดการเรียนการสอนแบบสัมมนา 
เปนการสอนที่ผสมเทคนิคการสอนและการเรียนแบบ   
ตาง ๆ ที่มุงใหมีการใชความคิด การแสดงออก และ 
มีความสัมพันธกับสาระท่ีเรียนและกับกลุมท่ีเขาสัมมนา 
ซึ่งเปนวิธีการเรียนท่ีชวยใหนิสิตนักศึกษาพัฒนา 
ความสามารถในดานกระบวนการแสวงหาความรู 
การมีสวนรวมรับผิดชอบงานรวมกัน และพัฒนาความ
สามารถในการรายงานขอคนพบอยางเปนระบบท้ัง
ดานลายลักษณอักษรและวาจา โดยอาจารยทำหนาท่ี
ชวยวางแผนรวมกับนิสิตนักศึกษา นับแตการเลือก
หัวขอสัมมนา การจัดโปรแกรมการสัมมนา การกำหนด
หัวขอยอย การแลกเปลี่ยนความคิด ไปจนกระทั่งการ
รายงานการสัมมนา ท้ังน้ี การศึกษาคนควาโดยผูเรียนน้ี 
ตองเปนไปโดยอิสระปราศจากการถูกครอบ ถูกจำกัด 
หรือถูกบีบรัดโดยผูสอน ดังน้ัน บทบาทของผูเรียนใน
การเรียนแบบสัมมนา จะเปลี่ยนจากผูนั่งฟง นั่งรับ
ความรูไปสูผูที่ตองแสวงหาความรูแลวนำมาอธิบาย
ใหกลุมผูเขาสัมมนาไดทราบขอความรูนั้นๆ และ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ผูสอนทำหนาท่ีหลักใน
การสงเสริม ติดตาม ใหขอเสนอแนะแนวทางการ
แสวงหาความรู แนะนำวิธีการถายทอดสิ่งท่ีพบเห็น

จากประสบการณหรือจากการอานไปสูผูอ่ืน ดูแลใหการ
ดำเนินการสัมมนาเปนไปตามกระบวนการและชวย
เสริมความรูใหบริบูรณขึ้น ในกรณีที่นิสิตนักศึกษาไม
สามารถจะหาขอมูลไดครบถวนหรือไดขอมูลท่ี
คลาดเคลื่อนกับความเปนจริง และมีสวนในการ

ประเมินตอนสุดทาย การวัดผลการสอนในวิชาสัมมนา 

ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนา 
ปยดา สมบัติวัฒน, ชวัลลักษณ คุณาธิกรกิจ 
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ใชเทคนิคการสังเกต การซักถาม การประเมิน การ
แสดงออกของผูเขาสัมมนา สาระและผลงานท่ีนำเสนอ
และสาระท่ีไดจากการสัมมนา (ไพฑูรย สินลารัตน.  
2557: 97-98; วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544: 
177-178; อุทุมพร จามรมาน. 2541: 59) 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 กลาวไววา กระบวนการจัดการศึกษา 
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ทบวงมหาวิทยาลัย. 
2544: 10-13) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เปนการจัดการศึกษาสำหรับคนท่ีกำลังจะเปนผูใหญ
หรือเปนผูใหญแลว ตองประยุกตใชหลักกาลามสูตร
ภายใตหลักการท่ีวา “การเรียนรูตองเร่ิมตนที่ตนเอง”   
(สุพิมล ศรศักดา. 2552: 14) องคประกอบของ 
การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ประกอบดวย หลักสูตร 
อาจารย กระบวนการเรียนการสอน นักศึกษา  
การวัดและประเมินผล และปจจัยเก้ือหนุน (ทบวง
มหาวิทยาลัย.  2544: 9-10) จากแนวคิดดังกลาวเห็น
ไดวา กระบวนการเรียนการสอนเปนองคประกอบ
สำคัญหน่ึงของกระบวนการจัดการศึกษา เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาตนเองของผู เ รียนในระดับ
อุดมศึกษา ซึ่งวิชาสัมมนาเปนสวนหน่ึงของวิชาใน

หลักสูตรบริหารธุรกิจของภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
เปนวิชาที่นิสิตชั้นปที่ 4 ซึ่งเปนชั้นปสุดทายไดเรียน
กอนออกไปประกอบอาชีพ วิชานี้จึงเปรียบเสมือน
วิชาท่ีเตรียมความพรอมดานความรูความสามารถใน

การคิดวิเคราะหแกไขปญหา สามารถพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพกอนท่ีนิสิตจะเร่ิมกาว
เขาสูการเปนผูประกอบอาชีพหนาที่การงานใน 

สาขาวิชาท่ีตนไดศึกษาเลาเรียนมาอยางแทจริง ดังน้ัน 
ในการศึกษาวิชาน้ีจึงควรใหความสนใจวา มีการจัดการ

เรียนการสอนท่ีสงเสริมใหเกิดความพรอมดังกลาว
หรือไม และทำการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนวิชาสัมมนาทางบริหารธุรกิจ เพื่อเปรียบเทียบรูป
แบบการจัดการเรียนการสอน และความคิดเห็นของ
นิสิตซึ่งเปนผูเรียนเก่ียวกับการพัฒนาตนเองผานรูป
แบบการจัดการเรียนการสอน และนำเสนอแนวทาง
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนาความพรอม
ของบัณฑิตไดอยางครบถวน 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

ผูใหขอมูล 
ประชากร 

 ประชากรในงานวิจัยน้ีไดแก นิสิตชั้นป
ที่ 4 ของภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2554 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาของ
สาขาวิชาการบัญชีจำนวน 33 คน สาขาวิชาการตลาด
จำนวน 27 คน และสาขาวิชาการเงินจำนวน 37 คน 
ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาตามหลักสูตรแตละสาขา
วิชาจำนวนรวมทั้งสิ้น 96 คน 

 
ผูใหขอมูล  

ผูใหขอมูลในงานวิจัยน้ี ประกอบดวย  
1) กลุมผูใหขอมูลที่เปนอาจารย ไดแก อาจารยผูสอน
วิชาสัมมนาสาขาวิชาการเงิน การตลาด และการบัญชี 

สาขาวิชาละ 1 คน รวมจำนวนอาจารยผูใหขอมูล  
3 คน เปนเพศชาย 1 คน และเพศหญิง 2 คน โดยการ
คัดเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีเจาะจง (purposive 
sampling) 2) กลุมผูใหขอมูลที่เปนนิสิต การคัดเลือก
โดยใชวิธีกรณีสืบเน่ืองแบบลูกโซหรือเครือขาย (Chain 
or Network Sampling) (องอาจ นัยพัฒน. 2548: 
112) โดยเร่ิมตนจากผูวิจัยใหหัวหนากลุมเรียนในแตละ

สาขาวิชาเปนตัวแทนของกลุมนิสิตในการเขารวม 
การสนทนากลุม และใหหัวหนากลุมแนะนำนิสิต 
ที่ควรเขารวมการสนทนากลุม จากนั้น ผูวิจัยจึงติดตอ

ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนา 
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สอบถามความสมัครใจในการเขารวมของนิสิตท่ีได
รับการแนะนำ จากกระบวนการคัดเลือกดังกลาว ได
นิสิตที่สมัครใจเขารวมเปนผูใหขอมูลในการสนทนา
กลุม ดังนี้ 1.1) นิสิตสาขาวิชาการเงิน จำนวน 8 คน 
ประกอบดวยนิสิตชาย 2 คน นิสิตหญิง 6 คน 1.2) 
นิสิตสาขาวิชาการตลาด จำนวน 10 คน ประกอบดวย 
นิสิตชาย 5 คน นิสิตหญิง 5 คน 1.3) นิสิตสาขาวิชาการ
บัญชี จำนวน 9 คน ประกอบดวย นิสิตชาย 2 คน 
นิสิตหญิง 7 คน  

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชการสราง
แนวคำถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
(ชาย โพธิสิตา. 2549: 231-234)โดยผูวิจัยสรางแนว
คำถามตามความหมายของการจัดการเรียนการสอน
ของวาท่ีรอยตรีธวัช เติมญวณ (2548: 15) เพ่ือให
ทราบถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของวิชา
สัมมนาทั้งสามวิชาและความคิดเห็นตอรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของนิสิตทั้งสามสาขาวิชา โดยมี
แนวคำถามดังนี้ 

ก. ดานโครงสรางรายวิชา ประกอบดวย 
 รูปแบบกิจกรรม การจัดสัดสวนกิจกรรม 

ข. ดานเนื้อหา ความรู ประกอบดวย ความรู
ที่ไดรับ การฝกฝนการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

ค. ดานการทำหนาท่ีของอาจารยผูสอน 

ประกอบดวย การวางแผนการจัดประสบการณเพ่ือ
การเรียนรู การถายทอดความรู การใหคำแนะนำ/ขอ
ชี้แนะ  

ง. ดานรูปแบบและวิธีการประเมินผล 
ประกอบดวย ความเหมาะสมของวิธีการประเมิน 

ความสอดคลองระหวางวิธีการประเมินผลและ 
การจัดสัดสวนกิจกรรม 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ชวง

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 ระหวางเดือนมกราคม 
ถึง กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ผูวิจัยทำการสัมภาษณอาจารยผูสอนวิชา
สัมมนา ทั้งสามสาขาวิชาถึงรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนและศึกษาจากแผนการสอนของอาจารยทุก
ทาน เพ่ือสรุปเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดของอาจารยผูสอน 

2. ผูวิจัยทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากนิสิต
ช้ันปท่ี 4 สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และ 
สาขาวิชาการเงิน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาแตละ
สาขาวิชา ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554โดย
จัดการสนทนากลุมสาขาวิชาละ 1 คร้ัง ดวยการ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง ผูวิจัยเปนผูดำเนินการ
สนทนากลุมดวยตนเอง 

 
การจัดกระทำและการตรวจสอบความนาเชื่อถือ
ของขอมูล 

การวิจัยคร้ังน้ีทำการวิเคราะหขอมูลโดย 
การวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) การตรวจ
สอบความนาเชื่อถือของการวิเคราะหขอมูล ทำโดย
การใชนักวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลหลายคน (Investigator 
triangulation) และการอาศัยแหลงขอมูลหลักฐาน
หลายแหลง (Data source triangulation) ไดแก 
แผนการสอน การสนทนากลุมนิสิต การสัมภาษณ
อาจารยผูสอน 

 

ผลการวิจัย 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของแตละ

สาขาวิชาเปนดังนี้ 

สาขาวิชาการเงิน 
ดานโครงสรางรายวิชา ในสวนของรูปแบบ

กิจกรรม ประกอบดวย การบรรยายในช้ันเรียน โดย
วิทยากรพิเศษ การจัดสัมมนา และ การทำกิจกรรมที่
ตองมีการรายงานผลนอกหองเรียน สำหรับการจัด

สัดสวนกิจกรรม ประกอบดวยบรรยายพิเศษ 35% 

ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนา 
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ฝกปฏิบัติ/กรณีศึกษา/กิจกรรมกลุม 35% รายงาน/ 
กิจกรรมกลุม 15% การนำเสนอรายงานหนาช้ันเรียน 15%

ดานเน้ือหาความรู ในสวนของความรูที่ได
รับ นิสิตระบุวา ความรูที่ไดรับมาจากการนำเสนอ
ของเพ่ือนแตละกลุมเกี่ยวกับประเด็นความรูทางการ
เงิน การศึกษาเน้ือหาเร่ืองท่ีตนเองทำ เก่ียวกับประเด็น
ความรูทางการเงิน และความรูเร่ืองการลงทุนในหุน 
สำหรับการฝกฝนการแสวงหาความรูดวยตนเอง นิสติ
เห็นวา มาจากการวิเคราะหศึกษาในหัวขอที่ตนเองได
นำเสนอ และการแลกเปลี่ยนในการทำกิจกรรมกลุม 

ดานการทำหนาท่ีของอาจารยผูสอน ในสวน
ของการวางแผนจัดประสบการณเพื่อการเรียนรู นิสิต
กลาววา เน่ืองจากอาจารยเปนอาจารยที่ปรึกษาการ
ศึกษาดวย อาจารยจึงเปนผูเก็บขอมูลตางๆ ของนิสิต
แตละคน จึงไดวางแผนจัดประสบการณใหสอดคลอง
กับความสามารถของนิสิตที่จะชวยใหนิสิตสามารถ
บรรลุเปาหมายการเรียนรูที่วางไวได สำหรับการ
ถายทอดความรู นิสิตระบุวา ในการใหคำปรึกษา 
หากเรื่องใดที่อาจารยไมทราบก็จะไปสืบคนมาตอบ
ในภายหลัง ในสวนของการใหคำแนะนำ/ชี้แนะ นิสิต
เห็นวา การปรึกษาอาจารยจะไดรับการช้ีแนะอยาง
ชัดเจน เพียงแตนิสิตตองซักถามจึงจะไดรับคำแนะนำท่ี
เปนประโยชนตอการเรียนรู 

ดานรูปแบบและวิธีการประเมินผล ในสวน
ของวิธีการประเมินผล นิสิตกลาววา เนนการใหคะแนน
จากรายงานและการปฏิบัติจริงเปนสำคัญ สำหรับ

ความสอดคลองระหวางวิธีการประเมินผลและการ
จัดสัดสวนกิจกรรม นิสิตต้ังขอสังเกตวา วิชาสัมมนา
ไมนาจะมีการสอบ ซึ่งการสอบในรายวิชาน้ีมีสัดสวน

ถึง 30% ซ่ึงนิสิตมีความเห็นวา เปนสัดสวนการประเมิน
ผลที่มากเกินไป อยางไรก็ตาม โดยรวมนิสิตมีความ
เขาใจวิธีการประเมินผลและการจัดสัดสวนกิจกรรม
ในระดับดี 

สาขาวิชาการตลาด 

ดานโครงสรางรายวิชา ในสวนของรูปแบบ

กิจกรรม ประกอบดวย การบรรยายในชั้นเรียน การ
สังเกตการณงานสัมมนาภายนอก การจัดสัมมนา 
การแลกเปล่ียนประสบการณ สำหรับการจัดสัดสวน
กิจกรรม ประกอบดวยบรรยายโดยอาจารยผูสอน 
40% นิสิตสังเกตการณงานสัมมนาภายนอก 10% 
นิสิตจัดงานสัมมนา 40% และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการจัดงานสัมมนา 10% 

ดานเน้ือหาความรู ในสวนของความรูที่ได
รับ นิสิตระบุวา ความรูท่ีไดรับ คือ รูปแบบ หลักเกณฑ
การสัมมนาและการพูดในการสัมมนา การวิเคราะห
ปญหาทางการตลาดและการแกปญหา และความรูที่
เก่ียวของกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับการ
ฝกฝนการแสวงหาความรูดวยตนเอง นิสิตเห็นวา มา
จากการวิเคราะหศึกษาในหัวขอท่ีตนเองไดนำเสนอ 
และการแลกเปลี่ยนในการทำกิจกรรมกลุม 

ดานการทำหนาท่ีของอาจารยผูสอน ในสวน
ของการวางแผนจัดประสบการณเพื่อการเรียนรู นิสิต
กลาววา อาจารยมีการวางแผนจัดใหนิสิตไดรับ
ประสบการณเพ่ือการเรียนรูทั้งจากอาจารยดวยการ
ทำใหดูเปนตัวอยาง และ การใหนิสิตมีประสบการณ
การเขารวมสัมมนาที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพ่ือใหนิสิต
ไดเห็นตัวอยางการจัดสัมมนาจริงในสถานการณจริง 
สำหรับการถายทอดความรู นิสิตระบุวา อาจารย 
ผูสอนเปนผูบรรยายเน้ือหาหลักท่ีเก่ียวของกับรูปแบบ
และหลักเกณฑการสัมมนา ทบทวนความรูทางดาน

การตลาดและการวิเคราะหปญหาทางการตลาด โดย
เนนการแลกเปล่ียน/ อภิปรายความรูระหวางผูสอน
และนิสิต ในสวนของการใหคำแนะนำ/ชี้แนะ นิสิต
เห็นวา อาจารยเปดโอกาสใหนิสิตซักถามเพื่อใหคำ
แนะนำเก่ียวกับกิจกรรมท่ีมอบหมายไดทั้งหลังจบ

ชั่วโมงเรียน และ/หรือนัดหมายเพ่ือพบ/ปรึกษางาน
ทางโทรศัพท และการอานเอกสารทางอีเมล (e-mail) 

ดานรูปแบบและวิธีการประเมินผล ในสวน

ของวิธีการประเมินผล นิสิตกลาววา อาจารยเนนการ
ประเมินผลอยางเปนรูปธรรม ดวยการตรวจสอบการ

ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนา 
ปยดา สมบัติวัฒน, ชวัลลักษณ คุณาธิกรกิจ 
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เขาชั้นเรียน การจัดทำรายงานในรูปแบบตางๆ และ
การสอบ ฯลฯ โดยอาจารยผูสอนไดอธิบายหลักเกณฑ
การประเมินใหนิสิตทราบ โดยระบุในเอกสารแนะนำ
รายวิชา (course syllabus) และการบรรยายเพ่ือ
แนะนำรายวิชาในคาบเรียนท่ี 1 สำหรับความสอดคลอง
ระหวางวิธีการประเมินผลและการจัดสัดสวนกิจกรรม 
นิสิตกลาววา อาจารยวางแผนใหสัดสวนการประเมิน
ผลและกิจกรรมตางๆ มีการกระจายกันอยางสอดคลอง 
โดยแบงออกเปน 3 สวนหลักๆ ไดแก กิจกรรมใน 
ชั้นเรียน โครงการที่ไดรับมอบหมาย และการสอบ 
ประกอบดวย กิจกรรมเด่ียวและกิจกรรมกลุม แตจะ
มุงเนนกิจกรรมกลุมมากกวากิจกรรมเด่ียวเพื่อใหเกิด
การเรียนรูการทำงานรวมกันอยางเปนทีม 

 
สาขาวิชาการบัญชี 
ดานโครงสรางรายวิชา ในสวนของรูปแบบ

กิจกรรม ประกอบดวย การบรรยายในช้ันเรียน กิจกรรม
กลุม การจัดสัมมนา การอภิปราย การทำรายงาน 
การแตงนิทานบัญชี สำหรับการจัดสัดสวนกิจกรรม 
ประกอบดวยบรรยายโดยอาจารยผูสอน 25% นิสิต
จัดสัมมนารายงานมาตรฐานการบัญชี 40% อภิปราย
มาตรฐานการบัญชี 20% อภิปรายกรณีศึกษาพิเศษ 
15% 

ดานเน้ือหาความรู ในสวนของความรูที่ได
รับ นิสิตระบุวา ความรูท่ีไดรับ คือ มาตรฐานการบัญชีท่ี
จำเปนตองรูและเขาใจ ความรูเก่ียวกับหลักเกณฑ

การบัญชีที่เพ่ิงปรับเปล่ียน สำหรับการฝกฝนการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง มาจากการศึกษาคนควา
รายงานโดยมีอาจารยใหคำแนะนำแนวทางการคนควา

อางอิงรวมกับการท่ีอาจารยใชวิธีการใหนิสิตดำเนิน
การคนควากอน แลวนำมาเสนอเพ่ือใหความเห็นและ
อภิปรายรวมกันระหวางอาจารยและนิสิตท่ีทำจนได
ขอสรุปที่มีความเห็นพองตองกัน 

ดานการทำหนาท่ีของอาจารยผูสอน ในสวน

ของการวางแผนจัดประสบการณเพื่อการเรียนรู นิสิต

กลาววา อาจารยมีการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ีนิสิตจำเปนศึกษาใหเขาใจ พรอมทั้งกระตุนให
นิสิตมีการพัฒนาตนเองท้ังดานความรู ความสามารถ
ในการนำเสนอความรูทางบัญชีท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการ
และไมเปนทางการ สำหรับการถายทอดความรู นิสิต
ระบุวา เปนการบรรยายความรูท่ัวไปเก่ียวกับการบัญชีท่ี
จำเปนสำหรับนิสิตกอนจบการศึกษา การใหคำปรึกษา
เก่ียวกับรายงานท่ีมอบหมายใหนิสิตทำ การแสดง
ความเห็นและอภิปรายรวมกับนิสิตในการจัดทำรายงาน 
ตลอดจนการเสริมการรายงานของนิสิตแตละกลุม
ดวยการสรางโจทย/กรณีศึกษาตางๆ ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่นิสิตจัดทำรายงาน ในสวนของการใหคำ
แนะนำ/ ชี้แนะ นิสิตสะทอนวา อาจารยเปดโอกาสให
นิสิตซักถามไดโดยอิสระ 

ดานรูปแบบและวิธีการประเมินผล ในสวน
ของวิธีการประเมินผล นิสิตกลาววา อาจารยใหความ
สำคัญกับการประเมินผลจากรายงานและการสอบ
ในสัดสวนที่เทากัน สำหรับความสอดคลองระหวาง
วิธีการประเมินผลและการจัดสัดสวนกิจกรรม นิสิต
เห็นวา การจัดสัดสวนกิจกรรมตลอดท้ังภาคเรียนมุง
ใหความรู เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี เปนหลัก 
ผสมผสานกับความรูใหมๆ  ทางบัญชี โดยการประเมิน
ผลใหความสำคัญกับกิจกรรม รายงานและการสอบ
เทากัน แตการสอบเปนการนำเน้ือหาจากกิจกรรมท่ี
ทำตลอดภาคเรียนมาสอบ 

การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนระหวางสาขาวิชา เปนดังนี้ 
 รูปแบบการเรียนการสอนที่มีความ

คลายคลึงกันของสามสาขาวิชา ไดแก 

 ดานโครงสรางรายวิชา ทั้งสามสาขา
วิชามีรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย 
การบรรยาย การทำกิจกรรมกลุม การฝกปฏิบัติ และ
การจัดทำรายงาน  

 ดานเน้ือหาความรู ทั้งสามสาขาวิชา

เนนการคนควาหาความรูดวยตนเองเพ่ือใชในการจัด

ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนา 
ปยดา สมบัติวัฒน, ชวัลลักษณ คุณาธิกรกิจ 
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สัมมนา การอภิปราย ตลอดจนการทำรายงาน 
ดานการทำหนาท่ีของอาจารยผูสอน อาจารย

ทั้งสามสาขาวิชาทำหนาท่ีเปนผูบรรยายความรูและ
ใหคำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมตางๆ ตลอดจน
รวมอภิปรายเน้ือหาความรูที่นิสิตไดดำเนินการศึกษา
คนควา 

ดานรูปแบบและวิธีการประเมินผล ในสวน
ของวิธีการประเมินผล ทั้งสามสาขาวิชาเนนการให
คะแนนจากรายงานและการฝกปฏิบัติเปนสำคัญ แต
ยังคงใหความสำคัญกับการประเมินผลดวยการสอบ 

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีความแตกตาง
กัน ไดแก 

ดานโครงสรางรายวิชา ในสวนของการ
กำหนดสัดสวนของกิจกรรม มีความแตกตางกันดังน้ี
สาขาวิชาการตลาดมีสัดสวนการบรรยายใหความรู
โดยอาจารยผูสอนมากท่ีสุด รองลงมาเปนสาขาวิชาการ
บัญชี ในขณะท่ีสาขาวิชาการเงินมีสัดสวนการบรรยาย
ใหความรูนอยที่สุดและเปนการบรรยายโดยวิทยากร
พิเศษ ในสวนของการจัดดำเนินการสัมมนาโดยนิสิต 
พบวา สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการตลาดมี
สัดสวนการจัดดำเนินการในรูปแบบของการสัมมนา
โดยนิสิตสูงกวาสาขาวิชาการเงิน 

ดานเน้ือหาความรู ในสวนของความรูที่ได
รับเปนประเด็นความรูที่ใหความสำคัญกับความรูที่
เปนปจจุบันแตมีความแตกตางกันตามสาขาวิชา โดย
สาขาวิชาการเงินเนนการศึกษาประเด็นความรูทางการ

เงินที่มีความทันสมัยทั้งที่เฉพาะเจาะจงในเร่ืองการ
ลงทุนในหุนและประเด็นความรูที่ไมเฉพาะเจาะจง
ไดแกความรูปจจุบันทางการเงิน ในขณะท่ีสาขาวิชาการ

ตลาดเนนการศึกษาคนควาในประเด็นท่ีความทันสมัย
โดยเฉพาะเจาะจงในเรื่องท่ีเก่ียวของกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน สวนสาขาวิชาการบัญชีเนนการ
ศึกษาคนควาเก่ียวกับกฎระเบียบท่ีมีความสำคัญและ
จำเปนตอการประกอบวิชาชีพบัญชี ไดแก การศึกษา

เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี 

ดานการทำหนาท่ีของอาจารยผูสอน มีความ
แตกตางกันในเรื่องการวางแผนจัดประสบการณเพ่ือ
การเรียนรู สาขาวิชาการบัญชีใหความสำคัญกับการ
ที่นิสิตจะไดรับประสบการณการเรียนรูจากการศึกษา
ดวยตนเองภายใตคำแนะนำของอาจารยผูสอนเปน
หลัก สาขาวิชาการตลาดใหความสำคัญกับการไดรับ
ประสบการณการเรียนรูเทคนิคและวิธีการจัดสัมมนา
จากการดูอาจารยผูสอนทำใหดูเปนตัวอยางและการ
สังเกตการณการจัดสัมมนาโดยหนวยงานตาง ๆ สาขา
วิชาการเงินใหความสำคัญกับไดรับความรูจากวิทยากร
พิเศษจากหนวยงานและองคกรสถาบันการเงิน 
และการฝกปฏิบัติการลงทุนในหุนในสถานการณ 
เสมือนจริง 

ดานรูปแบบและวิธีการประเมินผล ในสวน
ของวิธีการประเมินผล มีความแตกตางกันโดยสาขา
วิชาการเงินเนนการใหคะแนนจากการรายงานดวย
วาจาและการปฏิบัติมากกวาการสอบ สาขาวิชาการ
ตลาดเนนการประเมินผลจากการเขาชั้นเรียน การจัด
ทำรายงานและการสอบ และสาขาวิชาการบัญชี 
ใหความสำคัญกับการประเมินผลจากรายงานและ
การสอบในสัดสวนที่เทากัน 

ความคิดเห็นของนิสิตเร่ืองจุดเดนและสิ่งที่
ควรปรับปรุงของแตละสาขาวิชาเปนดังนี้ 

สาขาวิชาการเงนิ 
จุดเดนของรายวิชา คือ ก) การไดทำงานกลุม 

ข) สัดสวนการใหคะแนน ค) บุคลิกภาพของอาจารย

ผูสอน ที่ทำใหนิสิตกลาซักถามและแสดงออก และ 
 ง) การไดนำความรูเรื่องการนำเสนองานมาใช  

สิ่งที่ควรปรับปรุงของรายวิชา คือ  ก) ควรมี

วิชาพ้ืนฐานอ่ืนๆ เพ่ือเตรียมความพรอมและเสริมสราง
ทักษะหรือศักยภาพดานอ่ืนๆ มากอนเรียนรายวิชา
สัมมนา ข) อาจารยผูสอนแนะนำแนวทางในการทำ
กิจกรรมตางๆ ใหมากข้ึน และ ค) การสนับสนุนจาก
สวนงานตางๆ ที่เกี่ยวของ  

ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนา 
ปยดา สมบัติวัฒน, ชวัลลักษณ คุณาธิกรกิจ 
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สาขาวิชาการตลาด 
จุดเดนของรายวิชา คือ ก) การไดฝกฝนจาก

การปฏิบัติงานจริง ข) การฝกการเขียนรายงานท่ีมี
คุณภาพ และ ค) การเชื่อมโยงระหวางอาจารยผูสอน
กับนิสิตที่ไมไดสอนแตความรู แตไดสอนการใชชีวิต
และการทำงานดวย  

สิ่งที่ควรปรับปรุงของรายวิชา คือ ก) โจทย
ของการทำรายงานควรเปนหัวขอทางการตลาดมากกวา
นี้ ข) สถานท่ีในการจัดงานสัมมนา นาจะเปล่ียนเปน
หองท่ีมีลักษณะเดียวกับหรือใกลเคียงกับการจัดสัมมนา
ของหนวยงานตางๆ ไมควรใชหองเรียน ค) ควรใหมี
การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายและใหนิสิตทำ
หนาท่ีเปนผูจัดการสัมมนา และ ง) คณะและบุคลากร
ของคณะ รวมถึง มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุน
การจัดสัมมนาทั้งชวงกอนและชวงดำเนินการจัด
สัมมนาของนิสิตไดดีกวานี้ 

สาขาวิชาการบัญชี 
จุดเดนของรายวิชาคือ ก) ความแมนยำเร่ือง

ความรูทางการบัญชีเพ่ิมข้ึน ข) การฝกบุคลิกภาพใน
การนำเสนองาน ค) ความพยายาม ความอดทน  
ง) การฝกนำเสนอรายงานจากเร่ืองยากใหเปนเร่ือง
งาย จ) การเตรียมตัวใหพรอมสำหรับการตอบคำถาม
ระหวางการนำเสนอรายงาน และ ฉ) การถูกฝกให
ควบคมุตนเองใหมสีมาธิกบัการฟงเพือ่นรายงานหนาชัน้ 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงของรายวิชา คือ ก) ประเด็น

การศึกษาท่ีควรนำมาจัดทำรายงาน ควรเปนการ
กำหนดเร่ืองจากความรูที่เปนจุดออนของนิสิตสวน
ใหญในกลุม และ ข) ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการ
บัญชี ควรแยกออกไปเปนหนึ่งวิชา เพื่อเปดโอกาสให
วิชาสัมมนาไดศึกษาเน้ือหาความรูทางการบัญชีอื่นท่ี

เปนเนื้อหาใหมๆ 
 

อภิปรายผล 

 การวิจัยในคร้ังนี้ดำเนินการอภิปราย
ตามประเด็นของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ไดแก โครงสรางรายวิชา เน้ือหาความรู บทบาทหนาท่ี
ของอาจารยผูสอน การวัดและประเมินผล โดยมีราย
ละเอียดดังนี้  

1. โครงสรางการเรียนการสอนของรายวิชา 
วิชาสัมมนาทางบริหารธุรกิจท้ังสามสาขาวิชา พบวา 
ใชรูปแบบที่หลากหลายท้ังการบรรยายโดยอาจารย 
ผูสอนและวิทยากรจากภายนอก การทำกิจกรรมกลุม 
ฝกปฏิบัติและรายงานความรูดวยวาจา ซ่ึงเปนรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่ เนนการเรียนรูแบบ
ผสมผสาน (พันธศักด์ิ พลสารัมย และวัลลภา เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา. 2543: 24-25) ไดแก การเรียนรู
โดยการรับเอาความรูจากอาจารยผูสอนและบุคคลที่
มีความรูความชำนาญเฉพาะดาน การเรียนรูจากแหลง
เรียนรูดวยการศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองและ
เพ่ือนในกลุมภายใตคำแนะนำ/ชี้แนะแนวทางจาก
อาจารยผูสอน การเรียนรูจากเพ่ือนรวมชั้นเรียนท่ีได
มานำเสนอหัวขอที่ศึกษาคนความาโดยเปนหัวขอที่มี
ความแตกตางกัน ทั้งในดานประเด็นและวิธีการไดมา
ซึ่งขอมูล นอกจากน้ี นิสิตยังไดเรียนรูการแกปญหา
จากการปฏิบัติ ดังเชน นิสิตสาขาวิชาการเงินไดทดลอง
ลงทุนในหุนแบบเสมือนจริง ซึ่งเปนเทคนิคการสอน 
ที่เรียกวา การใชสถานการณจำลอง (อุทุมพร จามร
มาน. 2541: 52) ในขณะท่ีนิสิตสาขาวิชาการตลาด
ไดฝกจัดสัมมนาใน รูปแบบท่ีคลายคลึงกับการจัด

สัมมนาจริง นิสิตสาขาวิชาการบัญชีไดนำเสนอรายงาน
และถูกซักถามดวยขอคำถามท่ีสะทอนปญหาท่ีอาจ
พบในเร่ืองที่ตนเองศึกษา ซึ่งเปนไปตามท่ีวัลลภา 

เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 20) กลาววา การศึกษา
ระดับปริญญาตรีจำเปนตองมีการฝกปฏิบัติเพ่ือให
เขาใจบทเรียนมากยิ่งข้ึน โดยการสอนภาคปฏิบัติ
จำเปนตองแบงเปนกลุมยอย เพ่ือประสิทธิภาพใน
การควบคุมดูแลใหผูเรียนไดปฏิบัติใหถูกตองไดผล

มากย่ิงขึ้น โดยสัดสวนการจัดกิจกรรมของท้ังสาม
วิชาใหน้ำหนักกับการศึกษาดวยตนเองไมนอยกวา
รอยละ 60 ของชั่วโมงการเรียนตลอดทั้งภาคเรียน  

ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนา 
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2. เนื้อหาความรูในวิชาสัมมนาทั้งสาม
วิชาท่ีนิสิตแตละสาขาวิชาไดศึกษาเรียนรู เปนเน้ือหา
ความรูที่สอดคลองกับสาขาวิชาท่ีตนเองศึกษา การ
จัดวางแผนเน้ือหาความรูของวิชาสัมมนาท้ังสามวิชา
สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบสัมมนา 
ที่ สุทธนู ศรีไสย (2549: 82-83) กลาววา การสัมมนา 
โดยท่ัวไปผูเรียนจะตองเปนผูนำเสนอความคิดเห็น  
ผูบรรยายจะเปนผูเลือกหัวเร่ืองหรือหัวขอสำคัญสำหรับ
การบรรยาย ซึ่งการสัมมนาของสาขาวิชาการบัญชียัง
ไดปฏิบัติตามที่สุทธนู ศรีไสย (อางแลว) ระบุวา ถา
การสัมมนามีเอกสารหรือส่ือประกอบ เอกสารตางๆ 
เหลานั้น ควรท่ีจะไดมีการสงใหสมาชิกทุกคนไดอาน
เปนการลวงหนากอนการประชุมหรือสัมมนาจะเริ่ม
ขึ้น เพราะอาจารยไดกำหนดนิสิตทุกกลุมสงรายงาน
มาตรฐานการบัญชีที่ตนเองรับผิดชอบใหนิสิต 
กลุมอื่นไดอานกอนที่จะนำเสนอดวยวาจา 1 สัปดาห 
และนิสิตทุกคนตองสรุปเน้ือหาความรูจากรายงานมา
สงในวันนำเสนอดวยวาจา 

 นอกจากความรูที่มีความทันสมัยและ
จำเปนตอสาขาวิชาแลว ส่ิงท่ีเปนจุดเดนของวิชาสัมมนา
ทั้งสามสาขาวิชาคือ การแสวงหาความรูดวยตนเอง 
กลาวคือ จากหัวขอการสัมมนาที่นิสิตแตละกลุมใน
แตละสาขาวิชา ตองศึกษาหาความรูเพื่อนำมาเสนอ
กับเพื่อนรวมชั้นเรียนที่มีความแตกตางหลากหลาย
และเปนความรูใหม จึงทำใหนิสิตทุกกลุมตองใช
กระบวนการและวิธีการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

สอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริม
ผูเรียนเรียนเชิงรุก (Active learning) (พันธศักด์ิ  
พลสารัมย และวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2543: 
27; อางอิงจาก วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2543) 
โดยผูเรียนตองคนควาหาความรูดวยตนเอง จาก
เอกสาร เพื่อน แหลงความรู อาจารย และสิ่งแวดลอม  

 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบน้ี
ทำใหผู เรียนเปนผูที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง  
ใชความรูความสามารถของตนเองในการคิด วิเคราะห

และแกปญหา พรอมสูการประกอบอาชีพและกาว
เขาสูการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศและสังคมโลก
ตอไป (สุพิมล ศรศักดา. 2552: 10-11) 

3. การทำหนาท่ีของอาจารยผูสอนท้ังสาม
รายวิชา นิสิตแตละสาขาวิชาใหความเห็นวา อาจารย
ผูสอนแตละทาน มีการวางแผนจัดประสบการณเพ่ือ
การเรียนรูใหกับนิสิตไดเปนอยางดี โดยเนนการเปล่ียน
บทบาทของครูจาก “ผูสอน” หรือ “ผูถายทอดขอมูล
ความรู” มาเปน “ผูจัดประสบการณการเรียนรู” ใหแก
ผูเรียน และทำใหผูเรียนเปล่ียนบทบาทในการเรียนรู
จากการเปน “ผูรับ” มาเปน “ผูเรียน” ซ่ึงผูเรียนท้ังสาม
สาขาวิชาไดเปนผูลงมือปฏิบัติจัดกระทำ สอดคลอง
กับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
(ทิศนา แขมมณี. 2542: 2) ซึ่งเปนการจัดการเรียน
การสอนท่ีใหผูเรียนมีอิสระในการใชสติปญญาของ
ตนเอง การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอนใน
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ทาทายสติปญญาของ
ผูเรียน เพราะผูเรียนตองศึกษาคนควา คัดเลือก  
คิด วิเคราะห เน้ือหาความรูท่ีจะนำมาเสนอตออาจารย
และเพ่ือนรวมชั้นเรียน กระบวนการเรียนรูจะเกิดได
โดยผูเรียนและผูสอนมีความเขาใจและจริงใจตอกัน 
ผูสอนจะมีบทบาทในการสงเสริม ใหขอมูลยอนกลับ
และช้ีแนะการเรียนรูของผูเรียนในลักษณะการจัด
ประสบการณที่ทำใหเกิดการเรียนรู ดังเชนที่นิสิตทุก

สาขาวิชาระบุวา อาจารยจะใหคำแนะนำการทำ
รายงานอยางละเอียดตลอดการศึกษาคนควา นอกจากน้ี 
สาขาวิชาการตลาดและการบัญชี อาจารยผูสอน  

ยังไดมีการถายทอดความรูดวยการบรรยายเน้ือหา
ความรู และการทำใหดูเปนตัวอยาง แสดงใหเห็นวา 
อาจารยทั้งสองสาขาวิชาไดใชกระบวนการถายทอด
ความรูโดยประสมประสานระหวางการนำเสนอขอมูล
ความรูที่จำเปนดวยการบรรยายและการสาธิต ใน

ขณะท่ีนิสิตสาขาวิชาการเงินระบุวา อาจารยผูสอน
ใหความสำคัญกับการถายทอดความรูดวยการถาม
ตอบมากกวาการบรรยายเน้ือหาความรู ซึ่งสอดคลอง
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กับที่อุทุมพร จามรมาน (2541: 35-37) กลาววา  
การฝกใหนักศึกษาถามเปนส่ิงจำเปน เพราะจะกระตุน
ใหนักศึกษาเปนคนชางสงสัย คนควาหาคำตอบดวย
ตนเอง ผลของการฝกจะชวยใหนักศึกษามีทักษะการ
เรียน การสังเกต การคนควาหาขอมูลสารสนเทศ การ
ตรวจสอบสิ่งที่คนได เกิดการเรียนท่ีกระตือรือรน เกิด
ความสามารถทางภาษา เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง 
มีการคิดอยางมีเหตุผล อาจารยมีบทบาทใหนักศึกษา
เกิดความรูสึกทาทาย อยากหาคำตอบ กระตุนใหเกิด
การปะทะสัมพันธกันในหมูนักศึกษา 

4. การวัดและประเมินผลจากการวางแผน
การวัดและประเมินผลของอาจารยผูสอนวิชาสัมมนา
ทั้งสามรายวิชาใหความสำคัญกับการวัดและประเมิน
ผล ทั้งจากกิจกรรมที่ปฏิบัติและการวัดดวยขอสอบ 
แมวา สัดสวนการวัดประเมินผลดวยขอสอบจะมี
สัดสวนท่ีแตกตางกันในแตละสาขา ไดแก สาขาวิชาการ
บัญชีคิดเปนรอยละ 50 สาขาวิชาการตลาดคิดเปน
รอยละ 40 และสาขาวิชาการเงินคิดเปนรอยละ 30 
อยางไรก็ตาม นิสิตทั้งสามสาขาวิชามีความเห็นตรง
กันวา  มีสัดสวนการใหคะแนนการสอบมากเกินไป 
เพราะวิชานี้เนนการปฏิบัติ ซึ่งการวัดและประเมินผล
ที่อาจารยทั้งสามรายวิชาไดออกแบบไว ไมสอดคลอง
กับแนวทางการวัดผลการสอนในวิชาสัมมนาท่ีอุทุมพร 
จามรมาน (2541: 59-61) ไดระบุวา ควรใชเทคนิค

การสังเกต การซักถาม การประเมิน การแสดงออก
ของผูเขาสัมมนา สาระและผลงานท่ีนำเสนอและสาระท่ี
ไดจากการสัมมนา และประเมินผลผูเขารวมการสัมมนา

โดยการสังเกตพฤติกรรม เชน อาการต้ังใจฟง ต้ังคำถาม 
ตอบคำถาม ความเบื่อหนาย การนำกลุม และ 
การตามกลุม เปนตน 

จากความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอรูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนาทางบริหารธุรกิจ 

ของภาค วิชาบริหาร ธุ ร กิจคณะสั งคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แสดงใหเห็นวา  
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนาทางบริหาร

ธุรกิจ ในดานตางๆ ควรเปนดังน้ี ดานโครงสรางรายวิชา 
ควรเนนกิจกรรมท่ีใหนิสิตปฏิบัติจริง ทั้งการทำเปน 
กลุมและทำงานเด่ียว เพื่อใหนิสิตไดใชศักยภาพท่ี
ตนเองมีอยูและพัฒนาความสามารถของตนเองอยาง
เต็มท่ี ดานเน้ือหาความรู  ควรใหความสำคัญกับความรู 
ที่ทันสมัยและมีเน้ือหาท่ีตรงกับสาขาวิชา เพ่ือเสริม
จุดแข็งและลดปญหาจุดออนทางความรูของนิสิต 
ที่กำลังจะจบการศึกษา ดานบทบาทการทำหนาที่
ของอาจารยผูสอน ควรเปดโอกาสใหนิสิตไดแสดง
ความคิดเห็นและซักถามประเด็นความรูตางๆ รวมถึง
สามารถคัดเลือกความรูที่ตองการศึกษาเพ่ิมเติมใน
รายวิชาน้ีอยางเปนอิสระ ดานการวัดและประเมินผล 
เพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางรายวิชา จึงควรวัดและ
ประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมที่นิสิตไดลงมือ
ปฏิบัติมากกวาการทำแบบวัดหรือแบบทดสอบ  
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนาทั้งสามสาขา
วิชาของภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสามารถทำไดตาม
ลักษณะท่ีนิสิตมุงหวังเปนสวนใหญ การจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนดังกลาว เปนไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ที่กลาววา 
“การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความ
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา ผูเรียน
มีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ” (พันธศักด์ิ พลสารัมย และวัลลภา 

เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2543: 27; อางอิงจาก สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2543) 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ภาควิชาบริหารธุรกิจควรสนับสนุนใหมี

การจัดสัมมนารวมกัน ระหวางสาขาวิชาตางๆ ใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือใหนิสิตไดรับความรูที่
รอบดานทางบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ หากจัดใหมีการ

จัดสัมมนารวมกันระหวางนิสิตสาขาวิชาตางๆ จะ
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ทำใหนิสิตสามารถแบงงานกันทำตามความถนัดได  
2. ภาควิชาบริหารธุรกจิควรจดังบประมาณ 

สนับสนุนใหมีการจัดสัมมนาจริง ในสถานที่จริง เชน 
หองประชุมในโรงแรม เพ่ือใหนิสิตไดเรียนรูความรู 
ที่เกี่ยวของกับการสัมมนาอยางเต็มที่  

3. การทำกิจกรรมเพ่ือการศึกษาคนควา
และพัฒนางานเพ่ือเสนอตอวิชาสัมมนาของนิสิต 
ควรไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากทุกสวนงานใน
มหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการทำงานดังกลาว กลาว
คือ บุคลากรในคณะควรใหการสนับสนุน แนะนำ 
อำนวยความสะดวกใหกับนิสิตที่ตองใชสถานท่ี 
และหรืออุปกรณเพ่ือการจัดสัมมนา หนวยงานใน
มหาวิทยาลัย เชน หองสมุดควรจัดพ้ืนท่ีท่ีนิสิตสามารถ
นั่งทำงานปรึกษาหารือเกี่ยวกับงาน โดยใชเสียงได
บาง มหาวิทยาลัยควรขยายเวลาการทำงานใน
มหาวิทยาลัยใหเพ่ิมข้ึนพรอมจัดระบบการรักษาความ
ปลอดภัยที่เขมงวด 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. จากผลการวิจัยที่นิสิตตองการใหปรับ
เปลี่ยนวิธีการประเมินผล ดังนั้น อาจารยผูสอนควร
ทำการวิจัยคร้ังตอไปดวยวิธีการทดลองปรับลด/ปรับ
เปล่ียนวิธีการวัดและประเมินผลความรู เปนการสังเกต
พฤติกรรมของนิสิตใหมากข้ึน แลวจึงนำผลความคิดเห็น 
ของนสิติมาเปรยีบเทยีบกับผลการวิจยัในครัง้นี ้ 

2. การวิจัยในคร้ังตอไป ควรมีการทำวิจัย

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนวิชาอื่นสาขาวิชาตางๆ ของคณะ
สังคมศาสตร ดวยวิธีการเชิงคุณภาพ เชน การ

สัมภาษณ การสนทนากลุม เพื่อเปนขอมูลเสริมจากที่
มีการประเมินผลรายวิชาเชิงปริมาณดวยปค 003 
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  
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* อาจารย ประจำภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสราง
ระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
An  Evaluation of Project of Teacher Development by used Coaching 
& Mentoring Process of  Nakornpathom Elementary Education Area 1. 

 
สาธิต  จันทรวินิจ*  

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1.เพ่ือประเมินกระบวนการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพครู 
ทั้งระบบในดานกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยากรและวิธีการ และการบริหารจัดการหลักสูตร และ 2.เพ่ือ
ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของ 
ผูเขารวมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยมีผูใหขอมูลสำคัญ  2 กลุม ไดแก 1. ผูเขารวมโครงการยก
ระดับคุณภาพครูทั้งระบบ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 100 คน 
แบงเปน ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน  10  คน ศึกษานิเทศก  จำนวน  10  คน และครู จำนวน  80 คน   
2. คณะวิทยากรดำเนินงานโครงการ จำนวน 13 คน ทำการประเมินความกาวหนาของโครงการ โดยรวบรวม
ขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามสำหรับผูเขารวมโครงการ  
ประเด็นคำถามสำหรับ Focus Group คณะวิทยากร และแบบทดสอบวัดความรูกอนเรียนและหลังเรียน   
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติการแจกแจงความถ่ี คารอยละ (%) คาเฉล่ีย ( ) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบ t (t – test Dependent) สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห
เนื้อหาและสรุปประเด็นสำคัญโดยรายงานเปนความเรียง  

ผลการวิจัยพบวา 

1. การประเมินกระบวนการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประกอบดวย 1.1 การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศกที่เขารวมโครงการ พบวา 
โดยภาพรวมสวนใหญมีความคิดเห็นวาโครงการมีคุณภาพในระดับมาก 1.2 วิทยากรและวิธีการนำเสนอ 

ความคิดเห็นของวิทยากรท่ีเขารวมโครงการ พบวา ประเด็นที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 เปนนวัตกรรมที่ครูคุนชินมาเปนเวลานาน จึงเกิดความยากในการวางโครงสรางเนื้อหาใหเกิด
ความรูใหม ผูเขารับการอบรมไมตรงตามกลุมเปาหมายที่กำหนดไว ความหลากหลายของกลุมสาระ พื้นฐาน
ทางวิชาการ/ตำแหนงทางวิชาการของครูแตกตางกัน ทำใหการรวมกลุมปฏิบัติกจิกรรมทำใหเกิดขอติดขัดบาง 
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ผูเขารับการอบรมสวนใหญใหความสนใจ ตั้งใจมีสวนรวมดี  1.3 การบริหารจัดการหลักสูตร ความคิดเห็นของ
ครูที่เขารวมโครงการ พบวา โดยภาพรวมครูสวนใหญมีความคิดเห็นเร่ืองการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับ
เห็นดวยมาก   

 2. การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ พบวา คะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ เรื่อง
กระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring กอนและหลังการเขารวมโครงการของผูบริหารสถาน
ศึกษาและศึกษานิเทศกแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉล่ียหลังจากการเขา
รวมโครงการสูงกวากอนการเขารวมโครงการ  และ คะแนนเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ เรื่องกระบวนการสราง
ระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring  กอนและหลังการเขารวมโครงการของครูแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคะแนนเฉล่ียหลังจากการเขารวมโครงการสูงกวากอนการเขารวมโครงการ   
คำสำคัญ:   1. การประเมินโครงการ.  2. การประเมินความกาวหนา.   3. coaching & mentoring   

 
Abstract 

 The objectives of this research was 1. to evaluate the process of teacher development 
project for all teachers including the teaching activities, experts and methods, 2. to evaluate 
project management and learning achievement. The samples of this research were 2 groups;  
100 persons of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1 and 13 Lecturers.   
The persons of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1 consisted of 10 
administrators, 10 educational officers and 80 teachers. The evaluation of this project was a 
formative evaluation, which collects both quantitative and qualitative data. The instrument was 
questionnaires questions concept focus group for lecturers and achievement test.  The quantitative 
data analysis used frequency distribution statistic: percent (%), mean ( ), standard deviations  
(S.D.) and dependent sample t-test.  The qualitative data analysis used content analysis and 
concluded the main points from the focus group in an essay form.  

Research result showed that: 
1. The evaluation of teacher development project consisted of teaching activities, experts 

and methods and project management.  1.1 The result showed that administrators’ opinion of 
teaching activities were in the highest level. 1.2 The result of experts and methods showed that the 
teachers were used to teach with the traditional innovation for a long time. So, it was difficult to 
create the content structure which leading to new knowledge. Moreover, there were various 
substance learning groups, academic background and position.  The group activity was in trouble; 
however, the participants well paid attention, participated and were interested in this part. 1.3  
The result of project management showed that teachers’ opinion were at the agree level.  

2. The evaluation of teacher development project showed that the mean score of 
learning achievement before and after using Coaching & Mentoring was significantly different at 
the 0.05 level. 
Keywords: 1. Project Evaluation.  2. Formative Evaluation.  3. Coaching & Mentoring.  

           

การประเมนิโครงการพัฒนาครโูดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching & Mentoring  
สาธิต  จันทรวินิจ 

 



260

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

บทนำ  
รัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกำหนดนโยบายสังคมและคุณภาพ
ชีวิต  โดยใหมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบเพื่อพัฒนาครูตามสมรรถนะใหเปนครูดี  
ครูเกง มีคุณภาพ คุณธรรม ในปงบประมาณ 2556 
จึงไดจัดโครงการพัฒนาครูท่ีเนนการสรางความเขมแข็ง
ของสมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอนในบริบท
ที่หลากหลายของลักษณะและขนาดของโรงเรียน 
โดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียงCoaching และ
ใหเปนไปตามความตองการจำเปนของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา โดยให
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  
ประสานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรวมเปนคูพัฒนา การ
จัดพัฒนาใหเนนรูปแบบการพัฒนาฐานโรงเรียนใน
ขณะปฏิบัติการสอน (On the Job Training) และให
มีระบบสนับสนุนในรูปแบบการ Coaching และ 
Mentoring โดยใหเนนการพัฒนาเพื่อเสริมสรางจิต
วิญญาณและอุดมการณของความเปนครู การพัฒนา 
ผูเ รียนใหมีความรูความสามารถดาน Literacy, 
Numeracy และ Reasoning Ability ตามระดับช้ัน      
โดยการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรู หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 ตามแนวทางของการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดวยการออกแบบ จัดทำ และพัฒนา
หลักสูตร สื่อ และวิธีการพัฒนาครู ใหครอบคลุมตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 และเหมาะสมกับระดับช้ันท่ีสอน แลวจึงประเมิน
สมรรถนะกอนการพัฒนา แลวดำเนินการพัฒนาครู
ตามหลักสูตร โดยกำหนดกรอบระยะเวลาในการพัฒนา
ไมนอยกวา 5 วันดังนี้  (1) กิจกรรม Classroom เนน
ดานเน้ือหาและกระบวนการรวมท้ังการฝกปฏิบัติ  

2 วัน (2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ณ สถานศึกษา
ไมนอยกวา 3 ครั้ง พรอมฝกใหครูทำแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน และจะตองมี

กระบวนการนิเทศ ติดตามประเมินผลดวย 
โดยการดำเนินโครงการตางๆ น้ันจำเปนตอง

มีการประเมินโครงการ เพราะการประเมินโครงการ
เปนกลไกสำคัญในการท่ีจะไดมาซึ่งสารสนเทศใน
การตัดสินใจหรือตัดสินคุณคาของการดำเนินงาน
โครงการตางๆโดยที่ นักการศึกษาและนักวิชาการ
หลายทานไดแสดงใหความสำคัญของการประเมิน
โครงการไวในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน เชน สมคิด 
พรมจุย (2542: 30) สมประสงค วิทยเกียรติ (2543: 
191 - 192) สำราญ มีแจง (2543: 8 - 9) สมหวัง 
พิธิยานุวัฒน (2544: 93) ไพศาล หวังพานิช (2544: 
4) วินัย  อัศวศิวะกุลและมนตรี โสคติยานุรักษ (2544
: 373) และปรีชา คัมภีรปกรณ (2544: 641) ซึ่งจาก
การวิเคราะหความสำคัญของการประเมินโครงการ
ของนักการศึกษาที่ไดกลาวมา       พอสรุปไดวาการ
ประเมินโครงการมีความสำคัญเพ่ือใหทราบผลการ
ดำเนินงานทุกระยะ อันท่ีจะเปนขอมูลในการพิจารณา
ตอการดำเนินโครงการวามีจุดเดน จุดดอย ขอบกพรอง
และแนวทางการปรับปรุงแกไขอยางไรจึงจะทำให
โครงการน้ันดำเนินตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุจุดมุงหมายท่ีตั้งไวอยางมีคุณภาพในสวนของ
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบก็เชนเดียวกัน 
ซึ่งการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
จะทำใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ไดทราบวาโครงการน้ีสามารถบรรลุวัตถุประสงคตาม
ที่กำหนดไวหรือไม มากนอยเพียงใด และมีความ
เหมาะสมในดานตางๆ หรือไม ตลอดจนศึกษาถึง
ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและขอเสนอแนะท่ีมีตอ

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ เพ่ือจะไดนำ
ผลจากการศึกษาไปปรับปรุงเน้ือหาสาระ โครงสราง
ของหลักสูตร ตลอดจนการดำเนินการเก่ียวกับโครงการ

ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณปจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
นอกจากนี้ยังสามารถนำผลจากการศึกษาไปแกไข
และปองกันปญหาอุปสรรคที่จะเกิดข้ึนในการจัด
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โครงการฝกอบรมในลักษณะนี้ในครั้งตอไป 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 รวมกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ออกแบบ จัดทำ และพัฒนาหลักสูตรการ
พัฒนาสมรรถนะความรูตามเน้ือหาการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน (Project Base) กจิกรรมการพัฒนาคร ู 
ออกแบบสื่อในการฝกอบรม วิธีการและกิจกรรมการ
ฝกอบรมของครูรายกลุมสาระการเรียนรู ใหครอบคลุม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน 
พุทธศักราช  2551 และมีทักษะพ้ืนฐานดาน   Literacy, 
Numeracy  และ Reasoning Ability พรอมกับจัดการ
เรียนรูกับผูเรียน คือ  Learning to Question, Learning 
to Search, Learning to Construct, Learning to 
Communicate and Learning to Serve จัดใหมี
ทดสอบ ประเมินผลระหวางการฝกอบรม และจัดใหมี
การนิเทศติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน 
จัดทำรายงานผลคะแนนของครูตลอดจนดำเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิการฝกอบรมของครูและจัดทำ
รายงานสรุปผลสงใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการประเมิน 
1. เ พ่ื อประ เมิ นกระบวนการดำ เ นิน

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในดานกิจกรรม
การเรียนการสอน วิทยากรและวิธีการ และการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

2. เ พ่ือประเมินผลการดำเนินงานของ
โครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบในดานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรูของผูเขารวมโครงการยกระดับคุณภาพ
ครูทั้งระบบ  

 
ขอบเขตของการประเมิน 

ขอบเขตดานเนื้อหา 
การวิจัยในครั้งน้ีคณะผูวิจัยมุงศึกษาความ

คิดเห็นของผูที่มีสวนเก่ียวของกับโครงการยกระดับ
คุณภาพครูท้ังระบบในดานตางๆ ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางที่ 1.1  
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ขอบเขตกลุมเปาหมายและผูใหขอมูลสำคัญ 
1. ผูเขารวมโครงการยกระดับคุณภาพครู

ทั้งระบบ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 100 คน แบงเปน 
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ตารางท่ี1.1  แสดงขอบเขตดานเน้ือหาของการศึกษาความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับโครงการ 
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในดานตางๆ 

 1.1 ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 10 คน 

 1.2 ศึกษานิเทศก      จำนวน  10  คน 
 1.3 ครู    จำนวน  80  คน      
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 2. คณะวิทยากรดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ จำนวน 13 คน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาความคิดเ ห็นของผูที่ มีส วน

เกี่ยวของกับโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 
ในดานตางๆ นี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ประเมิน
กระบวนการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพครู 
ทั้งระบบในดานกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยากร
และวิธีการนำเสนอ วัสดุ/อุปกรณประกอบการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการ
หลักสูตร (2) ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในดานผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนรูของผูเขารวมโครงการยกระดับคุณภาพ 
ครูทั้งระบบ เพ่ือใหการวิจยัน้ีบรรลุจดุมุงหมายท่ีตั้งไว  
ผูวิจัยจึงไดกำหนดวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. กลุมเปาหมายและผูใหขอมูลสำคัญ 
 1.1 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบ

แบบสอบถามเพ่ือประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ
และปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

 ประชากรและผูใหขอมูลสำคัญในสวน
นี้มีจำนวน 2 กลุมดังตอไปนี้ 

 1. ผูเขารวมโครงการยกระดับคุณภาพ
ครูทั้งระบบ จำนวน 100 คน ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูล
จากผูเขารวมอบรมทั้งหมด ไดแบบสอบถามกลับคืน
มาจำนวน 78 ฉบับ 

 2. คณะวิทยากรที่ดำเนินงานโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ จำนวน 13 คน ซึ่งเก็บ
ขอมูลโดยใชวิธีการ Focus Group จากคณะวิทยากร

ที่ดำเนินงานโครงการทั้งหมด  
1.2 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดสอบ 

Pre - test และ Post - test  

ผูใหขอมูลเปนผูเขารวมโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบ จำนวน 100 คน ซึ่งจะทำการ
ทดสอบ Pre - test ในวันแรกของการอบรม และเก็บ
แบบทดสอบกลับคืนทุกฉบับ และทำการทดสอบ    
Post - test ในวันสุดทายของการอบรม และเก็บแบบ

ทดสอบกลับคืนทุกฉบับ 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  2.1 ประเภทของเคร่ืองมือการวิจัยครั้ง

นี้ มี 3 ชนิด คือ 
 1 . แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการดำเนินโครงการและปญหาอุปสรรคใน
การดำเนินงาน จำนวน 2 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามสำหรับผูเขา
รวมโครงการ แบงออกเปน 2 ตอน คือ  

 ตอนท่ี 1 เปนขอคำถามเกีย่วกบัสถานภาพ 
ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจ
สอบรายการ  

 ตอนท่ี 2 เปนขอคำถามเกี่ยวกับการ
ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการและปญหาและ
อุปสรรคในกระบวนการดำเนินโครงการ ประกอบดวย
การประเมินใน 3 องคประกอบคือ 

 2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.2 วิทยากรและวิธีการนำเสนอ 
 2.3 การบริหารจัดการหลักสูตร 
ซ่ึงเปนแบบสอบถามประเภทแบบตรวจสอบ

รายการ แบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ (สำหรับครู) 
และ 3 ระดับ (สำหรับผูบริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก) และขอคำถามปลายเปด   

ฉบับท่ี 2 ประเด็นคำถามสำหรับการ  
Focus Group คณะวิทยากรท่ีดำเนินงานโครงการ     
แบงออกเปน 2 ประเด็น คือ 1. ปญหาและอุปสรรค
ในการเปนวิทยากรบรรยาย 2. ความเห็นของวิทยากรท่ี

มีตอผูเขารับการอบรม ซึ่งเปนขอคำถามปลายเปด   
2. แบบทดสอบ Pre - test และ Post – test 
   เปนแบบทดสอบความรูกอนเรียน (Pre – 

test) จำนวน 40 ขอ และแบบทดสอบความรู  

หลังเรียน (Post – test) จำนวน 40 ขอ ซึ่งมีลักษณะ
เปนแบบทดสอบปรนัยแบบหลายตัวเลือก (Multiple 
Choice)  

3. แบบประเมินความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู 
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เปนแบบประเมินความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู และความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบประเมินท่ีกำหนด
ระดับคะแนน (Rubric Score) 

2.2 การสรางและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห เอกสาร ตำรา และงาน
วิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการกำหนด
องคประกอบของการประเมิน 

2. สรางแบบประเมินตามขอบเขตของเน้ือหา
ครอบคลุมวัตถุประสงคการวิจัย ตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนื้อหา และความครอบคลุมเกี่ยวกับ
ประเด็นที่ตองการศึกษา 

3. นำแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวนำไป
ใหผูเช่ียวชาญทางดานการประเมินผล ผูเช่ียวชาญ
ทางดานศึกษา และผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
จำนวน 3 คน เพือ่ตรวจสอบความเท่ียงตรง  เชิงเนือ้หา 
(Content Validity) ในดานความครอบคลุมครบถวน
ของเน้ือหาในประเด็นและสาระสำคัญตรงตาม
พฤติกรรมท่ีตองการวัด รวมท้ังความเหมาะสมของ
สำนวนภาษา หลังจากน้ันจึงนำมาขอเสนอแนะของ
ผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหไดแบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณพรอมนำไปเก็บขอมูลจริง ไดคา 
IOC ของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เทากับ 1.00 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดำเนิน
การตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบ
ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการและปญหา
อุปสรรคในการดำเนินงาน 

 1.1 ผูวิจัยแจกแบบสอบถามดวยตนเอง
พรอมชี้แจงใหผูเขารวมโครงการทุกทานทราบถึง

วัตถุประสงคของการประเมินและประโยชนที่ไดรับ
จากการตอบแบบประเมินในคร้ังน้ี ตลอดจนวิธีการ
ตอบแบบประเมิน และแจงระยะเวลาในการสงแบบ

ประเมินกลับคืนดวย โดยผูวิจัยใหผูเขารวมโครงการ
ตอบแบบประเมินในดาน (1) การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน (2) วิทยากรและวิธีการนำเสนอ (3) วัสดุ 
อุปกรณ และเอกสารประกอบการสอน (4) การวัด
และประเมินผล และ (5) การบริหารจัดการหลักสูตร 
โดยในสวนของการประเมินดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและวิทยากรและการนำเสนอนั้น ผูวิจัย
ใหผูเขาอบรมตอบเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการอบรมของ
แตละเร่ือง สวนแบบประเมินเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ 
และเอกสารประกอบการสอน การวัดและประเมินผล 
และการบริหารจัดการหลักสูตร ผูวิจัยใหผูเขารวม
โครงการตอบเม่ือส้ินสุดโครงการฝกอบรมทันที โดย 
ผูวิจัยรับแบบประเมินในแตละสวนคืนดวยตนเอง  

 1.2 ในสวนของคณะกรรมการดำเนิน
งานโครงการนั้น ผูวิจัยแจกแบบสอบถามดวยตนเอง
พรอมชี้แจงใหคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุก
ทานทราบถึงวัตถุประสงคของการประเมินและ
ประโยชนที่ไดรับจากการตอบแบบประเมินในคร้ังน้ี 
ตลอดจนวิธีการตอบแบบประเมิน และแจงระยะเวลา
ในการสงแบบประเมินกลับคืนดวย  

2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบทดสอบ 
Pre - test และ Post – test 

 2.1 ผูวิจัยนำแบบสอบที่จัดเตรียมไวให
สำหรับการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู
ของผูเขารวมโครงการ จัดเตรียมใหเพียงพอกับจำนวนผู
เขารวมโครงการ เพื่อทดสอบ Pre – test  และ Post - 

test และกำหนดหมายเลขของแบบทดสอบเพ่ือตรวจ
สอบ 

 2.2 ทำการทดสอบ Pre - test ในวัน

แรกของการอบรม และเก็บแบบสอบกลับคืนทุกฉบับ 
 2.3 ทำการทดสอบ Post - test ใน 

วันสุดทายของการอบรม และเก็บแบบสอบกลับคืน

ทุกฉบับ 
 2.4 ตรวจใหคะแนน Pre - test และ 

Post - test ตามเฉลยทีใ่หไว ทำใหไดคะแนนสอบกอน  
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การเขารวมโครงการ (PRE) และคะแนนสอบหลังการ
เขารวมโครงการ (POST) 

4.  การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาความ

คิดเห็นของผูที่มีสวนเก่ียวของกับโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบในดานตางๆ โดยมีผูเขารวม
โครงการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปน
หนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis) หลังจากได
รับแบบประเมินแลว ผูวิจัยนำขอมูลทั้งหมดมาจัด
ระเบียบขอมูล ลงรหัส และทำการวิเคราะหขอมูล 
โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร เพ่ือคำนวณ
หาคาสถิติ ดังนี้ 

  1. การวิเคราะหสถานภาพและขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบประเมินโดยใชคาความถ่ี และ
คารอยละ (%) จำแนกตามกลุมของผูตอบแบบประเมิน    

 2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นตอ
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบในดานตางๆ 
โดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( ) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จำแนกตามกลุมของ
ผูตอบแบบประเมิน ซึ่งผูวิจัยไดใชเกณฑตามแนวคิด
ของเบสท (Best, 1981) มาใชในการแปลความหมาย 
ในการวิเคราะหขอมูลที่เปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ 
โดยใชเกณฑดังนี้ 

คาเฉลี่ยระหวาง  4.50 - 5.00    

 หมายความวา   มีความเหมาะสมมากที่สุด 
คาเฉลี่ยระหวาง  3.50 - 4.49   

 หมายความวา มีความเหมาะสมมาก   
คาเฉลี่ยระหวาง  2.50 - 3.49  

 หมายความวา มีความเหมาะสมปานกลาง 
คาเฉลี่ยระหวาง  1.50 - 2.49  

 หมายความวา มีความเหมาะสมนอย 
คาเฉลี่ยระหวาง  1.00 - 1.49  

 หมายความวา   มีความเหมาะสมนอยที่สุด 
สำหรับการวิ เคราะหขอมูลท่ีเปนมาตร

ประเมินคา 3 ระดับ ใชเกณฑดังนี้ 

คาเฉลี่ยระหวาง  1.00 – 1.66   
 หมายความวา  มีคุณภาพ ระดับนอย 

คาเฉลี่ยระหวาง  1.67 – 2.32   
 หมายความวา มีคุณภาพ ระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง  2.33 – 3.00   
 หมายความวา  มีคุณภาพ ระดับมาก 

3. การทดสอบความแตกตางของคะแนน
สอบกอนการเขารวมโครงการ (PRE) และคะแนน
สอบหลังการเขารวมโครงการ (POST) โดยใชสถิติ
ทดสอบ t (t – test for Dependent Samples) 

 
สรุปผลการประเมิน 

1. การประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประกอบดวย 

    1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
       ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 

และศึกษานิเทศกที่เขารวมโครงการพัฒนาครูโดย 
ใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching & 
Mentoring สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 พบวา โดยภาพรวมสวนใหญมี 
ความคิดเห็นวาโครงการมีคุณภาพในระดับมาก        
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาโครงการมีคุณภาพใน
ระดับมากทุกขอ โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย  
ดังน้ี แผนการ Coaching and Mentoring มีความ

เหมาะสม  กลยุทธ  แนวทาง  วิธีการ  รูปแบบ   
ระบบการ Coaching and Mentoring ที่สามารถ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู การวิจัยในช้ันเรียน          

มีความเหมาะสมและเคร่ืองมือประกอบการ Coaching 
& Mentoring มีความเหมาะสม รายงานผลการ 
Coaching & Mentoring เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 
การจัดการเรียนรู  การวิจัยในช้ันเรียนท่ีสงเสริมคุณภาพ
ผูเรียน นอกจากน้ีผูบริหารและศึกษานิเทศกไดให

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังนี้ 
 - กระบวนการพัฒนาครูในกระบวนการ

การ  Coaching & Mentoring มีความเหมาะสม เปน

การประเมินโครงการพฒันาครโูดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching & Mentoring  
สาธิต  จันทรวินิจ 
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โครงการท่ีดีไดพัฒนาครูทั้งระบบ เปนการฝกปฏิบัติ
ในสถานการณจริงท่ีโรงเรียน เปนการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะครู
และนักเรียนมีสวนรวมครูสามารถนำไปใชเสริมทักษะ
การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 -  ในการดำเนินโครงการนี้ มีจุดเดนคือ 
เนนใหครูไดจัดใหนักเรียนทำโครงงาน โดยการเรียนรู
จากการลงมือกระทำสงเสริม สนับสนุน ทบทวน และ
กระตุนใหเกิดการเรียนรู และแลกเปล่ียนประสบการณ 
เปนนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
ไดพัฒนาครูใหเกิดการเรียนรู ครูมีการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู นักเรียนเกิดการเรียนรูที่เปนระบบ
และมีกระบวนการ กระตุนใหครูตื่นตัวและตระหนัก
ในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและสราง
องคความรูดวยตนเอง ครู ผูบริหารและศึกษานิเทศก 
มีการรวมคิดรวมทำ รวมแลกเปล่ียนเรียนรู ซ่ึงผลทำให
เกิดรูจักการแสวงหาความรู การสรางองคความรูดวย
ตนเอง นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่ไดนำเสนอผลงาน 

 - ในการดำเนินโครงการนี้ มีจุดดอย คือ
ครูมีเวลานอย เพราะมีกิจกรรมการดำเนินการมาก   
ควรใชเวลาในการดำเนินการใหมากกวานี้ เพราะงาน
ในระบบราชการมีมาก ทำใหพัฒนาไดไมเต็มที่ 

 - ปญหา/อปุสรรคในการดำเนินโครงการน้ี 
คือ ระยะเวลาในการพบปะกลุมระหวางมหาวิทยาลัย 
ศึกษานิเทศกนอย และโรงเรียนควรใหมีระยะเวลา
มากกวาน้ี ประสบการณของผูนิเทศระดับมหาวิทยาลัย 

(นอย) กับครูผูอาวุโส ครูมีภาระงานมาก จึงดำเนิน
การคอนขางลำบาก  

 - โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการ 

สรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching & Mentoring นี้ ควร
จัดอีกในลักษณะจัดสรรงบประมาณลงสูโรงเรียน 
และเขตพ้ืนที่ โดยตรงโดยใหสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษานครปฐม เขต 1 ประสานกับมหาวิทยาลัย 
และขยายใหครอบคลุมท้ังโรงเรียนตอยอดประสบการณ
เดิม (อาจเปนเรื่องโครงงานเพื่อความตอเนื่อง)  

ในลักษณะ On the job training และพัฒนาเปนงาน
วิจัย มีการสรางเครือขายระหวางระดับเขตกับโรงเรียน
ขางเคียง กระจายไปตามโรงเรียนตาง ๆ เพิ่มขึ้น 

 1.2  วิทยากรและวิธีการนำเสนอ 
  ความคิดเห็นของวิทยากรที่เขา

รวมโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบ
พี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา ประเด็น
ท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 เปนนวัตกรรมที่ครูคุนชินมาเปนเวลานาน จึง
เกิดความยากในการวางโครงสรางเน้ือหาใหเกิดความรู
ใหม ผูเขารับการอบรมไมตรงตามกลุมเปาหมายท่ี
กำหนดไว ความหลากหลายของกลุมสาระ พื้นฐาน
ทางวิชาการ/ตำแหนงทางวิชาการของครูแตกตางกัน 
ทำใหการรวมกลุมปฏิบัติกิจกรรมทำใหเกิดขอติดขัด
บาง ผูเขารับการอบรมสวนใหญใหความสนใจ ตั้งใจ 
มีสวนรวมดี อยูครบจำนวนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
แตบางคนเห็นวาเปนภาระเพ่ิมเติม จึงใหความรวมมือ
นอย ครูบางคนมีทัศนคติที่ไมดีตอการนิเทศ ไมได
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามที่ผูนิเทศกได 
แนะนำไว  

 1.3 การบริหารจัดการหลักสูตร 
   ความคิดเห็นของครูที่เขารวมโครงการ

พัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 

Coaching & Mentoringสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา โดยภาพรวมครู
สวนใหญมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก  เม่ือ

พิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลำดับจากมากไปหา
นอย พบวา ลำดับที่ 1 ดานวิทยากรและการบรรยาย 
ลำดับท่ี  2 ดานความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ
โครงการ และลำดับท่ี 3 ดานความเหมาะสมของ
หลักสูตร นอกจากนี้ครูที่ เขารวมโครงการไดให

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังนี้ 
  -  ควรมีการจัดอบรม โดยรวมกับ

มหาวิทยาลัยเชนนี้อีก แตควร การอบรมวันหยุด ควร

การประเมนิโครงการพัฒนาครโูดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching & Mentoring  
สาธิต  จันทรวินิจ 
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เปนศุกร-เสาร และไมควรอบรมชวงวันหยุดยาว  หรือ
เปนวันธรรมดา 

- วิทยากร มีความรูเปนอยางดี มีความคิด
สมัยใหม เชิงบวก แตบางทานพูดเร็ว ผูเขาอบรม  
อายุมาก ตามไมทัน คิดและติดตามไมทัน 

- การจัดกิจกรรมอบรมแบบนี้เปนการจัด
อบรมที่ดี ชวยใหครูไดมีแนวทางในการนำไปปฏิบัติ
หนาท่ีและนำความรูไปพัฒนาผูเรียนได ควรมีตัวอยาง
เพื่อเปนแนวทางในการจัดทำตอไป 

2. การประเมินผลการดำเนินงานของ
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประกอบดวย 

     2.1 ผลทดสอบ Pre - test และ Post – 
test ของผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก 

      การประเมินผลหลังการเขารวม
โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 
Coaching & Mentoring  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สำหรับผูบริหาร
สถานศึกษาและศึกษานิเทศก ผูประเมินดำเนินการ
โดยใชแบบทดสอบความรูความเขาใจหลังการเขา
รวมโครงการ และไดนำมาทดสอบคาสถิติ  t – test 
แบบ Dependent เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนกอนและ
หลังการเขารวมโครงการ  พบวา คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 
Coaching & Mentoring กอนและหลังการเขารวม
โครงการของผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยคะแนนเฉลี่ยหลังจากการเขารวมโครงการสูงกวา

กอนการเขารวมโครงการ   
 2.2  ผลทดสอบ Pre - test และ Post – 

test ของครู 
  การประเมินผลหลังการเขารวม

โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 

Coaching & Mentoring  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สำหรับครู  
ผูประเมินดำเนินการโดยใชแบบทดสอบความรูความ

เขาใจหลังการเขารวมโครงการ และไดนำมาทดสอบ
คาสถิติ  t – test แบบ Dependent เพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนกอนและหลังการเขารวมโครงการ  พบวา 
คะแนนเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองกระบวนการ
สรางระบบพี่เล้ียง Coaching & Mentoring  กอน
และหลังการเขารวมโครงการของครูแตกตางกันอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคะแนนเฉล่ีย
หลังจากการเขารวมโครงการสูงกวากอนการเขารวม
โครงการ  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประกอบดวย 

 1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา

และศึกษานิเทศกที่เขารวมโครงการพัฒนาครูโดย 
ใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching & 
Mentoring สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 พบวา โดยภาพรวมสวนใหญมีความ
คิดเห็นวาโครงการมีคุณภาพในระดับมาก ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของอารีย บัวสุริยะ (2548:บทคัดยอ)  
ที่ไดศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาวิชาชีพครู 
จั งหวัดสมุทรสงครามพบวาด านบริบทพบวา
วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและความตองการจำเปนของครู

ที่เขารวมโครงการพัฒนาวิชาชีพครูอยูในระดับมาก 
ดานปจจัยเบ้ืองตนพบวาการประเมินความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและผูเก่ียวของ
อยูในระดับมาก ดานกระบวนการพบวาประเมินการ
ดำเนินงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของความเหมาะสม 

และความชัดเจนอยูในระดับมาก ดานผลผลิต พบ
วาการประเมินผลที่ไดรับจากโครงการ ความพึงพอใจ
ดานการใหบริการ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมอยู

ในระดับมาก และยังสอดคลองกับวราวุธ สาลีสี (2551: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินโครงการพระสอน

การประเมินโครงการพฒันาครโูดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching & Mentoring  
สาธิต  จันทรวินิจ 
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ศีลธรรมในโรงเรียน: กรณีศึกษาจังหวัดเลย พบวา  
ในทัศนะของกลุมผูดำเนินงานโครงการ พบวาผลการ
ประเมินโดยภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมาก เชน
เดียวกัน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการท่ีวิทยากรไดมีการให
ขอมูลพรอมตัวอยางตางๆในการดำเนินงาน และมี
การนิเทศติดตามงานหลายคร้ังจึงชวยทำใหโครงการ
มีคุณภาพระดับมาก 

 1.2 วิทยากรและวิธีการนำเสนอ 
 ความคิดเห็นของวิทยากรท่ีเขารวม

โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 
Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา ประเด็นท่ี
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 เปนนวัตกรรมที่ครูคุนชินมาเปนเวลานาน จึง
เกิดความยากในการวางโครงสรางเน้ือหาใหเกิดความรู
ใหม ผูเขารับการอบรมไมตรงตามกลุมเปาหมายท่ี
กำหนดไว ความหลากหลายของกลุมสาระ พื้นฐาน
ทางวิชาการ/ตำแหนงทางวิชาการของครูแตกตางกัน 
ทำใหการรวมกลุมปฏิบัติกิจกรรมทำใหเกิดขอติดขัด
บาง ผูเขารับการอบรมสวนใหญใหความสนใจ ตั้งใจ 
มีสวนรวมดี อยูครบจำนวนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
แตบางคนเห็นวาเปนภาระเพ่ิมเติม จึงใหความรวมมือ
นอย ครูบางคนมีทัศนคติที่ไมดีตอการนิเทศ ไมได
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามท่ีผูนิเทศกไดแนะนำ
ไว สอดคลองกับสุรพล  ไมยวงษ (2536:บทคัดยอ) 
ไดทำการวิจัยเร่ือง การประเมินผลหลักสูตรการฝก

อบรมนายอำเภอของวิทยาลัยการปกครอง กรมการ
ปกครอง ผลการวิจัยพบวา ผูผานการฝกอบรมสวน
ใหญใหคงวิชาในหลักสูตรไวอยางเดิม การจัดเน้ือหา

วิชา เทคนิคการสอน วิทยากรกิจกรรม อยูในระดับ
เหมาะสม การบริหารโครงการอยูในระดับคอนขาง
เหมาะสม การนำความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปใช
อยูในระดับมาก ปจจัยท่ีมีสวนสัมพันธกับระดับการ
นำความรูไปใช ไดแก ความตองการของผูเขารับการ

อบรมตอวิชาที่สอน เทคนิคการฝกอบรมของวิทยากร

และจำนวนชั่วโมงท่ีเรียนแตละวิชา สวนปจจัยท่ีไมมี
ความสัมพันธกับระดับการนำความรูไปใช ไดแก อายุ
ราชการ ระดับการศึกษา ประสบการณการทำงาน 
ระยะเวลาดำรงตำแหนงนายอำเภอ ความรวมมือความ
ชวยเหลือของผูบังคับบัญชา และผูนำทองถิ่นซ่ึงเมื่อ
วิเคราะหแลวจะเห็นไดวามีลักษณะคลายคลึงกัน 

    1.3 การบริหารจัดการหลักสูตร 
 ความคิดเห็นของครูที่เขารวมโครงการ

พัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 
Coaching & Mentoringสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา โดยภาพรวมครู
สวนใหญมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลำดับจากมากไปหา
นอย พบวา ลำดับที่ 1 ดานวิทยากรและการบรรยาย 
ลำดับท่ี  2 ดานความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ
โครงการ และลำดับท่ี 3 ดานความเหมาะสมของ
หลักสูตร  

 2. การประเมินผลการดำเนินงานของ
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประกอบดวย 

     2.1 ผลทดสอบ Pre - test และ Post – 
test ของผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก 

      การประเมินผลหลังการเขารวม
โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 
Coaching & Mentoring  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สำหรับผูบริหาร
สถานศึกษาและศึกษานิเทศก ผูประเมินดำเนินการ
โดยใชแบบทดสอบความรูความเขาใจหลังการเขา
รวมโครงการ และไดนำมาทดสอบคาสถิติ  t – test 
แบบ Dependent เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนกอนและ
หลังการเขารวมโครงการ  พบวา คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 
Coaching & Mentoring กอนและหลังการเขารวม

โครงการของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคะแนนเฉล่ีย
หลังจากการเขารวมโครงการสูงกวากอนการเขารวม

การประเมนิโครงการพัฒนาครโูดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง Coaching & Mentoring  
สาธิต  จันทรวินิจ 
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โครงการสอดคลองกับดาราวรรณ สุวรรณชฎ(2540:
บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเร่ืองการประเมินความคิด 
เห็นของนายทหารสัญญาบัตรเหลาสารบรรณที่มีตอ
การฝกอบรมหลักสูตรชั้นนายรอยเหลาสารบรรณ 
โดยมุงประเมินความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม
เก่ียวกับความสัมฤทธิผลของโครงการฝกอบรมหลักสูตร
ชั้นนายรอยเหลาสารบรรณ ตลอดจนปญหาและขอ
เสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ ผลการวิจัยพบวา 
การจัดฝกอบรมหลักสูตรน้ีประสบความสำเร็จดวยดี
ตามที่กำหนดในวัตถุประสงคทุกประการ ผูผานการ
ฝกอบรมสามารถนำความรูความสามารถท่ีไดรับจาก
การฝกอบรมไปใชปฏิบัติหนาท่ี นายทหารสารบรรณ
ในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดพัฒนา
ภาวะผูนำอีกดวย ปญหาท่ีพบในการฝกอบรมจึง
เสนอแนะใหจัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการฝกอบรมท่ี
มีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณสื่อการสอนท่ีมี
มาตรฐาน รวมท้ังเพ่ิมความสามารถของวิทยากรใน
การถายทอดและสรางบรรยากาศท่ีดีในการอบรม 
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวาหลังผานการฝก
อบรมแลว ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจ
มากกวาเมื่อกอนเขาฝกอบรมอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

 2.2 ผลทดสอบ Pre - test และ Post – 
test ของครู 

      การประเมินผลหลังการเขารวม

โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเล้ียง 
Coaching & Mentoring  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สำหรับครู  
ผูประเมินดำเนินการโดยใชแบบทดสอบความรูความ

เขาใจหลังการเขารวมโครงการ และไดนำมาทดสอบ
คาสถิติ  t – test แบบ Dependent เพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนกอนและหลังการเขารวมโครงการ  พบวา 

คะแนนเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองกระบวนการ
สรางระบบพี่เล้ียง Coaching & Mentoring  กอน
และหลังการเขารวมโครงการครูแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคะแนนเฉล่ีย
หลังจากการเขารวมโครงการสูงกวากอนการเขารวม
โครงการสอดคลองกับ ดาราวรรณ สุวรรณชฎ (2540
:บทคัดยอ) พบวาหลังผานการฝกอบรมแลว ผูผาน
การฝกอบรมมีความรูความเขาใจมากกวาเม่ือกอน
เขาฝกอบรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ชิดชงค  นันทนาเนตร**    

 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาการปรับเปล่ียนมโนทัศนของสตรีไทยท่ีผานพนความรุนแรง
จากคูครอง  (2) พัฒนานวัตกรรมการปรับเปลี่ยนมโนทัศนสำหรับสตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง  
และ (3) ศึกษาผลของนวัตกรรมที่สรางขึ้นตอทัศนะความเสมอภาคและทักษะชีวิตของสตรีไทยท่ีถูกกระทำ
ความรุนแรงจากคูครอง  กลุมทดลองเปนสตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครองมาพักฟน ณ บานพัก
ฉุกเฉิน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัด
ดามาตุ จำนวน 8 คน สมัครใจเขารวมโปรแกรมทดลองนวัตกรรม  เก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหารวมกับ
การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา และขอมูลเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถ่ี  
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิจัยมีขอคนพบ ดังนี้ 

1. การปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทยที่ผานพนความรุนแรงจากคูครองเปนกระบวนการ 4 ระยะ 
ไดแก ระยะท่ี 1-สั่งสมความเครียด ระยะท่ี 2-แสวงหาความชวยเหลือ ระยะท่ี 3-ทำความเขาใจสถานการณ
ปญหา และระยะท่ี 4 -ปรับเปลี่ยนมโนทัศนความเสมอภาคหญิง-ชาย และใชเปนแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
โดยมีปจจัยสนับสนุนที่สำคัญ 2 ปจจัย คือ  การเสวนาในกลุมเพื่อนชวยเพื่อน และการพิจารณาใครครวญใน

ประเด็นเพศภาวะ 
2. นวัตกรรมการปรับเปล่ียนมโนทัศนสำหรับสตรีไทยท่ีถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง ไดแก   

“วิธีการจัดการศึกษาแบบเยียวยาจิตใจ”  ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 3 ขั้น ไดแก   
ขั้นที่ 1-การสรางสัมพันธภาพเชิงจิตรักษาและผอนคลายความเครียด  ขั้นที่ 2-การศึกษาพิจารณาในตน 
ทำความเขาใจชีวิตและความคิดความเชื่อ  และขั้นที่ 3-การลงมือวางแผน แกปญหา และพัฒนาตน  ดำเนิน
การโดยผูนำกลุม 1 คน ที่ผานการฝกฝนมาอยางดี จัดเปนโปรแกรมการเสวนากลุมแบบเพ่ือนชวยเพื่อน 

จำนวน 6 ครั้งๆ ละ 9 ชั่วโมง รวม 54 ชั่วโมง 

*   นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
**  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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Abstract  

The study was (1) to investigate perspective transformation process of the ex -battered 
Thai wives, (2) to develop a perspective transformational innovation for abused Thai women in 
intimate relationships  and  (3) to study  effects  of  the  innovation on  the  women’s  attitude  of  
gender  equality  and  life  skills.  The experimental group was 8 abused women in the emergency 
home of Association for the Promotion of the Status of Women under the Royal Patronage of HRH 
Princess Soamsawali, voluntarily participated in experimentation of the innovation. The qualitative 
and quantitative data were collected by various methods and instruments. The qualitative data 
were analyzed by content analysis with triangulation and the quantitative data were analyzed by 
basic statistical analysis; frequency, percentages, mean and standard deviation. Research findings 
were as follows:  

1.  The perspective transformation process of the ex -battered Thai wives had 4 stages;  
stage 1-milling  around  with  traumatic  stress  disorder,  stage  2-seeking  for some helps,  stage  
3-finding  understand  of  their trouble situations  and stage 4 -raising proper attitude of gender 
equality and practicing in daily life. There are 2 key supportive factors for their gender equality 
attitude’s change; the dialogue in their peer support group and self-reflection on gender issues.  

2. The perspective transformational innovation for abused Thai women in intimate relationships  

was  “Therapeutic  Education  Praxis:  TEP  method”  that was developed by the researcher  
and composed  3  main steps;  step  1-Therapeutic  relationship  and  tension  relief  (T),  step   
2-Education  as  critical self-reflection  (E)  and  step  3- Praxis for plan, problem solving and 
personal growth  (P).  This method was  used  by a well-trained group leader who facilitated 6  
nine hours meetings  for  a  54  hours-peer support group dialogue program.  

3. The innovation affected on the women’s attitude of gender equality and life skills. The 
post -test mean score of women’s attitude and the life skills were higher than the pre-test mean 
scores at 34.75% and 29.90% orderly, while the women outstandingly developed themselves for 

more self-esteem, equality in relationships and necessary skills for living. 
Key words:  Perspective Transformation/ Abused Thai Women  

3. นวัตกรรมท่ีสรางขึ้นมีผลตอทัศนะความเสมอภาคและทักษะชีวิตของสตรีไทยท่ีถูกกระทำความ
รุนแรงจากคูครอง โดยหลังการทดลอง สตรีมีคะแนนเฉล่ียของทัศนะความเสมอภาคและทักษะชีวิตเพ่ิม
มากกวากอนการทดลอง คิดเปนรอยละ 34.74 และ 29.89 ตามลำดับ  พรอมกันนี้ สตรีเกิดการพัฒนาตนเอง
อยางเดนชัดในคุณคาแหงตน บทบาทความสัมพันธที่เทาเทียมกับผูอื่น และการเพ่ิมพูนทักษะตางๆ ที่จำเปน
ตอการดำเนินชีวิตมากขึ้น 
คำสำคัญ: การปรับเปลี่ยนมโนทัศน/ สตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรง 
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บทนำ 
ความรุนแรงจากคูครองเปนภัยใกลตัวของ

สตรี และเปนปญหาวิกฤติของสังคม ที่ขยายวงกวาง
ระดับโลก (จุรี วิจิตรวาทการ, 2551; Ajila, 2011) 
หลายประเทศ รวมท้ังประเทศไทยมีสถิติท่ีสตรีถูกสามี
และชายคนรักทำรายทางรางกายและทางเพศอยาง
รุนแรง เพิ่มมากขึ้นทวีคูณตลอดชวงทศวรรษท่ีผาน
มา ไมนับรวมสตรีท่ีปกปดตนเองหรือยังตกอยูในวังวน
ความรุนแรงน้ีอยางยากจะถอนตัว (มลูนิธเิพ่ือนหญิง, 
2552)   ความรุนแรงของคูครองตอสตรีจึงเปนปญหา
เร้ือรังขนาดใหญของโลกและสังคมไทย (มูลนิธิเพ่ือน
หญิง, 2552; สำนักงานสถิติแหงชาติ  สำนักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว  และสำนักงานโครงการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ, 2551; ECCV, 2013)  
ความรุนแรงนี้มีที่มาจากหลายสาเหตุ แตสาเหตุที่
สำคัญประการหน่ึงเกิดจากมายาคติ (Myth) ของสังคม
ในการใหอำนาจชายเปนใหญ  (Patriarchy) และหญิง
ดอยกวาชาย หากสมาชิกในสังคม ทั้งชายและหญิง 
ยอมรับหรือคลอยตามไปโดยปราศจากการตระหนักรู 
ยอมถูกหลอหลอมโลกทัศน หรือความคิดความเช่ือ
ใหมีมุมมองและการปฏิบัติตนตอกันในบทบาทและ
ความสัมพันธที่ไมเทาเทียมทางเพศ และทำใหปญหา
ความรุนแรงตอสตรีทุกลักษณะยากจะยุติ (นาถฤดี  
เดนดวง, 2555; อวยพรเข่ือนแกว, 2555; คณะกิจการ

สตรี เยาวชน และผูสูงอายุ, 2553; จะเด็จ เชาวนวิไล, 
2553; National Institute of Public Cooperation 
and Child Development, 2009;  Salonen, 2008; 

United Nations General Assembly. 2006) 
สำหรับการศึกษาผูใหญนั้นมีแนวคิดและ

แนวปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนมโนทัศน (Perspective 
Transformation) ตอส่ิงท่ีเปนอคติและความคิดความ
เชื่อที่ไมเหมาะสม โดย ดร. Jack D.  Mezirow 

ศาสตราจารยดานการศึกษาผูใหญมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกาไดคิดคนและเผยแพร
มาต้ังแตปค.ศ. 1978 ซึ่งตอมาเขาไดพัฒนาเปน 

“ทฤษฎีการ เรียนรู แบบปรับ เปลี่ ยนมโนทัศน ” 
(Transformative Learning Theory) และ “วิธีการ
จัดการศึกษาเพื่อความเปนไท”  (Emancipatory 
Education) (ชิดชงค นันทนาเนตร, 2547; 2548; 
2549)  โดย Mezirow (2006: 24-38) ไดเสนอ 
ใหนักการศึกษาผูใหญจัดกลุมเสวนา (Rational / 
Critical Discourse) ที่จะชวยเสริมสรางพลังอำนาจ  
(Empowerment) และใหผูเขารวมเสวนาไดพิจารณา
ใครครวญชีวิตตนเอง และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
เพ่ือนผูมีประเด็นปญหารวมกัน ดวยวิธี “การวิพากษ
อดีต” (Critical Reflection) และ “การยอนคิดพิจารณา
ในความคิดความเช่ือเดิมของตนเอง”  (Self-Critical 
reflection) เพ่ือสรางการตระหนักรูในสภาพการณที่
ตนประสบ  ในสังคมวัฒนธรรมที่ตนดำรงอยู  และใน
แนวทางการดำเนินชีวิตท่ีตนยึดถือ  เม่ือพบกรอบความ
คิดท่ีไมเหมาะสม จึงปรับเปล่ียนมุมมองหรือกรอบ
ความคิดน้ันใหมใหเหมาะสมย่ิงข้ึน  และใชชี้นำ 
การนึกคิดตัดสินใจ การกระทำ และการดำเนินชีวิต   
การปรับเปลี่ยนมโนทัศนเชนน้ียังสงผลใหเกิดการ
พัฒนาความคิดวิจารณญาณหรือความมีเหตุผล การ
ยกระดับสติสมัปชัญญะ (Consciousness Raising) 
การปรับกระบวนทัศน (Paradigm Shift) ตลอดจน
การเป ล่ียนแปลงคุณลักษณะในความเปนไท  
(Emancipation) ท่ีลึกซ้ึงในตน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีพึงปรารถนา

ในการพัฒนามนุษยและสังคม (O’Sullivan, 2003)  
ตลอดกวาสามทศวรรษ  แนวคิดทฤษฎีและ

การจัดการศึกษาของ Mezirowไดรับการยอมรับและ

เปนที่นิยมอยางกวางขวางไปทั่วโลก  (Coad, 2006)  
ผูวิจัยเปนผูสนใจและศึกษาทฤษฎีการเรียนรูแบบปรับ

เปลี่ยนมโนทัศนและวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือความ
เปนไทในระดับปริญญาเอก  และเม่ือไดสำรวจเอกสาร
ของเมทินี พงษเวช (2544) วิลาสินี พนานครทรัพย  

(2544) กิติพัฒน นนทปทมะดุล (2546) นันทพันธ 
ชินล้ำประเสริฐ (2546) สามจันทร ประดับมุข (2546) 
สำนักงานสถิติแหงชาติ สำนักงานกิจการสตรีและ
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สถาบันครอบครัว และสำนักงานโครงการพัฒนา 
แหงสหประชาชาติ (2551) บุญเสริม หุตะแพทยและ
คณะ (2552) บุหงา ตโนภาส (2552) สำนักงานกิจการ
สตรแีละสถาบันครอบครัว (2552) Coombes (2006)   
White (2001) Brooks (2000) และ (Brown, 1997)  
เปนตน ซ่ึงเสนอวา  บุคคลากรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
จำเปนตองชวยสตรีท่ีถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง
ใหมีมุมมองที่เปดกวางมากข้ึนในประเด็นเพศภาวะ 
นอกเหนือไปจากการสงเคราะหสิทธิ ปจจัยครองชีพ 
การศึกษาระยะส้ัน หรือการฝกหัดอาชีพท่ีนิยมทำกัน
อยูแลว  เร่ืองน้ีจึงเปนประเด็นของการปรับเปล่ียน
มโนทัศนในการพัฒนาสตรีใหมีบทบาทและความ
สัมพันธระหวางหญิงชายที่เสมอภาคกัน ทั้งนี้ การจะ
ชวยใหสตรีกลุมเฉพาะน้ีเกิดการปรับเปล่ียนมโนทัศน
และพัฒนาตนตอไปได จำเปนตองมีแนวปฏิบัติที่
เหมาะสม (Cranton, 2006a:123-139; 2006b:  
5-13; 2006c)  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
ประสบการณการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทยท่ี
ผานพนความรุนแรงจากคูครอง นำมาพัฒนานวัตกรรม
การปรับเปล่ียนมโนทัศนที่เหมาะสมสำหรับสตรีไทย
ที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง และทดลองใช
นวัตกรรมที่สรางข้ึนเพ่ือศึกษาผลตอทัศนะความ
เสมอภาคและทักษะชีวิตของสตรีดวย  โดยตั้งคำถาม
การวิจัย 3 ขอ  คือ  (1) การปรับเปลี่ยนมโนทัศนของ
สตรไีทยท่ีผานพนความรนุแรงจากคูครองเปนอยางไร? 

(2) นวัตกรรมการปรบัเปล่ียนมโนทศันสำหรับสตรีไทย
ที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครองควรเปนอยางไร? 
และ (3) นวัตกรรมที่สรางข้ึนมีผลตอทัศนะความ
เสมอภาคและทักษะชีวิตของสตรีไทยท่ีถูกกระทำความ

รนุแรงจากคูครองอยางไร? 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 3  ประการ ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของ

สตรีไทยที่ผานพนความรุนแรงจากคูครอง  

2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการปรับเปลี่ยน 
มโนทัศนสำหรับสตรีไทยท่ีถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง  

3. เพ่ือศึกษาผลของนวัตกรรมที่สรางข้ึนตอ
ทัศนะความเสมอภาคและทักษะชีวิตของสตรีไทยท่ี
ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง  

 
ขอบเขตของการวิจัย  

1. ขอบเขตดานเน้ือหา ไดจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของใน 2 หัวขอ ไดแก   

 1.1 การปรบัเปลีย่นมโนทัศน ประกอบ 
ดวยความหมายและความสำคัญของการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบปรับเปล่ียน
มโนทัศน และการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนไทตาม
แนวคิดของศาสตราจารย ดร.Jack D. Mezirow 

 1.2 แนวคิดสตรีศึกษา ในประเด็นเพศ
ภาวะ ความรุนแรงตอสตรี และความเสมอภาค 
ของสตรี 

2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง ไดแก กลุม
ทดลอง ซึ่งเปนสตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจาก
คูครองมาพักฟน ณ บานพักฉุกเฉิน สมาคมสงเสริม
สถานภาพสตรีในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ  
พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ระหวาง
เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2555  จำนวน 8 
คน โดยผานการคัดเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติ 

และดวยการแนะนำของนักวิชาชีพ  เขารวมโปรแกรม
การทดลองจำนวน 6 คร้ังๆ ละ 9 ช่ัวโมง รวม 54 ช่ัวโมง  

3. ขอบเขตดานตัวแปร เน่ืองจากมีการ

ทดลองใชนวตักรรม ผูวจิยัจงึกำหนดตวัแปร ดงัตอไปน้ี 
 3.1 ตัวแปรตน ไดแก นวัตกรรมการ

ปรับเปล่ียนมโนทัศนสำหรับสตรีไทยท่ีถูกกระทำความ
รุนแรงจากคูครอง  

 3.2 ตัวแปรตามไดแก ทัศนะความ
เสมอภาคและทักษะชีวิตของสตรี 
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นิยามศัพทของการวิจัย 
มโนทัศน  (Perspectives) หมายถึง ความ

คิดความเชื่อ มุมมอง โลกทัศน ตลอดจนวิธีการคิด  
ที่บุคคลใชเปนหลักหรือกรอบอางอิงทางจิตใจในการ
กำหนดชี้นำการตัดสินใจและการกระทำตางๆ ทั้งโดย
รูตัวและไมรูตัว (Mezirow, 1981: 10-14) สำหรับใน
การวิจัยนี้ มโนทัศน คือ ทัศนะความเสมอภาคของ
สตรีในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยระหวางหญิงชาย   
ความสามารถพึ่งพาตนเองและเปนท่ีพึ่งแกผูอื่นได  
และบทบาท ความสัมพันธ หนาที่ความรับผิดชอบตอ

ครอบครัวในชีวิตสมรส (สำนักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว, 2552: 43) สามารถวัดไดดวยแบบ
วัดทัศนะความเสมอภาคของสตรีที่ผูวิจัยสรางขึ้น   

การปรับเปล่ียนมโนทัศน (Perspective 
Transformation Process) หมายถึง วิธีการและ 

ขั้นตอนในการเรียนรูแบบปรับเปลี่ยนมโนทัศนของ
บุคคล ที่พัฒนาข้ึนจากความรูสึกอึดอัดคับของใจ  
การพิจารณาใครครวญและเปล่ียนแปลงความคิด
ความเชื่อ และการปรับปรุง แกไข พัฒนาทักษะการ 
กระทำบนพ้ืนฐานการเปล่ียนแปลงทางความคิดความ

เชื่อที่เกิดขึ้น (Mezirow, 2000a: 15; 2000b) 
ผลของนวัตกรรม หมายถึง  (1) การเพิ่มขึ้น 

ของระดับของการมีทัศนะความเสมอภาคและทักษะ
ชีวิต ที่เกิดจากการใชนวัตกรรม ซึ่งวัดไดจากแบบวัด
ทัศนะความเสมอภาคของสตรีและแบบวัดทักษะชีวิต 
โดยเปรียบเทียบคะแนนคร้ังกอนการทดลองและหลัง
การทดลอง และ (2) การพัฒนากระบวนการปรับ
เปล่ียนมโนทัศนของสตรีไทยท่ีถูกกระทำความรุนแรง
จากคูครอง ที่เกิดขึ้นในระหวางและหลังการใช
นวัตกรรม 

 
ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย   

1. ไดทราบกระบวนการปรับเปล่ียนมโนทัศน

ของสตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง 
2. ไดนวัตกรรมการปรับเปล่ียนมโนทัศน

สำหรับสตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง 
 

แนวทางการวิจัย  
การวิจัยมีแนวทางตามแบบการวิจัยและ

พัฒนา (Research and Development: R&D) ไดแก  
การศึกษาเบื้องตน  การพัฒนานวัตกรรม การทดลอง
นวัตกรรม และการประเมินสรุปผล  ดังตาราง 1 

แนวทางการวิจัย  
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -

 Jack D. Mezirow 
-  

 

  
 

  
 

  

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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การเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใช 
ผูวิจัยใชตนเองเปนเครื่องมือสำคัญในการ

ดำเนินการวิจัย โดยเก็บรวบรวมขอมูลเก็บรวบรวม
จากกลุมตัวอยางใน 2 ลักษณะ ไดแก การเก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้  

1. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธี
การ เครื่องมือ และอุปกรณตอไปนี้  

 1.1. การสัมภาษณและการบันทึก โดย
มีเคร่ืองมือเปนแบบสัมภาษณ ประกอบดวยคำถาม
สัมภาษณและแบบบันทึกการสัมภาษณ ใชอุปกรณ
เปนเทปบันทึกเสียง 

 1.2. การสังเกตและการบันทึก โดยมี
สมุดจดบันทึกภาคสนาม ใชในการบันทึกสิ่งสำคัญที่
ผูวิจัยสังเกตเห็น ไดยินไดฟง มีประสบการณตรง และ
รูสึกนึกคิด และแบบบันทึกกรณีศึกษา ใชบันทึกประวัติ
ภูมิหลังและพัฒนาการของบุคคล  

 1.3. การใหผูรวมกิจกรรมบันทึกความ
รูสึกนึกคิดของตนเองในแบบบันทึกความรูสึกนึกคิด
ของผูรวมกิจกรรม ใบงาน แบบฝกหัด และการบาน  

2. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ  
ใชวิธีการวัด โดยใหกลุมตัวอยางเปนผูประเมินตนเอง
ดวยเครื่องมือตอไปนี้ 

 2.1. แบบวัดทัศนะความเสมอภาค 
ของสตรี ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากมาตรฐานและตัวชี้วัด
ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย สำนักงานกิจการ 
สรีและสถาบันครอบครัว(2552) 

 2.2. แบบวัดทักษะชีวิต ฉบับแปลของ
กรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2546 

 2.3. แบบประเมินการเปลี่ยนแปลง
ตนเองของผูรวมกิจกรรม  

 
การวิเคราะหผลการวิจัย 

1. การวิเคราะหผลจากขอมูลเชิงคุณภาพ 
ใชการวิเคราะหเนื้อหารวมกับการตรวจสอบขอมูล
แบบสามเสา 

2. การวิเคราะหผลจากขอมูลเชิงปริมาณ 

ใชคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถี่ (f)คารอยละ (%) 
คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยมีขอคนพบ 3 ประการ ไดแก 
1. การปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทยที่

ผานพนความรุนแรงจากคูครอง  
การปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทยที่ผาน

พนความรุนแรงจากคูครองเปนกระบวนการ 4 ระยะ 
ไดแก ระยะท่ี 1-ส่ังสมความเครียด ระยะท่ี 2-แสวงหา
ความชวยเหลือ ระยะที่ 3-ทำความเขาใจสถานการณ
ปญหา และระยะท่ี 4 -ปรับเปล่ียนมโนทัศนความ
เสมอภาคหญิง-ชาย และใชเปนแนวปฏิบัติในชีวิต
ประจำวัน โดยมีปจจัยสนับสนุนที่สำคัญ 2 ปจจัย คือ 
การเสวนาในกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน และการพิจารณา
ใครครวญในประเด็นเพศภาวะ  

2. นวัตกรรมการปรับเปล่ียนมโนทัศนสำหรับ
สตรีไทยที่ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง 

นวัตกรรมการปรับเปล่ียนมโนทัศนสำหรับ
สตรีไทยท่ีถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง ไดแก 
“วิธีการจัดการศึกษาแบบเยียวยาจิตใจ” (Therapeutic 
Education Praxis: TEP method) หรือเรียกวา “วิธี 
TEP” (ตอไปจะเรียกวา “TEP”) ซึ่งผูวิจัยพัฒนาขึ้น
จากการสังเคราะหกรอบแนวคิดทฤษฎีการปรับเปล่ียน
มโนทัศนของ Mezirow รวมกับผลการศึกษาการปรับ
เปล่ียนมโนทัศนของสตรีไทยที่ผานพนความรุนแรง
จากคูครอง แลวสรางเปนโปรแกรมการเสวนากลุม
แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน ที่เรียกวา“โปรแกรม TEP” ให
ผูเช่ียวชาญ 5 ทานตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
ดวยคาดัชนีความสอดคลองระหวางประเด็นการ
ประเมินกับวัตถุประสงค (Index of item Objective 
Congruence : IOC) และการประเมินความเหมาะสม
ดวยมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ พบวา นวัตกรรมนี้
มีคา IOC 1.00 และมีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด (  4.90) 

 วิธี TEP ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 3 ขั้น 
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ไดแก ขั้นที่ 1-การสรางสัมพันธภาพเชิงจิตรักษาและ
ผอนคลายความเครียด (Therapeutic relationship 
and tension relief: T) เพ่ือการปรับสภาพ ฟนฟูจิตใจ 
ขั้นที่ 2-การศึกษาพิจารณาในตน ทำความเขาใจชีวิต
และความคิดความเชื่อ (Education as critical 
self-reflection: E) เพื่อการปรับเปลี่ยนมโนทัศน และ

ขั้นที่ 3-การลงมือวางแผน แกปญหา และพัฒนาตน (
Praxis for plan, problem solving and personal 
growth: P) เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาทักษะท่ีจำเปน 
นำไปจัดการเสวนากลุม โดยมีผูนำกลุม 1 คน ที่ผาน
การฝกฝนมาอยางดี ดำเนินการใน 6 คร้ังๆ ละ 9 ช่ัวโมง 
รวม 54 ชั่วโมง ดังตาราง 2 โปรแกรม TEP  
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3.  ผลของนวัตกรรมที่สรางข้ึนตอทัศนะ 
ความเสมอภาคและทักษะชีวิตของสตรีไทยท่ีถูกกระทำ
ความรุนแรงจากคูครอง 

วิธีการจัดการศึกษาแบบเยียวยาจิตใจ 
ที่ผู วิจัยสรางขึ้นมีผลตอการปรับเปล่ียนทัศนะ 
ความเสมอภาคและทักษะชีวิตของสตรีไทยท่ีถูกกระทำ
ความรุนแรงจากคู ครองและยั งทำให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสตรี ดังนี้  

 3.1. ผล ข อ ง ก า ร วั ด ทั ศ น ะ ค ว า ม
เสมอภาคของสตรีและทักษะชีวิตของกลุมทดลอง 
พบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
ของทัศนะความเสมอภาคของสตรีและทักษะ 
ชีวิตเพิ่มมากกวากอนการทดลอง คิดเปนรอยละ  
34.74 และ 29.89 ตามลำดับ ดังตาราง 3  ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนทัศนะความเสมอภาคและ 
ทักษะชีวิต   

จากตาราง 3  กลุมทดลองท้ัง 8 คนมีคะแนน
ทัศนะความเสมอภาคและทักษะชีวิตคร้ังหลังการ
ทดลองสูงกวาครั้งกอนการทดลอง   และโดยรวมแลว 
กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียของทัศนะความเสมอภาค
ครั้งกอนการทดลอง  = 81.25 (S.D.=11.51)   
คิดเปนคารอยละ 54.16  และครั้งหลังการทดลอง  

 =133.37 (S.D.=5.04)  คิดเปนคารอยละ 88.91 
สูงกวากอนการทดลอง  = 52.12 (S.D=.10.26)   
คิดเปนคารอยละ 34.74 และกลุมทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยของทักษะชีวิตครั้งกอนการทดลอง  =200.87 
(S.D.= 22.89)  คิดเปนคารอยละ 55.79 และคร้ังหลัง

การทดลอง  =308.50 (S.D.=10.74)  คิดเปนคา
รอยละ 85.69 สูงกวากอนการทดลอง  =107.62  
(S.D.=19.03) คิดเปนคารอยละ 29.89  สรุปไดวา 
เม่ือเขารวมโปรแกรม TEP แลว กลุมทดลองทุกคน 
มีคะแนนทัศนะความเสมอภาคและทักษะชีวิต 
เพิ่มมากขึ้น  

 3.2. ผลการประเมินตนเองของกลุม
ทดลองครั้งหลังการทดลองโดยใช “แบบประเมินการ
เปลี่ยนแปลงตนเองของผูเขารวมกิจกรรม” พบวา 

กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงตนเองใน 14 ลักษณะ 
ดังตาราง 4 ผลการประเมินตนเองของกลุมทดลอง  

 
(N=8) 

  

      
1 71 126 55 207 294 87 
2 106 141 35 237 320 83 
3 77 135 58 188 298 110 
4 76 133 57 182 307 125 
5 77 132 55 180 298 118 
6 82 136 54 234 321 87 
7 72 137 65 192 314 122 
8 89 127 38 187 316 129 

 650 1,067 417 1,607 2,468 861 
x̄  81.25 133.37 52.12 200.87 308.50 107.62 

S.D. 11.51 5.04 10.26 22.89 10.74 19.03 
% 54.16 88.91 34.74 55.79 85.69 29.89 

ตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบคะแนนทัศนะความเสมอภาคและทักษะชีวิต 
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จากตาราง 4 กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
การเปล่ียนแปลงตนเองในระดับสูง (  = 4.25)  
2 ลักษณะ ไดแก พลังอำนาจ และการแกปญหา  

และระดับสูงมาก 12 รายการ ไดแก ความเสมอภาค  
ความมุงหวังในชีวิต และการยืนหยัด  (  = 5.00)  
การฟนฟูเยียวยา ความเขาใจในผูอื่น การสรางความ
สัมพันธ และการชวยเหลือผูเดือดรอน (  = 4.87)  

การตระหนักรู เทาทันในตนเอง และการปรับเปลี่ยน
มโนทัศน (  = 4.75)  ความเขาใจตนเอง อิสรภาพ 

และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (  = 4.62)   
การสงเสริมสังคม (  = 4.5)  ทั้งนี้การประเมินผลใน
ภาพรวม กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง
ตนเองในระดับสูงมาก  (  = 4.72 )  สรุปไดวา เมื่อ
เขารวมโปรแกรม TEP แลว กลุมทดลองประเมินตนเอง

ตาราง 4  ผลการประเมินตนเองของกลุมทดลอง 
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วา มีการเปลี่ยนแปลงตนเอง.ในลักษณะที่กลาวมา      
 3.3.  ผลการเก็บรวบรวมและวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพสะทอนการพัฒนาตนอยางเดนชัด
ของกลุมทดลองระหวางและหลังการทดลอง อันเปน
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ  3 ดานในตัวบุคคล ไดแก  

1) ดานจิตวิทยา คือ การเปลี่ยนแปลง 
อัตตมโนทัศน หรือมุมมองท่ีสตรีมีตอตนเอง โดย
ตระหนักรูและเคารพในศักด์ิศรี คุณคาแหงตน เห็น
ความหมายชีวิต เกิดความหวัง พลังอำนาจ และความ
เปนไทในจิตใจ   

2) ดานปญญา คือ การมีความคิดวิจารณญาณ 
รูพิจารณาใครครวญตนเอง สภาพการณชีวิต และ
สังคมวัฒนธรรม  นำไปสูการปรับเปล่ียนมโนทัศนใน
มิติหญิงชาย และการพัฒนาบทบาทความสัมพันธที่
ตนเทาเทียมกับผูอื่นอยางเหมาะสม   

3) ดานพฤติกรรม คือ การวางแผน แกไข
ปญหา และเพ่ิมพูนทักษะและความสามารถตางๆ  
ที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนตอไปหลัง 
ความรุนแรง   

การเปล่ียนแปลงทั้ง  3 ดานนี้สนับสนุน 
ซึ่งกันและกัน ชวยใหสตรีเกิดมุมมองหรือการให
ความหมายใหมตอตนเองและโลกรอบตัวของตนใหม
ในทางที่สรางสรรค  ตลอดจนใชชี้นำหรือกำหนดการ
ดำเนินชีวิต ที่มุงรับผิดชอบและพ่ึงพาตนเอง รวมทั้ง
ดำรงอยูในความสัมพันธกับผูอื่นและสังคมอยาง
เหมาะสมและกลมกลืน    

การอภิปรายผล  
จากผลการวิจัยที่กลาวมา มีประเด็นที่ควร

อภิปรายผล 2 ประเด็น ไดแก การพัฒนากระบวนการ
ปรับเปล่ียนมโนทัศนของสตรีไทยท่ีถูกกระทำความ
รุนแรงจากคูครอง และเง่ือนไขความสำเร็จของโปรแกรม 
TEP ดังนี้ 

 1. การพัฒนากระบวนการปรับเปล่ียน
มโนทัศนของสตรีไทยท่ีถูกกระทำความรุนแรงจาก
คูครอง 

วิธี TEP ทำใหสตรีไทยท่ีถูกกระทำความ
รุนแรงจากคูครองเกิดการปรับเปล่ียนทัศนะความ
เสมอภาคและทักษะชีวิต ตลอดจนการเปล่ียนแปลง
ตางๆ ภายในตนท่ีสำคัญ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการพัฒนา
เสริมสรางศักยภาพ ความสามารถ และคุณภาพชีวิต
ของสตรี  อีกท้ังชวยยกระดับสถานภาพ บทบาทของ
สตรีใหสูงขึ้นทัดเทียมบุรุษ  ทามกลางสภาพการณ
ทางสังคมวัฒนธรรมท่ียังคงมีความเหล่ือมล้ำทางเพศ   
(Tisdell, 1993: 91 – 103; 2000) ทั้งนี้ กลุมตัวอยาง
ไดพัฒนากระบวนการปรับเปล่ียนมโนทัศนของตนไป
ตามข้ันตอนของวิธี TEP ดังแผนภาพ 2 การพัฒนา
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทยที่ถูก
กระทำความรุนแรงจากคูครอง 
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จากการเขารวมการเสวนากลุมในโปรแกรม 
TEP สตรีไทยท่ีถูกกระทำความรุนแรงจากคูครองเกิด
การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนสรุปได
เปน 12 ขัน้ ไดแก (1) การมีสมัพนัธภาพเชิงรักษาและ
สวนรวมในกลุม (2) การปรับสภาพ ฟนฟูจิตใจ 
ผอนคลายความเครียด และตระหนกัรูชวีติตนมีคณุคา 
มคีวามหมาย มคีวามหวงั มพีลงัอำนาจ (3) การศกึษา 
พจิารณาในตน โดยแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองความรุนแรง
และความไมเทาเทียมในประสบการณชวีติของผูหญิง 
และมีความเขาใจปญหา สาเหตุ และมายาคติของความ
รุนแรงและความไมเทาเทียม (4) การทำความเขาใจ
ตนเอง ตรวจสอบ ประเมนิความคดิความเช่ือเดมิท่ีไม
เสมอภาคของตน (5) การปรับเปล่ียนกรอบความคิด
ใหมในทัศนะความเสมอภาคของสตร ีและมีความคิด
วิจารณญาณ มุมมองใหมเรื่องเพศ และการยกระดับ
จิตสำนึกในความเสมอภาคของมนุษย (6) การตระหนักรู
ในตนเอง จัดการแกไขชำระงานคางใจทางอารมณความ
รูสึก และแสวงหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการสราง
ความเทาเทียมระหวางตนเองกับผูอื่น และใชนำ 
ทางการพัฒนาตน (7) การวางแผนชีวิตระยะสั้น  
(8) การแกไขปญหาเรงดวนหรือเฉพาะหนา การทดลอง
ปฏิบัติฝกหัดทักษะท่ีจำเปน และการแสวงหาแหลง
สนบัสนนุตางๆ (9) การนำเสนอผลการปฏิบตัใินกลุม 
การรับฟงขอมลูปอนกลับ และการสนบัสนนุจากเพ่ือน
ในกลุมเสวนา (10) การปรับปรุงแกไขซ้ำ (11) การมี

แนวปฏิบตั ิทกัษะชวีติ ความเปนอิสระในตนเอง และ
ความมัน่ใจเพิม่มากขึน้ และ (12) การประยุกตความ
เขาใจ ทศันคติ และทักษะท่ีฝกไปใชในชีวติประจำวนั 

นำไปสูการพัฒนาทักษะชีวติและทักษะปฏบิตัทิีจ่ำเปน
ในชีวิตประจำวัน และความพยายามในการออกจาก
วงจรความรุนแรงของคูครอง ตรงกับขอสังเกตของ 

Mezirow (2000a; 2000b) Boyd (1989; 1991) 
Brookfield (1986; 1987; 1990) Cranton (2006a:

123-139; 2006b: 5-13; 2006c) และ Taylor (2006: 
91-95) ทีเ่หน็วา การเปล่ียนแปลงของผูเรียนมักจะเปน

ไปตามเปาหมายและลักษณะของวิธกีารจัดการศกึษา
แบบน้ันๆ ซึ่งหากเปนการจัดการศึกษาเพ่ือความเปน
ไทแลว ในท่ีสุดกระบวนการเปล่ียนแปลงในตัวผูเรียน
และในกลุมผูเรียนก็จะมีลักษณะรวมกันในแนวทาง
ของการเรียนรูแบบปรับเปลี่ยนมโนทัศน กลาวคือ  
ผูเรียนจะเริ่มมีพลังอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆ และมีความ
ประจักษแจงในตนเอง สถานการณปญหา สังคม
วัฒนธรรม และความคิดความเชื่อที่ครอบงำตนอยู 
แลวเกิดการปรับเปล่ียนมโนทัศน มีมุมมองใหม เปน
อสิรภาพทางความคดิทีเ่ปดกวาง (Peters, 2006) ชวย
ใหบุคคลเปนตัวของตัวเอง ที่จะกำหนด ชี้นำ และ
รับผิดชอบ พ่ึงพาตนเองมากย่ิงข้ึน โดยผูเรียนจะประยุกต
ใชความคิดท่ีรับการปรับเปล่ียน หรือพัฒนาข้ึนเปน
แนวปฏิบัติในการแกปญหา และพัฒนาตน (Tisdell, 
1993: 91 – 103; 2000) สงผลใหบุคคลมีการรับรูตนเอง
ในอัตตมโนทัศน และมีสัมพันธภาพกับผูอื่นอยาง
สรางสรรคและมัน่ใจ (Cranton & King, 2003: 31-37; 
Cranton & Wright, 2008: 33-47) รวมทั้งมีความ
รบัผิดชอบตอสังคมเพิม่ขึน้ (O’Sullivan, 1999: 2003: 
326-330; 2008: 27-32) กระบวนการน้ีเปนส่ิงท่ี Freire  
(1970; 1972; 1973) เรียกวา การยกระดับ
สตสิมัปชัญญะหรือจติสำนกึท่ีตืน่รู โดยบคุคลจะมกีาร
เปล่ียนแปลงทางการใชเหตุผล หรือความคิดท่ีมี
วิจารณญาณมากข้ึน เกิดความเขาใจในการกดขี่และ

การครอบงำทางความคิดจากสังคมวฒันธรรมทีไ่มเปน
ธรรม และสรางการเปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสมในชีวิต
ของตนและสงัคม ซึง่ท้ังหมดน้ีเปนผลจากการเสวนา ที่

เสริมสรางพลงัอำนาจและมกีารพิจารณาใครครวญใน
ประเดน็ปญหา สภาพการณและสิง่แวดลอมทางสงัคม 
บรบิททางวฒันธรรม และอิทธพิลของการครอบงำทาง
ความคิดนำไปสูการลงมือกระทำสรางความเปล่ียนแปลง  

การจัดและดำเนินการเสวนาตามวิธ ี TEP 
นั้น ต้ังอยูบนพ้ืนฐานสัมพันธภาพเชิงชวยเหลือ 

(Therapeutic Relationships) ความอาทรและความ
ไววางใจท่ีผูนำเสวนาแสดงออกในบุคลิกลักษณะ 

การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทย 
พีรเทพ  รุงคุณากร, ชิดชงค  นันทนาเนตร 



285

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

และการสื่อสารที่เปนธรรมชาติ รวมไปกับการเช่ือม 
สัมพันธ ภาพในกลุม เพ่ือจัดบรรยากาศของการยอมรับท่ี
ไมมีเง่ือนไข ความปรารถนาดีอยางจริงใจ และมิตรภาพท่ี
ผูกพัน ทำใหผูรวมเสวนาเกิดความรูสึกใกลชิด สนิทสนม 
อบอุน ปลอดภยั ผอนคลาย สบายใจ มอีสิระทางจติใจ 
พลงัอำนาจ ความเทาเทยีม และความกลาแสดงออก 
นำมาซ่ึงการเปดเผยประสบการณชวีติสวนตวั การรับ
ฟง ความรูสึกรวมหรือความเห็นอกเห็นใจท่ีลึกซึ้ง  
การแลกเปล่ียนเรียนรู และการชวยเหลือซึง่กนัและกัน
ท้ังในกลุมและนอกกลุมเสวนา(Ettling, 2006) Cranton  
(2006a:123-139; 2006b: 5-13; 2006c) ระบุวา 
สัมพันธภาพเชนนี้เปนปจจัยสำคัญในการสนับสนุน
การเรียนรูแบบปรับเปล่ียนมโนทัศน ขณะเดียวกัน 
กระบวนการเรียนรูแบบปรับเปล่ียนมโนทัศนก็ชวยพัฒนา
สมัพนัธภาพระหวางบุคคลดวย (Boyd, 1989; 1991) 
Cranton & King (2003: 31-37) และ Cranton & Wright 
(2008: 33-47) สรปุวา เมือ่ผูรวมเสวนาไดรบัพลงัจาก
สมัพนัธภาพและบรรยากาศท่ีสนบัสนนุทางจิตใจก็จะ
สามารถพัฒนาตนไดด ี โดยกลุมเสวนาจะทำหนาที่
เปนเสมือนสังคมจำลอง ที่สงเสริมการเปลี่ยนแปลงท่ี
สรางสรรคของสมาชิกดวยความเขมขนและอัตราที่
รวดเร็วกวาในชีวิตประจำวัน Mezirow (2000a; 2000b; 
2003a; 2003b: 58-63) ยืนยันวา สัมพันธภาพและ
บรรยากาศท่ีมคีวามรวมมือและการชวยเหลือกันสูงท้ัง

จากครูและเพ่ือนมีความสำคัญอยางย่ิงตลอดพัฒนาการ
ของกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศน ชวยใหบุคคล
งายตอการเปลี่ยนแปลงที่ยากยิ่งของตนเอง (Boyd, 
1989; 1991) ผูเรียนในการเรียนรูแบบปรับเปลี่ยน 

มโนทัศนจึงตองไดรับการพัฒนากระบวนการปรับเปล่ียน
มโนทัศนจากสัมพันธภาพและบรรยากาศของ 
การชวยเหลอื สงเสริม และสนบัสนนุกนั  

Mezirow (1994; 2000a) McClary (1990) 
และ Riegel (1975) ชี้วา ชวงตนๆ ของกระบวนการ

ปรับเปลี่ยนมโนทัศนมักเปนเวลาท่ีบีบค้ันทางความ
รูสึก ผูนำกลุมเสวนาตองมีความเขาใจสภาวะจิตใจ

แบบนี้ของผูเรียน และรูจักเสริมสรางพลังอำนาจหรือ
ความม่ันคงทางจิตใจแกผูเรียนกอนจัดใหมีการพิจารณา
ใครครวญ ซ่ึงวิธี TEP ไดยึดหลักการน้ี โดยใชการจัดการ
ความเครียดเปนประเด็นแรกในการเร่ิมตนเสวนา  
สงผลใหสตรีบรรเทาความเครียดลง เกิดความรูสึกม่ันคง 
ผอนคลายมากข้ึน นอกจากนี ้จากการศึกษาสภาพ
จิตใจของสตรีไทยท่ีถูกกระทำความรุนแรงพบวา สตรี
ในความสัมพันธที่คูครองใชความรุนแรงมักรูสึกผิด 
บาป ละอายใจ มองตนเปนคนไมด ีสบัสน กลวั กงัวล 
หดหู ซมึเศรา เสียใจ ไรพลังอำนาจ สิน้หวัง และมอง 
ไมเห็นความหมายของการมีชีวิตอยู สอดคลองกับ 
ขอคนพบของ Tisdell (1993: 91 – 103; 2000: 308-
335) วิธี TEP จึงไดจัดใหมีประเด็นเสวนาเก่ียวกับคุณคา
แหงตนและความหมายในการมีชีวิตหลังการจัดการ
ความเครียด ซึ่งทั้งสองกิจกรรมสงผลใหกลุมทดลอง
เกดิการปรับสภาพ ฟนฟูจติใจ สามารถเผชิญอารมณ
และความเครียดอยางยืดหยุน และเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางจิตวิทยาในการรับรูตนเองในทางที่ดีขึ้น มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และพลังอำนาจ เชนเดียวกับผล
การวิจัยของ Love (2009) Etting & Hayes (1997  
ในชิดชงค นันทนาเนตร, 2549) Johnson-Bailey & 
Alfred (2006) และKumi-Yeboah (2010; 13-22). 
ทำการวิจัยจัดการเรียนรูแบบปรับเปล่ียนมโนทัศนใน
กลุมสตรีแอฟริกัน-อเมริกัน ซึ่งสามารถชวยใหสตรีมี
การรับรูตนเองในทางท่ีด ี เสริมสรางพลังอำนาจ และ

ภาคภมูใิจในตนเองมากข้ึน  
เม่ือสตรีมีพลังอำนาจ หรือความมั่นคงทาง

จิตใจเพียงพอตอการพิจารณาใครครวญแลว ผูนำ 
เสวนาไดเอ้ืออำนวยใหผูรวมเสวนาทำการพิจารณา
ใครครวญประสบการณชีวิต อิทธิพลทางสังคมวัฒนธรรม 

และความคิดความเชือ่ของตน ซึง่เปนข้ันตอนท่ีสำคัญ
ที่สุดของการพัฒนากระบวนการปรับเปล่ียนมโนทัศน  
(Mezirow, 1981: 3-24; 1994; 1997: 5-12; Inglis, 

1997; 1998; Brookfield,1986) โดยกลุมทดลองได
ทบทวน สำรวจ และวพิากษอดีตของตนเองในประเดน็

การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทย 
พีรเทพ  รุงคุณากร, ชิดชงค  นันทนาเนตร 

 



286

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

เพศสภาพ และฐานะ บทบาท หนาท่ีของผูหญิงตาม
ความคาดหวังทางสังคมท่ีไมเทาเทียมกับผูชาย ซึ่งไม
เคยพิจารณาตรวจสอบมากอน กอใหเกิดการทำงาน
ทางปญญากับฐานคิด โลกทัศน และคานิยมเดิมของ
ตนอยางลึกซึ้ง (Mezirow, 2000a; 2000b; 2003a; 
2003b: 58-63: 2006: 24-38; O’Sullivan, 2003) แต
ในการพิจารณาใครครวญเชนนี ้สตรตีองกลับไปสัมผสั
กบับาดแผลทางจติใจ หรอืความชอกช้ำขมขืน่ ทีส่ะสม
อยูตลอดชวีติการเปนผูหญงิทีถ่กูกดข่ีหรือกระทำความ
รุนแรง โดยเฉพาะในความสัมพันธใกลชิดหรือชีวิตคู 
จึงเปนชวงเวลาท่ีสรางความเจ็บปวดสะเทือนใจ ตองการ
กำลงัใจและพ้ืนทีข่องการรับฟงอยางยิง่ อยางไรก็ตาม 
ความทุกขใจเชนนี้เปนสวนหน่ึงของกระบวนการปรับ
เปลี่ยนมโนทัศน (McClary, 1990; Mezirow & 
Associates, 1990)  

ผูนำเสวนาไดสงเสริมใหเกิดความรวมรูสึก
และการสนบัสนนุกำลงัใจจากเพ่ือนผูรวมเสวนา ซึง่อยู
ในภาวะหวัอกเดยีวกนั ทำใหเกิดการสำรวจตนเองและ
แบงปนประสบการณออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
มาก ชวยใหเกิดความเขาใจในประเด็นปญหาความ
รุนแรงและความไมเสมอภาคในชีวิตสตรีอยางรอบดาน
ย่ิงข้ึน รวมท้ังเกิดความผูกพันทางจิตใจและการสนับสนุน
ชวยเหลือกัน สรางความกาวหนาในการพัฒนา
กระบวนการปรับเปล่ียนมโนทัศนรวมกัน จนกลุมทดลอง

สามารถผานพนชวงเวลาท่ียากลำบากน้ีไปสูการขาม
จุดเปล่ียนทางความคิดความเช่ือ และเกิดการปรับเปล่ียน
ทัศนะความเสมอภาคของสตรี (Brookfield,1986; 
Cranton,1992: 1997: 2000: 2002; Merwe and 

Albertyn, 2008; Southern, 2007) อกีทัง้ สนบัสนนุ
การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาในการรับรูตนเองอยาง
สรางสรรคมากย่ิงข้ึน จากความรูสึกตนเปนผู ถูกกำหนด 

ถูกกดข่ี ถูกกระทำ เปนผูสามารถกำหนด ชี้นำตนเอง 
และมีความรูสึกนึกคิด หรือเช่ือในส่ิงใดดวยการไตรตรอง
และอาศยัหลกัเหตผุล (Brookfield, 2005: 1127-1168
) สตรีจึงมองเหตุการณรายไดวาเปนพลังชีวิต หรือ

บทเรียนใหเขาใจชีวิต (Mandell & Herman, 2007:
339-353) สอดคลองกับ Tisdell (2000a: 308-335; 
2000b) ท่ีกลาววา ในขณะท่ีผูเรียนศึกษาวิเคราะหระบบ
สงัคม ซึง่เปนสงัคมของผูมอีภสิทิธิแ์ละมกีารกดข่ีวาได
สงผลกระทบอยางไรตอเอกลักษณ ความเช่ือ คานิยม 
และความเขาใจตอส่ิงตางๆ ของตนแลว บคุคลจะเร่ิม
มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันจะพัฒนาความ
สามารถ กลายเปนผูกระทำการเปล่ียนแปลงและสามารถ
ควบคมุชวีติของตนเอง 

กลาวไดวาการพิจารณาใครครวญทำใหสตรี
เกิดการเปล่ียนแปลงทางปญญา มีการตระหนักรูตอ
การครอบงำทางความคิดจากสังคมวัฒนธรรมที่สราง
ความไมเทาเทยีม (Belenky and Stanton, 2000) เกดิ
ความเขาใจในตนเอง ตลอดจนปจจยัตางๆ ทีม่อีทิธพิล
ตอความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งวิถีโลกอยางชัดเจน
และลึกซึ้งยิ่งขึ้น (O’Sullivan, 2003: 326-330) ทั้งนี ้
กระบวนการปรับเปล่ียนมโนทัศนไดใหประสบการณ
การเรียนรูในมิตติางๆ รวมกันไปทัง้ทางการเมอืง ทาง
จรยิธรรม ทางสติปญญา ทางวฒันธรรม และทางจติ
วิญญาณ รวมท้ังเกิดการยอมรับตนเองท้ังในสวนท่ี
เปนความเขมแข็งและความออนแอในตนเองโดย 
ไมตองเสแสรงหรือฝนทน (Boyd, 1989; 1991) และ 
ผูเรยีนสามารถใชการเปลีย่นแปลงทางปญญาเปนแนว
ปฏิบัติในการเปล่ียนแปลงทางการกระทำ กลาวคือ 
สตรีฝกท่ีจะวางแผนชีวิต โดยมีการสำรวจศักยภาพ

และความสามารถของตน กำหนดเปาหมาย ปณิธาน 
รวมท้ังทำการแกปญหา และพัฒนาทักษะสำคัญ ซึ่ง
ในทีส่ดุแลว กเ็ปนความสามารถในการเสริมสรางพลัง
อำนาจและแกปญหาแกตนเองดวยตนเอง อันเปนผล
จากการปรับเปล่ียนมโนทัศน เน่ืองจากทัศนะความ

เสมอภาคทีพ่ฒันาข้ึนมีอทิธิพลตอระบบ วธิ ีกรอบการ
คดิ สภาพจติใจ และพฤตกิรรม (Mandell & Herman, 
2007:339-353) Mezirow (ในชิดชงค นันทนาเนตร, 

2549) อธิบายวา ในกระบวนการจัดการศึกษาเชนน้ี
มกัจะชวยผูเรยีนไดแกปญหาสวนตนเสมอ  
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2. เงือ่นไขความสำเร็จของโปรแกรม TEP 
กระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนดังกลาว

เปนกระบวนการสวนบุคคล ท่ีกลุมทดลองมีประสบการณ
รวมกนัในโปรแกรม TEP ซึง่มีเง่ือนไขความสำเร็จจาก
วิธีการจัดดำเนินกิจกรรมดวยวิธ ี TEP ตัวผูนำเสวนา  
ผูรวมเสวนา และสภาพการณในการจัดกระบวนการ 
ดงันี ้

 2.1. วิธีการจัดดำเนินกิจกรรมดวยวิธ ี
TEP มทีีม่าจากแนวคดิทฤษฎกีารปรับเปล่ียนมโนทศัน
ของ Mezirow ซึ่งเปนหลักการและแนวทางสำคัญใน
การเสริมสรางพลังอำนาจและการเปล่ียนแปลงระบบ
ความคิดและกรอบการรับรู อันเปนรากฐานของจิตใจ
และพฤตกิรรม (ชดิชงค นนัทนาเนตร, 2549; Cranton, 
2006c: 24-38) และชวยสงเสริมศักยภาพของผูใหญ
ในการเรยีนรูจากส่ิงทีต่นมพีรอม นัน่คอื ประสบการณ
ชีวิตและวุฒิความสามารถในการวิพากษสังคม
วัฒนธรรมและระบบคิดของตนเอง เพื่อการละวางคา
นยิมทีไ่มเหมาะสมสำหรบัตนและคนพบแนวความคดิ
ที่เหมาะสมยิ่งกวาในการพัฒนาความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม (Loughlin, 1993) อีกทั้งรูปแบบ
กจิกรรม ซึง่ไดแก การเสวนากลุม ทีเ่นนการพิจารณา
ใครครวญและการลงมือปฏิบัติ ก็เหมาะสมสำหรับบุคคล
วยัผูใหญ (Boyd, 1989; 1991;Taylor, 2006; 2007: 
173-191; 2008: 5-15) โดยเฉพาะผูที่มีการศึกษา
นอยหรือไมรูหนังสือ พลังของการเสวนาลักษณะน้ี

สามารถชวยใหเกิดการเรียนรูและการเปล่ียนแปลงตน
อยางลึกซ้ึงขามกำแพงของระดับการศึกษาท่ีจัดกันใน
ระบบ เนือ่งจากใชการสือ่สารพ้ืนฐาน คอื การฟง พดู 
และทำ (Freire, 1970; Nitiri and Stewart, 2009:100 
– 113) ย่ิงเม่ือผูวิจัยไดนำมาสังเคราะหกับประสบการณ

การปรบัเปล่ียนมโนทัศนของสตรไีทยท่ีถกูกระทำความ
รุนแรงจากคูครอง จึงสามารถชวยแกไขปญหาและ
พฒันากระบวนการปรับเปลีย่นมโนทัศนของสตรไีทยท่ี

ถูกกระทำความรุนแรงจากคูครองไดตรงตามความ
ตองการจำเปน และสอดคลองกับธรรมชาติในการปรบั

เปลี่ยนมโนทัศนของกลุมทดลอง (O’Sullivan, 1999: 
2008: 27-32)การพัฒนานวัตกรรมในลักษณะนี้เปน
แนวทางของการจัดการศึกษาเพื่อความเปนไท ที่ตอง
ยดึผูเรียนเปนศูนยกลางของการพฒันาจัดทำหลกัสูตร 
(Brookfield, 1984; 1986; 1987; 1990) 

 2.2. ผูนำเสวนา เปนผูศกึษาและพัฒนา
ตนตามแนวคิดทฤษฎีการปรับเปล่ียนมโนทัศนของ 
Mezirow และมีประสบการณในการจัดกระบวนการ
กลุมทางจติวิทยาเพ่ือการพฒันาตน (Personal Growth 
Group) และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling 
Group) ซึ่งเปนส่ิงท่ีชวยอยางมากในการสราง
สัมพันธภาพเชิงจิตรักษา และการจัดบรรยากาศทาง
จิตวิทยา รวมทั้งเอ้ืออำนวยกระบวนการปรับเปลี่ยน
มโนทัศนใหเกดิขึน้ (Boyd, 1989; 1991) Cranton & 
Wright (2008: 33-47) อธิบายวา ความสามารถเปน
เพ่ือนรวมเรียนรูของครูเชนน้ีเปนเคร่ืองรับประกันคุณภาพ
ในการจัดการเรียนรูแบบปรับเปล่ียนมโนทัศน ดังน้ัน 
ตัวผูนำเสวนาจึงเปนเง่ือนไขท่ีสำคัญประการหนึ่งของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูของแนวทางน้ี (Taylor, 1998:
48-49; 2006: 91-95; Bloom, 1995; Boyd, 1989; 
1991) 

 2.3. ผูรวมเสวนา เปนผูสมคัรใจและผาน
การคัดเลือกตามเกณฑที่กำหนด จึงพรอมมีสวนรวม
และเห็นประโยชนในการพัฒนาตนและกลุมเพ่ือนท่ี
ประสบปญหารวมกนั โดยมีการรวมแลกเปล่ียนเรียนรู

และชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางย่ิงทั้งในกลุมเสวนา
และนอกกลุมเสวนา นอกจากนี ้ผูเสวนาบางคนเปน 
ผูศักยภาพและความสามารถในการเรียนรูแบบปรับ
เปล่ียนมโนทัศน ทำใหเกิดการพัฒนาตนอยางรวดเร็ว 
เปนตวัแบบท่ีด ีและชวยสรางสรรคบรรยากาศของการ

เรยีนรูทีด่ ีกลาวไดวา ความสำเรจ็พืน้ฐานของการเรยีน
รูแบบปรับเปล่ียนมโนทัศน ข้ึนอยูกับทัศนคติสวนบุคคล 
ความพรอม และความรวมมือของผูเรียนเปนสำคัญ 

ดังน้ัน ในสภาพการณที่มีการสงเสริมผูเรียนท่ีมีความ
พรอมและมีสวนรวมชวยสรางสรรคบรรยากาศการเรียนรู
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ที่ดีเชนน้ียอมสงผลสำเร็จในการจัดกิจกรรม (Boyd, 
1989; 1991; Taylor, 2006: 91-95; Cranton, 1997: 
2006a:123-139; 2006b: 5-13; 2006c; Southern, 
2007)  

 2.4. สภาพการณในการจัดกระบวนการ 
ไดแก ภูมิหลังท่ีแตกตางบนปญหารวมกันของผูรวม 
เสวนา จำนวนคนตอกลุม สถานท่ี ระยะเวลา และส่ือ
การเรียนรูลวนสงผลตอการจัดกลุมเสวนา Taylor (2006: 
91-95; 2007: 173-191; 2008: 5-15) และ Boyd (1989; 
1991) เสนอวา การจัดการเรียนรูแบบปรับเปลี่ยน 
มโนทัศนจำเปนตองใหความสำคัญกับประสบการณเดิม 
ประวัติความเปนมา บริบทชีวิต และภูมิหลังท่ีสงอิทธิพล
ตอผูเรียน อีกท้ังการปรับเปลี่ยนมโนทัศนควรเรียนรู
เปนกลุมขนาดเล็ก ท่ีเนนความรวมมือกัน จะชวยสงเสริม
ความสมบูรณพรอมในการเรียนรูของบุคคล ในการ
วจิยัคร้ังนี ้มผีูรวมเสวนาครัง้ละ 4 คน จากผูทีม่คีวาม
หลากหลายท้ังวัย ท่ีมา ลักษณะนิสัย และประสบการณ
ชีวิต แตก็ลวน “หัวอกเดียวกัน” จากปญหาความรุนแรง
ของคูครอง ทำใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและชวยเหลือ
กันอยางผูกพันใกลชิดแมมีภูมิหลังที่แตกตางกัน การ
จัดกิจกรรมก็ไดรับการสนับสนุนจากบานพักฉุกเฉิน
อำนวยความสะดวกตางๆ และอนุญาตใหใชหองประชุม
ที่เปนสวนตัวและคงที่เปนหองเดิมตลอดชวงการจัด
กิจกรรม สนับสนุนความรูสึกม่ันคงปลอดภัยในการ
ดำเนนิกระบวนการ รวมทัง้ช่ัวโมงการพบกลุมก็มากถึง 

54 ชั่วโมง โดยมีการพบปะกันเปนประจำ สม่ำเสมอ 
ในเวลาท่ีสมาชิกกลุมทุกคนสะดวก แมจะจัดเปนการ
พบกลุมตลอดวันๆ ละ 9 ชั่วโมง ในแบบรายสัปดาห

และแบบรายวันก็ไมเปนอุปสรรค กลับสรางความ
ตอเนื่องในการเรียนรู และเพียงพอตอการชวยเหลือ
ทางจิตใจและการพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยน 

มโนทศัน 
นอกจากน้ี กลุมทดลองยังไดทบทวนการเรียนรู 

ทำแบบฝกหดั ใบงาน การบาน และเขยีนบันทกึความ
รูสึกนึกคิด และนำขอคิด ความเขาใจ ทัศนคติ และ

แนวปฏบิตั ิสิง่ตางๆ ทีไ่ดเรยีนรูจากกลุมไปประยกุตไป
ใชในชีวิตประจำวัน ทำใหเกิดการเรียนรูแบบปรับเปล่ียน
มโนทัศนนอกกลุมตลอดชวงของโปรแกรม ชวยสนับสนุน
พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงตนในทางสรางสรรค  
(Chang, 2006: 207-212; Holly, 1989) 

สรุปไดวา วธิ ี TEP ในโปรแกรมการเสวนานี้
ชวยใหสตรีไทยท่ีถูกกระทำความรุนแรงจากคูครองได
พัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนดวยเงื่อนไข
ของวิธีการจัดดำเนินกิจกรรม ตัวผูนำเสวนา ผูรวม 
เสวนา และสภาพการณในการจัดกระบวนการ ทั้งนี ้
การปรับเปล่ียนมโนทัศนของสตรีไดใหคุณประโยชน
แกสตรีในฐานะเปนกระแสการพัฒนาตนท่ีสำคัญ (
Mezirow, 2003a; 2003b: 58-63: 2006: 24-38; Taylor, 
2006: 91-95; Cranton, 1992: 1997: 2000) กอให
เกิดการหลอหลอมทางบคุลกิภาพ ทีส่รางพลังอำนาจ
และความเปนไททางจิตใจ ชวยใหบุคคลสามารถกำหนด 
ชี้นำ เปนตัวของตัวเอง สรางความเปล่ียนแปลงจาก
ระดับตัวบุคคล อันเปนส่ิงสำคัญลำดับแรก ดังท่ี  
ชิดชงค นันทนาเนตร (2547; 2548; 2549) กลาววา 
หากสังคมตองการใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ก็จำเปน
ตองมีการพัฒนาคุณภาพของประชาชนใหสามารถ
พิจารณาใครครวญอยางมีเหตุผล คิดวิเคราะหและ
ทำความเขาใจสมมตฐิานและความเช่ือตางๆ หรอืมอง
เห็นอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมท่ีสงผลกระทบ

ตอมโนทัศนของตน เพ่ือหาแนวทางปรับเปลี่ยนเพ่ือ
การพัฒนาและมีพลังอำนาจในตนเองมากข้ึน ดังนั้น 
การปรับเปล่ียนมโนทัศนจงึเปนความสำคัญและมีสวน
ชวยทำใหคณุภาพของคนและสังคมดขีึน้ และวธิ ี TEP 

ก็เปนนวัตกรรรมหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพตอการพัฒนา 
การเรียนรูแบบปรับเปล่ียนมโนทศัน การเปล่ียนแปลง 
ที่เหมาะสม และการฟนฟู เยียวยา พัฒนาตนของ 

สตรีไทยทีถ่กูกระทำความรนุแรงจากคูครอง  
 

ขอเสนอแนะจากกการวจิยั 
จากผลการวิจัยทำใหไดขอเสนอแนะอยาง
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นอย 3 ดานในเชิงนโยบาย เชิงปฏิบัติ และเชิงการศึกษา
ตอเนือ่ง ดงันี ้

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1. ใหความสำคัญกับวิธีการปรับ

เปล่ียนมโนทัศนในการยุติความรุนแรงตอสตร ี โดยม ี
นโยบายในการยุตคิวามรุนแรงตอสตรดีวยวิธกีารปรับ
เปล่ียนมโนทัศนแกสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงและ
ผูชายทีก่ระทำความรุนแรงดวยทัง้ 2 ฝาย 

 1.2. สงเสริมใหมีการจัดกระบวนการ
ปรบัเปลีย่นมโนทศัน การพัฒนา และการประเมินผลท่ี
เหมาะสมในหนวยงานท่ีใหความชวยเหลือสตร ีรวมท้ัง
หนวยงานตางๆ ทึเ่ก่ียวของ ตลอดจนหนวยงานบรกิาร
สาธารณะท่ัวไป ท่ีสตรีกลุมเปาหมายและผูชายท่ีกระทำ
ความรนุแรงสามารถเขาถึงและรบับริการได 

 1.3. สนับสนุนบุคลากรของทุกหนวย
งานท่ีเก่ียวของใหมีความสามารถในการจัดกิจกรรม
การปรับเปลี่ยนมโนทัศนไดและเปดบริการเปนงาน
ประจำ 

 1.4. จดัต้ังศูนยเฉพาะในการพฒันาการ
เรยีนรูแบบปรับเปล่ียนมโนทศันแกบคุลากรของหนวย
งาน และประชาชนท่ัวไป โดยใหบริการจัดกิจกรรมปรับ
เปลีย่นมโนทศัน รวมทัง้การเปนพีเ่ลีย้ง ฝกอบรม และ
พัฒนาความสามารถในการจัดบริการปรับเปลี่ยน 
มโนทศันแกบคุลากรของทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 1.5. สร า งกลุ มและ เครื อข ายการ
ชวยเหลือ ที่เสริมสรางพลังอำนาจ ความเปนไท และ

การพ่ึงพาตนเองในการดำเนินชีวิตแกสตรีทีถู่กกระทำ
ความรนุแรง 

2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ

 2.1. ควรมีการฝกอบรมเจาหนาท่ีนัก
สังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา และพยาบาลประจำศูนย

การชวยเหลือ ใหเขาใจในแนวคิดนี้และสามารถเปน
ผูนำจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนมโนทัศนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสงเสริมการปรับเปลี่ยน 
มโนทัศนของบุคลากรในหนวยงานการชวยเหลือ  

ใหเปนผูมทีศันคติเหมาะสมตอการชวยเหลือสตรี หรือ
กลุมผูเดอืดรอน  

 2.2. จัดเปนโปรแกรมประจำสถาน
สงเคราะห เชน บานพกัฉกุเฉนิ หรอืหนวยบรกิารตางๆ 
ท่ีชวยเหลือสตรีไทยท่ีถูกกระทำความรุนแรงจากคูครอง 
โดยจดัดำเนินการเปนการเสวนาเชิงปฏิบตักิารในกลุม
เพ่ือนชวยเพ่ือนขนาดเล็ก ในสถานท่ีท่ีมีความเปนสวนตัว 
และมีส่ิงอำนวยความสะดวกเหมาะสม เชน เกาอ้ีสำหรับ
สตรีตั้งครรภ หรือสะดวกในการนำเด็กทารก หรือ 
เด็กเล็กท่ีติดแมเขารวมได ใหมีผูเขารวมเสวนาเปนประจำ 
4-10 คน เพื่อโอกาสและประโยชนในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูอยางท่ัวถึงและลกึซ้ึงเพียงพอ และมีผูนำเสวนา 
1 คน รวมท้ังอาจมีผูชวยผูนำเสวนาอีก 1 คน ตามความ
เหมาะสม การดำเนินกระบวนการตองตอเนื่องใน  
3 ขั้นตอนของวิธ ี TEP เนื้อหาควรเปนเรื่องจาก
ประสบการณตรงในชีวิตของผูรวมเสวนา ซึ่งมีการ
กำหนดเปนประเด็นที่ชัดเจนในแตละหัวขอหรือการ
ประชุมพบกลุมแตละคร้ัง และควรมีการใชสือ่กระตุนท่ี
เหมาะสม เชน เร่ืองเลา หรือกรณีศึกษา ท่ีมีภาพประกอบ 
และกิจกรรมท่ีจำเปนตองจัดขึ้นควบคูเสมอในการ 
เสวนาแตละคร้ัง คือ กิจกรรมการผอนคลายความเครียด 
โดยเฉพาะในการดำเนินกระบวนการวิพากษอดีต หรอื
การพิจารณาใครครวญตนเอง ซึ่งผูรวมเสวนาอาจมี
ความบอบชำ้ในการสัมผัสกับประสบการณในอดตี ใน

กรณีที่ผูเสวนาบางคนมีภาวะวิกฤต ความเครียดสูง 
ควรจัดชวงพบพิเศษเพื่อการปรึกษากับนักจิตวิทยา 
หรือสงตอนักวิชาชีพการชวยเหลือดานจิตใจท่ีมีความ
ชำนาญ สำหรับโปรแกรมอาจมีไดทั้งแบบมาราธอน

ตอเนือ่งรายวนัสำหรับสมาชกิท่ีมีเวลาพบกลุมไดนอย
ในชวง 1- 2 สัปดาห และโปรแกรมรายสัปดาหท่ียาวนาน
กวา 1 เดือน เม่ือส้ินสุดกลุมแตละคร้ังควรมีการประเมิน

ผลการเรียนรู และหลังส้ินสุดโปรแกรมควรมีการติดตาม
ความกาวหนา รวมท้ังใหกำลังใจผูเสวนาแตละคนใน
ชวีติประจำวนัเปนระยะๆ อยางนอยในชวง 3-6 เดือน
แรก  

การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทย 
พีรเทพ  รุงคุณากร, ชิดชงค  นันทนาเนตร 
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 2.3. ทำงานอยางเปนระบบและมี
เครือขายสนับสนุน ภายหลังการจัดกิจกรรมปรับเปล่ียน
มโนทัศนแลว จำเปนตองมีการติดตามดูแลชวยเหลือ
สตรีอยางตอเนื่องสิ่งน้ีเปนแนวปฏิบัติที่จำเปนและ
สอดคลองกับปญหา ความตองการและธรรมชาติใน
การพัฒนาตนของสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง ซึ่ง
ตองการผูสนบัสนนุชวยเหลอืจากครอบครัว เพือ่น และ
ชุมชน รวมทั้งกระบวนการสังคมสงเคราะหและ 
สหวิชาชพีท่ีเก่ียวของในเชงิรุก โดยเฉพาะอยางย่ิง ใน
กรณีทีส่ตรีปราศจากญาตมิติร หรือเลือกท่ีจะไมเขาพ่ึง
ญาติมิตรหนวยงานท่ีเก่ียวของจำเปนตองเขาชวยเหลือ 
รวมทัง้ทำหนาทีแ่ทนญาตมิติร  

 2.4. จดัโปรแกรมการปรบัเปลีย่นมโนทัศน 
สำหรับชายผูกระทำความรุนแรง และผูตองขังใน 
การกระทำความผิดจากการกระทำความรุนแรงตอสตรี 
นอกจากนี้ควรนำวิธ ี TEP ไปประยุกตใชในประชากร
กลุมอ่ืนท่ีประสบปญหาและการกดข่ีทางสังคม เชน 
คนกลุมรากหญา กลุมเยาวชนและสตรีผูดอยโอกาส  
ผูพิการและญาติ กลุมผูใชแรงงาน กลุมผูไมมีงานทำ 
ผูตองขงั หรือชนกลุมนอยเปนตน นอกจากน้ี วธิ ี TEP 
ยงัสามารถประยกุตใชกบัอบุตักิารณทีเ่ปนปญหา เชน 
ผูไดรับผลกระทบจากพิบัติภัย การจัดการศึกษาเพ่ือ
อนุรกัษสิง่แวดลอม หรือสถานการณเฉพาะตางๆ เชน 
ใชในประเด็นปญหาสิทธิมนษุยชน การเรียนรูในสถาน
ประกอบการที่ประสบปญหาวิกฤต หรือกลุมอุตสาห
การและผูประกอบการท่ีมีปญหารวมกัน การจัดการ

ศึกษาสำหรับผูใชแรงงาน การพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ
ตางๆ การพัฒนาพลังอำนาจในกลุมสตรีและเยาวชน 
และการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู หรือแมแตในการ

ศกึษาทางไกล และอนิเตอรเนต็ 
3. ขอเสนอแนะเชงิการศึกษาตอเน่ือง 
 3.1. การศึกษาวิจัยในดานน้ีตองคำนึง

ถึงตัวแปรแทรกซอนที่อยูนอกเหนือการควบคุม และ

เปนขอจำกัดเชน ระยะเวลาของการวิจัยในบานพัก
ฉกุเฉิน ซึง่สตรอียูอาศัยในระยะส้ัน รวมทัง้ทีง่านวิจยัน้ี

เปนสวนหน่ึงของหลกัสูตรการศึกษา ทำใหไมสามารถ
ติดตามผลไดในระยะยาวได ในขณะท่ีธรรมชาติของ
การเรียนรูแบบปรับเปลี่ยนมโนทัศน และพัฒนาการ
ดานตางๆ ของบุคคลตองการเวลาในการเปล่ียนแปลง
และตดิตามผล  

 3.2. การศึกษาวิจัยควรใหความสำคัญ
กับการพัฒนาส่ืออุปกรณสนับสนุนการปรับเปล่ียน
มโนทัศนและการศึกษาในกลุมประชากรตางๆ ที่
หลากหลายเพ่ิมขึน้ Taylor (2007: 173-191; 2008: 5-
15) และ Willink, Williams, Nelson (2006) ชีว้า งาน
วจิยัท่ีควรเรงศกึษาเพ่ิมมากข้ึนคอื งานวจิยัท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนาเคร่ืองมือเชิงเทคนิคใหมๆ หรือใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาเก่ียวของ เชน โปรแกรม
ออนไลน และคอมพิวเตอรสื่อสาร เปนตน รวมไปถึง
การศึกษาในกลุมประชากรอื่นๆ ทั้งประชากรของการ
ศึกษาในระบบและนอกระบบและปรับใชแนวคิดและ
แนวทางของการปรับเปล่ียนมโนทัศนไปอยางกวางขวาง 
ทัง้น้ี ควรมกีารศึกษาและพฒันาในกลุมประชากรท่ีอยู
ในวกิฤตการณและความทาทายรวมสมยัเปนอยางยิง่ 
เชน ในการปรับเปล่ียนมโนทัศนของผูประสบวิบัติภัย 
คูของความขัดแยงและการกดข่ี หรือแมแตสังคมผูสูงอายุ 
กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้สำเร็จลุลวงไดดวยการมีสวนรวม
อยางย่ิงจากบุคคลหลายทาน หลายฝาย ไดแก อาจารยท่ี
ปรกึษาท้ัง 3 ทาน ประกอบดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.
ชิดชงค นันทนาเนตร อาจารย ดร.ภัทรพล มหาขันธ 

และผูชวยศาสตราจารย ดร. นวลฉว ีประเสรฐิสุข รวม
ท้ังอาจารย ดร. เมทินี พงษเวช ผูทรงคุณวุฒิ และผูชวย
ศาสตราจารย ดร. คีรีบูน จงวุฒิเวศย ประธานกรรมการ

สอบโครงรางและวิทยานิพนธ อีกท้ังยังมีผูเช่ียวชาญ
ในดานตางๆ ท่ีกรุณาตรวจสอบนวัตกรรมและเคร่ืองมือ
การวิจยั ตลอดจนใหคำแนะนำท่ีเปนประโยชนตอการ
วิจัยนี ้สำหรับการทำงานภาคสนาม ผูวิจัยไดเรียนรู
อยางมากจากกลุมตวัอยางผูรวมในงานวิจยันีท้กุทาน 

การแบงปนประสบการณทีเ่กิดขึน้ ทัง้สวนทีเ่ปนความ

การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนของสตรีไทย 
พีรเทพ  รุงคุณากร, ชิดชงค  นันทนาเนตร 
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เจ็บปวดและการพฒันาตนของทกุทานมคีณุคาอยางมิ
อาจประเมินได พรอมกนัน้ีผูวจิัยยังไดความชวยเหลือ
อยางยิ่งจากผูชวยผูวิจัย ไดแก คุณจรรยา วีรพลเทพ 
และคุณแสงเดือน จันทรศิริศรี อีกท้ังผูบริหาร นักวิชาชีพ
ดานสังคมสงเคราะหและจติวิทยา และเจาหนาท่ีตางๆ 
ของหนวยงานที่ผูวิจัยเขาไปทำการศึกษา ตลอดจน
การสนบัสนนุตางๆ จากครอบครัว ครบูาอาจารย และ
มติรสหายใกลชดิ ผูวจิยัขอขอบคุณทกุทาน ทัง้ทีไ่ดเอย
นามและแมมิไดเอยนามไว ณ ที่นี ้ผูวิจัยระลึกรูและ
ซาบซ้ึงในน้ำใจไมตรีและการชวยเหลือของทุกทานเสมอ 
และหวังวางานวิจัยคร้ังนี้จะมีคุณคาตอการยุติความ
รนุแรงตอสตรแีละผูกระทำความรุนแรงทัง้ปวง 
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ตองกาวขามอาณาเขตที่ตะวันตกเปนศูนยกลางของ

องคความรูทั้งหมด หันมาใหความสนใจองคความรู
อื่นๆ ที่อยูนอกเหนือองคความรูที่ชาวตะวันตกเปน 
ผูกำหนด และใหความสำคัญตอองคความรูทองถิ่น 

/ความรูพื้นบานท้ังในและนอกอาณาเขตท่ีมีตะวันตก
เปนศูนยกลาง 

Paraskeva ไดพิจารณาศาสตรดาน 
หลักสูตรจากมุมมองเชิงประวัติศาสตร โดยการอุปมา
เปรียบเทียบวา “หลักสูตร” เปนเสมือน “สายน้ำ” กลาว

บทปริทัศนหนังสือ 

บทปริทัศนหนังสือ 
ออมสิน จตุพร, มรรัตน วัฒนาธร 

 

*    นักศึกษาดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
** ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจำภาควิชาหลกัสตูรและวิธสีอน คณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลยันเรศวร 
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คือ หลักสูตรมีลักษณะไมคงท่ี มีลักษณะเปนพลวัตร 
มีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพบริบทท่ีแตกตางกัน
ดั่งสายน้ำท่ีไหลอยูตลอดเวลา ไมอยูนิ่ง ณ ที่แหงใด
แหงหน่ึง ดังนั้น การเปรียบเทียบดังกลาวชวยใหเกิด
ความเขาใจวาศาสตรดานหลักสูตรมีวิวัฒนาการมา
อยางไร รวมถึงเหลานักวิชาการดานหลักสูตรท่ีมี
พื้นฐานความเช่ียวชาญแตกตางกันพยายามทำให
องคความรูของกลุมตนกลายเปนองคความรูกระแส
หลักในศาสตรดานหลักสูตร เฉกเชนเดียวกับความ
พยายามท่ีจะควบคุมการไหลของสายน้ำน่ันเอง 
Paraskeva ไดเสนอทฤษฎีหลักสูตรท่ีเปนพลวัตร 
ในบริบททางสังคม-วัฒนธรรมของพ้ืนท่ีตางๆ เพ่ือ
ทาทายทฤษฎีวาดวยความรูความจริงแบบตะวันตก
เปนศูนยกลาง และเพ่ือตอบสนองตอองคความรูที่
หลากหลายในศาสตรดานหลักสูตร Paraskeva โตแยง
วา ความไมมีเอกลักษณหรือขอบเขตที่แนนอนใน
ศาสตรเปนเร่ืองจำเปนอยางย่ิงตอการบรรลุเปาหมาย
ของหลักสูตรท่ีมีความยุติธรรมทางสังคม เน่ืองจาก
องคความรูแบบตะวันตกเปนศูนยกลางมีอิทธิพล
ครอบคลุมศาสตรดานหลักสูตร ซึ่งรวมถึงการทำให
องคความรูอื่นๆ ถูกกดทับหรือไมมีพื้นท่ีในการ
แสดงออก  

ทฤษฎีหลักสูตรแบบพลวัตรไดใหแนวคิด
เก่ียวกับธรรมชาติของความรู/หลักสูตรวาเปนสิ่งที่
มนุษยสรางข้ึนจากกระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคม

ที่เรียกวา วาทกรรม (Discourse) ในบริบททางสังคม 
วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และประวัติศาสตรที่มี
ลักษณะจำเพาะ ดังน้ันจึงมิไดมีความเปนกลาง มิได
มีอยูหนึ่งเดียวแตมีลักษณะที่เปนพหุลักษณ ความรู/
หลักสูตรจึงเปนส่ิงท่ีไมสามารถวางแผนเพ่ือการควบคุม

หรือตัดสินความถูกตองไดแนนอน แตขึ้นอยูกับการ
ตีความของผูรับรูซึ่งมีจุดยืนและอัตลักษณที่แตกตาง
กันอันเน่ืองมาจากการมีภูมิหลังท่ีแตกตางกัน นอกจาก

นั้นความรู/หลักสูตรยังมีลักษณะเปนพลวัตทำใหไม
สามารถควบคุม คาดการณและทำนายได ดังน้ันความรู

/หลักสูตรจึงมีลักษณะจำเพาะในดานประวัติความ
เปนมา เปนอัตวิสัย มีความสุนทรีย และเกี่ยวของกับ
ปจเจกบุคคลที่ไมสามารถดำเนินการควบคุมไดแบบ
เครื่องจักรกลน่ันเอง (อภิภา ปรัชญพฤทธ์ิ 2555 : 
156-157) 
ความขัดแยงของทฤษฎีหลักสูตร: การทาทาย
ปรัชญาวาดวยความรูความจริงแบบตะวันตก
เปนศูนยกลาง 

ก ร ะ บ ว น ทั ศ น ก า ร พัฒน า ห ลั ก สู ต ร 
(Curriculum development paradigm) มีที่มาจาก
หลักการทางวิทยาศาสตรที่ใชในกระบวนการผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรม มโนทัศนสำคัญเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตตามสายพานภายในโรงงาน
อุตสาหกรรมไดถูกนำมาเปรียบเทียบกับการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามแนวการ
บริหารจัดการทางวิทยาศาสตร นักวิชาการดาน
หลักสูตรสวนใหญยอมรับมโนทัศนดังกลาวและมอง
วาสามารถนำมาประยุกตใชในกระบวนการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนไดเปนอยางดี (องอาจ นัยพัฒน 
2553 : 4) โดยกระบวนทัศนการพัฒนาหลักสูตรจะ
ใหความสำคัญกับการวางแผนการจัดการศึกษาเพ่ือ
ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงการสรางเอกสาร
หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรใหมีคุณภาพ
เพ่ือใหผูนำหลักสูตรไปใชซึ่งก็คือครู/ผูสอน สามารถ
นำแผนการจัดการศึกษาไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

นั่นเอง  
ในยุคเฟองฟูของเมืองอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ การขยายตัวของพลเมืองชาวอเมริกัน และการ
อพยพเขามาตั้งถ่ินฐานของพลเมืองเชื้อสายตางๆ สง
ผลใหหลักสูตรกลายเปนเครื่องมือสงผานอุดมการณ

ของรัฐไปสูพลเมืองท่ีมีจำนวนมหาศาล ผูเช่ียวชาญ
ดานหลักสูตรจึงตองออกแบบหลักสูตรอยางมีระบบ
ระเบียบชัดเจนซ่ึงเริ่มตนจากการกำหนดวัตถุประสงค

หลักสูตร ตามดวยการกำหนดโครงสรางเน้ือหา  
วิธีการถายทอดเน้ือหาไปจนถึงวิธีการประเมินผลลัพธ

บทปริทัศนหนังสือ 
ออมสิน จตุพร, มรรัตน วัฒนาธร 
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การเรียนรูซึ่งคาดวาควรจะสอดคลองกับวัตถุประสงค
ที่กำหนดไว ในที่สุดการพัฒนาหลักสูตรไดกลายเปน
กิจกรรมของนักวิชาการท่ีตองใชความรูความชำนาญ
เฉพาะทางเพ่ือการสรางหลักสูตรน่ันเองดังนั้น 
การพัฒนาหลักสูตรจึงใหความสำคัญกับการสราง
กฏเกณฑ การกำหนดประสิทธิภาพ และการกำกับ
ควบคุม และในขณะเดียวกันควรมีความสอดคลอง
กับความตองการของพลเมืองที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
(Pinar, Reynolds, Slattery & Taubman 2006 : 6) 

นอกจากนั้น การพัฒนาหลักสูตรตองมี 
ความสอดคลองสัมพันธกับการออกแบบหลักสูตร 
การนำหลักสูตรไปใช และการประเมินผลหลักสูตร 
อยางไรก็ตามศาสตรดานหลักสูตรในปจจุบันเกิดการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm shift) ที่เคยถูก
ครอบงำโดยหลักการทางวิทยาศาสตรเปนหลัก ใน
ยุคน้ีเกิดกระบวนทัศนที่ใชในการศึกษาหลักสูตรและ
ความสัมพันธกับพื้นฐานการศึกษาโดยมองวา  
ครูอาจารย และนักปฏิบัติในวงการศึกษามิใชชาง
เทคนิค (Technicians) ท่ีตองปฏิบัติตามนโยบายของ 
ผูที่มีอำนาจเหนือกวาโดยปราศจากการคิดไตรตรอง
เชิงวิพากษเทานั้น หากตองใหความสำคัญกับความ
ซับซอนที่อยูในบริบทเชิงนิเวศวัฒนธรรม การเมือง 
สังคม และเศรษฐกิจอีกดวย กระบวนทัศนการพัฒนา
หลักสูตรจึงกลายเปนกระบวนทัศนที่มีความสำคัญ
นอยลง โดยกระบวนทัศนการทำความเขาใจหลักสูตร 

(Understanding Curriculum) กลายเปนกระบวน
ทัศนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงท่ีเขามาแทนท่ีในฐานะที่
เปนวาทกรรมหลักสูตรรวมสมัยนั่นเอง  

กระบวนทัศนการทำความเขาใจหลักสูตร
จึงเปนเครื่องมือที่นักวิชาการดานหลักสูตรสามารถ

นำไปใชเพื่อทาทายสภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นในสังคม
โลกยุคปจจุบัน การทำความเขาใจหลักสูตรใหความ
สำคัญกับประสบการณชีวิตหรืออัตชีวประวัติของบุคคล 

(Autobiography) และใหกระบวนทัศนใหมทางการ
ศึกษาท่ีกาวขามขอบเขตกระบวนทัศนการพัฒนา

หลักสูตร ในป 1970’s สมาคมและองคกรนักวิชาการ
ที่ทำงานดานการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรได
รวมกันสรางนิยามใหมใหแกศาสตรดานหลักสูตร 
โดยการนำอัตชีวประวัติมาเปนเครื่องมือในการสราง
ความเขาใจที่ลึกซ้ึงเก่ียวกับหลักสูตรและสาระสำคัญ
ของการศึกษา จึงกลาวไดวาประชาคมนักวิชาการใน
ศาสตรดานหลักสูตรมีความพยายามท่ีจะปฏิรูป
กระบวนทัศนการพัฒนาหลักสูตรไปสูการทำความ
เขาใจหลักสูตรในฐานะท่ีเปนตัวบทอันหลากหลาย 
กลาวโดยละเอียดก็คือ นับตั้งแตชวงตนทศวรรษที่ 
1970’s เปนตนมา แนวคิดหลักสูตรตามกระบวนทัศน
การศึกษาแนวสมัยใหมนิยม เร่ิมถูกทาทายโดยนักการ
ศึกษาแนวปฏิรูป (Reconceptualists) ซึ่งตอมาได
พัฒนาเปนกระบวนทัศนการศึกษาเชิงวิพากษและ
หลังสมัยใหมนิยม หนึ่งในนักการศึกษาแนวปฏิรูปที่
สำคัญ คือ William Pinar ที่วิจารณวาการนิยาม
หลักสูตรเปนคำนามวาลูวิ่ งนั้นเปนการตีความ 
ที่คลาดเคลื่อน โดยเสนอวาแทจริงแลวคำวา currere 
ควรแปลเปนคำกริยาวาการว่ิงในสนามแขง (the 
running of the race) ดังนั้นหลักสูตรในที่นี้ จึงหมาย
ถึง การเดินทางเพ่ือคนหาตนเอง (internal journey) 
โดยการตีความและสรางความหมายใหมใหกับชีวิต
ของตนเองดวยกระบวนการสรางและสะทอนความ
คิดจากอัตชีวประวัติ (autobiographical reflect) 

จุดหมายปลายทางของหลักสูตรน้ีคือ การชวยใหผู
เรียนเขาใจตนเองและการปลดปลอยใหผูเรียนเปน
อิสระจากขอจำกัดอันเกิดจากธรรมเนียมปฏิบัติ  

ลัทธิความเชื่อและจิตใจที่คับแคบ และชวยใหเห็น
โอกาสและความเปนไปไดใหมในชีวิตท้ังสำหรับตนเอง  
ผูอื่น และสังคมโลก (Schubert, 1986) 

นอกจากนั้นใจความสำคัญจากหนังสือ 
Understanding Curriculum เขียนโดย Pinar, 
Reynolds, Slattery & Taubman (2006) ไดอธิบาย

ความหมายของ “การทำความเขาใจหลักสูตร”  
(Understanding Curriculum) ในฐานะตัวบท 

บทปริทัศนหนังสือ 
ออมสิน จตุพร, มรรัตน วัฒนาธร 
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อันหลากหลาย รูปแบบของตัวบทตางๆ ท่ีคณะผูเขียน
ไดอธิบายไวน้ันมีความครอบคลุมท้ังเชิงประวัติศาสตร 
การเมือง สุนทรียภาพ ปรากฏการณ และอัตชีวประวัติ 
แกนแกนสำคัญของการทำความเขาใจหลักสูตรมี
ความสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกันกับกระบวน
ทัศนการศึกษาเชิงปฏิรูปท่ีนำเสนอโดย William Pinar 
เพ่ือใชปฏิรูปกระบวนทัศนในศาสตรดานหลักสูตร 
แนวคิดและแนวการปฏิบัติของการทำความเขาใจ
หลักสูตรมีความแตกตางจากกระบวนทัศนการพัฒนา
หลักสูตรที่มองหลักสูตรวา เปนเรื่องของกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและเนนความมีประสิทธิภาพทาง
สังคม ซ่ึงการทำความเขาใจหลักสูตรไมใหความสำคัญ
กับกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความมี
ประสิทธิภาพทางสังคมท่ีเนนการทดสอบและการ
บรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กำหนดโดยรัฐ หากแต
หลักสูตรมีลักษณะเชิงปรัชญา เก่ียวกับปจเจกบุคคล 
และกระบวนการไตรตรองประสบการณชีวิตในบริบท
ของการศึกษาอยางลึกซ้ึง ในบทปริทัศนหนังสือฉบับ
น้ีผูเขียนไดนำกระบวนทัศนการทำความเขาใจหลักสูตร 
(Pinar 2003) มาใชพิจารณาหลักสูตรในฐานะที่เปน
ตัวบทแบบพลวัตร ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดของนักวิชาการ
ที่ตองการพัฒนาใหศาสตรดานหลักสูตรมีความ
กาวหนาและนำไปสูการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน
ใหมทางการศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้  

ในบทท่ี 1 เร่ือง “ธรรมชาติของความขัดแยง” 

Paraskeva ไดอธิบายประเด็นเร่ืองความขัดแยงใน
ศาสตรดานหลักสูตรโดยใชมุมมองเชิงประวัติศาสตร 
โดย Paraskeva ไดวิพากษวิจารณถึงวิธีการท่ีหลักสูตร

ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในระดับตางๆ ได
พยายามหลบเล่ียงไมใหความขัดแยงทางความคิด
เกิดขึ้น รวมถึงทำการผลิตซ้ำความไมเทาเทียมกัน

ทางสังคมผานหลักสูตรแฝง (Hidden Curriculum) 
ซ่ึงแกนแกนสำคัญของความขัดแยงตางๆ น้ีเปนเสมือน

ชุดของความรูที่ถูกกำหนดไวแลวลวงหนา คำถามที่
นักการศึกษาเชิงวิพากษจำเปนตองถามคือ ความรู

อะไรท่ีผูเรียนจำเปนตองรู Paraskeva (2011 : 22) 
ไดกลาวถึง ธรรมชาติของความขัดแยงซ่ึงถูกกำหนด
โดยสภาพบริบทที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาทั้ง
รูปแบบและเน้ือหาสาระ เปนความขัดแยงท่ียังคงดำรง
อยูในสังคมและมีสถาบันการศึกษาเปนเคร่ืองมือใน
การถายทอดแนวคิด/อุดมการณดังกลาวใหกวางขวาง
ออกไปสูเด็กและเยาวชนของสังคมนั้นๆ นอกจากนั้น
ผูเขียนไดยอนกลับไปศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา
เชิงวิพากษ เชน Michael Apple, Henry Giroux และ 
William Pinar รวมถึงนักการศึกษาแนวปฏิรูปวาแนวคิด
ดังกลาวไดทาทายวาทกรรมความรูกระแสหลักและ
ความรูที่ถูกกดทับไวในศาสตรดานหลักสูตรอยางไร  

ในบทท่ี 2 เรื่อง “การตอสูเพ่ือใหเปนอิสระ
จากการควบคุมความรู” เปนการนำเสนอบทบันทึก
เชิงประวัติศาสตรของศาสตรดานหลักสูตรในสหรัฐ
อเมริกาตั้งแตป 1890’s จนถึงตนศตวรรษท่ี 20 การ
อธิบายความขัดแยงและความไมลงรอยกันของกระบวน
ทัศนในศาสตรดานหลักสูตร รวมถึงการตอสูระหวาง
นักวิชาการดานหลักสูตรที่ยึดถือกระบวนทัศนในการ
มองหลักสูตรแตกตางกันเพ่ือใหกระบวนทัศนของกลุม
ตนไดรับการยอมรับ กลาวคือกระบวนทัศนสมัยใหม
นิยม (Modernist paradigm) ไดใหมุมมองเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของความรูและการเรียนรูที่สอดคลองกับ
ปรัชญาแนวปฏิฐานนิยม (Positivism) ที่มีขอสมมติ
วาความรูคือสัจธรรม กฎและขอเท็จจริงท่ีดำรงอยู

อยางเปนกลางตามธรรมชาติแยกออกจากผูรับรู โดย
บุคคลจะสามารถเขาถึงความรูน้ีไดดวยวิธีการแสวงหา
ความรูตามหลักการทางวิทยาศาสตรท่ีเนนความสำคัญ
ของความเท่ียง ความตรง และความเปนวัตถุวิสัยของ
ขอความรูที่คนพบ นอกจากน้ีความรูเปนส่ิงท่ีสามารถ

ศึกษาแบบแยกสวนได ดังนั้นในดานนิยามเก่ียวกับ
ความหมายของ “ความรู” และกระบวนการของ
หลักสูตรน้ัน มองวาความรู/หลักสูตรคือ พิมพเขียว  

(Blueprint) สำหรับนำไปจัดการเรียนการสอน  
รูปแบบของหลักสูตรจะดำรงอยูคงที่ (static) และ 
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ไมมีการเปล่ียนแปลงไมวาจะนำไปใชในสถาบันการ
ศึกษาแหงใด Tierney (2002) นักการศึกษาเชิงวิพากษ
และหลังสมัยใหมนิยมวิจารณวา รูปแบบหลักสูตร
ลักษณะนี้ดำรงอยูเสมือนวามีความเปนกลางหรือไร
เดียงสา กลาวคือมิไดสนับสนุนลัทธิความเชื่อใด  
รูปแบบหลักสูตรเหลาน้ีมิไดใหความสำคัญกับประเด็น
ความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ชนชั้น 
และเพศสภาพของผูสอนและผูเรียนวามีผลกระทบ
ตอหลักสูตรอยางไร หรืออาจกลาวไดวาการจัดรูป
แบบหลักสูตรในลักษณะน้ีสะทอนขอสมมติวาไมวา
จะนำหลักสูตรรูปแบบใดไปใชในบริบทของสถาบันที่
มีภูมิหลังทางสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตรที่
แตกตางกันเพียงใด ก็จะยังคงเปนรูปแบบหน่ึงเดียวกัน
อยูเชนเดิม ดังนั้นนักการศึกษาเชิงวิพากษจึงวิจารณ
วาการจัดรูปแบบหลักสูตรในลักษณะน้ีมองขามความ
หลากหลายทางคานิยม ความเชื่อ และจิตวิญญาณ 
ที่แฝงอยูในหลักสูตรแตละรูปแบบน่ันเอง นอกจาก
นั้น Paraskeva ไดวิพากษวิจารณงานและแนวคิด
ของนักทฤษฎีหลักสูตรคนสำคัญในวงการวิชาการ 
เชน Frank Ward, Elliot Eisner และ William Doll 
โดย Paraskeva อธิบายวานักทฤษฎีหลักสูตรเหลานี้
เปนผูบุกเบิกแนวคิดการตอสูเพ่ือใหเปนอิสระจาก
การควบคุมความรูโดยกลุมคน องคกร หรือสถาบันที่
มีอำนาจเหนือกวานั่นเอง  

ในบทที่ 3 เร่ือง “เคร่ืองมืองายๆ สำหรับ
ปรากฏการณรายแรงถึงแกชีวิต” ผูเขียนใหความสำคัญ
กับความขัดแยงภายในศาสตรดานหลักสูตรและทฤษฎี

หลักสูตรชวงตนศตวรรษท่ี 20 ในสหรัฐอเมริกา ใน
ชวงเวลาน้ันบริบททางสังคมของสหรัฐอเมริกาไดเผชิญ
กับความทาทายอยางรุนแรงจากระบบทุนนิยมท่ีเนน

การผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรม Paraskeva ได
สำรวจแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับโดย
ทั่วไปในขณะน้ัน ตัวอยางเชน แนวคิดเชิงธรรมชาติ

และมนุษยนิยมของ Harris และ Elliot การศึกษาแบบ
สำเร็จรูปของ Prosser การศึกษาสายอาชีวศึกษาของ 

Snedden และรูปแบบการศึกษาที่เนนประสิทธิภาพ
ทางสังคมของ Bobbitt และ Charters ในยุคน้ี ศาสตร
ดานหลักสูตรมีแนวคิด/ทฤษฎีที่เปนฐานคิดในศาสตร
มากจนเกินไป ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่นักการศึกษาและ
นักวิชาการดานหลักสูตร เชน Dewey, Inglis, Bode, 
Kilpatrick และ Ayers มีมุมมองตอนิยามของหลักสูตร
และความหมายของการศึกษา (Education) แตกตาง
กันออกไป จึงทำใหศาสตรดานหลักสูตรขาดความ
เปนหนึ่งเดียวกันหรือการมีเอกลักษณที่ชัดเจนนั่นเอง  

ในบทที่ 4 เรื่อง “การถือกำเนิดของหลักสูตร
รูปแบบ Ralph Tyler” ผูเขียนบรรยายถึงการเขามา
ของหลักสูตรรูปแบบ Tyler และกระบวนการกลาย
เปนแนวทางหลัก (Dominant) ในศาสตรดานหลักสูตร 
Paraskeva (2011 : 73) กลาววา Tyler เปนผูมีชัย
เหนือกระบวนทัศนหลักสูตรของนักวิชาการทานอ่ืนๆ 
ในยุคศตวรรษที่ 20 กลาวคือ Tyler ไดบูรณาการ
แนวคิดและแนวปฏิบัติในศาสตรดานหลักสูตรท้ังที่
เปนแนวทางหลักและแนวทางอ่ืนๆ ท่ีไดรับการยอมรับ
นอยกวาเขาดวยกันจนกลายเปนรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการศึกษาแบบ Tyler อยางไร 
ก็ตามแนวคิดของ Tyler ก็ยังมีประเด็นท่ีไดรับการ
วิพากษวิจารณอยางรุนแรง Paraskeva กลาวโตแยง
วารูปแบบหลักสูตรของ Tyler (Tyler’s rationale)  
“ไดสรางพืน้ทีท่ีท่ำใหความเปนมนุษยลดลง เสยีงตางๆ 
ถูกกดทับและทำใหไมไดยิน สิ่งเหลานี้เปนประเด็น

พื้นฐานของการศึกษาท่ีการเมืองเขามามีบทบาทเปน
ผูเลนผูแสดงท่ีสำคัญ ส่ิงน้ีจึงเปนหัวใจของการตัดสินใจ
ทางนโยบายการศึกษาท่ี Tyler มิไดใหความสำคัญ 

รวมถึงการละเลยการวิเคราะหบทบาทสำคัญที่แสดง
โดยกลุมอิทธิพลหรือกลุมผลประโยชนที่มีสวนอยาง
มากตอการตัดสินใจในการจัดหลักสูตรและการศึกษา” 
ในบทน้ี Paraskeva ไดสะทอนแนวคิดของนักวิชาการ
ดานหลักสูตรเชิงวิพากษ เชน Apple (2001) ท่ีอธิบาย

อยางชัดเจนวา หลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรฉบับ
ทางการตามแนวคิดของ Tyler ชวยสนับสนุนความ
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ถูกตองแบบปราศจากขอโตแยงใดๆ ของชนช้ันปกครอง
ที่กำหนดวัฒนธรรม แนวคิด และอุดมการณ และ
ทำการสงผานแนวคิดเหลาน้ันใหคงอยูสืบไปในสังคม
ผานการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน หลักสูตร 
จึงเปนรูปแบบหน่ึงของการเมืองเชิงสังคมวัฒนธรรม 
(Socio-cultural politics) หรือเปรียบไดกับสมรภูมิ
การตอสูทางสังคมวัฒนธรรม ดังนั้นจึงไมมีความ
เปนกลางและใหความสนใจเปนพิเศษในการวิเคราะห
หลักสูตรแฝง ซึ่งหลักสูตรแฝงหมายถึงผลลัพธที่ไมได
คาดหวังใหเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการศึกษา ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการเรียนรูอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการ การเรียนรูแบบไมเปนทางการซ่ึงถือเปนสวน
ของหลักสูตรแฝงมีความครอบคลุมสภาพแวดลอม
ทั้งมวลที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียน ที่บอยครั้ง
จะแฝงอยูในพฤติกรรมที่มีอคติของผูสอนนั่นเอง  

ในบทที่ 5 เรื่อง “การไปสูทางออกที่ดีกวา” 
ผูเขียนไดศึกษาอยางละเอียดวาผลท่ีเกิดข้ึนตามมา
หลังจากเหตุการณสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดทำใหเกิด
ความทาทายใหมในศาสตรดานหลักสูตรอยางไร โดย
รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเนนประสิทธิภาพทางสังคม
มิใชแนวทางหลักในการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนอีก
ตอไป ความตองการของสังคมในยุคหลังสงครามได
เรียกรองใหเกิดการศึกษาเพ่ือการดำรงชีวิตหรือการ
ศึกษาที่สอดคลองกับสภาพบริบทวิถีชีวิตของผูเรียน
ที่เปนจริง Paraskeva (2011 : 94) เชื่อวาการศึกษา

รูปแบบนี้ถือเปนการเกิดใหมของรูปแบบการจัด
หลักสูตรและการศึกษาที่ Bobbitt และ Charters  
ไดเคยเสนอไวในทศวรรษกอนๆ รูปแบบที่เกิดใหมนี้

ใหความสำคัญกับธรรมชาติและความเปนมนุษย 
รวมถึงประเด็นปญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน 
อยางไรก็ตามนักวิชาการคนสำคัญท่ีมีอิทธิพลอยาง

มากในศาสตรดานหลักสูตรจะยังคงเปน Tyler แต 
Schwab ก็เปนนักวิชาการแนวปฏิรูปอีกทานท่ีตอตาน

กระบวนทัศนปฏิฐานนิยมและพฤติกรรมนิยมซ่ึงกำหนด
แบบแผนการจัดการศึกษาในโรงเรียนตางๆ ทั่วสหรัฐ

อเมริกา 
ในบทที่ 6 เรื่อง “การเรียกรองใหหลักสูตรมี

ความสัมพันธกับบริบทสังคม” ผูเขียนนำเสนอราย
ละเอียดกระแสความกดดันดานสังคม การเมือง และ
อุดมการณความเช่ือที่สหรัฐอเมริกาจำตองเผชิญใน
ชวงทศวรรษ 1960’s กลาวคือ สงครามเวียดนามและ
ความเคลื่อนไหวไปสูสงครามกลางเมืองกอใหเกิด
ความทาทายอยางมหาศาลแกนักทฤษฎีหลักสูตร 
การที่นักเรียนนักศึกษากอการปฏิวัติเพื่อตอตานการ
แบงแยกเช้ือชาติ การเรียกรองความยุติธรรมทางสังคม 
และการจัดหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการอัน
หลากหลายของผูคนในสังคมพหุวัฒนธรรม ลวนมี
อิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงภายในศาสตรดานหลักสูตร 
หลักสูตรท่ีสอดคลองกับบริบทและบทบาทหนาท่ีเชิง
สังคมวัฒนธรรมของสถาบันการศึกษากลายเปนแกน
แกนสำคัญในงานของนักวิชาการ เชน Du Bois ใน
บทน้ียังกลาวถึงงานของนักวิชาการแนวมารกซิสต
รวมสมัย เชน Michael Apple, Michel Foucault 
และ Henry Giroux ในฐานะที่เปนผูทาทายแนวคิดที่
มีตะวันตกเปนศูนยกลางขององคความรู/หลักสูตร 
ซึ่ง อภิภา ปรัชญพฤทธ์ิ (2555 : 219) กลาววา 
นักวิชาการในกลุมนี้อธิบายถึงปรากฏการณการผลิต
ซ้ำทางสังคมและเหตุผลที่ทำใหการศึกษามิไดชวยให
นักเรียนนักศึกษาท่ีมีภูมิหลังจากชนช้ันแรงงานมีโอกาส

ที่จะเล่ือนชั้นทางสังคม โดยเสนอทฤษฏีสมนัย 
(Correspondence theory) ท่ีต้ังขอสังเกตวาเด็กท่ีมา
จากครอบครัวชนชั้นแรงงาน เม่ือเติบโตและจบ 
การศึกษาออกไปจากโรงเรียนมักหนีไมพนท่ีจะกลับ

ไปอยูในชนชั้นเดียวกับบรรพบุรุษของตน ในขณะ 
ที่ทฤษฎีการตอตานและ/หรือการผลิตซ้ำทางสังคม 
(Resistance theory and/or Cultural reproduction 

theory) ชี้ใหเห็นบทบาทของสถาบันการศึกษาในการ
สืบสานความไมเทาเทียมระหวางชนช้ัน โดยการปฏิเสธ
ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural capital) ของชนช้ันแรงงาน
ซึ่งสงผลใหเด็กเหลานี้ตอตานการเรียน มีผลการเรียน
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ที่ไมดี และสูญเสียโอกาสในการเล่ือนชั้นทางสังคม  
ในบทที่ 7 เร่ือง “กำเนิดและความสำคัญ

ของสายธารแหงหลักสูตรบนฐานคิดเชิงวิพากษ” 
Paraskeva อธิบายประเด็นเชิงวิพากษวา ศาสตร
ดานหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองและมี
แนวทางในการพิจารณาหลักสูตรหลากหลายแนวทาง
เกินไป เพ่ือใหผูอานเขาใจบริบทเก่ียวกับความกดดัน
ดานสังคม การเมือง และอุดมการณความเชื่อใน
ปจจุบัน Paraskeva ไดกลาวยอนกลับไปในศตวรรษ
ท่ี 19 เพ่ือใหผูอานมองเห็นความสัมพันธระหวางกระแส
ความกดดันทางสังคมท่ีมีตอสถานภาพของศาสตร
ดานหลักสูตรรวมสมัย นอกจากนั้นผูเขียนไดใหความ
สำคัญตอการเคล่ือนไหวเพ่ือการปฏิรูปสังคมท่ีมีความ
ยุติธรรมโดยการอธิบายท่ีมาของนักการศึกษาแนว
พิพัฒนาการนิยมและนักการศึกษาแนววิพากษ 
Paraskeva ไดวิพากษสภาพความขัดแยงท่ีดำรงอยู 
การแสวงหาความหมายใหมใหแกการศึกษา และ
กระแสความกดดันตางๆ ที่ทำใหศาสตรดานหลักสูตร
มีเอกลักษณเฉพาะตัว ซึ่งลวนมาจากการท่ีนักทฤษฎี
หลักสูตรมีกระบวนทัศนในการมองหลักสูตรแตกตาง
กันไดพยายามชวงชิงพื้นที่ใหองคความรูของตนไดรับ
การยอมรับในวงวิชาการ 

ในบทสุดทาย “การทาทายปรัชญาวาดวย
ความรูความจริงแบบตะวันตกเปนศูนยกลาง: สูทฤษฎี
หลักสูตรท่ีเปนพลวัตร” Paraskeva อธิบายวาเรา  

(นักวิชาการดานศาสตรหลักสูตร) จำเปนตองมีจุดยืน
ที่ชัดเจนเพื่อตอตานสภาวะที่ตะวันตกมีอิทธิพลเหนือ
กวาในการกำหนดองคความรู และปองกันไมใหแนวคิด

ที่ยึดตะวันตกเปนศูนยกลางเกิดขึ้น การกระทำดัง
กลาวจะทำใหหลักสูตรมีความสอดคลองกับบริบท
ดานสังคม-วัฒนธรรม และมีความเปนประชาธิปไตย
อยางแทจริง และเพื่อใหเปาหมายดังกลาวกลาย 
เปนจริง การอุปมาเปรียบเทียบวา “หลักสูตร” เปน

เสมือน “สายน้ำ” ฉันใด สายน้ำน้ันก็ตองไหลออกไป
นอกบริเวณนานน้ำพรมแดนตะวันตกฉันน้ัน นอกจาก

นั้น Paraskeva ไดบรรยายถึงกระบวนการและความ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในทฤษฎีหลักสูตรแบบพลวัตร รากฐาน
ของทฤษฎีหลักสูตรแนวดังกลาวน้ีคือ ทฤษฎีที่ไร
หลักแหลงและเวลาท่ีชัดเจน โดยสาระสำคัญหมาย
ถึง ทฤษฎีท่ีใชไดกับทุกบริบทพ้ืนท่ีและทุกเวลาน่ันเอง 
อยางไรก็ตามสิ่งที่กลาวนี้มิไดหมายความวาขอบเขต
ของศาสตรดานหลักสูตรเต็มไปดวยชองโหวซึ่งเปน
ขอบกพรองหรือขอดอยท่ีจำเปนตองปรับปรุงแกไขให
ดีขึ้นแตอยางใด (Pinar 2003 : 21) และชองโหวนี้
มิใช “วิกฤตทางเอกลักษณ” (identity crisis) หากแต
เปนพ้ืนท่ีของศาสตรดานหลักสูตรท่ียังเปดกวางใหแก
นักวิชาการดานหลักสูตรไดเขามามีบทบาทในการ
ศึกษาตีความและทำความเขาใจศาสตรดานหลักสูตร
จากมุมมองตางๆ นักวิชาการและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับศาสตรดานหลักสูตร
น้ันไมจำเปนตองคนหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดของศาสตร
ดานหลักสูตรเพื่อการศึกษาวิจัยแตอยางใด เนื่องจาก
วาเพียงประเด็นเล็กๆ ในศาสตรน้ีตางก็สามารถหยิบยก
มาเปนประเด็นในการคนควาวิจัยไดอยางลุมลึกและ
มีแงมุมที่หลากหลายไมซ้ำกันนั่นเอง  

 
บทสงทาย 

ทฤษฎีหลักสูตรแบบพลวัตรท่ี Paraskeva 
ไดนำเสนอตลอดท้ังเลมเปนสิ่งที่มีความสำคัญและ

สนับสนุนศาสตรดานหลักสูตรใหมีความเปนสากล  
(Internationalization of Curriculum Studies) โดย
การแสวงหาความรูความจริงในศาสตรหลักสูตรแบบ
ด้ังเดิมเกิดข้ึนเฉพาะภายในพรมแดนของแตละประเทศ 

และถูกกำกับควบคุมโดยนโยบายทางการศึกษา 
และความสำคัญจำเปนภายใตบริบททางการเมือง 
สังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของประเทศ 

อยางไรก็ตามความพยายามในการทำความเขาใจ
หลักสูตร (Understanding Curriculum) อยางลึกซึ้ง
โดยใชมุมมองสากลยังคงไดรับอิทธิพลจากวิธีการ
และแนวคิดในการศึกษาหลักสูตรซ่ึงเกิดข้ึนในประเทศ

บทปริทัศนหนังสือ 
ออมสิน จตุพร, มรรัตน วัฒนาธร 

 



304

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

มหาอำนาจตะวันตกเปนสวนใหญ โดยมีกลุม 
นักวิชาการดานหลักสูตรที่พยายามทำใหศาสตรดาน
หลักสูตรมีความเปนสากลผานการกอตั้งองคกรดาน
หลักสูตร เชน องคกรสากลเพื่อความกาวหนาของ
ศาสตรดานหลักสูตร (International Association for 
the Advancement of Curriculum Studies) 

ถึงแมจะมีความพยายามท่ีทำใหศาสตรดาน
หลักสูตรมีความเปนสากล แตในความเปนจริงน้ัน
ศาสตรดานหลักสูตรยังไมเปนอิสระจากแนวคิดของ
นักวิชาการดานหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาของ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และ
ออสเตรเลีย (Gaztambide-Fernández & Thiessen 
2012 : 1) โดยนัยน้ี นักวิชาการชาวตะวันตกจึงเปน 
ผูกำกับควบคุมการผลิตซ้ำและการจัดสรรองคความรู
ในศาสตรดานหลักสูตร ซึ่งไมเพียงแตดำเนินการคัด
สรรบทความเพ่ือตีพิมพในวารสารวิชาการดานหลักสูตร
เทานั้น แตยังวางฐานในการศึกษาหลักสูตรโดยใช
กระบวนทัศนของนักวิชาการชาวตะวันตกทานอ่ืนๆ 
อีกดวย ดังน้ันการทำใหศาสตรดานหลักสูตรมีความ
เปนสากลจึงจำเปนตองแสวงหาพ้ืนที่ที่นักวิชาการ
ดานหลักสูตรสามารถไวเน้ือเช่ือใจซ่ึงกันและกัน ใหการ
สนับสนุนชวยเหลือการทำงานรวมกันเพ่ือความ
กาวหนาของศาสตรดานหลักสูตร (Gough 2003) 
พื้นท่ีดังกลาวเปนเสมือนพื้นท่ีที่สาม (Transnational 
space) พื้นที่ดังกลาวน้ีจะกลายเปนพื้นที่สากลของ

นักวิชาการในศาสตรดานหลักสูตรทั่วโลกท่ีรวมตัวกัน
เปนประชาคม ซึ่งเปนไปตามเปาหมายของหนังสือ 
ความขัดแยงของทฤษฎีหลักสูตร: การทาทายปรัชญาวา
ดวยความรูความจริงแบบตะวันตกเปนศูนยกลาง  
ที่ไดนำเสนอขอวิพากษวิจารณเพ่ือการสรางพ้ืนท่ีที่

สาม และแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาของศาสตร
ดานหลักสูตรดังที่ Pinar (2003) นักการศึกษาแนว
ปฏิรูปคนสำคัญของยุคมีความปรารถนาใหเกิดข้ึนใน

อนาคตอันใกลนี้  
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จุดประสงคของหนังสือ 
หนังสือเลมน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะนำเสนอ

เน้ือหาสาระเก่ียวกับ “การสอน” ในแงของ “ศาสตร” 
เน่ืองจากใน 5 ทศวรรษท่ีผานมา สารบบหรือขอความรู
ทางการสอนไดขยายตัวอยางรวดเร็วและกวางขวาง 
อันเปนผลมาจากการตระหนักถึงความสำคัญของ
การศึกษา การขยายตัวของการศึกษาและความ
กาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี สื่อและ
สารสนเทศ นักการศึกษา นักคิดและนักพัฒนาจำนวน

มากไดใหแนวคิดแนวทางที่หลากหลายที่สามารถนำ
ไปใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหสนอง
ตอบตอความแตกตางที่หลากหลายของผูเรียน การ

รวบรวมและนำเสนอขอความรูดังกลาวในลักษณะท่ี
งายแกการเขาใจและสามารถนำไปใชงานไดสะดวก 
จะเกิดประโยชนอยางย่ิงตอครู อาจารย การจัดการ
ศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
ไทยโดยสวนรวม 

ศิริณา จิตตจรัส* 
สิตาภา  เกื้อคลัง** 

*   รองศาสตราจารยสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 
** นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  

บทปริทัศนหนังสือ 

ชือ่เร่ือง ศาสตรการสอน: องคความรูเพือ่การจัดกระบวนการเรียนรูทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ผูแตง ทศินา แขมมณ ี
ปที่พิมพ พ.ศ.2545 (พิมพคร้ังท่ี 1-2) พ.ศ.2547 (พิมพคร้ังท่ี 3) พ.ศ.2548 (พิมพคร้ังท่ี 4) พ.ศ.2550  
(พมิพคร้ังท่ี 5-6) พ.ศ.2551 (พมิพคร้ังท่ี 7-8) พ.ศ.2552 (พมิพคร้ังท่ี 9-11) พ.ศ.2553 (พมิพคร้ังท่ี 12-13)  
พ.ศ.2554 (พมิพครัง้ที ่14) พ.ศ.2555 (พมิพครัง้ที ่15-16) พ.ศ.2556 (พมิพครัง้ท่ี 17) 
สำนักพมิพ กรงุเทพฯ, บริษทัดานสทุธาการพิมพ จำกดั 
ปก ปกออน 
จำนวนหนา 512 หนา 

บทปริทัศนหนังสือ 
ศิริณา จิตตจรัส, สิตาภา  เกื้อคลัง 
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โครงสรางของหนังสือ ศาสตรการสอน: องคความ
รูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

หนังสือศาสตรการสอน: องคความรูเพ่ือการ
จัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพมีองคประกอบ
ของการเขียนไวทั้งหมด 15 บทโดยเริ่มจากบทนำและ
การปูพ้ืนฐานความเขาใจในบริบททางการสอน ปรัชญา
การศึกษา (บทที่ 1-3) การรวบรวมทฤษฎีการเรียนรูที่
เปนสากลและทฤษฎีการเรียนรูและการสอนรวมสมัย 
หลักการและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนรวม
สมัยและหลักการและแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูและ
การสอนของนักคิดนักการศึกษาไทย (บทท่ี 4-7) ระบบ
และรูปแบบการเรียนการสอนสากลและกระบวนการ
เรียนการสอนของไทย (บทที่ 8-10) วิธี เทคนิคและ
ทักษะการสอน (บทที่ 11-12) และในสวนสุดทายจะ
เปนการนำเสนอนวัตกรรมดานการเรียนการสอน งาน
วิจัยดานการเรียนการสอนและสรุปมโนทัศนสำคัญ
เก่ียวกับการสอน (บทท่ี 13-15) เพ่ือใหเขาใจและมอง
เห็นภาพในเร่ืองตางๆ ไดชัดเจนและสมบูรณมากย่ิง
ขึ้น 

หนังสือศาสตรการสอน: องคความรูเพ่ือการ
จัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย
เนื้อหา 15 คือ 

บทที่ 1 บทนำ 
บทที่ 2 บริบททางการสอน 
บทที่ 3 ปรัชญาการศึกษา 
บทท่ี 4 ประมวลทฤษฎีการเรียนรูท่ีเปนสากล

และการประยุกตสูการสอน 
บทที่ 5 ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน 

รวมสมัย 

บทท่ี 6 หลักการและแนวคิดในการจัดการ
เรียนการสอนรวมสมัย 

บทที่ 7 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการ
เรียนรูและการสอนของนักคิดและนักการศึกษาไทย 

บทที่ 8 ระบบการเรียนการสอน 

บทท่ี 9 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเปนสากล 

บทท่ี10 รูปแบบการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนการสอนของไทย 

บทที่ 11 วิธีสอน 
บทที่ 12 เทคนิคและทักษะการสอน 
บทที่ 13 นวัตกรรมดานการเรียนการสอน 
บทท่ี 14 การวิจัยและงานวิจยัดานการเรียน

การสอน 
บทท่ี 15 สรุป: มโนทัศนสำคัญเก่ียวกับการสอน 

รายละเอียดโดยยอของเนื้อหาแตละบทมีดังตอ
ไปนี้คือ 

บทที่ 1 บทนำ 
  เ ร่ืองของการสอนเปนเรื่องที่มี

ประวัติศาสตรเปนมาท่ียาวนานพรอมๆ กับการมีมนุษย
ขึ้นในโลก การสอนเปนพฤติกรรมทางธรรมชาติของ
มนุษยในการที่จะชวยเหลือกันในการเรียนรูสิ่งตางๆ 
รอบตัวเพ่ือประโยชนในการดำรงชีวิต การสอนเกิด
ข้ึนโดยท่ัวไปไมเลือกเวลา สถานท่ี ไมมีรูปแบบตายตัว
แนนอน ลักษณะการสอนท่ีมีรูปแบบเกิดข้ึนเมื่อมี
นักปราชญนักคิดเกิดข้ึน เขาเหลาน้ันไดถายทอด 
เผยแพรความรู ความคิด และความเช่ือของเขาโดย
ใชความสามารถและศิลปะเฉพาะตัวในการสอนซึ่ง
เปนพ้ืนฐานของการจัดการเรียนการสอนมาจนกระท่ัง
ถึงปจจุบัน 

บทที่ 2  บริบททางการสอน 
  การเรียนการสอนมิใชเปนเรื่องที่

เกี่ยวของเฉพาะระหวางครูกับผูเรียนเทานั้นแตเปน
เรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมตางๆ หลายระดับ  

 
บริบททางการสอนในระดับไมโคร (micro) 

บริบททางการสอนในระดับไมโครหรือบริบท

ทางการสอนระดับหองเรียน คือ บริบทของการสอนที่
ใกลตัวผูสอน – ผูเรียนมากที่สุด ไดแก 

ผูสอน ผูสอนมีอิทธิพลตอการเรียนการสอน

หลายประการ เชน ความรูความเขาใจในสาระที่สอน 
ความสามารถในการสอน ความตั้งใจในการสอน 

บทปริทัศนหนังสือ 
ศิริณา จิตตจรัส, สิตาภา  เกื้อคลัง 
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เจตคติตอการสอนความรูสึกตอตัวผูเรียน สภาพจิตใจ
ของผูสอน แรงจูงใจในการสอน สุขภาพของผูสอน 
ความพรอมของผูสอน บุคลิกลักษณะของผูสอน ฯลฯ  

ผูเรียน สภาพแวดลอมท้ังภายนอกและ
ภายในของผูเรียนมีอิทธิพลตอการเรียนการสอนมาก
เชนเดียวกับผูสอน เชน ความสนใจ ความตองการ
และความถนัดในการเรียน วิธีการเรียนรู แรงจูงใจใน
การเรียน ความพรอมในการเรียน สุขภาพของผูเรียน 
ลักษณะของผูเรียน จำนวนผูเรียน พฤติกรรมของ 
ผูเรียน สภาพจิตใจของผูเรียน เจตคติตอการเรียน
การสอน ความรูสึกของผูเรียนตอผูสอน ความสามารถ
ของผูเรียน ปญหาของผูเรียน  

การจัดการเรียนการสอน หมายถึง 
วัตถุประสงค ในการเรียนการสอน สาระ/เนื้อหาท่ีใช
ในการเรียนการสอน วิธีการ/กระบวนการท่ีใชในการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอน สื่อและอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน 

สภาพแวดลอม สภาพแวดลอมท่ีใกลตัว 
ผูสอน-ผูเรียนมากท่ีสุด ก็คือสภาพแวดลอมในหอง
เรียน อันไดแก แสง เสียง สี อากาศ ขนาดหองเรียน 
อุปกรณการเรียน เชน โตะ เกาอี้ กระดาน เปนตน  

 
บริบททางการสอนในระดับเมโซ (meso) 

การเรียนการสอนในระดับหองเรียนเปนบริบท
ทางการสอนท่ีใกลตัวผูเรียนมากที่สุด แตในขณะ

เดียวกัน หองเรียนก็เปนหนวยหน่ึงของระบบโรงเรียน 
บริบททางการสอนในระดับโรงเรียนนี้ ถือเปนบริบท
ในระดับเมโซ ซึ่งเปนระบบที่กวางขึ้น ประกอบดวย 

ผูบริหารโรงเรียน ขอเท็จจริงและผลงาน
วิจัยจำนวนมากสามารถยืนยันไดวาผูบริหารมีอิทธิพล

ตอครูและการสอนของครูมากลักษณะของผูบริหาร 
นโยบายและการบริหารงาน การปกครองดูแลเอาใจใส
ครู การใหการสนับสนุนครูของผูบริหารลวนมีอทิธิพล

ตอการปฏิบัติงานของครูทั้งสิ้น 
โรงเรียน ไดแก สภาพของโรงเรียน ขนาด 

สิ่งแวดลอมในโรงเรียนและบริเวณรอบนอกโรงเรียน 
สื่อ อุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวกแกครูในการ
สอน งบประมาณทรัพยากร รวมท้ังสวัสดิการของ
โรงเรียน  

ผูรวมงาน ไดแก เพ่ือนครูในโรงเรียนและ 
บุคลการอ่ืน เชน เจาหนาท่ีธุรการ พนักงาน ภารโรง 
เปนตน  

 
บริบททางการสอนในระดับเอ็กโซ (exo) 

หองเรียนเปนหนวยหน่ึงในระบบโรงเรียน 
และโรงเรียนเปนหนวยหน่ึงในระบบชุมชน บริบท
ทางการสอนในระดับเอ็กโซหรือบริบทในระดับชุมชน 
แมจะดูเหมือนหางไกลจากการเรียนการสอนในหอง
เรียน แตแทจริงแลวมีอิทธิพลสงผลตอการเรียนการ
สอนไดหลายทาง เชน 

บุคคลในชุมชน ไดแก พอ แม ผูปกครอง
ของผูเรียน ตลอดจนบุคลากรอ่ืน ๆ ในชุมชน อันไดแก  
ผูบริหารระดับทองถิ่น นโยบายและการบริหารการ
ศึกษาระดับทองถิ่น 

ทรัพยากรในชุมชน อันไดแก งบประมาณ 
สถานท่ี อุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ และ
ภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน 

สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของชุมชน ซ่ึงไดแกการเห็นความสำคัญของการศึกษา
ของนักการเมืองและคนในชุมชน การมีสวนรวมใหการ

สนับสนุนการศึกษาของชุมชน เศรษฐกิจในชุมชน 
รวมท้ังคานิยม และวัฒนธรรมของคนในชุมชน เปนตน 
บริบททางการสอนในระดับแมคโคร (macro) 

บริบททางการสอนในระดับแมคโครเปน
บริบทท่ีอยูไกลตัวผูสอน ผูเรียนมากท่ีสุด ไดแก บริบท

ระดับชาติและระดับโลก ซึ่งไดแก ผูบริหารระดับชาติ 
นโยบายและแผนการจัดการศึกษาระดับชาติ  
การบริหารการศึกษาระดับชาติ ทรัพยากร งบประมาณ 

สภาพทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวทางดานความ

บทปริทัศนหนังสือ 
ศิริณา จิตตจรัส, สิตาภา  เกื้อคลัง 
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รูวิทยาการ และเทคโนโลยี  
 

 บทที่ 3 ปรัชญาการศึกษา 
  ปรัชญาการศึกษาเปนปรัชญาท่ี

แตกหนอมาจากปรัชญาแมบทหรือปรัชญาท่ัวไปท่ีวา
ดวยความรูความจริงของชีวิต หากบุคคลมีความเช่ือ
วา ความจริงของชีวิตเปนอยางไร ปรัชญาการศึกษา
จะจัดการศึกษาพัฒนาคนและพัฒนาชีวิตใหเปนไป
ตามนั้น สวนการจัดการเรียนการสอนก็จะตองดำเนิน
การใหเปนไปตามหลักปรัชญาการศึกษา นั้นๆ ดังนั้น
การศึกษาเร่ืองการเรียนการสอนวาควรจะเปนอยางไร 
จึงตองศึกษาถึงที่มาคือปรัชญาการศึกษาดวย 

ปรัชญาการศึกษาสากลที่นิยมกันโดยท่ัวไป
มี 6 แนวดวยกัน ไดแก 

1. ปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism) เปน
ปรัชญาท่ีเช่ือวา การศึกษาเปนเคร่ืองมือในการถายทอด
ความรูความจริงทางธรรมชาติ 

2. สัจนิยมวิทยา (Perennialism) เปนปรัชญา
ท่ีเช่ือวาโลกน้ีมีบางส่ิงท่ีมีคุณคาถาวร ไมเปล่ียนแปลง 
ที่เราควรอนุรักษและถายทอดใหคนรุนหลังตอไป 

3. ปรัชญาพิพัฒนนิยม(Progressivism) ซึ่ง
เช่ือวาการดำรงชีวิตท่ีดีตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการ
คิดที่ดีและการกระทำท่ีเหมาะสม 

4. ปรัชญาอัตถนิยม(Existentialism) เปน

ปรัชญาที่เชื่อในความมีอยูเปนอยูของมนุษย มนุษย
แตละคนจะตองกำหนดหรือแสวงหาสาระสำคัญ 
(essence) ดวยตนเอง 

5. ปรชัญาปฏริปูนยิม(Reconstructionism) 

เปนปรัชญาที่เช่ือวา การปฏิรูปสังคม เปนหนาที่ของ
สมาชิกของคนในสังคมทุกคน และการศึกษาเปน
เคร่ืองมือสำคัญท่ีสามารถทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในสังคมได 
6. ปรัชญาการศึกษาผสมผสาน เปนปรัชญา

ที่ไมใชแนวคิดของปรัชญาใดปรัชญาหนึ่งท้ังหมด แต
ไดผสมผสานปรัชญาหลายปรัชญาเขาดวยกันอยาง

กลมกลืนและไมขัดแยงกัน 
สวนทางดานปรัชญาการศึกษาของไทยน้ัน 

ผูใหแนวคิดท่ีสำคัญๆ คือ พระธรรมปฏก (ประยุทธ 
ปยุตโต) ซึ่งไดวิเคราะหและเผยแพรแนวคิดเก่ียวกับ
ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพุทธธรรม ปรัชญา
การศึกษาไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและปรัชญาการศึกษา
ไทยตามแนวพุทธธรรมจากการวิเคราะหของสาโรช 
บังศรี ซึ่งปรัชญาดังกลาวสมควรนำมาพิจารณาและ
ใชในการวางนโยบาย แนวทางและจุดมุงหมายใน
การจัดการศึกษาของประเทศตอไป  

 
 บทที่ 4 ประมวลทฤษฎีการเรียนรูที่
เปนสากลและการประยุกตสูการสอน 

  แตเดิมนักปรัชญามักใชวิธีการท่ี
เรียกวา “philosophical inquiry” ในการอธิบาย 
และพิสูจนยืนยันความคิดเชิงปรัชญาของตน แตตอ
มาเ ม่ือโลกมีความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีมากขึ้น จึงไดมีการนำวิธีการทาง
วิทยาศาสตร (scientific process) มาใชในการพิสูจน 
ทดสอบ แนวความคิด ความเชื่อตางๆ เปนผลทำให
เกิดทฤษฎีและหลักการทางการศึกษาข้ึนจำนวนมาก 
ดังนั้น ทฤษฎี หลักการ แนวคิดตางๆ จึงถือไดวาเปน
ปรัชญาเชนกัน แตเปนปรัชญาท่ีเรียกวา “practical 

philosophy” หรือ “ปรัชญาเชิงปฏิบัติการ” ในบทนี้ 
ผูเขียนไดประมวลทฤษฎี หลักการ แนะแนวคิดเกี่ยว
กับการเรียนรูและการสอนใหไดศึกษากันโดยเร่ิมต้ังแต
ชวงกอนคริสตศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงเร่ิมมีปราชญท่ีมีแนวคิด

วาจิตหรือสมองหรือสติปญญา (mind) ของมนุษย 
สามารถพัฒนาใหปราดเปรื่องไดโดยการฝกใหเรียนรู
สิ่งยาก ๆ เพื่อชวยใหมีความแข็งแกรงขึ้น นักคิดกลุม
น้ีมีความเช่ือแตกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีเช่ือในพระเจา  
(Theistic Mental Discipline) ซึ่งไดแก ออกุสติน  

คาลวิน และโวลฟ อีกกลุมหน่ึงเปนกลุมท่ีเช่ือในความ
เปนมนุษย (Humanistic Mental Discipline) แบง
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ออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมท่ีเช่ือในความมีเหตุผล
ของมนุษย ไดแก เพลโตอริสโตเติล กลุมท่ีเช่ือในการ
พัฒนาไปตามธรรมชาติ ไดแกรุสโซ ฟรอเบล และเพส
ตาลอสซีและกลุมที่เชื่อในการรับรู และการเช่ือมโยง
ความคิด ไดแก ล็อค วุนด และแฮรบารต 

จากนั้นในชวงคริสตศตวรรษท่ี 20 เปนชวง
ท่ีมีนักคิด นักจิตวิทยา และนักการศึกษาเกิดข้ึนจำนวน
มาก โดยเร่ิมตั้งแตทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรม
นิยม (Behaviorism) ซึ่งประกอบดวยทฤษฎีการ
เช่ือมโยงของธอรนไดค ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของพา
ฟลอฟ วัตสันสกินเนอร และฮัลล ตอมานักจิตวิทยา
และนักศึกษา เริ่มหันมาใหความสนใจเกี่ยวกับ
กระบวนการทางความคิดหรือทางสมอง ในฐานะท่ี
เปนสวนสำคัญในการทำใหเกิดการเรียนรูทฤษฎีการ
เรียนรูกลุมพุทธินิยม หรือปญญานิยม (Cognitivism) 
จึงเกิดขึ้น ทฤษฎีที่สำคัญในกลุมนี้มี 5 ทฤษฏีดวยกัน 
คือ ทฤษฎีเกสตัลท (Gestalt Theory) โดย
เวอรไทมเมอรโคหเลอรและคอฟฟกา ทฤษฎีสนาม  
(Field Theory) โดย เคิรท เลวิน ทฤษฎีเคร่ืองหมาย  
(Sign Theory) ของทอลแมน และที่สำคัญคือ ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจตและบรุนเนอร 
ซึ่งเปนฐานสำคัญของทฤษฎีการเรียนรูที่นิยมกันใน
ปจจุบัน นอกจากน้ันยังมีทฤษฏีการเรียนรูอยางมี
ความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal 

Learning) ของออซูเบล ตอมานักจิตวิทยา และนักการ
ศึกษาเร่ิมหันมาใหความสนใจในเรื่องของจิตใจและ
ความรูสึกของมนุษย อันทำใหเกิดทฤษฎีการเรียนรู
กลุมมนุษยนิยมข้ึน (Humanism) นักทฤษฎีคนสำคัญ

ในทฤษฏีนี้คือ มาสโลว รอเจอรส โคมส โนลส แฟร 
อิลลิช และนีล เปนตน 

แมวาในแตละชวงแตละสมัยจะมีทฤษฎีและ

แนวคิดใหมๆ  เกิดข้ึนเร่ือยๆ แตในความเปนจริง แนวคิด
เกาๆ ก็มิไดสูญเสียไปโดยสิ้นเชิง ทฤษฎีแตละทฤษฎี
ตางก็มีจุดเดนและจุดออนในตัวเอง ดังน้ันจึงเกิดมี 
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่เริ่มผสมผสานแนวคิด

หลายแนวเขาดวยกัน ดังตัวอยางการผสมผสานระหวาง
แนวคิดทางดานพฤติกรรมนิยมและปญญานิยมของ
กานเย เปนตน ดังนั้นขอมูลในบทน้ีจึงชวยใหผูศกึษา
ไดมองเห็นวิวัฒนาการของทฤษฏีการเรียนรูทางซีก
โลกตะวันตก ซ่ึงจะเห็นวาในแตละชวงไดมีการพัฒนา
ในลักษณะเติมเต็มสวนท่ียังบกพรองหรือสวนท่ียัง
ขาดอยู จนกระท่ังทำใหไดขอความรูที่สมบูรณขึ้น 
ทฤษฎีการเรียนรู นับเปนรากฐานท่ีมาของหลักทางการ
สอน โดยการสอนไดนำขอความรูจากทฤษฎีการเรียนรู
มาประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรูบางทฤษฎีกลาวเฉพาะ
การเรียนรู โดยไมไดกลาวถึงการสอน แตทฤษฎีการ
เรียนรูบางทฤษฏี ไดประยุกตความรูสูการสอนใหดวย 
ดังน้ันทฤษฎีการเรียนรูใดที่ไมไดกลาวถึงการสอน 
หรือกลาวถึงแตไมชัดเจน ผูเขียนจึงไดทำหนาท่ีประยุกต
ขอความรูทางการเรียนรูไปสูการสอนใหดวยเพ่ือชวย
ใหครู อาจารย นิสิต นักศึกษา สามารถนำไปใชได
โดยสะดวก 

 
บทท่ี 5 ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน

รวมสมัย 
ทฤษฎีทางการศึกษาซ่ึงกำลังอยูในความ

นิยมในวงการศึกษาท้ังของประเทศไทยและประเทศ
ทางซีกโลกตะวันตก ในปจจุบันมีอยูหลายทฤษฎี ทฤษฎี
กระบวนการทางสมองในการประมวลขอ มูล  
(Information Processing Theory) มองการทำงาน

ของสมองมนุษยคลายคลึงกับการทำงานของเคร่ือง
คอมพิวเตอร ซ่ึงเม่ือมีการรับขอมูลเขามา สมองจะบัน
ทึกขอมูลเขาไวในความจำระยะส้ันกอน ตอเมื่อมี
กระบวนการขยายความคิด ทำขอมูลใหมีความหมาย
กับตนเองแลว ขอมูลเหลาน้ันจึงจะถูกนำไปเก็บไวใน

ความจำระยะยาว เพ่ือเรียกใชตอไป กระบวนการ
ประมวลขอมูลดังกลาวจะไดรับการบริหารควบคุมอีก
ชั้นหน่ึงโดยกระบวนการรูคิดของบุคคลท่ีเรียกวา  

“metacognition” ซ่ึงจะชวยใหบุคคลสามารถควบคุม
กำกับการคิดของตนได สวนทฤษฎีพหุปญญา (Theory 
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of Multiple Intelligences) ใหความสนใจเก่ียวกับ
เชาวนปญญาของมนุษย ซ่ึงมิไดมีเพียงความสามารถ
ทางดานภาษาและคณิตศาสตรเทาน้ัน แตมีอยูอยาง
หลากหลายถึง 8 ดานดวยกัน ไดแก เชาวปญญาดาน
ภาษา คณิตศาสตร มิติสัมพันธ ดนตรี การเคล่ือนไหว
รางกายและกลามเน้ือ การสัมพันธกับผูอื่น การเขาใจ
ตนเอง และการเขาใจธรรมชาติ สำหรับทฤษฎีการ 
เสรางความรู (Constructivism) และทฤษฏีการสราง
ความรูโดยการสรางสรรคชิ้นงาน (Constructionism) 
ทั้ง 2 ทฤษฏีมีพื้นฐานมาจากทฤษฏีพัฒนาการทาง
เชาวปญญาของเพียเจต ซึ่งอธิบายกระบวนการเรียน
รูของมนุษยวา เปนประสบการณเฉพาะตน และเปน
ประสบการณที่ผูเรียนรูจะตองเปนผูกระทำ (acting 
on) กับขอมูลทั้งหลายที่รับเขามา มิใชเปนเพียงผูรับ
ขอมูล (taking in) เทานั้น ทฤษฎีสุดทายที่กลาวถึงใน
บทน้ีคือทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative 
Learning) ซึ่งเปนทฤษฎีที่เนนการใหผูเรียนชวยกัน
ในการเรียนรู โดยมีการจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีการ
พึ่งพาอาศัยกันในการเรียนรู มีการปรึกษาหารือกัน
อยางใกลชิด มีการสัมพันธกัน มีการทำงานรวมกัน
เปนกลุม มีการวิเคราะหกระบวนการของกลุมและ 
มีการแบงหนาท่ีรับผิดชอบงานรวมกัน การจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ มีหลายรูปแบบ ผูสอนสามารถ
เลือกใชไดเหมาะสมกับสถานการณและความตองการ
ของตนได 

 
 บทที่ 6 หลักการและแนวคิดในการ

จัดการเรียนการสอนรวมสมัย 
     ปจจุบันหลักการและแนวคิดใน

การจัดการเรียนการสอนท่ีไดรับความนิยมมีอยูเปน

จำนวนมาก แมวาความนิยมจะเนนไปทางดานการ
ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง แตก็มิไดหมายความวาครู
จะสอนโดยยึดครูเปนศูนยกลางไมไดดังที่หลายคน

เขาใจ ความจริงครูควรเลือกหลักการและวิธีการท่ี
เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาสาระวัตถุประสงค  

1. หลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดครู
เปนศูนยกลาง (Teacher–Centered Instruction) 

การจัดการเรียนการสอนทางตรง (Direct 
Instruction) หมายถึง การดำเนินการเพ่ือให 
ผูเรียนสามารถเรียนรูขอมูล ขอเท็จจริง หรือวิธีการ 
กระบวนการตางๆ อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
โดยการถายทอดขอมูลเหลาน้ันอยางตรงไปตรงมา 
ดวยวิธีการหรือกระบวนการท่ีไดรับการยอมรับวาใชได
ผลจากการวิจัย (research – based direct instruction) 
หรือจากขอความรูทางทฤษฏีหรือหลักการตางๆ  
(learning theory – based)  

2. หลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึด 
ผูเรียนเปนศูนยกลาง(Student–Centered Instruciton) 

 2.1 แบบเนนผูเรียน 
 การจัดการเรียนการสอนตามเอกัตภาพ 

(Individualized Instruction) หมายถึง การจัดสภาพ
การเรียนการสอนใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล โดยคำนึง
ถึงภูมิหลัง สติปญญา ความสามารถ ความถนัด แบบ
การเรียนรู ความสนใจและความตองการของผูเรียน
แตละคน  

 การจัดการเรยีนรูโดยเนนผูเรยีนนำตนเอง  
(Self – Directed Learning) หมายถึง การใหโอกาส
ผูเรียนวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งครอบคลุม
การวินิจฉัยความตองการในการเ รียนรูของตน  
การตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการเรียนรู  

การเลือกวิธีเรียนรู การแสวงหาแหลงความรู การ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล รวมท้ังการประเมิน
ตนเอง โดยครูอยูในฐานะกัลยาณมิตร ทำหนาท่ีกระตุน
และใหคำปรึกษาผูเรียนในการวินิจฉัยความตอง 
การกำหนดวัตถุประสงค ออกแบบแผนการเรียนรู  

และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ แหลงขอมูล รวมทั้งรวม
เรียนรูไปกับผูเรียนและติดตามประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียนดวย 

 2.2 แบบเนนความรู ความสามารถ 
 การจัดการเรียนรูแบบรูจริง (Mastery 

บทปริทัศนหนังสือ 
ศิริณา จิตตจรัส, สิตาภา  เกื้อคลัง 

 



312

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

Learning) หมายถึง กระบวนการในการดำเนินการ
ใหผูเรียนทุกคน ซึ่งมีความสามารถและสติปญญา
แตกตางกัน สามารถเกิดการเรียนรูอยางแทจริง (Block 
& Anderson, 1975: 25-55) คือสามารถบรรจุ
วัตถุประสงคตามท่ีกำหนดไวทุกขอ โดยผูสอนวิเคราะห
เน้ือหาสาระและกำหนดวัตถุประสงคในการเรียนรู
อยางละเอียดและเปนไปตามลำดับข้ันและวางแผน
การเรียนรูสำหรับผูเรียนแตละคน (หรือแตละกลุมที่มี
ความตองการเหมือนกัน) ใหสนองตอบความถนัดที่
แตกตางกันของผูเรียน  

การจัดการเรียนการสอนแบบรับประกันผล 
(Verification Teaching) หมายถึง การจัดสภาพการณ
ของการเรียนการสอนท่ีผูสอนกำหนดวัตถุประสงค  
(ซึ่งเปนสวนหน่ึงหรือท้ังหมดของวัตถุประสงคการ
เรียนรู และอาจเปนวัตถุประสงคท่ัวไปหรือวัตถุประสงค
เฉพาะก็ได) ที่สามารถพิสูจนทดสอบไดวาผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามท่ีกำหนดไวหรือไมและผูสอนดำเนิน
การทดสอบผูเรียนเปนรายบุคคลตามวัตถุประสงค
นั้น โดยผูเรียนไดรับรูมากอนวาจะมีการทดสอบตาม
วัตถุประสงคนั้น  

การจัดการเรียนการสอนแบบเนนมโนทัศน 
(Concept – Based Instruction) หมายถึง การวางแผน
การจัดการเรียนการสอนโดยการรับมโนทัศนหรือความ
คิดรวบยอดที่ตองการใหผูเรียนไดรับและดำเนินการ
เรียนการสอนโดยวิธีการและกระบวนการตางๆ ที่จะ

ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจมโนทัศนน้ันและสามารถ
นำมโนทัศนนั้นไปใชในสถานการณใหมๆ ได รวมทั้ง
มีการประเมินผลโดยมุงไปท่ีความเขาใจของผูเรียน
มโนทัศนนั้น ๆ 

2.3 แบบเนนประสบการณ 

การจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ  
(Experiential Learning) หมายถึง การดำเนินการ
อันจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมายโดย

ใหผูเรียนไดรับประสบการณ (experience) ที่จำเปน
ตอการเรียนรูในเร่ืองท่ีเรียนรูกอนและใหผูเรียนสังเกต

ทบทวนส่ิงที่เกิดขึ้นและนำสิ่งที่เกิดขึ้นมาคิดพิจารณา
ไตรตรองรวมกันจนกระท่ังผูเรียนสามารถสรางความ
คิดรวบยอดหรือสมมติฐานตาง ๆ ในเรื่องที่เรียนรูแลว
จึงนำความคิดหรือสมมติฐานเหลานั้นไปทดลองหรือ
ประยุกตใชในสถานการณใหมๆ ตอไป 

การจัดการเรียนรูแบบรับใชสังคม (Service 
Learning) หมายถึง การดำเนินการชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู โดยการใหผูเรียนเขาไปมีประสบการณใน
การรับใชสังคม ทั้งนี้ผูเรียนจะตองมีการสำรวจความ
ตองการของชุมชนท่ีมีความเกี่ยวของกับเรื่องที่เรียน 
และวางแผนการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
ลงมือปฏิบัติ การรับใชสั งคมตามแผนและนำ
ประสบการณท้ังหลายท่ีไดรับมาคิดพิจารณา ไตรตรอง 
จนกระท่ังเกิดความคิดรวบยอด หลักการหรือสมมุติฐาน
ตางๆ ซึ่งสามารถนำไปทดลอง หรือประยุกตใชใน
สถานการณใหมๆ ได 

การจัดการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic 
Learning) หมายถึง การดำเนินการชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู โดยการใหผูเรียนเขาไปเผชิญตามสภาพ
การณจริง ปญหาจริง ในบริบทจริงและรวมกันศึกษา
เรียนรู แสวงหาความรู ขอมูล และวิธีการตาง ๆ เพื่อที่
จะแกไขปญหานั้น และไดรับผลการประเมินตาม
มาตรฐานคุณภาพในชีวิตจริง 

2.4 แบบเนนปญหา 
การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปน

หลัก (Problem-Based Instruction) เปนการจัดสภาพ
การณของการเรียนการสอนท่ีใชปญหาเปนเคร่ืองมือ
ในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย 
โดยผูสอนอาจนำผูเรียนไปเผชิญสถานการณปญหา
จริง หรือผูสอนอาจจัดสภาพการณใหผูเรียนเผชิญ

ปญหา และฝกกระบวนการวิเคราะหปญหาและแก
ปญหารวมกันเปนกลุม ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจในปญหาน้ันอยางชัดเจน ไดเห็นทางเลือกและ

วิธีการท่ีหลากหลายในการแกปญหาน้ัน รวมทั้งชวย
ใหผูเรียนเกิดความใฝรู เกิดทักษะกระบวนการคิด 
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และกระบวนการแกปญหาตาง ๆ  
 การ จัดกา ร เ รี ยนการสอน โดย ใช

โครงการเปนหลัก (Project-Based Instruction) คือ 
การจัดสภาพการณของการเรียนการสอน โดยใหผู
เรียนไดรวมกันเลือกทำโครงการท่ีตนสนใจ โดยรวม
กันสำรวจ สังเกต และกำหนดเร่ืองท่ีตนสนใจ วางแผน
ในการทำโครงการรวมกัน ศึกษาหาขอมูลความรูจำเปน 
และลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไวจนไดขอ
คนพบหรือส่ิงประดิษฐใหมแลวจึงเขียนรายงานและ
นำเสนอตอสาธารณชน เก็บขอมูล แลวนำผลงาน
และประสบการณท้ังหมดมาอภิปรายแลกเปล่ียนความ
รู ความคิดคนและสรุปผลการเรียนรูที่ไดรับจาก
ประสบการณที่ไดรับทั้งหมด 

2.5 แบบเนนทักษะกระบวนการ 
 การจัดการเ รียนการสอนโดยเนน

กระบวนการสืบสอบ (Inquiry Based Instruction) 
หมายถึง การดำเนินการเรียนการสอน โดยผูสอน
กระตุนใหผูเรียนเกิดคำถาม เกิดความคิดและลงมือ
เสาะแสวงหาความรู เพ่ือนำมาประมวลหาคำตอบ
หรือขอมูลสรุปดวยตนเอง โดยที่ผูสอนชวยอำนวย
ความสะดวกในการเรียนรูในดานตางๆ ใหแกผูเรียน 
เชน ในดานการสืบคนหาแหลงความรู การศึกษาขอมูล 
การวิเคราะห การสรุปขอมูล การอภิปรายโตแยงทาง
วิชาการ และการทำงานรวมกับผูอื่น เปนตน 

การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวน 
การคิด (Thinking – Based Instruction) คือ  
การดำเนินการเรียนการสอนโดยผูสอนใชรูปแบบ วิธี
การ และเทคนิคการสอนตาง ๆ กระตุนใหผูเรียนเกิด

ความคิดขยายตอเน่ืองจากความคิดเดิมที่มีอยูใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน เกิดความคิดท่ีมีความ
ละเอียด กวางขวาง ลึกซ้ึง ถูกตองมีเหตุผล และนา

เชื่อถือมากขึ้นกวาเดิม 
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการ

กลุม (Group Process – Based Instruction) คือ 
การดำเนินการเรียนการสอนโดยท่ีผูสอนใหผูเรียน

ทำงาน/กิจกรรมรวมกันเปนกลุม พรอมทั้งสอน/ฝก/
แนะนำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเก่ียวกับกระบวนการ
ทำงานกลุมที่ดีควบคูไปกับการชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค 

การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการ
วิจัย (Research – Based Instruction) หมายถึง 
การจัดสภาพการณของการเรียนการสอน ที่ใหผูเรียน
ใชกระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยเปนเคร่ืองมือใน
การเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ โดยอาจใชการประมวล
ผลงานวิจัย (research review) มาประกอบการสอน
เน้ือหาสาระ ใชผลการวิจัยมาเปนเน้ือหาสาระในการ
เรียนรู ใชกระบวนการวิจัยในการศึกษาเน้ือหาสาระ 
หรือใหผูเรียนลงมือทำวิจัยโดยตรง หรือชวยฝกฝน
ทักษะการวิจัยตางๆ ใหแกผูเรียน 

การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการ
เรียนรูดวยตนเอง (Instruction Emphasizing 
Self-Learning Process) หมายถึง การจัดสภาพการณ
ของการเรียนการสอนท่ีผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียน
ดำเนินการศึกษาหาความรูดวยตนเอง ผูเรียนรูสามารถ
เลือกหัวขอ เนื้อหา วิธีการ และส่ือการเรียนการสอน
ไดตามความสนใจ โดยมีผูสอนชวยสงเสริมใหผูเรียน
เกิดความใฝรู ชวยพัฒนาทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง 
และชวยใหคำปรึกษาแนะนำตามความเหมาะสมเก่ียว
กับการหาแหลงความรูวิธีการศึกษาคนควาหาความรู 
การวิเคราะหและสรุปขอความรู 

2.6 แบบเนนการบูรณาการ หมายถึง  
การนำเน้ือหาสาระที่มีความเก่ียวของกันมาสัมพันธ
ใหเปนเรื่องเดียวกัน และจัดกิจกรรมการเรียนรู  

ใหผูเรียนเกิดความรูความเขาในลักษณะท่ีเปนองค
รวม และสามารถนำความรูความเขาใจไปประยุกต
ใชในชีวิตประจำวันได 

3. หลักการจัดการเรียนการสอนโดยไมมีครู 
(Instruction without Teacher) 

 3.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใช
โปรแกรมสำเร็จรูป (Programmed Instruction) หมาย
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ถึงการดำเนินการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องใด
เร่ืองหน่ึงโดยใหผูเรียนศึกษาบทเรียนแบบโปรแกรม
เร่ืองน้ันดวยตนเอง บทเรียนแบบน้ีนำเสนอเน้ือหา
สาระทีละข้ันตอนยอยๆ ท่ีมีความตอเน่ืองไปตามลำดับ  

 3.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer – Assisted 
Instruction) หมายถึง การนำคอมพิวเตอรมาใชใน
การเรียนการสอน เพ่ือชวยขยายขอบเขตความสามารถ
ในการเรียนรูของผูเรียน และความสามารถในการ
สอนของครู โดยการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรขึ้นมา 
หรือจัดหาบทเรียนคอมพิวเตอรที่เหมาะสมที่มีผูสราง
ไวแลวมาใหผูเรียน หรือเขียนโปรแกรมใหผูเรียนและ
ผูสอนสามารถสรางบทเรียนข้ึนเอง และใชคอมพิวเตอร
ในการนำเสนอบทเรียน  

 3.3 การจัดการเรียนการสอนทางไกล  
(Distance Instruction) หมายถึง การสอนที่ผูสอน
และผูเรียนอยูตางสถานท่ีกัน แตสามารถติดตอส่ือสารมี
ปฏิสัมพันธกันในกิจกรรมการเรียนการสอนไดดวย
การใชส่ือและเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ โดยการเรียน
การสอนอาจเปนแบบทางเดียว (one-way distance 
instruction) คือ ผูสอนถายทอดความรูผานทาง
สื่อมวลชน และส่ือวัสดุอื่น ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน  
สิ่งพิมพ เทปบันทึกเสียง เปนตน หรืออาจเปน 
แบบสองทาง (two-way distance education) คือ  

ผูสอนและผูเรียนท่ีอยูตางสถานท่ีกันสามารถติดตอ
ปฏิสัมพันธกันได โดยใชสื่อ โทรศัพท โทรทัศน และ
เทคโนโลยีการประชุมทางไกลผานจอภาพ (video 
conferencing) 

 3.4 การจัดการเรียนการสอนผาน
เครือขายเวิลด ไวด เว็บ (Web – Based Instruction)
หมายถึง การออกแบบการเรียนการสอนโดยการจัด

หองเรียนเสมือนจริง (virtualclassroom) ที่จำลอง
สภาพช้ันเรียนปกติเปนชองทางในการสื่อสารระหวาง
ผูสอนและผูเรียน ผูสอนจะออกแบบการเรียนรูใหผู
เรียนสืบคนขอมูลความรูจากเครือขายตาง ๆ ใน

คอมพิวเตอรที่สำคัญ ไดแก เครือขายอินเทอรเน็ต 
และเครือขาย เวิลด ไวด เว็บ (world wide web) โดย
อาศัยโปรแกรมไฮเปอรมีเดีย (hypermedia)  

บทที่ 7 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนรูและการสอนของนักคิดและนักการ
ศึกษาไทยหลักการและแนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติ
มนุษยตามแนวพุทธศาสนา 

แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเชื่อวา มนุษย
เกิดมาตามแรงกรรม หรือผลของการกระทำของตนท่ี
ไดทำไวกอนซ่ึงมักจะมีทั้งกุศลกรรมคือความดี และ
อกุศลกรรมคือความชั่ว แตมนุษยมีศักยภาพ หรือ
ความสามารถท่ีจะพัฒนาและเปล่ียนแปลงชีวิตของ
ตนใหไปในทางที่ดี ไดโดยอาศัยปจจัยภายนอก  
อันไดแกสิ่งแวดลอม และกัลยาณมิตร (ปรโตโฆสะ) 
และปจจัยภายใน อันไดแก การคิดโดยแยบคาย  
(โยนิโสมนะสิการ) ในลักษณะที่กลาวมานี้จึงสามารถ
สรุปเทียบเคียงกับแนวคิด 3 แนวของทางตะวันตกได
วาแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเช่ือวามนุษยเกิดมา
พรอมกับความดี และความชั่ว (innately good and 
bad) 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนของศาสตราจารย 
นายแพทยประเวศ วะสี 

 ไดเสนอแนวคิดวา ความรูที่จำเปนมี 4 
ประเภทใหญๆ เรียกวา ปญญา 4 หรือ จตุรปญญา 

คือ ความรูธรรมชาติที่เปนวัตถุ (วิทยาศาสตรสังคม) 
ความรูทางศาสนา (วิทยาศาสตรขางใน) และความรู
เร่ืองการจัดการ ซึ่งปญญาท่ีเกิดจากความรูชนิดใด
ชนิดหน่ึงไมเปนการเพียงพอท่ีจะทำใหเกิดดุลยภาพ
ในสังคม เราจำเปนตองมีปญญาอยางบูรณาการการ

ศึกษาและการวิจัยจำเปนตองคำนึงถึงปญญาทุกดาน 
มิใชใหเรียนรูเปนสวนๆเพราะความรูแบบแยกสวน 
จะนำไปสูการกระทำแบบแยกสวน ทำใหเกิดการเสีย

ดุลยภาพและเกิดวิกฤติการณขึ้น การศึกษาเรียนรู 
จำเปนตองใหผูเรียนไดเรียนรูแบบเชื่อมโยง เนื่องจาก

บทปริทัศนหนังสือ 
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ในโลกแหงความเปนจริงน้ันเปนโลกแหงการเช่ือมโยง
เปนองครวม การจัดการเรียนรู ควรจะไปใหถึง 3 ระดับ
คือ 

(1) ระดับท่ีเกิดความรู (2) ระดับท่ีเกิดปญญา 
และ (3) ระดับที่เกิดจิตสำนึก  

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอน ของศาสตราจารย ดร.สิปป
นนท เกตทุัต 

การศึกษาในทัศนะของสิปปนนท เกตุทัต  
( 2543: 2-8 ) เปนกระบวนการในการเรียนรูชวิีต ทาน
กลาววา ชีวิตทุกชีวิตประสงคจะมีความสุขและลด
ความทุกข แตชีวิตจะมีความสุขได ชีวิตตองเรียนรู ซึ่ง
ในทัศนะของทาน ชีวิตควรเรียนรูเร่ืองความจริง คือ 
ธรรมชาติและวิทยาศาสตร เพ่ือเรียนรูที่จะปฏิบัติตน
ภายในธรรมชาติแวดลอมและพ่ึงพาอาศัยกันในวิถี
ชีวิต ชีวิตควรเรียนรูเร่ืองความเปนธรรม คือ ศาสนา 
เพ่ือเรียนรูที่จะมีความสุข เรียนรูที่จะลดความทุกข 
เพื่อใหเกิดปญญาและสามารถแสวงหาความพอดี
ระหวางปญญาและศรัทธา ชีวิตควรเรียนรูเร่ืองทาง
สังคมศาสตร เพ่ือเรียนรูท่ีจะอยูรวมกันอยางสงบสันติ 
ชีวิตที่ดีเปนชีวิตที่ตองการมีการเรียนรูนอกเหนือจาก
การมีสัญชาติญาณ และมีการเรียนรูตลอดเวลา ตลอด
ชีวิต  

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนของศาสตราจารย

สุมน อมรวิวัฒน 
 ไดเสนอกระบวนการศึกษาเพื่อพัฒนา

มนุษยตามหลักไตรสิกขา ซึ่งประกอบดวย การฝกหัด
อบรมควบคุมภายในวาจา (อธิศีลสิกขา) การฝกหัด
คิดและอบรมจิตใจ (อธิจิตสิกขา) และการฝกหัดอบรม

เพ่ือความรูระดับสูง (อธิปญญาสิกขา) และไดเสนอ
ระบบการสอนตามแนวพุทธวิธีซึ่งผูเขียนจะเสนอ
แนวคิดของทานในบทตอไปการสอนตามพุทธศาสตร

ที่ทานไดนำเสนอประกอบดวย กระบวนการเรียนการ
สอนตามหลักพหูสูต ซึ่งมีขั้นตอนสำคัญๆ 3 ขั้นตอน 

คือ (1) ขั้นการสรางศรัทธา (2) ขั้นการสอนตามหลัก
พหูสูต และ (3) ขั้นการมองตนและการประเมินของ
กัลยาณมิตร นอกจากนั้นทานไดเสนอการสอนโดยใช
กระบวนการเผชิญสถานการณ ซึ่งประกอบดวยข้ัน
ตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ (1) คือการรวบรวมขาวสาร 
ขอมูล ขอเท็จจริงความรูและหลักการ (2) การประเมิน
คาและประโยชน (3) การเลือกและตัดสินใจ และ  
(4) การฝกปฏิบัติ นอกจากน้ัน ทานยังไดเสนอ 
กระบวนการสอนโดยสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ 
ซึ่งประกอบดวย (1) ขั้นการสรางศรัทธา (2) ขั้นศึกษา
ขอมูลและฝกทักษะการคิด และ (3) ขั้นสรุป ผูเรียน
และครูสรุปบทเรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู 

 
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา

และการจดัการเรยีนการสอนของ ดร.วชิยั ตนัศริ ิ
การศึกษาเพื่อเตรียมคนใหสามารถเรียนรู

ตลอดชีวิตอยางมีประสิทธิภาพไดน้ันตองมุงสรางความ
สามารถและทักษะของผูเรียนใหสามารถเรียนรูเพ่ิมเติม
ดวยตนเอง วิชัย ตันศิริ (2539: 159 -160) ไดเสนอแนะ
ทักษะและสมรรถนะท่ีเรียกวา “portable skills”  
ซึ่งเปนทักษะที่ควรพัฒนาใหแกผูเรียน ดังนี้  

(1) ภาษาและการใชภาษา (2) คณติศาสตร 
วิทยาศาสตร และคอมพิวเตอร และ (3) ความสามารถ
ในการวิเคราะห และสังเคราะห 

 

บทที่ 8 ระบบการเรียนการสอน 
 ระบบมีความสำคัญในการชวยใหการ

ดำเนินงานตางๆ สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายเน่ืองจาก
ระบบใดระบบหนึ่ง หรือการจัดระบบใดระบบหนึ่ง จะ
ตองประกอบไปดวย (1) องคประกอบสำคัญของระบบ

น้ัน (2) ความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ของระบบ
นั้น และ (3) เปาหมายหรือจุดหมายของระบบนั้น 
ระบบที่ใชกันอยูทั่วไปมีอยูดวยกัน 2 ลักษณะ คือ  

1. ระบบในแงของการ “การคิดเปนระบบ” 
(systematic thinking) ซึ่งหมายถึงการดำเนินงาน

บทปริทัศนหนังสือ 
ศิริณา จิตตจรัส, สิตาภา  เกื้อคลัง 

 



316

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

อยางใดอยางหน่ึงอยางเปนลำดับข้ันตอนท่ีจะสามารถ
สงผลลัพธใหไดสูงสุดและ 

2. ระบบในแงของ “การคิดเชิงระบบ”  
(system approach) ซึ่งหมายถึง การคิดหรือการ
ดำเนินงานอยางเปนระบบ โดยใชวิธีการเชิงระบบ 
คือ การจัดระบบโดยใชกรอบความคิดของระบบท่ี
สมบูรณซ่ึงประกอบดวย ตัวปอน (input) กระบวนการ  
(process) กลไกควบคุม (control) ผลผลิต (output) 
และขอมูลปอนกลับ (feedback) 

วิธีการจัดระบบใดๆ ประกอบดวยขั้นตอน
สำคัญๆ 10 ขั้นตอน ไดแก การกำหนดจุดมุงหายของ
ระบบ การศึกษาหลักการ/ ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ การศึกษา
สภาพการณและปญหาของการกำหนดองคประกอบ 
การจัดกลุมองคประกอบ การจัดความสัมพันธของ
องคประกอบ การจัดผังระบบ การทดลองใชระบบ 
การประเมินผลและการปรับปรุงระบบ 

ระบบการเรียนการสอนของไทเลอร  
(Robert Tyler, 1950) 

ไทเลอรไดกำหนดองคประกอบของระบบ
การเรียนการสอนท่ีเรียกวาไทเลอรลูฟ (Tyler Loop) 
ไว 3 สวนดวยกันคือ (ก) จุดมุงหมายของการเรียน
การสอน (ข) กิจกรรมการเรียนการสอน และ (ค) การ
ประเมินผลการเรียนการสอน ขอมูลจากการประเมิน
ผลจะสามารถใชเปนขอมูลปอนกลับไปยังกิจกรรม
การเรียนการสอนและจุดมุงหมายของการเรียนการอ

สนเพื่อการปรับปรุง 
ระบบการเรียนการสอนของเกลเซอร 

(Glaser)  
ระบบของเกลเซอร มีความคลายคลึงกับ

ระบบของไทเลอรมาก แตมีองคประกอบมากกวา คือ 

(ก) จุดประสงคของการสอน (ข) การประเมินสถานะ
ของผูเรียนกอนสอน (ค) การจัดกระบวนการเรียน 
การสอน (ง) การประเมินผลการเรียนการสอน และ  

(ข) ขอมูลปอนกลับ 
ระบบการเรียนรูของคารรอล (Carroll, 

1963) 
คารรอลมีความเห็นวาการจัดการเรียน 

การสอนใหประสบความสำเร็จน้ัน ครูจำเปนตองคำนึง
ถึงความถนัดทางการเรียนรูของผูเรียน ความสามารถ
ของผูเรียนในการเขาใจความพยายามในการเรียน 
เวลาในการเรียนและคุณภาพในการสอนของครู 
องคประกอบทั้ง 5 นี้เปนสิ่งสำคัญท่ีจะชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูไดดี ในการสอนของครูจึงควรคำนึงถึง
องคประกอบสำคัญเหลานี้ 

ระบบการเรียนการสอนของเกอรลัคและ 
อีลาย (Gerlach and Ely) 

เกอรลัคและอีลาย (Gerlach and Ely, 1971:
13) ไดจัดขั้นตอนสำคัญๆ ของการจัดการเรียนการ
สอนไว 6 สวนดวยกันคือ (1) การกำหนดวัตถุประสงค  
(2) การเลือกเน้ือหาวิชา (3) การประเมินพฤติกรรม
กอนการเรียน (4) การดำเนินการสอนซ่ึงครอบคลุม
การพิจารณากลวิธีสอน การจัดกลุมผูเรียน การจัด
หองเรียน การจัดเวลาเรียน และการเลือกแหลง
วิทยาการ (5) การประเมินผลการเรียน และ (6) การ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือปอนกลับไปใชในการปรับปรุงสวน
ตางๆ ของระบบ 

ระบบการเรียนการสอนของคลอสไมเออ 
และริปเปล (Klausmeier and Ripple)  

คลอสไมเออรและริปปเปล (Klausmeier, 
1971:11) ไดกำหนดองคประกอบของระบบการเรียน
การสอนไว 7 สวน คือ (1) กำหนดจุดมุงหมายของ

การเรียนการสอน (2) การพิจารณาความพรอมของ 

ผูเรียน (3) การจัดเน้ือหาวิชา วัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือตาง ๆ (4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
(5) การดำเนินการสอน (6) การวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน และ (7) สัมฤทธิ์ของนักเรียน 

ระบบการเรียนการสอนของเคมพ (Kemp) 

เคมพไดกำหนดองคประกอบของการเรียน
การสอนไว 9 ประการ ประกอบดวย (1) กำหนดหัวขอ
หนาท่ีจะสอนและเขียนวัตถุประสงคทั่วไป (2) ศึกษา
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คุณลักษณะของผูเรียน (3) ระบุจุดมุงหมายของการ
สอนในเชิงพฤติกรรม (4) กำหนดเน้ือหาวิชาท่ีสนับสนุน
วัตถุประสงคในแตละขอ (5) ทดสอบเพื่อวัดความ
รูความสามารถกอนท่ีจะทำการสอน (6) เลือกกิจกรรม
และแหลงวิชาการสำหรับการเรียนการสอน เพ่ือจะ
นำเน้ือหาวิชาไปสูจุดหมายปลายทางท่ีวางไว (7) 
ประสานงานในเร่ืองตาง ๆ เชน การเงิน บุคลากร 
อาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ (8) ประเมิน
ผลการเรียนของผูเรียนวาบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
เพียงใด และ (9) พิจารณาดูวาควรจะไดมีการแกไข
ปรับปรุงแผนการเรียนการสอนใหดีขึ้นอยางไร 

ระบบการเรียนการสอนของกานเย และ
บริกส (Gagne snd Briggs, 1979) 

ระบบน้ีเปนระบบท่ีครอบคลุมการจัดระบบ
การเรียนการสอนในวงกวางตั้งแตการเร่ิมวิเคราะห
ความตองการของผูเรียนเพ่ือกำหนดวัตถุประสงคไป
จนถึงการทดลองปรับปรุงแผนการเรียนการสอนใหได
ผล เพื่อนำไปเผยแพรใชในวงกวางตอไป 

ระบบการเรียนการสอนแผนจุฬาฯ โดย 
ชัยยงค พรหมวงศ 

ชัยยงค พรหมวงศ ไดพัฒนาระบบการสอน
แผนจุฬาฯ ขึ้นในปพ.ศ. 2516 สำหรับการสอนในหอง
เรียนแบบศูนยการเรียน และไดทดลองใชในการสอน 
ผลการทดลองพบวาการสอนโดยใชชุดการสอนมี

ประสิทธิภาพกวาการสอนดวยวิธีธรรมดาอยางมีนัย
สำคัญท่ีระดับ .01 และนักเรียนที่เรียนมีพัฒนาการ
ทางทัศนคติที่ดีตอการสอนโดยใชชุดการสอนเพิ่มข้ึน
อยางมีนัยสำคัญ ชัยยงค พรหมวงศ จึงสรุปวา  

วิธีสอนโดยใชชุดการสอนดีกวาการสอนดวยวิธีธรรมดา 
ระบบการจัดการเรียนการสอน โดย  

สงัด อุทรานันท 

สงัด อุทรานันทไดเสนอแนะองคประกอบที่
สำคัญๆ ในการจัดเรียนเรียนการสอนได 10 ประการ
ดวยกันคือ (1) ลักษณะของผูเรียน (2) จุดมุงหมาย
ของการสอน (3) เน้ือหาสาระท่ีจะสอน (4) การเตรียม 

ความพรอม (5) การดำเนินการสอน (6) การเสริม
ทักษะ (7) กิจกรรมสนับสนุน (8) การควบคุม 
และตรวจสอบ (9) สัมฤทธิ์ผลการสอน และ (10) การ
ปรับปรุงแกไข 

บทที่ 9 รูปแบบการเรียนการสอนที่เปน
สากล 

 รูปแบบการเรียนการสอนน้ัน หมายถึง 
“สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ี
จัดข้ึนอยางเปนระบบระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อตางๆ โดยมีการจัด
กระบวนการหรือข้ันตอนในการเรียนการสอนโดยอาศัย
วิธีสอนและเทคนิคการสอนตางๆ เขาไปชวยใหสภาพ
การเรียนการสอนนั้นเปนไปตามหลักการที่ยึดถือ” 

1.รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนการพัฒนา
ดานพุทธพิสัย (Cognitive Domain) 

 รูปแบบการเรียนการสอนในหมวดน้ี 
เปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุงชวยใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจในเนื้อหาสาระตางๆ ซึ่งเนื้อหาสาระน้ัน
อาจอยูในรูปของขอมูล ขอเท็จจริง มโนทัศน หรือความ
คิดรวบยอด รูปแบบที่คัดเลือกมานำเสนอในท่ีนี้มี  
5 รูปแบบดังนี้  

 1.1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
มโนทัศน 

 1.2 รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกานเย 

 1.3 รูปแบบการเรียนการสอนโดยการ
นำเสนอมโนทัศนกวางลวงหนา 

 1.4 รปูแบบการเรยีนการสอนเนนความจำ 
 1.5 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผัง

กราฟก 

2. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนการพัฒนา
ดานจิตพิสัย (Affective Domain) 

 การเรียนการสอนในหมวดนี้ เปนรูป

แบบที่มุงชวยพัฒนาผูเรียนเกิดความรูสึก เจตคติ  
คานิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค ซึ่งเปน
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เรื่องที่ยากแกการพัฒนาหรือปลูกฝง การจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบการสอนท่ีเพียงชวยใหเกิดความ
รูความเขาใจ มักไมเพียงพอตอการชวยใหผูเรียนเกิด
เจตคติที่ดีได จำเปนตองอาศัยหลักการและวิธีการ 
อื่นๆ เพิ่มเติม รูปแบบท่ีคัดสรรมานำเสนอในท่ีนี้มี  
3 รูปแบบดังนี้ 

 2.1 รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม 

 2.2 รูปแบบการเรียนการสอนโดยการ
ซักคาน 

 2.3 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช
บทบาทสมมติ 

3.รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนการพัฒนา
ดานทักษะพิสัย (Psycho-Motor Domain) 

 รูปแบบการเรียนการสอนในหมวดน้ี 
เปนรูปแบบที่มุงชวยพัฒนาความสามารถของผูเรียน
ในดานการปฏิบัติ การกระทำ หรือการแสดงออก 
ตางๆ ซึ่งจำเปนตองใชหลักการวิธีการ ที่แตกตางไป
จากการพัฒนาทางดานจิตพิสัยหรือพุทธพิสัย รูปแบบท่ี
สามารถชวยใหผู เ รียนเกิดการพัฒนาทางดานน้ี  
ที่สำคัญๆ ซึ่งจะนำเสนอในที่นี้มี 3 รูปแบบดังนี้ 

 3.1 รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซัน (Simpson) 

 3.2 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ

ปฏิบัติแฮรโรว (Harrow) 
 3.3 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ

ปฏิบัติของเดวีส (Davies) 
4. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนการพัฒนา

ดานทักษะกระบวนการ (Process Skills) 
 ทักษะกระบวนการ เปนทักษะท่ี

เกี่ยวของกับวิธีดำเนินการตางๆซึ่งอาจเปนกระบวน

การทางสติปญญา เชน กระบวนการสืบสอบแสวงหา
ความรู หรือกระบวนการคิดตางๆ อาทิ การคิดวิเคราะห 
การอุปนัย การนิรนัย การใชเหตุผล การสืบสอบ การ

คิดริเริ่มสรางสรรค และการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
เปนตน หรืออาจเปนกระบวนการทางสังคม เชน 
กระบวนการทำงานรวมกัน เปนตน ปจจุบันการศึกษา
ใหความสำคัญในเร่ืองนี้มาก เพราะถือเปนเคร่ืองมือ
สำคัญในการดำรงชีวิต ในท่ีนี้ ผูเขียนไดคัดเลือกรูป
แบบการเรียนการสอนท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนในดาน
กระบวนการมานำเสนอ 4 รูปแบบ ดังนี้ 

 4.1 รปูแบบการเรยีนการสอนกระบวน 
การสบืสอบ และแสวงหาความรูเปนกลุม 

 4.2 รปูแบบการเรยีนการสอนกระบวน 
การคดิอปุนยั 

 4.3 รปูแบบการเรยีนการสอนกระบวน 
การคดิสรางสรรค 

 4.4 รปูแบบการเรยีนการสอนกระบวน 
การคดิแกปญหาอนาคตตามแนวคดิของทอรแรนซ 

5. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนการ
บูรณาการ (Integration) 

 รูปแบบการเรียนการสอนในหมวดน้ี 
เปนรูปแบบท่ีพยายามพัฒนาการเรียนรูดานตางๆ 
ของผูเรียนไปพรอมๆกัน โดยการบูรณาการท้ังทาง
ดานเน้ือหาสาระละวิธีการรูปแบบในลักษณะนี้กำลัง
ไดรับความนิยมอยางมาก เพราะมีความสอดคลอง
กลับหลักทฤษฎีทางการศึกษาที่มุงเนนการพัฒนา
รอบดาน หรือการพัฒนาเปนองครวม รูปแบบใน

ลักษณะดังกลาวท่ีนำมาเสนอในที่นี้มี 4 รูปแบบ 
ใหญๆ คือ 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง 
 2.รูปแบบการเรียนการสอนโดยการ

สรางเรื่อง 
 3.รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักร

การเรียนรู 4 MAT 

 4.รูปแบบการเรียนการสอนของการ
เรียนรูแบบรวมมือ 

บทที่ 10 รูปแบบการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนการสอนของไทย 
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นักคิด นักการศึกษาไทยจำนวนหน่ึงพยายาม
คนคิดและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน หรือ
กระบวนการเรียนการสอนขึ้นจากความรู ความคิด
และประสบการณของตน หรือประยุกตจากทฤษฎี
และหลักการทั้งของไทยและตางประเทศท่ีไดรับการ
ยอมรับอยูแลว บางรูปแบบหรือกระบวนการท่ีพัฒนา
ขึ้นไดรับการพิสูจนทดสอบอยางเปนระบบระเบียบ
ตามกระบวนการวิจัย แตบางรูปแบบหรือกระบวนการ 
เปนการนำเสนอความคิด แมยังไมไดรับการพิสูจน
ทดสอบอยางเปนระบบแตก็ไดรับความสนใจและความ
นิยมโดยทั่วไป  

รู ปแบบการ เ รี ยนการสอน ทักษะ
กระบวนการเผชิญสถานการณ โดย สุมน อมรวิวัตน 

 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
สุมน อมรวิวัตน (2533: 168-170) ไดพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนน้ีขึ้นมาจากแนวคิดท่ีวา การศึกษา
ที่แทควรสัมพันธสอดคลองกับการดำเนินชีวิต ซึ่งตอง
เผชิญกับการเปล่ียนแปลงตางๆ ซ่ึงมีท้ังทุกข สุข ความ
สมหวัง และความผิดหวังตางๆ การศึกษาที่แทควร
ชวยใหผูเรยีนไดเรยีนรูทีจ่ะเผชิญกับสถานการณตางๆ
เหลาน้ัน และสามารถเอาชนะปญหาตางๆ เหลาน้ัน
ได โดย (1) การเผชิญ ไดแกการเรียนรูที่เขาใจภาวะที่
ตองเผชิญ (2) การผจญ คือการเรียนรูวิธีการตอสูกับ
ปญหาอยางถูกตองตามธรรมนองคลองธรรมและมี
หลักการ (3) การผสมผสาน ไดแกการเรียนรูที่จะ

ผสมผสานวิธีการตางๆ เพ่ือนำไปใชแกปญหาใหสำเร็จ 
และ (4) การเผด็จ คือการลงมือแกปญหาใหหมดไป  

รูปแบบการเรียนการสอนโดยสราง

ศรัทธาและโยนิโสมนิการ โดย สุมน อมรวิวัตน  
 ในป พ.ศ. 2526 สุมน อมรวิวัฒน 

นักการศึกษาไทยผูมีชื่อเสียงและมีผลงานทางการ

ศึกษาจำนวนมาก ไดนำแนวคิดจากหนังสือพุทธธรรม
ของพระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต) เก่ียวกับการ
สรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการมาสรางเปนหลักการ
และข้ันตอนการสอนตามแนวพุทธวิธีขึ้น รูปแบบการ

เรียนการสอนน้ีพัฒนาขึ้นจากหลักการท่ีวา ครูเปน
บุคคลสำคัญที่สามารถจัดสภาพแวดลอม แรงจูงใจ 
และวิธีการสอนใหศิษยเกิดศรัทธาท่ีจะเรียนรูการได
ฝกฝนวิธีการคิดโดยแยบคายและนำไปสูการปฎิบัติ
จนประจักษจริงโดยครูทำหนาท่ีเปนกัลยาณมิตรชวย
ใหศิษยมีโอกาสคิด และแสดงออกอยางถูกวิธี จะ
สามารถชวยพัฒนาใหศิษยเกิดปญญาและแกปญหา
ไดอยางเหมาะสม 

รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการ
คิดเปนเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมไทย โดย หนวย
ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา 

 หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา
ไดพัฒนารายวิชา”การคิดเปนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมไทย” ขึ้น เพ่ือพัฒนานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาใหสามารถคิดเปน รูจักและเขาใจตนเอง 
รายวิชาประกอบดวยเน้ือหา 3 เร่ือง คือ (1) การพัฒนา
ความคิด (สติปญญา) (2) การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม (สัจจธรรม) และ (3) การพัฒนาอารมณ 
ความรูสึก 

 ส ว น กิ จ ก ร ร ม ท่ี ใ ช เ ป น กิ จ ก ร ร ม
ปฏิบัติการ 4 กิจกรรม ไดแก (1) กิจกรรมปฏิบัติการ 
“พัฒนากระบวนการคิด” (2) กิจกรรมปฏิบัติการ 
“พัฒนารากฐานความคิด” (3) กิจกรรมปฏิบัติการ 
“ปฏิบัติการในชีวิตจริง”และ (4) กิจกรรมปฏิบัติการ 

“ประเมินผลการพัฒนาประสิทธิภาพของชีวิตและ
งาน” 

รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียน
เปนศนูยกลาง:โทเดลซปิปา (CIPPA Model) หรอืรปู

แบบการประสานหาแนวคดิ โดย ทศินา แขมมณ ี
 ทิศนา แขมมณี รองศาสตารจารย 

ประจำคณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได

พัฒนารูปแบบนี้ขึ้นจากประสบการณที่ไดใชแนวคิด
ทางการศึกษาตางๆ ในการสอนมาเปนเวลาประมาณ 
30 ป และพบวาแนวคดิจำนวนหนึง่สามารถใชไดผลดี
ตลอดมา ผูเขียนจึงไดนำแนวคดิเหลาน้ันมาประสานกัน 

บทปริทัศนหนังสือ 
ศิริณา จิตตจรัส, สิตาภา  เกื้อคลัง 
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ทำใหเกิดเปนแผนข้ึนแนวคิดดังกลาวไดแก (1) แนวคิด
การสรางความรู (2) แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการกลุม
และการเรียนรูแบบรวมมือ (3) แนวคิดเกี่ยวกับความ
พรอมในการเรียนรู (4) แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู
กระบวนการ และ (5) แนวคิดเกี่ยวกับการถายโอน
การเรียนรู 

บทที่ 11 วิธีสอน 
วิธีสอน คือข้ันตอนท่ีผูสอนดำเนินการให 

ผูเรยีนเกิดการเรยีนรูตามวตัถุประสงคดวยวธิกีารตางๆ 
ที่แตกตางกันไปตามองคประกอบและข้ันตอนสำคัญ
อันเปนลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเดนท่ีขาดไมได
ของวิธีนั้นๆ ดังนั้น “วิธีสอนแบบ A ก็คือขั้นตอนท่ี 
ผูสอนดำเนินการใหผู เ รียนเกิดการเ รียนรูตาม
วัตถุประสงคดวยวิธี A ซึ่งมีองคประกอบและขั้นตอน
สำคัญอันเปนเอกลักษณเดนที่ขาดไมไดของวิธี A” 

วิธีสอนโดยใชการบรรยาย (Lecture) 
คือกระบวนการท่ีผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กำหนด โดยการเตรียม
เน้ือหาสาระ แลวบรรยายคือ พูด บอก เลา อธิบาย 
เน้ือหาสาระหรือส่ิงท่ีตองการสอนแกผูเรียนและประเมิน
ผลการเรียนรูของผูเรียนดวย 

วิธีสอนโดยใชการสาธิต (Demonstration) 
คือ กระบวนการท่ีผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กำหนด โดยการแสดง
หรือทำส่ิงท่ีตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ใหผูเรียนสังเกตดู 

แลวใหผูเรียนซักถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรูที่
ไดจากการสังเกต การสาธิต 

วิธีสอนโดยใชการทดลอง (Experiment) 
คือ กระบวนการท่ีผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามวัตถุประสงคทีก่ำหนด โดยการท่ีผูสอน/  

ผูเรียนกำหนดปญหาและสมมติฐานในการทดลอง  
ผูสอนใหคำแนะนำแกผูเรียนและใหผูเรียนลงมือทดลอง
ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกำหนดโดยใชวัสดุอุปกรณท่ีจำเปน 

เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปอภิปรายผล
การทดลองและสรุปการเรียนรูที่ไดรับจากการทดลอง 

วิธีสอนโดยใชการนิรนัย (Deduction) 
คือ กระบวนการท่ีผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กำหนด โดยการชวยให 
ผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ 
กฎ หรือขอสรุปในเรื่องท่ีเรียน แลวจึงใหตัวอยางการ
ใชทฤษฎี/หลักการ/กฎ หรือขอสรุปน้ันหลายๆ ตัวอยาง 
หรืออาจใหผูเรียนฝกทฤษฎี/หลักการ/กฎหรือขอสรุป
นั้นไปในสถานการณใหมๆท่ีหลากหลาย เพื่อชวยให
ผูเรียนมีความเขาใจในทฤษฎี/หลักการ/กฎหรือขอ
สรุปนั้นๆ อยางลึกซึ้งขึ้น หรือกลาวสั้นๆ ไดวาเปนการ
สอนจากหลักการไปสูตัวอยางยอยๆ 

วิธีสอนโดยใชการอุปนัย (Induction)  
วิธีสอนโดยใชการอุปนัย คือ กระบวนการที่ผูสอนใช
ในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค
ที่กำหนด โดยการนำตัวอยาง/ขอมูล/ความคิด/
เหตุการณ/สถานการณ/ปรากฏการณ ที่มีหลักการ/
แนวคิด ท่ีตองการสอนใหแกผูเรียน มาใหผูเรียนศึกษา
วิเคราะห จนสามารถดึงหลักการ/แนวคิดที่แฝงอยู
ออกมา เพ่ือไปใชในสถานการณอื่นๆ ตอไป กลาว
อยางสั้นๆ ไดวา เปนการสอนท่ีใหผูเรียนสรุปหลักการ
จากตัวอยางตางๆ ดวยตนเอง 

วิธีสอนโดยใชการไปทัศนศึกษา (Field 
Trip) คือ กระบวนการท่ีผูสอนใชในการชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กำหนด โดยผูสอน
และผูเรียนรวมกันวางแผนและเดินทางไปศึกษาความรู 

ณ สถานที่อันเปนแหลงความรูในเรื่องนั้น (ซึ่งอยูนอก
สถานท่ีที่เรียนกันอยูเปนปกติ) โดยมีการศึกษาสิ่ง
ตางๆในสถานท่ีนั้นตามกระบวนการหรือวิธีการท่ีได
วางแผนไวและมีการอภิปรายสรุปการเรียนรูจากขอมูล
ที่ไดศึกษามา 

วิธีสอนโดยใชการอภิปรายกลุมยอย 
(Small Group Discussion) คอื กระบวนการทีผู่สอน
ใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ี

กำหนด โดยการจัดผูเรียนเปนกลุมเล็กๆ ประมาณ 4 
-8 คน และใหผูเรียนในกลุมพูดคุยแลกเปล่ียนขอมูล 

บทปริทัศนหนังสือ 
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ความคิดเห็น และประสบการณในประเด็นท่ีกำหนด
ของกลุม และสรุปผลการอภิปรายออกมาเปนขอสรุป 

วิ ธี ส อ น โ ด ย ใ ช ก า ร แ ส ด ง ล ะ ค ร 
(Dramatization) คือ กระบวนการท่ีผูสอนใชในการ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด
โดยการใหผูเรียนแสดงละคร ซ่ึงเปนเร่ืองราวท่ีตองการ
ใหผูเรียนไดเรียนรูตามเน้ือหาและบทละครท่ีไดกำหนด
ไวตั้งแตตนจนจบเร่ือง ทำใหเรื่องราวน้ันมีชีวิตขึ้นมา 
และสามารถทำใหผูแสดงและผูชมเกิดความเขาใจ
และจดจำเรื่องนั้นไดนาน 

วิธีสอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมติ 
(Role Playing) คือ กระบวนการท่ีผูสอนใชในการ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด
โดยการใหผูเรียนสวมบทบาทในสถานการณซ่ึงมีความ
ใกลเคียงกับความเปนจริง และแสดงออกตามความ
รูสึกนึกคิดของตน และนำเอาการแสดงออกของผูแสดง 
ท้ังทางดานความรู ความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมท่ี
สังเกตพบมาเปนขอมูลในการอภิปราย เพ่ือใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค 

วิธีสอนโดยใชกรณีตัวอยาง (Case) คือ 
กระบวนการท่ีผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูตามวัตถุประสงคที่กำหนด โดยใหผูเรียนศึกษา
เรื่องที่สมมติขึ้นจากความเปนจริงและตอบประเด็น
คำถามเก่ียวกับเร่ืองน้ัน แลวนำคำตอบและเหตุผล
ที่มาของคำตอบนั้นมาใชเปนขอมูลในการอภิปราย 

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค 
วิธีสอนโดยใชเกม (Game) คือ กระบวน 

การที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคท่ีกำหนด โดยใหผูเรียนเลนเกมตามกติกา 
และนำเน้ือหาและขอมูลของเกม พฤติกรรมการเลน 

วิธีการเลน และผลการเลนเกมของผูเรียนมาใชใน
การอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู 

วิธีสอนโดยใชสถานการณจำลอง 

(Simulation) คือ กระบวนการท่ีผูสอนใชในการชวย
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กำหนด 

โดยใหผูเรียนลงไปเลนในสถานการณที่มีบทบาท 
ขอมูล และกติกาการเลน ที่สะทอนความเปนจริง 
และมีปฏิสัมพันธกับส่ิงตางๆท่ีอยูในสถานการณนั้น 
โดยใชขอมูลที่มีสภาพคลายกับขอมูลในความเปน
จริง ในการตัดสินใจและแกปญหาตางๆ ซ่ึงการตัดสินใจ
นั้นจะสงผลถึงผูเลนในลักษณะเดียวกันกับส่ิงท่ีเกิด
ขึ้นในสถานการณจริง 

วิธีสอนโดยใชศูนยการเรียน (Learning 
Center) คือ กระบวนการในการสอนใหผูเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคที่กำหนด โดยผูสอนใหผูเรียนศึกษา
หาความรูดวยตนเองจากศูนยการเรียนหรือมุมความ
รู ซึ่งผูสอนไดจัดเตรียมเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่ใช
สื่อการสอนหลายๆอยางประสมกันเอาไวใหผูเรียนได
เรียนรูดวยตัวเองปกติศูนยการเรียนรูจะมีหลายศูนย 
แตละศูนย จะมีเนื้อหาสาระเบ็ดเสร็จในตัวเอง ผูเรียน
จะหมุนเวียนกันเขาศูนยตางๆ จนครบทุกศูนย โดยมี
ศูนยสำรองไวสำหรับผูเรียนรูไดเร็วและทำกิจกรรม
เสร็จกอนคนอ่ืนๆ ผูสอนทำหนาท่ีเปนผูจัดเตรียมศูนย
การเรียน ใหคำแนะนำ ชวยอำนวยความสะดวกใน
การเรียนรูแกผูเรียน และประเมินผลการเรียนรูของ 
ผูเรียน 

วิธีสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม 
(Programmed Instruction)คือ กระบวนการท่ีผูสอน
ใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ี
กำหนดโดยการใหผูเรียนศึกษาจากบทเรียนสำเร็จรูป
ดวยตนเอง ซึ่งมีลักษณะพิเศษท่ีแตกตางไปจาก

บทเรียนปกติ  
บทที่ 12 เทคนิคและทักษะการสอน 
เทคนิคการสอน เปนกลวิธีตางๆ ที่ใชเสริม

กระบวนการหรือข้ันตอนใดๆ หรือ การกระทำใดๆ 
เพื่อชวยใหกระบวนการ ขั้นตอนหรือการกระทำน้ันๆ 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เทคนิคการสอน
เปนสิ่งจำเปนที่ชวยใหการสอนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
เทคนิคการสอนมีจำนวนมากนับไมถวน และจะมี

ปริมาณเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในบทน้ีไดนำเสนอเทคนิค 
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ใหมๆ ที่สามารถนำไปใชไดอยางกวางขวางรวม 3 
เทคนิค ไดแก เทคนิคการใชผังกราฟฟก เทคนิคการ
ใชคำถามตามแนวคิดของบลูม และเทคนิคการใช
คำถามเพ่ือพัฒนาลักษณะการคิดท่ีพึงประสงค สวน
ทักษะการสอนน้ัน หมายถึงความสามารถในการสอน
ใหมีประสิทธิภาพคลองแคลว ชำนาญ ดังนั้นทักษะ
การสอนจึงครอบคลุมการดำเนินกาเก่ียวกับการสอน
ทั้งหมด ไมวาจะเปนเร่ืองการใชรูปแบบการเรียนการ
สอน วิธีสอน หรือ เทคนิคการสอนตางๆ การฝกทักษะ
การสอนโดยทั่วไป จัดเปน 2 ลักษณะ คือ จัดเปนการ
สอนแบบจุลภาค (micro – teaching) ไดแกการสอน
แบบยอสวนท้ังในดานบทเรียน ผูเรียนและเวลาเรียน 
อีกลักษณะหนึ่งคือจัดเปนการฝกสอน โดยใหผูฝก
เขาไปสอนผูเรียนในสถานการณจริง และการเรียนรู
จากการปฏิบัติงานจริง โดยมีผูสอนที่มีประสบการณ
ทำหนาท่ีใหปรึกษาแนะนำและความชวยเหลือตาม
ความเหมาะสม 

บทท่ี 13 นวัตกรรมดานการเรียนการสอน 
นวัตกรรมดานการเรียนการสอน หมายถึง

แนวคิด วิธีการ หรือสิ่งประดิษฐที่เปนสิ่งใหมๆ ที่
สามารถนำมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก
ปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน 
นวัตกรรมอาจเปนส่ิงใหมทั้งหมด หรือใหมเพียงบาง
สวน หรือใหมในบริบทหน่ึงหรือในชวงเวลาหน่ึงก็ได 
สิ่งที่ เปนนวัตกรรมอาจเปนสิ่งใหมที่กำลังอยูใน

กระบวนการพิสูจนทดสอบ หรือไดรับการยอมรับนำ
ใชแลวแตยังไมแพรหลาย หรือยังไมเปนสวนหน่ึงของ
ระบบงานปกติ หากมีการยอมรับนำไปใชอยางเปน
ปกติในระบบงานแลว จะไมถือวาสิ่งนั้นเปนวัตกรรม
อีกตอไปในปจจุบันประเทศไทยมีนวัตกรรมท่ีเก่ียวกับ

การเรียนการสอนจำนวนไมนอย โดยมีทั้งนวัตกรรมที่
นำเขาจากตางประเทศและนวัตกรรมท่ีเปนภูมิปญญา
ของคนไทย อาทิ การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด

ทางการศึกษาแบบวอลดอรฟ การจัดการเรียนการ
สอนโดยผสานแนวคิดและวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อ

พัฒนาศักยภาพการเรียนรูสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
(โรงเรียนรุงอรุณ) การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี “
Constructionism” (วชิราวุธวิทยาลัย) การจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพอยางสมบูรณตาม
หลักการของทานศรีสัตยาไสบาบา (โรงเรียนสัตยาไส
และสถาบันการศึกษาสัตยาไส) นวัตกรรมพ้ืนบาน
เพื่อการสอนของ ธนู บุณยรันตพันธุ และหลักสูตร
รายวิชาดนตรีเอเชียสำหรับนักเรียนในระดับประถม
ศึกษา นอกจากน้ันยังมีนวัตกรรมท่ีสามารถชวยพัฒนา
ศักยภาพทางสมองเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ไดดีขึ้น เชน นวัตกรรม “Brain gym” หรือการบริหาร
สมองนอกจากน้ันยังมีแนวคิดแนวทางในการพัฒนา
ลักษณะการคิด 9 ลักษณะ รวมทั้งนวัตกรรมที่เก่ียว
กับเทคโนโลยีทางการศึกษาอีกจำนวนมาก เชน 
โทรศัพท โทรประชุม ดาวเทียมคอมพิวเตอรเพ่ือการ
ศึกษา การใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน (CMI) การใชคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เกม
คอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต เวิลดไวดเว็บ และ
หองเรียนเสมือนจริง (virtual classroom) เปนตน  

บทท่ี 14 การวิจัยและงานวิจัยดานการ
เรียนการสอน 

การวิจัยเปนกระบวนการท่ีอาศัยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาคำตอบใหแกปญหา
หรือคำถามตางๆเ พ่ือให ไดคำตอบที่นา เ ช่ือถือ 

กระบวนการวิจัยเปนกระบวนการในการแสวงหาความรู
ใหม และสรางความรูใหมๆ เพ่ือการพัฒนายิ่งๆ ขึ้น
ไป การวิจัยและงานวิจัยดานการเรียนการสอน  

จึงเปนตัวบงขี้ของความกาวหนาของศาสตรทางการ
สอน ดังจะเห็นไดวา การสอนไดรับการอยมรับในฐานท่ี
เปนศาสตรแขนงหนึ่ง ก็เพราะสามารถผลิตองคความ
รูใหมโดยในกระบวนการวิจัย ในชวง 3-4 ทศวรรษท่ี
ผานมา ประเทศทางซีกโลกตะวันตกไดผลิตผลงาน

วิจัยทางดานการเรียนรูและการสอนออกมาจำนวน
มาก ซึ่งครอบคลุมเร่ืองท่ีศึกษาอยางเตอเน่ืองและ
เรื่องที่ศึกษาตามความสนใจ ในประเทศไทยในชวง 3 
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ทศวรรษที่ผานมา ผลงานวิจัยทางดานน้ีเพิ่มพูนขึ้น
เร่ือยๆ ซ่ึงในระยะแรกๆ มักเปนการทำตามความสนใจ
ของผูวิจัยเปนหลัก งานวิจัยจึงมีลักษณะกระจัดกระจาย
ตอมาจึงไดเริ่มมีการรวบรวมขอมูลงานวิจัยเพ่ือให
เห็นภาพรวม ซึ่งสามารถบงบอกสถานภาพของการ
วิจัยของประเทศไทย จากการสังเคราะหงานวิจัยพบ
วา งานวิจัยสวนใหญเปนงานวิจัยประยุกต งานวิจัย
และพัฒนาและงานวิจัยพื้นฐานตางๆ ก็มีไมถึงรอย
ละ 1 ระดับการศึกษาท่ีวิจัยพบวาทำมากท่ีสุดในระดับ
มัธยมศึกษา ประถมศึกษา และอุดมศึกษา งานวิจัย
ในระดับอาชีวศึกษา และกอนประถมศึกษามีนอย
มาก งานวิจัยที่พบสวนใหญเปนงานวิจัยในมิติของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน รองลงมาเปนงาน
วิจัยมิติผูเรียน งานวิจัยหลายมิติ และงานวิจัยมิติ 
ผูสอน สวนงานวิจัยในมิติสภาพแวดลอมมีนอยมาก 

การสอนเริ่มไดรับการยอมรับในฐานที่เปน
ศาสตรแขนงหน่ึง ก็เน่ืองมาจากความสามารถใน 
การพัฒนาและสรางองคความรูขึ้นมากจากฐานการ
วิจัย ซึ่งใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการพิสูจน
ทดสอบ การวิจัยเปนกระบวนการในการแสวงหาคำ
ตอบใหแกปญหาหรือคำถามท่ีเกิดข้ึน โดยปญหาหรือ
คำถามนั้นจะตองมีคุณสมบัติที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
(1) ปญหาน้ันจะตองระบุในรูปของคำถาม (2) คำถาม
น้ันจะตองแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวแปร
หรือมากกวา และ (3) คำถามนั้นจะตองมีลักษณะท่ี

สามารถทดสอบได ตัวแปรที่ศึกษากันนั้น สามารถจัด
ไดเปน 4 หมวด ใหญ ๆ คือ  

 1. ตัวแปรเก่ียวกับคุณสมบัติของครู  

(presage varibles) เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับตัวครู
ซึ่งมีจำนวนมาก เชน ประสบการณ ภูมิหลัง ทักษะ 
ความสามารถ บุคลิก แรงจูงใจ ฯลฯ 

 2. ตัวแปรเก่ียวกับบริบทของการเรียน
การสอน (context variables) เปนตัวแปรที่เก่ียวกับ

สภาพแวดลอม ซึ่งครูจะตองเขาไปมีปฎิสัมพันธหรือ
เกี่ยวของดวย ไดแก ตัวผูเรียน โรงเรียน ชุมชน บาน 

ชั้นเรียน ฯลฯ 
 3. ตัวแปรเก่ียวกับกระบวนการของการ

เรียนการสอน (process variables) เปนตัวแปรท่ี
เก่ียวของกับกิจกรรม กระบวนการ และพฤติกรรม
หรือการกระทำตางๆ ของครู และผูเรียนท่ีเกิดขึ้นใน
สถานการณของการเรียนการสอน 

 4. ตัวแปรท่ีเก่ียวกับผลผลิตของการ
เรียนการสอน (product variables) เปนตัวแปรที่เกิด
ข้ึนจากการปฏิสัมพันธระหวางครู-ผูเรียน หรือระหวาง 
ผูเรียน – ผูเรียน และผลท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนการ
สอน ซึ่งมีทั้งผลสงตรงทันทีตอผูเรียน และผลที่จะเกิด
ขึ้นในระยะยาว ตัวแปรท่ีสำคัญในหมวดน้ีสวนใหญ
จะเก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิและมโนทัศนเก่ียวกับตนเอง
ของผูเรียน 

บทที่ 15 สรุป: มโนทัศนสำคัญเกี่ยวกับ
การสอน 

 เปนการสรุปรวบยอดมโนทัศนสำคัญที่
เกี่ยวของกับศาสตรการสอนในลักษณะของคำนิยาม
ที่แสดงใหเห็นถึงองคประกอบหรือแกนอันเปนสาระ
สำคัญของแตละมโนทัศน  

จุดเดนของหนังสือศาสตรการสอน:  
องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ 

หนังสือเลมนี้มีจุดเดนคือผูเขียนไดพยายาม
ประมวลเนื้อหามาใหอยางครอบคลุมและทันตอ

เหตุการณ โดยไดคัดสรรและกล่ันกรองเอาเฉพาะ
ประเด็นที่เปนแกนสำคัญของสาระแตละเรื่องมานำ
เสนอเพื่อใหผูอานไดความคิดรวบยอดและเกิดความ
เขาใจที่กระจางชัดในเรื่องน้ันๆ อีกท้ังผูเขียนไดทำ 
การวิเคราะหประเด็นปญหาตางๆ ที่มักเกิดข้ึนใน 

ทางปฏิบัติและไดมีการนำเสนอแนวคิดแนวทาง  
ในการปองกันหรือแกปญหาน้ันๆ ไวอยางชัดเจน 
และเขาใจงาย และท่ีสำคัญผูเขียนยังไดมีการนำแนว

ความคิดทางการศึกษาจากนักคิด นักการศึกษา 
ชาวตางชาติและนักการศึกษาไทยมานำเสนอทั้งใน

บทปริทัศนหนังสือ 
ศิริณา จิตตจรัส, สิตาภา  เกื้อคลัง 
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สวนของทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีการสอน หลักการ
และแนวคิดในการจัดการเรียนรู ระบบการเรียนรู และ
รูปแบบการเรียนรู ทำใหผูอานไดแนวคิดท่ีหลากหลาย
และมีความเปนสากล ซึ่งนาจะกอใหเกิดประโยชนตอ
ผูอานเปนอยางมากเพราะสามารถท่ีจะอานและทำการ
วิเคราะห สังเคราะหและหารูปแบบในการนำไปใช
เพ่ือใหเกิดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมได
อยางรวมสมัยและเปนสากลซ่ึงนาจะเกิดประโยชน
ตอวงการการศึกษาไทยเปนสำคัญ  

จุดดอยของหนังสือศาสตรการสอน: 
องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ 

 ในสวนของจุดดอยของหนังสือเลมนี้คือ
เน้ือหาของหนังสือยังขาดสวนท่ีวาดวยเร่ืองการนำ
องคความรูเหลานี้ไปใชในการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดการเรียนรู เพื่อใหบรรลุ 
จุดมุงหมายที่กำหนดไว 

 

สรุป 
โดยสรุปหนังสือเลมน้ี เขียนข้ึนจากการศึกษา

คนควาและประสบการณทางการสอนกวา 30 ป โดย
นักการศึกษาท่ีไดรับการยกยองใหเปนนักการศึกษา 
ดีเดน อาจารยแบบอยาง และอาจารยดีเดนผูเปน
เอตทัคคะทางการสอน และมีผลงานที่มีคุณภาพ
เผยแพรในวงการศึกษามาอยางตอเนื่อง เนื้อหาสาระ
ของหนังสือครอบคลุมองคความรูท่ีเปนพ้ืนฐานสำคัญ
สำหรับการวางแผนและออกแบบการเรียนการสอน 
ไดแก วิวัฒนาการของแนวคิดท่ีเก่ียวกับการสอน บริบท
การสอนปรัชญาการศึกษา ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนรู และการสอนต้ังแตอดีตมาจน
ปจจุบัน ทั้งท่ีเปนสากลและที่เปนของไทย ประมวล
ระบบ รูปแบบการสอนและวิธีการสอนท่ีหลากหลาย
รวมท้ังเทคนิคและทักษะการสอนนวัตกรรม และงาน
วิจัยทางการสอน ทั้งนี้ผูเขียนไดคัดสรรและกลั่นกรอง
สาระใหไดประเด็นท่ีเปนแกนสำคัญ เพ่ือชวยใหผูอาน
ไดความคิดรวบยอด (Concept) และเกิดความเขาใจ
ในเรื่องอยางครอบคลุม 

 

บทปริทัศนหนังสือ 
ศิริณา จิตตจรัส, สิตาภา  เกื้อคลัง 
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อาจารย ดร. กมล   โพธิเย็น 

อาจารย ดร.กฤษณา   คิดดี 

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กาญจนา   คุณารักษ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กังวล  คัชฌิมมา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เขมณัฏฐ   มิ่งศิริธรรม 

รองศาสตราจารย ดร.จินตวีย คลายสังข 

รองศาสตราจารย ดร. ใจทิพย   ณ   สงขลา 

รองศาสตราจารย ดร.ชวนชม   ชินะตังกูร 

รองศาสตราจารย ดร.ชินรัตน   สมสืบ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดารณี   คำแหง 

รองศาสตราจารย ดร.ดุสิต   เวชกิจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีวัฒน   วัฒนกุลเจริญ 

ดร.นิรันทร   จงวุฒิเวศย 

รองศาสตราจารยบำเพ็ญ   เขียวหวาน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประกอบ   กรณีกิจ 

อาจารย ดร.ปาน   กิมป 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ 

อาจารยดร.ปยะดา  จิตตจรัส 

รองศาสตราจารยพมิวรรณ  เทพสุเมธานนท 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรา   พุมพชาติ 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review) 
ประจำปที่ 11 ฉบับที่ 1,2  (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

อาจารย ดร.ภรพร ยุทธภรณพินิจ  

อาจารย ดร. มารุต   พัฒนผล 

อาจารยดร.มณเฑียร ชมดอกไม 

ดร.มิ่งขวัญ   ภาคสัญไชย 

อาจารย ดร.รัฐพล   ประดับเวทย 

รองศาสตราจารย ดร. วาสนา   ทวีกุลทรัพย 

รองศาสตราจารย ดร.วิชิต   สุรัตนเรืองชัย 

รองศาสตราจารยวณิช  สุธารัตน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินิจ   เทือกทอง 

อาจารย ดร.วิภาฤดี   วิภาวิน 

อาจารย ดร.ศจี   จิระโร 

อาจารยดร.ศรีปญญา  ธูปกระจาง 

อาจารยดร.ศุภวรรณ   สัจจพิบูล 

รองศาสตราจารยสมพร   รวมสุข 

ผูชวยศาสตราจารยสมสิทธิ์   จิตสถาพร 

รองศาสตราจารย ดร. สมัครสมร   ภักดีเทวา 

ผูชวยศาสตราจารยดร.สายวรุณ  นอยนิมิตร 

ผูชวยศาสตจราจารย ดร.สุทธิพร   บุญสง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล   บุญลือ 
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แนะนำผูเขียน 

อาจารย ดร.กมล  โพธิเย็น 
สถานที่ทำงาน /ที่อยู ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
E-mail :kamol.pho2@gmail.com  
สาขาวาที่เชี่ยวชาญและสนใจ : จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนการสอน 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. คีรีบูน  จงวุฒิเวศย 
สถานที่ทำงาน /ที่อยู ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
E-mail :kiriboonj@gmail.com 
สาขาวาที่เชี่ยวชาญและสนใจ : Adult Education 
 
อาจารย ดร.จิตรา  มาคะผล 
สถานที่ทำงาน /ที่อยู ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 
E-mail :Jmakapol@gmail.com 
สาขาวาที่เชี่ยวชาญและสนใจ: การพัฒนาหลักสูตร การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาเชิงสรางสรรค 
 
อาจารย ดร.ชลิดา  ทรงประสิทธิ์ 
สถานที่ทำงาน /ที่อยู สาขาวิชาศิลปะการถายภาพ วิทยาลัยเพาะชาง มทร.รัตนโกสินทร 
เลขที่ 86 ถนนตรีเพชร ตำบลวังบูรพาภิรย อำเภอพระนคร  
จังหวัด กรุงเทพฯ 10160 
E-mail :Chalida_drcam@hotmail.com 

สาขาวาที่เชี่ยวชาญและสนใจ : เทคโนโลยีการศึกษา ศิลปะการถายภาพ 
 
ชวัลลักษณ  คุณาธิกรกิจ 

สถานที่ทำงาน /ที่อยู ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 ตำบลคลองเตยเหนือ อำเภอวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10110 
E-mail :Shawanluck@yahoo.com 
สาขาวาที่เชี่ยวชาญและสนใจ : การตลาด การสื่อสารตลอดชีวิต 
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นางสาวชิตญาณ  เงินพจน 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
99/9  ตำบลทาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000 
E-mail: gigaroo@gmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ :เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 
อาจารยดวงใจ  ชนะสิทธิ์ 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เลขที่  85 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  73000 
E-mail: aod932@yahoo.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ :ประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาตัวบงชี้ การประเมินโครงการ 
 
นางสาวทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เลขที่  9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี  11120 
E-mail: - 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ : สังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ 
 
นายทินวัตร  อาทิตย 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จังหวัดพิษณุโลก 65000 
E-mail: sanooppycfern@hotmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 
ผูชวยศาสตราจารยทิพวรรณ  ดวงปญญา 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู สาขาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก ภาควิชาคหกรรมศาสตร  
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลขที่ 81/48  แขวงจรเขบัว  เขตลาดพราว 
จังหวัดกรุงเทพฯ 10230 

E-mail: agrtwd@ku.ac.th 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ : การพัฒนาการเด็ก การศึกษาปฐมวัย 
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นางสาวธณวรรณ  สินประเสริฐ 
สถานที่ทำงาน /ที่อยู  งานผูปวยนอกจักษุ  โรงพยาบาลโพธาราม 
เลขที่ 29 ถนน ขนานทางรถไฟ ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 
E-mail :one_sinprasert@hotmail.com  
สาขาวาที่เชี่ยวชาญและสนใจ : การดูแลผูปวยจักษุ/ผูสูงอายุ 
นางสาวธิดาพร  บุญแมน 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
เลขที่ 999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
E-mail:tidaporn.bon@gmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ : นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 
 
อาจารย ดร.ธีรวดี  ถังคบุตร 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
อำเภอปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 
E-mail:theeravadee@gmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ : คอมพิวเตอรทางการศึกษา การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ระบบฐานขอมูล   
เทคโนโลยีการศึกษา e-Learning 
 
รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง   
จังหวัดนครปฐม  73000 
E-mail: Narin2100@yahoo.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ :พัฒนศึกษา 

 
ผูชวยศาสตาจารย ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง   
จังหวัดนครปฐม  73000 

E-mail: busaba@su.ac.th 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ :ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร วรรณคดีและวรรณกรรมไทย วรรณคดีเปรียบเทียบ 
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ปยดา สมบัติวัฒนา 
สถานที่ทำงาน /ที่อยู ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 ตำบลคลองเตยเหนือ อำเภอวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10110 
E-mail :piyadaso53@gamil.com 
สาขาวาที่เชี่ยวชาญและสนใจ : การเงิน การเงินเชิงพฤติกรรม เศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรม 
 
อาจารย ดร.พรสุข  ตันตระรุงโรจน 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
254  ปทุมวัน  จังหวัด กรุงเทพฯ 10330 
E-mail: pornsock.t@chula.ac.th 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา คอมพิวเตอรชวยสอน เทคโนโลยี 
และสื่อสารการศึกษา การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนและการนำเสนอ 
 
อาจารย ดร.พีรเทพ  รุงคุณากร 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail: rungkhunakorn@gmail.com   
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ : การเรียนรูแบบเปลี่ยนมโนทัศน (Transformative Learning)  
และการศึกษาเพื่อควารมเปนไทและสุนทรียสนทนา 
 
อาจารย ดร.ภทรพร  ยุทธาภรณพินิจ 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 
เลขที่ 43  หมูที่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 
E-mail: Visityut@gmail.com   
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ : พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน การศึกษา และจิตวิทยา 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวีธีสอน 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail: maream_su@hotmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ  การวิจัย  พัฒนาหลักสูตร ประเมินโครงการ 
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

นางสาววณิชชา แมนยำ 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู โรงเรียนพิริยาลัย จังวัดแพร 
เลขที่  151 ถนน ยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัด แพร 54000 
E-mail: wanitcha@gmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ  เทคโลโลยีและการสื่อสารการศึกษา 
 
รองศาสตราจารย ดร.ศิริณา จิตตจรัส 
สถานที่ทำงาน/ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 73000  
E-mail: Sirina_C@hotmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ :การศึกษามนุษยและสังคมศาสตร 
 
อาจารยสาธิต  จันทรวินิจ 
สถานที่ทำงาน/ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 73000  
E-mail: Sathid@su.ac.th 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ :วิจัยการศึกษา สถิติการศึกษา วัดผลการศึกษา การสอนคณิตศาสตร 
 
นางสาวสิตาภา  เกื้อคลัง 
สถานที่ทำงาน  คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
E-mail: jasitapa@hotmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ : การวิจัย การศึกษา เศรษฐศาสตร 
 
นางสาวสุกนตธี  เอื้อทวีสัมพันธ 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู 99/9  ต.ทาโพธิ์  
อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 

E-mail: deaw.sukonthi@gmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ :แท็บเล็ต เทคโนโลยีผสานเสมือนโลกความจริง การศึกษา 
 

อาจารยสุธาวัลย  หาญขจรสุข 
สถานที่ทำงาน /ที่อยู  สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ เลขที ่114 สขุมุวทิ 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา จงัหวดักรงุเทพฯ 10110 
E-mail : suthawan@swu.ac.th 
สาขาวาที่เชี่ยวชาญและสนใจ : การจัดการศึกษาสำหรับผูมีความสามารถพิเศษ (Gifted Education) 

 

แนะนำผูเขียน 



331

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

นางสาวสุวิดา  นวมเจริญ 
สถานที่ทำงาน /ที่อยู มหาวิทยาลัยมหิดล   
999 ตำบล ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  74130 
E-mail :suwida.nan@gmail.com 
สาขาวาที่เชี่ยวชาญและสนใจ : นโยบายการศึกษา และนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 
นายออมสิน  จตุพร 
สถานที่ทำงาน/ที่อยู โรงเรียนวัดหัวคงเหนือ (บรรพตานุสสรณ) 
หมูที่  11  ตำบลหัวคง  อำเภอเกาเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค  60230 
E-mail: ajarn.hon@gmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ : ศาสตรดานหลักสูตร 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม 
สถานที่ทำงาน  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาสาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail:eknarin.b@gmail.com 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ  เทคโนโลยีการศึกษา 
เอกสุรีย  พรสุริยชัย 
สถานที่ทำงาน /ที่อยู โรงเรียนวัดเศวตฉัตร  
เลขที่ 8 ตำบลบางลำภูลาง อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพฯ 10600 
E-mail :- 
สาขาวาที่เชี่ยวชาญและสนใจ : - 
 
อาจารยอรพรรณ  ตูจินดา 
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม  ตำบลจรเขสามพัน  
อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 71170 

E-mail:otoochinda@yahoo.com 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและสนใจ  การบริหารการศึกษา  การประเมินโครงการ 
 

แนะนำผูเขียน 
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) การเสนอบทความเพื่อพิมพเผยแพร 

นโยบายการจัดพิมพ 
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เปนวารสารวิชาการ โดยกำหนดพิมพเผยแพร 
ปการศึกษาละ 2 ฉบับ (มิถุนายน-ตุลาคม และ 
พฤศจิกายน-มีนาคม) คณะศึกษาศาสตรจัดพิมพขึ้น
เพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารย ขาราชการ 
นักวิชาการศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
และสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ไดมีโอกาสเสนอผลงาน
วิชาการเพ่ือเผยแพรและแลกเปล่ียน วิทยาการในสาขา
ศึกษาศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ 

 
เรื่องเสนอเพื่อตีพิมพ 

ผลงานวิชาการท่ีรับตีพิมพ อาจเปน บทความ
วิชาการ บทความวิจัย บทปริทัศนหนังสือ (Book 
Review) บทความท่ีเสนอเพื่อตีพิมพจะตองไมเคย 
ตีพิมพเผยแพรในวารสารใดมากอน และไมอยูใน
ระหวางพิจารณาของวารสารอ่ืน บทความที่นำเสนอ
เพ่ือตีพิมพจะตองผานการกล่ันกรองและพิจารณา
จากผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่ เ ก่ียวของกับหัวขอ 
ของบทความนั้นๆ ในลักษณะ Peer Review  
ผูทรงคุณวุฒิน้ีไดรับการแตงต้ังโดยคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้บทความที่ได 
รับการตีพิมพตองไดรับความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการและกองบรรณาธิการมีสิทธ์ิในการแกไข
บทความตามความเหมาะสม 

 

การเตรียมตนฉบับ 
บทความวิชาการ บทความวจิยั หรือบทปรทิศัน 

หนังสือ อาจนำเสนอเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ก็ได ใหพิมพตนฉบับดวยกระดาษขนาด A 4  
หนาเดียว โดยใชฟอนท Angsana UPC ขนาด 16 

ความยาวประมาณ 10-15 หนา ใหสงบทความพรอม

แผนดิสเกตตไดที่บรรณาธิการ    
 บทความทุกประเภทตองมีสวนประกอบ
ทั่วไปดังนี้ 

1. ชื่อเร่ือง ชื่อผูเขียน (ครบทุกคนกรณีที่
เขียนหลายคน) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด และตำแหนง 
ทางวิชาการ (ถามี) ของผูเขียนทุกคน 
3.  หนวยงานท่ีสังกัด (สาขาวิชา/ภาควิชา

คณะพรอมสถานท่ีติดตอ หมายเลขโทรศัพท และ 
E-mail Address) 

4.  ชื่อเรื่องประจำหนา (running title)  
หรือชื่อเรื่องยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 บทความวิชาการหรือบทความวิจัยตอง
มสีวนประกอบเพิม่เตมิคอื ตองมบีทคดัยอ (abstract)  
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวรวมกัน
ประมาณ 200 คำ โดยโครงสรางของบทความวิชาการ
ควรประกอบดวย บทนำ ตัวบทความหลัก บทสรุป  
และเอกสารอางอิง บทความวิจัยควรประกอบดวย  
บทนำ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา อภิปรายผลสรุป/ 
ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง 

บทปรทิศันหนงัสอื มคีวามยาวรวมประมาณ 

5-10 หนา สวนโครงสรางของบทความใหเหมาะสมกับ
บทปรทิศันหนังสอืและตอนทายใหมเีอกสารอางองิ เชนกนั 

กรณีท่ีมีตารางหรือรูปประกอบ ตองแยกออก
จากเนื้อเรื่อง รูปถายอาจเปนภาพสี ขาว-ดำ สไลด  

ภาพวาด ควรวาดดวยหมึกอินเดียอิงค หรือ
เปนไฟลคอมพิวเตอร (JPEG, GIF) หรือภาพที่พรินต
จากเครื่องพิมพเลเซอร 

 
การอางอิงและการเขียนเอกสารอางอิง 

กรณีผูเขียนตองระบุแหลงที่มาของขอมูลใน

เน้ือเร่ืองใหใชวิธีการอางอิงในสวนเน้ือเร่ืองแบบนาม-

การเสนอบทความเพ่ือพิมพเผยแพรในวารสารศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) การเสนอบทความเพื่อพิมพเผยแพร 

ป(author-date in text citation) โดยระบุชื่อผูแตง 
ที่อางถึง พรอมปที่พิมพเอกสาร ไวขางหนาหรือขาง
หลังขอความท่ีตองการอางอิงเพ่ือบอกแหลงท่ีมาของ
ขอความนั้น และอาจระบุเลขหนาของเอกสารที่อาง
ก็ไดหากตองการ กรณีที่อางมาแบบคำตอคำตองระบุ
เลขหนาของเอกสารท่ีอางทุกครั้ง และใหมีการอางอิง
สวนทายเลม (reference) โดยการรวบรวมรายการ
เอกสารท้ังหมดที่ผูเขียนอางอิงในการเขียนบทความ
จัดเรียงรายการตามลำดับตัวอักษรผูแตง ภายใตหัวขอ 
เอกสารอางอิงสำหรับบทความท่ีนำเสนอเปนภาษ
ไทย และ Reference สำหรับบทความที่นำเสนอเปน
ภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง
แบบ APA (American Psychology Association)  
(หาอานเพ่ิมเติมไดจากหนังสือ Publication Manual 
of the American Psychological Association)  
ดังตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิงตอไปนี้ 
1. หนังสือ 
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. (ฉบับพิมพ). สถานท่ี

พิมพ: ผูจัดพิมพ 
บำรุง โตรัตน. (2534). การออกแบบงานวิจัยสาขา 

ภาษาศาสตรประยุกต. นครปฐม : โรงพิมพ  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
Carver, R. P. (1984).  Writing a publishable 

research report in education, psychology, 

 and related disciplines.  Springfiled,  IL  
 : Charles  C Thomas. 
2. บทความในวารสาร 
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที ่ 

(ลำดบัที)่, เลขหนาทีบ่ทความปรากฏในวารสารท่ีอาง. 
สุกรี รอดโพธ์ิทอง. (2535). การออกแบบคอมพิวเตอร 
 ชวยสอน, วารสารรามคำแหง, 15, 13, 

40-49. 
Klimoski,  R.,  & Palmer,  S. (1993).  The ADA and 

the hiring process in organizations. 
Consult ing Psychology Journal :  

Practice and Research, 45, 2, 10-36 
3.  บทความ/เรื่อง/ตอน ในหนังสือรวมเรื่อง 
ช่ือผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ือบทความ. ใน ช่ือบรรณาธิการ  
 (บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ (หนาที่บทความ 
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