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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปี 2558 โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ขั้นที่ 1 การศึกษาความต้องการของนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ขั้นที่ 2 การศึกษาผลการพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประกอบด้วย ปฏิกิริยา ผลการเรียนรู้ พฤติกรรม และผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กรของผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน จานวน 142 คน และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 284
คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือเก็บข้อมูลประกอบด้วย
แบบสารวจความต้องการ แบบสอบถามปฏิกิริยา แบบประเมินผลการเรียนรู้ แบบประเมินพฤติกรรมและแบบ
ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรภายหลังอบรม เก็บข้อมูล 3 ระยะ คือ ก่อนอบรม ระหว่างอบรม และหลังการ
อบรมไปแล้ว 3 เดือน วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติทดสอบ ที (t-test)
ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมเรียงตามลาดับมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ การ
วางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์โครงการ การติดตามและประเมินโครงการ การจัดทารายละเอียดงบลงทุน การ
บริหารงบแปรญัตติ นวัตกรรมและการวางแผน การวางแผนพัฒนาการศึกษา การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้มากที่สุด ผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับ
การอบรมหลังการอบรมแตกต่างจากก่อนอบรมทุกกลุ่มเนื้อหาอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ได้แก่ การวางแผน
พัฒนาการศึกษา การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี การบริหารงบประมาณ การบริหารงบลงทุน/งบแปรญัตติ และ
การติดตามและประเมินโครงการ พฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม เปลี่ยนแปลงไปจากก่อนอบรมอย่างมีนัยสาคัญ
ที่ระดับ .01 คือ การทางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การวิเคราะห์งาน การมองภาพองค์รวม และการดาเนินงานเชิงรุก
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร คือ งานต่างๆ ของกลุ่มนโยบายและแผน ก่อนและหลังการอบรม มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ในเรื่อง การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดตั้งงบประมาณ การจัดการงบ
ลงทุน/งบแปรญัตติ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การใช้งบประมาณเหลาเหลือจ่าย การติดตามและประเมินผล
โครงการและการรายงานผลการดาเนินงาน ตามลาดับ
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Abstract
The purpose of this study was to report the results of the development of the
Strategic Planner in the Educational Area of 2015 on the needs, reactions, learning
outcomes, behaviors and outcomes of the participants. The samples were 142 policy and
planning officers, 284 policy analysts and planners, came up with a multi-stage random
sampling. Reaction questionnaire Evaluation form Behavioral and behavioral assessment
models were used to collect data. Three training sessions were conducted during the
training and after 3 months. Frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test.
The research found that the needs of the trainees were ranked as follows: strategic
planning Project Analysis Project monitoring and evaluation Detail of investment
Management of the Budget Statement Innovation and Planning Education Development
Plan Information System Development Satisfaction with training is a training course. Media
and training materials Training period Training Activities and Lecturers The learning
outcomes of the trainees differed from those of the previous training groups. Annual Plan of
Action Budget management Investment Budget / Budget Statement And monitoring and
evaluation Behavior of trainees From the pre-training to the work is the achievement. Job
analysis Holistic vision And proactive. The result is the work of the policy and planning
group. Before and after training There are differences in the. The development of
educational quality development. Establishment of budget Investment Budget / Budget
Statement Transferring budget changes The budget is used to pay. Project monitoring and
evaluation and performance reporting, respectively..
Keyword : Strategic Planning Development Reporter Educational Area

บทนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการปฏิรูปโครงสร้างของส่วนราชการใน
ปี พ.ศ.2546 โดยสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จะดูแลการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีอยู่ 185 เขตพื้นที่ ต่อมาได้มีการแยกความ
รับผิด ชอบออกเป็ นสานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา มี 183 เขต และสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 42 เขต รวมทั้งสิ้น 225 เขต โครงสร้างภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะแบ่งเป็นกลุ่มงานต่างๆ
เพื่อรองรับการกระจายอานาจของกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลังจากที่ได้มีการปฏิรูป
ระบบราชการเพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (News Public Management : NPM) โดยยึด
ผลสัมฤทธิ์ (Result) ของการทางานเป็นสาคัญ บุคลากรนับเป็นปัจจัยหลักที่จะทาให้องค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ
เจริญ ก้า วหน้ า หรือล้ า หลั ง องค์กรหรือหน่ ว ยงานใดที่ มีบุ คลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถและมี ทั กษะในการ
ปฏิบัติงาน หรือมีสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ องค์กรหน่วยงานนั้น ๆ จะพัฒนา
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ จึงต้องพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่งในการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การรักษาบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร
ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพอยู่ในองค์กรหน่วยงานของตนการฝึกอบรม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทรัพ ยากรมนุษ ย์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพสูง สุด และทั นเหตุการณ์เสมอ เพราะโลกสัง คมที่ด าเนิ นชี วิต อยู่ อยู่
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ภายใต้สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจในประเทศไทยและใน
โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชานาญ การ
พัฒนาฝีมือ ในการทางานให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ การพัฒนากาลังบุคลากรส่วนใหญ่ของประเทศ ต้องจัดกิจกรรมให้
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สอดคล้องกับการดารงชีวิต และตรงความต้องการของหน่วยงานและผู้เข้ารับการอบรม โดยการสารวจหาข้อมูลให้
ทราบว่า บุคลากรกลุ่มใดมีความต้องการเรียนรู้อะไร เมื่อไรมีความจาเป็นต้องอบรม จะอบรมเรื่องอะไร และควรจะ
การฝึกอบรมวิธีใด ความจาเป็นในการพัฒนาประชาชนของกลุ่มต่างๆ มาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ความจาเป็นในการฝึกอบรมนั้น อาจเป็นการแก้ปัญหา การจัดฝึกอบรม ควรมีการวิเคราะห์ความจาเป็น ( Need
Analysis) ในการฝึกอบรมสามารถกระทาได้โดยการสารวจ การสัมภาษณ์บุคลากรเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความ
ต้องการในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยอาจพิจารณาเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ เช่น
คุณภาพของผลผลิต มาตรฐานของผลงาน เมื่อทราบความจาเป็นที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนาแล้ว ต้องพิจารณาต่อไป
อีกว่า มีทางเลือกใดบ้างที่สามารถสนองความจาเป็นเหล่านั้น และความจาเป็นใดบ้างที่จะต้องใช้วิธีการฝึกอบรม จึง
เตรียมการฝึกอบรมว่า ต้องการหวังผลในทิศทางไหน เพื่ออะไร วิธีใดและเมื่อไร (สมคิด บางโม 2547)
การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงคนอย่างเป็นระบบ เป็นการให้การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับทุกคน
เช่นเดียวกับการศึกษา คนต้องพัฒนาความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การฝึกอบรมที่ดีจะต้องสามารถ
ท าให้ บุ ค คลเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมไปในทางที่ พึ ง ประสงค์ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ บุ คคล ด้ า นการพั ฒ นาความรู้
ความสามารถ ความคิด การวิเคราะห์และการตัดสินใจ เพื่อการสร้างทัศนคติที่ดีต่องานที่ทาการฝึกอบรมมักใช้
ช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อให้เกิดผลเร็วที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะนาไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที (สุเมธ งามกนก 2549 : 69 - 79)
โดยสรุป การฝึกอบรมมีความสาคัญ ในฐานะที่เป็นกรรมวิธีที่สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตการฝึกอบรมจาเป็นต้อง
จัดทาหลักสูตรขึ้นมา ช่วยให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมประสบการณ์ วิทยาการสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว บุคคลต้องปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีสมรรถภาพการทางานสูงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด ๆ
ต้องอบรมหาความรู้ในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ การอบรมเป็นส่วนสาคัญของการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
จากความหมายของการพัฒนาบุคคลดังกล่าวข้างต้น ทาให้เข้าใจได้ทันทีว่าการฝึกอบรมเป็นเพียงวิธีการ
หนึ่ง หรือ ส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคคลเท่านั้น เพราะการพัฒนาบุคคลเป็นเรื่องซึ่งมีจุดประสงค์และแนวคิด
กว้างขวางกว่าการฝึกอบรม ดังที่มีผู้นิยามว่า การฝึกอบรม คือ " การพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
ทัศนคติ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานไปในทิศทางที่
ต้องการ " นอกจากนั้น การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลนั้น เป็นเรื่องที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เน้นถึง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ของงานซึ่งตัวบุคคลนั้นปฏิบัติอยู่ หรือจะปฏิบัติต่อไปในระยะยาว เนื้อหาของเรื่องที่ฝึกอบรมอาจเป็น
เรื่องที่ตรงกับความต้องการ ของตัวบุคคลนั้นหรือไม่ก็ได้ แต่จะเป็นเรื่องที่มุ่งเน้นให้ตรงกับงานที่กาลังปฏิบัติอยู่หรือ
กาลังจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ การฝึกอบรม จะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องมีกาหนดระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดลง
อย่างแน่นอน โดยมีจุดประสงค์ให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง พฤติกรรม ซึ่งสามารถประเมินผลได้จากการปฏิบัติงานหรือ
ผลงาน (Performance) หลังจากได้รับการฝึกอบรม ในขณะที่การศึกษา เป็นเรื่องระยะยาว และอาจประเมินไม่ได้
ในทันที โดยทั่วไปแล้ว การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การมีจุดประสงค์สามประการดังต่อไปนี้ (Launder, dawn A,
2004) เพื่อปรับปรุงระดับความตระหนักรู้ในตนเอง (self – awareness) ของแต่ละบุคคล ความตระหนักรู้ใน
ตนเองคือ การเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง อันได้แก่ การทาความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองใน
องค์การ การตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ตนเองปฏิบตั ิจริงและปรัชญาที่ยึดถือ การเข้าใจถึงทัศนะที่ผู้อื่นมี
ต่อตนเอง และการเรียนรู้ว่าการกระทาของตนมีผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร เป็นต้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะการทางาน
(job skills) ของแต่ละบุคคล โดยอาจเป็นทักษะด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านก็ได้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์การ
ดูแ ลรักษาความปลอดภัยในการท างาน หรือการปกครองบัญ ชาลูกน้ อง เป็น ต้ น และเพื่ อเพิ่ม พูน แรงจูง ใจ
(motivation) ของแต่ละบุคคล อันจะทาให้การปฏิบัติงานเกิดผลดี แม้ว่าบุคคลหนึ่ง ๆ จะมีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน แต่หากขาดแรงจูงใจในการทางานแล้ว บุคคลนั้นก็อาจจะมิได้ใช้ความรู้และความสามรถของตนเอง
อย่างเต็มที่ และผลงานก็ย่อมจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจในการทางานจึงเป็นสิ่งที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จขององค์การ ในขณะเดียวกัน การพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

51

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาก็เป็นหนึ่งในหลาย ๆ กิจกรรมที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทาขึ้น
เพื่อให้บุคลากรในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีศักยภาพตามที่ต้องการ อันจะส่งผลให้งานนโยบายและแผน
งานบริหารจัดการงบประมาณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้เล็งเห็นความสาคัญของพัฒนาบุคลากร จึงได้จัดทาและดาเนินการตามโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น เพื่ออบรมนักวางแผนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานจึงได้
จัดทารายงานนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนานักวางแผนเชิงกลยุทธ์
1. สมรรถนะของนักวางแผน
2. แนวคิดเกี่ยวกับการอบรม
3. มาตรฐานการอบรมของสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
4. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรอบรม
5. รูปแบบการประเมินการอบรม
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาความต้องการสาหรับการพัฒนาประสิทธิภาพของ
นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีดังนี้
1. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
2. การวางแผนพัฒนาการศึกษา
3. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
4. การจัดทาแผนปฏิบัติการ
5. การวิเคราะห์โครงการ
6. การเขียนตัวชี้วัด
7. การจัดทารายละเอียดงบลงทุน
8. การบริหารงบแปรญัตติ
9. การติดตามและประเมินโครงการ
10. นวัตกรรมการวางแผน

การจัดการพัฒนา สื่อและเอกสารประกอบการ
พัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1) ปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรม
2) ผลการเรียนรู้ของผูเ้ ข้ารับการอบรม
3) พฤติกรรมการทางานของผู้เข้ารับการอบรม
ผลลัพธ์ต่อองค์กรของผู้เข้ารับการอบรม
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วิธีการวิจัย
การพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาเรื่องของความต้องการของนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 142 คน เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผนผู้ปฏิบัติหน้าที่เขตเดียวกันกับผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 284 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) และดาเนินการพัฒนา
ประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้ประยุกต์แนวทางการอบรมของเดรสเลอร์
(Dessler 1997 อ้างถึงในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2551) และแนวทางการประเมินผลการ
อบรมของเคิร์กแพทริก (Kirkpatrick) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและสื่อประกอบการอบรม การ
ดาเนินการอบรมและการประเมินผลการอบรม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1) สารวจความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม
2)
พัฒนาหลักสูตรและสื่อประกอบการอบรม 3) ดาเนินการอบรม 4) ประเมินผลการอบรม เครื่องมือที่ใช้
การศึกษาได้แก่ แบบสารวจความต้องการสาหรับการพัฒนาประสิทธิภาพของนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระดับเขตพื้นที่
การศึ กษา และแบบสอบถามความพึ ง พอใจเกี่ ย วกับ หลั กสู ต รการพั ฒ นา วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ ค่ า ความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage)
ขั้นที่ 2 การศึกษาผลการพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย
ประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) ปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรม 2) ผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับ
การอบรม 3) พฤติกรรมการทางานของผู้เข้ารับการอบรมและ 4) ผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กรของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 142 คน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผนผู้ปฏิบัติหน้าที่เขตเดียวกันกับผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 284 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แบบสอบถาม
ปฏิกิริยา 2) แบบประเมินผลการเรียนรู้ 3) แบบประเมินพฤติกรรมและ 4) แบบประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กร
ภายหลังอบรม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติทดสอบ ที (t-test)

สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาผู้วิจัยดาเนินการสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความต้องการได้รับการ
อบรม 10 เรื่อง และเรื่องที่มีความต้องการอบรมมาก 3 อันดับแรก โดยเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย คือ เรื่อง
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์โครงการ และการติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งมีค่าร้อยละเท่ากับ
88.89, 86.44 และ 82.22 ตามลาดับ และเรื่องที่มีความต้องการอบรมน้อยที่สุด คือเรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ซึ่งมีค่าร้อยละ เท่ากับ 54.67
2. ผลการวิเคราะห์กริยาของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการ
อบรมในครั้งนี้มากที่สุด เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรม
ระยะเวลาการอบรม กิจกรรมการอบรม วิทยากร สื่อและเอกสารประกอบการอบรมมากที่สุดสาหรับเรื่องที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม การอานวยความสะดวกและบรรยากาศในการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมาก
ส่วนเรื่องการเดินทาง มีความพึงพอใจปานกลาง เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเรียงลาดับสูงสุดไปหาต่าสุด 3 ลาดับ
แรก คือ หลักสูตรการอบรม สื่อและเอกสารประกอบการอบรม และระยะเวลาการอบรม
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3. ผลการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรม มีผลการเรียนรู้ ก่อนและ
หลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มเนื้อหาของการอบรม พบว่า ผล
การเรียนรู้ทุกกลุ่ มเนื้อหา ได้แก่ การวางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงบลงทุน/งบแปรญัตติ และการติดตามและประเมินโครงการ ก่อนและหลังการอบรม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับ .01 เมื่อนาค่าร้อยละของผลการประเมินไปเทียบกับเกณฑ์การประ เมินที่
กาหนดไว้ พบว่า ก่อนการอบรมนั้นผู้รับการอบรมมีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับต้องปรับปรุง แต่เมื่อผ่านการอบรมไป
แล้ว ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ 43.60 และ 74.78 ตามลาดับ
4. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการ
อบรม ภายหลัง การอบรมเสร็จแล้วและกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แตกต่างจากก่อนอบรม
อย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายพฤติกรรมย่อยพบว่า มี 4 พฤติกรรมที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจาก
ก่อนการอบรม คือ การทางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การวิเคราะห์งาน การมองภาพองค์รวมและการดาเนินงานเชิงรุก
ซึ่งค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมหลังการอบรมแตกต่างจากก่อนอบรมอย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับ .01 ส่วนพฤติกรรมการ
ให้บริการต่อผู้อื่นและการทางานเป็นทีม นั้น มีพฤติกรรมไม่ต่างกัน
5. ผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์ต่อองค์กรของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้น ก่อนและหลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
เมื่อพิจ ารณาแยกเป็น รายงานแต่ ละด้าน พบว่า การพั ฒนาเปลี่ ย นแปลงไปจากก่อนการอบรม คือ การจั ดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ การจัดตั้งงบประมาณ การจัดการงบลงทุน/งบแปรญัตติ การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การใช้งบประมาณเหลือจ่าย การติดตามและประเมินโครงการ และการรายงานผลการ
ดาเนินงานนั้น ผลลัพธ์ของการดาเนินงาน หลังอบรมแตกต่างจากก่อนอบรมอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ส่วนเรื่อง
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การวางแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การจัดสรรงบประมาณ นั้น ก่อนและหลังการ
อบรมไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
การพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาผู้วิจัยดาเนินการอภิปรายผล ดังนี้
ความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ข้อมูลการสารวจความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า เรื่องที่
ต้องการได้รับการอบรม 5 อันดับแรกนั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นปัญหายุ่งยาก เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
อยู่เนือง ๆ ได้แก่เรื่อง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์โครงการ การติดตามและประเมินโครงการ การจัดทา
รายละเอียดงบลงทุน การบริหารงบประมาณแปรญัตติ เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียด พบว่า ในปัจจุบันมีเทคนิค
ใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมาย ในเรื่องต่างๆที่กล่าวมา ซึ่งภาคเอกชนได้มีการนามาใช้ แต่หน่วยงานทางการศึกษาของ
ภาครั ฐ ยั ง ไม่ ค่ อยคุ้น เคยกั บ เรื่อ งดั ง กล่ า ว ผู้ เ ข้า รับ การอบรมจึ ง ต้ องการเรีย นรู้ ส าหรับ ในการบริห ารจั ด การ
งบประมาณซึ่งมีกิจกรรมย่อยการใช้งบประมาณและการติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณนั้น ภารกิจของกลุ่ม
นโยบายและแผนในส่วนของการบริหารจัดการ คือ การจัดตั้งงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ สาหรับการใช้
งบประมาณก็ก ระจายไปตามกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ งานแต่ ล ะงานส าหรั บ การติ ด ตามประเมิ น ผลการใช้
งบประมาณนั้น ยังปฏิบัติได้ไม่เต็มที่ เพราะหลักเกณฑ์และแนวทางการดาเนินงานยังไม่ค่อยชัดเจน งานที่ผู้เข้ารับ
การอบรมต้องการได้รับ ความรู้แ ละทักษะในการด าเนิ น งานก็คือ การบริหารงบลงทุ น (ครุภัณฑ์ สิ่ง ก่อสร้า ง)
เนื่องจากมีรายละเอียดค่อนข้างมากทั้งรายการสิ่งก่อสร้าง และคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ตลอดจน การโอน
เปลี่ ย นแปลงงบประมาณ เปลี่ ย นแปลงรายการในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ซึ่ งที่ ผ่ า นมากเกิด ความผิ ด พลาดในการ
ดาเนินงาน ก่อให้เกิดความเสียหาย งบประมาณตกไป หรือต้องชดใช้ทางแพ่งกันอยู่หลายแห่ง ตลอดจนการถูก
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ลงโทษทางวินัยฐานเลินเล่อ ปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุดังกล่าวผู้เข้ารับการอบรมจึงมีความต้องการที่จะ
ได้รับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานมากกว่าด้านอื่นๆ
ปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรม จากการประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรมต่อเรื่องต่างๆส่วนใหญ่
เกิด ความพึง พอใจในระดั บมากที่ สุด โดยเฉพาะในเนื้ อหาของการอบรม สถานที่อบรม วิ ทยากร และเอกสาร
ประกอบการอบรม ทั้งนี้คงเป็นเพราะก่อนที่จะมี การอบรมนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ ในครั้งนี้ไดมีการสารวจความ
ต้องการในการอบรม ทั้ง เรื่องเนื้อหา และสถานที่อบรม และการจัดอบรมครั้งนี้ ก็ไ ด้ตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าว สาหรับเอกสารประกอบการอบรมนั้นได้จัดทาเอกสาร 5 เล่ม ได้แก่ เล่ม 1 การวางแผนพัฒนาการศึกษา
การบริหารงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการกับการจัดการศึกษา เล่มที่ 2 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เล่มที่ 3 แนวทางการบริหารงบประมาณของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและเล่มที่ 4 แนวทางการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา เล่มที่ 5 คู่มือการบริหารงบประมาณ ปี 2558 (งบแปรญัตติ) ซึ่งบรรจุรายละเอียดของระเบียบ
กฎหมายขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ละเอียดชัดเจน สามารถใช้เป็นคู่มือในการดาเนินงานได้
ผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ระหว่างการอบรมเป็นอย่างมาก
จึ ง ท าให้ ผ ลการประเมิ น หลั ง อบรมต่ า งจากก่ อ นอบรมอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ ร ะดั บ . 01 ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม จะ
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สองส่วนที่ต่างกันแต่สัมพันธ์กัน นั่นก็คือ ส่วนของ
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และส่ ว นของการบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในช่วงการจัดกิจกรรมระหว่างการอบรมนั้น จะแบ่งกิจกรรมเป็นสองลักษณะคือ
กิจกรรมร่วมและกิจกรรมเฉพาะ กิจกรรมร่วม คือ กิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และฝึกทักษะ
ร่ว มกัน ได้ แก่ เรื่องการวางแผนพั ฒ นาการศึกษาของประเทศไทย การวางแผนเชิง กลยุ ท ธ์ ระบบข้อมู ล และ
สารสนเทศ การวางแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การบริหารงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ
ฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพนวัตกรรมการวางแผนสู่อนาคต ส่วนกิจกรรมเฉพาะจะแยกเป็นสองกลุ่ม คือ
งานนโยบายและแผน และงานวิเคราะห์งบประมาณ งานนโยบายและแผนจะเน้นในเรื่องการเขียนโครงการ การ
เขียนตัวชี้วัด การสร้างเครื่องมือติดตามประเมินผลงาน / โครงการ การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ส่วนงาน
วิเคราะห์ง บประมาณ จะเน้น ในเรื่องการตั้ ง งบประมาณ การจั ด สรรงบประมาณ การใช้ / โอนเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทารายละเอียด และประมาณราคา งบลงทุน งบแปรญัตติผู้เข้ารับการอบรม
เกิดการเรียนรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมากก็ เนื่องมาจากได้รับการตอบสนองจากผู้จัดอบรมในเรื่องที่
ตนเองต้องการ
พฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม จากการสอบถามผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา พบว่า พฤติกรรมด้านการวางแผนและการบริหารงบประมาณในส่วนที่ กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบก็คือ การตั้งงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติได้
ถูกต้อง คล่องแคล่ว เกิดประสิทธิภาพมากกว่าก่อนไปอบรม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากช่วงอบรมได้มีการศึกษา และ
เข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาจนชัดเจนและปฏิบตั ิได้ ดังนั้นจึงทาให้สามารถปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม จะมีปัญหาบ้างในบางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมดังกล่าวได้
เปลี่ยนงานที่รับผิดชอบหรือย้ายสถานที่ทางาน ผู้ที่เข้ามารับหน้าที่แทนก็ยังขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
แต่สิ่งที่สามารถช่วยได้ก็คือเอกสารประกอบการอบรม 5 เล่ม ที่ใช้ในการอบรมนั้นสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
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ผลลัพธ์ต่อองค์กรของผู้ เข้ารับการอบรม จากการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาและสถานศึกษา พบว่า แผนพั ฒนาคุณ ภาพการศึกษาและแผนปฏิบั ติ การ ของส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา และสถานศึกษามีความชัด เจน เป็ นรูปธรรม สามารถนาไปปฏิบัติได้ม ากขึ้นกว่า เดิม ก่อนไปอบรม
นอกจากนั้นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องการตั้งงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทารายละเอียดของงบลงทุน
โดยเฉพาะงบแปรญัตติ มีปัญหาน้อยลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในช่วงของการอบรมได้มีการฝึกปฏิบัติกันอย่างจริงจังใน
เรื่องดังกล่าว จนผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จึงทาให้ปัญหา
ดังกล่าวลดลงจนเกือบไม่มี อย่างไรก็ตาม การติดตามและการประเมินผลการใช้งบประมาณยังไม่ค่อยเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงเท่ า ไรนั ก ทั้ ง นี้ อาจเป็ น เพาะกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยหลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตรวจสอบติ ด ตามและ
ประเมินผล ตามมาตรา 62 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังไม่ได้ประกาศใช้
การดาเนินงานในส่วนนี้จึงยังดาเนินการไม่เต็มที่ซึ่งทาให้ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้มากนัก

ข้อเสนอแนะ
1. การนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรจัดให้มีการพัฒนานักวางแผนอย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบต่าง ๆ และควรมีลักษณะของการ
พัฒนาแบบสะสมต่อเนื่อง
1.2 ควรเพิ่มเวลาในการฝึกทักษะในการอบรมให้มากขึ้น เช่น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกาหนด
กลยุทธ์ การกาหนดตัวชี้วัด การพัฒนาเครื่องมือสาหรับติดตามและประเมินผล
1.3 ควรมีช่วงเวลาของการศึกษาดูงานด้านการวางแผนและการบริหารงบประมาณ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.4 ควรเร่งให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินการใช้งบประมาณ ถึงแม้ว่ากฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไม่ประกาศใช้ก็ตาม
1.5 ควรนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการอบรม และการประเมินโครงการอบรมตามแนวของเคอร์ก
แพทริก (Kirkpatrick) ไปเผยแพร่ขยายผลอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดการนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่
ละพื้นที่
1.6 ควรนาพฤติกรรมและผลลัพธ์ต่อองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไปผูกโยงกับระบบแรงจูงใจ
บุคลากรทั้งจูงใจทางบวกและจูงใจทางลบ ซึ่งจะช่วยให้พฤติกรรมและผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นต่อองค์กรได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. การศึกษาในครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเครื่องมือวัด สาหรับ การพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาที่เป็นปรนัยซึ่งเป็นความคิดเห็นของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อานวยกา รกลุ่ม
นโยบายและแผน
2.2 ควรศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมและผลลัพธ์ต่อองค์กรที่
เกิดขึ้นว่ามีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและควรเก็บข้อมูลจากผู้ให้แบบ 360 องศา
ทั้งประเมินตนเอง ผู้อื่นเป็นผู้ประเมิน ทั้งผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
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การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Development of an Educational Management Model for Disadvantaged Children in
Highlands and Rural Areas under the Office of the Basic Education Commission,
Ministry of Education
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ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่น
ทุรกันดาร สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ การดาเนินการวิจัย ดังนี้ 1)
ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูง ฯ ใช้การประชุม
รับฟังความคิดเห็น จากผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง ฯ จานวน 60 คน ศึกษาสถานศึกษาที่มีการ
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จานวน 8 โรงเรียน และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 6 คน 2) สร้างรูปแบบการจัด
การศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูง ฯ ใช้การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 คน เพื่อยกร่างรูปแบบ
การจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงฯ และตรวจสอบความเป็นไปได้และความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูง ฯ โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 15 คน 3) ทดลองใช้รูปแบบ
การจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงฯ โดยดาเนินการทดลองใช้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่น
ทุรกันดาร ที่สมัครใจเข้าร่วมทดลองใช้รูปแบบฯ จานวน 60 แห่ง ปีการศึกษา 2558 และเก็บข้อมูลผลการดาเนินงาน
ใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการปฏิบัติตามรูปแบบฯ และ 2) ผลผลิตที่เกิดจากการใช้รูปแบบการ
จัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงฯ 4) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการ
จัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงฯ โดยการจัดทาประชาพิจารณ์ ผู้บริหารและครูผู้สอนจากโรงเรียนที่
ร่วมทดลองใช้รูปแบบ จานวน 120 คน และรับฟังข้อคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งหมดโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจั ย พบว่า รูป แบบการจัด การศึกษาส าหรับ ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้ นที่ สูง ฯ ประกอบด้ว ย 5
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านบริบท 2) ด้านประชากรวัยเรียน 3) ด้านบุคลากร 4) ด้านแนวทางการจัดการศึกษา
และ5) ด้านผลผลิต โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูง ฯ
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อนารูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
ในเขตพื้นที่สูงฯ ไปทดลองใช้ พบว่า ความสามารถในการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสใน
เขตพื้นที่สูงฯ ของผู้ใช้รูปแบบฯ อยู่ในระดับมาก ผลผลิตด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพทางการศึกษา และ
ด้านประสิทธิภาพมีผลการดาเนิ นงานในทิศทางที่ดีขึ้นทุกรายการ ส่วนผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษา
สาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงฯ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมและด้านความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ
การจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
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Abstract
The objective of this research was to develop an educational management model for
disadvantaged children in highlands and rural areas under the Office of the Basic Education
Commission, Ministry of Education. The research comprised of four phases. Phase I was an
exploration of problems, needs and guidelines on educational management for
disadvantaged children in highlands and rural areas under the Office of the Basic Education
Commission, Ministry of Education by using a public meeting to hear views from 60
administrators of the schools in highlands and rural areas, studying 8 schools of best
practice and interviewing 6 educational experts. The purposive sampling and content
analysis were used in this phase. Phase II aimed to create a model of educational
management for disadvantaged children in highlands and rural areas under the Office of the
Basic Education Commission, Ministry of Education. The focus group discussion among 9
educational experts and connoisseurship among 15 educational experts were used to draft
the model and investigate the model draft. Questionnaire was also used to explore the
appropriateness and possibility of the model. Mean, standard deviation and content analysis
were applied to analyze data. Phase III was an experiment of educational management
model for disadvantaged children in highlands and rural areas under the Office of the Basic
Education Commission, Ministry of Education. The experiment was conducted in the
academic year of 2015 at 60 schools in the highlands and rural areas that consented to
participate in the experiment. The experiment aimed to collect the data in 2 aspects which
included 1) ability to follow the model and 2) output obtained from model. Mean, standard
deviation and content analysis were used to analyze data in this phase.
Phase IV was an assessment of the model of educational management for
disadvantaged children in highlands and rural areas under the Office of the Basic Education
Commission, Ministry of Education. In this phase, a public hearing was conducted to hear
views from 120 administrators and teachers of the schools that participated in the
experiment in order to evaluate the appropriateness and usefulness of the morel. Mean,
standard deviation and content analysis were applied to analyze data.
The result found that there were 5 main elements of the model of educational
management for disadvantaged children in highlands and rural areas under the Office of the
Basic Education Commission, Ministry of Education which included 1) content, 2) schoolage population, 3) personnel, 4) education management guideline and 5) output. The
educational experts’ views indicated the highest level of model’s appropriateness and
possibility. From the experiment of model, it showed a high level of user’s ability to follow
the educational management model for disadvantaged children in highlands and rural areas.
In addition, it found an increase of output of educational opportunity, educational quality
and efficiency. Regarding to the model evaluation, It found a high level of overall
appropriateness and usefulness of the model of educational management for disadvantaged
children in highlands and rural areas under the Office of the Basic Education Commission,
Ministry of Education.
Keyword : Educational model for disadvantaged children in highlands and rural areas
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บทนา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเน้นให้เห็นความสาคัญของคุณภาพ และโอกาส
ในการศึกษา ซึ่งมีส่วนสาคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตนับตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ เด็กที่อยู่ในวัยเรียน เด็กที่อยู่ในถิ่น
ทุรกันดาร เด็กที่ร่างกายบกพร่องพิการ ดังที่ได้มีพระราชดารัสตอนหนึ่งว่า
“...เรื่องการศึก ษา ต้ องเน้นคุณ ภาพและโอกาสในการศึก ษา ไม่ใ ช่ จ ะสอนอย่า งไรก็ ไ ด้ โดยไม่มี
หลักเกณฑ์ เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่ทาให้คนมีความรู้และมีคุณสมบัติต่างๆ ช่วยให้คนนั้น อยู่รอดใน
โลกได้ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม เด็กที่ด้อยโอกาสแม้จะมีสาเหตุพื้นฐานของความ
ด้อยโอกาสแตกต่างกัน แต่ก็ถือว่าทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน หากได้รับโอกาสทางการศึกษาจะช่วยได้
มาก เราช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เด็กในส่วนที่ไม่มีบริการทางการศึกษา เด็กกาพร้า เด็กที่ร่างกาย
บกพร่อง พิการ แม้แต่พิการทางสมอง ลูกผู้ลี้ภัย และผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ต้องขังหรือผู้ต้องโทษ เราพยายามที่จะทา
ให้เกิดโอกาสในการศึกษา...”(สานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2558)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งฉบับพุทธศักราช 2540 และ พุทธศักราช 2550 ให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาคนผ่านระบบการศึกษา โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 49 ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ดังนั้นรัฐบาลจึงต้อง
จัดการศึกษาให้กับเด็กในวัยเรียนทุกเชื้อชาติ ศาสนา รวมทั้งเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์และเด็กที่ไม่มี
สัญชาติไทย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, 2550, หน้า 15) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 10 เกี่ยวกับสิทธิและโอกาสในการจัด
การศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้
หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้อ งจัดให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542,
2542, หน้ า 4) สอดคล้ องกับ ปฏิญญาสากลขององค์การสหประชาชาติ ว่าด้ วยสิท ธิเด็ก ซึ่ งในส่ว นที่ รัฐ พึง ต้อง
รับผิดชอบต่อเด็ก ประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ 1) สิทธิการมีชีวิตรอด 2) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา 3) สิทธิที่จะ
ได้รับการคุ้มครอง และ 4) สิทธิเพื่อการมีส่วนร่วม นอกจากนั้นในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ยังมีหลักการคุ้มครอง
เด็กผู้ด้อยโอกาส โดยมุ่งคุ้มครองให้เด็กด้อยโอกาส เด็กผู้ขาดไร้ผู้อุปการะ เด็กผู้ตกอยู่ในเภทภัยและเด็กพิการ ได้รับ
การดูแลและอุปการะเลี้ยงดูให้เท่าเทียมกับเด็กทั่วไป (ยูนิเซฟ ประเทศไทย, 2558)
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัด เช่น กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เป็นต้น โดยมีสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ จากรายงานสถิติการศึกษาของ
ประเทศไทยปีการศึกษา 2556-2557 โดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558 , หน้า ช-ฌ) พบว่า โอกาส
ทางการศึกษาของนักเรียนในระบบโรงเรียน ปีการศึกษา 2556 นักเรียน นักศึกษาอายุ 3-21 ปี มีโอกาสทาง
การศึกษาในระบบโรงเรียนร้อยละ 80 หรือประมาณ 13 ล้านคน (ไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จากทั้งหมด 16.3
ล้านคน นั้ น คือ มีนั กเรีย นที่ ตกหล่นไม่ไ ด้เข้า เรียนอยู่ป ระมาณ 3.3 ล้า นคน สาหรับ อัตราการคงอยู่ต่ อรุ่น
ปีการศึกษา 2556 ในระดับประถมศึกษาที่เริ่มเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ ป.1 ปีการศึกษา 2551 ถึง ป.6 ปีการศึกษา
2556 มีอัตราการคงอยู่ต่อรุ่นร้อยละ 93.1 (มีนักเรียนออกกลางคัน ประมาณร้อยละ 7) แม้ว่ารัฐบาลจะสามารถ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสผู้พิการหรือทุพพลภาพ ยากจน อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ทุรกันดาร ยัง พบว่า มีปัญหา
ด้านโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เนื่องจากสถานศึกษายังมีคุณภาพที่แตกต่างกัน และจากสถิติของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552 ก, หน้า 35 -39) ยังพบว่า มีจานวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา
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จานวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจน รองลงมาเป็นเด็กถูกทอดทิ้งและเด็กชนกลุ่มน้อย ซึ่งปัญหาของเด็กด้อยโอกาส
ก็คือมักจะเข้าเรียนเมื่ออายุมาก เรียนช้า เข้าเรียนได้ไม่สม่าเสมอ มีปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคทาให้เรียนได้ไม่ค่อย
ดีหรือไปได้ไม่ตลอดรอดฝั่ง นอกจากการได้รับโอกาสทางการศึกษาที่น้อยมากแล้วยังพบว่าเด็กด้อยโอกาสมีปัญหา
ด้านอัตราการคงอยู่เพราะปัญหาการออกกลางคันไม่ได้เรียนต่อเป็นปัญหาใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการศึกษา
ให้นักเรียนได้เรียนต่อภาคบังคับ 9 ปี หรือได้เรียนฟรีครบ 12 ปีตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ไ ด้ไม่ทั่วถึง และปัญหา
ความไม่เสมอภาคทางการศึกษา พบว่าเด็กจากครอบครัวที่ยากจนทั้งในชนบทและในเมืองได้รับการศึกษาในระดับที่
ต่ากว่าและมักจะมีคุณภาพต่ากว่าเด็กจากครอบครัวที่มีรายได้สูง ปัญหาความยากจน การอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร และ
ปัญหาสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ทาให้เด็ กด้อยโอกาสเหล่ านี้มักจะออกกลางคัน หรือจบแค่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
บางส่วนจบแค่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ได้เรียนต่อในระดับที่สูงกว่านั้นปัญหาดังกล่าวสะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาล
ที่ไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาเพื่อช่วยคนจนโดยเฉพาะ แต่ใช้วิธีการลงทุนจัดการศึกษาแบบให้บริการคนทั้งประเทศเหมือน ๆ
กัน จึงทาให้ไม่มีโอกาสที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, หน้า 115-120)
จากผลการศึกษาปั ญหาและอุป สรรคในการด าเนิ น การจั ดการศึกษาและส่ ง เสริม สนั บ สนุ น การจั ด
การศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่พื้นที่ภูเขาสู งและทุรกันดารของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2552, หน้า 1-5) พบว่า 1) ประชากรวัยเรียนในพื้นที่ดังกล่าวมีเด็กตกหล่นไม่ได้เข้าเรียน คิดเป็นร้อยละ
38 ของประชากรในวัยเรียนที่ตกหล่นไม่ได้เข้ารับการศึกษาทั่วประเทศ 2) เด็กที่เข้าเรียนแล้วออกกลางคัน ด้ วย
สภาพปัญหาต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 15 ของเด็กที่ออกกลางคันทั่วประเทศ 3) เด็กที่เรียนจบการศึกษาในช่วงชั้นที่ 2
แล้วไม่เรียนต่อช่วงชั้นที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 9.27 ของผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4) เด็กที่เรียนจบการศึกษาช่วงชั้น
ที่ 3 แล้วไม่เรียนต่อช่วงชั้นที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 48.85 ของผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5) ผู้เรียนบนพื้นที่ภูเขาสูงมี
คุณภาพการเรียนต่าไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ 6) ผู้เรียนมีภาวะทุพโภชนาการ สุขภาพอนามัยไม่ดี 7) ผู้เรียนขาดความรู้
ความเข้าใจ การรับทราบข่าวสารด้านการรักษาและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติต่างๆ และ 8) ผู้เรียน
ขาดความรู้เกี่ย วกับ สิ ทธิ เสรีภ าพ รวมทั้ ง การเปิ ดโอกาสให้ภ าคประชาชนเข้า มามีส่ ว นร่ว มในการบริหารและ
ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและชุมชน โดยมีจิตสานึกในการป้องกันสิทธิของตนเอง การแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น การเคารพสิทธิของผู้อื่น ตลอดจนการ
ปกป้องสิทธิประโยชน์ของส่วนรวม
จากสภาพปัญหา อุปสรรคในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้ที่
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สู งและถิ่นทุรกันดารได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิด
ขึ้น กับ การจั ด การศึกษาส าหรับ ผู้ ด้ อยโอกาสในเขตพื้ น ที่ สู ง และถิ่น ทุ รกัน ดาร สั ง กัด ส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ทาให้นักเรียนขาดโอกาส และมีคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามบริบทของ
พื้ น ที่ จึ ง เห็น ความจ าเป็ น ที่ จ ะต้ องพั ฒ นารูป แบบการจั ด การศึกษาส าหรับ ผู้ ด้ อยโอกาสในเขตพื้ น ที่ สู ง และถิ่ น
ทุรกันดาร สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้มีความ
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตน มีความสานึกรัก ษ์แผ่นดินไทยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นบน
พื้นฐานความแตกต่างของวัฒนธรรมอย่างมีความสุขและมีแนวทางสาหรับให้ผู้ที่จัดการศึกษาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่
อยู่ในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสใน เขตพื้นที่สูง
และถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
4. เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
แนวคิดการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
แนวพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีแผนงานการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านและสมดุล 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านพุทธิศึกษา 2. ด้านจริยศึกษา
3. ด้านหัตถศึกษา 4. ด้านพลศึกษา
แนวนโยบายการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียน
ในพื้นที่ภูเขาสูงและทุรกันดารของ สพฐ.
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา
รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสของต่างประเทศ
1. การศึกษาในระบบ
2. การให้บริการถึงชุมชน
3. การผสมผสานหลายรูปแบบ 4. การศึกษาและการทางาน
5. การมีส่วนร่วมของเด็ก
6. การพัฒนาองค์ความรู้ฯ
กระบวนการ
แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พัฒนาคนผ่านระบบการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับบริบทของ 1.
สังคม 2. เศรษฐกิจ 3. สิ่งแวดล้อม 4. วัฒนธรรม
แนวคิดการบริหารสถานศึกษา
แนวคิดทฤษฎีระบบ
แนวคิดการพัฒนารูปแบบ

รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
ในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ด้านบริบท ประกอบด้วย
1) นโยบายการจัดการศึกษา 2) หลักสูตร
สถานศึกษา และ 3) ทรัพยากรทางการศึกษา
2. ด้านประชากรวัยเรียน
3. ด้านบุคลากร ประกอบด้วย
1) ผู้บริหารสถานศึกษา 2) ครู ผู้สอน และ
3) พหุเครือข่าย
4. ด้านแนวทางการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
1) การจัดการศึกษาแบบจัดที่พักนอน
2) การจัดการศึกษาแบบส่งเสริมอาชีพและ
ทักษะชีวิต 3) การจั ดการศึกษาบนพื้นฐาน
แนวคิ ดภูมิสั งคม 4) การจั ดการศึกษาแบบ
คละชั้น 5) การจัดการศึกษาแบบห้องเรียน
เคลื่ อ นที่ 6) การจั ด การศึ ก ษาแบบ 1
โรงเรี ย น 3 ระบบ 7) การจั ด การเรี ย นรู้
ภาษาไทยโดยใช้ภาษาถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้
(ทวิภาษา) และ 8) การจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV)
5. ด้านผลผลิต ประกอบด้วย
1) ด้านโอกาสทางการศึกษา 2) ด้านคุณภาพ
ทางการศึกษา และ 3) ด้านประสิทธิภาพ
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วิธีการวิจัย
รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ ด้ อ ยโอกาสในเขตพื้ น ที่ สู ง และถิ่ น ทุ ร กั น ดาร สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสใน
เขตพื้น ที่ สูง และถิ่น ทุรกันดารฯ แบ่ ง ออกเป็น 3 ขั้น ดั ง นี้ ขั้นที่ 1.1 ศึ กษาสภาพปั ญหาและความต้องการจั ด
การศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารฯ ใช้การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครอบคลุมเนื้อหา
5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบท 2) ด้านประชากรวัยเรียน 3) ด้านบุคลากร 4) ด้านแนวทางการจัดการศึกษา และ
5) ด้านผลผลิต ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกั นดาร ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 60 คน ขั้นที่ 1.2 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษา
สาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารฯ โดยการศึกษาสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 8 โรงเรียน ขั้นที่ 1.3 ศึกษาแนวทางการจัด
การศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ปรากฏและได้ รับ การยอมรับ เกี่ย วกับ การจั ด การศึ กษาส าหรับ ผู้ ด้ อยโอกาส ได้ ม าโดยการเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 6 คน
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารฯ แบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 2.1 ยกร่างรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
โดยการสนทนากลุ่ม ซึ่ งเป็นการนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาใช้ประกอบการยกร่างรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 9 คน ขั้นที่ 2.2 ตรวจสอบร่างรูปแบบการจัด
การศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารฯ ในด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารฯ โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ปรากฏและได้รับการยอมรับ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวน 15 คน
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็น
กลุ่มที่ประสงค์เข้าร่วมการทดลองใช้ด้วยความสมัครใจ จานวน 60 แห่ง ปีการศึกษา 2558 โดยเก็บข้อมูลผลการ
ดาเนินงานใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติตามรูปแบบฯ และ 2) ผลผลิตที่
เกิดจากการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารฯ
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
โดยการประเมินความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขต
พื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารฯ ผู้ประเมินได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จากสถานศึกษาที่เข้าร่วมการทดลอง
ใช้รูปแบบฯ จานวน 120 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น แบบบันทึกการศึกษา
วิธีการปฏิบัติที่ดี แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบตรวจสอบรูปแบบ แบบประเมินความสามารถฯ
และแบบประเมินรูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลเชิง
ปริมาณวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : S.D.) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
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สรุปผลการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยดาเนินการสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่
สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
1.1 ผลศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูง
และถิ่นทุรกันดารฯ พบว่า สภาพปัญหาที่สาคัญ ได้แก่ นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย ขาดความต่อเนื่อง
หน่ว ยงานระดับ สูง ไม่ มีการกาหนดนโยบายการจัด การศึกษาสาหรับนั กเรีย นในเขตพื้น ที่สู งและถิ่น ทุรกัน ดาร
เป็นการเฉพาะ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่
เพียงพอต่อความจาเป็นที่นักเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเนื้อหา
สาระ ไม่เหมาะสมที่จะนาไปใช้จัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร นักเรียนส่วนใหญ่
มาจากครอบครัวชนเผ่า มีลักษณะหลากหลายทางวัฒนธรรม ฐานะยากจน นักเรียนในบางพื้นที่ขาดความปลอดภัย
ในชีวิต เนื่องจากอาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดน บางส่วนประสบปัญหาด้านสุขอนามัย หรือมีภาวะทุพโภชนาการ
การใช้ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาไทย ทาให้ภาษาเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้
1.2 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับผูด้ ้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูง และถิ่นทุรกันดาร
ฯ จากสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) พบว่า หน่วยงานต้นสังกัดควรกาหนดแนวทางการจัด
การศึกษาในเขตพื้นที่สูงตามสภาพบริบท จัดสรรงบประมาณ ปัจจัยสนับสนุนให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและ
ถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะความพร้อมด้านสื่อเทคโนโลยี อาคารเรียน จัดหอพักนอนสาหรับนักเรียนบ้านไกล การสรร
หา หรือคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในภาษา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นเป็นอย่างดี จัดให้มีรูปแบบสาหรับการพัฒนาครูในสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและ
ถิ่นทุรกันดารมีแนวทางจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนที่มีข้อจากัดด้วยปัญหาต่างๆ ได้มีโอกาส
เลือกรับบริการการศึกษาที่เหมาะสมกับข้อจากัดของตน การปรับปรุงการเข้าถึงบริการทางด้านการเข้าถึงการศึกษา
เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่ตกหล่น จัดให้นักเรียนเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้ภาษาถิ่นเป็นสื่อในการสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ความเข้าใจยิ่งขึ้น ระดมเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
และผลการศึกษาแนวทางการจั ด การศึกษาส าหรับ ผู้ ด้ อยโอกาสในเขตพื้ น ที่ สู ง และ ถิ่น ทุ รกัน ดารฯ จากการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า หน่วยงานต้นสังกัด ควรประสานความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกาหนดให้มี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่ เพื่อกาหนดนโยบายเฉพาะ การจัดสรรเงินอุดหนุนสาหรับ
ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการจาเป็นของแต่ละ
คน สถานศึกษากาหนดแนวการจัดประสบการณ์ โดยจัดทาเป็นโครงการจัดการศึกษาตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตร
กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบท
นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารที่มีลักษณะเฉพาะ จัดทาแนวทางการจัดการศึกษาแบบส่งเสริมอาชีพ
และทักษะชีวิตที่เป็นรูปแบบบูรณาการการสอนอาชีพในท้องถิ่นที่ชัดเจน พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาที่มีจานวนครูไม่ครบชั้น จัดให้นักเรียนเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้ภาษาถิ่นเป็นสื่อในการสื่อสารเพื่อ
เพิ่มความเข้าใจยิ่งขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นา มีจิตอาสา จิต
วิญญาณและอุดมการณ์ ครูผู้สอนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตพื้นที่สูง
และถิน่ ทุรกันดารเป็นอย่างดี การขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกเครือข่ายต่างๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
ได้แก่ ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. ผลการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ฯ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านบริบท
คือ 1) นโยบายการจัดการศึกษา 2) หลักสูตรสถานศึกษา และ 3) ทรัพยากรทางการศึกษา องค์ประกอบที่ 2 ด้าน
ประชากรวัยเรียน องค์ประกอบที่ 3 ด้านบุคลากร คือ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา 2) ครูผู้สอน และ 3) พหุเครือข่าย
องค์ประกอบที่ 4 ด้านแนวทางการจัดการศึกษา คือ 1) การจัดการศึกษาแบบจัดที่พักนอน 2) การจัดการศึกษา
แบบส่งเสริมอาชีพและทักษะชีวิต 3) การจัดการศึกษาบนพื้นฐานแนวคิดภูมิสังคม 4) การจัดการศึกษาแบบคละชั้น
5) การจัดการศึกษาแบบห้องเรียนเคลื่อนที่ 6) การจัดการศึกษาแบบ 1 โรงเรียน 3 ระบบ 7) การจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยโดยใช้ภาษาถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้ (ทวิภาษา) และ 8) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
และ องค์ประกอบที่ 5 ด้านผลผลิต คือ 1) ด้านโอกาสทางการศึกษา 2) ด้านคุณภาพทางการศึกษา และ 3) ด้าน
ประสิทธิภาพ และผลการตรวจสอบรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารฯ
พบว่า มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ อยู่ในระดับมากที่สุด
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ความสามารถในการปฏิบัติตามรูปแบบ
การจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารฯ อยู่ในระดับมาก และผลผลิตที่เกิดจากการ
ใช้รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารฯ ในภาพรวม พบว่า ค่าร้อยละ
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2557 กับปีการศึกษา 2558 ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพทางการศึ กษา
และด้านประสิทธิภาพมีผลการดาเนินงานในทิศทางที่ดีขึ้นทุกรายการ
4. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินรูปแบบฯ
ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล
การวิจัยและพัฒนาเรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยดาเนินการอภิปรายผล ดังนี้
1. การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและ
ถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ผลการศึกษาสภาพปัญหาที่สาคัญ พบว่า นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย ขาดความต่อเนื่อง
หน่วยงานระดับสูงไม่มีการกาหนดนโยบายการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารเป็นการ
เฉพาะ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่เพียงพอต่อ
ความจาเป็นที่นักเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกั นดาร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเนื้อหา สาระ
ไม่เหมาะสมที่จะนาไปใช้จัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร นักเรียนส่วนใหญ่มาจาก
ครอบครัวชนเผ่า มีลักษณะหลากหลายทางวัฒนธรรม มีฐานะยากจน นักเรียนในบางพื้นที่ขาดความปลอดภัยใน
ชีวิต เนื่องจากอาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดน บางส่วนประสบปัญหาด้านสุขอนามัย หรือมีภาวะทุพโภชนาการ
การใช้ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาไทย ทาให้ภาษาเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงการนา
นวัตกรรมทางการศึกษา และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อตัวเด็กมาใช้ในห้องเรียนอย่างจริ งจัง ไม่มีการศึกษาวิธีการ
นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างถ่องแท้ การขาดแคลนครูเนื่องจากการโยกย้ายบ่อย รูปแบบการ
จั ด การศึ ก ษาใช้ ลั ก ษณะเดี ย วกั บ พื้ น ที่ ทั่ ว ไปของประเทศ จึ ง ท าให้ ไ ม่ เ อื้ อ กั บ วิ ถี ชี วิ ต นั ก เรี ย นและบริ บ ทของ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร การไม่ให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมอาชีพ
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และพัฒนาความสามารถในการดารงชีวิตของนักเรียน การเข้าเรียนของนักเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารยัง
ไม่ครบ 100 % นักเรียนส่วนหนึ่งที่เรียนไม่จบหลักสูตรมีการออกกลางคัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษายังอยู่ในระดับต่า คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ยังต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาส่วนใหญ่ ยังอยู่ในเกณฑ์ต่า ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า สถานศึกษาที่อยู่ในเขต
พื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ตั้งอยู่บนสันเขา เชิงเขา หรือที่ราบระหว่างหุบ
เขา ที่มีความยากลาบากในการเดินทาง นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลาย
ทางด้านภาษา ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และประเพณีที่แตกต่างไปจากพื้นที่ทั่วไป ครอบครัวมีฐานะยากจนจึง
ทาให้การดารงชีวิตเป็นไปด้วยความขาดแคลน ยากลาบาก ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ยัง
ขาดแคลน จึงทาให้มีข้อจากัดในการนาใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ และในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษามีการ
โยกย้ายบ่อย ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาสถานศึกษา ครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นครูบรรจุใหม่ไม่ใช่คนในพื้นที่จึงมี
ความรู้ ความเข้าใจสภาพบริบทของชุมชนที่ไปบรรจุน้อย มีปัญหาด้านการติดต่อสื่อสาร การทาความเข้าใจระหว่าง
สถานศึกษาและผู้ปกครองเป็นไปด้วยความยากลาบาก นอกจากนี้การจัดการศึกษาในพื้นที่สูงเหล่านี้ยังใช้หลักสูตร
และวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมือนโรงเรียนปกติทั่วไปซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพบริบทของพื้นที่ จึงส่งผลทาให้เกิด
ความยุ่งยากในการจั ดการศึกษาและส่งผลให้ผลการประเมินในด้านต่างๆ ของนักเรียนและสถานศึกษาในอยู่ใน
ระดับต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จึงมีความต้องการแนวทางการจัดการศึกษาที่มีรูปแบบหรือวิธีการที่มีลักษณะเฉพาะ
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และบริบทของสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของสุบัน พรเวียง (2558, หน้า 139-151) ที่ได้ทาการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานบนพื้นที่สูงและชายแดน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า
ผลการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่
สูงและชายแดน พบว่า สภาพปัญหาที่สาคัญ ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูงและชายแดนขาดเป้าหมายที่
ชัดเจน ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นๆ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษานอก
ระบบ ยังไม่เป็นปัจจุบัน และมีการนิเทศ กากับ ติดตามไม่ต่อเนื่อง ส่วนความต้องการ พบว่า ต้องการความมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน มีการกาหนดเป้าหมายรวมถึงแนวทางการดาเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบอย่างชัดเจน
มีการนิเทศติดตามที่มีความชัดเจน และต้องการรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานบน
พื้นที่สูงและชายแดนที่ชัดเจน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของสันติ บูรณะชาติ (2552,หน้า 283-297) ที่ได้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ พบว่า สภาพปัจจุ บันการจั ดการศึ กษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ พบว่า การจัดการศึกษายังไม่คานึงถึงความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์เท่าที่ควร
และเป็นการจัดการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นเหตุผลที่
ท าให้ เ กิด ปั ญ หาในการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ ด้ อยโอกาสในเขตพื้ น ที่ สู ง และ ถิ่ น ทุ ร กั น ดาร สั ง กั ด ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการศึกษาความต้องการในการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารฯ
พบว่า ต้องการนโยบายทางการศึกษาที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน และมีความ
ต่อเนื่อง หลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะสาหรับสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ที่สอดคล้องกับบริบท และ
ให้นักเรียนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ งบประมาณที่เพียงพอ และสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่จะทาให้นักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้
ทุนการศึกษา การฝึกอาชีพ การจัดบ้านพักนอน การส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียน การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้วยรูปแบบที่หลากหลายฯ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่น
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เสียสละ มีจิตอาสา จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครูที่มีความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตอาสา จิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ ใช้การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย และหลากหลายรูปแบบ ที่
มีขั้นตอนการทางานอย่างชัดเจน มีรูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารที่แตกต่างจากพื้นที่
ปกติ โดยจะต้องเป็นรูปแบบที่ใช้เฉพาะพื้นที่ ให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเข้าเรียนตามที่กฎหมายกาหนด เพิ่ม
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจ และ
สถานศึกษามีผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับที่สูง และผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงฯ ที่รับผิดชอบการ
จัดการศึกษาในปัจจุบันมีความเห็นว่า การจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารต้องการ
นโยบายและแนวทางที่ชัดเจนจากหน่วยงานต้นสังกัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณที่ต้องมีการดูแล ช่วยเหลือ
เป็นลักษณะเฉพาะสอดคล้องกับสภาพความจาเป็นของพื้นที่ การบริหารงานบุคลากรที่ต้องได้รับการพัฒนา มี
หลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะแต่ยังคงสอดคล้องกับมาตรฐานชาติ แนวทางการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
ใหม่ๆ ที่จะมาช่วยยกระดับคุณภาพและสามารถนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง แนวทางการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนที่จะ
มาร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งหากความต้องการเหล่านี้ได้รับ
การตอบสนองก็จะส่งผลต่อโอกาสทางและคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนรวมถึงจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการของสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงฯ ต่อไป
ผลการศึกษาแนวทางการจัด การศึกษาสาหรับผู้ ด้อยโอกาสในเขตพื้น ที่สู งและถิ่น ทุรกัน ดาร สัง กัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า หน่วยงานต้นสังกัดควรประสานความ
ร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกาหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่เพื่อกาหนด
นโยบายเฉพาะ การจัดสรรเงินอุดหนุนสาหรับผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ยากจน เพื่อให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน สถานศึกษากาหนดแนวการจัดประสบการณ์ โดยจัดทาเป็นโครงการจัดการศึกษาตามจุดมุ่งหมายที่
หลักสูตรกาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูง และถิ่นทุรกันดาร มีแนวทางจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้
นักเรียนที่มีข้อจากัดด้วยปัญ หาต่าง ๆ ได้มีโอกาสเลือกรับบริการการศึ กษาที่เหมาะสมกับข้อจากัดของตนที่ มี
ลักษณะเฉพาะ จัดทาแนวทางการจัดการศึกษาแบบส่งเสริมอาชีพและทักษะชีวิตที่เป็นรูปแบบบูรณาการสอนอาชีพ
ในท้องถิ่นที่ชัดเจน พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่มีจานวนครูไม่ครบชั้น จัดให้นักเรียน
เรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้ภาษาถิ่นเป็นสื่อในการสื่อสารเพื่อเพิ่มความเข้าใจยิ่งขึ้น จัดหอพักนอนสาหรับนักเรียน
บ้านไกล การสรรหา หรือการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ต้องเป็นบุคคลที่ มี
ความรู้ ความเข้าใจในภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นเป็นอย่างดี ครูผู้สอนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารเป็นอย่างดี การปรับปรุงการเข้าถึง
บริการทางด้านการเข้าถึงการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่ตกหล่น ขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุก
เครือข่ายต่างๆ ทั้งในพื้นที่แ ละนอกพื้นที่ ได้แก่ ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า แนวทางเหล่านี้เกิดจากประสบการณ์จริงที่ได้ปฏิบัติกันมา
อย่างต่อเนื่อง และจริงจังของผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ของสถานศึกษาในพื้นที่สูงและ
ทุรกันดารที่แก้ไขปัญหา และข้อจากัดต่างๆ จนสามารถทาให้นักเรียนในสถานศึกษาของตนได้รับโอกาสในการเข้า
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ และมีคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่สูง จนบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ให้
การยอมรับ และยกย่องให้เป็นแบบอย่า งในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ แนวทาง
ดังกล่าวยังเป็นข้อเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงที่มองเห็น
ว่าหากจะแก้ไขปัญหาของการขาดโอกาสและคุณภาพของนักเรียน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาใน
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เขตพื้นที่สูงควรต้องดาเนินการตามแนวทางต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนที่มีข้อจากัดด้วยปัญหาต่างๆ ได้มีโอกาสเลือกรับ
บริการการศึกษาที่เหมาะสมกับข้อจากัดของตน โดยใช้การบูรณาการและการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง
และแตกต่างกับพื้นที่ปกติทั่วไป จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบท โดยเฉพาะ
ต้องให้ความสาคัญกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในฐานะกลไกลที่สาคัญที่จะต้องได้รับการดูแลและพัฒนาให้
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา เช่น งบประมาณ สื่อ
อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องผลการศึกษาของอุทัย แสงสุวรรณ (2546, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา
วิจัยเรื่อง โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับชุมชนในเขตพื้นที่สูง (ชน
เผ่า) เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรม
การเรีย นการสอนส าหรับ นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ บ นพื้ น ที่ สู ง (ชนเผ่ า ) ควรมี ก ระบวนการเรี ย นรู้ที่ แตกต่ า งจากการใช้
กระบวนการเรียนรู้กับนักเรียนที่อยู่พื้นที่ราบเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนชนเผ่าให้มีคุณภาพและสามารถอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
2. การสร้างรูป แบบการจัดการศึกษาสาหรับ ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้ นที่สูงและถิ่นทุ รกันดาร สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ผลการสร้า งรูปแบบการจั ดการศึกษาสาหรับผู้ด้ อยโอกาสในเขตพื้ นที่ สูง และถิ่น ทุรกันดารฯ พบว่ า
รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารฯ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 ด้านบริบท คือ 1) นโยบายการจัดการศึกษา 2) หลักสูตรสถานศึกษา และ 3) ทรัพยากรทางการ
ศึกษา องค์ประกอบที่ 2 ด้านประชากรวัยเรียน องค์ประกอบที่ 3 ด้านบุคลากร คือ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา
2) ครูผู้สอน และ 3) พหุเครือข่าย องค์ประกอบที่ 4 ด้านแนวทางการจัดการศึกษา คือ 1) การจัดการศึกษาแบบจัด
ที่พักนอน 2) การจัดการศึกษาแบบส่งเสริมอาชีพและทักษะชีวิต 3) การจัดการศึกษาบนพื้นฐานแนวคิดภูมิสังคม
4) การจัดการศึกษาแบบคละชั้น 5) การจัดการศึกษาแบบห้องเรียนเคลื่อนที่ 6) การจัดการศึกษาแบบ 1 โรงเรียน
3 ระบบ 7) การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ภาษาถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้ (ทวิภาษา) และ 8) การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ องค์ประกอบที่ 5 ด้านผลผลิต คือ 1) ด้านโอกาสทางการศึกษา 2) ด้าน
คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษา และ 3) ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้ นี้ เ กิ ด จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ วิ จั ย ที่
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ตามหลักการ ทฤษฎี และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นได้ร่วมให้
ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น จึ งทาให้ได้ รูปแบบการจัด การศึกษาสาหรับผู้ด้ อยโอกาสในเขตพื้น ที่สูงและถิ่น
ทุรกันดารฯ ที่สร้างขึ้น มีความสมบูรณ์ มีองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยที่มีความชัดเจนสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในเขตพื้นที่สูง และถิ่นทุรกันดาร และมีคู่มือการใช้รูปแบบฯ ที่ชัดเจนเป็นขั้นตอน สามารถ
นาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศุภากร เมฆขยาย และคณะ (2557, หน้า 144146) ที่ไ ด้ ศึกษาเรื่อง รูป แบบการจั ดการศึกษาในเขตพื้ นที่ สู งและถิ่น ทุรกันดาร กระทรวงศึกษาธิ การ พบว่ า
องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของรู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ สู ง และถิ่ น ทุ ร กั น ดาร กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ประกอบด้ วย องค์ป ระกอบที่ 1 ด้ านบริบ ท ได้แก่ 1) นโยบายการจั ดการศึ กษา 2) ทรัพ ยากรทางการศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 ด้านนักเรียน องค์ประกอบที่ 3 ด้านบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารและครู ผู้สอน และ
ด้านพหุเครือข่าย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรเอกชน องค์ประกอบที่ 4 ด้านแนวทางการจัด
การศึกษา ได้แก่ การส่งเสริมทักษะอาชีพ การจัดทวิศึกษา การจัดพักนอน องค์ประกอบที่ 5 ด้านผลผลิต ได้แก่ 1)
ด้านโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และ 2) ด้านคุ ณภาพทางการศึกษาของผู้เรียน ส่วนผลการตรวจสอบความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ดอ้ ยโอกาสในเขตพื้นทีส่ ูงและถิ่นทุรกันดารฯ ใน
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่
สูงและถิ่นทุรกันดารฯ มีโครงสร้างที่ชัดเจน มีความสอดคล้อง มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ทฤษฎีการบริหาร
และสามารถนาไปใช้ในการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารได้อย่างเหมาะสม
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3. การทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สามารถอภิปรายได้ดังนี้
ผลการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารฯ ใน
ภาพรวม พบว่า มีความสามารถในการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและ
ถิ่นทุรกันดาร อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้ศึกษารูปแบบฯ และ
คู่มื อ จึ ง ท าให้มีความรู้ ความเข้า ใจในการน ารูป แบบฯไปปฏิบั ติ ในสถานการณ์ จ ริง ในสถานศึกษา ได้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ สภาพบริบท และปัญหาของแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทวีศักดิ์ ไชยเขียว (2541, หน้า 120-135) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แนวคิดรูปแบบ และ
วิธีการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงที่มีนักเรียนหลายเผ่าเรียนรวมกัน ผลการวิจัยพบว่า แนวทางที่มีความชัดเจน
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นรูปธรรม แม้ว่าภารกิจจะยาก แต่ก็จาต้องมีความพยายามอย่างจริงจัง
มากขึ้นในอันที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการคิดค้น และแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่น่าจะเป็นไปได้ จากจุดเล็กๆ ที่
ใดที่หนึ่ง จากนั้นจึงค่อยแพร่กระจายออกไปในวงกว้างมากขึ้นๆ ในที่สุด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จักร
ปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ (2553, หน้า 140-145) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่
สูงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน พบว่า แนวทางการนารูปแบบไปใช้ควร
พัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา และส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอน
4. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่น
ทุรกันดารฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้อง ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีแนวทางที่หลากหลาย และเหมาะสมกับ
สภาพของปัญหาของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งสถานศึกษาสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้ด้อยโอกาสใน
เขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และเมื่อนาไปใช้ในสถานการณ์จริงและดาเนิ นการติดตามผลการดาเนินงานจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งการสร้างโอกาสทางการศึกษา คุ ณภาพทางการศึกษาให้แก่นัก เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพและมีผลการพัฒนาที่มีทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้การนารูปแบบฯ ไปใช้ในการจัดการศึกษาที่ใช้หลักการมี
ส่วนร่วมจากพหุเครือข่ายจากทุกภาคส่ว นมาร่วมดาเนินการทาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับองค์ประกอบด้านผลผลิตของรูปแบบฯ ดังนั้นรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่
สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงเป็นรูปแบบที่
สามารถสร้างโอกาสทางการศึกษา คุณภาพทางการศึกษาและทาให้เกิดประสิทธิสาหรับสถานศึกษาที่ นาไปใช้ ได้
อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศุภากร เมฆขยายและคณะ (2557, หน้า 144) ได้ศึกษาเรื่อง
รูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
สูงและถิ่นทุรกันดาร ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง และความเป็น ประโยชน์ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัมพร พงษ์กังสนานันท์ (2550, หน้า 156) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
พบว่า การบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เอื้ออานวยต่อการจั ดการศึกษานอก
ระบบ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
แบบนอกระบบ จึงทาให้ความเป็นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุมอยู่ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ
1. การนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 การนารูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ควรให้ความสาคัญเพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่พัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลของเด็กโดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสและดาเนินการในลักษณะ
ภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงประสานงานระหว่างบ้าน โรงเรียนภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจและสถาบันทางวิชาการ
1.2 รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อนโยบายระดับกระทรวงมี
ความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งสนับสนุนบุคลากร งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา เป็นต้น
1.3 การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ควรดาเนินการโดยให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเปิดสอนระดับอาชีวะ
ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มี
ฐานะยากจน มีโอกาสที่จะเรียนต่อระดับสูงและสามารถประกอบอาชีพได้เมื่อสาเร็จการศึกษา
2. การวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จาแนกตามภูมิภาคและแยกกลุ่มเด็กด้อย
โอกาส เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเด็กชายขอบ หรือกลุ่มที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
เป็นต้น
2.2 ควรศึกษาเรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของผู้ด้อยโอกาสใน
เขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2.3 ควรศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสาหรับ
ผู้ด้ อยโอกาสในเขตพื้ น ที่สู ง และถิ่น ทุ รกัน ดาร สัง กัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ
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มิติใหม่ของศาลไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กับการยื่นและส่งคาคู่ความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
New dimension of Thai court Electronic Filing System : e-Filing To Thailand 4.0

ผู้วิจัย

สืบพงศ์ สุขสม

บทคัดย่อ
การอานวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมมาใช้เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดี การบริหารจัดการ และการให้บริการ
ประชาชน ประกอบกับมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 68 ระบุว่า “การยื่นและส่ง
คาคู่ความและเอกสารในลักษณะนี้ไม่ว่าการนั้นจะเป็นโดยคู่ความฝ่ายใดทาต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือศาล
ทาต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทุกฝ่าย รวมทั้งการแจ้งคาสั่งของศาลหรือข้อความอย่างอื่นไปยังคู่ความหรือบุคคลอื่น
ใด อาจดาเนินการโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้” ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดของ
ประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น สง และรับคาคูความและเอกสารทางระบบรับ ส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560 สานักงาน
ศาลยุติธรรมจึงได้จัดทาระบบยื่นฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing System) ขึ้น โดยในระยะแรกได้จัดทาระบบนี้ขึ้นเพื่อใช้
กับการยื่นฟ้องตั้งต้นในคดีแพ่งบางประเภท โดยเริ่มให้บริการใช้ระบบนี้ที่ศาลแพ่ง ศาลแพ่งธนบุรี และศาลแพ่งกรุงเทพ
ใต้ และมีแผนที่จะขยายการให้บริการไปยังศาลยุติธรรมต่าง ๆ ในภูมิภาคทั่วประเทศในระยะต่อไป
คาสาคัญ : การยื่นและส่งคาคู่ความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
Abstract
Administration of justice and protection of the rights and freedoms of citizens by
providing appropriate information technology used to support and enhance the
adjudication. Management And public services The amended Code of Civil Procedure, Article
68 states that "the file and send pleadings and documents of this nature, whether it be by the
parties either to the court or to the other party or the courts do. a pair of one party or all parties,
including the order of the court or other parties or to any other person. May be conducted by
electronic mail or any other media, information technology”, according to the terms governing
documentation system for electronic submission of 2560. The Judiciary has established a
system of electronic filing (e-Filing System) has been prepared by the first phase of this system
to apply to certain types of civil cases filed in the substrate. By using this service, the civil
courts. Court of And the Southern Bangkok Civil Court And plans to expand the
service to the judiciary in various regions across the country in the next phase.
Keyword : Electronic Filing System : e-filing
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บทนา
ในสภาวะของระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นและมีรูปแบบของธุรกรรมมากมาย
หลายประเภทซึ่งประชาชนเข้าทาสัญญากับคู่สัญญาได้ โดยเสรี ทาให้มีการทานิติกรรมหรือ ธุรกรรมจานวนมากเกิดขึ้น
ปัญหาสาคัญประการหนึ่งที่ตามมาคือ การผิดสัญญา ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผิดเงื่อนไข ต่อกันได้ตลอดสัญญา ไม่ว่าจะ
เป็นเพราะสภาวะปัญหาเศรษฐกิจตกต่าที่เกิดจากสถานการณ์ระบบการเมืองของไทยในปัจจุบัน ปัญหาการบริหารธุรกิจ
ที่ผิดพลาดล้มเหลวของผู้ประกอบการ ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินเป็นต้น ปัญหาต่างๆ เหล่านั้น ล้วนเป็น
สาเหตุให้มีการนาคดีมาสู่ศาลเพื่อระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเห็นว่าในปัจจุบัน มีคดีขึ้นสู่ศาลเป็นจานวนมาก
และจะมีปริม าณคดี ที่ขึ้นสู่ศาลที่มี แนวโน้มสูง ขึ้นทุกปี อย่างต่อเนื่ อง ในขณะที่ สังคมเข้าสู่ ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และ
สร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรง
ในศตวรรษที่ 21 ได้ โดยมี การพัฒ นาเพื่อให้เกิด ผลจริง ต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิ จั ย และพั ฒ นา แล้ ว ต่ อ ยอดในกลุ่ ม เทคโนโลยี แ ละอุต สาหกรรมเป้ า หมาย ใน
กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี –มาร์เก็ตเพลส
อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น และในขณะที่สังคมเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ศาลยุติธรรมก็ได้ปรับบทบาทขององค์กรเพื่อให้
เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่ระบบ e-Court โดยริเริ่มที่จะนาเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของศาลด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาระบบงานศาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสนับสนุนการพิจารณา
พิพากษาคดีและตอบสนองต่อการอานวยความยุติธรรม ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากปริมาณคดีที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นจานวนมากอัน
ส่งผลต่อการอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ซึ่งควรจะเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม ถูกต้อง และรวดเร็ว
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม
ในการดาเนินงานของภาครัฐนั้น ประชาชนย่อมมีความคาดหวังต่อการดาเนินงานที่สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง
แต่จานวนบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดในขณะที่ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น จึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุง
รูปแบบและวิธีการดาเนินงานเพื่อให้รองรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ สานักงานศาลยุติธรรมเองก็ประสบปัญหาใน
ลักษณะเดียวกันเนื่องจากปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลยุติธรรมมีปริมาณงานที่ต้องดาเนินการมากขึ้น เพื่อให้ทันกับความ
ต้องการอย่างมีคุณภาพ จึงจาเป็นต้องพัฒนารูปแบบการดาเนินงานและมีอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่ง
หนึ่งที่นามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของศาลยุติธรรมคือการนาเอาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
ปรับปรุงบทบาทขององค์กรเพื่อให้เข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลภายใต้กระบวน
ทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่ มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาลเป็น
รูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาไป
พร้อมๆ กัน เป็นการผนึกกาลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกกาลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
การวิ จั ย พั ฒ นาและบุ คลากรทั้ ง ในและระดั บ โลก ประกอบกับ การเพื่ อ อานวยความสะดวกให้แก่ป ระชาชน ตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 Licensing Facilitation
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Act, B.E.2558 (2015) เป็นการพลิกโฉมบริการภาครัฐในการรู้ชัดเรื่องเอกสาร ตามพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ดังต่อไป
1. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อราชการอย่างโปร่งใส
2. อนุมัติคาขออย่างถูกต้อง ตรงเวลาภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว ฉับไวมากขึ้น
ทิศทางและแนวนโยบายในการพัฒนาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์
ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาคดี
การบริหารจัดการคดี การบริการประชาชน การบริหารราชการและการตัดสินใจและนาไปสู้การพัฒนาระบบ E-Court
นั้น ศาลยุติ ธรรมได้ มีการวางแผนเพื่อกาหนดทิศทางในการนาระบบเทคโนโลยีม าใช้ในองค์กร โดยมี การกาหนด
เป้าหมายยุทธศาสตร์ในการพัฒนาในภาพรวม โดยได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564 โดย
กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบการทางานด้วยการบริหารจัดการของสานักงานศาลยุติธรรมเข้าสู่ระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นใช้ในการดาเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรมให้เป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม
วิสัยทัศน์
“ศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่อานวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม”
พันธกิจ
1. อานวยความยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
2. พัฒนาและสร้างระบบสนับสนุนการอานวยความยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว สะดวกทันสมัยและเป็นสากล
3. เสริมสร้างความร่วมมือทางการศาลและกระบวนการยุติธรรมไทยและต่างประเทศ
4. คงความศรัทธาและเชื่อมั่นในการอานวยความยุติธรรมเพื่อความสงบสุขและมั่นคงของสังคมไทยที่ ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ JUSTICE
ประจาปี พ.ศ. 2561 - 2564
J
Justice for All
U
Uplift and Uphold Standard
S
Stronger Specialized Court
T
Trusted Pillar
I
C

Innovation
Collaboration

E

Excellence Organization

ยึดมั่นการอานวยความยุติธรรมด้วยหลักนิติธรรม
ยกระดับมาตรฐานระบบงานศาลยุติธรรมสู่ระดับสากล
เพิ่มความเข้มแข็งให้ศาลชานัญพิเศษ
ประชาชนและสังคมศรัทธาและเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกของศาลยุติธรรม
พัฒนานวัตกรรมการอานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม
เร่งบูรณาการเครือข่ายด้านการยุติธรรมทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ
เพิ่มศักยภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
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ที่มา : (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พฤษภาคม 2560
นอกจากนี้ ในแง่การบริหารยังปรากฏนโยบายประธานศาลฎีกาในด้านการบริหารงานยุติธรรม ซึ่งได้แสดงให้
เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใ นกระบวนการยุติธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการทางานดังนี้
นโยบายประธานศาลฎีกา ประจาปี พ.ศ. 2559 - 2561
1. ด้านการอานวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
1.1 มุ่ ง เน้ น การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ภ ายใต้ หลั ก นิ ติ ธ รรมให้เ ป็ น ไปอย่ า งเปิ ด เผย ถูก ต้ อ งตามกฎหมาย
มีมาตรฐานที่ชัดเจน และเหมาะสมแก่ประเภทคดี
1.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดี ทั้งในศาลชั้นต้นและศาลสูงให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.3 จัดตั้งศาลโดยคานึงถึงพื้นที่และลักษณะคดีเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง
เท่าเทียมกัน และเสียค่าใช้จ่ายน้อย
1.4 นาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการพิจารณาพิพากษาคดี
การบริหารจัดการ และการให้บริการประชาชน
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1.5 ส่งเสริมให้ผู้พิพากษามีบทบาทในการแสวงหาข้ อเท็จจริง รวมทั้งสนับสนุน การนากระบวนการทางนิติ
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการพิสูจน์ความจริงในคดีภายในกรอบของกฎหมาย
1.6 สนับสนุนให้ผู้พิพากษาใช้แนวทางการลงโทษหรือการแก้ไขบาบัดฟื้นฟู ที่หลากหลาย โดยใช้ดุลพินิจให้
เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีและผู้กระทาความผิดแต่ละราย
1.7 สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีโดยส่งเสริมและพัฒนาระบบการระงับ ข้อพิพาททางเลือก
1.8 มุ่งคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจาเลยในการปล่อยชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายกาหนด โดยนา
มาตรการหรือวิธีการที่สามารถป้องกันการหลบหนีมาใช้แทนการเรียกหลักประกัน
1.9 เสริมสร้างบทบาทของศาลยุติธรรมในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐเพื่อ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน
2. ด้านการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม
2.1 พัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก ทั่วถึง เท่าเทียมกัน
และเสียค่าใช้จ่ายน้อย
2.2 ปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานของสานักงานศาลยุติธรรมและสานักงาน อธิบดีผู้พิพากษาภาคโดย
มุ่งเน้นการกระจายอานาจเพื่อสนับสนุนภารกิจของศาลยุติธรรม ตลอดจน วางแผนและจัดการบริหารงานบุคคลให้
เหมาะสม
2.3 พัฒ นากฎหมายและระบบวิธีพิ จารณาคดีให้มีป ระสิ ทธิภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับพั ฒนาการด้า น
เศรษฐกิจและบริบทของสังคม
2.4 เร่งรัดการออกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้อบังคับ ข้อกาหนด และคาแนะนาประธานศาล
ฎีกาเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
2.5 พั ฒ นาระบบศาลช านั ญ พิ เ ศษและการเข้า สู่ ต าแหน่ ง ของผู้ พิ พ ากษาที่ มี ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น
2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การงบประมาณ และการใช้ทรัพยากรให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด
2.7 ปฏิรูปการจัดทาฐานข้อมูลคดีให้ทันสมัยและมีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ ในการบริหารจัดการคดีให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.8 ร่ว มมื อกับ หน่ วยงานอื่น ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมเพื่ อขับ เคลื่ อนนโยบาย และสร้า งความร่วมมื อด้ า น
กระบวนการยุติธรรมในการอานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพ
2.9 ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้บุคลากร ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลที่ ถูกต้อง
และรวดเร็ว
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร
3.1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสานึกในการอานวย ความยุติธรรม รวมทั้งส่งเสริมการเป็น
แบบอย่างที่ดีในการดารงตนของข้าราชการตุลาการ และบุคลากรในศาลยุติธรรม
3.2 ปรับปรุงโครงสร้างระบบงานวิจัย การพัฒนาบุคลากร และหลักสูตร การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
สร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพของข้าราชการตุลาการและบุคลากรในศาลยุติธรรมในการป ฏิบัติหน้าที่
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
3.3 จัดสวัสดิการและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตุลาการ และบุคลากรในศาลยุติธรรมทุก
ระดับเพื่อให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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4. ด้านการต่างประเทศ
4.1 เสริมสร้างความร่วมมือทางการศาลและกระบวนการยุติธรรมเพื่อยกระดับ ศาลยุติธรรมไทยให้มี
บทบาทในระดับสากล
4.2 พั ฒ นาความร่ ว มมื อ ทางด้ า นวิ ช าการ การฝึ ก อบรม และการแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรกั บ ต่ า งประเทศ
4.3 เสริมสร้างให้ประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศเชื่อมั่นในการ พิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลยุติธรรมไทย
เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนตัวประธานศาลฎีกาตามวาระ อันสืบเนื่องมาจากการเกษียณอายุราชการ การปรับ
นโยบายเพื่อความเหมาะสมของประธานศาลฎีกาคนใหม่ จึงมีการปรับปรุงนโยบายบางด้านดังนี้
1. ดาเนิ นการให้ข้าราชการฝ่ า ยตุ ลาการศาลยุ ติธ รรมปฏิบั ติ หน้ าที่ ต ามกฎหมายเพื่ อให้การอานวยความ
ยุติธรรมเป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง
2. พัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุ ลาการศาลยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีการศึกษา การฝึกอบรมทั้งในและ
ต่างประเทศและให้ยึดมั่นประมวลจริยธรรมในการดารงตน
3. เพิ่มการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและเพื่อให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมรวดเร็วขึ้น
ง่ายขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง
4. ดาเนิ นการส่ง เสริม เพื่ อให้ข้าราชการฝ่า ยตุ ลาการศาลยุติ ธ รรม ได้ รับ เงิ น เดือนและค่ า ตอบแทนอื่น ที่
เหมาะสมแก่การดารงตนตามสภาวะเศรษฐกิจ
ความสาคัญของการยื่นและส่งคาคู่ความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Filing System : e-filing)
ศาลยุติธรรมมีพันธกิจหลักในการอานวยความยุติธรรมให้มีมาตรฐานระดับสากล ประกอบกับนโยบายของ
ประธานศาลฎีกาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 ด้านการอานวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน โดยให้มีการนาเทคโนโลยี สารสนเทศเหมาะสมมาใช้เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พิจารณาพิพากษาคดี การบริหาร จัดการ และการให้บริการประชาชน การออกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม ข้อบังคับ ข้อกาหนด และคาแนะนาของประธานศาลฎีกาเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2558 มาตรา 9 ให้ยกเลิกความในมาตรา 68 และให้ใช้ข้อความว่า “การยื่นและส่งคาคู่ความและ
เอกสารในลักษณะนี้ไม่ว่าการนั้นจะเป็นโยชน์คู่ความฝ่ายใดทาต่อศาล หรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง หรือศาลทาต่อคู่ความ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทุ กฝ่ายรวมทั้งการแจ้ งคาสั่งของ ศาลหรือข้อความอย่างอื่นไปยังคู่ความหรือบุคคลอื่นใด อาจ
ดาเนินการโดยทางไปรษณีย์อิเล็ กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้ ” ดังนั้น เพื่อให้การบริการคู่ความ
และผู้มีส่วนได้เสียในคดีความ สามารถยื่นและส่งคาคู่ความและเอกสาร โดยคู่ความกระทาต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่าย
หนึ่งหรือศาลทาต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่าย รวมทั้งการแจ้งคาสั่งของศาลหรือข้อความอย่างอื่นไปยัง คู่ความ
ของบุคคลอื่นใดสามารถดาเนินการโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศอื่น โดยไม่ต้องเดินทาง
มาศาล ซึ่งสานักงานศาลยุติธรรมเองได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบการ ยื่นและส่งคาคู่ความและเอกสารโดยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing System) ขึ้น และได้มีการทดลองใช้ ที่ศาลแพ่ง ศาลแพ่งธนบุรีและศาลแพ่งกรุงเทพใต้ซึ่งได้รับ
คัดเลือกให้เป็นศาลนาร่อง โดยมีการใช้ระบบอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ตามข้อกฎหมาย
ข้อกาหนดของ ประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคาคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์
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พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากระบบ e-Filing เป็นระบบที่ใหม่ และนับเป็นความก้าวหนาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ในเรื่องการ
อานวยความสะดวก ประหยัดเงินและ เวลาในการองคดีของประชาชนของศาลยุติธรรม ที่นาระบบการยื่นและส่งคาคู
ความหรือที่เรียก วาการฟ้องคดีโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ที่เปิดให้ตัวความ ทนายความสามารถยื่นฟ้องคดีผ่าน
ระบบรับ-สงอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ โดยปัจจุบันมีศาลนาร่องเปิดให้บริการใน ขณะนี้มีอยู่ 3 ศาลไดแกศาลแพง, ศาลแพ่ง
กรุงเทพใต้และศาลแพ่งธนบุรี ในคดีที่เข้าข่ายการยื่น ฟองแบบ e-Filing จะเป็นคดีแพ่ง เช่น ซื้อขาย เช่าทรัพย์จานอง
จานา ค้าประกัน กูยืมเงิน เช่าซื้อ และบัตรเครดิต คู่ความและทนายความที่จะสามารถยื่นฟ้องคู่ความผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไดนั้น จะต้องลงทะเบียนเพื่อเขาใช้งานระบบ ทางเว็บไซต์ e-Filing.coj.go.th สามารถใช้งานไดทั้ง
สมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์โดยเป็นการลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถใช้งานได้ 3 ปและเมื่อครบ 3 ประบบ จะให้
คู่ความและทนายความอัพเดตข้อมูลส่วนตัวเพื่อต่ออายุ และเมื่อลงทะเบียนแล้วทนายความจะไดรับ username และ
password และจะสามารถยื่นคาฟ้องไดทันทีโดยไมตองเดินทางมายืนยันตัวตนศาลก่อน แต่จะต้องยืนยันตัวตนในครั้ง
ต่อมาเช่นในวันนัดพิจารณาคดีครั้งแรก ส่วนค่าธรรมเนียมศาล แพง ทนายความก็ยังสามารถชาระโดยผ่านบัตรเครดิต
หรือบัตรเดบิตได หลังจากที่มีการยื่นฟ้องแลว ผู้พิพากษาจะมีคาสั่งผ่านระบบ e-Filing ทางคู่ความและทนายความจะได
รับการยืนยันการยื่นฟ้องดังกล่าวผ่าน sms หรือ e-mail ซึ่ง นายธรารักษ์ เนาวรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหนาศาลประจาสานัก
ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะทางานโครงการพัฒ นาระบบการยื่ น และส่ง คาคู่ความและเอกสารโดยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์อธิบายว่า หลังจากเริ่มใช้ระบบ e-Filing มาไดวันที่15 พฤษภาคม 2560 ระบบ e-Filing นี้มีประโยชน
มาก จะเห็นได วาหลักการระบบดังกล่าวใช้มานานในต่างประเทศ ย่างประเทศสิงคโปร์ หรือมาเลเซียใช้มาร่วม 10 ปแล
ว ระบบนี้เป็นการลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศาล บางเรื่องสามารถยื่นฟ้องไดนานทั้งที่ลงทะเบียนครั้งเดียว
ประกอบกับสภาพอากาศบางช่วงฝนตก น้าท่วม ก็สามารถทาการยื่นฟ้องที่บ้านหรือสานักงานได้อย่างสะดวก ไมมีภาระ
มีแต่ประโยชน์และเป็นการเริ่มต้นของวงการศาลยุติธรรมไทย เพราะเราไมสามารถหลีกเลี่ยงการเขามาของระบบดิจิทัล
เกือบทุกรูปแบบ และต่อไปการใช้กระดาษจะเป็น ภาระจัดเก็บ เป็นปัญหามาทุกปี บางศาลต้องไปเช่าตู้คอนเทนเนอร์
คอยจัดเก็บ “ระบบนี้เป็นระบบที่ออกแบบจากความยากให้ง่ายขึ้น สวนเรื่องการขยายผล เราจะเลือกศาลที่มีระบบการ
จัดเก็บคล้ายๆ กัน คือศาลแขวงทั่วกรุงเทพฯ และศาลจังหวัดรอบๆ กรุงเทพมหานครและไมนาจะเกินเดือนกันยายนนี้
จะขยายไดอีก 14 ศาล สวนจะกระจายไปทัว่ ประเทศตามศาลรายภาคต่างๆ จะพยายามทาให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ ปัจจุบนั นี้
เราสามารถใช้การยื่นฟ้องระบบ e-Filing ในคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ที่ต้องการมีการให้ศาลไตสวนมูลฟ้องได
เนื่องจากเป็นคดีที่ยังไมไดมีการประทับรับฟ้อง และไมมีจาเลยมาแสดงตัว เช่น คดีเช็ค ความผิดส่วนตัว ที่ยังไมตองมีตัว
จาเลย โดย e-Filing นอกจากให้ความสะดวกแกคู่ความดังกล่าวแลว ระบบนี้ยังจะก้าวสู่ระบบ Electronic Court
(e-Court) อย่างเต็มรูปแบบของศาล หากมีการจัดทาระบบบันทึก (e-Hearing) และระบบบริหารจัดการข้อมูลคดี (CIS)
เสร็จสมบูรณในภายหลังต่อไป แม้การใชระบบดังกล่าว ตอนนี้เป็นแค่ศาลนาร่อง เป็นการเปิดให้เฉพาะทนายความฟ้อง
คดีให้ประชาชน ยังไปฟ้องคดีเองไมไดจึงเป็นการอานวยความสะดวกเฉพาะทนายที่สามารถยื่นฟ้องไดโดยไมตองผ่าน
การจราจรและสภาพดินฟ้าอากาศ ฝนตกน้าท่วมในขณะนี้ถือว่าเป็นประโยชน์แน่นอน รวมถึง สะดวกในการชาระ
ค่าธรรมเนียมในชั้นยื่นฟ้อง แตขณะนี้ยังไมไดขยายผลว่าจะดาเนินการอย่างไรต่อ สวนแงของความไมสะดวก เนื่องจาก
เป็นช่วงเริ่มต้น ในลักษณะขององค์กรหรือบริษัทใหญ่ที่ฟ้องคดี กันเยอะในศาลแพ่งยังไม่สามารถชาระเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในนามขององค์กร ตองไปผูกที่ตัวทนายความเทานั้น ทนายความจะต้องผ่านบัตรเครดิตของตัวเอง ไม
สามารถผ่านบัตรเครดิตขององค์กร โครงการนี้ในหลักการ ถือเป็นการอานวยความสะดวกแก่คู่ความและทนายความได
คลองตัวรวดเร็วขึ้น
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบปัญหาที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีตามกฎหมายและวิธีพิจารณา
ความของกฎหมายไทย
2. ทาให้ทราบถึงกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการดาเนินกระบวนวิธีพิจารณาและการกาหนดมาตรการ
หรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของประเทศและต่างประเทศ
3. ทาให้ทราบถึงขัดข้อข้องที่เกิดขึ้นในเชิงกฎหมายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์ในการ
ดาเนินกระบวนการพิจารณาคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความของประเทศไทย
4. เพื่ อทราบแนวทางในการแก้ไ ขปั ญ หาและเสนอแนะแนวทางในการปรับ ปรุง กฎหมายที่ เกี่ ย วข้องให้
เหมาะสมกับการนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การดาเนิน
กระบวนการพิจารณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าระบบการดาเนินกระบวนพิจารณาในรูปแบบเดิม
เพื่อประโยชน์สูงสุดของคู่ความทุกฝ่ายและประชาชน และสามารถอานวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง

บทสรุป
ศาลยุติธรรมมีนโยบายในการพัฒนาระบบบริหารของศาลเพื่อให้รองรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการนา
ระบบกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินกระบวนพิจารณาของศาลได้ ย่อมก่อให้เกิดความ
สะดวกและช่วยลดภาระในด้านต่างๆ ทั้งต่อคู่ความและต่อศาล ดังนั้น ศาลยุติธรรมของไทยเล็งเห็นถึงความสาคัญของ
การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และเร่งจัดวางโครงสร้างต่างๆ เพื่อให้สามารถดาเนินการต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว เห็นว่า กระบวนการสาคัญซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินคดีและ
ก่อให้เกิดภาระแก่คู่ความและศาลที่สาคัญได้แก่ กระบวนการส่งคาคู่ความและเอกสาร ซึ่งส่วนหนึ่งที่สงผลให้เกิดความ
ล่าช้าก็เนื่องด้วยการจัดเก็บสานวนความในรูปของเอกสารและกระดาษนั่นเอง หากสามารถนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ได้ น่าจะอานวยความสะดวก และลดอุปสรรคในการอานวยความยุติธรรม
แก่ประชาชนได้
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การอานวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหมาะสมมาใช้เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิ ภาพในการพิจารณาพิพากษาคดี การบริหารจัดการ และการให้บริการ
ประชาชน ประกอบกับมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 68 ระบุว่า “การยื่นและส่ง
คาคู่ความและเอกสารในลักษณะนี้ไม่ว่าการนั้นจะเป็นโดยคู่ความฝ่ายใดทาต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรื อศาล
ทาต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทุกฝ่าย รวมทั้งการแจ้งคาสั่งของศาลหรือข้อความอย่างอื่นไปยังคู่ความหรือบุคคลอื่น
ใด อาจดาเนินการโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้ ” ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดของ
ประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคาคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560 มาบังคับใช้
และถือว่าเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมของไทย เพื่อก้าวสู่มิติใหม่ของศาลไทย การยื่นและส่งคา
คู่ความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ข้อเสนอแนะ
ปั ญ หาส าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ พ บมากในกระบวนการพิ จ ารณาคดี คื อ ความล่ า ช้ า ในการด าเนิ น คดี
อันเนื่องมาจากแทบจะทุกประบวนการในการดาเนินคดีนั้นล้วนแต่ดาเนินการและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารกระดาษ
ซึ่ ง นอกจากจะก่ อ ให้เ กิ ด ปั ญ หาความล่ า ช้ า ในการด าเนิ น คดี แ ล้ ว ยั ง มี ผ ลกระทบในส่ ว นอื่ น ๆ ที่ ต ามมาด้ ว ย เช่ น
การเดินทางมาศาลของคู่ความ ภาระในการจัดเก็บ ค้นหาเอกสาร และการดูแลบริหารระบบการจัดเก็บสานวนคดีซึ่งมี
ปริมาณมาก ซึ่งเห็นว่า หากสามารถนาเอากระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการต่างๆ ในการ
ดาเนินกระบวนพิจารณาของศาลน่าจะช่วยลดภาระของศาลและคู่ความได้
ดังนั้น การที่ศาลยุติธรรมได้มีการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการยุติธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาคดี การบริหารจัดการคดี การบริการประชาชน การบริหารราชการและการ
ตัดสินใจและนาไปสู้การพัฒนาระบบ E-Court นั้น เห็นว่า ศาลยุติธรรมได้มีการวางแผนเพื่อกาหนดทิศทางในการนา
ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 25612564 โดยกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบการทางานด้วยการบริหารจัดการของสานักงานศาลยุติธรรมเข้าสู่ระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นใช้ในการดาเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรมให้เป็นไปอย่าง
มีระบบและมีประสิทธิภาพ ถือเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมของไทย อันเป็นนิมิตหมายที่ดี

เอกสารอ้างอิง
ข้อกาหนดของประธานศาลฎีกาว่ า ด้ ว ยการยื่ น สง และรับ คาคู ความและเอกสารทางระบบรั บ ส่ ง อิเล็ กทรอนิ ก ส์
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
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การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
Adolescent Births

ผู้วิจัย

สุภัทรา สุวรรณตานนท์

บทคัดย่อ
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนับเป็นปัญหาสังคมที่สาคัญของโลก และโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นปัญหา
ที่ยังมีอัตราสูง โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและนาไปสู่การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหลากหลายประการ อาทิ ความแตกต่างของ
วัยรุ่น สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ครอบครัวของวัยรุ่น สารเสพติดและแอลกอฮอล์ รวมถึง การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสาคัญทาให้เกิดการพั ฒนาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ ที่ล่อแหลมต่อการลอกเลียนพฤติกรรมทางเพศ ผนวกกับการขาดความรู้ความเข้าใจ การเข้าถึงบริการ
อนามัยเจริญพันธุ์ จึงทาให้วัยรุ่นไม่รู้วิธีการป้องกันและวิธีคุ้มกาเนิดอย่างถูกวิธี ทั้งนี้การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นยัง
ส่งผลกระทบต่อตัววัยรุ่นเอง ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทย จากปัญหา ปัจจัย และผลกระทบ
ดังกล่าว ผลักดันให้ภาครัฐตระหนักถึงการกาหนดมาตรการ ยุทธศาสตร์ และการแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันและลด
อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี อย่างจริงจัง นอกจากนี้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีมิติ
การทางานที่นาไปสู่การร่วมมือของทุกภาคส่วนที่สอดคล้องกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการยุติการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
คาสาคัญ : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
Abstract
The issue of pregnancy in adolescents is regarded as one of the world's important
social issues, particularly in Thailand which is a problem that also has a high rate of related
factors leading to teen pregnancy in various aspects such as the differences of teenagers,
culture, environment and family. Drug and alcohol abuse including changes in technology
have an important role to develop in various ways. Whether the television media, online
media, or print media, are all precarious to sexual behavior imitation. Coupled with lack of
comprehension, access to reproductive health services, thus making teenagers does not
know how to prevent pregnancy correctly. Apart from that, pregnancy in teenagers also
affects themselves, their families, the society, economic, and Thai culture. The problem and
the impact of such factors pushed the Government to drive the strategy and measures to
prevent teenage pregnancy and reduce the rate of pregnancy in adolescents younger than 20
years old seriously. Moreover, the Government and relevant departments must have the
dimensions of the work leading to the participation of all corresponding sectors to achieve
efficiency and effectiveness to cease the problem of pregnancy in adolescents.
Keyword : Adolescent Births
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ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาของการพัฒนาประเทศไทย และผนวกกับ การเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลทาให้
การดาเนินชีวิตของคนในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปแปลงไปจากเดิม เนื่องจากได้รับค่านิยมวัฒนธรรมทางตะวันตกมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทาให้การเรียนรู้ของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันมีการเลียนแบบพฤติกรรมจากสื่อต่าง ๆ ขาดการ
วิเคราะห์ พิจารณา และคาแนะนาที่เท่าทัน การเติบโตในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ส่งผลทาให้พฤติกรรมทางเพศของ
กลุ่มวัยรุ่นจานวนมากไม่มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเพศที่เหมาะสม และขาดทักษะการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง อีกทั้งขาดความรู้ในเรื่องของการคุมกาเนิดที่ถูกต้องและปลอดภัย ผนวกกับไม่สามารถควบคุม
อารมณ์ความรู้สึกทางเพศได้ จึงนาสู่ปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือการตั้ง ครรภ์ก่อนวัยอันเหมาะสมเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสาคัญมาก หรือ
แม้กระทั่งประเทศไทยก็เล็งเห็นความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จะเห็นได้จากสถิติพบว่าการคลอดลูกในประเทศ
ไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่ว ง 10 ปีที่ผ่า นมา ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปั ญหาสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรที่มีอายุ 10-19 ปี หรือ “วัยรุ่น” การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถือเป็นการเปลี่ยนแปลง
บทบาทจากวัยรุ่นสู่การเป็นผู้ใหญ่ จากผลสถิติของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2558 พบว่า วัยรุ่นที่มี
15-19 ปี มีอัตราการคลอดลูกเฉลี่ย 44.8 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน โดยวัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี
คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 286 คน ซึ่งสาเหตุเกิดจากปัจจัยในหลากหลายมิติที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน นอกจากนี้
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ดารงชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังส่งผลต่อค่านิยม พฤติกรรมทางวัฒนธรรม และวัฒนธรรมทางสังคมไทยอีกด้วย
จากปัญหาที่เกิดขึ้นได้ผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยมุ่งเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
อย่างจริงจังในลักษณะการศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในหลาย ๆ ช่องทาง รวมทั้งรัฐบาได้สนับสนุนให้
มีพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ภายการบูรณาการของ 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย เป็นการร่วมมือ
เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งตั้งเป้าลดแม่วัยรุ่นลง 50% ภายในปี 2569
สถานการณ์และแนวโน้มการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ปัจ จุบั นปั ญหาเด็กและเยาวชนในสั งคมไทยมีแนวโน้ม รุน แรงมากขึ้น ไม่ ว่า จะเป็ น ด้า นการมีทั ศนคติ
พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสพสื่อลามกอนาจาร และปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เนื่องจากขาดความรู้
ความเข้าใจในการคุมกาเนิดและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่น ถือเป็นปัญหาใหญ่และหนักใจของ
พ่อและแม่ รวมถึงตัวเด็กเอง เพราะปกติแล้ววัยรุ่นในช่วงต่ากว่า 20 ปี ยังไม่มีความพร้อมในการเป็นพ่อแม่คน ขาด
ทั้งด้านเสถียรภาพทางการเงิน วุฒิภาวะด้านอารมณ์ ตลอดจนการรับผิดชอบเลี้ยงดูลูก
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สถานการณ์และแนวโน้มแม่วัยรุ่นในประเทศไทยมีภาวะน่าเป็นห่วง เนื่องจากมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา องค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทยได้รายงานการคลอดบุตรของวัยรุ่นทั่วโลกที่มีอายุ
ระหว่าง 15-19 ปี มีค่าเฉลี่ยที่ 65 คนต่อหญิงในวัยเดียวกัน 1,000 คน หรือราวร้อยละ 6.5 แต่สาหรับประเทศไทย
จากข้อมูลสถิติของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขในปี 2558 พบว่า อัตราการคลอดบุตรในแม่ที่มีอายุต่ากว่า
20 ปี มีมากถึง 104,300 คน หรือคลอดเฉลี่ย วันละ 289 คน ที่สาคัญอายุที่ต่ากว่า 15 ปี เท่ากับร้อยละ 1.5 ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน

ที่มา : http://thailand.unfpa.org/events/special-talk-“success-implementing-uk’s-tenyear- teenage-pregnancy-strategy สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556
จะเห็นว่า สถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี มีอัตราการคลอดลดลงเรื่อย ๆ จากปี 2555-2559 ซึ่ง
สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ในข่าวสุขภาพ สสส. ของ นายแพทย์ วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีแนวโน้มดีขึ้น อัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19
ปี ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 54.3 ต่อพันประชากร ในปี พ.ศ. 2555 ลงมาเหลือ 42.5 ในปี พ.ศ. 2559 และข้อมูล
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ล่าสุดในปี พ.ศ. 2560 จาก Health/data Center ของกระทรวงสาธารณสุข อัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560 อยู่ที่ 36.6 ต่อพันประชากร”
นอกจากนี้ นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ เผยอีกว่า ข้อมูลการแท้งในประเทศไทยปี 2558 จากการสารวจใน
โรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 24 จังหวัด พบว่า มีการแท้งเอง ร้อยละ 56.9 เปอร์เซ็นต์
และทาแท้ง ร้อยละ 43.1 เปอร์เซ็นต์ โดยสาเหตุเกิดจากหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพ เศรษฐกิจ
สังคม สถานภาพการศึกษา โดยเฉพาะสาเหตุการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เนื่องจากการขาดความรู้ในเรื่องเพศศึกษาและ
การคุมกาเนิดที่ถูกวิธี
ปัจจัยสู่การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ปัจจัยที่นาไปสู่การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีความแตกต่างกันไปตามคุณลักษณะของวัยรุ่น ซึ่งมีความซับซ้อน
และเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นสถานะทางสังคม เพศ อายุ การศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนครอบครัวและ
ชุมชน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ล้วนเป็นปัจจัยกระตุ้นให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เช่น
สถานบันเทิง สื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อภาพยนตร์ สื่อออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงเกิดจากปัจจัยที่มีความ
เกี่ยวข้องกันหลายประการ ดังนี้
1. ความแตกต่างของวัยรุ่น วัยรุ่นแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน เช่น มีครอบครัวฐานะร่ารวยและยากจน
อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชุมชน จบการศึกษาและไม่จบการศึกษา รวมถึงชนกลุ่มน้อยทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์
ชนกลุ่มน้อยมีความแตกต่างด้านเชื้อชาติและกลุ่ม “ชาวเขา” ชุมชนมุสลิม และผู้อพยพที่เข้ามาโดยไม่จดทะเบียน
ทาให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธ์ได้ โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยที่อยู่ห่างไกล มีความแตกต่างด้านภาษา
ซึ่งความแตกต่างของวัยรุ่นในหลากหลายมิติจึงทาให้ขาดความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับการบริการต่าง ๆ วัยรุ่น
มีความรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการอนามัยเจริญพันธุ์ ขาดการเข้าถึงบริการหรือสถานที่ที่คอยให้ความรู้และข้อมูล
เกี่ยวกับเพศศึกษา จึงทาให้การไม่มีความรู้ ผนวกกับการตีตราทางสังคมต่อเพศวิถีและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่ง
ผลักดันให้วัยรุ่นหันไปพึ่งการแพทย์แผนโบราณแทน
2. สภาพแวดล้อมสังคม และวัฒนธรรม ล้วนมีผลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เช่น การคบเพื่อน พฤติกรรม
เสี่ยง ประเพณี ความเชื่อในท้องถิ่น เป็นต้น อีกทั้งปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมยังมีส่วนกาหนดให้วัยรุ่นแต่งงาน
ตั้งแต่อายุยังน้อย ดังจะเห็นได้จากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีสัดส่วนการแต่งงานของวัยรุ่นชาย
และหญิงก่อนอายุ 18 ปี และอีกปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทย คือ ความ
รุน แรง การถูกบัง คับขืน ใจหรือถูกล่ วงละเมิ ดทางเพศ อีกทั้ ง วัย รุ่นชาวมุ สลิ ม ที่มี ค วามเชื่ อและการปฏิบั ติท าง
วัฒนธรรม เช่น ความเชื่อที่ว่าการคุมกาเนิดเป็นบาป ทั้งนี้การตีตราทางสังคมต่อเพศวิถีของวัยรุ่นและความละอาย
ทัศนคติเชิงลบในสังคมเกี่ยวกับวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ ทาให้วัยรุ่นกลัวถูกตีตราและเป็นอุปสรรคทาง
วัฒนธรรม ทาให้วัยรุ่นมีความเหนียมอาย รู้สึกละอายที่จะเข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงการตีตรา
ทางสังคมต่อการทาแท้ง ซึ่งการทาแท้งไม่ได้รับการยอมรับทางสังคมและวัฒนธรรม
3. ครอบครัวของวัยรุ่น เป็นปัจจัยที่สาคัญมาก เพราะพฤติกรรมของวัยรุ่นถูกกาหนดโดยการเลี้ยงดูของ
ครบครัว เช่น การอาศัยอยู่กับครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยาย และอาศัยอยู่หอพักเพียงลาพัง อีกทั้งสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม มีผลต่อการเลี้ยงดู อบรม และการศึกษา อีกทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า ครอบครัว
ขยายจะดูแลควบคุมพฤติกรรม อบอุ่น มีปฏิสัมพันธ์ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความเข้มงวดในการสั่งสอน
ของวัย รุ่นได้ ดีกว่า ครอบครัวเดี่ยว จึงทาให้วัย รุ่นแต่ งงานช้า กว่ า และมีแนวโน้ม การตั้ งครรภ์ในวั ยรุ่นน้ อยกว่ า
ครอบครัวเดี่ยว ที่พ่อแม่ต้องทางาน ไม่มีเวลาดูแลลูกอย่างเต็มที่ นอกจากนี้วัยรุ่นที่อยู่ห่างไกลจากครอบครัว อาศัย
อยู่หอพัก ใกล้สถานเริงรมย์ หรือวัยรุ่นที่มีปัญหาครอบครัว พ่อแม่หย่าร้าง จึงทาให้เด็กขาดความอบอุ่น ก็ เป็นอีก
ปัจจัยที่สาคัญที่ไม่ควรมองข้าม
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4. สารเสพติดและแอลกอฮอล์ นอกจากอายุและการศึกษามีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแล้ว
สารเสพติดและแอลกอฮอล์ก็เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากในปัจจุบัน โดยวัยรุ่นที่เสพสารเสพติดและดื่มแอลกอฮอล์ จะ
มีโอกาสนาไปสู่การตั้งครรภ์ได้มากกว่ากลุ่มอื่น สาเหตุเนื่องจากการขาดสติ และการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน จึง
ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และก่อให้เกิดปัญหาการทาแท้งตามมา
จากปัจจัยข้างต้นที่กระตุ้นให้วัยรุ่นเข้าสู่การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แสดงให้เห็ นว่าการเกิดปัญหาดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และภาพลักษณ์ของประเทศ โดยผลกระทบที่สาคัญมี 3 ประการหลัก ๆ คือ
ผลกระทบต่อตัววัยรุ่น
1. การมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายไม่พร้อมในทุก ๆ ด้าน ก่อให้เกิดปัญหาตามมา
ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลต่ออนาคตของวัยรุ่นอย่างมาก
2. ผลกระทบด้านการเรียนทาให้ขาดศีลธรรม ตัดสินใจทาแท้งเพื่อยุติการตั้งครรภ์ เพราะละอายและวิตก
กังวล ส่งผลก่อให้เกิดปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์
3. การเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคกลุ่มกามโรคและโรคเอดส์
ผลกระทบต่อครอบครัว
1. สร้างความทุกข์ใจให้กับพ่อและแม่
2. เกิดปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูก
3. เสื่อมเสียชื่อของวงศ์ตระกูล
ผลกระทบต่อสังคม
1. เกิดปัญหาทอดทิ้งเด็กและเด็กเร่ร่อน
2. เกิดการเสื่อมทางวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
3. เกิดปัญหาคุณภาพของประชากรต่า
4. เกิดปัญหายาเสพติด บุหรี่ เหล้า และการพนัน
มาตรการ ยุทธศาสตร์และการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ปัจจุบันยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและขาดการประสานงาน การจัดโครงการป้องกันระดับชุมชน อีกทั้ง
พบว่าบุคลากรด้านสาธารณสุขไม่มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หรือสอนเรื่องสุขอนามัยทางเพศให้กับวัยรุ่นได้อย่าง
ถูกวิธี อีกทั้งสตรีวัยรุ่นจานวนมากมีความท้าทายในการเจรจาเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น การคุมกาเนิดและ
การสร้างครอบครัว นอกจากนี้วัยร่ายไม่รับผิดชอบที่จะใช้อุปกรณ์คุมกาเนิด
แนวทางการป้องกัน
1. สอนให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ และการคุมกาเนิด
2. ปลูกฝังนิสัยตั้งแต่เด็กให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ สร้างค่านิยมให้เชื่อว่าการทา
แท้งผิดกฎหมาย
3. สอนวัยรุ่นผู้ชายให้รู้จักรับผิดชอบ และรู้จักป้องกัน
ยุทธศาสตร์ในการป้องกันแก้ไขปัญหา
เนื่องจากปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีความซับซ้อนและเกี่ยวโยงกัน จึงจาเป็นต้องเก็บข้อมูลมาใช้ในการ
ดาเนินงานยุทธศาสตร์ ปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีที่มาจากหลายหน่วยงานด้วยกัน เช่น กรม
อนามัย เจริญพั นธุ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพั ฒนาสัง คมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ สานักงานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น
ทั้งนี้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2533-2557)
โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยรับผิดชอบ มีกลไกขับเคลื่อนคือคณะกรรมการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ
มีนโยบายสนับสนุนให้การเกิดทุกรายมีความคุณภาพและปลอดภัย ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

86

(1) การเสริมสร้าง ครอบครัวใหม่และเด็กรุ่นใหม่ให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ
(2) ส่งเสริมให้คนทุกเพศทุกวัยมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศที่เหมาะสมและ
ปลอดภัย
(3) การพัฒนาระบบบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
(4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานอามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศแบบบูรณาการ
(5) การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบเกี่ยวกับงานอนามัยการเจริญพันธ์ และสุขภาพทางเพศ
(6) การพัฒนาและการจัดการ องค์ความรู้เทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ ขณะที่
กระทรวงสาธารณสุขกาลังจัดทาร่าง นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ แห่งชาติฉบับที่ 2
ซึ่งให้ความสาคัญเรื่องของสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการ
ส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ
นอกจากนี้ พล.ร.อ.ณรงค์ พิ พั ฒ นาศั ย รองนายกรั ฐ มนตรี กล่ า วหลั ง เป็ น ประธานการประชุ ม
คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2556 ว่า ความก้าวหน้าร่างกฎกระทรวงอก
ตามความใน พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ว่า การเสนอร่างกฎกระทรวง
ออกตามความใน พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ขณะนี้ทั้ง 4 กระทรวงได้มี
การดาเนินการดังนี้
(1) กระทรวงการพั ฒนาสัง คมและความมั่ นคงของมนุษ ย์ไ ด้เสนอร่า งกฎกระทรวงกาหนดหลั กเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข การจัดการสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.…
ต่อคณะรัฐ มนตรี (ครม.) โดยมี ม ติอนุ มั ติหลั กการ เมื่ อวั นที่ 23 พฤษภาคม 25560 และให้ส่ ง ส านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและดาเนินการต่อไป
(2) กระทรวงแรงงาน ได้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบกิ จ การเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ร่ า ง
กฎกระทรวงว่าด้วยการดาเนินการของสถานประกอบการกิจการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นแก่ลูกจ้าง พ.ศ.... เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ซึ่งกระทรวงแรกงงานได้ปรับปรุงตามข้อเสนอ โดยอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอต่อรางนายกรัฐมนตรีที่กากับดูแลเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
(3) กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอร่างกฎกระทรวงกาหนดประเภทของสถานศึกษาและการดาเนินการของ
สถานศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอต่อรองนาย
รัฐมนตรีที่กากับดูแล เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ
(4) กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอร่างกฎกระทรวงกาหนดประเภทของสถานบริการและการดาเนินการ
ของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....ต่อครม. โดยมีมติอนุมัติหลักการ
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และส่งให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและดาเนินการต่อไป
แต่อย่างไรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่น ต้องเริ่มจากตัวเด็กก่อน
และครอบครัว ซึ่งมีความสาคัญในการขัดเกลา อบรม ให้เด็กมีวุฒิภาวะที่เหมาะสมตามช่วงวัย รู้จักมีสติในการ
ดาเนินชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อมต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของภาครัฐ ต้องมีความจริงจังในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ล่อแหลมทางเพศ หรือยั่วยุพฤติกรรมทางเพศ รัฐบาลต้องมีการ
ปราบปราม จับกุม และลงโทษผู้กระทาผิดโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
อีกทั้งยังต้องเร่งปรับปรุงพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยกั บสถานการณ์ปัญหาเพื่อสร้างสังคมให้ปลอดภัย
โดยสร้างสรรค์สื่อที่ดีให้กว้างขวางและแพร่หลายในสังคมไทย เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นกาลังสาคัญของชาติ
ต่อไป
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ทั้งนี้ปัจจุบันพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มีเป้าหมาย
สาคัญในการลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยกัน 5 เรื่อง ดังนี้
(1) สถานศึกษาต้องจัดให้การสอนเพศศึกษาอย่างเหมาะสม จัดหาและพัฒนาผู้สอน การให้คาปรึกษา
ช่วยเหลือ และคุ้มครองวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับสวัสดิการทางสังคม
(2) สถานบริการต้องให้ข้อมูลความรู้ และจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์
(3) สถานประกอบกิจการ ต้องให้ข้อมูลความรู้ และส่งเสริมให้เข้าถึงบริการอนามัย การเจริญพันธุ์ รวมทัง
การได้รับสวัสดิการสังคม
(4) การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(5) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติเพื่อคุ้มครอบสิทธิของวัยรุ่น

ที่มา : https://www.hfocus.org/content/2017/03/13690 สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556

บทสรุป
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี ในปี พ.ศ. 2553 – 2555 สถิติพบว่าอัตราการคลอดบุตรในวัยรุ่น
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะเห็นได้ว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสาคัญ เพราะด้วยอัตราค่าเฉลี่ยการ
คลอดบุตรแต่ละปีประมาณ 50.1-53.4 ต่อพันประชากร ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่อย่างไรก็ตามในช่วง
ระยะ พ.ศ. 2556 -2558 มีแนวโน้มอัตราการคลอดบุตรในวัยรุ่นลดลงเรื่อย ๆ จากค่าเฉลี่ย 51.1 -44.8 ต่อพัน
ประชากร แต่ก็ยังคงเป็นปัญหาที่ภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงการแก้ไข กาหนดนโยบาย
มาตรการการป้องกัน เพื่อลดอัตราการคลอดบุตรในวัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี ให้มีอัตราลดลงตามเป้าหมายที่ภาครัฐ
ได้กาหนดไว้
ผลจากการศึกษาข้างต้นมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
จากผลการศึกษาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี พบว่า อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังคงเป็นปัญหา
สังคมในประเทศไทยที่ยังมีอัตราสูง เนื่องจากปัจจัยที่ทาให้เกิดการตั้งครรภ์นั้นมีหลายประการ เช่น สื่อออนไลน์ สิ่ง
เสพติด แอลกอฮอล์ เป็นต้น รัฐบาลควรมีแนวทาง มาตรการการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น เช่น
การศึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ การสร้างค่านิยมในการใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น นอกจากนี้
ควรมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง ครรภ์ในวัยรุ่น ควรให้
ความสาคัญและปลูกฝังให้เข้าใจในวัฒนธรรม รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ การให้ความรู้
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ความเข้าใจในการคุมกาเนิด การสร้างความตระหนักในการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม การเพิ่มช่องทางการ
สื่อสาร การร่วมรณรงค์การป้องกันและการสร้างค่านิยมใหม่
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การควบคุมการยืดหยุ่นของแขนกล
Flexible Control of Mechanical Arm

ผู้วิจัย

อาจารย์กิตติศักดิ์ ฤาแรง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการทางานของแขนกลโดยใช้ PLC. ในการควบคุมการทางานเพื่อการศึกษา
และค้ น คว้ า เกี่ย วกับ การท างานของตั ว แขนกลโดยใช้ PLC. และ คลื่ น ความถี่วิ ท ยุ ในการควบคุ ม มอเตอร์
ซึ่งประกอบด้วย ส่วนการสั่งงาน DC. มอเตอร์ ส่วนควบคุมการสั่งงานผ่าน INPUT และ OUTPUT ทั้ง 2 ส่วน
จะถูกควบคุมโดย PLC. (Programmable Logic Controller) Series Mitsubishi FX1N-24MR ใช้ภาษา Ladder
Diagram ในการเขียนโปรแกรม หลักการทางานแบบ CLOSED LOOP เป็นระบบควบคุมแบบหนึ่ง ซึ่งสัญญาณ
ทางด้านเอ้าท์พุทมีผลโดยต้องการควบคุม ดังนั้นการควบคุมแบบ CLOSED LOOP ก็คือการควบคุมแบบป้อนกลับ
(FEEDBACK CONTROL) สัญญาณป้อนกลับนี้อาจจะเป็นสัญญาณเอ้าท์พุทโดยตรง หรือสัญญาณที่เป็นฟังก์ชั่นของ
สัญญาณเอ้าท์พุทหรือค่าอนุพันธ์ของสัญญาณเอ้าท์พุทก็ได้และระบบการควบคุมแบบ OPEN LOOP สาหรับระบบ
การควบคุมแบบ OPEN LOOP เป็นระบบควบคุม ที่เอ้าท์พุทของระบบจะไม่มีผลต่อการควบคุม เลยนั้นคือในกรณี
ของระบบการควบคุมแบบ OPEN LOOP ซึ่งเอ้าท์พุทของระบบควบคุมของระบบจะไม่ถูกทาการวัดหรือป้อนกลับ
เพื่อที่จะนามาเปรียบเทียบกับอินพุท
คาสาคัญ : แขนกล, ไมโคคอลโทลเลอร์
Abstract
The research is a study of trick arm by use PLC.in work supervision for the
education and do research work about the work of trick arm by use PLC. and radio
frequency waves in the supervision small stump hill which compose commanding part DC.
small stump hill control commanding part change INPUT and OUTPUT both of 2 the part
controled by PLC. (Programmable logic controller) Series Mitsubishi FX1N-24MR use the
language Ladder Diagram in program writing the principle works like [model] CLOSED
LOOP be the system controls like [model] The one which a signal of A gush up to bear fruit
by want to control thus the supervision like [model] CLOSED LOOP be the supervision
likes [model] to feed get back to (FEEDBACK CONTROL) a signal will feed to get back to
this may is a signal A gushes up directly or a signal that is listen of a signal A gushes up or
small value involves of a signal A gushes up all right and supervision system like [model]
OPEN LOOP for supervision system like [model] OPEN LOOP be the system controls at A
gush up of the system has will no result to build [wasp] the supervision that in case of of
supervision system like [model] OPEN LOOP which A gush up of the system controls of
the system was done the measurement or feed get back to in order to bring compare with
with gush up.
Key word : Mechanical arm, microcontroller
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บทนา
ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีที่ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วได้ส่งผลต่อสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมประเทศไทยจัดอยู่
ในประเทศกาลังพัฒนาสิ่งหนึ่งที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศนั้นคือการพัฒนาอุตสาหกรรมในการผลิตเพื่อใช้เอง
ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศเพื่อนารายได้เข้าประเทศเป็ นการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคง สิ่ง
สาคัญในโรงงานอุตสาหกรรมคือเครื่องจักรที่คอยทาหน้าที่ในการผลิตแทนมนุษย์เนื่องจากลักษณะงานในการผลิต
บ้างประเภทนั้นอาจมีอันตรายจากแสงเสียงสารเคมีฝุ่นละอองที่เกิดจากกระบวนการผลิตจึงมีความจาเป็นที่จะต้อง
ให้เครื่องจักรทางานต่างๆเหล่านี้แทนมนุษย์ซึ่งลักษณะงานที่แตกต่างกันก็จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันเพื่อให้
เกิดความเหมาะสมกับชิ้นงานหนึ่งในนั้นคือแขนกลถือเป็นหัวใจของการผลิตสมัยใหม่ซึ่งจะต้องมีความแม่นยา
รวดเร็วในการทางานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพทางกลุ่มจึงได้มองเห็นถึ งความสาคัญของการพัฒนาประดิษฐ์
คิดค้นระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการทางานของเเขนกล 3 แกนใช้ในการทางานอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ ระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่ อการท างานของเเขนกล 3 แกนนั้ น จะเป็ น การศึ กษาทฤษฎีกลศาสตร์การ
เคลื่อนไหวเพื่อมาประยุกต์ใช้งานกกับแกนกล 3 แกนให้สามารถเคลื่อนที่ได้ในแนวแกน X แกน Y รวมทั้งผสมผสาน
การทางานกับระบบสมองกลฝังตัว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เขียนโปรแกรมPLCควบคุมแขนกลได้
2. ได้ความรู้ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติงานจริง
3. มีความรู้ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับการทางาน
4. สามารถผลิตแขนกลที่สามารถใช้จับชิ้นงานตามต้องการได้

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
1. นาทฤษฎีกลศาสตร์การเคลื่อนไหว (Kinematics) มาใช้งาน
2. สามารถสร้างแขนกลต้นแบบได้
3. เเขนกลทางานได้ 3 แกน
4. สามารถเคลื่อนไหวในแนว แกน X และ แกน Y
5. ใช้มอเตอร์ในการขับแขนกล

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดข้อมูลและหลักการของ PLC.
2. ออกแบบแขนกล
3. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสร้างแขนกล
4. สร้างแขนกลที่ได้ออกแบบไว้
5. ทดสอบการทางานของแขนกล
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างพื้นฐานของหุ่นยนต์
องค์ประกอบของแขนหุ่นยนต์จะประกอบด้วยอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ มากมาย ซึ่งแต่ละชนิดจะมีหน้าที่
แตกต่างกันไปตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน การเลือกใช้จึงจาเป็นต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อให้ระบบกลไกสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คงทน และประหยัดพลังงาน
แขนหุ่นยนต์สามารถแบ่งส่วนประกอบหลักได้เป็น 4 ส่วน คือ อุปกรณ์ทางกล คือ (1) ชิ้นส่วนกลไกต่างๆของ
หุ่น ยนต์ เช่ น โครงสร้า ง เพลา เฟื อง สกรูส่ ง กาลั ง สายพาน โซ่ สปริ ง ข้ อต่ อสวมเพลา คลั ต ช์ เบรก ข้อต่ อ
ก้านต่อโยง ตลับลูกปืนและปลอกสวม (2) อุปกรณ์ขับเร้า คือ อุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าที่
ป้อนเข้าให้กลายเป็นการกระจัด การเคลื่อนที่ หรือแรง เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบนิวแมติกส์ และระบบไฮโดรลิกส์
(3) อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณทางระบบไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ตรวจจับ วงจรขับต่างๆ
และอุปกรณ์แสดงผล (4) อุปกรณ์ควบคุม(Controller) คือสมองกลที่ควบคุมการทางานของหุ่นยนต์ เช่น สมองกล
ที่ประดิษฐ์จากอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เครื่องควบคุมขนาดเล็ก คอมพิวเตอร์ชนิดแผงวงจรสาเร็จรูป เครื่องควบคุม
เชิงตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้ และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [7]-[10]
โปรแกรมภาษาแลดเดอร์ไดอะแกรม (Ladder Diagram)
ภาษาแลดเดอร์เป็นภาษาเชิงรูปภาพประกอบไปด้วยแลดเดอร์ไดอะแกรมเพื่อไว้ดูคาสั่งแลดเดอร์ที่สั่งงาน
ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานแต่เดิมนั้นออกแบบมาแทนวงจรรีเลย์ ดังนั้นแลดเดอร์ไดอะแกรมก็จะอ้างอิง
วงจรซีเค้วนของรีเลย์เป็นส่วนใหญ่ต่อมามีการพัฒนาฟังชั่นให้สะดวกกว่าการใช้งานมากขึ้น
หลักการเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรม (Ladder Diagram) และคาสั่งบูลีน
แลดเดอร์ไดอะแกรมจัดเป็นภาษาสัญลักษณ์ที่สามารถดูตามโครงสร้างแล้วเข้าใจการทางานแต่เวลาที่ PLC
จะทางานจะอาศัยชุดคาสั่งบูลีนทางานโดยวิธีการเขียนลงในส่วนหน่วยความจาข้อมูลในหน่วยความจานั้นจะจัดเก็บ
เป็นรหัส (Code) ไม่สามารถจัดเก็บแลดเดอร์โดยตรงได้ (PLC บางยี่ห้อสามารถเขียนและจัดเก็บด้วยแลดเดอร์ได้)
ดังนั้นผู้ใช้จึงจาเป็นต้องเข้าใจชุดคาสั่งบูลีนเพราะชุดคาสั่งนั้นก็แปลงภาษามาจากแลดเดอร์ไดอะแกรมนั่นเอง
การออกแบบสร้างแขนกล
ทาการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ Automatic Arm Robot และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบไปด้วย DC.MOTOR 12
V. 6 ตัวในการคับคลื่น,ใช้ DC. DRIVE MOTOR 6 ชุด ,SENSOR 2 ตัว ในการตรวจสอบวัตถุ ,PLC. Mitsubishi
FX1N-24MR MCU.16F877A และชุดบังคับวิทยุ จากนั้นได้ดาเนินการออกแบบแขนกลและลงมือทาตามที่ได้
ออกแบบไว้
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รูปที่ 1 โครงสร้างแขนกล

รูปที่ 2 บอร์ดชุดไดร์ DC. มอเตอร์
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รูปที่ 3 ทดลองการเขียนโปรแกรม

การออกแบบระบบการทางาน
เริ่มต้น

เลือกการทางาน

ทางาน ธรรมดา

NO

Yes
ควบคุม motor A
ควบคุม motor B
หยุด
ควบคุม motor C

NO

ทางาน
อัตโนมัติ

หยุด
Yes

รับค่า

ควบคุม motor C ,
D,E,F

ควบคุม motor D
ควบคุม motor E
ควบคุม motor F
แสดงภาพการ
ทางาน

จบการทางาน
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สรุปผลการวิจัย
การทดลองและวิเคาระห์ผลการทดลอง
การทดลองการสั่งงานด้วย คลื่นความถี่วิทยุ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะการส่งและรับสัญญาณ ของคลื่นความถี่วิทยุ ที่ 40 MHz.
ขั้นตอนการทดลอง
1. ติดตั้งตัวรับสัญญาณวิทยุความถี่ 40 MHz.เข้ากับบอร์ดชุดไดร์DC. มอเตอร์
2. ติดตั้งตัวส่งสัญญาณเข้ากับรีโมทคอนโทรล
3 กาหนด พอตท์ที่ใช้งาน ให้ตรงกับรีโมทคอนโทรล
4. เปิดสวิตซ์เพาเวอร์เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ชุดทดลอง
5. ทาการทดลอง การส่งสัญญาณ ตามระยะที่กาหนดไว้
6. บันทึกผลการทดลอง
ผลการทดลอง
ตารางที่ 1 ระยะทางที่สามารถรับส่งสัญญาณได้
5 M.
6 M.
7 M.
8 M.
8.5 M.
9 M.
ครัง้ ที่
ผ่าน ไม่ผา่ น ผ่าน ไม่ผา่ น ผ่าน ไม่ผา่ น ผ่าน ไม่ผา่ น ผ่าน ไม่ผา่ น ผ่าน ไม่ผา่ น
1

2
3
4
5
ตารางที่ 2 ตาแหน่งที่ต้องการวางวัตถุกาหนดเป็นพิกัด
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ตารางที่ 3 เวลาการทางานของโปรแกรมควบคุมแขนกล

ตัวแปรโปรแกรมทางาน
แต่ละสเต็ป
M0 , M1 ( ไม่เห็นวัตถุ )
M0 ( หมุนซ้าย )
M2 ( หมุนแขนลง )
M3 ( จับวัตถุ )
M4 ( หมุนแขนขึ้น )
M5 ( หมุนขวา )
M6 ( หมุนแขนลง )
M7 ( หมุนขวา )
M8 ( หมุนซ้าย )
M9 ( หมุนแขนขึ้น )
M10 ( หมุนซ้าย )
M11 ( หมุนแขนลง )
M12 ( ปล่อยวัตถุ )
M13 ( หมุนแขนขึ้น )
M14 ( หมุนขวา )

มอเตอร์ทางาน
แต่ละสเต็ป

เวลาทางานแต่ละสเต็ป
ต่อวินาที

Motor C
Motor C
Motor D
Motor F
Motor D
Motor C
Motor D
Motor E
Motor E
Motor D
Motor C
Motor D
Motor F
Motor D
Motor C

17.64
9.58
1.53
2.07
4.64
11.38
1.3
2.2
1.49
4.05
16.42
0.86
1.08
4.23
8.28

วิเคราะห์ผลการทดลอง
จากการทดลอง โปรแกรม PLC ควบคุมการทางานแขนกล สามารถเขียน Ladder Diagram ควบคุมสั่ง
การทางานของมอเตอร์ในการขับเคลื่อนแกนที่ละสเต็ป และสามารถแก้ไขโปรแกรมได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ โดยได้
ใช้อุปกรณ์ รีเลย์ ไทม์เมอร์ และเคาน์เตอร์ ช่วยในการทางานของโปรแกรม จะพบได้ว่า ในการเขียน Ladder
Diagram ในการควบคุมการทางานจริง มอเตอร์จะขับเคลื่อนแกนที่ละสเต็ปโดยใช้ Timer เข้าในการกาหนดเวลา
ทางาน เวลาในการท างานของแกนที่ละสต็ป ได้บันทึกผลการทดลองใว้ในตารางที่ 4.2 ดังนั้นเวลาทางานของ
โปรแกรมทั้งระบบในการควบคุมแขนกลใช้เวลา 69.61 วินาทีต่อครั้ง คิดเป็นการทางานต่อชั่วโมงเท่ากับ 55 ครั้งต่อ
ชั้วโมง

อภิปรายผล
ผลการทดลองการทางานของแขนกล
แขนกลสามารถทางานได้ดีตามเป้าหมายที่วางไว้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีบางส่วนที่ยังคงไม่สมบูรณ์เนื่องด้วย
ปัจจัยหลายๆอย่าง โดยเฉพาะการทางานของกลไกของแขนกลและมอเตอร์ แต่ไม่ใช่ข้อเสียหายจนทาให้แขนกลไม่
สามารถทางานได้แต่จะทาให้ชิ้นงานมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆ และหากได้มีการพัฒนาต่อเนื่องจะมีการทดลองใน
เรื่องของกลไกในการทางานขับเคลื่อน และจะได้พัฒนากับระบบวงจรในการทางานการเคลื่อนที่ของล้อ จากการใช้
ระบบสัญญาณวิทยุควบคุมอยู่ มาใช้ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรม PLC ควบคุมการเคลื่อนที่

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

96

การทดสอบระบบการทางานของโปรแกรม
ในการทดสอบระบบการทางานของโปรแกรมจะพบได้ว่า การเขียน Ladder Diagram เพื่อควบคุมสั่งการ
ทางานให้แขนกลทางานในช่วงเวลาที่กาหนดตามแผนงานที่วางใว้ นั้น ต้องประยุกต์นาอุปกรณ์ รีเลย์ ไทม์เมอร์
เคาน์เตอร์ ใช้รวมในการเขียน Ladder Diagram โดยโปรแกรมที่สร้างขึ้นสามารถควบคุมการทางานของหุ่นยนต์
แขนกลให้ทางานตามแผน จากตัวแปรที่กาหนดไว้ใน Ladder Diagram ที่ละสเต็ปการทางานของมอเตอร์

ข้อเสนอแนะ
ในการทดลองในครั้งนี้พบว่ามีความไม่สมบูรณ์ของระบบที่สร้างขึ้นอยู่บ้าง ซึ้งน่าจะพัฒนาให้ดีกว่าเดิมได้
ในโอกาสต่อไป ปัญหาดังกว่าคือ
1. ตัวเครื่องมือไม่สามารถที่จะหมุนแขนกลเปลี่ยนมุมได้ละเอียดมากกว่าที่ใช้ ถ้าใช้การหมุนเปลี่ยนมุมครั้ง
ละสเต็ปของมอเตอร์ แขนกลจะแก่วงเนื่องจากความเฉื่อยของแขนกลที่มีน้าหนักมากและแรงบิดของมอเตอร์มีน้อย
สามารถแก้ไขปัญหาข้างต้นได้โดยการเปลี่ยนวัสดุใช้ทาแขนกลให้เบาขึ้น เปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ที่มีแรงบิดที่มากขึ้น
หรือใช้มอเตอร์ที่มีระบบฟันเฟื่องควบคุมการหมุน
2. มุมที่ได้ออกมาจากการทดลองเป็นมุมโดยประมาณเนื่องจากการใช้ DC Motor ขับแกนหมุนของแขน
กลโดยตรง สามารถที่จะแก้ไขโดยการทดเฟื่องเข้ามาหรือเปลี่ยนเป็นโซโวมอเตอร์เป็นตัวบังคับให้ได้ค่ามุมที่ละเอียด
และแม่นยายิ่งขึ้น
3. สายไฟมีผลต่อการหมุนของแขนกล ต้องจัดวางระบบโดยคานึงถึงการหมุนของแขนกลเป็นหลัก
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การคานวณการเคลื่อนที่ของจรวดภายในชั้นบรรยากาศมาตรฐาน
Rocket Flight Trajectory Calculation in Standard Atmosphere

ผู้วิจัย

สุรสิทธิ์ ปาลสาร
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บทคัดย่อ
บทความนี้ แ สดงผลการจ าลองการเคลื่ อนที่ ของจรวดในชั้ น บรรยากาศมาตรฐาน โดยใช้ ระเบี ย บวิ ธี
เชิงตัวเลข ซึ่งได้แก่ วิธีของฮวน วิธีรุงเงอ–คุททา อันดับสาม วิธีรุงเงอ–คุททา อันดับสี่ และ วิธีลาเดา การจาลองทั้ง
สี่วิธีให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน จากการศึกษาผลของปัจจัยต่างๆ ได้แก่ แรงขับ มุมของฐานปล่อย ขนาดของจรวด
รวมถึงผลของบรรยากาศ การจาลองพบว่าความสูงและความเร็วเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มค่าแรงขับสูงขึ้น มุมของฐานปล่อยมี
ผลให้แนวการเคลื่อนที่เปลี่ยนไป โดยระยะทางเพิ่มขึ้นแต่ความสูงลดลงเมื่อลดมุมของฐานปล่อยลง ระดับความสูงที่
จรวดทาได้ลดลงเมื่อเพิ่มขนาดจรวดให้ใหญ่ขึ้น การรวมผลของบรรยากาศและตาแหน่งความสูงของจรวด ช่วยให้
การจาลองมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
คาสาคัญ : แรงขับ, แรงต้านอากาศ, ชั้นบรรยากาศมาตรฐาน, การดลจาเพาะ, ระดับความสูง
Abstract
This article presents the simulation result of rocket flight trajectory calculation in
standard atmosphere with numerical method including Huen’s Method, Runge-Kutta thirdorder Method, Runge-Kutta fourth-order Method and Radau Method. These simulations
give agreeable results. After studying various factors such as thrust force, angle of
launcher, rocket size as well as atmospheric factor, the researcher found that altitude and
velocity was increased when the thrust force was increased. The angle of launcher affects
movement direction provided that the distance was increased while altitude was lowered
when angle of launcher was reduced. Furthermore, altitude of the rocket was lessened when
rocket size was enlarged. The result of adding atmosphere and altitude of rocket can make
the simulation even more precise and reliable.
Keyword : Thrust force, Drag Force, Standard Atmosphere, Specific Impulse, Altitude

บทนา
อากาศยานแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ นั่นก็คือ อากาศยานที่ทางานในชั้นบรรยากาศของโลก และ
อากาศยานที่ทางานในอวกาศเหนือชั้นบรรยากาศของโลกขึ้นไป สาหรับอากาศยานที่ทางานภายใต้ชั้นบรรยากาศ
ของโลก เช่น เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ จรวด เป็นต้น อากาศยานเหล่านี้ เคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศ คุณสมบัติของ
ชั้นบรรยากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับความสูงจากพื้นโลก ตาแหน่งของจุดสังเกต เวลาในระหว่างวัน การ
รู้คุณสมบัติของชั้นบรรยากาศ ช่วยให้เราออกแบบอากาศยาน ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ การสร้างแบบจาลองของ
ชั้นบรรยากาศมาตรฐาน ช่วยให้วิศวกรประเมินประสิทธิภาพของอากาศยานในขั้นตอนแรกของการออกแบบได้
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แบบจาลองชั้นบรรยากาศในงานวิจัยนี้ มาจาก John D. Anderson (2005) ซึ่งได้แสดงแบบจาลองชั้น
บรรยากาศมาตรฐาน ในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความดัน และความหนา แน่นของอากาศ
กับความสูงเหนือระดับน้าทะเล ร่วมกับผลจากการวัดค่าของบอลลูนตรวจอากาศ จากงาน วิจัยของศูนย์ปฏิบัติการ
วิจัยกองทัพอากาศ สหรัฐอเมริกา โดยอาศัยการคานวณการเคลื่อนที่ของจรวดในชั้นบรรยากาศ ได้รับผลของแรง
ทางอากาศพลศาสตร์ที่กระทากับจรวด ซึ่งแรงดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่การความดันและความหนาแน่นของอากาศ ซึ่งขึ้นอยู่
กับตาแหน่งความสูงของจรวด ณ ขณะเวลานั้นๆ ในช่วงของการเคลื่อนที่นั่นเอง การจาลองนี้รวมผลของตาแหน่ง
ความสูงของจรวดเข้าไปด้วย ซึ่งจะทาให้การจาลองถูกต้องยิ่งขึ้น
การเคลื่อนที่ของจรวดอาจจะเกิดการหมุนหรือการแกว่งของจรวดได้ แต่งานวิจัยนี้ไม่ พิจารณา ผลจาก
ปรากฏการณ์ทั้งสอง นั่นเกิดขึ้นได้เมื่อจรวดมีเสถียรภาพในการบิน ซึ่งได้จากการออกแบบที่เหมาะสมตามหลัก
อากาศพลศาสตร์ และไม่มีการใช้กลไกอื่นใดในการควบคุม

ความรู้พื้นฐาน
ตัวแปรพื้นฐานที่เปลี่ย นแปลงตามระดั บความสูงที่ สาคั ญ คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก
(acceleration of gravity) หรือ g ค่าความเร่งนี้เปลี่ยนแปลงตามสมการ
2

 r 
g  go 
 (1)
r  h
ในที่นี้ go คือ ความเร่งจากแรงโน้มถ่วงที่ระดับน้าทะเล ค่า r คือรัศมีของโลก และ h คือความสูงจาก
ระดั บ น้ าทะเล แรงโน้ ม ถ่ว งของโลกดึ ง ดู ด โมเลกุล ของก๊า ซเอาไว้ เกิด เป็ น ชั้ น บรรยากาศห่อหุ้ม โลกเอาไว้ ซึ่ ง
ประกอบด้วยก๊าซชนิดต่างๆ ดังนั้น ชั้นบรรยากาศจะมีความหนาแน่นสูงที่ผิวโลก และน้อยลงเมื่อความสูงจากผิว
โลกเพิ่มขึ้น ตัวแปรที่ใช้บ่งบอกคุณสมบัติของชั้นบรรยากาศก็คือ ความดัน P ความหนาแน่น  และอุณหภูมิ T ค่า
ต่างๆเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันเรียกว่าสมการก๊าซอุดมคติ (equation of state) นั่นคือ
P  RT (2)

โดยที่ R คือ ค่าคงที่จาเพาะของก๊าซ ในที่นี้คืออากาศ จากสมการนี้ เราบอกได้ว่าความดัน P แปรผันตาม
ค่าความหนาแน่น  ของอากาศ สาหรับค่าอุณหภูมิของอากาศแสดงดังภาพที่ 1
จากภาพที่ 1 แสดงอุณหภูมิของอากาศตั้งแต่ระดับน้าทะเลจนถึงระดับความสูง 105 km จะเห็นว่า
อุณหภูมิของอากาศมีช่วงที่เปลี่ยนแปลงลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามระดับความสูง สลับกับช่วงที่อุณหภูมิคงที่ ดังนั้น จะมี
สมการความสัมพันธ์ระหว่าง ความดัน ความหนาแน่น และอุณหภูมิอยู่สองชุดด้วยกัน นั่นคือช่วงที่อุณหภูมิคงที่
สมการความสัมพันธ์ดังนี้
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P
 e [ g
P1

o

/( RT )]( h  h1 )

(3)

รูปภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสูงกับอุณหภูมสิ ัมบูรณ์ (Anderson J.D, 2005)

 e  [ g /( RT )]( h  h ) (4)
1
o

1

โดยที่ P1, 1 และ h1 หมายถึง ความดัน ความหนาแน่น และความสูงที่จดุ เริ่มต้นของช่วงคงที่
ต่อไปพิจารณาช่วงเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ กราฟอุณหภูมิมีความชันเฉพาะค่าหนึ่ง แทนด้วย a ดังสมการ
a

T T 1 dT
(5)

h  h1 dh

ดังนั้น สามารถหาค่าอุณหภูมิ T บนช่วงนีไ้ ด้ จากสมการ
T  T1  a( h  h1 ) (6)
ความดัน P และ ความหนาแน่น  ณ จุดใดๆ บนช่วงนี้ หาได้จากสมการต่อไปนี้
P T 
 
P1  T1 

 g o /( aR )

(7)

[ g o /( aR )] 1

 T 
(8)
 
1  T1 
จากสมการที่ 4,6 และ 8 สามารถเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความหนาแน่นและระดับความสูงได้
ดังแสดงในภาพที่ 2 จะเห็นว่าความหนาแน่นของอากาศมีค่าสูงที่ระดับความสูงต่า และมีค่าน้อยที่ระดับสูง ขึ้นไป
ผลของความหนาแน่นของอากาศนี้ทาให้เกิดแรงอากาศพลศาสตร์กระทากับตัวจรวด เรียกว่าแรงต้าน
อากาศ แทนด้วย D แรงนี้เกิดจากการเคลื่อนที่ผ่านอากาศของจรวด ค่าแรงต้านจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเร็ว
ของวัตถุและความหนาแน่นของอากาศซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความสูง จึงรวมไว้ในการคานวณด้วย แรงต้านอากาศมีค่า
ตามสมการ
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1
D  V 2 ACd (9)
2

โดยที่ V คือค่าความเร็วของจรวด A แทนค่าพืน้ ที่หน้าตัดของจรวด Cd คือค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ

รูปภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสูงกับความหนาแน่นอากาศ
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับมวลเชื้อเพลิง ที่ช่วยให้สามารถหามวลเชื้อเพลิงที่ใช้ไปได้ นั่นก็คือค่า การดลจาเพาะ
(specific impulse) หรือ Isp ซึ่งเป็นค่าเฉพาะตัวของเชื้อเพลิงแต่ละชนิดโดยความสัมพันธ์ระหว่างมวลของเชื้อเพลิง
และค่าการดลจาเพาะมาจากสมการ
t

I sp

 Fdt
I
(10)

0
Wp mp g

โดยที่ I คือค่าการดลที่เกิดขึ้น Wp คือมวลเชื้อเพลิง F คือ แรงขับของจรวด t คือเวลา ดังนัน้ เราจะได้มวลเชื้อเพลิง mp เท่ากับ
t

mp 

 Fdt
0

I spg

(11)

h

x

รูปภาพที่ 3 แผนภาพแสดงแรงกระทากับจรวด
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สมการการเคลื่อนที่ของจรวด พิจารณาในสองทิศทางนั่นคือ ทิศทางในแนวดิ่งและแนวระดับ พิจารณา
แผนภาพของแรง ในภาพที่ 3 จะได้สมการการเคลื่อนที่ในแนวระดับคือ
M

d 2x
 F cos  D cos (12)
dt 2

จัดรูปใหม่ได้เป็น
2

d x 1
 F  D cos (13)
dt 2 M

โดยที่ M คือมวลจรวดเท่ากับ Mo – mp รวมสมการที่ 9 ในสมการ 13 จะได้





2
d 2 x F  12 V ACd

M o  m p  cos (14)
dt 2

เช่นเดียวกันสมการการเคลื่อนทีใ่ นแนวดิ่งเขียนได้เป็น
M

d 2h
 F sin  Mg  D sin (15)
dt 2

จัดรูปใหม่ได้
2

d h 1
F  D  sin  g

dt 2 M

รวมสมการที่ 1 และ 9 จะได้สมการการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งกลายเป็น





2
2
d 2 h F  12 V ACd
 r 

M o  m p  sin  g o  r  h  (16)
dt 2

การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ด้วยวิธีเชิงตัวเลข
จากสมการที่ 14 และ 16 เป็นสมการเชิงอนุพันธ์ อันดับสอง ซึ่งมีพจน์ของ V ยกกาลังสองอยู่ในสมการ
ดังนั้นสมการจะไม่เป็นเชิงเส้น การวิเคราะห์สามารถทาได้ โดยวิธีเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงอนุพันธ์ โดยเรามี
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สองระบบ ในแนวระดับและแนวดิ่ง
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F  12 V 2 ACd
dv x

M o  m p  cos
dt

(17)

dx
 vx
dt

ระบบสมการในแนวดิง่ คือ





2
2
dvh F  12 V ACd
 r 

sin  g o 

M o  m p 
dt
r h

(18)

dh
 vh
dt

การจ าลองปั ญ หาด้ ว ยวิ ธี เ ชิ ง ตั ว เลข ส าหรั บ งานวิ จั ย นี้ ใ ช้ ก ารเปรี ย บเที ย บกั น ระหว่ า ง วิ ธี ข องฮวน
(Heun’s Method) วิธี รุงเงอ-คุททา อันดับสาม (Runge-Kutta Third-Order Method) วิธี รุงเงอ-คุททา อันดับสี่
(Runge-Kutta Fourth-Order Method) และวิธีลาเดา (Radau Method) แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางบุชเชของ (a) วิธีของฮวน (b) วิธีรุงเงอ-คุททาอันดับสาม (c) วิธีรุงเงอ-คุททาอันดับสี่ (d) วิธีลาเดา

0
1

0 0
1 0
1/2 1/2

0 0 0 0
1/2 1/2 0 0
1 -1 2 0
1/6 2/3 1/6

(a)

(b)

0 0 0 0 0
1/2 1/2 0 0 0
1/2 0 1/2 0 0
1 0 0 1 0
1/6 1/3 1/3 1/6

1/3 5/12 -1/12
1 3/4 3/4
3/4 3/4

(c)

(d)

ผลการจาลองการเคลื่อนที่
สมการการเคลื่ อ นที่ ที่ ส ร้ า งขึ้ น จ าลองผลโดยใช้ วิ ธี เ ชิ ง ตั ว เลขทั้ ง สี่ วิ ธี เพื่ อ ศึ ก ษาผลที่ ไ ด้ แ ต่ ล ะวิ ธี
ภาพที่ 4 – 11 เป็นการจาลองการเคลื่อนที่โดยการกาหนดเงื่อนไขต่างๆคือ tb=2.5 s, Mo=6 kg, d= 10 cm,
o
Cd=0.4, Isp=240 s, θ=90 ผลลัพธ์การเปรียบเทียบความสูงและความเร็วจรวดต่อเวลา เมื่อเปลี่ยนค่าแรงขับ
F=700 N, 800 N และ 900 N โดยที่เงื่อนไขอื่นๆ เหมือนกันทั้งสามกรณี ภาพที่ 12,14,16 และ 18 เป็นผลลัพธ์
จากการเปลี่ยนมุมของฐานปล่อย θ=85o, 80o, 75o และ 70o ของแต่ละวิธี โดยเงื่อนไขคือ F=700 N, tb =2.5 s
ภาพที่ 13,15,17 และ 19 จาลองการเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของจรวด d = 8 cm, 9 cm, 10 cm
ตามลาดับ ภาพที่ 20 - 21 การจาลองด้วยวิธีรุงเงอ – คุททาอันดับ 4 จาลองเปรียบเทียบระหว่างผลของความสูง
และบรรยากาศ กับผลจากการคานวณโดยไม่คานึงถึงผลดังกล่าว โดยเงื่อนไขคือ F=700 N, tb=2.5 s, Mo=6 kg,
o
d=10 cm, Cd=0.4, Isp=240 s, θ=90 ภาพที่ 22 -23 แสดงผลการเปรียบเทียบการคานวณ ทั้ง 4 วิธี โดย
เงื่อนไขเดียวกัน
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รูปภาพที่ 4 การเปรียบเทียบความสูงต่อเวลา
ที่ได้จากการจาลองด้วยวิธีของฮวน

รูปภาพที่ 5 การเปรียบเทียบความเร็วต่อเวลา
ที่ได้จากการจาลองด้วยวิธีของฮวน

รูปภาพที่ 6 การเปรียบเทียบความสูงต่อเวลา
ที่ได้จากการจาลองด้วยวิธีรุงเงอ-คุททาอันดับ 3

รูปภาพที่ 7 การเปรียบเทียบความเร็วต่อเวลา
ที่ได้จากการจาลองด้วยวิธีรุงเงอ-คุททาอันดับ 3

รูปภาพที่ 8 การเปรียบเทียบความสูงต่อเวลา
ที่ได้จากการจาลองด้วยวิธีรุงเงอ-คุททาอันดับ 4

รูปภาพที่ 9 การเปรียบเทียบความเร็วต่อเวลา
ที่ได้จากการจาลองด้วยวิธีรุงเงอ-คุททาอันดับ 4
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รูปภาพที่ 10 การเปรียบเทียบความสูงต่อเวลา
ที่ได้จากการจาลองด้วยวิธีลาเดา

รูปภาพที่ 11 การเปรียบเทียบความเร็วต่อเวลา
ที่ได้จากการจาลองด้วยวิธีลาเดา

รูปภาพที่ 12 ผลของการเปลี่ยนมุม θ ต่อความสูง
และระยะทาง ที่ได้จากการจาลองด้วยวิธีของฮวน

รูปภาพที่ 13 ผลของการเปลี่ยนค่า d ต่อ
ความสูง ที่ได้จากการจาลองด้วยวิธีของฮวน

รูปภาพที่ 14 ผลของการเปลี่ยนมุม θ ต่อความสูง
และระยะทาง ที่ได้จากการจาลองด้วย
วิธีรุงเงอ - คุททาอันดับ 3

รูปภาพที่ 15 ผลของการเปลี่ยนค่า d
ต่อความสูง ทีไ่ ด้จากการจาลองด้วย
วิธีรุงเงอ - คุททาอันดับ 3
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รูปภาพที่ 16 ผลของการเปลี่ยนมุม θ ต่อความสูง
และระยะทาง ที่ได้จากการจาลองด้วยวิธี
รุงเงอ- คุททาอันดับ 4

รูปภาพที่ 18 ผลของการเปลี่ยนมุม θ ต่อความสูง
และระยะทาง ที่ได้จากการจาลองด้วยวิธีลาเดา

รูปภาพที่ 20 การเปรียบเทียบการจาลอง
ระดับความสูง ระหว่างการรวมผลของความสูง
และชัน้ บรรยากาศกับการคานวณโดยไม่รวม
ผลของความสูงและชั้นบรรยากาศ

รูปภาพที่ 17 ผลของการเปลี่ยนค่า d
ต่อความสูง ที่ได้จากการจาลองด้วยวิธี
รุงเงอ-คุททาอันดับ 4

รูปภาพที่ 19 ผลของการเปลี่ยนค่า d
ต่อความสูง ที่ได้จากการจาลองด้วยวิธีลาเดา

รูปภาพที่ 21 การเปรียบเทียบการจาลอง
ความเร็ว ระหว่างการรวมผลของความสูงและชัน้
บรรยากาศกับการคานวณโดยไม่รวมผลของความ
สูงและชั้นบรรยากาศ
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รูปภาพที่ 22 การคานวณความสูงต่อเวลา
โดยเปรียบเทียบการคานวณระหว่างแต่ละวิธี

รูปภาพที่ 23 การคานวณความเร็วต่อเวลา
โดยเปรียบเทียบการคานวณระหว่างแต่ละวิธี

อภิปรายผล
ภาพที่ 4,6,8 และ 10 แสดงผลการจาลองความสูงต่อเวลา เมื่อแรงขับเปลี่ยนแปลงไป จากการจาลองทั้งสี่
วิธีให้ผลเหมือนกัน นั่นคือเมื่อเพิ่มแรงขับจาก 700 N เป็น 800 N และ 900 N จรวดจะไปได้สูงขึ้น ความสูงสุด
ของ 900 N จะสูงกว่า 800 N และ 700 N ตามลาดับ เช่นเดียวกัน ภาพที่ 5,7,9 และ 11 แสดงความเร็วของ
จรวดเมื่อแรงขับเปลี่ยนแปลง จรวดมีความเร็วสูงสุด ที่เวลา t=2.5 s ซึ่งเป็นเวลาที่มอเตอร์หยุดทางาน จากนั้น
ความเร็วจะเริ่มลดลง จนเป็นศูนย์ที่จุดสูงสุด และจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อตกลงมา จากภาพจะเห็นว่าเมื่อแรงขับสูงขึ้น
ทาให้ความเร็วเพิ่มขึ้นด้วย
ภาพที่ 12,14,16 และ 18 แสดงให้เห็น แนวการเคลื่ อนที่ ของจรวด เมื่อเปลี่ ย นมุ ม ของฐานปล่ อย
การจาลองทั้งสี่วิธีให้ผลลัพธ์เหมือนกัน เมื่อมุมเงยลดลง จรวดจะไปได้ไกลขึ้น ระดับความสูงของจรวดจะลดลง ภาพ
ที่ 13,15,17 และ 19 แสดงผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของจรวด จากการจาลองทั้งสี่วิธี เมื่อเพิ่มขนาดจรวดให้
ใหญ่ขึ้น ความสูงที่จรวดทาได้จะน้อยลง หมายความว่าขนาดของจรวดมีผลต่อแรงต้านอากาศที่กระทากับจรวด
นั่น เอง ภาพที่ 20 และ 21 แสดงผลความแตกต่า งระหว่ า งการจาลองโดยการรวมผลของระดั บความสู ง และ
บรรยากาศ กับการจาลองโดยไม่คานึงถึงผลดังกล่าว การรวมผลของบรรยากาศให้ผลการจาลองที่มีระดับ ความสูง
มากกว่าเล็กน้อย ในขณะที่ความเร็วมีค่าใกล้เคียงกัน ภาพที่ 22, 23 แสดงการคานวณแต่ละวิธี การคานวณทั้งสี่วิธี
ให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันอย่างมาก

สรุปผล
บทความนี้แสดงผลการจาลองการเคลื่อนที่ของจรวด โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข เพื่ อศึกษาผลกระทบต่อ
การเคลื่อนที่เนื่องจากชั้นบรรยากาศ วิธีเชิงตัวเลขที่ใช้ได้แก่ วิธีของฮวน วิธีรุงเงอ–คุททาอันดับสาม วิธีรุงเงอ–คุททา
อันดับสี่ และวิธีลาเดา การจาลองทั้งสี่วิธีให้ผลลัพธ์ที่ตรงกัน จากการศึกษาผลของปัจจัยต่างๆ คือ แรงขับ มุมของ
ฐานปล่อย ขนาดของจรวดรวมถึงผลของบรรยากาศ การจาลองพบว่าเมื่อเพิ่มแรงขับเคลื่อนความสูงและความเร็ว
จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย มุมของฐานปล่อยลดลงทาให้ความสูงที่ได้ลดลงแต่ระยะทางเพิ่มขึ้น ผลของขนาดของจรวด
ถ้าเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นจะทาให้แรงต้านอากาศสูงขึ้น ทาให้ระยะความสูงของจรวดลดลง การรวมผลของบรรยากาศ
และตาแหน่งความสูงของจรวด ทาให้การจาลอง มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
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รูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรม
The Cooperative types between the organizations of Engineering Contractor

ผู้วิจัย

เสกสรร ริยาพันธ์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์

บทคัดย่อ
การดาเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ไม่สามารถดาเนินการให้ประสบความสาเร็จได้โดยลาพัง จาเป็นต้องร่วมมือ
เป็นพันธมิตรกับองค์กรอื่น การศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรม
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยความได้เปรียบทางการแข่งขัน รูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กร ปัจจัยที่มี
อิทธิพลและปัจจัยที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรประสบผลสาเร็จ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูงใน
ธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรม จานวน 10 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ โดย
ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกรูปแบบความร่วมมือในธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรม
ผลการศึกษาพบว่า องค์กรขาดความพร้อมทั้งเครื่องมือ เครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ ขาดประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงต้องร่วมมื อกับองค์กรอื่นเพื่อสร้างความได้ เปรีย บ
ทางการแข่งขัน คุณสมบัติขององค์กรที่เหมาะสมในการพิจารณาเลือกมาเป็นพันธมิตรคือ มีจรรยาบรรณในการ
ทางาน มีสภาพคล่องทางการเงิน มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ผลงานมีคุณภาพ รูปแบบความร่วมมือที่ใช้เป็น
การรับเหมาช่วงจากผู้รับเหมาหลัก ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกรูปแบบความร่วมมือ คือ ปัจจัยทางด้านการเงิน
และปัจจัยทางด้านคุณภาพ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้ความร่วมมือประสบผลสาเร็จ ได้แก่ ปัจจัยด้านจรรยาบรรณในการ
ทางาน รองลงมาคือปัจจัยทางด้านการเงิน ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านคุณภาพ ตามลาดับ
คาสาคัญ : ผู้รับเหมางานวิศวกรรม, ความร่วมมือ, พันธมิตรทางธุรกิจ
Abstract
Nowadays, Entrepreneur cannot success without the cooperation with other
organizations. The study of The Cooperative types between the organizations of
engineering contractor purposed that study the advantageous factor in the competition, the
cooperative types between organizations, the effective factors and the factors caused of
alliances relationship were succeded.
This research was Qualitative research. The sample population was the business
owner or the exclusive of the engineering contractor about 10 people recoding by in-depth
interview and analyzed data in order to find the effective factors in selecting the cooperative
types of the engineering contractor.
The research found that the organizations lacked on tools, machine, materials,
experience, specific profession and financial liquidity. So, they had to cooperate with other
organizations so that they would build the advantageous in competitions. The suitable
organization property was operative ethics, financial liquidity, management organization,
quality products, cooperated-type used and sub-construction. The influence factors to select
the cooperative type were budget and quality factor. The factor affected to success was
operative ethics. Secondly, budget factor, operation factor and quality factor.
Keywords : engineering contractor, cooperative, business alliance
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บทนา
เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ใน
พ.ศ. 2558 อุตสาหกรรมรับเหมาไทยจาเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพผู้รับเหมา ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้
อย่างมีศักยภาพ โดยสิ่งสาคัญสาหรับ งานบริการรับเหมางานวิศวกรรมในการก้าวเข้าสู่ AEC ก็คือ การยกระดับ
มาตรฐานของผู้ประกอบการให้เทียบเท่าระดับสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้รับเหมาจาก
ต่างชาติ ซึ่งการจะสร้างมาตรฐานงานวิศวกรรมได้อย่างยั่งยืนนั้น ทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการต้องร่วมมือกัน ให้มี
การกาหนดและควบคุมมาตรฐานงานวิศวกรรมให้เป็นไปในระดับเดียวกัน ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ แม้ว่าธุรกิจ
รับเหมางานวิศวกรรมในประเทศไทยจะมีการขยายตัวเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากการเกิดขึ้นของการเปิด AEC ซึ่ง
หมายถึงโอกาสทางการตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นสาหรับประเทศไทยด้วย แต่ปัญหาสาคัญที่ต้องเร่งส่งเสริมและ
ยกระดับให้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรม ก็คือ การพัฒนาศักยภาพด้านภาษา และการขับเคลื่อน
ให้ธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรมในประเทศไทย มีหน่วยงานหรือองค์กรสาคัญในการทาหน้าที่ขึ้นทะเบียนธุรกิจ
รับเหมางานวิศวกรรม เพื่อให้ธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรมมีการดาเนินงานอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน และความเข้มแข็ง
ในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันจากผู้ประกอบการที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น
นอกจากนี้ แรงงานในธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
เพราะปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่หลายประเทศในอาเซียนกาลังประสบปัญหาอย่างหนัก
โดยเฉพาะประเทศไทยที่ปัญหาขาดแคลนแรงงานเข้าขั้นวิกฤติต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา โดยบริษัท รับเหมา
รายใหญ่ในประเทศไทยได้นาเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมาทดแทนแรงงานในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้รับเหมารายใหญ่ที่มีพันธมิตรธุรกิจ เพราะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนแรงงานและผู้รับเหมาได้เป็น
อย่างดี (ข้อมูล : เปิด AEC ธุรกิจก่อสร้าง-อุตสาหกรรมกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)
ธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรม เป็นธุรกิจที่ต้องมีการลงทุนค่อนข้างสูง ต้องใช้ทรัพยากรทั้งเงินทุน เครื่องจักร
และทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ การดาเนินธุรกิจเพียงลาพังอาจ
ทาให้เกิดความเสี่ยง (Risk) ที่จะรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน องค์กรในธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรมจึงมี
ลักษณะของการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพที่องค์กรถนัด เป็นการตัดภาระส่วนงานที่ไม่ถนัดหรือต้นทุนที่ ต้องใช้
อุปกรณ์เครื่องจักรที่มีราคาสูง เพื่อก่อให้เกิดการประหยัดเนื่องมาจากขนาด (Economy of Scale) และการ
ประหยัดอันเนื่องมาจากขอบเขต(Economy of Scope) ทาให้เกิดความร่วมมือเป็นพันธมิตรระหว่างองค์กรที่มี
ความชานาญแตกต่างกัน มาร่วมปฏิบัติงานในโครงการเดียวกัน เพื่อให้โครงการประสบความสาเร็จ องค์กรที่
เกี่ยวข้องในงานโครงการ ได้แก่ เจ้าของงานหรือเจ้าของโครงการ (Owner, Client) สานักงานผู้ออกแบบ (Design
Firm) ผู้รับเหมางานก่อสร้าง (Contractor) ผู้รับเหมางานวิศวกรรม (engineering contractor) สานักงานที่
ปรึกษาโครงการ (Consultant) ผู้บริหารงานก่อสร้าง (Construction Manager : CM) (กวี หวังนิเวศน์กุล, 2549,
น. 13-14) หากผู้รับเหมารายย่อยให้ความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ จะทาให้มีความได้เปรียบสามารถแข่งขัน
กับรายใหญ่ได้ รูปแบบความร่วมมือในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ กิจการร่วมค้า (Joint
Venture) ความร่วมมือ (Consortium) และพันธมิตรร่วมงาน (Partnership) โดยมีผลทั้งในระยะสั้น คือ ร่วมมือ
กันโดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เมื่อสิ้นสุดโครงการก็เป็นอิสระจากกัน ส่วนผล
ระยะยาว คือ ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากโครงการสิ้นสุด เป็นการเกิดความยอมรับ และไว้ใจที่จะร่วมงานกันเมื่อ
มีโครงการใหม่เกิดขึ้น
จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การใช้กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic
Alliance) นอกจากจะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขั นให้กับองค์กรแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงในหลายด้าน
ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรมจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องรูปแบบความร่วมมือระหว่าง
องค์กรของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรม เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานขององค์กร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยความได้เปรียบทางการแข่งขันของการร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของผู้รับเหมา
งานวิศวกรรม
2. เพื่อศึกษารูปแบบความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของผู้รับเหมางานวิศวกรรม
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของผู้รับเหมางานวิศวกรรม
ประสบความสาเร็จ

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
การใช้กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliance) เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เพิ่มขีดความสามารถขององค์กร และลดภาระความเสี่ยง โดยการเลือกกิจการคู่พันธมิตรที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้าน
เพื่อร่วมมือกันในรูปแบบที่เหมาะสม ให้สามารถดาเนินโครงการให้ประสบความสาเร็จ เขียนเป็นกรอบแนวความคิด
การวิจัยได้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ(Independent Variable)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบความ
ร่วมมือระหว่างองค์กร
1. ปัจจัยด้านการเงิน
2. ปัจจัยด้านคุณภาพ
3. ปัจจัยด้านเวลา
4. ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน
5. ปัจจัยด้านจรรยาบรรณในการทางาน

ตัวแปรตาม(Dependent Variable)
รู ป แบบความร่ วมมือ เป็ น พัน ธมิต รระหว่ า ง
องค์กร
1. กิจการร่วมค้า
2. ความร่วมมือ
3. พันธมิตรร่วมงาน

วิธีการวิจัย
กรณีศึกษานี้จัดอยู่ในประเภท Instrumental cases เป็นการศึกษาที่มุ่งรายละเอียด ให้รู้ลึกเกี่ยวกับ case
อย่างละเอียด เพื่อนาสิ่งที่ได้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่นาไปใช้ในการศึกษาอื่นๆ ต่อไป การศึกษาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายย่อยจากหลายองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ต้องการแสดงนั้นมีความชัดเจนสอดคล้องตรง
ประเด็น ซึ่งการใช้กรณีศึกษาจากหลายองค์กรเช่นนี้เรียกว่า Collective cases เพื่อเป็นการหาข้อมูลมาสนับสนุน
เรื่องเดียวกัน (Stake, 2000, อ้างถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2549, น.151-156) ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงานและ
รายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่นามาศึกษาสาหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในองค์กรธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรม
(Engineering contractor) ซึ่งมีการปฏิบัติงานร่วมกันในรูปแบบพันธมิตร ประกอบด้วย เจ้าของกิจการและกลุ่ม
บุคลากรระดับผู้บริหาร กลุ่มตัวอย่าง ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive) จากกลุ่มประชากร
ดังกล่าว โดยต้องเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายการตัดสิ นใจเลือกพันธมิตร ผู้ที่ดารงตาแหน่ ง
ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ โดยเรียกบุคคลกลุ่มนี้ว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จานวน 10 บริษัท
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยรวบรวมแนวคาถามจากข้อมูลที่ได้
ทาการศึกษา บทความ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์ และผู้ให้สัมภาษณ์จะต้องมีส่วน
ร่วมกัน เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two way communication) มีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆ ดั งนี้ 1)
เหตุผลในการร่วมกลุ่มเป็นพันธมิตร ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ต้องการ 2) เกี่ยวกับคุณสมบัติขององค์กรที่ควร
ร่วมมือเป็นพันธมิตร 3) เกี่ยวกับรูปแบบการร่วมมือเป็นพันธมิตร 4) เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกรูปแบบ
ความร่วมมือเป็นพันธมิตร 5) เกี่ยวกับการร่วมมือเป็นพันธมิตรให้ประสบผลสาเร็จ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงในการดาเนินงานรับเหมางานวิศวกรรม เจาะประเด็นในด้าน
ความร่วมมือกันปฏิบัติงานระหว่างองค์กร แล้วกาหนดคาถามนาการวิจัย และเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้
2) กาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key Information) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรง
3) สร้างเครื่องมือวิจัย โดยใช้การสัมภาษณ์เป็นหลัก เริ่มจากผู้วิจัยทาการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สังเกต
และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้น เพื่อกาหนดหัวข้อต่างๆ ที่ต้องการทราบแบบภาพรวมกว้างๆ สามารถยืดหยุ่นได้
ตามสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา
4) ลงพื้นที่จริงเพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสังเกตการณ์และสัมภาษณ์เชิงลึก
- การสัง เกตการณ์ เพื่อให้ไ ด้ข้อมูล เชิง ลึกถึงบริบทของแต่ล ะองค์กร พฤติกรรมผู้ป ฏิบัติ งาน
รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในโครงการ
- การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก เป็ น การสื่ อสารพู ด คุย กับ ผู้ บ ริหาร หรือผู้ มี ส่ ว นเกี่ย วข้องกับ การวาง
นโยบาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการเก็บข้อมูลด้านข้อเท็จจริง ความคิดเห็น เจตคติ ในมุมมองของผู้ถูกสัมภาษณ์เอง
อย่างลึกซึ้ง
การสัมภาษณ์แต่ละครั้ง จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ในการรวบรวมข้อมูล ตามแนวคาถามที่
พัฒนาขึ้น รวมถึงประสบการณ์ ทัศนะคติ ของผู้ให้ข้อมูลแต่ละท่าน ซึ่งหลังจากการสัมภาษณ์ครั้งแรกแล้วอาจมีการ
ติดต่อผู้ให้ข้อมูลอีกเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะเป็นในรูปแบบของการใช้โทรศัพท์ หรือจดหมายอิ เล็คทรอนิคส์
(Email) แล้วจึงนาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมารวบรวมเพื่อทาการวิเคราะห์ต่อไป
5) วิเคราะห์ จัดระบบข้อมูลทั้ งหมดจากงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง การสั งเกต การสัม ภาษณ์ แจกแจงเป็ น
ประเด็ นปัจ จัย ที่ส่ งผลต่อความส าเร็จ ของการร่วมมื อเป็น พันธมิต ร นามาสรุป โดยเชื่ อมโยงกับ ทฤ ษฎีว่ ามี ส่ว น
สอดคล้องหรือแตกต่าง และได้ความรู้หรือค้นพบประเด็นใหม่ที่ได้ในการวิจัยครั้งนี้อย่างไร
6) สรุปผล สามารถตอบคาถามการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และข้อเสนอแนะประเด็นความรู้ที่
ค้นพบใหม่
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูลในการวิจัยแบบกรณีศึกษาได้มาจาก 6 แหล่ง คือ Documentation, Archieval Records,
Interviews, Direct observations, Participant Observation และ Physical artifacts (Yin, 1994, น.79) ใน
การวิจัยครั้งนี้ แหล่งข้อมูลคือ การสัมภาษณ์ (Interview) ข้อมูลที่ได้มานั้นต้องนามาวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นขั้นตอน
ที่มีความสาคัญในการวิจัย ก่อนทาการวิเคราะห์ข้อมูลจาเป็นต้องนาข้อมูลมาตรวจสอบข้อมูล,จัดระเบียบข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
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การตรวจสอบข้อมูล
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ ต้องนามาตรวจสอบ โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation)
(Donzin, 1970, อ้างถึงใน สุภางค์ จันทวานิช, 2543, น.129-130) ซึ่งมีวิธีการดังนี้
1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ได้มาถูกต้องหรือไม่
ตรวจสอบโดยดูว่า ข้อมูลต่างเวลา ต่างสถานที่ ต่างบุคคล จะแตกต่างกันหรือไม่
2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator triangulation) คือ ตรวจสอบว่าผู้วิจัยแต่ละคนจะ
ได้รับข้อมูลแตกต่างกันหรือไม่ เช่น เปลี่ยนผู้สัมภาษณ์ ผู้สังเกต
3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory triangulation) คือ ตรวจสอบว่าถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎี
ที่ต่างไปจากเดิมจะทาให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
4) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) คือการใช้วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเดียวกัน เช่นใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการสัมภาษณ์พร้อมกันนั้นก็ศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารประกอบด้วย
การจัดระเบียบข้อมูล
การจัดระเบียบข้อมูล (Data classification) ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วต้องนามาจัดระเบียบโดยการ
แยกประเภทข้อมูลเป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่ต่างๆ และคัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลที่ไ ม่สมบูรณ์ออก ในทาง
ปฏิบัตินั้น ควรแยกข้อมูลประเภทที่เห็นง่ายและชัดเจนก่อน ในการแบ่งประเภทสามารถทาได้หลายวิธี ดังนี้
1) แบ่ง ตามวัตถุประสงค์ โดยคัดลอกข้อความจากการจดบันทึ กข้อมูลในภาคสนามว่ าส่ว นใดตอบ
วัตถุประสงค์ใด และในทางปฏิบัติไม่ควรตัดบันทึกข้อมูลในภาคสนามเป็นส่วนๆ แต่ ควรนามาเรียบเรียงใหม่ เพราะ
ในบันทึกข้อมูลภาคสนาม แต่ละตอนตอบคาถามได้หลายวัตถุประสงค์
2) แบ่งตามลักษณะข้อมูล ข้อมูลประเภทรูปธรรม คือข้อมูลที่สามารถแจงนับได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนอาคารบ้ า นเรื อ น ถนน บ่ อ น้ า ข้ อ มู ล ประเภทนี้ น อกจากจะมี ร ายละเอี ย ดในเชิ ง ปริ ม าณแ ล้ ว ต้ อ งมี
รายละเอียดว่าลักษณะข้องสิ่งนั้นเป็นอย่างไร ทาด้วยวัสดุใด ส่วนข้อมูลประเภทนามธรรม คือข้อมูลประเภทความ
คิดเห็น ความรู้สึก ข้อมูลประเภทนี้จะต้องแบ่งประเภทตามนิยามที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูล ทั้งนี้
เพื่อจะได้ตรงกับความต้องการ
3) แบ่งตามองค์ประกอบ ที่ผูกพันกับผู้ให้ข้อมูล เช่น อายุ เพศ หรือระดับการศึกษาเป็นต้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
เนื่องจากเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การวิเคราะห์เชิงบรรยาย (Descriptive) เป็นหลัก ผู้วิจัยจึงต้องทา
ความเข้าใจข้อเท็จจริง เหตุและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานร่ วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การรับเหมางาน
วิศวกรรมในเชิงลึก โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
1) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพันธมิตรธุรกิจ รับเหมางานวิศวกรรมและการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล โดยมีการตั้งคาถามนาทางเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย
2) ถอดเทปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล แล้วนามาทบทวนหลายๆ ครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นที่สาคัญ
3) ตีความ และถอดประโยคที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความได้เปรียบทางการแข่งขัน คุณสมบัติขององค์กรที่มี
ความเหมาะสม ลักษณะความร่วมมือระหว่างเจ้าของงาน ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้รับเหมางานวิศวกรรม รวมถึง
ปัจจัยที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรมประสบผลสาเร็จอย่างยั่งยืน
4) แจกแจงข้อมูลที่อยู่ในหัวข้อเดียวกัน หรือมีความหมายใกล้เคียงกันมาจัดกลุ่มข้อมูล วิเคราะห์ ระบุ
ความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น แล้วทาการเชื่อมโยงแนวคิดกับสิ่งที่ค้นพบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น จากหลายๆ
มิติ (Multi–Dimention) เพื่อให้เห็นภาพรวม (Holistic)
5) วิเคราะห์ สรุปผล บรรยายสิ่งที่ค้นพบอย่างละเอียดและชัดเจน (ชาย โพธิสิตา, 2549, น.331)
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จากนั้ นจึง สรุป ผลปั จจั ย ความได้ เปรียบทางการแข่งขัน คุณ สมบั ติขององค์กรที่ควรร่ว มเป็ นพัน ธมิต ร
รูปแบบการรวมกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรม รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของการเป็น
พันธมิตรประสบความสาเร็จ แล้วสามารถนามาเป็นแนวทางในการบริหารงานรับเหมางานวิศวกรรมระหว่างองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผล/สรุปผลการวิจัย
การศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรม เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร
ระดับสูง จานวน 10 บริษัท แบ่งเป็นเพศชาย 9 คน เพศหญิง 1 คน อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 4 คน อายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 4 คน อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จานวน 2 คน ด้านตาแหน่งงานในองค์กร เป็นเจ้าของ
กิจการ/ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 10 คน มีประสบการณ์การทางานในธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรม ต่ากว่า 10 ปี จานวน
2 คน 11 – 20 ปี จานวน 5 คน 21 – 30 ปี จานวน 3 คน ประเภทธุรกิจขององค์กร เป็นผู้รับเหมางานวิศวกรรม
ทั่วไป จานวน 5 บริษัท ผู้รับเหมาเฉพาะด้าน จานวน 5 บริษัท โดยใช้ การบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์
จากนั้นนามาถอดเทปการสัมภาษณ์ ก่อนทาการวิเคราะห์ข้อมูลจาเป็นต้องนาข้อมูลมาตรวจสอบและจัดระเบียบ
เสียก่อน โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) และทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
นาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญในการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ แบ่งการนาเสนอเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ปัจจัยความได้เปรียบทางการแข่งขันของการรวมกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรม
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันของแต่ละองค์กรมีความเหมือนและต่างกัน ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่า ปัจจัยความได้เปรียบที่เกิดจากการร่วมมือเป็นพันธมิตรระหว่างองค์กรของผู้รับเหมางานวิศวกรรม
คือ การเพิ่มความสามารถหรือศักยภาพในการรับเหมางาน การมีผู้ช่วยในการทางานและการแก้ปัญหา มีความ
พร้อมในการรับเหมางานและเพิ่มประสบการณ์ในการทางานคุณสมบัติขององค์กรที่เหมาะสมในการพิจารณาเพื่อ
เลือกเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
คุณสมบัติที่ถูกนามาพิจารณาเป็นอันดับแรก คือ ความซื่อสัตย์และความจริงใจในการทางาน ความ
พร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ สภาพคล่องทางการเงิน และคุณภาพของผลงาน
รูป แบบความร่วมมือเป็ นพั นธมิต รในธุ รกิจรับเหมางานวิศวกรรม ส่ว นใหญ่ จะเป็ น รูปแบบของการ
รับเหมาช่วงจากผู้รับเหมาหลัก และการรับเหมางานช่วงงานเฉพาะด้าน มีการรับเหมาค่าแรงเป็นส่วนน้อยและการ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกพันธมิตรในธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรม
จากการสัมภาษณ์พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกพันธมิตรในธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรม
ได้แก่ ปัจจัยด้านการเงิน รองลงมาคือปัจจัยด้านคุณภาพ ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ เป็นส่วนประกอบในการพิจารณา
ปัจจัยที่ส่งผลให้ความสัม พันธ์ของการเป็นพันธมิต รในธุรกิจรับเหมางานวิ ศวกรรมประสบผลสาเร็จ
ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้บริหารกิจการ/เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านการเงินเป็นอันดับ
แรก หากอยู่ในฐานะผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงินตรงเวลาตามสัญญาที่ตกลงกันในเบื้องต้น ส่วนผู้รับจ้างต้องเบิกเงินค่างวด
ตามผลงานหรือตามข้อตกลง 2)ปัจจัยด้านคุณภาพของงาน ต้องได้มาตรฐานตามข้อกาหนดของงานและถูกหลัก
วิชาการ 3) ปัจจัยด้านจรรยาบรรณในการทางาน พันธมิตรที่ร่วมงานกันต้องมีความซื่อสัตย์ มีความจริงใจในการ
ร่วมงานกัน 4)ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติงานตามแผนงานและวิธีการที่กาหนด 5)ปัจจัยด้านเวลา เมื่อ
ปัจจัยด้านอื่นๆ พร้อมจะส่งผลให้ระยะเวลาในการดาเนินงานเสร็จได้ตามแผนการทางานที่วางไว้ และสามารถส่ง
มอบงานได้ตามกาหนดเวลา
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อภิปรายผล
จากการศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรในธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรม เมื่อพิจารณาถึงปัจจัย
ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เกิดจากการร่วมมือเป็นพันธมิตรในธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรมของแต่ละองค์กร
พบว่าองค์กรธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรมส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีทรัพยากรจากัด ทั้งด้านเครื่องมือเครื่องจักร
ที่ไม่พร้อมหรือไม่เพียงพอ ขาดแคลนสภาพคล่องหรือเงินทุนหมุนเวียน และด้านแรงงานฝีมือ ความถนัดหรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทาให้ขาดคุณสมบัติและโอกาสในการรับเหมางานโครงการที่มีขนาดใหญ่ การร่วมมือเป็น
พันธมิตรในการรับเหมางานจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยการกระจายความรับผิดชอบ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน เพิ่มศักยภาพและคุณภาพของผลงาน สร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรและพันธมิตร ส่ง ผลให้
องค์กรสามารถเติบโตขึ้นได้
รู ป แบบความร่ ว มมื อ เป็ น พั น ธมิ ต รในธุ ร กิ จ รั บ เหมางานวิ ศ วกรรม เป็ น ลั ก ษณะของการร่ ว มมื อ
(Consortium) เป็นส่วนใหญ่ โดยมีผู้รับเหมาหลักเพียงหนึ่งราย และมีผู้รับเหมารายย่อยซึ่งเป็นผู้รับเหมาเฉพาะ
ด้านเป็นผู้รับเหมาช่วงงาน โดยมีการกาหนดรายละเอียดงาน หน้าที่รับผิดชอบและค่าตอบแทนที่ชัดเจน เมื่อทางาน
เสร็จตามสัญญาและเบิกจ่ายค่าตอบแทนครบถ้วนถือว่าสิ้นสุดการร่วมมือ เมื่อมีโครงการใหม่ค่อยตกลงความร่วมมือ
กันเป็นงานๆ ไป แต่อาจจะเปลี่ยนหน้าที่จากผู้รับเหมาหลัก เป็นผู้รับเหมาช่วงแล้วแต่กรณี โดยส่วนใหญ่จะมีการ
ร่วมมือกับพันธมิตรรายเดิม ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เคยร่วมงานกันแล้วประสบความสาเร็จ ผลงานมีคุณภาพ ส่งมอบ
งานได้ทันตามเวลา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกพันธมิตรในธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรม ผู้บริหารหรือเจ้าของส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญกับปัจจัยด้านการเงินมากที่สุด เพราะปัจจัยด้านการเงินหรือสภาพคล่องทางการเงินเป็นปัจจัยหลักที่จะ
ขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถดาเนินธุรกิจไปได้
ส่ ว นประเด็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ค วามร่ ว มมื อ เป็ น พั น ธมิ ต รประสบผลส าเร็ จ มากที สุ ด คื อ ปั จ จั ย ด้ า น
จรรยาบรรณในการทางาน รองลงมาคือปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านคุณภาพ ส่วน
ปัจจัยด้านเวลาไม่มีผลเกี่ยวกับความสาเร็จของการร่วมมือเป็นพันธมิตร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมงาน
กันย่อมต้องการความซื่อสัตย์ ความจริงใจ และความรับผิดชอบในการทางานเป็นหลัก

ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการบริหารงานรับเหมางานวิศวกรรม ที่มีการร่วมมือเป็นพันธมิตรให้เกิดผลสาเร็จ
1. การบริหารงานร่วมกับองค์กรอื่น ควรเน้นหลักจรรยาบรรณ และมีความยุติธรรมในการแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ภายใต้การยอมรับจากทุกองค์กร
2. การบริหารงานภายในองค์กรควรเน้นหลักคุณธรรมในการบริหารจัดการ และควรมีนโยบายส่งเสริม
ให้บุคคลากรตระหนักถึงการทางานร่วมกับองค์กรอื่นให้ประสบผลสาเร็จ
3. ผู้บริหารองค์กรต้องรู้ถึงศักยภาพและข้อจากัดขององค์กร เพื่อที่จะได้หาพันธมิตรที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมเข้ามาร่วมมือกับองค์กร
4. ต้องมีการกาหนดระยะเวลาในการร่วมมือ ขอบเขตความรับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
ให้ชัดเจน
5. จัดทาเอกสารในการดาเนินงาน เพื่อให้มีหลักฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
6. กาหนดคุณภาพมาตรฐานของงาน และเทคนิควิธีการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทุก
องค์กรที่ร่วมมือกันปฏิบัติงาน
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7. จัดให้มีการประชุม เพื่อประเมินความก้าวหน้าของงานรายสัปดาห์ หากทีมใดทีมหนึ่งเกิดปัญหาควร
หาทางแก้ไขร่วมกัน
8. ต้องมีการตรวจสอบ ประเมินผลการทางานทั้งภายในและระหว่างองค์กรตลอดระยะเวลาดาเนินงาน
โครงการ
9. ทุกฝ่ายควรมีความซื่อสัตย์ในการทางาน เช่น การใช้วัสดุให้ตรงตามที่ระบุในแบบแปลนก่อสร้าง หรือ
ใช้ช่างฝีมือตรงกับงานที่ทา
10. การเบิกจ่ายเงิน ควรกาหนดเวลาการเบิกจ่ายเงินระหว่างองค์กรให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อลด
ปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
สิ่งที่ควรคานึงถึงในการ่วมงานกันในระยะยาว ได้แก่ การผูกขาดจนทาให้ขาดการพัฒนาฝีมือ หรือการ
เอื้อประโยชน์ให้แก่กันจนทาให้ขาดความเป็นมืออาชีพ จึงควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
ตั้งแต่เริ่มดาเนินงานโครงการจนงานแล้วเสร็จ เพื่อให้มองเห็นปัญหาที่เกิดจากการดาเนินงานร่วมกันได้อย่างชัดเจน
และสามารถแก้ปัญหาได้ทันเวลาและตรงจุด เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับเป็นกลยุทธ์ในการดาเนินงานร่วมกันใน
ระยะยาว
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แนวทางปรับปรุงการเตรียมการจัดกิจกรรมการเล่นในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
GUIDELINE TO IMPROVE PLAY ACTIVITIES PREPARATION IN PEDIATRIC
NURSING PRACTICUM OF STUDENTS AT FACULTY OF NURSING BURIRAM,
WESTERN UNIVERSITY

ผู้วิจัย

กิตติพงษ์ พลทิพย์
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคในการจั ด กิ จ กรรมการเล่ น
ในรายวิ ช าปฏิบั ติ ก ารพยาบาลเด็ กและวั ย รุ่ น ของนิ สิ ต คณะพยาบาลศาสตร์ บุ รี รัม ย์ มห าวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร์ น
และแนวทางพัฒนาการเตรียมจัดกิจกรรมการเล่น รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดร่วมกับ การสนทนา
กลุ่มของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และยินยอมเข้าร่วมการ
วิจัย จานวน 41 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเล่น ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนิสิตคณะ
พยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีปัญหาและอุปสรรคในปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ปัจจัยเกี่ยวกับนิสิตผู้จัด
กิจกรรมการเล่น ปัจจัยเกี่ยวกับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมการเล่น และปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเล่น และแนวทาง
พัฒนาการเตรียมการจัดกิจกรรมการเล่นนั้นกระทาโดยแบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มและสาธิตการจัดกิจกรรมการเล่นก่อน
การปฏิบัติจริง ผลการวิจั ยครั้งนี้ สามารถนาไปใช้ จัดการเรีย นการสอนโดยใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริงใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คาสาคัญ : แนวทางพัฒนา, การเตรียมการจัดกิจกรรมการเล่น, รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ABSTRACT
This class room action research study aimed to study the problem and obstacle of
the play activities in pediatric nursing practicum of students at Faculty of nursing Buriram,
Western university and guideline to improve the play activities preparation. Data were
collected by opened questionnaire and focus group of 41 students in Bachelor of Nursing
Science Program at Faculty of nursing Buriram, Western university. Data was analysis by
content analysis and triangulation method.
The result found the play activities in pediatric nursing practicum of students at
Faculty of nursing Buriram, Western university had problems and obstacle came from variety
factors as factors ; play manager, player and play supporting. The guideline to improve the
play activities preparation was suggested by divided student into the group and demonstrate
activity playing arrangement before practice. This result can implement in teaching and
learning by simulation based learning in Bachelor of Nursing Science Program.
Keywords : Guideline to improve, play activities preparation, Pediatric nursing practicum
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บทนา
เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นความหวังของประเทศชาติ การที่เด็กได้รับการดูแล การอบรมเลี้ยงดู
และการส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม ย่อมส่งผลให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต
พร้อมที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป การส่งเสริมสุขภาพเด็กเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการเต็มที่ตามศักยภาพของช่วงวัย ซึ่งการส่งเสริมสุขภาพเด็กที่พยาบาลควรให้การดูแล ให้
คาแนะนาแก่เด็กและผู้เลี้ยงดู ได้แก่ การส่งเสริมโภชนาการสาหรับเด็ก, การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค, การจั ด
กิจกรรมการเล่น และการจัดสิ่งแวดล้อมและป้องกันอุบัติเหตุสาหรับเด็ก
การเล่นเป็นธรรมชาติของเด็ก มีความสาคัญต่อพัฒนาการทุกด้านของเด็ก ขณะที่เด็กเล่น เด็กจะเกิดการ
เรียนรู้และฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก มีการประสานสัมพันธ์สิ่งที่มองเห็นกับความคิดและกิจกรรมที่
ทาลังเล่น สามารถเพิ่มการบังคับร่างกายของตนเองให้เกิดความสัมพันธ์กับกิจกรรมการเล่น นอกจากนี้การเล่นยังช่วย
กระตุ้นการรับรู้ การประยุ กต์ทักษะใหม่ ๆ ทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การเผชิญกับสิ่งที่ ซับซ้อน
ตลอดจนการจัดการอารมณ์ที่เกิดจากความขัดแย้งในการเล่น และสามารถพัฒนานาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเล่นและพัฒนาการในวัยเด็ก จากการศึกษา
ของญาณี เหล่าวิริยะรัตน์ (2552) ทาการศึกษาผลของการเล่นบาบัดที่มีต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กอนุบาล ใน
เด็กอนุบาล อายุ 5 ปี ซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ที่ กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนประถมนนทรี ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในปี
การศึกษา 2552 จานวน 8 คน ผลการวิจัยพบว่า หลังการทากิจกรรมการเล่นบาบัด พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็ก
อนุบาลในด้านความก้าวร้าวทางกายและความก้าวร้าวทางความสัมพันธ์ลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการ
เล่นมีผลต่อพัฒนาการทุกด้านของเด็ก นอกจากนี้การเล่นยังเป็นการสร้างเสริมสัมพันธภาพภายในครอบครัวอีกด้วย
จากการศึกษาของพรพิมล อ่อนน้อม (2554) ศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวโดยใช้ชุดกิจกรรมการเล่นจากวัสดุเหลือใช้
โดยใช้กลุ่มเป้าหมายคือผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 5 ครอบครัว ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ปกครองและเด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออกต่อกันด้านการโอบกอด การหอม การลูบศีรษะ ด้านการสื่อสารผู้ปกครอง
และเด็กมีการสื่อสารกันตลอดเวลาการทากิจกรรม ผู้ปกครองพูดชมเชย พูดให้กาลังใจ ด้านบรรยากาศในการทา
กิจกรรมร่วมกัน ผู้ปกครองและเด็กทากิจกรรมร่วมกันด้วยความต่อเนื่องเกิดความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง
กรณีเด็กป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ร่างกายของเด็กยังมีการเจริญเติบโตและความต้องการในสิ่ง
ต่างๆที่ไม่แตกต่างไปจากเด็กปกติ หรืออาจมีความต้องการที่มากขึ้นด้วย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ช่วย
บรรเทาความวิตกกังวลและความเจ็บปวดจากโรคที่เป็นอยู่ และยังช่วยให้เด็กเกิดความอบอุ่น และไว้วางใจพยาบาลมากขึ้น
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ดาเนินการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย
มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จานวน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต คือ รายวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น (NS2206) จานวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (NS2303) จานวน 3
หน่วยกิต ซึ่งรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นเป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับฝึกปฏิบัติการพยาบาลทารกเด็ก
วัยรุ่น และครอบครัวแบบองค์รวมที่มีปัญหาสุขภาพในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยใช้กระบวนการพยาบาลใน
การบาบัดรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโต พัฒนาการ รวมถึงสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแล โดยอาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานที่
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด หอผู้ป่วยอายุกรรม หอผู้ป่วยศัลยกรรม หอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลสุรินทร์ และกาหนดให้
นิสิตได้ฝึกประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเล่นสาหรับเด็กและวัยรุ่นเป็นรายบุคคล โดยคานึงถึงเด็กและครอบครัว
เป็นศูนย์กลาง จัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับเด็ก ให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน ซึ่งใน
การฝึกประสบการณ์นิสิตอาจพบปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเล่น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึ กษาถึงปัญหา
อุปสรรค และแนวทางพัฒนาการเตรียมการจัดกิจกรรมการเล่นสาหรับเด็กในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
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วัยรุ่น ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เพื่อนามาใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเล่นในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
2. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงการเตรียมการจัดกิจกรรมการเล่นในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่นของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
กรอบแนวความคิด ในการท าวิ จั ย ครั้ง นี้ใช้ แนวความคิ ด การท าวิ จั ย ในชั้ นเรีย น เป็ นการวิจั ย ที่ ทาโดย
ครูผู้สอนในชั้นเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและนาผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือ
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ในภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และยินยอมเข้าร่วมการวิจัย จานวน 41 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ปลายเปิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเล่น ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านกับกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลในการทาวิจัยเพื่อค้นหาปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเล่น จากนั้นผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสนทนากลุ่มเพื่อจัดทาแนวทางปรับปรุงการเตรียมการจัดกิจกรรมการเล่น และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การจัดรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Organization) การจัดประเภทข้อมูล (Identify units) การเชื่อมโยงเนื้อหา
ความสัมพันธ์ของหมวดหมู่ (Connecting) และการตรวจสอบความถูกต้อง (Verify) ตามลาดับ

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษา พบว่า
1. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดกิจกรรมการเล่น
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดกิจกรรมการเล่น ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนิสิต
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น แบ่งเป็นปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1.1 ปัจจัยเกี่ยวกับนิสิตผู้จัดกิจกรรมการเล่น
นิสิตขาดประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเล่น ทาให้ออกแบบการเล่นที่ไม่เหมาะสมกับช่วงวัยและ
ความสามารถของเด็กแต่ละคน มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเล่น ไม่สามารถควบคุมกิจกรรมการ
เล่นให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้
1.2 ปัจจัยเกี่ยวกับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมการเล่น
เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นมีจานวนน้อย ส่งผลให้เด็กต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นบ่อยครั้ง เด็กบางคน
รู้สึกเบื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการเล่น และนิสิตที่จัดกิจกรรมการเล่นไม่สามารถจัดกิจกรรมในเวลาเดียวกันได้ และ
ระยะเวลาวันนอนของเด็กน้อย ทาให้การวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมการเล่นมีน้อย รวมไปถึงสัมพัน ธภาพ
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ระหว่างนิสิตและเด็ก ทาให้เด็กให้ความสนใจในการเล่นน้อย กลัวที่จะเล่น เมื่อดาเนินกิจกรรมการเล่นเด็กบางคนมี
อาการงอแงร้องไห้
1.3 ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเล่น
1.3.1 อุปกรณ์การเล่นไม่เพียงพอ
1.3.2 สถานที่จัดการเล่นไม่เอื้ออานวยต่อการจัดกิจกรรมการเล่น
1.3.3 เวลาในการจัดกิจกรรมการเล่นไม่เพียงพอ เมื่อหมดเวลาจัดกิจกรรมการเล่นเด็กไม่อยากเลิกเล่น
2. แนวทางพัฒนาการเตรียมจัดกิจกรรมการเล่น ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนิสิต คณะ
พยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้วิจัยได้ทาการคืนข้อมูลในส่วนที่ 1 ให้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการทาวิจัย และทาการสนทนากลุ่มเพื่อจัดทา
แนวทางพัฒนาการเตรียมจัดกิจกรรมการเล่น ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนิสิต คณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สามารถสรุปแนวทางได้ดังนี้
2.1 ให้นิสิตจัดกิจกรรมการเล่นเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน
2.2 ให้อาจารย์นิเทศเตรียมความพร้อมในการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน โดยการอธิบายแนวทางการจัดกิจกรรม
การเล่นและแนวทางการเขียนแผนการเล่น
2.3 ให้นิสิตเตรียมความพร้อม โดยเขียนแผนการเล่น จัดทาอุปกรณ์การเล่น และสาธิตการจัดการเล่นก่อน
ขึ้นฝึกปฏิบัติการ
ทั้งนี้ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลได้ร่วมกันสรุปแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบกลไกการปฏิบัติงานเพื่อแสดง
บทบาทอาจารย์นิเทศและบทบาทของนิสิต รายละเอียดดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 แนวทางพัฒนาการเตรียมจัดกิจกรรมการเล่น ในรายวิชาปฏิบั ติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนิสิต
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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อภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเล่น ประกอบ
ด้วยปัจจัยเกี่ยวกับนิสิตผู้จัดกิจกรรมการเล่น ปัจจัยเกี่ยวกับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมการเล่น และปัจจัยเกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเล่น ซึ่งสามารถนามาพัฒนาแนวทางการเตรียมจัดกิจกรรมการเล่นโดยมอบหมายให้จั ดกิจกรรมเป็น
ทีมและมีการสาธิตการเล่นก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และแก้ปัญหาในด้านประสบการณ์การ
จัดกิจกรรมการเล่น อุปกรณ์การเล่น และการควบคุมเวลาที่ใช้ในการเล่น ซึ่งสอดคล้องกับเยาวดี สุวรรณนาคะ
และศรัญญา จุฬารี (2552) ทาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิจัยทางการพยาบาลที่สอดแทรก
การเรียนรู้เป็นทีมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของนักศึกษาพยาบาล พบว่าการเรียนรู้แบบเป็นทีมช่วยให้เกิดการ
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลให้สมรรถนะในการเรียนรู้สูงขึ้น นอกจากนี้การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมยังช่วย
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับวิ วรรธน์ จันทร์เทพย์ (2553) ทาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ พบว่าผลการทดลองใช้กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นสู งขึ้น กว่ า การทดลอง และการเรีย นรู้ร่ว มกันเป็ น ที ม ยัง ส่ ง เสริม ความใฝ่ รู้ของผู้เรีย นอีกด้ วย ซึ่ ง
สอดคล้องกับธีระศาสตร์ อายุเจริญ (2557) ทาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้
เป็นทีมตามแนวคิดชุมชนนักปฏิบัติโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความใฝ่รู้ของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา พบว่าคะแนนเฉลี่ยความใฝ่รู้หลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
สาหรับการสาธิตการเล่นก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานเป็นกิจกรรมที่นิสิตจะได้รับประสบการณ์โดยตรงในการลง
มือทาด้วยตนเอง ฝึกสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
จาลองเสมือนจริงที่ใช้เตรียมนักศึกษาพยาบาลไปปฏิบัติการพยาบาลในระบบสุขภาพ ช่วยให้เพิ่มพูนประสบการณ์
และพัฒนาสมรรถนะจนเกิดความมั่นใจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพในการพยาบาล (สมจิตต์ สินธุชัย และกันยา
รัตน์ อุบลวรรณ, 2560)

ข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเล่นในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนิสิตคณะ
พยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเล่นในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีข้อเสนอแนะจาก
การวิจัยในครั้งนี้ และข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากการทาวิจัยในครั้งนี้
1.1 การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริง เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมนิสิต
พยาบาลไปปฏิบัติการพยาบาลในระบบสุขภาพ ช่วยให้เพิ่มพูนประสบการณ์ และพัฒนาสมรรถนะจนเกิดความ
มั่นใจเพิ่มขึ้น
1.2 การเรียนรู้แบบเป็นทีมช่วยให้เกิดการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลให้สมรรถนะในการเรียนรู้
สูงขึ้น และยังส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเล่นในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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