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ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิจัยนี้ดําเนินการเพื่อศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตร ศึกษาปจจัยและพัฒนาการเพาะปลูกพืช
ใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และเพื่อสรางโอกาสในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และรายไดที่เพิ่มขึ้ น
ใหกับชุมชนบานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการศึกษากระบวนการ
ไหลของสินคาเกษตร ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการไหลของสินคาเกษตร พัฒนาและทดลองเพาะปลูกพืชใหเหมาะสม
กับพื้นที่ และเสนอแนวทางกระบวนการไหลของสินคาเกษตร กรณีศึกษา การปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ บานปาก
เหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา กระบวนการไหลของสินคาเกษตร
ในพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบดวย การจัดหาวัตถุดิบ
การเพาะปลูกพืช การเก็บเกี่ยวสินคาเกษตร การขนสงและการกระจายสินคาเกษตร ซึ่ง บานปากเหมือง ตําบลดาน
แมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 740 เมตร มีระยะทางหางจากอําเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 100 กิโลเมตร เสนทางการขนสงบางระยะเปนเสนทางที่ มีความลาดชัน สงผลให
ตนทุนในการขนสงสูง กรณีผูคาสงขนสงและกระจายสินคาเกษตร โดยรับจากเกษตรกรโดยตรง จึงเกิดปญหาสินคา
เกษตรมี ราคาต่ํ า เนื่ องจากการกดราคาจากผู ค า ส ง และกรณี ที่ เกษตรกรดํ า เนิ น การขนส ง และกระจายสิ น ค า
ตลอดจนดํ าเนิน การจํา หน ายสิน คา เกษตรดว ยตนเองนั้น มีต นทุ นการขนส งและกระจายสินคาเกษตรที่สู งขึ้น
จึงสงผลใหสินคาเกษตรมีราคาสูง และเนื่องดวยสินคาเกษตรพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรี
สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ไมมีความแตกตางจากพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ราบ จึงไมเปนที่ตองการของตลาดสิน คา
เกษตร และลูกคา ซึ่ง ป จ จั ยที่ ส ง ผลต อการเพาะปลู กคื อ (1) ป จ จั ย ดา นภูมิป ระเทศ (2) ป จ จั ยทางภูมิอากาศ
(3) ปจจัยดานพฤติกรรมการเพาะปลูก จากนั้นจึงพิจารณาปลูกพืช 19 ชนิดที่เหมาะสมกับพื้นที่ ประกอบดวย
สตรอเบอรรี่ ซาโยเต เกรปฟรุตเบอรรี่ แบล็คเบอรรี ราสเบอรรี เสาวรส กีวี พีช เชอรรี่ อะโวคาโด องุนบราซิล
แอพริคอต หัวไชเทา กาแฟ ลิ้นจี่จักรพรรดิ ลูกไหน เบบี้แครอท แอปเปลฟูจิ และสมโชกุน จากการศึกษาสามารถ
เสนอแนวทางกระบวนการไหลของสินคาเกษตร โดยเกษตรกรดําเนินการจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการเพาะปลูกพืช
พันธุพืช ปุย และวัตถุดิบอื่น ๆ ซึ่งพืชที่ใชในการเพาะปลูกคือพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงและมีอุณหภูมิต่ํา 19 ชนิด
เพาะปลูกพืชผสมผสาน กลาวคือ พื้นที่เกษตรกรรม 1 แปลง ปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงและมีอุณหภูมิต่ํา
หลากหลายชนิด เกษตรกรรวมกลุมเพื่อรวบรวม และกระจายสินค าเกษตร รวมถึงผูคาสงขนสงและกระจายสินคา
ไดโดยตรงจากกลุมเกษตรกร เนื่องจากมีชนิด และปริมาณของสินคาเกษตรที่เหมาะสมกับตนทุนในการขนสงและ
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กระจายสินคา ชนิดของสินคาเกษตรมีความแตกตางกับสินคาเกษตรพื้นราบ ซึ่งสงผลใหเกิดประโยชน และเกิดการ
ไหลของสินคาเกษตรในหวงโซมูลคาในการกระจายสินคาที่เหมาะสม
คําสําคัญ : การไหลของสินคาเกษตร, การเพาะปลูก
Abstract
This paper is study agricultural products flow, factors and plantation suitably that
suitable for the area, create opportunities for the development of agricultural productivity
and increased revenue for community of Ban Pak Muang, Dan Mae Chalaep, Srisawat,
Kanchanaburi. Research Methodology is study of agricultural products flow, study the
factors that affect agricultural products flow, development of the area to available for
planting and try planting in the area, and suggest the flow of agricultural products case
study of plantation suitably with area Ban Pak Muang, Dan Mae Chalaep, Srisawat,
Kanchanaburi. Found that agricultural products flow in Ban Pak Muang, Dan Mae Chalaep,
Srisawat, Kanchanaburi include raw material procurement, planting, harvesting of
agricultural products, transportation and distribution of agricultural products the area is 740
meters above sea level, away from city of Kanchanaburi about 100 km., some
transportation routes are steep slopes that causing high transportation costs, Wholesalers
receiving products directly from farmers, The wholesalers make undersell. If farmers do by
themselves the sale price of agricultural productivity will be higher. Due to agricultural
products of Ban Pak Muang, Dan Mae Chalaep, Srisawat, Kanchanaburi no difference from
the planting area in the flat area, so it is not the market demand and customer demand.
Factors of planting in this area are (1) the terrain (2) climate (3) behavior of planting. Then
consider planting 19 kinds of plants that are suitable for the area, Include strawberry,
chayote, grapefruitberry, blackberry, raspberry, passion fruit, kiwi, peach, cherry, avocado,
brazilian grape, apricot, radish, lychee, coffee, plum, baby carrot, apple and orange. The
study suggest the flow of agricultural products case study of plantation suitably with area
Ban Pak Muang, Dan Mae Chalaep, Srisawat, Kanchanaburi by suggest that farmers
procurement of raw materials for planting, seeds, fertilizer and other raw materials. Plants
that are suitable for high areas and low temperature is 19 kinds of fruit. Integrated farming
system, 1 plot of agricultural land is planted with the plants that are suitable for high areas
and low temperatures and various types of plants in the same area. Farmers are grouped
together to collect and distribute agricultural products. Including the wholesaler
transporting and distributing products directly from the farmers groups. Because there are
types and quantities of suitable agricultural products balance with the cost of transportation
and distribution. The types of agricultural products are different from flat agricultural
products. Resulting in benefits and the flow of agricultural products in the value chain for
proper product distribution.
Key Words : Agricultural Products Flow, Plantation

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



บทนํา
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีฐานสําคัญมาจากภาคเกษตร แตในขณะเดียวกันปจจุบันการผลิตสินคาเกษตร
ยังมีปญหาอยูมากเพราะการปลูกพืชที่คลายคลึงกัน หรือ ปลูกพืชเชิงเดี่ยวในปริมาณมาก ๆ จึงเปนสาเหตุใหสินคา
เกินความตองการของตลาด ซึ่งสงผลใหราคาของผลิตผลทางการเกษตรต่ํา นอกจากนั้นการปลูกพืชที่ไมเหมาะสม
กับพื้นที่ก็เปนตนเหตุสําคัญในการที่ทําใหเกษตรกรมีตนทุนที่สูงและไดรับผลผลิตไมดีเทาที่ควร เปนสาเหตุให
เกษตรกรมีหนี้สนิ เพิ่มขึ้นในแตละป การปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของพื้นที่เปนเรื่องสําคัญเพราะจะ
ทําใหเกษตรกรไดรับผลผลิตที่ดีและมีความแตกตางจากพื้นที่อื่น ๆ ทําใหสินคาที่ผลิตออกมามีมูลคาที่เหมาะสม
หมูบานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีภูมิประเทศเปนปาไมและ
ภูเขาสูง พื้นที่ตั้งของหมูบานมีความสูงจากระดับน้ําทะเล 740 เมตร ทําใหสภาพภูมิอากาศของหมูบานมีสภาพ
อากาศที่เย็นตลอดทั้งป และยังมีสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ จากสภาพภูมิประเทศดังกลาว มีความเหมาะสมแก
การปลูกพืชเมืองหนาวที่มีความเหมาะสมกับระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 740 เมตร จากเหตุผลขางตนคณะผู
ดําเนินโครงการวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาและพัฒนาพื้นที่ของหมูบานใหดําเนินการเพาะปลูกใหเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิประเทศและปลูกไมผลเมืองหนาวที่เปนลักษณะของการปลูกแบบผสมผสานเพื่อสรางความแตกตางของสินคาให
เกิดความหลากหลายและสรางมูลคาของสินคาทางการเกษตรซึ่งไมเมืองหนาวสวนใหญจะปลูกอยูทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย ภูมิประเทศบางสวนในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรีมีลักษณะที่คลายกับภาคเหนือ ซึ่งการปลูกพืชเมือง
หนาวในพื้นที่ดังกลาว จะสรางความแตกตางไดอยางหลากหลาย เพราะระยะทางในการขนสงที่สั้นลงสามารถสงผล
ใหผลิตผลถึงผูบริโภคไดในตนทุนที่ต่ําลง
จากเหตุผลขางตน คณะผูดําเนินโครงการวิจัยจึงมีแนวคิด ในการศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตร
กรณีศึกษาการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตร ปจจัยและพัฒนาการเพาะปลูกพืชใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
ตลอดจนสรางโอกาสในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และรายไดที่เพิ่มขึ้นใหกับชุมชนบานปากเหมือง อําเภอศรี
สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตรในพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อศึกษาปจจัยและพัฒนาการเพาะปลูกพืชใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ บานปากเหมือง ตําบล
ดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
3. เพื่อสรางโอกาสในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และรายไดที่เพิ่มขึ้นใหกับชุมชนบานปากเหมือง
ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตการวิจัยดานเนื้อหา
ดําเนินการวิจัยเรื่อง “การศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตร กรณีศึกษาการปลูกพืชที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ” โดยศึกษากระบวนการไหลของ
สินคาเกษตร ปจจั ยและพัฒนาการเพาะปลูกพืชใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในพื้นที่บานปากเหมือง ตําบล
ดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
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ขอบเขตการวิจัยดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ศึกษาและพัฒนาพื้นที่บานปากเหมืองโดยการปลูกพืชเมืองหนาวที่เหมาะสมกับระดับความสูงจากน้ําทะเล
740 เมตร โดยการปลูกพืชแบบผสมผสานที่ใหผลผลิต ตั้งแต 45 วัน 6 เดือน และไมป ซึ่งเปนการทําแปลงสาธิต
โดยแปลงสาธิตเปนพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชน บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

วิธีการวิจัย
1) ศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตร พื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
2) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการไหลของสินคาเกษตรพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
3) พัฒนาการเพาะปลูกพืชใหเหมาะสมกับพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
4) ทดลองปลู กพืช ที่ เหมาะสมกับพื้ น ที่บ า นปากเหมือง ตํ าบลดา นแม แ ฉลบ อําเภอศรีสวั ส ดิ์ จั งหวั ด
กาญจนบุรี
5) วิเคราะหแนวทางการกระจายสิ นคาเกษตร บ านปากเหมือง ตําบลดานแม แฉลบ อําเภอศรีสวัส ดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
6) เสนอแนวทางกระบวนการไหลของสินคาเกษตร กรณีศึกษา การปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่บานปากเหมือง
ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผล / สรุปผลการวิจัย
การศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตร พื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
การศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตร พื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี โดยการสนทนากลุม (Focus Group) รวมกับผูเกี่ยวของกับกระบวนการไหลของสินคาเกษตร
หรือหวงโซอุปทานสินคาเกษตร ประกอบดวย เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ตัวแทนหมู บาน ผูคาสง และลูกคา โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1) การจัดหาวัตถุดิบ
เกษตรกรดําเนินการจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการเพาะปลูกพืช พันธุพืช ปุย และวัตถุดิบอื่น ๆ ซึ่งพืชที่ใชใน
การเพาะปลูก เชน หัวไชเทา ผักกาดขาว ถั่วลิสง แตงกวา ฟกทอง เปนตน
2) การเพาะปลูกพืช
การเพาะปลู ก พื ช ในพื้ น ที่ บ า นปากเหมื อ ง ตํ า บลด า นแม แ ฉลบ อํ า เภอศรี ส วั ส ดิ์ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ดําเนินการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว กลาวคือ พื้นที่เกษตรกรรม 1 แปลง ปลูกพืชเพียงชนิดเดียว และพืชไมมีความ
แตกตางกับพืชที่เพาะปลูกในพื้นราบ
3) การเก็บเกี่ยวสินคาเกษตร
การเก็บเกี่ยวสินคาเกษตรมีปริมาณต่ํา เนื่องจากสาเหตุหลัก ดังตอไปนี้
- การเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว พื้นที่เกษตรกรรม 1 แปลง ปลูกพืชเพียง 1 ชนิด และเกษตรกรแตละราย
ปลูกพืชตางชนิดกัน สงผลใหไมสามารถรวบรวมสินคาเกษตรได
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- การเพาะปลูกพืชที่ไมมีความแตกตางกับพืชที่เพาะปลูกในพื้นที่ราบ ซึ่งเปนการเพาะปลูกที่ไมเหมาะสม
กับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ โดยบานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มี
พื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเล 740 เมตร และมีอากาศเย็นตลอดทั้งป จึงควรเพาะปลูกพืชที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
4) การขนสง และการกระจายสินคาเกษตร
การขนสงและการกระจายสินคาเกษตร ประกอบดวย 3 วิธีการ คือ
- ผูคาสง ดําเนินการขนสงและกระจายสินคาเกษตร โดยรับจากเกษตรกรโดยตรง
- เกษตรกร ดําเนินการขนสงและกระจายสินคาเกษตร โดยการจัดสงใหผูคาสง
- เกษตรกร ดําเนินการจําหนายสินคาเกษตรดวยตนเอง โดยใชพื้นที่ตลาดสินคาเกษตร และตลาดทั่วไป
เนื่องดวยบานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีระยะทางหางจาก
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 100 กิโลเมตร และเสนทางการขนสงบางระยะเปนเสนทางที่มีความลาด
ชัน สงผลใหตนทุนในการขนสงสูง กรณีผูคาสงขนสงและกระจายสินคาเกษตร โดยรับจากเกษตรกรโดยตรง จึงเกิด
ปญหาสินคาเกษตรมีราคาต่ําเนื่องจากการกดราคาจากผูคาสง และกรณีที่เกษตรกรดําเนินการขนสงและกระจาย
สินคา ตลอดจนดําเนินการจําหนายสินคาเกษตรดวยตนเองนั้น มีตนทุนการขนสง และกระจายสินคาเกษตรที่สูงขึ้น
จึงสงผลใหสินคาเกษตรมีราคาสูง และเนื่องดวยสินคาเกษตรพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรี
สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ไมมีความแตกตางจากพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ราบ จึงไมเปนที่ตองการของตลาดสินคา
เกษตร และลูกคา
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการไหลของสินคาเกษตรพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี พบวา
(1) ปจจัยดานภูมิประเทศ : พื้นที่เปนที่สูง โดยสูงจากระดับน้ําทะเล 740 เมตร ระยะทางหางจากอําเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 100 กิโลเมตร เสนทางบางระยะมีความลาดชัน
(2) ปจจัยทางภูมิอากาศ : อุณหภูมิต่ําตลอดทั้งป
(3) ปจจัยดานพฤติกรรมการเพาะปลูก : พืชที่เกษตรกรรม 1 แปลง ปลูกพืชเพียง 1 ชนิดเทานั้น
การพัฒนาการเพาะปลูกพืชใหเหมาะสมกับพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
พืชที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื้นที่ควรเปนพืชเมืองหนาว ที่มีความเหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่สูง
ประกอบดวย สตรอเบอรรี่ ซาโยเต เกรปฟรุตเบอรรี่ แบล็คเบอรรี ราสเบอรรี เสาวรส กีวี พีช เชอรรี่ อะโวคาโด
องุนบราซิล แอพริคอต หัวไชเทา กาแฟ ลิ้นจี่จักรพรรดิ ลูกไหน เบบี้แครอท แอปเปลฟูจิ และสมโชกุน
การทดลองปลู ก พื ช ที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ บ า นปากเหมื อ ง ตํ า บลด า นแม แ ฉลบ อํ า เภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
การทดลองปลูกพื ชที่เหมาะสมกับ พื้นที่ บานปากเหมือง ตํา บลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวั ด
กาญจนบุรีดําเนินการทดลองปลูกพืชทั้งสิ้น 19 ชนิด โดยมีรายละเอียดและผลการทดลองดังตอไปนี้
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ตารางที่ 1 ขอมูลการทดลองปลูกพืช 19 ชนิดที่เหมาะสมกับพื้นที่บานปากเหมือง อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี
ระยะหางระหวางตน
ระยะเวลา
พืช
หมายเหตุ
(เซนติเมตร)
การเพาะปลูก (วัน)
(1) สตรอเบอรรี่
30 × 30
45
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
(2) หัวไชเทา
30 × 30
60
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
(3) เบบี๋แครอท
30 × 30
60
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
(4) เกรปฟรุตเบอรรี่
150 × 150
90
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
(5) แบล็คเบอรรี่
50 × 50
90
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
(6) ราสเบอรรี่
50 × 50
120
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
(7) ซาโยเต
200 × 200
180
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
(8) เสาวรส
500 × 500
180
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
(9) สมโชกุน
600 × 600
270
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ความสูงของตนเพิ่มขึ้น
(10) กีวี
400 × 400
180
118 เซนติเมตร
ความสูงของตนเพิ่มขึ้น
(11) องุนบราซิล
50 × 50
180
80 เซนติเมตร
ความสูงของตนเพิ่มขึ้น
(12) แอพริคอต
400 × 400
180
80 เซนติเมตร
ความสูงของตนเพิ่มขึ้น
(13) เชอรรี่
400 × 400
180
75 เซนติเมตร
ความสูงของตนเพิ่มขึ้น
(14) แอปเปลฟูจิ
500 × 500
180
50 เซนติเมตร
ความสูงของตนเพิ่มขึ้น
(15) พีช
600 × 600
180
50 เซนติเมตร
ความสูงของตนเพิ่มขึ้น
(16) อะโวคาโด
500 × 500
180
50 เซนติเมตร
ความสูงของตนเพิ่มขึ้น
(17) ลูกไหน
400 × 400
180
35 เซนติเมตร
ความสูงของตนเพิ่มขึ้น
(18) ลิ้นจี่จักรพรรดิ
500 × 500
180
28 เซนติเมตร
ความสูงของตนเพิ่มขึ้น
(19) กาแฟ
200 × 200
180
26 เซนติเมตร
หมายเหตุ : ความสูงของตนเพิ่มขึ้น คือ ความสูงของตนที่เพิ่มขึ้นจากตนกลาที่เริ่มเพาะปลูก
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แนวทางการกระจายสินคาเกษตร บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
แนวทางการกระจายสินคาเกษตร บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
โดยการสนทนากลุม (Focus Group) รวมกับผูเกี่ยวของกับกระบวนการกระจายสินคาเกษตร ประกอบดวย
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ตัวแทนหมูบาน และผูคาสง พบวา ผูเกี่ยวของมีความคิดเห็นใหเกิดการรวมกลุมของ
เกษตรกรเพื่อรวบรวม และกระจายสินคาเกษตร รวมถึงผูคาสงสามารถขนสงและกระจายสินคาไดโดยตรงจากกลุม
เกษตรกร เนื่องจากมีชนิด และปริมาณของสินคาเกษตรที่เหมาะสมกับตนทุนในการขนสงและกระจายสินคา ชนิด
ของสินคาเกษตรมีความแตกตางกับสินคาเกษตรพื้นราบ ซึ่งสงผลใหเกิดประโยชน และเกิดการไหลของสินคาเกษตร
ในหวงโซมูลคาในการกระจายสินคาที่เหมาะสม
แน ว ท า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ไ ห ล ข อ ง สิ น ค า เ ก ษ ต ร ก ร ณี ศึ ก ษ า ก า ร ป ลู ก พื ช ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ พื้ น ที่
บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
จากการศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตร ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการไหลของสินคาเกษตรพื้นที่
บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ทําการศึกษาและทดลองปลูกพืช 19 ชนิดที่
เหมาะสมกับพื้นที่ ตลอดจนศึกษาแนวทางการกระจายสินคาเกษตร สามารถเสนอแนวทางกระบวนการไหลของ
สินคาเกษตร กรณีศึกษา การปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) การจัดหาวัตถุดิบ
เกษตรกรดํ า เนิ น การจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช ใ นการเพาะปลู ก พื ช พั น ธุ พื ช ปุ ย และวั ต ถุ ดิ บ อื่ น ๆ
ซึ่งพืชที่ใชในการเพาะปลูกคือพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงและมีอุณหภูมิต่ํา 19 ชนิด ประกอบดวย สตรอเบอรรี่ ซาโย
เต เกรปฟรุตเบอรรี่ แบล็คเบอรรี ราสเบอรรี เสาวรส กีวี พีช เชอรรี่ อะโวคาโด องุนบราซิล แอพริคอต หัวไชเทา
กาแฟ ลิ้นจี่จักรพรรดิ ลูกไหน เบบี้แครอท แอปเปลฟูจิ และสมโชกุน
2) การเพาะปลูกพืช
การเพาะปลู ก พื ช ในพื้ น ที่ บ า นปากเหมื อ ง ตํ า บลด า นแม แ ฉลบ อํ า เภอศรี ส วั ส ดิ์ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ดําเนินการเพาะปลูกพืช ผสมผสาน กลาวคือ พื้นที่เกษตรกรรม 1 แปลง ปลูกพืช ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงและมี
อุณหภูมิต่ํา หลากหลายชนิด
3) การเก็บเกี่ยวสินคาเกษตร
การเก็บเกี่ยวสินคาเกษตรมีปริมาณที่เหมาะสม เนื่องจากสาเหตุหลัก ดังตอไปนี้
- การเพาะปลูกพืชผสมผสาน พื้นที่เกษตรกรรม 1 แปลง ปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงและมีอากาศเย็น
หลากหลายชนิด และเกษตรกรแตละรายเกิดการรวมกลุม มีแนวทางการเพาะปลูกที่จัดสรรปริมาณและพื้นที่ ได
อยางเหมาะสม
- การเพาะปลูกพืชที่มีความแตกตางกับพืชที่เพาะปลูกในพื้นที่ราบ เนื่องจากเปนพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง
และมีอากาศเย็น ซึ่งเปนการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ โดยบานปากเหมือง ตําบล
ดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเล 740 เมตร และมีอากาศเย็นตลอดทั้งป
4) การขนสง และการกระจายสินคาเกษตร
เกษตรกรรวมกลุม เพื่ อรวบรวม และกระจายสิ นคาเกษตร รวมถึงผู คา สง ขนสง และกระจายสิ นค าได
โดยตรงจากกลุมเกษตรกร เนื่องจากมีชนิด และปริมาณของสินค าเกษตรที่เหมาะสมกับตนทุนในการขนสงและ
กระจายสินคา ชนิดของสินคาเกษตรมีความแตกตางกับสินคาเกษตรพื้นราบ ซึ่งสงผลใหเกิดประโยชน และเกิดการ
ไหลของสินคาเกษตรในหวงโซมูลคาในการกระจายสินคาที่เหมาะสม
แนวทางกระบวนการไหลของสินคาเกษตร กรณีศึกษา การปลูกพืชที่เ หมาะสมกับพื้นที่บานปากเหมือง
ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี สามารถแสดงไดดังภาพที่ 1
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Agricultural products Flow

ภาพที่ 1 กระบวนการไหลของสินคาเกษตร กรณีศึกษา การปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่บานปากเหมือง
ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

อภิปรายผล
จากการศึกษากระบวนการไหลของสินคาเกษตร ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการไหลของสินคาเกษตรพื้นที่
บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ทําการศึกษาและทดลองปลูกพืช 19 ชนิดที่
เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ แนวทางการกระจายสิ น ค า เกษตร ตลอดจนแนวทางกระบวนการไหลของสิ น ค า เกษตร
กรณีศึกษา การปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
พบวา เกษตรกรควรไดรับความรู ความเขาใจในการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
รวมถึงการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งสงผลใหเกิดความเหมาะสมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ กลาวคือ ชนิดของ
สินคาเกษตรมีคุณภาพสูง และมีความแตกตางกับสินคาเกษตรพื้นราบ เนื่องจากเพาะปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม สินคา
เกษตรมีความหลากหลาย ตรงกับความตองการของผูคาสงและลูกคา และเกิดการผสมผสานในการเพาะปลูก ตาม
หลักการเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช รัช กาลที่ 9 ซึ่ ง สง ผลใหเกิด หว งโซ มู ลคา ในกระบวนการไหลของสิ น ค าเกษตร กรณี ศึ ก ษา การปลู กพื ช ที่
เหมาะสมกับพื้นที่ บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ขอเสนอแนะ
1) ติดตามและประเมินผลการใชแนวทางกระบวนการไหลของสินคาเกษตร กรณีศึกษา การปลูกพืชที่
เหมาะสมกับพื้นที่บานปากเหมือง ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
2) ทดลองเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อความหลากหลายของสินคาเกษตร

เอกสารอางอิง
เกริก ปนเหนงเพ็ชร และคณะ. (2552). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ “โครงการผลกระทบของภาวะโลกรอนตอการผลิต
ขาว ออย มันสําปะหลัง และขาวโพดของประเทศไทย”. กองทุนสนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพมหานคร.
ศุภกร ชินวรรโณ. (2554). รางรายงานฉบับสมบูรณ (ฉบับแกไข) โครงการ ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต และการปรับตัวของภาคสวนที่สําคัญ. ศูนย
เครือขายงานวิเคราะหวิจั ยและฝ กอบรมการเปลี่ ยนแปลงของโลกแหงภูมิ ภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต .
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ศุภกร ชินวรรโณ (2557). การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับยุทธศาสตรการพัฒนา. สํานักงานกองทุน
สนับสนุนวิจัย. กรุงเทพมหานคร.
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



การพัฒนาศัก ยภาพภูมิปญญาประมงอินทรียพื้นบานตอยอดในเชิงพาณิชยสูการเชื่อมโยงกับ
การทองเที่ยวโดยชุมชนจากการพึ่งพาตนเองในการผลิตอาหารทะเลที่มีคุณภาพปลอดภัยเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มนําไปสูการแขงขันเพื่อเตรียมความพรอมการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Development of organic folk wisdom to balance commercial fishing to tourism links
with communities of self-reliance in the production of quality and safe seafood to
create added value and lead to competitive and prepare to step into the ASEAN
Economic Community.

ศักดิ์ดา อางวัฒนกิจ
ณรงค อนุพันธ
ชัยวิทย ถิระวณัฐพงศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การศึกษาโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพภูมิปญญาประมงอินทรียพื้นบานตอ
ยอดในเชิงพาณิชยสูการเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวโดยชุมชนจากการพึ่งพาตนเองในการการผลิตอาหารทะเลที่มี
คุณภาพปลอดภัยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มนําไปสูการแขงขันเพื่อเตรียมความพรอมการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วัตถุประสงคที่ทําการศึกษา คือ 1) เพื่อสํารวจศักยภาพและรูปแบบภูมิปญญาประมงอินทรียทองถิ่นในตําบลบางชัน
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการทําประมงอินทรียพื้นบาน และ 3) เพื่อศึกษาแนว
ทางการเชื่อมโยงภูมิปญญาประมงอินทรียทองถิ่นที่นําไปสูการตอยอดในเชิงพาณิชยกับการจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชนบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยใชวิธีการแบบสัมภาษณและจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ
ชาวประมงพื้นบานบางชัน จํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน วิเคราะหรูปแบบศักยภาพภูมิปญญาประมงอินทรียทองถิน่
ในตําบลบางชัน ผลการศึกษาพบวา 1) ศักยภาพการทําประมงพื้นบานมีทุนทรัพยากรธรรมชาติเหมาะแกการทํา
ประมงแตปจจุบันทุนธรรมชาติปาชายเลนอยูในสภาวะเสียสมดุลเนื่องจากชาวประมงไดมีการตอยอดภูมิปญญา
ประมงอินทรียทองถิ่นเชื่อมโยงไปประกอบธุรกิจการทองเที่ยวดานการใหบริการโฮมสเตยเพิ่มขึ้น 2) ปญหาและ
อุปสรรคการทําประมงอินทรียพื้นบาน พบวา ปญหาในเรื่องของความรูความเขาใจชองทางการตลาด ระบบการ
บริหารจัดการตาง ๆ ตลอดจนการพัฒนาสินคาใหมีการเพิ่มมูลคา ปญหาจากการใชเครื่องมือจับปลาแบบลางผลาญ
ของประมงเชิงพาณิชย ปญหาจากการสัมปทานพื้นที่เพื่อเลี้ยงหอย และปญหาใหญอยางมากก็คือการทําลายปาชาย
เลนและ 3) รูปแบบภูมิปญญาประมงอินทรีย พบวา ภูมิปญญาในการประดิษฐเครื่องมือประมง ภูมิปญญาในการจับ
สัตวน้ํา ภูมิปญญาที่เกี่ยวกับธรรมชาติฤดูกาล / น้ําขึ้น – น้ําลง /คลื่นลม ภูมิปญญาที่เกี่ยวกับวงจรชีวิตสัตวน้ํา และ
ภูมิปญญาการเก็บรักษา แปรรูป อาหาร เพื่อจัดจําหนายใหกับธุรกิจการทองเที่ยวในชุมชน
คําสําคัญ : ภูมิปญญาประมงพื้นบาน, การพัฒนาศักยภาพ ,การทองเที่ยวโดยชุมชน
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Abstract
This research project aims to study the potential development of folk organic fishery
wisdom in commercialization to connect with tourism by the community from
self-reliance on safe quality seafood production to create more value. Lead the competition
to prepare the pace to the ASEAN Economic Community. The objectives of the study were:
1) to explore the potential and local organic fishery wisdom in Bangchan Subdistrict,
Khlung District, Chanthaburi Province 2) to study the problems and obstacles of the local
organic fisheries Towards further commercialization and tourism management by Bangchan
community, Khlung district, Chanthaburi province. By using the interview method and
organizing a workshop for local fishermen Bangchan The number of sample groups of 400
people analyzed the potential of local organic fishery wisdom in Bang Chan Subdistrict.
The results of the study showed that: 1) The potential of local fisheries has natural resource
capital suitable for fisheries, but at present, mangrove forests are in a state of equilibrium
because fishermen have expanded the local organic fishery knowledge to link to business.
Tourism in homestay services has increased. 2) Problems and obstacles of local organic
fisheries found that the problems of knowledge Understanding marketing channels Various
management systems as well as the development of value-added products Problems from
the use of devious fishing tools of commercial fisheries Problems from space concessions
for shellfish raising And the very big problem is the destruction of mangrove forests and
3) the organic fishery wisdom model found that the wisdom in artificial fishing tools
Wisdom in catching fish Wisdom that is related to nature, seasons / up-tide / wind waves,
wisdom related to aquatic life cycles And the wisdom of keeping food processing for
distribution to tourism businesses in the community.
Key words : Local fishery wisdom, Potential development ,Community tourism.

บทนํา
ขอมูลที่ชุมชนทั้งสามประเทศเปนที่สนใจและเปนประโยชนตอการทํางานเชิงรุกขององคกร IUCN, GIZ
และเครือขายองคกรอิสระ ตลอดจนภาคสวนอื่น ๆ ของหลายประเทศ อนึ่ง ทางชุมชนไทยไดมีตัวแทนจากภาครัฐที่
เกี่ยวของ คือ ประมงจังหวัดและนายอําเภอในพื้นที่อําเภอขลุง จังหวัดจัน ทบุรี เขารวมรับฟงและแลกเปลี่ยนองค
ความรูเชิงสถานการณรวมกับชุมชนดวย อยางไรก็ดี ปญหาที่สามประเทศ ไทย เวียดนาม และกัมพูชาประสบ
เชนเดียวกัน คือการหาแนวทางในการปองกันอนุรักษแนวชายฝงจากปรากฏการณ Coastal Erosion คือ การกัด
เซาะ และการหาวิธีการปลูกปา ชายเลน การทําแนวไมไผเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง การทําแนวเปนรูปตัวที
ซึ่งเปนยุทธวิธีของ GIZ ที่เขามาวิจัยเพื่อหาแนวทางการจัดการสถานการณการกัดเซาะในประเทศเวียดนาม
การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยภูมิปญญาทองถิ่นถือเปนความสําคัญอยางยิ่งในประเทศไทย ที่มีรากฐาน
ของเศรษฐกิจอยูที่ระดับชุมชนเปนสวนใหญ แตที่ผานมาการพัฒนาจะไรทิศทางและเปนไปตามความตองการของ
นักวิชาการมากกวาจากของชุมชน เพราะขาดขอสนเทศของชุมชน หากนักวิชาการหรือหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
มีขอสนเทศที่เปนบริบทของชุมชนอยางแทจริงแลวยอมสามารถที่ จะพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหสอดคลองกับ
บริบทของชุมชนไดอยางแทจริง และสามารถทําใหชุมชนสามารถอยูไดดวยวิถีดั้งเดิมของบรรพชนไมเปลี่ยนไปตาม
กระแสของนักวิชาการหนวยงานตาง ๆ ที่เขามาใหขอเสนอแนะที่ไมมีพื้นฐานของความเปนจริงหรือความเปนไปได
อันจะทําใหการพัฒนาศักยภาพชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกอใหเกิดความยั่งยืนแกชุมชนสืบตอไป
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พื้น ที่ ตํ า บลบางชั น เป น หมู บ าน ในอําเภอขลุ ง จั ง หวั ดจั น ทบุ รี มี เนื้ อที่ ทั้ง หมดประมาณ 64.4 ตาราง
กิโลเมตร หรือ ประมาณ 40,305 ไร แบงเปนพื้นที่เกษตร 19,050 ไร, พื้นที่วางเปลาและปาไมชายเลน 21,225 ไร
มีหมู บา นในเขตปกครอง จํ านวน 6 หมู บ า น มี จํา นวนครัวเรือนทั้ งสิ้ น 1,323 ครัวเรือน ประชากร 3,678 คน
ลัก ษณะพื้น ที่ ส วนใหญ ติ ด ทะเลหมูบ า น มีชุ ม ชนเกา แกตั้ งอยู บ ริเวณปากน้ํา เวฬุ กอตั้ ง กอนป พ.ศ. 2410 หรือ
ประมาณ 147 ปมาแลว ซึ่งเปนหนึ่งในหมูบานไรแผนดิน เนื่องจากชุมชนดังกลาวอาศัยอยูบนเกาะโดยไมมีเอกสาร
สิทธิ พื้นที่อยูอาศัยมีกระแสน้ําขึ้นและน้ําลง โดยสิทธิในการครอบครองที่ดินเปนของกรมประมงและกรมปาไม
พื้นที่ดังกลาวเดิมเปนปาชายเลนมีไมโกงกางหนาแนนทําใหคนชุมชนมีรายไดจากการเผาถานไม โกงกางขายเปน
อาชีพและยังเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ จึงมีการประกอบอาชีพประมงพื้นบาน ไดแก เลี้ยงกุง
ตกปลา ยกยอ วางลอบปู แรวปู เบ็ดราว เบ็ดธง อวนปู อวนลอยกุง ฯลฯ (สถาบันอิศรา , 2557) จากการวิจัย
เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพการท อ งเที่ ย วตํ า บลบางชั น (นิ พ นธ วุ ฒิ ชั ย . 2554 : บทคั ด ย อ ) พบว า มี จุ ด เด น ดั ง นี้
(1) มีทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลาย (2) มีวิถีชีวิตประมง (3) มีภูมิปญญาทองถิ่นแปรรูปอาหารทะเล (4) ตลาด
สินคาแปรรูปทางทะเล
จากทีมงานไดลงพื้นที่สํารวจประเด็นปญหาจากผูนําชุมชนทั้ง 6 หมูบาน จํานวน 17 ทาน โดยการประชุม
ใหผูนําชุมชนนําเสนอและสะทอนปญหาของชุมชน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ที่บางชันเรือนแพ ไดขอสรุป
ปญหาของผูนําชุมชน คือพื้นที่ของตําบลบางชันมีสัตวน้ําไดลดลงอยางมาก จนเปนที่นาวิตก เนื่องจากการทํานากุง
คือ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (นากุง) มีการปลอยน้ําจากการทํานากุงลงในแหลงธรรมชาติ ทําใหทรัพยากรสัตว
น้ําในพื้นที่ลดลงจํานวนมาก ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ อากาศทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝงอยาง
รุนแรง รวมถึงการบังคับใชกฎหมายประมงในการหามใชเครื่องมือประมงโพงพาง ทําใหชุมชนอยูภาวะที่เกิดความ
ไมมั่นคงในการประกอบอาชีพเปนอยางมากจนทําใหเกิดผลเสียตอระบบนิเวศ อันกอใหเกิดผลกระทบตอแหลงที่อยู
อาศัยและอาชีพของชาวตําบลบางชันชุมชนชาวบางชัน ในตําบลบาชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ 64.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,305 ไร พื้นที่เกษตร 19,050 ไร พื้นที่วางเปลา , ปาไมชายเลน
21,255 ไร เปนชุมชนชายฝงแหงหนึ่งที่พื้นที่สวนใหญติดตอกับชายทะเล ชาวบานบางชันประกอบอาชีพประมง
พื้นบาน ไดแก เลี้ยงกุง เลี้ยงหอยแครง วางลอบปู แรวปู เบ็ดราว เบ็ดธง อวนปู อวนลอยกุง กร่ํา แห และแทบทุก
ครัวเรือนใชหลักโพงพางในการประกอบอาชีพทางการประมงที่สืบตอมา ดวยพื้นที่แทบทั้งหมดของตําบลอยูในพื้นที่
ปาสงวนแหงชาติ และอยูหางไกลจากตัวเมือง ทําใหชาวบานในพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน เขาถึง
สวัสดิการตาง ๆ ของรัฐไดอยางยากลําบากของการทํานากุงของเอกชนรายใหญ มีการปลอยน้ําจากการทํานากุงลง
ในแหลงธรรมชาติ ทําใหทรัพยากรสัตวน้ําในพื้นที่ลดลงจํานวนมาก ประกอบกับเกิด การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรง โดยเฉพาะในพื้นที่หมู 5 บานนากุง รวมถึงการบังคับใชกฎหมาย
ประมงในการหามใชเครื่องมือประมงโพงพาง ทําใหชุมชนอยูภาวะที่เกิดความไมมั่นคงในการประกอบอาชีพเปน
อยางมากซึ่งเปนผลใหไมสามารถหาเลี้ยงครอบครัวไดเพียงพอเหมือนแตกอน การมีขอกฎหมายหรือการบังคับใช
เครื่องมือตาง ๆ หรือการทํานากุงได สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชนโดยตรง คือเรื่องพื้นที่ทํากิน
เนื่องจากทางการสั่งรื้อถอนหลักโพงพางเมื่อ พ.ศ. 2521 มีเจาหนาที่รัฐเขามาในพื้นที่เพื่อรื้อถอนหลักโพงพาง
ชาวบานมีความกังวลในการทํามาหากิน จึงไดเกิดการรวมกลุมขึ้นมา เพื่อที่จะแกไขปญหา ซึ่งชาวบานในพื้นที่ก็
ไมไดมีความรูในเรื่องความรูเรื่องกฎหมายทําใหชาวบานหลายคนตองถูกจับดําเนินคดี ปจจุบันก็มีการจับกุมชาวบาน
จากเจาหนาที่รัฐปญหาการประกอบอาชีพเพราะเสี่ยงตอการกระทําผิดกฎหมายนอกจากปญหาทํากิน ยังมีปญหา
น้ํากัดเซาะในปจจุบัน ชาวบานไม มีเอกสารสิทธิการถือครอง ปจจุบันบานทุกหลังคาเรือนของตําบลบางชันมีเพียง
บานเลขที่ชั่วคราว พอน้ําเซาะคนในชุมชนก็ตองขยายเขาไปอยูในเขตปาสงวน ทําใหตองทําผิดกฎหมายบุกรุกพื้นที่
ไปเรื่อย ๆ คําถามคือจะทําอยางไรใหคนอยูกับปาได เพราะชาวบานในชุมชนก็ไมมีใครอยากอยูอยางผิดกฎหมาย
และสถานที่สําคัญหลายแหง เชน สถานีอนามัย โรงเรียน วัด ทั้งหมดก็อยูในเขตปาสงวน จะใหชาวบานทําอยางไร
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ใหอยูกับปาได และการไมมีสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ถนน ประปา ไฟฟาไมมีเอกสารสิทธิ์ เปนปาสงวนแทบ
ทั้งหมดการประกอบอาชีพประมง เชน โพงพางถูกมองวาผิดกฎหมาย และถูกสิ่งรื้อถอนโดยกรมประมงแผนดินที่มี
อยูถูกกัดเซาะ และเกิดการตื่นเขินของลําคลองที่ใชในการสัญจรนากุงเสื่อมโทรม และการสงเสริมการปลูกปาในนา
กุงไมสอดคลองเหมาะสมกับการทํานากุงธรรมชาติขาดน้ําจืดในการอุปโภค บริโภคขาดการกระตุนเสริมพลังใน
ชุมชนไดเรียนรูการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรอยางยั่งยืน
จากความสําคัญดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพภูมิปญญา
ประมงอินทรียพื้นบานตอยอดในเชิงพาณิชยสูการเชื่อมโยงการทองเที่ยวโดยชุมชนจากการพึ่งพาตนเองในการผลิต
อาหารทะเลที่ มี คุ ณ ภาพ ปลอดภัย เพื่ อสรา งมู ล ค า เพิ่ ม นํ า ไปสู การแขง ขัน เพื่ อเตรีย มความพรอมการกา วสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําการศึกษาในประเด็น ดานการดํารงชีวิต ดานการประกอบอาชีพ การคา การปรับตัว
เขาสู AEC การเชื่อมตอกับประมงพาณิชยเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนบางชันตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสํารวจศักยภาพและรูปแบบภูมิปญญาประมงอินทรียทองถิ่นในตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการทําประมงอินทรียพื้นบาน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงภูมิปญญาประมงอินทรียทองถิ่นที่นําไปสูการตอยอดในเชิงพาณิชย
กับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
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กรอบแนวคิดการทําวิจัย
คณะผูวิจัยฯ ไดรวมกันกําหนดกรอบการศึกษาวิจัย เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้
บริบทการเปลีย่ นแปลงการกาวสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

บริบทชุมชนบางชัน
ตนทุนธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ภูมิปญ
 ญาประมง
อินทรียทองถิ่น
บางชัน

การพัฒนาศักยภาพภูมิปญ
 ญาประมง
อินทรียพื้นบาน
* การเรียนรูรวมกันของชาวบาน
* การพัฒนาภูมปิ ญญาทองถิ่น
กระบวนการพัฒนาศักยภาพภูมิปญญา
ประมงอินทรียทองถิ่นในการจัดทําระบบ
บัญชีครัวเรือนดานตนทุนการผลิต ตนทุน
การเก็บรักษา การตั้งราคาจําหนาย การ
จัดระบบบัญชี และการประเมินระบบ
การเงิน ของประมงอินทรียพื้นบาน ให
สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย
* แนวทางการเชื่อมโยงภูมิปญญาประมง
อินทรียทองถิ่นที่นําไปสูการตอยอดในเชิง
พาณิชยกับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
บางชัน
* การขับเคลื่อนภูมิปญญาทองถิ่นดานการ
ทองเที่ยวเชิงพาณิชยโดยจัดตั้งศูนยเรียนรู
ชุมชนการทําประมงอินทรีย

การตอยอด
ภูมิปญ
 ญาประมง
อินทรียทองถิ่นในเชิง
พาณิชยนาํ ไปสูการ
เชื่อมโยงการทองเที่ยว
ชุมชนบางชัน

ตนแบบกลุมประมงอินทรียบ างชัน ภูมปิ ญญาประมงอินทรียพื้นบานในการสราง
ผลผลิตประมงอินทรียตอยอดในเชิงพาณิชยเชื่อมโยงการทองเทีย่ วชุมชนโดยการ
พึ่งพาตนเองสรางผลผลิตอาหารทะเลที่มีคุณภาพปลอดภัยในการสรางมูลคาเพิ่ม
นําไปสูการแขงขันเพื่อเตรียมความพรอมการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ที่มา : คณะวิจัย 2560

วิธีการวิจัย
ประชากร คือ ประชากรที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบานในชุมชนตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
โดยยึดจํานวนครัวเรือนในหมูบานชุมชนบางชัน ทั้ง 6 หมู จํานวนครัวเรือน 1,323 ครัวเรือน
กลุมตัวอยาง คือ กลุมตัวอยางที่เปนชาวประมงพื้นบานที่ประกอบอาชีพการทําประมงในชุมชนตําบลบาง
ชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 400 คน โดยวิธีการคิด แบบสัดสวน โดยใชความสมัครใจของผูนําครัวเรือน
ในหมูบานชุมชนบางชัน ทั้ง 6 หมูบาน จํานวนครัวเรือน 1,323 ครัวเรือน ที่ทําการประมงอินทรียพื้นบาน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสัมภาษณ การสังเกต การสนทนา การจดบันทึก และการ
จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สถิติที่ใช คือ การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะหสถิติรอย
ละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เปน 5 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การลงพื้นที่เพื่อทําการจัดเก็บขอมูล
คณะผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยการลงพื้นที่เพื่อทํา การจัดเก็บขอมูล โดยการสัมภาษณ (Interview) และ
การสังเกตการณ (Observe) ทั้งนี้ผูวิจัยจะดําเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวนรวม 400 กลุมซึ่งเปนตัวแทน
ของประมงพื้นบานบางชัน ตําบลขลุง จังหวัดจันทบุรี
ระยะที่ 2 จัดประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลดานการจัดทําหวงโซคุณคาประมงพื้นบาน ตําบลบางชัน
คณะผูวิจัยดําเนินการวิจัยดําเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลดานการการศึกษาหวงโซคุณคาประมง
พื้นบานตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชยเพื่อการแขงขันบน
พื้นฐานการพึ่ง พาตนเอง โดยเชิญปราชญชาวบา น ผูนําชุมชน ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ย วในชุมชน และ
ผูเกี่ยวของมาทําการแลกเปลี่ยนเรียนรูสรุปขอเท็จจริง
ระยะที่ 3 จัดทําโครงการการพัฒนาศักยภาพภูมิปญญาประมงอินทรียทองถิ่น ในการจัดระบบบัญชี
ครัวเรือนดานตนทุนการผลิต ตนทุนการเก็บรักษา การตั้งราคาจําหนาย การจัดระบบบัญชี และการการเงิน ของ
ประมงอินทรียพื้นบาน ใหสามารถตอยอดในเชิงพาณิชย
คณะผูวิจัยดําเนินการคนควาและรวบรวมเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวของ ตําราทางวิชาการเกี่ยวกับระบบการ
จัดทําบัญชีตาง ๆ โดยคณะผูวิจัยจะเนนใหชาวประมงพื้นบานและผูประกอบการธุรกิจชุมชนในกิจการโฮมสเตย
ที่สมัครใจเขารวมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการจัดทําบัญชีครัวเรือน
ระยะที่ 4 จัดอบรมกระบวนการเรียนรูในการจัดทําบัญชีครัวเรือน
คณะผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการจั ด ทํ า บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นให กั บ ประมงพื้ น บ า นและ
ผูประกอบการธุรกิจชุมชนที่เปนเจาของโฮมสเตย ในการจัดระบบบัญชีครัวเรือนดานตนทุนการผลิต ตนทุนการเก็บ
รักษา การตั้งราคาจําหนาย การจัดระบบบัญชี และการการเงิน ของประมงอิ นทรียพื้นบาน ใหสามารถตอยอดใน
เชิงพาณิชยและสามารถนําไปประยุกตใชงานได
ระยะที่ 5 ประเมินผลและสรุปโครงการวิจัย

ผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้
1. ผลการศึกษาเพื่อสํารวจศักยภาพและรูปแบบภูมิปญญาประมงอินทรียทองถิ่นในตําบลบางชัน อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
1) ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ พบวา เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 69.75 มีอายุระหวาง
41-50 ป คิดเปนรอยละ 37.25 มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 61.25 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
นอยกวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 83.25 สวนใหญมีรายไดจากการประกอบชีพหลักจากการทําประมงอยาง
เดียว คิดเปนรอยละ 95.0 ประสบการณในการประกอบอาชีพประมงอยูระหวาง 11 –15 ป คิดเปนรอยละ 39.75
2) ศั ก ยภาพและรู ป แบบภู มิ ป ญ ญาประมงอิ น ทรี ย ท อ งถิ่ น ในตํ า บลบางชั น อํ า เภอขลุ ง
จังหวัดจันทบุรี พบวา สวนใหญสมาชิกในครัวเรือนของประมงพื้นบานบางชันมีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 32.5
จํานวนแรงงานในการทําประมงสวนใหญ มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 61.75 ประเภทการจับสัตว ที่ไดจากการ
ทําประมงพื้นบานสวนใหญเปนหอยแครง คิดเปนรอยละ 41.5 รองลงมาสามลําดับไดแกปลาอินทรีย คิดเปนรอยละ
39.8 ปลาเกา คิดเปนรอยละ 38.8 ปลากุเลา คิดเปนรอยละ 37.3 และปลาหมึก คิดเปนรอยละ 33.8 ปริมาณสัตว
น้ําเฉลี่ยที่จับไดตอครั้งสวนใหญจับไดในปริมาณที่ไมแนนอน คิดเปนรอยละ 26.0 ศักยภาพของการทําประมง
อินทรียทองถิ่นในตําบลบางชัน ดานตนทุนธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณสวนใหญมีตนทุนธรรมชาติอยูในสภาวะ
เสื่อมโทรม คิดเปนรอยละ 48.75 ศักยภาพของการทําประมงอินทรียทองถิ่นในตําบลบางชันดานตนทุนภูมปญญา
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



การทําประมงพื้นบานมีการสืบตอรุนตอรุนสวนใหญมีการสืบสานภูมิปญญาใหทายาทลดลง คิดเป นรอยละ 67.50
และในสวนของศักยภาพของการทําประมงอินทรียทองถิ่นในตําบลบางชันดานตนทุนภูมิปญญาการแปรรูปการทํา
ประมงพื้นบานมีการตอยอดเขาสูการทองเที่ยวชุมชนในธุรกิจโฮมสเตยสวนใหญมีการทําการแปรรูปผลผลิตมีจาํ นวน
มากขึ้นอยางตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 76.5 และศักยภาพดา นภูมิปญญาการทํ าประมงพื้นบานของชาวประมง
บางชันมีความโดดเดนในดานภูมิปญญาในการประดิษฐเครื่องมือประมง ดานภูมิปญญาในการจับสัตวน้ํา ดานภูมิ
ปญญาที่เกี่ยวกับธรรมชาติฤดูกาล / น้ําขึ้น – น้ําลง / คลื่นลม และดานภูมิปญญาที่เกี่ยวกับวงจรชีวิตสัตวน้ํา
2. ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคการทําประมงอินทรียพื้นบานบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
พบวา มีปญหาในเรื่องของความรูความเขาใจชองทางการตลาด ระบบการบริหารจัดการตาง ๆ ตลอดจน
การพัฒนาสินคาใหมีการเพิ่มมูลคา ปญหาจากการใชเครื่องมือจับปลาแบบลางผลาญของประมงเชิงพาณิชย ปญหา
จากการสัมปทานพื้นที่เพื่อเลี้ยงหอย ปญหาใหญอยางมากก็คือการทําลายปาชายเลนที่เปนตนทุนธรรมชาติในการ
ประกอบอาชีพในการทําประมง
3. ผลการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงภูมิปญญาประมงอินทรียทองถิ่นที่นํา ไปสูการตอยอดในเชิงพาณิชย
กับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
พบวา ลั กษณะที่ ทํา การประมงพื้ นบ านสวนใหญ มี การออกทํา การประมงส วนใหญ ทํา การออกทุกวั น
คิดเปนรอยละ 61.2 สถานที่ประมงพื้นบานนําสินคาไปจําหนายสวนใหญมีการนําสินคาขายสงใหตลาดชุมชน
โดยตรง คิดเปนรอยละ 34.0 ลักษณะที่ทานนําสินคาจําหนาย สวนใหญประมงพื้นบานจับมาแลวสงขาย คิดเปน
รอยละ 60.5 สวนแนวทางการเชื่อมโยงภูมิปญญาประมงอินทรียทองถิ่นที่นําไปสูการตอยอดในเชิงพาณิชยกับการ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบางชันสวนใหญ การจับสัตวน้ําโดยวิธีการทําประมงอยางรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.37

อภิปรายผล
จากการศึกษาการศึกษาหวงโซคุณคาประมงพื้นบานตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เชื่อมโยง
การสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชยเพื่อการแขงขันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง นั้น ชาวประมงพื้นบานบางชัน สวน
ใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 41-50 ป การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา สอดคลองกับการงานวิจัยของ สุธรรม
และคณะ (2551) ที่ทําการศึกษาเรื่องการรับรูและการยอมรับปฏิบัติตามมาตรฐานการเลี้ยงสัตวน้ําจืดอินทรียของ
เกษตรกร ศักยภาพของการทําประมงอินทรียทองถิ่นในตําบลบางชันดานตนทุนธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณสวน
ใหญมีตนทุนธรรมชาติอยูในสภาวะเสื่อมโทรม สอดคลองกับการศึกษาของ สุนีย บุญกําเนิด (2541) ที่ทําการศึกษา
เรื่อง การจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนประมงขนาดเล็ก : กรณีศึกษาชุมชนแหลมโพธิ์ อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา กระบวนการจัด ทําบั ญชี ครัวเรือนของประมงพื้น บา นและผูป ระกอบการกิจการธุรกิจ ทองเที่ย วชุ มชน
โฮมสเตยนั้น สวนใหญรูและปฏิบัติไดในดานวิธีการลงบัญชีรับ – จายในครัวเรือน : ดานจายเงิน ดานการเขียน
คาใชจายประกอบอาชีพ เปนคาใชจายในการประกอบอาชีพตางๆ เชน คาน้ํามัน คาเครื่องมือประมง คาพันธุปลา
คาน้ํามัน ดานวิธีการเขียนวันที่ เดือน ป พ.ศ. ที่มีรายการรับ – จายเงิน สอดคลองกับการศึกษาของสํานักขาว
แหงชาติ กรมประชาสัมพันธ. (บทความออนไลน) ที่ทําการศึกษาบัญชีครัวเรือน วิถีการเรียนรูเพื่อพัฒนาชีวิตประมง
อินทรียพื้นบาน สวนแนวทางการเชื่อมโยงภูมิปญญาประมงอินทรียทองถิ่นที่นําไปสูการตอยอดในเชิงพาณิชยกับ
การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบางชันสวนใหญการจับสัตวน้ํา โดยวิธีการทําประมงอยางรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
สอดคลองกับ พิพัฒน (2555) ที่ทําการศึกษาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝงที่มีตอชุมชนชายฝงทะเลกรณีศึกษา
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะสงผลตอการประกอบ
อาชีพการทําประมงพื้นบานทําใหชาวประมงพื้นบานบางชันเกิดปญหาและอุปสรรคที่ตามมาคือ การใชเครื่องมือจับ
ปลาแบบลางผลาญของประมงเชิงพาณิชย ปญหาจากการสัมปทานพื้นที่เพื่อเลี้ยงหอย ปญหาการทําลายปาชายเลน
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ขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดจําแนกขอเสนอแนะไว 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1) เปนขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการการศึกษาหวงโซคุณคาประมงพื้นบานตําบลบางชัน อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี เชื่อมโยงการสรางเครือขา ยตลาดเชิงพาณิชยเพื่อการแขงขันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง และ
สอดคลองกับผูใชงาน
2) ควรมีหนวยงานรัฐ หรือภาคีเครือขายในทุกภาคสวนมาใหคําแนะนําสําหรับการดําเนินงานดานการ
จัดการหวงโซคุณคาประมงพื้นบานตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิง
พาณิชยเพื่อการแขงขันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองในการยกระดับเปนแหลงทองเที่ยวชุมชนควรพัฒนาและทําการ
สงเสริมใหเกิดกลุมวิสาหกิจประมงพื้นบานเพิ่มขึ้น
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาปจจัยที่ผลตอความสําเร็จของหวงโซคุณคาประมงพื้นบานตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี เชื่อมโยงการสรางเครือขายตลาดเชิงพาณิชยเพื่อการแขงขันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองในการยกระดับเปน
แหลงทองเที่ยวชุมชนในระดับประเทศ
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การพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับการเขา สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
The Development of Nakhon Pathom Province Tourism Market to Accommodate the
Beginning of ASEAN Economic Community

ดร.ญาดา โคระทัต

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การพั ฒ นาตลาดการท อ งเที่ ย วจั ง หวั ด นครปฐม เพื่ อ รองรั บ การเข า สู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
มีวั ตถุประสงค เพื่อศึ กษาปญหาตลาดการท องเที่ยวจังหวั ดนครปฐม เพื่อศึกษาความตองการพั ฒนาตลาดการ
ทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม และเพื่อศึ กษาแนวทางในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด นครปฐม ผูใหขอมู ล
เกี่ยวกับการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม จํานวน
26 คน ซึ่งไดแก เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว จํานวน 6 คนและผูประกอบการ จํานวน 20 คน กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้คือ ประชาชนในแหลงทองเที่ยวนักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน 250
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม แบบสัมภาษณใชสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ ยวจั งหวัด นครปฐม โดยเป นการสั มภาษณ เชิ งลึ ก แบบสอบถามใชสอบถามประชาชนในแหล งทองเที่ยว
นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ในดานปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม ความตองการ
พัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด
นครปฐมสําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใช คารอยละ คาเฉลี่ย และการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) แนวทางในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด นครปฐม เปนคําถามปลายเปด
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และนําเสนอโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analytical Description)
ผลการวิจัย พบวา
1. ปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม พบวา ดานแหลงทองเที่ยวและบริการ โดยภาพรวมปญหา
อยูที่ สถานที่นั่งพักผอนไมเพียงพอ ดานราคาอาหารไมเหมาะสมกับคุณภาพ ดานทําเลที่ตั้ง โดยภาพรวมปญหาอยู
ที่ ความเหมาะสมของลานจอดรถดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมปญหาอยูที่ การประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวทางอินเตอรเน็ตยังไมสามารถเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวไดอยางทั่วถึง ดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูที่ ดาน
การสื่อสาร การพูดภาษาตางประเทศของเจาหนาที่ ดานกระบวนการ โดยภาพรวมอยูที่ ความตอเนื่องในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูที่ พื้นที่บริเวณแหลงทองเที่ยว
ขาดความสมบูรณ ดานผลิตภาพ โดยภาพรวมอยูที่ คําบรรยายสถานที่ทองเที่ยวเปนภาษาอังกฤษมีไมมากควรเพิ่ม
ใหมากขึ้น
2. ความตองการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด นครปฐม สรุปได ดังนี้ ดานแหลงทองเที่ยวและบริการ
โดยภาพรวมนักทองเที่ยว ตองการใหมีบริการตู ATM ใหมากกวานี้ ดานราคา โดยภาพรวมอยูที่ สินคาที่จําหนายไม
มีปายแสดงราคาอยางชัดเจน ดานทําเลที่ตั้ง โดยภาพรวมอยูที่ความเหมาะสมของลานจอดรถ ตองการใหพัฒนา
ลานจอดรถใหไดมาตรฐาน ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูที่การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว ตองการ
ใหโฆษณาแหลงทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม ใหเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากกวานี้ ดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูที่การ
สื่อสาร การพูดภาษาตางประเทศของเจาหนาที่ เจาหนาที่ที่ สามารถสื่อสารภาษาตางประเทศมีนอย ตองการให
พัฒ นาความรูท างภาษาต า งประเทศใหกับ เจ า หนา ที่ แ ละผู ประกอบการในแหลง ท องเที่ ยว ด า นกระบวนการ
โดยภาพรวมอยูที่ การมีสวนรวมจากคณะกรรมการ
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หมูบาน ดานลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูที่ปายเตือนการจราจร เชน ทางโคง ดานผลิตภาพ โดยภาพรวม
อยูที่ จํานวนบุคลากรที่มีความสามารถดานภาษาตางประเทศมีนอย ผลการวิจัยครั้งนี้ใชเปนขอมูลพื้นฐานในกา ร
พัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐมเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวใหไดรับพึงพอใจสูงสุด อัน
เปนหัวใจของการใหบริการลูกคาตอไป
คําสําคัญ : การทองเที่ยว, นักทองเที่ยว, การพัฒนาตลาดการทองเที่ยว, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Abstract
The purposes of this research study, The Development of Nakhon Pathom Tourism
Market to Accommodate the Beginning of ASEAN Economic Community, were to study
Nakhon Pathom tourism market problems, the needs of Nakhon Pathom tourism market,
and the development of Nakhon Pathom tourism. Information providers on tourism in
Nakhon Pathom, which were used in this study were those related to Nakhon Pathom
tourism of 26 cases that composed of authorities involved with the tourism of 6 people and
the entrepreneurs of 20 people. 250 people in the area of tourism, Thai tourists and
foreigners. A questionnaire was used for people in the area of tourism, Thai tourists and
foreigners and the depth interview were used as the tools in this research in group of people
who related to t Nakhon Pathom tourism. Those are involved with the issues of Nakhon
Pathom tourism market problems, the needs of Nakhon Pathom tourism market and the
development of Nakhon Pathom tourism. The suggestions for Nakhon Pathom tourism
market development were also needed. The statistical tool used for quantitative analysis
was percentage, means, and One-Way analysis of variance (One-Way ANOVA).
Open-ended questions and quantitative analysis were used for studying the development of
t Nakhon Pathom ourism and presented by analytical description.
The findings of this study were that:
1. The issues of Nakhon Pathom tourism market problems could be concluded as
following: for the topic of tourist attractions and service, the overall problem was that the
venue was not enough. Food prices are unreasonable for the quality of the product. The
location, the problem is that the right of the parking lot. Publicity on the Internet cannot
access the tourists thoroughly in promotion and marketing. The staffs who were involved
with tourism had foreign language communication problems. Lack of continuing to
improve and develop the service was the overall process problem. In terms of physical area
was about area attractions impermanence. And in case of the productivity, subtitles
attractions as English is not much, should add more.
2. In terms of the needs of Nakhon Pathom tourism market development could be
summarized that: in case of tourist attractions and service, there should be more ATMs.
The products had no price tag clearly. The location problem was the suitability of the parking
lot which should have more standard. While the case of marketing promotion, there should
have TV advertising attractions of. Nakhon Pathom In terms of staffs communication which
lack of persons who could communicate with foreigners, so tourism staffs or entrepreneurs
need foreign language development. The overall process problem was about village council.
The physical area was concerned with traffic warning signs such as curve or hiking. And the
productivity was the small amount of staffs that had foreign language ability.
Keywords : Tourism, Tourist, Tourism Market Development, ASEAN Economic Community
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บทนํา
สิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวหรือแหลงทองเที่ยว หมายถึง สถานที่ทองเที่ยว กิจกรรม และ วัฒนธรรม
ประเพณีที่สะทอนใหเห็นถึงอารยธรรมทองถิ่นที่มีลักษณะเดน และสามารถดึงดูดความสนใจ ของนักทองเที่ยวให
เขามาเยี่ยมชม สิ่งดึงดูดใจหรือทรัพยากรทองเที่ยวแบงออกเปน 2 ลักษณะทั่วไป คือ
ทรัพยากรการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไดแกสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ
เชน น้ําตก ภูเขา ทะเล ปา ไมเขตรักษาพันธุสัตว อุทยานฯ ฯลฯ ทรัพยากร การทองเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากทรัพยากรการทองเที่ยวที่มนุษย สรางขึ้น คือ เปนสิ่งที่มนุษยไมตองสูญเสียตนทุนใน
การผลิต แตทรัพยากรทั้งสองลักษณะตางก็ตองมีตนทุนในการดูแลรักษาเหมือนกัน คุณภาพของทรัพยากรการ
ทองเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะตองไดรับการดูแลรักษาในรูปแบบของการทองเที่ยวที่ยั่งยืนการวางแผนการ
ทอ งเที่ ย ว รวมทั้ งการวางมาตรฐานการดู แ ลรัก ษาทรัพยากรดั งกล า วจึ ง เป น สิ่ง จํ าเป น เนื่ องจากกิจกรรมการ
ทองเที่ยวสามารถสงผลกระทบทางลบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งเปนสิ่งเปราะบางได
ทรัพยากรการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเปนสิ่งดึงดูดความตองการพื้นฐานของ นักทองเที่ยวสวน
ใหญ เชน ผู ค นที่อยู ในพื้ นที่ หุบ เขาที่ มี อากาศหนาว ย อมไม มี โ อกาสที่ จ ะไดสั ม ผั ส อากาศที่ อบอุน หรือได เห็น
ชายทะเล โดยเฉพาะชาวยุโรปพวกเขาจึงนิยมเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยว ที่เปนเมืองตามชายหาด ทรัพยากรการ
ทองเที่ยวประเภทธรรมชาติมีอิทธิพลอยางมากตอการดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวไมวาจะเปนอากาศบริสุทธิ์
ภูมิอากาศ และอุณหภูมิ ภูมิประเทศ สัณฐานทางธรณี วิทยา ชาติพืชพันธุตางๆ ของทองถิ่น สัตวปา หรือสัตวใน
ท อ งถิ่ น ท อ งหน า หาดทราย ความงามของธรรมชาติ น้ํ า ดื่ ม บริ สุ ท ธิ์ น้ํ า พุ ร อ น ฯลฯ การผสมผสานกั น ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถสรางสภาพแวดลอมที่นาสนใจ เชน ภูมิอากาศที่แตกตางกันภายในประเทศ มีผลทําให
นักทองเที่ยวมีโอกาสเลือกสถานที่ที่นาสนใจ เชน ไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นของปา เขาทางภาคเหนือ หรือไปสัมผัส
แสงแดดอันอบอุนบริเวณหาดทราย ชายทะเลทางภาคใต เปนตน ภูมิอากาศจึงมีอิทธิพล ตอการตัดสินใจ และชวย
สรางความตองการ หรืออุปสงค (Demand) ทางการทองเที่ยวได และหากพื้นที่ ทองเที่ยวนั้นๆ มีบรรยากาศหรือ
ภูมิอากาศที่จะทําใหนักทองเที่ยวสามารถทํากิจกรรมอื่นๆ ไดอยาง หลากหลาย เชน เลนกอลฟ ขี่มา ตกปลา ลา
สัตว แลนเรือใบ หรือกิจกรรมทางน้ําอื่นๆ การศึกษา ธรรมชาติ ความชื่นชมในศิลปะการวาดภาพ หรือการถายภาพ
เหลานี้ก็จะยิ่งทําใหนักทองเที่ยวไดรับ บรรยากาศเพื่อการพักผอนไดมากยิ่งขึ้น แตหากพื้นที่ใดมีความสวยงามทาง
ธรรมชาติเปนทุนเดิมอยู แลว แลวยังมีความหลากหลายในดานอื่นเขามาเสริมอีก ก็จะยิ่งดึงดูดความสนใจไดทวีคูณ
มากขึ้น
ดังนั้นการที่จะรักษาสถานภาพหรือความตองการของนักทองเที่ยวเอาไวใหนานที่สุด ก็ตอง มีการวางแผน
อยางเหมาะสมและตองมีการบํารุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของธรรมชาติที่มีอยูอยาง ต อเนื่องและจริงจั ง
ทรัพยากรการท องเที่ ย วที่ ม นุษ ย สรา งขึ้น ไดแ ก ทรัพยากรการทอ งเที่ ย วด านประวั ติ ศาสตรวั ฒนธรรมสัง คม
เทศกาลงานประเพณี และทรัพยากรการทองเที่ยวดานกิจกรรมความบันเทิง และเพลิดเพลิน
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมภาคบริการ สามารถสรางรายไดโดยมีมูลคาเปนอันดับหนึ่งของการคา
บริการรวมของประเทศ การทองเที่ยวยังกอใหเกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย เชน โรงแรม ที่พัก ภัตตาคาร
รานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึก รวมถึง การคมนาคมขนสง เปนตน ซึ่งกอใหเกิดการลงทุน การจางงาน และ
การกระจายรายไดสูทองถิ่น โดยในแตละปสามารถสรางรายไดเขาสูประเทศในรูปเงินตราตางประเทศปละหลาย
แสนลานบาท รวมทั้งสรางกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยเที่ยวไทยนับแสนลานบาทเชนเดียวกัน
อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีแนวโนมการแขงขันรุนแรงขึ้นตามลําดับ มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
มีความออนไหวงายจากปจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ สถานการณและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่
เปนความทาทายตอการทองเที่ยวของประเทศไทยมาจากหลายประเด็น ดังนี้ ประเด็นผลกระทบดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบกาว
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กระโดด ดานภาพลักษณ และความเชื่อมั่นซึ่งสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมโดยปจจัยกระตุนอุตสาหกรรม
การท องเที่ ยวไทย ที่สํ าคั ญ คือ การกา วไปสูค วามเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น (ASEAN Economic
Community: AEC) นโยบายรัฐ บาลที่ส ง เสริมเศรษฐกิจเชิง สรา งสรรค เพื่อใหการท องเที่ ยวของประเทศไทย
สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดอยางมีคุณภาพและยั่งยืน และแขงขันไดในตลาดโลก คณะรัฐมนตรีจึงได
มีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 ใหการทองเที่ยวเปนวาระแหงชาติ (National Agenda) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2552 มอบหมายใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จัดทํายุทธศาสตรแผนงานฟนฟู วิกฤตการ
ทองเที่ยวระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งสอดรับกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติที่
จะตองจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาใน
ฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ จึงได จัดทํารางแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ
พ.ศ. 2555-2559 (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2554) เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยว
แหงชาติพิจารณา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูและกระตุนภาคการทองเที่ยวใหขยายตัวและเกิดความยั่งยืน เพื่อ
เรงรัดและสรางศักยภาพในการหารายไดจากการทองเที่ยว เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทยใหมี ความ
พรอมทั้งดานคุณภาพการแขงขัน และให เกิดการสรางรายไดและกระจายรายไดควบคูไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดังนั้น แผนพั ฒนาการทองเที่ย วแหง ชาติฉบั บนี้จึง ไดมุง เนน การป องกัน แกไขผลกระทบดา นการทองเที่ยวให
สอดคลองกับสถานการณทั้งในและตางประเทศ ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
และวิสัยทัศนประเทศไทยสูป 2570 โดยนอมนําแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนา” มาใชในการจัดทําแผนเพื่อใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวแบบองครวมที่สรางทั้งรายไดและกระจายรายได
อยางเปนธรรมและยั่งยืน แมการเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (AEC) อาจมีผลทําใหผูประกอบการดาน
การทองเที่ยวไทยตองเผชิญกับภาวะที่มีการแขงขันสูง จนอาจดูเหมือนเปนวิกฤตสําหรับภาคการทองเที่ยว แตหาก
ภาครัฐและเอกชนไทยพัฒนาจุดออนและเสริมสรางจุดแข็งใหยิ่งแข็งแกรงขึ้น การเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ย น (AEC) ก็ จ ะกลายเป น โอกาสสํ า หรั บ ชาวไทยที่ มี ค วามถนั ด ด า นการท อ งเที่ ย วและบริ ก ารอยู แ ล ว
ใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยเติบโต สรางรายไดใหกับประเทศมาก จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดที่มีแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญหลายแหลง ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด นครปฐม
และความต อ งการและแนวทางในพั ฒ นาตลาดการท องเที่ ย วจั ง หวั ด นครปฐมเพื่ อรองรับ การเขา สู ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาความตองการและแนวทางในพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ทําใหไดแนวทางการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด นครปฐม ซึ่งจะเปนประโยชน ตอ
นักทองเที่ยว หนวยงานที่เกี่ยวของ ชุมชนในเขตพื้ นที่ทองเที่ยว ในการปรับปรุงพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด
นครปฐมใหดีขึ้นกวาที่เปนอยู
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
1. แบบสอบถาม เพื่ อถามกลุ ม ตัว อย างเกี่ยวกับ ป ญหาการท องเที่ ย วจั ง หวั ด นครปฐม ความตองการ
พัฒนาการทองเที่ยว และแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม แบบสอบถามมี 4 สวน ไดแก
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว เปนคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
สวนที่ 2 เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาตลาดการทองเที่ยว จังหวัดนครปฐม
8 ดาน ไดแก ดานแหลงทองเที่ยวและบริการ ดานราคา ดานทําเลที่ตั้ง ดานการสงเสริม การตลาด ดานบุคลากร
ดา นกระบวนการ ด า นลั ก ษณะทางกายภาพ และด า นผลิ ต ภาพ ลั ก ษณะคํ า ถามเป น แบบป ด (Close-ended
Question) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิรท(Likert) (กาลัก เตะขันหมาก, 2553)
สวนที่ 3 เกี่ยวกับความตองการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม 8 ดาน ไดแกดานแหลง
ทองเที่ยวและบริการ ดานราคา ดานทําเลที่ตั้ง ดา นการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ ดาน
ลักษณะทางกายภาพ และดานผลิตภาพ ลักษณะคําถามเปนแบบปด (Close-endedQuestion) แบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิรท (Likert) (กาลัก เตะขันหมาก, 2553)
สวนที่ 4 แนวทางในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม เปนคําถามปลายเปด (Open-ended
Question)
2. แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi Structured Interview-SSI) โดยมีลักษณะสัมภาษณ ขอ
สัมภาษณเกี่ยวกับสภาพปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม ความตองการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด
นครปฐมและแนวทางในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม โดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ ประกอบดวย ชื่อ-สกุล ตําแหนง
สวนที่ 2 สภาพปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม ความตองการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด
นครปฐม และแนวทางในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม
วิธีการสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือในการวิจัย ไดดําเนินการสรางเครื่องมือและทดสอบคุณภาพของเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษาและเปน
แนวทางในการสรางเครื่องมือ
2. ศึกษาหลักการวิธีสรางเครื่องมือจากเอกสารและตําราการสรางเครื่องมือ
3. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนตรวจสอบเพื่อใหเครื่องมือมีความตรง
ทางเนื้อหาในสิ่งที่ตองการวัดและนําไปปรับปรุงแกไข
4. นํ า แบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ ที่ ป รั บ ปรุ ง แล ว ไปทดสอบหาค า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability)
โดยนํ าไปทดลองใช (Try-out) กับ นักทองเที่ย ว จํา นวน 40 คน และนํา ขอมูล กลั บมาวิ เคราะหดว ยการหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficients) คาแอลฟา (α) จะตองไดคาไมต่ํากวา 0.6 ในการครั้งนี้วิจัย
คาแอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s alpha) เทากับ 0.97 และความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity)
ผลดูที่คา Factor loading ของแตละตัวแปรจะตองมีคาตั้งแต 0.4 ขึ้นไปผลการศึกษาครั้งนี้คา Factor loading
มีคาไมต่ํากวา 0.4 ดังนั้น จึงถือวาแบบสอบถามอยูในเกณฑที่สามารถนําไปใชงานได
5. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณไปจัดพิมพและเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางที่กําหนดไว
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอมูลจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ผูนําชุมชน และผูประกอบการ โดยใชแบบสัมภาษณ
1.1 เจ า หน า ที่ ที่ เกี่ย วขอ งกับ การท องเที่ ย ว ผู วิ จั ย จึ ง ทํ า การสุ ม แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ไดแก หัวหนาและเจาหนาที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําจังหวัดนครปฐม 3 คน และ
เจาหนาที่ประจําจังหวัด 3 คน รวม 6 คน
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1.2 ผูประกอบการ เนื่องจากผูประกอบการในจังหวัด นครปฐมมีจํานวนมาก ผูวิจัยจึงเลือกการ
สุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลื อกผูประกอบการในด านตางๆ ไดแก รานขายของที่ ระลึก ที่ พั ก
รานอาหาร บริษัทนําเที่ยว รายละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน
2. ขอมูลจากประชาชนในแหลงทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม และนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ
โดยใชแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ จํานวน 250 คนไดจาก ประชากรที่อาศัยในแหลงทองเที่ยวจังหวัด
นครปฐม ในการเลือกกลุมตัวอยางประชาชนในแหลงทองเที่ยวจังหวัด นครปฐม ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางที่อาศัยอยู
ในอําเภอที่มีแหลงทองเที่ยวตั้งอยู ซึ่งมีอยู 7 อําเภอ ไดแก อําเภอบางเลน อําเภอสามพราน อําเภอดอนตูม อําเภอ
นครชัยศรี อําเภอพุทธมณฑล อําเภอเมือง อําเภอกําแพงแสน มีจํานวนประชากรทั้งหมด 917,053 คน
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการในการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปนี้
1. ขอมูลสวนตัว วิเคราะหดวยคารอยละ (Percentage)
2. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด นครปฐมวิเคราะหดวย
การหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. ความตองการพั ฒนาตลาดการทอ งเที่ ย วจั ง หวั ด นครปฐม วิเคราะหดว ยการหาค า เฉลี่ ย และส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประชาชนในแหลงทองเที่ยวนักทองเที่ยวชาว
ไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยการใชสถิติการวิเคราะหการแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
5. แนวทางในการพั ฒ นาตลาดการท องเที่ ย วจั ง หวั ด นครปฐม เป น คํา ถามปลายเป ด วิ เคราะหขอมู ล
เชิงคุณภาพ และนําเสนอโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analytical Description)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
1. การหาขนาดกลุมตัวอยาง
2. การหาความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามโดยวิ ธี ก ารหาสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา ( Alpha Coefficient)
ของครอบบัค (Cronbach) (สิน พันธพินิจ, 2553)
3. หาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยหาคาดัชนีความสอดคลองใชสูตร IOC (Item Objective
Congruence)

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน สรุปไดตามลําดับ ดังตอไปนี้
1. สรุปความคิดเห็นของประชาชนในแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
เกี่ยวกับปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม สรุปได ดังนี้ ดานแหลงทองเที่ยวและบริการโดยภาพรวมปญหา
อยู ที่ ส ถานที่ นั่ ง พั กผ อนไม เพีย งพอ ด า นราคา ราคาอาหารไม เหมาะสมกับ คุ ณ ภาพของสิ น ค า ด า นทํ า เลที่ ตั้ ง
โดยภาพรวมปญหาอยูที่ความเหมาะสมของลานจอดรถ ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมปญหาอยูที่การ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวทางอินเตอรเน็ตยังไมสามารถเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวได อยางทั่วถึง ดานบุคลากร
โดยภาพรวมอยูที่ดานการสื่อสาร พูดภาษาตางประเทศ ของเจาหนาที่ ดานกระบวนการ โดยภาพรวมอยูที่ความ
ตอเนื่องในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูที่พื้นที่บริเวณ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



แหลงทองเที่ยวขาดความสมบูรณ ดานผลิตภาพ โดยภาพรวมอยูที่คําบรรยายสถานที่ทองเที่ยวเปนภาษาอังกฤษมี
ไมมากควรเพิ่มใหมากขึ้น
2. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดี ยวจํ า แนกตามความคิ ดเห็นของประชาชนในแหล ง ทอ งเที่ ย ว
นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ตอปญหาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา ในภาพรวมแนวคิดเห็นของประชาชนในแหลงทองเที่ยว
นั กท องเที่ ย วชาวไทย และนั กท องเที่ ย วชาวต า งชาติ มี ค วามคิด เห็ น ต อป ญ หาการท องเที่ ย ว จั ง หวั ด นครปฐม
ไมแตกตางกัน (F= 1.958, Sig. = .143) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ความคิดเห็นของประชาชนในแหลงทองเที่ยว
นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มีความคิดเห็น ไม แตกตางกัน ไดแก ดานแหลงทองเที่ยวและ
บริการ (.296) ดานทําเลที่ตั้ง (.238) ดานบุคลากร (.109) ดานลักษณะทางกายภาพ (.090) ดานราคา (.076) สวน
ความคิดเห็นที่แตกตาง ไดแก ดานผลิตภาพ (.003) ดานการสงเสริมการตลาด (.005) ดานกระบวนการ (.029)
ตามลําดับ
3. สรุปความคิดเห็นของประชาชนในแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
เกี่ยวกับความตองการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม สรุปได ดังนี้ ดานแหลง ทองเที่ยวและบริการ
โดยภาพรวมอยูที่ตู ATM ตองการใหมีบริการตู ATM ใหมากกวานี้ ดานราคา โดยภาพรวมอยูที่สินคาที่จําหนายไมมี
ปายแสดงราคาอยางชัดเจน ดานทําเลที่ตั้ง โดยภาพรวมอยูที่ความเหมาะสมของลานจอดรถ ตองการใหพัฒนาลาน
จอดรถใหไดมาตรฐาน ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูที่การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวทางทีวี ดาน
บุคลากร โดยภาพรวมอยูที่การสื่อสาร พูดภาษาตางประเทศ ของเจาหนาที่ ดานกระบวนการ โดยภาพรวมอยูที่การ
มีสวนรวมจากคณะกรรมการหมูบาน ดานลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูที่ปายเตือนการจราจร เชน ทางโคง
ดานผลิตภาพ โดยภาพรวมอยูที่จํานวนบุคลากรที่มีความสามารถดานภาษาตางประเทศมีนอย
4. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดี ยวจํ า แนกตามความคิดเห็นของประชาชนในแหล ง ทอ งเที่ ย ว
นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ตอความตองการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐมการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา ในภาพรวมแนวคิดของประชาชนในแหลงทองเที่ยว
นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มีความคิดเห็นตอความตองการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
นครปฐมแตกตางกัน (F= 3.159, Sig. = .044) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความคิดเห็นของประชาชนในแหลง
ทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน ไดแก ดานกระบวนการ
(.000) ดานการสงเสริมการตลาด (.002) ดานลักษณะทางกายภาพ (.028) ดานราคา (.029) ดานบุคลากร (.030)
แหลงทองเที่ยวและบริการ (.015) สวนความคิดเห็นไมแตกตาง ไดแก ดานผลิตภาพ (.692) และดานทําเลที่ตั้ง
(.110) ตามลําดับ
5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม จากผลการศึกษาขอมูล
ดังกลาว สามารถนําขอมูลมาสังเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด นครปฐมเพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน ไดดังนี้
1. ดานแหลงทองเที่ยวและบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวจะเปนปญหาที่ นักทองเที่ยว
ตองการใหมีการพัฒนา เชน สถานที่พักผอน หองน้ําหองสุขา ใหมีความเพียงพอสามารถรองรับนักทองเที่ยวได
ทั้งหมด ตลอดจนจัดหาตู ATM และโทรศัพทสาธารณะไวบริการนักทองเที่ยวใหมากรักษาความสะอาด ไดแก ความ
สะอาดของรา นอาหาร หอ งน้ํา หองสุ ขาสถานที่ พักผ อน สถานที่จ อดรถ เป น ตน ปรับ ปรุง ป ายบอกทางแหล ง
ทองเที่ยว ปายสื่อความหมาย ใหครอบคลุมแหลงทองเที่ยวหลักและแหลงทองเที่ยวรองเปนระบบเดียวกันทั่วทั้ง
จังหวัดและถูกตองตามหลักสากล พรอมทั้งการเตรียมการพัฒนาปายบอกทางรองรับการทองเที่ยวของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
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2. ดานราคา รานอาหารประจําแหลงทองเที่ยวควรมีการเพิ่มรายการอาหารที่เปนระดับสากลเพื่อ รองรับ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ เชน สเต็ก หมู ปลา เนื้อ เปนตน สินคาของที่ระลึกควรกําหนดราคาให เหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคา และสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยจําหนายสินคาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว เพื่อ เพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่น
3. ดานทําเลที่ตั้ง พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน ลานจอดรถ
ปายสื่อความหมาย ทางลาด ศูนยขอมูลทองเที่ยว หองน้ํา รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ คนพิการและ
ผูสูงอายุใหไดมาตรฐานตามหลักสากล และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามี สวนรวมในการพัฒนา
แหลงทองเทีย่ ว ทั้งนี้จะใหความสําคัญกับการคงไวซึ่งสถาปตยกรรมทองถิ่นและเอกลักษณเชิงพื้นที่
4. ดานการสงเสริมการตลาด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการทองเที่ยวผานระบบ
ออนไลน โซเซียลมีเดีย และอินเตอรเน็ต และพัฒนาปรับปรุงศูนยสารสนเทศดานการทองเที่ยวอยางเปนระบบและ
เชื่ อ มโยงข อมู ล การท องเที่ ย วระดั บ จั ง หวั ด เขา กั บ การท อ งเที่ ยวในระดั บ ชาติ เพื่ ออํา นวยความสะดวกใหกั บ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
5. ดานบุคลากร เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ผูที่เกี่ยวของกับการดูแลแหลงทองเที่ยว จังหวัด
นครปฐม ควรจัดอบรมความรูภาษาอังกฤษ ดานการสนทนาใหกับเจาหนาที่ และผูประกอบการในแหลงทองเที่ยว
ประสานกับสถานศึกษาหรือหนวยงานที่มีเจาหนาที่ที่สามารถถายทอดความรูดานภาษาอังกฤษใหมาใหการอบรม
ใหกับเจาหนาที่และผูประกอบการ เพื่อใหสามารถสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติได
6. ดานกระบวนการ การสงเสริมการมีสวนรวมของทองถิ่น และชุมชนในการรวมบริหาร บูรณะรักษา และ
เฝาระวังแหลงทองเที่ยว ในรูปแบบของคณะกรรมอาสาภาคประชาชนพิทักษแหลงทองเที่ยว มี ระบบการบริหาร
จัดการ มีรูปแบบการทํางาน โดยใชกลไกของทองถิ่ นเปนพลังในการขับเคลื่อน หรือดําเนินการแบบชุมชนพี่ชุมชน
นอง เชน การนําชุมชนที่มีความแข็งแกรงในดานการดูแลสิ่งแวดลอม แลวให มาอธิบายใหชุมชนอื่นฟงและปฏิบัติ
ตาม หรือมาเปนที่ปรึกษาใหชุมชนใกลเคียง
7. ดานลักษณะทางกายภาพ ปลูกฝงสรางจิตสํานึกในการดูแลรั กษาแหลงทองเที่ยวใหคนในชุมชนรูจักรัก
และหวงแหนแหลงทองเที่ยวของตนเองเพื่อเปนการอนุ รักษแหลงทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐมใหคงอยูตอไป
รณรงคใหแตละชุมชนรักษาสิ่งแวดลอม และปลูกปาเพิ่มใหมากขึ้น
8. ด านผลิตภาพ เชิ ญชวนนักทองเที่ ยวเขามาเยี่ ยมชม ควรมีการคิดคน ประเพณี ใหมๆ เพื่อเชิญ ชวน
นักทองเที่ยวเขามาเที่ยวจังหวัดนครปฐม ประเพณีที่หลายจังหวัดทําแลวกลายเปนประเพณีประจําของจังหวัด

การอภิปรายผล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากขอมูลจากแบบสอบถามประชาชนในแหลงทองเที่ยวนักทองเที่ยว
ชาวไทย นักทองเที่ยวชาวตางชาติ และแบบสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวจังหวัด นครปฐม โดยใชแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ย วของ เพื่ออภิปรายผลปญ หาการทองเที่ยวจั งวัด นครปฐม ความตองการพัฒ นาการ
ทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม และแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด นครปฐมเพื่อตอบวัตถุประสงคของการ
วิจัยใหสอดคลองกับกรอบแนวคิด ดังนี้
1. ปญหาการทองเที่ยวจังหวัด นครปฐม พบวา สถานที่นั่งพักผอนบริเวณแหลงทองเที่ยวยังไม เพียงพอ
หองน้ําหองสุขาไมสะอาด ตู ATM บางแหงไมมีใหบริการแกนักทองเที่ยว ซึ่งบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2555) กลาววา
ทรัพยากรทองเที่ยวที่ตองมีสิ่งดึงดูดใจ เปนองคประกอบสําคัญที่สุดของทรัพยากรการทองเที่ยวที่ตองมีสิ่งดึงดูดใจ
อยางใดอยางหนึ่งในการดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมเยือนสถานที่ นั้นๆ ซึ่งสิ่งดึงดูดใจในการทองเที่ยว
ยอมแตกตางกันไปตามประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยว ผลจากการวิเคราะหขอมูลยังพบวา การสงเสริม
การตลาด ยังมีปญหามากดานการสรางการรับรูใหแกนักทองเที่ยวการใชสื่อการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวยังไม
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



กวางพอและยังไมเขาถึ งกลุมเปาหมาย สอดคลองกับ งานวิจัยของ สุวิทย นามบุญเรือง (2553) ที่ไดศึกษาแนว
ทางการพัฒนาตลาดการทองเที่ยว กรณีศึกษาแหลงทองเที่ยว อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย พบวา ปญหาดานการ
ประชาสัมพันธและการโฆษณา โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ฉลอง ของเดิ ม (2548) ที่ได
ศึกษาศักยภาพของอุทยานแหงชาติสาละวิน จังหวัดแมฮองสอน ในการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา
การประชาสัมพันธของอุทยานแหงชาติสาละวิน อยูในระดับพอใช ที่จะตองปรับปรุง นอกจากนี้ยังพบวา เจาหนาที่
ประจําแหลงทองเที่ยว และบุคลากรในสถานประกอบการ ยังขาดทักษะการใชภาษาอังกฤษ ทําใหมีปญหาการ
สื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรธิรา ผลงาม (2549) ที่ไดวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาอางเก็บน้ําหวยน้ําหนาน ตําบล
น้ําหนาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย ปญหาจากผูประกอบการดานการใหบริการบางคมขาดทักษะตางๆ โดยเฉพาะ
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เมื่อมีนักทองเที่ยวตางชาติมาเที่ยว ไมสามารถสื่อสารใหเขาใจได ทั้งนี้อภิปรายไดวา
เจาหนาที่ประจําแหลงทองเที่ยว และผูประกอบการในแหลงทองเที่ยวยังขาดการกระตุนและสงเสริมการใชทักษะ
ภาษาอังกฤษ จึงทําใหไมสามารถสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติได
2. ความตองการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวที่ มีความหลากหลาย
มีกิจกรรมทองเที่ยวโดดเดนคือ ถือไดวาเปนศูนยกลางของวัฒนธรรมไทย การเดินทางเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวใช
เวลาไมมากสามารถทองเที่ยวไดมากมายหลายพื้นที่ แตจากการศึกษาความตองการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
นครปฐม นักทองเที่ยวมีความตองการใหจังหวัด นครปฐมพัฒนาทางดานการสงเสริมการตลาด เพราะยังขาดดาน
การสรางการรับรูใหแกนักทองเที่ยว การใชสื่อการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวยังไมกวางพอและยังไมเขาถึง
กลุ ม เป า หมาย จึ ง มี แ นวทางในการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว ในด า นการส ง เสริ ม การตลาด คื อ ควรเพิ่ ม การ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของจังหวัดใหมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธผานสื่อทางอินเตอรเน็ต วิทยุ แผนพับ
(ใหมี ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โฆษณาทางโทรทั ศ น ในช ว งเทศกาลงาน ประเพณี ต า งๆ ซึ่ ง ควรทํ า การ
ประชาสัมพันธในเชิงลึกและเชิงกวางยิ่งขึ้น โดยพัฒนาสื่อ เนื้อหา จุดขาย ของแหลงทองเที่ยว เน นความเปนไทย
สอดคลองงานวิจัยของ ลักขณา อินทรบึง (2553) ที่ ไดวิจัยเรื่อง บทบาทของเทศบาลนครขอนแกนในการสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา โฮงมูนมังเมืองขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยผูวิจัยไดแนะนํา
ไววา แนวทางการพัฒนาบทบาทของเทศบาลนครขอนแกน ควรมีการสงเสริมการทองเที่ยวใหกวางขวางยิ่งขึ้น และ
สอดคลองกับ ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา และคณะ (2550 ) ที่ไดวิจัยเรื่อง กลยุทธในการสงเสริมการตลาดการ
ทองเที่ยวของแหลง ทองเที่ยวในกลุมจังหวัดอีสานใต ผลการศึกษาพบวาการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวของ
แหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวัดอีสานใตเปนที่นิยมและสามารถเขาถึงนักทองเที่ยวชาวไทยมากที่สุด คือการโฆษณา
โดยใช สื่ อ นิ ต ยสาร วารสารการท อ งเที่ ย ว หรือ สื่ อสิ่ ง พิ ม พ ดั ง นั้ น เอกสารประชาสั ม พั น ธ ที่ มี คุณ ภาพ จะทํ า ให
นักทองเที่ยวพึงพอใจและมั่นใจในการใชขอมูลในการตัดสิ นใจในการทองเที่ยว และพบวากลุม ตัวอยางมีความ
ตองการจดหมายขาวเกี่ยวกับการทองเที่ยวเปนอันดับสุดทาย เพราะจดหมายขาวมีรูปแบบและเนื้อหาที่มีความ
สมบูรณและนาสนใจนอยกวาสื่อประชาสัมพันธประเภทสิ่งพิมพ เชน แผนพับ คูมือ การทองเที่ยว วารสาร ซึ่งจะให
ขอมู ล การท องเที่ ย วเกี่ย วกับ ประวั ติ ความเป น มา ความสํ า คัญ สิ่ ง ที่ น า สนใจเส น ทางเดิ น ทาง และระยะทาง
สิ่งอํานวยความสะดวกประเภทตางๆ มากกวาจดหมายขาวนอกจากนี้ยังพบวา ความตองการพัฒนาดานผลิตภาพ
เปนสิ่งที่นักทองเที่ยวตองการใหพัฒนามาก คือ จํานวนบุคลากรที่มี ความสามารถดานภาษาตางประเทศมีนอย
จังหวัดนครปฐมควรพัฒนาเจาหนาทีป่ ระจําแหลงทองเที่ยว เจาหนาที่ซึ่งทําหนาที่เปนมัคคุเทศก และผูประกอบการ
ควรไดรับการอบรมใหมีความรูภาษาอังกฤษ เพื่ออธิบายประวัติความเปนมาของแหลงทองเที่ยว จุดเดนของแหลง
ทองเที่ยวแตละแหง ความสวยงามของแหลงทองเที่ยว การเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวที่อยูใกลเคียงกัน และขอ
ปฏิบัติของแหลงทองเที่ยว เพื่อจะไดใหการแนะนําแกนักทองเที่ยวไดอยางถูกตอง และควรอมรมความรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของนักทองเที่ยวในแตละเชื้อชาติ เพื่อทําการปรับตัวใหเขากับนักทองเที่ยวไดทุก ประเทศ สอดคลองกับ
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



สุภาภรณ อุดมวงศ (2553) ที่ไดเสนอแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวไววา ประชาชนในชุมชนควรเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน ซึ่งเปนเจาของทองถิ่นและเปนทิศทางในการพัฒนาการทองเที่ยว
แบบยั่งยืน ทําใหแหลงทองเที่ยวมีเสนหและนาทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาตลาดการทองเที่ยวจังหวัด นครปฐมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่คนพบจากการวิจัย โดยเสนอแนะตามสวนประสมการตลาดบริการ 8 ดาน
ดังตอไปนี้
1. ดานแหลงทองเที่ยวและบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวจะเปนปญหาที่ นักทองเที่ยว
ตองการใหมีการพัฒนา เชน สถานที่พักผอน หองน้ําหองสุขา ใหมีความเพียงพอสามารถรองรับนักทองเที่ยวได
ทั้งหมด ตลอดจนจัดหาตู ATM และโทรศัพทสาธารณะไวบริการนักทองเที่ยวใหมากขึ้นกวาเดิม รักษาความสะอาด
ของแหลงทองเที่ยว ไดแก ความสะอาดของรานอาหาร หองน้ําหองสุขาสถานที่พักผอน สถานที่จอดรถ เปนตน
ปรับปรุงปายบอกทางแหลงทองเที่ยว ปายสื่อความหมาย ใหครอบคลุมทั้งแหลงทองเที่ยวหลักและแหลงทองเที่ยว
รอง โดยจัดใหเปนระบบเดียวกันทั่วทั้งจังหวัดและถูกตองตามหลักสากล พรอมทั้ง พัฒนาปายบอกทางรองรับการ
ทองเที่ยวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ดานราคา รานอาหารประจําแหลงทองเที่ยวควรมีการเพิ่มรายการอาหารที่เปนระดับสากลเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ เชน สเต็ก หมู ปลา เนื้อ เปนตน สินคาของที่ระลึกควรกําหนดราคาให เหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคา และสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยจําหนายสินคาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว เพื่อ เพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่น
3. ดานทําเลที่ตั้ง พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน ลานจอดรถ
ปายสื่อความหมาย ทางลาด ศูนยขอมูลทองเที่ยว หองน้ํา รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ คนพิการและ
ผูสูงอายุใหไดมาตรฐานตามหลักสากล และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามี สวนรวมในการพัฒนา
แหลงทองเที่ยว ทั้งนี้จะใหความสําคัญกับการคงไวซึ่งสถาปตยกรรมทองถิ่นและเอกลักษณเชิงพื้นที่
4. ดานการสงเสริมการตลาด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการทองเที่ยวผานระบบ
ออนไลน โซเซียลมีเดีย และอินเตอรเน็ต และพัฒนาปรับปรุงศูนยสารสนเทศดานการทองเที่ยวอยางเปนระบบและ
เชื่ อ มโยงข อมู ล การท องเที่ ย วระดั บ จั ง หวั ด เขา กั บ การท อ งเที่ ยวในระดั บ ชาติ เพื่ ออํา นวยความสะดวกใหกั บ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
5. ดานบุคลากร เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ผูที่เกี่ยวของกับการดูแลแหลงทองเที่ยวจังหวัด
บุรีรัมย ควรจัดอบรมความรูภาษาอังกฤษ ดานการสนทนาใหกับเจาหนาที่ และผูประกอบการในแหลงทองเที่ยว
ประสานกับสถานศึกษาหรือหนวยงานที่มีเจาหนาที่ที่สามารถถายทอดความรูดานภาษาอังกฤษใหมาใหการอบรม
ใหกับเจาหนาที่และผูประกอบการ เพื่อใหสามารถสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติได
6. ดานกระบวนการ การสงเสริมการมีสวนรวมของทองถิ่น และชุมชนในการรวมบริหาร บูรณะรักษา และ
เฝาระวังแหลงทองเที่ยว ในรูปแบบของคณะกรรมอาสาภาคประชาชนพิทักษแหลงทองเที่ยว มี ระบบการบริหาร
จัดการ มีรูปแบบการทํางาน โดยใชกลไกของทองถิ่นเปนพลังในการขับเคลื่อน หรือ ดําเนินการแบบชุมชนพี่ชุมชน
นอง เชน การนําชุมชนที่มีความแข็งแกรงในดานการดูแลสิ่งแวดลอมมาอธิบายใหชุมชนอื่นฟงและปฏิบัติตาม หรื อ
มาเปนที่ปรึกษาใหชุมชนใกลเคียง
7. ดานลักษณะทางกายภาพ ปลูกฝงสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาแหลงทองเที่ยวใหคนในชุมชนรูจักรัก
และหวงแหนแหลงทองเที่ยวของตนเองเพื่อเปนการอนุรักษแหลงทองเที่ยวใหคงอยูตอไป รณรงคใหแตละชุมชน
รักษาสิ่งแวดลอม และปลูกปาเพิ่มใหมากขึ้น
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8. ดานผลิตภาพ เพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเที่ยว เชน ตู ATM ศูนยรับแลกเปลี่ยนเงิน
WIFI ที่นั่ งสํ า หรับพั กผ อนไวบ ริการนั กทองเที่ ยว มาเยี่ ยมชม ควรมี การคิด ค นประเพณี ใหม ๆ เพื่ อเชิ ญชวน
นักทองเที่ยวเขามาเที่ยวจังหวัด
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ความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักทองเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม
Silver Jewellery Buying Satisfaction of Tourists in Chiangmai Province

ดร.ญาดา โคระทัต

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิ จั ย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจในการซื้ อ เครื่ อ งประดั บ เงิ น ของนั ก ท อ งเที่ ย ว ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักทองเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม ประชากร
กลุมตัวอยางเปนนักทองเที่ยวในจังหวัด เชียงใหม จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็นรวบรวมขอมูลไดแก
แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลพบวามีความเที่ยงตรง 0.95 และสถิติที่ใช ในการวิเคราะหขอมูล
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา มีผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวา เพศชาย คิดเปนรอยละ 56 และ 44
ตามลําดับ มีอายุมากกวา 50 ป มากที่สุด คือรอยละ 19.8 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากที่สุดที่มากกวา 20000 บาท
คิดเปนรอยละ 45.5 มีสถานภาพสมรสมากที่สุดคิดเปนรอยละ 54.5 มีอาชีพทําธุรกิจสวนตัวมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 23.3 และเปนนักทองเที่ยวจากจังหวัดอื่นๆ คิดเปนรอยละ 25.8 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวน
บุคคลดานรายได และสถานภาพ มีผลตอความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักทองเที่ย วในจังงหวัด
เชียงใหมที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
คําสําคัญ : ความพึงพอใจในการซื้อ, นักทองเที่ยว, เครื่องประดับเงิน
Abstract
This research Silver Jewellery Buying Satisfaction of Tourists in Chiangmai
Province aims at examining silver jewellery buying satisfaction of touristsin . The study
tool is a questionnaire for 400 samplings.The research findings indicated that the
respondents are female more than male with 56 percent and 44 percent. The respondents are
aged above 50 years (19.8 percent). Most havetheir average income per a month at 20000
Bath (45.5 percent). In the context of status, most are married (54.5 percent). Most have
their own-business at 23.3 percent and most respondents are tourists at 25.8 percent.The
hypothesis finding indicated that the personal data in term of income and status is impacted
on buying satisfaction of tourists with positively significant at p = .05
Keywords : Buying Satisfaction, Tourists, Silver Jewellery

บทนํา
เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับที่เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยเพราะวามีราคาไมแพงและยัง สามารถขึ้น
รูปไดงายมากๆเมื่อเทียบกับเครื่องประดับที่ทําจากแรชนิดอื่น ทําใหมีความหลากหลายสามารถเลือกใหเขากับบุคลิก
และรสนิยมไดงายสุดๆ ไมวาจะเปนสรอย แหวน ขอมือ และยังสามารถทําเปนเข็มกลัดหรือเครื่องประดับอยางอื่น
อีกมากมาย ซึ่งในบางครั้งก็มีการนําอัญมณีตางๆมาประดับดวยเพื่อเพิ่มมูลคาและความสวยงามใหมากขึ้น โดยมัก
เนนในเรื่องของความเชื่อในเรื่องตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องการงาน ความรักหรือการเงินโดยคํานึงถึงวันเกิดหรือเดือน
เกิด เปนตน นอกจากนี้ยังเปนเครื่องประดับที่แสดงถึงเอกลักษณทางเพศดวย เชนในเพศหญิงนั้นจะมีประเภทของ
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เครื่องประดับใหเลือกสรรเยอะกวา เนนความสวยงามและลวดลายทันสมัย บงบอกถึงความเปนตัวคุณและรสนิยม
ของคุณไดดีที่สุด ราคาไมแพงมากเกินไปสามารถซื้อหาไดทุกเพศทุกวัยดวย และในปจจุบันยังมีเครื่องมือทันสมัยใน
การทําอีกมากมายจึงทําใหเครื่องประดับนั้นมีใหเลือกหลายรูปแบบมากขึ้น และสําหรับคุณผูชายในอดีตก็มักมี
เครื่องประดับเงินไวประดับบารมีดวยเชนกัน โดยอาจเปนแหวนเกลี้ยงๆหรือสรอยคอก็ได แตในปจจุบันก็มีความ
นิยมใชเปนของเสริมดวงอยางเชนผูหญิงดวย แตก็มักสรางใหมีลวดลายนอยกวาและทําใหลักษณะของตัวแหวนมี
ความตันมากกวาของผูหญิง แตสําหรับอัญมณีนั้นก็ขึ้นอยูกับว าชอบอัญมณีอะไร โดยในสมัยนี้ไมคอยสนใจแลว
วาอัญมณีที่ประดับบนเครื่องประดับนั้นจะมีสีสันฉูดฉาดหรือเปลาเพราะวามักเปนไปตามความชอบสวนตัวนั่นเอง
เพราะฉะนั้นเครื่องประดับสําหรับเพศชายนั้นจึงมีมากขึ้นกวาสมัยกอนมาก และนอกจากเครื่องประดับเงินแทแลว
ยังมีเครือ่ งประดับของเทียมดวยซึ่งดูรูปรางลักษณะก็จะคลายของแทเลยเพียงแตอาจมีวัสดุอื่นเจือปนหรืออาจะตอง
คอยชุบโครเมียมเมื่อเวลาที่สีของเครื่องเงินเริ่มลอก ซึ่งเครื่องเงินเหลานี้จะมีราคาถูกวาอยูแลว และตองคอยชุบ
โครเมียมตลอดเวลาแตไมวาอยางไรก็ตามก็ไดรับความนิยมอยางมากเชนกัน เครื่องประดับเปนสิ่งหนึ่งในวัฒนธรรม
ตั้งแตสมัยโบราณที่ใชควบคูกับการแตงกาย มีการสืบคนไป เมื่อประมาณ 2000 ปกอนคริสตศักราช ในประเทศ
อียิปตไดมีการใชสีสักตามรางกายเพื่อความสวยงาม และมีการดัดแปลงสิ่งของจากธรรมชาติ อาทิ เปลือกหอย
กระดูกสัตว มาใชแทนดอกไมเพื่อประดับตกแตงตามรางกายเนื่องจากมีความคงทนกวา (อาภรณ จงฤทธิพร, 2548)
ตอมาไดปรับเปลี่ยนการประดับตกแตงรางกายจากการใช แกว เปลือกหอย กระดูกสัตว มาเปนโลหะ เชน ทองคํา
และเงิน โดยเริ่มพบหลักฐานในประเทศไทยยุคแรก อาทิ สมัยทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี มีการนําโลหะมาประดิษฐเปน
รูปเคารพเครื่องใช ตา งๆ และเครื่องประดับ ในยุ คต อมาได แก กรุงศรีอยุธ ยา และกรุง รัต นโกสิน ทร มี การพบ
หลั ก ฐานมากขึ้ น ดั ง หลั ก ฐานที่ ป รากฏที่ ก รุ พ ระปรางค วั ด ราชบู ร ณะ ซึ่ ง เชื่ อ ว า เป น เครื่ อ งราชู ป โภคของ
พระมหากษัตริย และตอมาไดมีการพบหลักฐานการนําหินสี และอัญมณีมาฝงลงในโลหะ และมีเทคนิคการลงสีและ
การถมดําสําหรับโลหะตางๆ โดยเฉพาะเครื่องเงินซึ่งสันนิษฐานวา เทคนิคดังกลาวอาจจะไดรับความรูมาจากชาว
เปอรเซียกอนรัชสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งจากหลักฐานจะเห็นไดถึงวิวัฒนาการความเปน มาอันยาวนานและ
ความนิยมของเครื่องประดับ โดยเฉพาะเครื่องเงินและเครื่องประดับเงิน (พิมลพักตร สุภา, 2548)
ในปจจุบัน ประเทศไทยจัดวาเปนประเทศที่มีศักยภาพในการสงออก และเครื่องประดับของไทยเปนที่
ยอมรับในตลาดตางประเทศในดานคุณภาพและฝมือ ขอมูลจากภาพรวมตลาดเครื่องประดับในยุโรป อาทิ อังกฤษ
เยอรมัน กลุมประเทศสแกนดิเนเวีย และสเปน โดยเฉพาะอังกฤษ จะพบวา มีการนําเข าเครื่องประดับจากทั่วโลก
เปนจํานวนมากทุกป โดยเฉลี่ยรอยละ 60 ของการนําเขาเครื่องประดับจะประกอบดวย เพชร ทองคําขาว ทอง และ
เงิ น ตามลํ าดั บ โดยพฤติ กรรมผู บ ริโภคชาวยุ โ รปในป จ จุ บั นจะนิ ย มเครื่องประดั บ ทองคํา ขาวและเงิ น มากขึ้น
(อาร วาย ที ไนน, 2549) โดยในป พ.ศ. 2554 มีการสงออก
สินคาเครื่องประดับจากประเทศไทย 272.9 ลานเหรียญสหรัฐในมูลคาสงออกนี้ เปนมูลคาการสงออก
เครื่องประดับเงินถึง 96.1 ลานเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ ขอมูลทางดานพฤติกรรมผูบริโภคชาวยุโรปพบวาในกลุม
วัยรุนชาวเยอรมันนิยมเครื่องประดับเงินมากที่สุดเพราะมีราคาถูกกวาเครื่องประดับโลหะชนิดอื่นๆ (สํานักงาน
สงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงเบอรลิน, 2555 อางจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย, 2555) กลุมผูหญิงในสวีเดนใหค วามสําคัญกับคุณภาพมากกวาราคารวมถึงเครื่องประดับ
ต องมี การออกแบบใหค ลาสสิ ก ชาวสเปนนิ ย มเครื่อ งประดั บ รู ป ทรงเลขาคณิ ต โดยแต ล ะป มู ล ค า การซื้ อ ขาย
เครื่องประดับในสเปนมีมูลคารวมมากถึงกวาพันลานยูโร และตลาดเครื่องประดับที่ใหญที่สุดในยุโรปไดแก อังกฤษ
โดยมูลคาตลาดรวมของเครื่องประดับอยูที่ 4.9 พันลานปอนด โดยชาวอังกฤษนิยมการออกแบบที่ทันสมัย และเปน
เซตเครื่องประดับ รวมถึงมีขนาดชิ้นงานที่ใหญและชอบสีสัน (สํานักสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงโรม ,
2554) ดังนั้ น กลุมเปาหมายหลักที่สํา คัญในการวิจั ยนี้ ซึ่ง ปจจุ บันขอมู ล จากกรมการทองเที่ย ว กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา (2556) ระบุจํานวนนักทองเที่ยว ไดเขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมเปนจํานวนมาก ในป
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พ.ศ. 2561 มากถึง 324,948 คน จากที่มาของขอมูลและสถิติตางๆ นี้ จึงเปนที่มาของการศึกษาพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของนักทองเที่ย ว ในการซื้อเครื่องเงิน ซึ่งปจจัยเหลานี้จะเปนประโยชนตอผูสงออกในการวางแผน
การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภค รวมถึงการใชกลยุทธทางการตลาดให
เหมาะสมกับผูบริโภคตอไป

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภค
Lovelock, et. al. (2001) อธิบายวา ความพึงพอใจหลังการซื้อเกิดจากการประเมินการบริการที่ไดรับ
ซึ่ง Oliver (1988) ไดเสริมแนวคิดนี้วา ความพึงพอใจ คือการประเมินผลของลูกคาจากการรับสินคาหรือบริการ
ซึ่งขั้น กอนรับสิน ค าหรือบริการจะเกิดความคาดหวัง และเมื่อจบขั้น ตอนจะเกิดการประเมินผลความพึง พอใจ
นอกจากนี้ Cronin and Taylor (1992) ยังพบวา คุณภาพการบริการมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของ
ลูกคา ซึ่งจากแนวคิดทั้งหมด อาจกลาวสรุปนิยามของความพึงพอใจของผูบริโภคไดวา พฤติ กรรมที่เกิดขึ้นกอนหรือ
หลังการซื้อผลิตภัณฑหรือบริการ แลวเกิดการประเมินผล ทั้งดานดีและดานไมดี ซึ่งหากประเมินไปทางดานดี ลูกคา
จะเกิดความพึงพอใจและนํามาซึ่งการซื้อหรือใชบริการซ้ํานั่นเอง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
O’Connell, John S. (2009) ไดวิจัยหัวขอ พฤติกรรมการซื้อของผูหญิงในตลาดเครื่องเงินสเตอริงพบวา
ผูหญิงซื้อเครื่องเงินหลายๆ ชิ้น จนกระทั่งครบชุดแทนการซื้อครั้งเดียวจนครบชุด เพราะเครื่องเงินมีราคาสูง และ
พบวา ผูหญิงสวนมากคิดวาเครื่องเงินมีราคาสูงเกินความเปนจริง
กัลยา จังจุติกุล (2553) ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับแทสําหรับ
ผูชายในกรุงเทพมหานคร พบผลที่นาสนใจ กลุมที่ซื้อสรอยและจี้จะมีอายุนอยที่สุด นอกจากนี้ราคาของสินคาที่ซื้อ
จะแปรผันตามรายได
ดังนั้น จึงกลาวโดยสรุปเกี่ยวกับแนวคิด ความพึงพอใจของผูบริโภค และงานวิจัยที่เกี่ยวของไดแสดงถึง
ปจจัยที่สงผลกระทบ รวมถึงพฤติกรรมที่มีผลในการซื้อสินคาเครื่องประดับ ซึ่งจะทําใหผูวิจัยไดกรอบแนวคิดใน
การศึกษานี้ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดแผนและกลยุทธใหเหมาะสมตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักทองเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม

สมมติฐาน
ปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม

กรอบแนวคิดการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
ของนักทองเที่ยวใน จังหวัดเชียงใหม

ความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงิน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้ เป นการวิจัย เชิ งปริมาณ (Quantitative Research) โดยประชากรในการวิ จัย ไดแก
นักทองเที่ยวที่ไดเขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมเปนจํานวนมาก ในปพ.ศ. 2561 มากถึง 324,948 คน (กรมการ
ทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2561)
กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักทองเที่ยวที่ไดเขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมเปนจํานวนมาก ในป
พ.ศ. 2561 มากถึง 324,948 คน จํานวน 400 คน จากสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973)
กําหนดขนาดของตัวอยาง สําหรับระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5% (นราศรี ไววนิชกุล
และชูศักดิ์ อุดมศรี, 2549) โดยขั้นที่ 1 เลือกการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดย
เขียนหมายเลข 1-10 ใสกระดาษ แลวทําการจับสลากซึ่งไดหมายเลข 2 จึงทําการสุมตัวอยางจากนักทองเที่ยวที่เคย
ซื้อเครื่องประดับเงินทุก 2 คนที่เดินผานดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic RandomSampling)
ผูวิจัยไดทําการเลือกสถานที่สําหรับเก็บขอมูลเริ่มจาก 1) ยานทองเที่ยวและขายเครื่องประดับเงิน ถนนคนเดินวัวลาย
เดินจํานวน 100 2) ยานซึ่งเปนถนนธุรกิจสายสําคัญและมีรานขายเครื่องประดับและของที่ระลึกจํานวนมาก จํานวน
100 3) ยานประตูทาแพร ซึ่งเปนยานทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งมีรานขายเครื่องประดับและรานขายของที่ระลึกตอ
นักทองเที่ยวจํานวนมาก จํานวน 100 และ 4) งานแสดงสินคาและเครื่องประดับ ณ หางสรรพสินคาโรบินสันจํานวน
100 ตัวอยาง รวมจํานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง และใชระยะเวลาดําเนินการเก็บแบบสอบถาม เปนเวลา 20 วัน
การสรางและการทดสอบเครื่องมือ
1. ผูวิจัยไดศึกษาและคนควาแนวทางในการสรางแบบสอบถามโดยยึดแบบสอบถาม และกําหนดประเด็น
ของคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและ นิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่วิจัย
2. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ความสมบรูณของ
แบบสอบถาม
3. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และนําแบบสอบถามที่ ปรับปรุงแลว มา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการคํานวณหาคาดัชนีความ สอดคลอง (Inaex of
Iten Objective Congruence:IOC) ไดคา IOC ตั้งแต.06 ถึง 1.00
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) จํานวน 40 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง และ
นําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach‘s Alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น .98
5. นําแบบสอบถามไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ที่ผานผูเชี่ยวชาญแลวผูวิจัย ไดสรางโดยสรางขึ้นจากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด
และวรรณกรรมทางดานความพึงพอใจของผูบริโภคและนํามาประยุกตใช จึงไดแบงแบบสอบถามออกเปน 2 สวน
ประกอบดวย
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูซื้อไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
สถานภาพ และประเทศตนทาง รวมขอคําถาม 6 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับ ไดแก รูปแบบและการออกแบบ
ประณีตสวยงาม ความคุมคาของเงินที่ซื้อผลิตภัณฑ คุณภาพเหมาะสมกับราคา ความคงทนของเครื่องประดับความ
จริงใจในการเสนอขายตอผูซื้อ และการนําเสนอสินคาที่ตรงตามความตองการของผูซื้อ รวมขอคําถาม 6 ขอ
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับมาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล และนําไป
ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งไดนําเสนอในข อมูลสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage)
คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ
ไครสแควร (Chi-Square) ที่ระดับนัยสําคัญ .05

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัยเปนรูปแบบการพรรณนา (Descriptive Analysis) แบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย
ผลการวิจัยเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลซึ่งแสดงผลในรูปแบบคารอยละ (Percentage) และผลการทดสอบสมมติฐาน
โดยใชสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation)
ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูซื้อ

พบวา มีผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 56 และ 44 ตามลําดับ มีอายุ
มากกวา 50 ป มากที่สุด คือ รอยละ 19.8 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากที่สุดที่มากกวา 20000 บาทเปนรอยละ 45.5
มีสถานภาพสมรสมากที่สุดคิดเปนรอยละ 54.5 มีอาชีพทําธุรกิจสวนตัวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 23.3 และเปน
นักทองเที่ยวจากกรุงเทพ มากที่สุดคิดเปนรอยละ 25.8
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูซื้อเครื่องประดับเงิน ของนักทองเที่ยว

จากตารางที่ 2 พบวา ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผูตอบแบบสอบถามอยู ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
รวม 3.72 ผลเรียงลําดับรายขอพบวาผลระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงจากคุณภาพเหมาะสม
กับราคา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 3.81 ตามดวย ความคงทนของเครื่องประดับเงิน มีคาเฉลี่ยสูงรองลงมา 3.79
ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของ
นักทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานรายได และสถานภาพมีผลตอความ
พึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักทองเที่ ยวในจังหวัดเชียงใหม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในทาง
กลับกัน เพศ อายุ อาชีพ ไมมีผลตอความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดทางการตลาดของ Kotler and Keller (2009) พบวา ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจะเปนตัวบงชี้
หรือปจจัยที่กระทบตอความคิดเห็น ทัศนคติ ความชอบหรือไมชอบใหเกิดขึ้นและมีโอกาสอยางสูงที่จะเกิดขึ้นอยาง
มีค วามแตกตา งซึ่ ง สามารถอธิ บ ายได ว า รายไดข องผู บ ริโ ภคมี ผ ลอย า งมากต อการตัด สิ น ใจเลื อกซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ
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เครื่องประดับเงิน เนื่องจากเครื่องประดับเงินเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง จึงทําใหผูบริโภคที่มีรายไดสูงนั้นมีอํานาจใน
การซื้อผลิตภัณฑสูงตามไปดวย หรือสถานภาพของผูบริโภคสงผลตอความพึงพอใจของผลิตภัณฑเนื่องจากผูบริโภค
ที่มีสถานภาพโสดยังไมมีคาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวของกับครอบครัว ทําใหรายไดในแตละเดือนนั้นมีมากพอที่จะซื้อ
เครื่องประดับเพื่อความงามไดมากกวาผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรส

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษากลุมนักทองเที่ยว 400 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนหญิงรอยละ 56 อายุมากกวา 50
ปรอยละ 19.8 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวรอยละ 23.3 รายไดมากกวา 20000 บาทรอยละ 45.5 สถานภาพสมรส
รอยละ 54.5 โดยการทดสอบสมมติฐานพบวารายไดและสถานภาพมีผลตอความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับ
เงินของนักทองเที่ยว ดังนั้นจึงตองใหความสําคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑที่มีความเปนเอกลักษณ แสดงวาการ
พัฒนารูปแบบผลิตภั ณฑเพื่อตอบสนองความตองการ โดยสรางการออกแบบที่มีเอกลักษณ ของความเปนไทย
เพื่อใหเกิดความเปนสินคาเฉพาะตัวที่ไมสามารถหาซื้อไดที่อื่น องคกรหรือสมาคมที่เกี่ยวของควรกําหนดมาตรฐาน
ของการออกแบบใหมีความเปนหมวดหมู สามารถแยกประเภทไดและใสรายละเอียดดานลวดลายและเทคนิคตางๆ
เพื่อใหผูซื้อตระหนักถึงคุณคาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการคาและทําใหเรียกราคาตอหนวยของผลิตภัณฑไดสูงขึ้น
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แนวทางการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี
Guidelines for Academic Administration for Early Childhood Education of Private
School in Pathum Thani Province

ผูวิจัย

ดร.วรียนันทน สิริกรกาญจนา
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัชรพล

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดปทุมธานี และเพื่อนําเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ปทุมธานี การวิจัยแบงออกเปน 2 ขั้นตอนไดแก ศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดปทุมธานี ประชากรในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัยของ โรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 75 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ มีความเที่ยงตรง 0.95 สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล คา เฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ นํา เสนอแนวทางในการบริหารงานวิ ชาการ
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยการสนทนากลุม สถิติที่ใช
คือ การวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. ปญหางานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 5 ดาน เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานอยูในระดับปานกลาง ดานที่มีปญหามากที่ สุด คือ ดานการนิเทศภายใน รองลงมาคือ ดานหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใช ดานการจัดประสบการณการเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอน และดานที่มีปญหานอยสุด คือ ดานการวัด
และประเมินพัฒนาการ
2. แนวทางการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ประกอบดวย แนว
ทางการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนขนาดเล็ก ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการจัด
ประสบการณการเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินพัฒนาการ และดานการนิเทศภายใน
คําสําคัญ : แนวทางการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัย, โรงเรียนเอกชน
Abatract
The purposes of this research were to study the academic administration for early childnood
education of Private School in Pathum Thani Province to find the academic administration
guidelines for early Childhood Education of Private School in Pathum Thani Province The research
was divided into 2 steps. Studying the academic administration problems for early childhood
education Private School in Pathum Thani Province . The population in this research comprised 75
administrators and preschool teachers of smaller schools under the Private School in Pathum Thani
Province . The research tool was a 5-point rating scale questionnaire with reliability coefficient of
0.95 The statistics used were mean and standard deviation. Presenting the academic administration
guidelines for early childhood education of Private School in Pathum Thani Province by deriving
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from the focus group discussion of experts using content analysis technique. The tool used is a
group discussion recording form.
The research results are as follows:
1. The problems of academic administration for early childhood education of Private
School in Pathum Thani Province in overall 5 aspects were at the medium level. Considering
aspect by aspect, it was found that the most problematic one was internal supervision. Next to
that were curriculum and curriculum implementation, learning experience, and instruction
media, while the least problematic one was assessment of development.
2. Guidelines for academic administration for early childhood education of Private
School in Pathum Thani Province composed of the following: Guidelines for curriculum and
curriculum implementation. for learning experience. for instruction media. for assessment of
development.and Guidelines for internal supervision.
Keywords : Guidelines for Academic Administration for Early Childhood Education,
Private School

บทนํา
การศึกษาปฐมวัยเปนการศึกษาชวงเด็กอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 6ป และเรียนรูเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กความ
ตองการของเด็ก สอนใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคโดยฝกพัฒนาการทั้ง 4 ดาน เชน พัฒนาการทางรางกาย พัฒนาการ
ทางดานสังคม พัฒนาการทางดานอารมณและพัฒนาการทางดานจิตใจ เด็กจะเจริญเติบโตตั้งแตอยูในครรภกระทั่งหลัง
คลอด รางกายและสมองจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวง 0-6 ป แรกของชีวิต ขบวนการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
คือ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
พัฒนาการ เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงดานวุฒิภาวะ (maturity) ของอวัยวะระบบตางๆ และตัวบุคคล
ทําใหเพิ่ม ความสามารถของบุคคลใหทําหนาที่ตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทําสิ่งที่ยากและซับซอนยิ่งขึ้นได
ตลอดจนการเพิ่ม ทักษะใหมและความสามารถในการปรับตัวในภาวะใหมของบุคคลนั้นพัฒนาการของเด็ก จะแบง
ออกเปน 4 ดานดังนี้ พัฒนาการดานรางกาย พัฒนาการดานสติปญญา พัฒนาการดานอารมณ พัฒนาการดานสังคม
พฤติกรรมและทักษะชีวิตของมนุษยไดจากการเรียนรูและการสะสมประสบการณ การเรียนรูทักษะบางอยางจะงายและ
ประสบความสําเร็จในชวงเวลาหนึ่งมากกวาอีกเวลาหนึ่งและสังคมจะคาดหวังใหเด็กแตล ะคนทําพฤติกรรมที่เหมาะสม
ใหได ในแตละชวงอายุของบุคคล พัฒนาการที่สําคัญในแตละวัยวัยทารก (0-2 ป) อายุ 0-6 สัปดาห เด็กมองหนาแม
ทําเสียงในลําคอ ฟงเสียงคุยแลวยิ้มตอบ อายุ 4-6 เดือนจําหนาแมได สงเสียงออแอและยิ้มตามเสียง เด็กสามารถเอื้อม
ควาจับสิ่งของมาเขาปาก อายุ 6-9 เดือนสามารถแยกเสียงของแมได เริ่มแยกแยะความสัมพันธกับผูอื่นไดชัดเจน เด็กจํา
หน า แม ไ ด เด็ ก จะแสดงอาการแปลกหน า กับ ผู ที่ ไ ม คุ น เคย และจะติ ด แม เรีย กว า กลั ว คนแปลกหน า ( Stranger
anxiety) อายุ 9-12 เดือน เด็กมีความผูกพันใกลชิดกับผูเลี้ยงดู (Attachment)และจะติดผูเลี้ยงดู เมื่อตองแยกจากพอ
แม/ผูเลี้ยงดู เด็กจะรองไหและรองตาม เมื่อพอแมผูเลี้ยงดูกลับมา เด็กจะแสดงความดีใจโผเขาหาและเขามาคลอเคลีย
เด็กวัยนี้จะเริ่มกลัวการพลัดพราก (Separation anxiety) อายุ 12-18 เดือน เด็กหัดเดินและชอบสํารวจ ระยะนี้เด็กจะ
กระตือรือรนที่จะสํารวจสิ่งแวดลอมคนหาสิ่งแปลกใหมเด็กมัก จะใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการสํารวจตรวจตรา ดังนั้น
ควรระมัดระวังสิ่งที่เปนอันตราย ในวัยนี้เด็กจะทดสอบสิ่งตางๆ และดูผลของการกระทําตอสิ่งแวดลอม เชน ถาพอใจ
เด็กจะโยนของเลน วาจะตกลงมาอยางไร ถาพอใจเด็กจะโยนซ้ํา ถาไมพอใจเด็กจะหยุดหรือหาวิธีอื่นๆ บางครั้งเด็กจะ
กรีดรองจะเอาของมาโยนอีก เด็กเริ่มพูดได เปนคําๆอยางนอย 10 คํา อายุ 18-24 เดือน เด็กเรียนรูภาษาอยางรวดเร็ว
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และจดจําคําศัพทไดดี อายุ 2-3 ป เด็กเคลื่อนไหวไดดีขึ้น เด็กรูวาตนเองเปนบุคคลหนึ่งที่แยกจากสภาพแวดลอม ทําให
เด็กตองการเปนตัวของตัวเอง เด็กจะ พยายาม ทําทุกอยางดวยตัวเอง เชน จับชอนตักอาหารเอง เด็กจึงมีพฤติกรรม
ตอตาน (Negativism) ชอบเมื่อพูดวา “ไม” “ไมเอา” “ไมทํา” เปนตน
พัฒนาการดานรางกาย เด็กบังคับกลามเนื้อไดดีขึ้น เด็กชอบปนปายเตะบอล รักลูกบอล ชอบเลนในสนาม เด็ก
สามารถขี่ จักรยานสามลอได พัฒนาการดานสติปญญา เด็กเชื่อวาสิ่งของทุกอยางมีชีวิติ (Animism) เด็กชอบเลนสมมุติ
โดยจะเอาตุกตาตามมาเลนแลวสมมุติ เปนพอแมลูก แสดงทาปอนขาวลูก อาบน้ําแตง ตัวใหลูก แสดงเปนเรื่องราว
เหมือนวาตุกตาเปนสิ่งมีชีวิต เด็กเชื่อวาทุกสิ่งในโลกมีจุดหมาย เด็กมักถามวา “ทําไม” “ทําไมรถจึงวิ่ง” ฯลฯ เด็กจะ
เชื่อมโยงปรากฏการณ 2 อยางที่เกิดขึ้นพรอมกันวาเปนเหตุและเปนผลซึ่งกันและกัน
พัฒนาการดานภาษา พัฒนาอยางรวดเร็ว เด็กชอบใชคําถาม “นั่นอะไร” “นี่อะไร” “พอไปไหน” เด็กสามารถ
เขาใจ คําสั่งงายๆได เด็กอายุ 4 ขวบชอบใชคําถาม “ทําไม”
พัฒนาการดานอารมณเด็กเริ่มมีลักษณะอารมณแบบผูใหญ คือ โกรธ อิจฉา กังวล กาวราว พอใจ เปนต น เด็ก
จะแสดงความโกรธ ดวยการกรีดรอง ดิ้นกับพื้น หรือทํารายตัวเองแสดงความอิจฉาเมื่อมีนองใหมเวลาเลนสนุกๆก็จะ
แสดง ความพอใจ แตเมื่อไดยินเสียงฟารองเด็กก็จะกลัว
พัฒนาการดานสังคม เด็กสามารถชวยเหลือตนเองไดดีขึ้น อาบน้ํา แตงตัว ใสรองเทาเอง บอกเวลาจะถายได
ถอดกางเกง เขาหองน้ําเอง และทําความสะอาดหลังขับถายได - เด็กเรียนรูที่จะปฏิบัติตัว เพื่อใหสังคมยอมรับ ทําตัวให
เขากลุมได รูจักให รับ รูจักผอนปรน รูจักแบงปน เด็กเรียนรูจากคําสอน คําอธิบายและการกระทําของพอแม เด็กรูสึก
ละอายใจเมื่อทําผิด เด็กเริ่มรูจักเห็นใจ ผูอื่น เมื่อเห็นแมเสียใจเด็กอาจเอาตุกตามาปลอบ เปนตน พอแมควรฝกหัดและ
สงเสริมใหเด็กวัยอนุบาลไดชวยเหลือตนเอง เชน รับประทานอาหาร อาบน้ํา แตงตัว การขับถาย เปนตน เด็กอายุ 1-5 ป
อาจติดสิ่งของบางอยาง เชน ผาหม ตุกตา เด็กจะนําสิ่งของเหลานี้ติดตัวไปดวยทุกแหง หรือเขานอน ดวยการนํามาอุม
กอด และถือไว ใชสําหรับปลอบใจ ทําใหรูนึกมั่นใจและสบายใจ โดยเฉพาะเวลาที่ตองหางจากแม เวลาไมสบายหรือ เวลา
เขานอน เพื่อทดแทนความสัมพันธที่หางเหิน และเด็กก็เริ่มไปมีความสัมพันธกับผูอื่น สิ่งของเหลานี้เรียกวา Trasitional –
object การเลี้ยงดูที่เหมาะสมจะทําใหเด็กพัฒนาไปไดดี ในขณะเดียวกัน สังคมก็จะคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กใน
แตละวัย ซึ่ง เราเรียกวา งานพัฒนาการ (Deelopmental task) ถาเด็กสามารถทําไดตามขั้นตอนพัฒนาการเด็กจะ
ยอมรับนับถือตนเอง ไดรับ การยอมรับจากผูอื่นและเด็กก็จะมีความสุขตามมา เมื่อเด็กมีความสุข เด็กจะมีกําลังใจ มี
แรงจูงใจในการทํางานตามที่มุงหวัง และ สามารถทนตอความขัดแยงไดดี ทําใหประสบความสําเร็จตามมา ถาเด็กไม
สามารถทําไดตามขึ้นตอนพัฒนาการ เด็กจะรูสึกเปนปมดอย และจะทํางานในขั้นตอนพัฒนาการที่สูงขึ้นไดยาก
ผูที่เกี่ย วของสามารถสรา งแบบแผนทางพฤติกรรมและเจตคติ ที่ดี ใหแ กเด็ก ปฐมวัยได แล ว เด็ก ปฐมวั ยจะ
สามารถเติบโตและมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ดังนั้น ผูที่ รับผิดชอบจึงควรจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ และลักษณะของเด็กปฐมวัยเพื่อที่จะไดสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ถูกตอง อันจะ
เปนประโยชนทั้งตอตัวเด็กเอง สังคมและประเทศชาติตอไป (พัชรี สวนแกว, 2549, น. 3)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตางจากหลักสูตรการศึกษาระดับอื่นๆ ตรงที่ไมใชหลักสูตรเนนเนื้อหาวิชา ไมใช
หลักสูตรเนนประสบการณ ไมใชหลักสูตรเนนการแกปญหา หรือสมรรถนะ แตเปนหลักสูตรที่เนนพัฒนาการ โดยมีอายุ
และพัฒนาการตามวัยของผูเรียนเปนกรอบการพัฒนาสาระและประสบการณที่ตองเปน ทั้งการเรียนรูที่สรางเสริม
พัฒ นาการ ส ง เสริม ความเป น มนุ ษ ยใหอยู ในสั ง คมไดอย า งปกติ สุ ข และพรอมที่จ ะเขา สูระบบโรงเรีย นได (กุล ยา
ตันติผลาผล, 2548, น. 18) คุณภาพทางการศึกษาจึงสะทอนถึงคุณภาพของคนที่เปนผลิตผล ของการจัดการศึกษา
อยางไรก็ตาม ในสถานการณ ปจจุบั นสถานศึกษาส วนใหญยัง มีความเหลื่อมล าและแตกตางกัน ทั้ งในงบประมาณ
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คุณภาพ บุคลากร หรือแมแตปจจัยดานผูเรียน รวมทั้งปจจัยเอื้ออื่นๆ เชน ความรวมมือของสถานศึกษา การสนับสนุน
จากชุมชน หนวยงานหรือองคกรที่อยูใกลเคียงสถานศึกษา และการติดตามชวยเหลืออยางใกลชิดจากสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด สิ่งเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษา อีกทั้งปจจุบันสถานศึกษามี
อิสระในการบริหารจัดการศึกษาดวยตนเองมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเอง คุณภาพผูเรียน และคุณภาพผูบริห าร
จัดการจึงมีความแตกตางกันซึ่งการศึกษาปฐมวัยนั้นเปนการศึกษาที่สํา คัญตอการปลูกฝงและพัฒนาความเปนมนุษยที่
สมบูรณ เด็กวัย 0-6 ป เปนวัยที่มีการเจริญเติบโต มีการเรียนรูอยางรวดเร็ว เด็กที่ไดรับการตอบสนองความตองการดาน
ตาง ๆ ทั้งทางรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา อยางเหมาะสมตามวัย ดวยวิธีการจัดประสบการณการเรียนรู
ที่ถูกตองยอมเปน ผูมีโอกาสที่ดี
นอกจากนี้สถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย พบวาขาดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งดาน
สุขภาพ การศึกษา การพัฒนาชุมชนและการประสานกับครอบครัว ขาดคุณภาพทั้งในดานการบริหารจัดการ ขาด
คุณภาพในดานวิธีการเรียนรูของเด็ก ขาดการใหความรูกับพอแม ผูปกครองอยางทั่วถึง ขาดการฝกอบรมบุคลากรที่
เกี่ยวของ ขาดความเขาใจเรื่องปรัชญาการพัฒนาเด็กปฐมวัย ขาดการกํา หนดมาตรฐาน ขาดวิธีการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ขาดการวิจัยความรูเชิงสังเคราะหที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก ขาดการมีสวนรวมของชุมชน
ประชาชน และขาดการนาแผนไปสูการปฏิบัติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2544, น. 7) และจากผล
การประเมินภายนอกของสํา นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึก ษา (องคการมหาชน) และจากนิเทศ
ภายใน 100 % พบวา ปญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี มี 5 ประการ คือ
โรงเรียนขนาดเล็กมีครูไมครบชั้น ทําใหการจัดการศึกษาปฐมวัยถูกละเลย เพราะครูจะเนนการสอนระดับประถมศึกษา
มากกวา ครูไมมีวุฒิดานการศึกษาปฐมวัยและมีอายุมาก ทําใหขาดความรูความเขาใจและขาดความกระตือรือรนในการ
พัฒนาตนเอง ผูบริหารโรงเรียนขาดความรู ความเขาใจในการจัดครูเขาสอน คุณภาพเด็กปฐมวัยดานการคิดวิเคราะห
คิดสังเคราะห อยูในระดับพอใช ขาดการนิเทศการเรียนการสอนภายในโรงเรียนและการนิเทศจากหนวยศึกษานิเทศก
(สํานักงานการศึกษาเอกชน)
จากปญหาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวามีที่มาจากการจัดการศึกษา
การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีปญหาอยูมาก ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษา
ปญหาการบริหารงานวิชาการของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี และนําเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ใหมีประสิทธิภาพ การศึกษา ปฐมวัยมีคุณภาพ สรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กไดพัฒนาสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ
เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม และเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อนําเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ/กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการและการบริหารงานวิชาการการศึกษา
ปฐมวัยผูวิจัยจึงกํา หนดกรอบความคิดในการวิจัย สําหรับการศึกษาปญหาและสรางรูปแบบการบริ หารงานวิชาการ
ปฐมวัยไว 5 ประการ คือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดประสบการณการเรียนรู ดานสื่อการเรียน
การสอน ดานการวัดและประเมินพัฒนาการ และดานการนิเทศภายใน ดังแสดง
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ปญหาการบริหารงานวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. ดานหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช
2. ดานการจัดประสบการณการเรียนรู
3. ดานสื่อการเรียนการสอน
4. ดานการวัดและประเมินพัฒนาการ
5. ดานการนิเทศภายใน

แนวทางการบริหารงาน
วิชาการศึกษาปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดปทุมธานี

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive) โดยมุง ที่จะศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการ
การศึกษาปฐมวัย เพื่อนําเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ปทุมธานี
ประชากร
ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากร ซึ่งไดแก โรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ปการศึกษา 2561 ทั้งหมด
25 โรงเรียน โดยเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาหรือผูรักษาการในตําแหนงซึ่งดํา รงตําแหนง และปฏิบัติงานของ
โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และครูผูสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 75 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ชนิด คือ แบบสอบถามและแบบบันทึกการสนทนากลุมแบบสอบถาม แบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) จํานวน 5 ขอ
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน ดานการบริหาร หรือดานการสอน
ตอนที่ 2 ป ญ หาการบริหารงานวิ ช าการของของโรงเรีย นเอกชนในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โดยพิ จ ารณาทั้ ง 5
ดาน ไดแก ดานหลั กสูตรและการนําหลักสูตรไปใชดานการจัดประสบการณ การเรียนรู ดานสื่ อการเรีย นการสอน
ดานการวั ดและประเมิ นพั ฒนาการ และดา นการนิเทศภายใน ลั กษณะแบบสอบถามเปน มาตราสว นประมาณค า
(Rating scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2545,
น. 102) โดยมีคาคะแนนดังนี้
5 หมายถึง การบริหารงานวิชาการมีปญหาในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง การบริหารงานวิชาการมีปญหาในระดับมาก
3 หมายถึง การบริหารงานวิชาการมีปญหาในระดับปานกลาง
2 หมายถึง การบริหารงานวิชาการมีปญหาในระดับนอย
1 หมายถึง การบริหารงานวิชาการมีปญหาในระดับนอยที่สุด
แหลงที่มา (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 102)
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การเก็บและรวบรวมขอมูล
1. ทําหนังสือ ถึงผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี เพื่อขอความอนุเคราะหในการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัย
2. นําแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความอนุเคราะห เก็บขอมูลระหวางวันที่ 10 -30 ธันวาคม 2561
3. เก็บแบบสอบถามและนําแบบสอบถามไปวิเคราะหหาขอมูลทางสถิติ
4. ทํ า หนั ง สื อ เชิ ญ ผู เชี่ ย วชาญ จํ า นวน 9 ท า น รว มประชุ ม การสนทนากลุ ม โดยกาหนดเกณฑ ก ารเลื อ ก
ผูทรงคุณวุฒิ ไวดังนี้
4.1 ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณดานการ
บริหารอยางนอย 5 ป จํานวน 3 ทาน
4.2 นักวิชาการ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณดานการศึกษาปฐมวัยอยางนอย
10 ป จํานวน 3 ทาน
4.3 ศึกษานิเทศก สํานักงานการศึกษาเอกชนมีประสบการณการนิเทศการศึกษาอยาง
นอย 5 ป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป จํานวน 1 ทาน
4.5 ครูผูสอนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี มีประสบการณการสอนระดับ
ปฐมวัยอยางนอย 5 ป จํานวน 2 ทาน
5. จัดประชุมและดําเนินการในการสนทนากลุม ณ โรงเรียนอนุบาลวัชรพล
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก การแจกแจงความถี่ และคารอยละ (%)
2. วิเคราะหขอมูลปญหาการบริหารงานวิชาการปฐมวัย ดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (μ) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ)แลวนําไปแปลผลตามเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 102)
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีปญหาการบริหารงานวิชาการในระดับนอยที่สุด
3. วิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเพื่อสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติที่ใชในการตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 หาคาดัชนีความสอดคลองของขอคาถามกับโครงสรางหลักของเนื้อหา (IOC) มีคา .05
1.2 หาคาความเที่ยงของแบบสอบถาม มีคา .98
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
2.1 คารอยละ (Percentage)
2.2 คาเฉลี่ย (Mean)
2.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี สรุป
ผลการวิจัย ไดดังนี้
1. ปญหาการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของ คือ ดานการ
นิเทศภายใน รองลงมาคือ ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการจัดประสบการณการเรียนรู ดานสื่อการเรียน
การสอน และงานที่มีการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี นอยสุดคือ
ดานการวัดและประเมินพัฒนาการ
1.1 ด า นหลั ก สู ต รและการนํ า หลั ก สู ต รไปใช มี ป ญ หาตามลํ า ดั บ ดั ง นี้ มี ก ารกํ า กับ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนา มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและ
กระบวนการเรียนรูที่เน นผู เรียนเป นสํ า คัญ และ มีการสนั บสนุ น ชวยเหลื อและนิ เทศติดตามการบริหารหลักสูต ร
การศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง
1.2 ดานการจัดประสบการณการเรียนรู มีปญหาตามลําดับดังนี้ โรงเรียนสามารถจัดครูปฐมวัยที่มีวุฒิ
ตรงสาขาเขาสอนได ครูนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงพัฒนาเด็ก และการรายงานผลการประเมินเด็กใหผูปกครองทราบ
1.3 ดานสื่อการเรียนการสอน มีปญหาตามลํา ดับดังนี้ครูมีการสราง และจัดหาสื่อ แหลงเรี ยนรูมาใช
ในการจัดประสบการณ โรงเรียนมีการประเมินผลการการใชสื่อการเรียนการสอนจากการประเมิ นผลการจัดการเรียน
การสอน และครูมีการพัฒนานวัตกรรมในการจัดประสบการณ
1.4 ดานการวัดและประเมินพัฒนาการ มีปญหาตามลํา ดับดังนี้ โรงเรียนมีการวางแผนและกํา หนด
ระยะเวลาในการวัด และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยครบทุกดานตามสภาพ จริงโดยวิธีก ารและเครื่องมืออยาง
หลากหลาย การรายงานการวัดผลและประเมินผลแกผูป กครองและผูที่เกี่ยวของ และ และครูปฐมวัยมีความรูความ
เขาใจในการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1.5 ดานการนิเทศภายใน มีปญหาตามลํา ดับดั งนี้ การประเมินผลการพัฒนางานตามสภาพจริง
การวางแผนและระยะเวลาในการนิเทศภายในสถานศึกษา และ การนิเทศภายในโรงเรียนดําเนินการดวยวิธีการที่
หลากหลาย
2. แนวทางการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 5 ดาน คือ
2.1 ดานหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช
2.1.1 โรงเรียนมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยเพื่อนํา ไปปรับปรุงพัฒนา มีแนวทาง ดังนี้ ผูบริหารสถานศึกษาประชุมครูเพื่อวางแผน กํา กับ ติดตาม แตงตั้ง
คณะกรรมการ ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมใหครูเขารวมรับการอบรม สัมมนาการศึกษาจัดใหคณะกรรมการ
กากับติดตามหลักสูตร ประเมินผลการใชหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาและครูนํา ผลการปรับปรุงหลักสูตรไปใชและ
ปรับปรุงอยางเปนระบบ
2.1.2 โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสํา คัญ มีแนวทาง ดังนี้ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูปกครอง รวมกันวางแผน การจัดทํา หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย โดยเนนผูเรียนเปนสํา คัญ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูเขารับการอบรมการจัดทาคูมือการใชหลัก สูตร
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูบริหารสถานศึกษาคัดเลือก ยก
ยองเชิดชูเกียรติครูผูสอนครูตนแบบเพื่อสงเสริมขวัญและกําลังใจ
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2.1.3 โรงเรียนมีการสนับสนุน ชวยเหลือและนิเทศติดตามการบริหารหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยอยางตอเนื่อง มีแนวทาง ดังนี้ผูบริหารสถานศึกษาประชุมครูเพื่อสํารวจปญหาและหาขอมูลการบริหารหลักสูตร
ผูบริหารสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการดาเนินการช วยเหลือ สนับสนุนการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยาง
ตอเนื่อง ผูบริหารสถานศึกษาประสานความรวมมือกับกลุมเครือขาย เพื่อดําเนินการสนับสนุนชวยเหลือตอไป ผูบริหาร
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง
2.2 ดานการจัดประสบการณการเรียนรู
2.2.1 โรงเรียนสามารถจัดครูปฐมวัยที่มีคุณวุฒิตรงสาขาเขาสอนได มีแนวทาง ดังนี้ผูบริหาร
สถานศึกษาประสานกับชุมชน ควรจัดครูที่มีความรับผิดชอบมีจิตใจออนโยนผูบริหารสถานศึกษาจัดหลักสูตรระยะสั้น
ในการอบรบใหความรู ครูผูสอนระดับปฐมวัย ตามสภาพความตองการผูบริหารสถานศึกษาสรางเครือขายการเรียนรู
รวมกันของครูผูสอนระดับปฐมวัย
2.2.2 ครูนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงพัฒนาเด็ก มีแนวทาง ดังนี้ครูผูสอนระดับปฐมวัย
สรุปผลการประเมินเด็กเปนรายบุคคลและภาพรวม ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัยวิเคราะหปญหาที่ได
จากการประเมิน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงเด็ก เปนรายกรณีและสรุปเปนหองเรียน ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
ระดับปฐมวัยหาแนวทางในการแกปญหา เพื่อพัฒนาเด็กตอไปครูผูสอนระดับปฐมวัยรายงานผลการแกปญหาทําเอกสาร
ประชาสัมพันธผูปกครอง ประชุมจัดนิทรรศการรายงานผลพัฒนาการ
2.2.3 รายงานผลการประเมินเด็กใหผูปกครองทราบ มีแนวทาง ดังนี้ สถานศึกษาจัดประชุม
ผูปกครอง เพื่อชี้แจงประสบการณการเรียนรูแกผูปกครอง และใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดประสบการณการเรียนรู
และรายงานผลการประเมินเด็กใหผูปกครองทราบจัดทําเอกสารแผนพับ ประชาสัมพันธผูปกครองจัดนิทรรศการผลงาน
เด็กใหแกโรงเรียนและผูปกครองทราบ รายงานผลการประเมินเปนเอกสารหรือสมุดรายงานใหผูปกครองทราบ
2.3 ดานสื่อการเรียนการสอน
2.3.1 ครูมีการสรางและจัดหาสื่อแหลงเรียนรูมาใชในการจัดประสบการณมีแนวทาง ดังนี้
โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความรู จัดอบรมพัฒนาครูปฐมวัย ในการสรางสื่อและใชอ ยางตอเนื่องและเนนการใชประโยชน
ไดจริง
2.3.2 โรงเรียนมีการประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอนจากการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน มีแนวทาง ดังนี้ครูผูสอนระดับปฐมวัยจัดทําสื่อการเรียนการสอนครูผูสอนระดับปฐมวัยนาสื่อไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัยศึกษาผลการใชสื่อการเรียนการสอนผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัยประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอน
2.3.3 ครูมีการพัฒนานวัตกรรมในการจัดประสบการณ มีแนวทาง ดังนี้ผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนระดับปฐมวัยศึกษาป ญหาของเด็ก หรือเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา เกี่ยวกับนวัตกรรมในการจัด
ประสบการณ ครูผูสอนระดับปฐมวัยสรางนวัตกรรมในการจัดประสบการณ ครูผูสอนระดับปฐมวัยนานวัตกรรมไปใชใน
การจัดประสบการณ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัย เผยแพรนวัตกรรมและรายงานผล
2.4 ดานการวัดและประเมินพัฒนาการ
2.4.1 โรงเรียนมีการวางแผนและกํา หนดระยะเวลาในการวัด และประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยครบทุกดานตามสภาพ จริง
2.4.2 รายงานการวัดผลและประเมินผลแกผูปกครองและผูที่เกี่ยวของ มีแนวทาง ดังนี้
ผูบริหารสถานศึกษาจัดประชุมผูปกครองเพื่อรายงานผลการวัดและประเมินผลเด็กเปนรายขอและเยี่ยมชมหองเรียน
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2.4.3 ครูปฐมวัยมีความรูความเขาใจในการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีแนวทาง
ดังนี้ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัยจัดอบรมประชุมเชิงปฏิ บัติการวัดผลและประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัยดํา เนิ นการวัด ผลและประเมินพั ฒนาการเด็กปฐมวัยอยา ง
ตอเนื่อง
2.5 ดานการนิเทศภายใน
2.5.1 มีการประเมินผลการพัฒนางานตามสภาพจริง มีแนวทาง ดังนี้ผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนระดับปฐมวัยวางแผนการประเมินผลการพัฒนางานนิเทศภายในผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับ
ปฐมวัยกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
2.5.2 การวางแผนและระยะเวลาในการนิเทศภายในสถานศึกษามีแนวทาง ดังนี้ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูปฐมวัย ผูปกครอง ครูวิชาการ มีสวนรวมในการวางแผนและดาเนินการนิเทศภายใน
2.5.3 การนิเทศภายในโรงเรียนดําเนินการดวยวิธีการที่หลากหลาย มีแนวทาง ดังนี้ผูบริหาร
สถานศึกษาวางแผน ศึกษาการดําเนินการนิเทศภายในดวยวิธีหลากหลาย

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย
1. จากการศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ปญหา
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานสูงสุดของงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้ง 5 ดาน สามารถอภิปรายผล
ไดดังนี้
1.1 ดานหลักสูตรและการนํา หลักสูตรไปใช คือ โรงเรียนมี การกํากับ ติดตามและประเมินผลการใช
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อนํา ไปปรับปรุงพัฒนา พบวา มีปญหาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะขาดการ
ประชุมครูเพื่อวางแผน กํากับ ติดตาม แตงตั้งคณะกรรมการ ขาดการสงเสริมใหครูเขารวมรับการอบรม สัมมนา ที่จัดให
ผูบริหารสถานศึกษาและครูไมนําผลการปรับปรุงหลักสูตรไปใชและปรับปรุงอยางเปนระบบ สอดคลองกับงานวิจัยของ
สุภา เศวตวนัส (2557) ที่พบวา ครูไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร หรือหลังจากสรุปผลการใชหลักสูตร
แลวไมไดนาผลการสรุปที่ไดมาวิเคราะหปญหาตอ เพื่อจะนาไปสูการวางแผนการสอนในปถัดไป
1.2 ดานการจัดประสบการณการเรียนรู คือ โรงเรียนสามารถจัดครูปฐมวัยที่มีคุณวุฒิตรงสาขาเขา
สอนได พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนขาดครูที่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาครู
ปฐมวัยไมตอเนื่อง โรงเรียนขาดงบประมาณในการสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ครูมีภาระงานอื่นมากสงผลใหไมสามารถจัดกิจกรรมไดครบตามตารางกิจกรรมประจํา วัน
ขาดการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของ เดชะ ธีระตระกูล (2548) ที่พบวา ปญหา
ดานการจัดการเรียนการสอน คือ ครูยังมีไมเพียงพอตอชั้นเรียน และมีภาระงานอื่นอีกหลายดาน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สมยศ กาญจนะ (2557) ที่พบวา ครูผูสอนไดรับมอบหมายใหทางานอื่นมาก ทํา ใหไมมีเวลาในการทาวิจัยในชั้น
เรียน ครูไมใหความสําคัญของการทาวิจัยในชั้นเรียน ครูไมไดนาผลการวิจัยไปพัฒนาจัดการเรียนการสอน
1.3 ด า นสื่ อ การเรี ย นการสอน คื อ ครู มี ก ารสร า งและจั ด หาสื่ อ แหล ง เรี ย นรู ม าใช ใ นการจั ด
ประสบการณ พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารไมมีการสงเสริมใหครูมีความรู ในการ
สรางสื่อและใชอยางตอเนื่องและเนนการใชประโยชนไดจริง ไมมีการจัดทํา ขอมูลทะเบียนแหลงเรียนรูที่จะนํา ไปจัด
ประสบการณใหแกเด็กทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ แอน สุขะจิระ (2558) ที่พบวา
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ครูปฐมวัยจัดหาสื่อ อุปกรณและแหลงการเรียนรูในการจัดประสบการณไมสอดคลอง กับความสนใจ และวัยของเด็ก
ปฐมวัย รองลงมา ผูบริหารขาดการสํา รวจความตองการใชสื่อการเรียนการสอน และครูปฐมวัยผลิตสื่อไมเพียงพอกับ
ความตองการของเด็กปฐมวัย
1.4 ดานการวัดและประเมินพัฒนาการ คือ โรงเรียนมีการวางแผนและกํา หนดระยะเวลาในการวัด
และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยครบทุกดานตามสภาพ จริงโดยวิธีการและเครื่องมืออยางหลากหลาย พบวา มีปญหา
อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป นเพราะ โรงเรียนไมมีการวางแผนและกํา หนดระยะเวลาในการวัดและประเมิ น
พัฒนาการเด็กปฐมวัยครบทุกดานตามสภาพจริง โดยวิธีการและเครื่องมืออยางหลากหลาย ไมมีการจัดหาคูมือหรือ
เอกสารเกี่ยวกับการวัดแประเมินพัฒนาการ ขาดการจัดทํา เครื่องมือใหสอดคลองกับการประเมินแตละดาน สอดคลอง
กับงานวิ จัย ของ ธั ญญาภรณ นุ ชเฉย (2551) ที่ พบวา ครูไมนํ า ผลการวั ดประเมิ นพั ฒนาการมาใช ปรับ ปรุงการจั ด
ประสบการณ ครูขาดเครื่องมือและวิธีการในการวัดและประเมินผลพัฒนาการ ครูไมตระหนักถึงความสําคัญของการวัด
และประเมินผลพัฒนาการ
1.5 ดานการนิเทศภายใน คือ มีการประเมินผลการพัฒนางานตามสภาพจริง พบวา มีปญหาอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนขาดวางแผนการประเมินผลการพัฒนางานนิเทศภายใน การกํา หนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ขาดเครื่องมือสื่อสาร เพื่อใชในการนิเทศอยางเพียงพอ ขาดการสรุปผลการนิเทศ เพื่อนาผล
ไปปรับปรุงกระบวนการทางานตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ ณิชกานต ทองมวนวง (2553) ที่พบวา การกระตุนให
ครูผูสอนมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง การปฏิบัติการนิเทศ
2. จากแนวทางการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 5 ดาน
มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช โรงเรียนควร
มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อนํา ไปปรับปรุงพัฒนา มีการประชุมครูเพื่อ
วางแผน กํากับ ติดตาม แตงตั้งคณะกรรมการ สงเสริมให ครูเขารวมรับการอบรม สัมมนา ผูบริหารสถานศึกษาและครู
ควรนําผลการปรับปรุงหลักสูตรไปใช และปรับปรุงอยางเปนระบบ สอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธินนท หอยพรมราช
(2557) ที่พบวา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมกันนํา เสนอหรือรวมกันวิเคราะห ประเมินผลการใชหลักสูตร สอดคลอง
กับ งานวิ จั ย ของ ณั ช ชา ศรี วิ ชั ย รั ต น (2549) ที่ พ บว า การประเมิ น ผลหลั ก สู ต รเพื่ อ นํ า มาปรั บ ปรุง พั ฒ นาการวั ด
ประสบการณ การเรียนรูของครู การวิจัยเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช การมีสวนรวม ผูที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับแตละทองถิ่น และการประชาสัมพันธหลักสูตรใหผูที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยไดรับทราบ
2.2 แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนดานการจัดประสบการณการเรียนรู โรงเรียนควรจัด
ครูปฐมวัยที่มีคุณวุฒิตรงสาขาเขาสอน มีการพัฒนาครูปฐมวัยอยางตอเนื่อง โรงเรียนจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูบริหารมอบหมายภาระงานครูใหนอยลงเพื่อที่ครูจะสามารถจัดกิจกรรมได
ครบตามตารางกิจกรรมประจําวัน ครูไดมกี ารทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเชิด
ชานิศาสตร (2556) ที่พบวา ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนใหคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและ
ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา กระบวนการเรียนรู การนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ
มีการพัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอนใหรูจักเทคนิคและวิธีการสอนอยาง หลากหลาย สงเสริมใหครูจัดทาแผนการ
จัดประสบการณโดยเนนผูเรียนเปนสํา คัญ และการกาหนดเปาหมายวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลกอนวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน
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2.3 แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนดานสื่อการเรียนการสอน ครูควรมีการสรางและ
จัดหาสื่อแหลงเรียนรูมาใชในการจัดประสบการณ ผูบริหารสงเสริมใหครูมีความรู ในการสรางสื่อและใชอยางตอเนื่อง
และเนนการใชประโยชนไดจริง มีการจัดทํา ขอมูลทะเบี ยนแหลงเรียนรูที่จะนํา ไปจัดประสบการณใหแ กเด็กทั้งใน
หองเรียนและนอกหองเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ นพรัตน สังขทอง ธนีนาฎ ณ สุนทร และกาญจนา ภัทราวิวัฒน
(2554) การมีสวนรวม ในการจัดหาสื่อเพื่อพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ -จิตใจ สังคม
สติปญญา ทั้งนี้เปนเพราะเด็กปฐมวัยเปนวัยของการสรางเสริมพัฒนาการเด็กตองการประสบการณการเรียนรู การ
ฝกหัด การคนควาและทดลอง อุปกรณการเรียน ของเลน และประสบการณที่ จัดใหแกเด็กจะมี ความหมายตอเด็กมาก
ความแปลกของสี ลั กษณะ ขนาด รูปรางประเภทของอุป กรณตางๆ ที่เด็ก สั มผัสเปนสิ่งสรางเสริมการเรียนรูและ
พัฒนาการใหแกเด็กทั้งสิ้น
2.4 แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนดานการวัดและประเมินพัฒนาการ โรงเรียนควรมี
การวางแผนและกําหนดระยะเวลาในการวัด และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยครบทุกดานตามสภาพ จริงโดยวิธีการ
และเครื่องมืออยางหลากหลาย ควรมีการวางแผนและกํา หนดระยะเวลาในการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ครบทุกดานตามสภาพจริง โดยวิธีการและเครื่องมืออยางหลากหลาย มีการจัดหาคูมือหรือเอกสารเกี่ยวกับการวัดแประ
เมินพัฒนาการ จัดทําเครื่องมือใหสอดคลองกับการประเมินแตละดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญาภรณ นุชเฉย
(2551) คือ การจัดหาคูมือหรือเอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินพัฒนาการ สงเสริมใหครูผูสอนระดับปฐมวัย สามารถ
ใชวิธีการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กไดถูกตองและเหมาะสม
2.5 แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนดานการนิเทศภายใน ควรมีการประเมินผลการ
พัฒนางานตามสภาพจริง มีการวางแผนการประเมินผลการพัฒนางานนิเทศภายใน การกํา หนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
อย า งเป น ระบบ มี เ ครื่อ งมื อสื่ อ เพื่ อใช ในการนิ เทศอย า งเพี ย งพอ มี การสรุป ผลการนิ เ ทศ เพื่ อนํ า ผลไปปรับ ปรุ ง
กระบวนการทํา งานตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ นพรัตน สังขทอง (2553) ที่พบวา การนิเทศการศึกษามีความ
จํา เป น ตอการพัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา มาก เพราะการนิ เทศการศึ ก ษาเป น องคป ระกอบที่ สํ า คัญ ที่ จ ะชวยเหลื อ
สนับสนุนให กระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและบรรลุเปาหมาย เนื่องจากครูผูสอนที่เขามาทาการสอนอยูใน
โรงเรียน แต ละแหง จะมี ความแตกตางกัน ทั้งในด านความรูความสามารถในการปฏิบั ติง าน เจตคติ ที่มี ตอ วิช าชี พ
บุคลิกภาพ ความตองการ ความรับผิดชอบ ความถนัด ความเขาใจ ฯลฯ

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี
ไดขอเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
จากผลการศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี
ผูวิจัยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. สํานักงานการศึกษาเอกชน ควรจัดอบรมบุคลากร เรื่องงานวิชาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนขนาดเล็กใน
สังกัด
2. ผูบริหารสถานศึกษา ควรสนับสนุนสงเสริมใหครูและบุคลากรทางดานปฐมวัยในโรงเรียนไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
3. หนวยงานที่เกี่ยวของมีการนิเทศติดตามประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอยางตอเนื่อง
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการใชหลักสูตรระดับปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี
2. ควรมีการจัดทําวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ใน
ดานการสรางและจัดหาสื่อแหลงเรียนรูมาใชในการจัดประสบการณ

เอกสารอางอิง
กุลยา ตันติผลาผล. (2548). การจัดกิจกรรมการเรียนรูสาหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรสโปรดักส.
ณัชชา ศรีชัยรัตน. (2549). รูปแบบการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค.
วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, นครสวรรค.
ณิชกานต ทองมวนวง. (2553). แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาแพงเพชร เขต 2. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค, นครสวรรค.
เดชะ ระตระกูล. (2548). การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต 2.
วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา).มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง, ลาปาง.
ธัญญาภรณ นุชเฉย. (2550). การนาเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค, นครสวรรค.
นพรัตน สังขทอง. (2553). การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัย
เซนตจอหน, กรุงเทพฯ.
นพรัตน สังขทอง, ธนีนาฎ ณ สุนทร, และกาญจนา ภัทราวิวัฒน. (2554). การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของ
ครูปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2. วิทยานิพนธศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา).มหาวิทยาลัยเซนตจอหน, กรุงเทพฯ.
นฤชา ดุจจานันท. (2553). ขอบขายการบริหารงานวิชาการ. สืบคนเมื่อ 16 สิงหาคม 2558, จาก
http.//www.gotoknow.org/posts/352878
บุญเชิด ชานิศาสตร. (2556). การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต. (บริหาร
การศึกษา). มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพฯ.
พัชรี สวนแกว. (2549). จิตวิทยาพัฒนาการและการดูแลเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: ดวงกมล.
สมยศ กาญจนะ. (2557). แนวทางการบริหารงานวิชาการโดยใชวงจรคุณภาพในสถานศึกษา สังกัดสํา นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค, นครสวรรค.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3. (2548). ผลการประเมินภายนอกของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานละประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน). นครสวรรค.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



สิทธินนท หอยพรมราช. (2557). แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอาเภอปางศิลาทองสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาแพงเพชร เขต 2. วิ ท ยานิ พ นธ ค รุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต (บริ ห ารการศึ ก ษา).
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, นครสวรรค.
สุภ า เศวตวนั ส . (2557). แนวทางการบริหารงานวิช าการโรงเรียนขนาดเล็ ก สั ง กัด สานั กงานเขต พื้น ที่ การศึก ษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค, นครสวรรค.
แอน สุขะจิระ. (2558). การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกปญหาการบริหารวิชาการระดับ การศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา).มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,พระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
วัชรพล
Problems In the Management of Early Childhood Education the Opinions of Parents,
Anubanwatcharapol School .

ดร.วรียนันทน สิริกรกาญจนา
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัชรพล

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อหาระดับปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตาม ความคิดเห็นของ
ผูปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัชรพล และ 2) เพื่อเปรียบเทียบปญหา ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตาม
ความคิ ด เห็น ของผู ป กครองนั กเรีย นโรงเรีย นอนุ บ าลวั ช รพล จํ า แนกตามระดั บ การศึ กษา กลุ ม ตั ว อย า งเป น
ผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึง อนุบาลปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลวัชรพล จํานวน 50 คนเครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .99
สถิติที่ ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test
ผลการวิจัยพบวา
1. ปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัช
รพล โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีปญหาการ ดําเนินการสูงสุด คือ ดานการบูร
ณาการการเรีย นรู รองลงมาคื อด า นหลั กสู ต รที่ เ หมาะสม ด า นกิ จ กรรมส ง เสริ ม พั ฒ นาการด า นการประเมิ น
พัฒนาการ ดานความสัมพันธระหวางผูสอนและผูปกครอง และดานสภาพแวดลอมตามลําดับ
2. ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกันมีปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความ คิดเห็นของ
ผูปกครองนักเรียน โดยภาพรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบูรณาการการเรียนรู ตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน
Abstract
The study aims 1) to identify the problems in the management of early childhood
education as perceived by the students' parents and 2) to compare the problems in the
management of early childhood education as perceived by the students' parents in
Anubanwatcharapol School . The sample of parents from Kindergarten 1 and Kindergarten
2 were 50 parents, to collect dataused rating scale level 5. The reliability is equal to .99
The data were analyzed by percentage, mean and standard deviation and t - test.
Results of this study are:
1. At the primarylevel of education according to the opinions of parents.
Anubanwatcharapol School Overall it was found that the most problematic operations is the
integration of learning into the curriculum followed by appropriate curriculum,
development activities, development assessment, relationship between teachers and parents,
and environment respectively.
2. Parents with different levels of education, in the primary level,overall there is no
differences. When considering in each aspect, it was found that the integration of learning
has different significance statistic at level of .05 The other aspects do the same.
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในปจจุบัน พบวาโรงเรียนที่เปดสอนระดับปฐมวัยสวนใหญยังขาด
การตรียมความพรอม สวนมากมุงเนนในการสอนอานออกเขียนไดเพื่อแขงขันกับโรงเรียนอื่นๆโดยมองขามพื้นฐาน
ทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ซึ่งการกระทํา ดังกลาวเปนการฝนธรรมชาติ การเรียนรูของเด็กเนื่องจากเด็กในวัยนี้
เปนวัยที่มีสมาธิในการเรียนรูสั้น และการเรียนรูของเด็กจะ อยูในรูปของการ เรียนปนเลน การทํา กิจกรรมมากกวา
หากเด็กถูกบังคับจะทําใหเด็กไมสามารถ เรียนรูไดดีนอกจากนี้ผูปกครองยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของการ
จัดการศึกษา และการ เตรียมความพรอมของเด็ก คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ,(2547:34) ซึ่งสอดคลองกับ
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , (2544 : 1) กลาววา หากเด็กไดรับการพัฒนาไมถูกทางจะทํา ให พัฒนาการ
ลาชา และเกิดภาวะชะงักงันได แมจะไดรับการพัฒนาในระยะตอมา ผูวิจัยเปนผูรับผิดชอบโรงเรียนอนุบาลวัชรพล
จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาป ญ หาในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ของผู ป กครองโรงเรี ย นอนุ บ าลวั ช รพล
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในดานตางๆ 6 ดาน คือ 1) ดานหลักสูตรที่เหมาะสม 2) ดานกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ
3) ดานการบูรณาการการเรียนรู 4) ดานสภาพแวดลอม 5) ดานการประเมินพัฒนาการ 6) ดานความสาพันธ
ระหวางผูสอนและผูปกครองเพื่อเปนแนวทางที่จะ พัฒนาการนักเรียนทั้งทางดานร างกาย อารมณ จิตใจ สังคม
และสติปญญา ตลอดจนสราง บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดีใหเกิดขึ้นภายในโรงเรียน ประกอบกับหลักการจัด
การศึกษาที่ดี นั้นควรคํานึงถึงความคิดเห็นของผูปกครองและการมีสวนรวมดวย เนื่องจากผูปกครองเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญ ในการ ตัดสินใจเลือกโรงเรียนใหบุตรหลาน ซึ่งจํา นวนนักเรียนที่เขาเรียนในโรงเรียนยอมเปนปจจัย
สําคัญ ตอการอยูรอดของโรงเรียน จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจปญหาในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยตามความ คิดเห็นของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัชรพล เพื่อใหไดขอมูลนําไปพัฒนาใหเกิดคุณภาพ
กับเด็กตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อหาระดับปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของผูปกครอง นักเรียน โรงเรียน
อนุบาลวัชรพล
2. เพื่อเปรียบเทียบปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของ ผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัชรพล จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครอง

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของ ผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนอนุ บ าลวั ช รพล และเพื่ อเปรีย บเที ย บป ญ หาในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ตามความคิ ด เห็น ของ
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัชรพล จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครอง โดยมีรายละเอียดของวิธีการ
ดําเนินการดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึง อนุบาลป ที่ 2 ปการศึกษา
2561 ในโรงเรียนอนุบาลวัชรพล จํานวนทั้งหมด 70 คน
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึง อนุบาลปที่ 2
โรงเรียนอนุบาลวัชรพล จํานวน 50 คน โดยการสุมแบบเจาะจง
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อใชในการสอบถามผูปกครองนักเรียน
ชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึงอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลวัชรพล แบง ออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปญหาในการจัดการศึกษาระดั บปฐมวัยตามความคิดเห็นของ ผูปกครอง
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัชรพล มีลักษณะเปนแบบมาตราประเมินคา (Rating scale) ตามวิธีของ ลิเคิรท
แบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด
การสรางและการทดสอบเครื่องมือ
1. ผูวิจัยไดศึกษาและคนควาแนวทางในการสรางแบบสอบถามโดยยึดแบบสอบถาม และกําหนดประเด็น
ของคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและ นิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่วิจัย
2. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ความสมบรูณของ
แบบสอบถาม
3. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และนําแบบสอบถามที่ ปรับปรุงแลว มา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการคํานวณหาคาดัชนีความ สอดคลอง (Inaex of
Iten Objective Congruence:IOC) ไดคา IOC ตั้งแต.06 ถึง 1.00
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) จํานวน 40 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง และ
นําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach‘s Alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น .98
5. นําแบบสอบถามไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเองโดยมีขั้นตอน ในการดําเนินการดังนี้
1. ผูวิจัยเปนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัชรพล ไดทําหนังสือถึงผูปกครองขอเชิญประชุม
2. ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค และ อธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามเก็บแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง
3. ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาศึกษาตรวจสอบความถูกตองและความ ครบถวนสมบูรณ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดตรวจสอบแบบสอบถาม เพื่อใหไดแบบสอบถามที่มี ความถูกตองสมบูรณ และ ตรวจใหคะแนน
ตามเกณฑที่กําหนด หลังจากนั้นผูวิจัยไดดํา เนินการวิเคราะหผลขอมูลและ ทดสอบคาสถิติโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสาเร็จรูป ทําการวิเคราะหขอมูล เปนตอนๆ ดังนี้
1. ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับแบบสอบสถานภาพผูตอบ แบบสอบถามไดนํามาวิเคราะหโดย
การแจกแจงความถี่ การหาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตาราง และแปลผลดวยการบรรยาย
2. ตอนที่ 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาปญหาในการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยตามความคิดเห็น
ของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัชรพล ผูวิจัย ทํา การวิเคราะหโดย หาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด , 2545:102- 103)
3. การเปรียบเทียบปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของผูปกครอง นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัชรพล จํา แนกตามระดับการศึกษาใชสถิติเปรียบเทียบคาเฉลี่ย โดยการทดสอบคา (t-test)
เปรียบเทียบจําแนกตามระดับการศึกษา
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของผูปกครอง โรงเรียนอนุบาล วัชรพล
ใน 6 ดาน ผูวิจัยไดสรุปผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผล ดังนี้
1. ดานบูรณาการการเรียนรู ในสภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยเรียงลํา ดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ จัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็ก คิดคนหาคาตอบดวยตนเอง
รองลงมา คือ จัดกิจกรรมการเรียนรูใหเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาตางๆ จัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็กแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหเด็กมีสวนรวม จัดกิจกรรมการเรียนรูตามความสนใจของเด็ก จัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชวิธีเรียนปนเลน และจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ตามลําดับ
2. ดานหลักสูตรที่เหมาะสม ในสภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
7 ขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการใช ภาษาใหถูกวิธี รองลงมา คือ จัด
การศึกษาเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาเพื่อใหเด็ก อยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค จัดการศึกษา เพื่อใหเด็กรูจักการชวยเหลือผูอื่น จัดการศึกษาโดยใหเด็กลงมือ
กระทํางานดวยตนเอง จัดการศึกษา ใหเด็กพรอมที่จะเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น และจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสวน
ตางๆของรางกาย อยูใน ระดับปานกลาง ตามลําดับ
3. ดานกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ ในสภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยเรียงลํา ดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ จัดกิจกรรมสงเสริม ทักษะการอานออกเขียนได
รองลงมา คือการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กคิดแกปญหาดวยตนเอง
จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กเรียนรูในการชวยเหลือตนเอง จัดกิจกรรมที่สงเสริมสุขอนามัยของเด็ก จัดกิจกรรมสงเสริม
การกลาแสดงออกของเด็ก จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กเขียนหนังสือไดถูกตองสวยงาม จัดกิจกรรมส งเสริมดานศิลปะ
ดนตรี กีฬา จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมของชุมชนตามลําดับ
4. ดานการประเมินพัฒนาการ ในสภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ มีการประเมินพัฒนาการ โดยการสนทนากับผูปกครอง
รองลงมา มีการประเมินพัฒนาการของเด็กใหผูปกครองทราบ ประเมินพัฒนาการเด็กอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
จัดปายนิเทศแสดงผลงานเด็ก ตรวจสุขภาพ เด็ก เพื่อประเมินพัฒนาการดานรางกาย จัดบรรยากาศในหองเรียนให
นาเรียนรู มีการประเมิน พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล จัดพื้นที่ในหองเรียนสํา หรับเด็กทํากิจกรรม จัดหองเรียน
สะอาด สวยงามเปนระเบียบ และมีการใชวิธีการประเมินพัฒนาการเหมาะสม ตามลําดับ
5. ดานความสัมพันธระหวางผูสอนและผู ปกครอง ในสภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อ พิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลํา ดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ มีการเชิญผูปกครองมารวมประชุม
รับทราบเกี่ยวกับเด็ก รองลงมา คือ เยี่ยมบานเด็กเพื่อแลกเปลี่ยน ขอมูลของเด็กกับผูปกครอง ครูเปดโอกาสให
ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก ครู เอาใจใส เด็กอยางใกลชิด ประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนให
ผูปกครองทราบ จัดทําเอกสารเกี่ยวการ อบรมเลี้ยงดูเด็กแกผูปกครอง ครูอุทิศเวลาใหผูปกครองและใหคํา ปรึกษา
อยางเต็มที่ ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง ผูปกครองมีสวนรวมในการสนับสนุนการเรียน ตามลําดับ
6. ดานสภาพแวดลอม ในสภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
6 ขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ มีการจัดอาคารเรียนที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยรองลงมาคือมี
การจัดเครื่องเลนสนามที่แข็งแรงปลอดภัย มีการจัดหองเรียนที่มีอุปกรณ การเรียนการสอนเพียงพอ มีการจัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนสะอาดปลอดภัย จัดศูนยการเรียนรู สาหรับใหเด็กทํากิจกรรมที่เพียงพอ มีการจัดแหลง
เรียนรูรอบๆ โรงเรียนอยางเหมาะสม และมีการ จัดหองน้ํา หองสวมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ อยูในระดับปานกลาง
ตามลําดับ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



การทดสอบสมมติฐาน โรงเรียนอนุบาลวัชรพลปรียบเทียบระดับปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ตาม ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน โรงเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยภาพรวม ไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานการบูรณาการการเรียนรู ตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมพบความตางกัน

อภิปรายผล
ผลการวิจัย ศึกษาปญหาของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวัชรพล
มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย ดังตอไปนี้
1. ดานการบูรณาการการเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ การเรียน การสอนแบบบูรณา
การ , (2552 : ออนไลน) เปนการจัดการเรียนรูโดยใชความรู ความเขาใจ และ ทักษะในวิชาตางๆ มากกวาหนึ่งวิชา
ขึ้น ไป เพื่อแกปญหาหรือแสวงหาความรู ความเขา ใจเรื่องใด เรื่องหนึ่งทํา ใหผูเรียนไดประยุกตใช ความคิ ด
ประสบการณ ความสามารถ และทักษะตางๆ ใน เวลาเดียวกัน ทําใหไดรับความรูความเขาใจลักษณะองครวม และ
สอดคลองกับ การสอนแบบ บูรณาการ, (วรรณศิริ เหลืองถกลไทย , 2552 : ออนไลน) ไดกลาวไววา การจัดการ
เรียนรูโดยการ เชื่อมโยงเนื้อหาความรูที่เกี่ยวของจากศาสตรตางๆของรายวิชาเดียวกันหรือรายวิชาตางๆมาใชใน
การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนสามารถนาความคิดรวบยอดของศาสตรตางๆมาใชในชีวิตประจําวัน ไดสําหรับการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูตาม ความสนใจ ความสามารถ โดย
เชื่อมโยงเนื้อหาสาระของศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกันให ผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถนาความรู
ทักษะและเจตคติไปสรางงานแกปญหาและใชใน ชีวิตประจําวันไดดวยตนเอง
2. ดานหลักสูตรที่เหมาะสม ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ กรมวิชาการ, (2546 : 5 - 9)
ไดกลาวไววา การสรางหลักสูตรที่เหมาะสมพิจารณาจากวัยและประสบการณของ เด็กโดยเปนหลักสูตรที่มุงเนนการ
พัฒนาเด็กทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ สติปญญา โดยอยูบนพื้นฐานของประสบการณเดิมที่
เด็กมีอยู และประสบการณใหมที่เด็กจะไดรับ ตองมีความหมายกับตัวเด็ก เปนหลักสูตรที่ใหโอกาสทั้งเด็กปกติ เด็ก
ดอยโอกาส และเด็กพิเศษไดพัฒนา รวมทั้งยอมรับในวั ฒนธรรมและภาษาของเด็ก พัฒนาเด็กใหรูสึกเปนสุ ขใน
ปจจุบัน มิใช เพียงเพื่อเตรียมเด็กสําหรับอนาคตขางหนาเทานั้น และสอดคลองกับ สาลี รักสุทธี , (2544 : 10) ได
กลาวถึงความหมายของหลักสูตรวา เปนมวลประสบการณ หรือกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนทั้งในและนอกหองเรียน อันจะ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปลี่ยนแปลพฤติกรรม ความรู ความคิด เจตคิต และการปฏิบัติในทิศทางที่พึงประสงค
3. ดานกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีการสงเสริมใหเด็กได ทํากิจกรรมตาง ๆ
เพื่อพัฒนาพัฒนาการ สามารถชวยเหลือตนเองและแก ไขปญหาได สอดคลองกับ บูฟอรด, (Buford, 1997 : 5688
- 4;อางถึงในกนกรัตน เชษฐเจริญรัตน , 2551 : 44) ไดศึกษาเรื่อง ทัศนะของผูปกครองที่มีตอการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย พบวาสถานภาพของเด็กกอนวัยเรียน จําเปนตองเริ่มพัฒนาโปรแกรมการเรียนอนุบาล การสอนใน
ระดับปฐมวัย ควรจะไดเนน พัฒนาการทางอารมณ จิตวิทยาเด็กเปนสิ่งสําคัญที่สุด และลํา ดับตอไปคือพัฒนาการ
ทางดาน รางกาย ควรมีกิจกรรมที่จะชวยใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเองใหมากที่สุด
4. ดานการประเมินพัฒนาการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ นภเนตร ธรรมบวร, (2549 : 17)
กลาวไววา การประเมินพัฒนาการของเด็ก หมายถึง กระบวนการสังเกตการณ บันทึก และรวบรวมขอมู ลจาก
ผลงานและวิธีการที่นักเรียนทํา เพื่อเปนพื้นฐานสาหรับการตัดสินใจ ในการศึกษาถึงผลกระทบตอนักเรียนเหลานั้น
การประเมินผลจากสภาพจริงจะไมเนนเฉพาะการ ประเมินทักษะพื้นฐาน แตจะเนนการแสดงออก ที่ เกิดจากการ
ปฏิบัติงานตามสภาพจริง นอกจากนั้นยังเนนการประเมินพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนที่เกิดจากการใหนักเรียนเปน
ผูคนพบ ขอความรู สรางองคความรูดวยตนเองและรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมิน พัฒนาการทาง
สังคมของเด็ก เปนการเลนของเด็กแตละเหตุก ารณอาจจะใหเรื่องราวนอยมาก เกี่ยวกับตัวเด็ก อยา งไรก็ตาม
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รูปแบบที่เกิดขึ้น จากการสังเกตหลายๆ ครั้ง จะชวยใหครู ทราบถึงพัฒนาการทางอารมณ จิตใจ และสังคมของเด็ก
ในการประเมินผลการพัฒนาการทางสังคม ของเด็ก ครูควรทําการสังเกตเด็กในขณะที่เด็กกําลังมีปฏิสัมพั นธกับ
เพื่อน หรือขณะเลนกลางแจง มากกวาการเลือกสังเกตเด็กในขณะที่เด็กเลนคนเดียว นอกจากนั้นครูควรเอาใจใสกับ
คําพูดที่เด็ก แสดงออกเกี่ยวกับความรูสึกระหวางเพื่อน
5. ดานความสัมพันธระหวางผูสอนและผูปกครอง ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับเยาวพา เดชะ
คุปต, (2542 : 118 - 119) ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของครูปฐมวัยกับ ผูปกครองไวดังตอไปนี้ เพื่อใหผูปกครอง
เขาใจลูกของตนเองไดดีขึ้น และเขาใจเกี่ยวกับการเรียน การสอนชั้นเด็กเล็กของครูเปนอยางดี การติดตอผูปกครอง
จึงเปนเรื่องที่ตองเตรียมการ ซึ่งครูอาจ ทําในลักษณะตอไปนี้
1. กอนจะรับเด็ก ควรใหความรูแกผูปกครองเกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค และแนวการเรียนการสอน
ชั้นเด็กเล็ก
2. พยายามหาโอกาสพูดคุยสนทนากับผูปกครองทั้งอยางเปนทางการและไมเ ปน ทางการ ถึงลักษณะ
พฤติกรรมทั้งที่เปนปญหาและไมเปนปญหาของเด็ก ในขณะที่อยูที่โรงเรียน และอยูที่บาน การพูดคุยอยางไมเปน
ทางการอาจจะชวยพบปะกับผูปกครองตอนเชาหรือตอนเย็น เมื่อผูปกครองมาสงและรับนักเรียน สวนการพูดคุย
อยางเปนทางการ คือการจัดประชุมผูปกครอง เปนกลุมยอยๆ อาจทําในชวงปดเทอมแลวหรือระหวางเทอมก็ได
3. จัดเวลาและหาโอกาสใหผูปกครองไดเขาสังเกตการณการเรียนการสอน
4. จัดกิจกรรมใหผูปกครองที่มีอาชีพและประสบการณที่มีคุณคาทางการศึกษา และสนใจมาพูดคุยเลา
ประสบการณใหนักเรียนฟง เชน ผูปกครองที่เปนตํารวจ พอครัว แมคา หรือ คนกวาดถนน เปนตน
5. จัดผูปกครองอาสาสมัครเขามาชวยเหลือกิจกรรมในโรงเรียนตามความถนัด เชน ชวยเลี้ยงดูเด็ก
ปรุงอาหาร หรือทําของเลนใหเด็ก
6. จัดทําเอกสารหรือสิ่งพิมพที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนชั้นเด็กเล็กใหกับ ผูปกครอง
7. ไปเยี่ยมบานเด็กเพื่อพบปะสนทนากับผูปกครองของเด็กในยามปกติ ตลอดจนในยามเจ็บปวยหรือ
เดือดรอน
6. ดานสภาพแวดลอม ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ กรมวิชาการ, (2540 : 101) ไดกลาววา
การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา มี ความสําคัญตอเด็กเนื่องจากธรรมชาติของเด็กวัยนี้
สนใจจะเรียนรู คนควา ทดลอง และตองการ สัมผัสกับสิ่งแวดลอมรอบตัว ดังนั้นการจัดเตรียมสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสมตามความตองการของ เด็ก จึงมีความสําคัญที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กมาก เด็กสามารถ
เรียนรูจากการ เลนที่เปนประสบการณตรงที่เกิดจากการรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 จึงจําเปนตองจัดสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียนใหสอดคลองกับสภาพ และจุดมุงหมายของหลักสูตร เพื่อสงผลใหบรรลุจุดมุงหมายใน การพัฒนาเด็ก
โดยในการจัดสภาพแวดลอมจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. ความสะอาดปลอดภัย
2. ความมีอิสระอยางมีขอบเขตในการเลน
3. ความสะดวกในการทํากิจกรรม
4. ความพรอมของอาคารสถานที่ เชน หองเรียน หองน้ําหองสวม สนามเด็กเลน
5. ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้ําหนัก จํานวน สีของสื่อและเครื่องเลน
6. บรรยากาศในการเรียนรู การจัดและมุมประสบการณตางๆ
7. ผลเปรียบเทียบระดับปญหาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของ ผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัชรพล จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูปกครองที่มี ระดับการศึกษาตางกัน มีปญหาในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย โดยภาพรวมไมตางกัน เมื่อ พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบูรณาการการเรียนรู แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน ดานอื่นๆ ไมพบความตางกัน สอดคลองกับ กัญญนัช แยมประยูร, (2549)
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ไดศึกษา ปญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียนพบวางานบริหารงบประมาณ และงานบริหารงานบุคคลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการศึกษาปญหาในการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาล
วัชรพล ผูวิจัย คนความีประเด็นเสนอแนะในการนําไปใชดังนี้
1.1 ดานการบูรณาการการเรียนรู พบวา ขอที่มีปญหาการดํา เนินการมากที่สุดคือ การ จัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหเด็กคิดคนหาคํา ตอบดวยตนเอง ควรใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็ก ไดเคลื่อนไหว เลน สํารวจ
สังเกต คนควา คิดคนหาคําตอบดวยตนเอง และจัดงบประมาณในการ จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
1.2 ดานหลักสูตรที่เหมาะสม พบวาขอที่มีปญหา การดํา เนินการมากที่สุดคือ การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการใชภาษาใหถูกวิธี ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเนนการใชภาษาอยางถูก วิธี และเหมาะสมกับวัยใหแกเด็ก
จัดใหมีการอบรมหลักสูตรใหม ๆ ใหกับครูอยูเสมอ
1.3 ดานกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ พบวา ขอที่มีปญหา การดําเนินการมากที่สุดคือ จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะ
การอานออกเขียนได ควรจัดงบประมาณในการสั่งหนังสือสําหรับเด็ก ใหเด็กไดอานและสงเสริมทักษะการเขียนตอไป
1.4 ดานการประเมินพัฒนาการ พบวา ขอที่มีปญหาการดําเนินการมากที่สุดคือ การ ประเมินพัฒนาการ
โดยการสนทนาผูปกครอง ควรมีการประ เมินพัฒนาการของเด็ก โดยการ สนทนากับผูปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผูปกครอง และมีการแจงผลการประเมิน พัฒนาการของเด็กใหผูปกครองทราบพัฒนาการของเด็ก
วาไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วาง ไวหรือไม
1.5 ดานความสัมพันธระหวางผูสอนและผูปกครอง พบวา ขอที่มีปญหา การ ดําเนินการมากที่สุดคือการ
เชิญผูปกครองมารวมประชุมรับทราบเกี่ยวกับเด็ก เพราะผูปกครองตอง ทํางานหาเลี้ยงครอบครัว ไมมีเวลามารวม
ประชุม ควรจัดใหผูปกครองมีบทบาทกับทางโรงเรียนให มากขึ้น ครูมีการเยี่ยมบานเด็กอยูเปนประจํา เพื่อสราง
ความสัมพันธระหวางครูและผูปกครอง
1.6 ดานสภาพแวดลอม พบวาขอที่มีปญหา การดํา เนินการมากที่สุดคือ การจัดอาคาร เรียนที่มั่นคง
แข็งแรง ปลอดภัย ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่ม ในการสรางอาคารเรียนที่แข็งแรง ปลอดภัยกับเด็ก
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปญหาในการศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของ ผูปกครองนักเรียน
โรงเรียน เพื่อใหไดขออนุบาลวัชรพล มูลเกี่ยวกับปญหาการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรศึกษาความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
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การศึกษาไทยในเอเชีย วิสัยทัศน แนวทางการจัดการเรียนรู และแนวโนมการเปลี่ยนแปลในอนาคต
Thai education in asia vision, learning management approach, and future change trends

นันทนธร บรรจงปรุ

ผูวิจัย

บทคัดยอ
บทความวิชาการเรื่อง การศึกษาไทยในเอเชีย วิสัยทัศน แนวทางการจัดการเรียนรู และแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต เปนบทความวิชาการที่แสดงถึงแนวทางการจัดการศึกษาของไทย โดยมีการเปรียบเทียบกับ
การศึกษาของประเทศชั้นนําในเอเชีย และมีแนวทางในการขับเคลื่อนการศึกษาสูยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในอนาคต ผลสรุปของบทความวิชาการพบวา ดานวิสัยทัศนประกอบดวย 1) การพัฒนา
เรื่องการเขาถึงโอกาสทางการศึกษาในทุกพื้นที่ 2) การพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา สวนดานแนวทางการจัดการ
สอนนั้นจะประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางของสถานศึกษา ที่ สามารถปรับใหเหมาะสมกับบริบท
ซึ่งหลักสูตรควรเกิดจากการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ 2) ทุกระดับ
ของการศึกษาตองพัฒนาองคความรูที่สอดรับกับ การนําไปใช โดยมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เปนตัวชี้วัดในการ
พัฒนาทักษะไปสูอาชีพที่ยั่งยืน และสุดทายดานแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตประกอบดวย 1) กฎเกณฑใหม
ของโลก 2) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัล 3) การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร 4) สภาวะอากาศของโลก
5) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย
คําสําคัญ : การศึกษาไทยในเอเชีย วิสัยทัศน แนวทางการจัดการเรียนรู แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
Abstract
Academic article on Thai education in asia, vision, learning management approach
and future change trends were an academic article showing the way of studying Thai
education with comparison with the study of leading countries in asia. And this article had a
way to drive education into the digital age for future development and educational change.
The summary of academic articles found that vision consists of 1) Development of access
to educational opportunities in all areas. 2) Development of educational personnel. The
guidelines for teaching management consist of 1) The development of the core curriculum
of educational institutions that can be adjusted to suit the context of the curriculum should
be due to the participation of stakeholders and the educational management of educational
institutions. 2) All levels of education must develop knowledge that was compatible with
the application with the skills of the 21st century. Indicators for developing skills to a
sustainable career and finally the future trend of change consists of 1) New rules of the
world. 2) Digital technology advances. 3) Demographic changes. 4) Global weather
conditions. 5) Changes that occur within Thailand.
Keywords : Thai education in Asia, Vision, Learning management approach, Future
change trends
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บทนํา
การศึกษาคือกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษาเปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนา
ประเทศ ปจจุบันสังคมโลกและสังคมไทย กําลังเขาสูยุค ดิจิทัลซึ่งเปนยุคที่มีความซับซอนและมีการเปลี่ยนแปลงใน
โครงสรางทางสังคมอยางรวดเร็ว ประเทศไทยมีการใชงบประมาณกับการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง แตผลที่เกิด
ขึ้นกับระดับคุณภาพของการศึกษาในประเทศไทยยังไมมีคุณภาพ และยังขาดทุนกับการลงทุนในการศึกษา จากการ
รายงานผลของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปรียบเทียบสมรรถนะในการแขงขัน
ที่สะทอนใหเห็นถึงสถานภาพของประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ โดยใชดัชนีตัวชี้วัดของ สถาบันเพื่อพัฒนาการ
จัดการ (International Institute For Management Development : IMD) ในป 2561 IMD [1] ไดจัดอันดับ
ความสามารถในการแขงขันดานการศึกษา ซึ่งเปน 1 ใน 5 ของปจจัยยอย ในปจจัยหลักดานโครงสรางพื้นฐาน
ประเทศไทยมีอันดับดานการศึกษาอยูในอันดับ 56 ลดลง 2 อันดับเมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 หากเปรียบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน พบวา ไทยมีอันดับดีกวาอินโดนีเซียและฟลิปปนส (อันดับ 57, 61) สวนมาเลเซียและ
สิงคโปร ไดอันดับดีกวาประเทศไทย (อันดับ 34,2) โดยสิงคโปรมีสมรรถนะดานการศึกษาสูงเปนอันดับ 2 ของโลก
สงผลใหการศึกษาของประเทศไทยตองเรงปรับเปลี่ยนแนวทางทางการศึกษา และการศึกษาตองแสดงแนวทางที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งไมใชแคในเอเชีย แตตองเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเขากับสังคมโลก และให
การศึกษาเปนพื้นฐาน โดยสงเสริมความสามารถสรางสรรคผลิตผลงานใหสอดคลองกับความตองการและบริบทของ
สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในระดับโลก
1. กฎเกณฑใหมของโลก
กฎเกณฑใหมของโลกสงผลใหทุกประเทศ ทุกพื้นที่ตองปรับตัว ระบบการเงินของโลกและวิกฤตเศรษฐกิจ
ที่ผานมาไดสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลกทั้งดานการคา การลงทุน
การเงิน สิ่งแวดลอม และอํานาจทางเศรษฐกิจ (Economic Power) ในป 2559 ประเด็นสําคัญที่สงผลให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริการและสหภาพยุโยป ยังคงเปนเสาหลักในระบบเศรษฐกิจ
ระดับโลก โดยเรื่องของการขยายตัวทางการเงินระหวางประเทศ มีการคาดการณวา อีก 30 ปขางหนา [2] จะมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดขึ้น กับขนาดของเศรษฐกิจโลก ในป 2590 โดยเอเชียอยูในพื้นที่ที่ดีกวาภูมิภาคที่กําลัง
พัฒนาในพื้นที่อื่น ๆ แตทั้งนี้ มีการชะลอตัวของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศจีนยังคงเปนผูนําทางเศรษฐกิจ ของโลก โดยทั้งสองประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ มากกวาครึ่ง
ของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในโลก
2. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัล
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี เปนแรงผลักดันทางดานเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในชองทางการเรียนรูทุกรูปแบบ เทคโนโลยีที่เปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญ โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ หรือที่เรียกวา เอไอ (AI) ทําใหเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางมากในทุกดานของการศึกษา โดยที่
AI สามารถคิดอานแทนมนุษยไดในบางเรื่อง แตไดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เอไอ ใหตอบสนองและมีความ
ใกลเคียงกับการเปนมนุษยมากยิ่งขึ้น ยกตัวอยางเชน ระบบพี่เลี้ยงอัตโนมัติที่ใชขอมูลจากระบบวิเคราะหขอมูลใน
การใหคําแนะนําผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน โปรแกรมพูดคุยอัตโนมัติ (Chatbot) รวมถึงระบบเศรษฐกิจ
แบงปน (Sharing economy) ทําใหเกิดแนวโนมทางดาน Crowd sourcing ซึ่งแบงไดในกลุมหลักๆ ไดแก การ
รวบรวมขอมูลและสติปญญา การรวบรวมแรงงาน การรวบรวมเงินทุน การรวบรวมผูคนเพื่อความรูสึกเปนชุมชน
การรวบรวมองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนที่มีความรูและประสบการณหลากหลาย [3]
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3. การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก มีผลกระทบตอการพัฒนาในประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และมีความเหลื่อมล้ํามากขึ้น ในขณะที่โครงการสรางการผลิตเปลี่ยนจากการใชแรงงาน เปนการใชองคความรูและ
เทคโนโลยีมากขึ้น ในปจจุบันจํานวนผูสูงอายุและสัดสวนผูสูงอายุ (ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป) ของประเทศไทย
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ รวดเร็ว ทําใหโครงสรางประชากรของประเทศไทยกําลังเคลื่อนเขาสูระยะที่เรียกวา "ภาวะ
ประชากรผูสูงอายุ (Population Aging)" อันจะมีผลตอสภาพทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจและการจางงาน ตลอดจน
การจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอยางตอเนื่องในระยะยาว สงผลกระทบตอระบบการศึกษา
ซึ่งการกําหนดแผนระยะยาวที่เหมาะสมและเปนรูปธรรมสําหรับการเปลี่ยนและพัฒนาการศึกษา ตองเปนเรื่อง
เรงดวน ทั้งของรัฐและประชาคมตาง ๆ วามีความสําคัญในลําดับตน [4]
4. สภาวะอากาศของโลก
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ [5] ไดประเมิน ผลตอการพัฒนา
ประเทศไทยทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ โดยกลาวถึงวิกฤติดานสิ่งแวดลอม เปนเรื่องที่สงผลสําคัญทาง
ธุรกิจ การศึกษารูปแบบการดําเนินงานที่ไมคํานึงถึงสิ่งแวดลอมจะเปลี่ยนจากความรับผิดชอบตอสังคมไปสูจุดตกต่ํา
สาเหตุของสภาวะอากาศเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก สงผลใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวนในชวง 20 ปที่
ผานมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.4 องศาเซลเซียสตอทศวรรษ ทําใหสภาพอากาศแปรปรวนกอใหเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ที่รุนแรง เชน การแยกตัวของเปลือกโลก ทําใหเกิดแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย
ภัยแลง และไฟปา ตามลําดับ นอกจากนี้ยังคงมีสภาวะที่ไมปกติทางความมั่นคงดานอาหารและดานพลังงานของ
โลกซึ่งมีแนวโนมจะเปนปญหาสําคัญ ความตองการทางพลังงานมีแนวโนมมากขึ้นจากการเพิ่มจํานวนของประชากร
โลก แต การสรา งพลัง งานและการผลิ ต อาหารลดลง ตามขอจํา กั ด ดา นพื้น ที่ ดา นเทคโนโลยี และสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมศิ าสตร
5. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู
ในเกณฑไมดี ภาคเกษตรเปนแหลง ผลิตรายไดหลักของประชาชนสวนใหญในประเทศ และเปนฐานในการสราง
มูลคาเพิ่ ม ของภาคอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงดานสภาวะทางสังคมในประเทศไทย กําลั ง กาวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ จากการมีโครงสรางทางประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น วัยเด็กและวัยทํางานลดลง การเปลี่ยนแปลง
สภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลให เกิดปญหาทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมรุนแรงกระทบตอผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานการ
บริหารจัดการการพัฒนาประเทศ ประชาชน มีความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น แตความขัดแยงทางการเมืองความไม
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใตยังคงอยูและสงผลตอเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของนานาชาติ แตขีดความสามารถ
ในการปองกันการทุจริตตองปรับปรุงอยางมาก
จะเห็นไดวาแนวโนมของสังคมโลกและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 [6] มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก รวมถึง
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย ในศตวรรษที่ 21
โดยมีผูที่นําเสนอแนวคิดของสังคมโลกหลังโลกาภิวัตน ของ จอหน นาสบิท [7] ไดสรุปแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ระดับโลกไว ดังนี้
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ตารางที่ 1 แนวคิดของสังคมโลกหลังโลกาภิวัตน
สังคมโลกกอนโลกาภิวัตน
สังคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีที่ใชมือชวย
เศรษฐกิจระดับประเทศ
รวมอํานาจแบบศูนยกลาง
การชวยเหลือของสถาบัน
ประชาธิปไตยแบบมีผูแทน
ธุรกิจในครัวเรือน
มีขอจํากัด

สังคมโลกหลังโลกาภิวัตน
สังคมขอมูลขาวสาร
เทคโนโลยีชั้นสูงสูระบบสัมผัส
เศรษฐกิจระดับโลก
การกระจายอํานาจ
การชวยเหลือตนเอง
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
ธุรกิจเครือขาย
มีหลายทางเลือก

ที่มา : (John Nasbitt, 2014)
การจัดการศึกษาในยุคที่เปลี่ยนผานไปสูยุคดิจิทัล
ปจจัยสําคัญที่เปนความหวังของประเทศคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งถือเปนการพัฒนาตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา ในยุค
การศึกษาที่เปลี่ยนผานไปสูยุคดิจิทัล มีผูกลาวไววา “ยุคดิจิทัลเปลี่ยนโลก” (The New Digital Age) นอกจากนี้
แลวยังถูกเรียกในชื่ออื่น ๆ อีกวาเปน “ยุคโลกไรพรมแดน” (Borderless world) “ยุคโลกาภิวัตน” (Globalization)
[8] ในระดับการศึกษาปลายน้ําตองผลิตคนที่มีคุณภาพ มีทักษะฝมือเขาสูตลาดงานและการแขงขันในเอเชีย ดังนั้น
อุดมศึกษาจึงตองมีการปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมสําหรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป มีการกําหนด
ยุทธศาสตรของอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปน พลเมืองโลก โดยในป พ.ศ. 2558 ทาง สํานัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดยุทธศาสตรหลักในการเตรียมความพรอมไวในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ใน 3 ยุทธศาสตรหลักใหญ ๆ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2553) [9] คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล โดยการเพิ่มสมรรถนะ
ดานการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับที่ใชในการทํางานได พัฒนาทักษะดานการประกอบวิชาชีพและ
การทํางานขามวัฒนธรรมของบัณฑิตไทย โดยสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและวัดผลการเรียนการสอน
ตั้งแตขั้นพื้นฐาน อาชีวะและอุดมศึกษา รวมถึงภาษาและความรูเกี่ยวกับ การเปนพลเมืองของภูมิภาคเอเชีย และ
โลก การวิจัยดานเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถายโอนหนวยกิตระหวางกัน ตลอดจนการสงเสริมให
นักศึกษาไทยไดแสดงความสามารถในเวทีระดับนานาชาติ จัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักในการเปนพลเมือง
ของภูมิภาคเอเชีย และโลก
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชีย โดยการ
พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะสากลโดยเพิ่มสัดสวนอาจารยระดับปริญญาเอกใหสูงขึ้น สงเสริมใหมีศูนยความเปน
เลิศของแตละมหาวิทยาลัยสรางเครือขายดานการวิจัยรวมกันกับหนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งการ
วิจัยในประเทศและการวิจัยในตางประเทศ รวมถึงการสนับสนุนการวิจัยในระดับปริญญาเอก และทุนวิจัยที่เผยแพร
ในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค วารสารวิชาการระดับนานาชาติ การเปดหลักสูตรนานาชาติในสาขาที่เชีย่ วชาญ
และเปนที่ตองการของตลาดในเอเชีย สงเสริมการจัดหลักสูตรการสอนเปน 2 ภาษาใหมีความรวมมือทางวิชาการ
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ระหวางอุดมศึกษาไทยกับอุดมศึกษาเอเชีย ตลอดจนการพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมใหมี
ความเปนนานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 3 คือ การสงเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในภูมิภาคเอเชีย เชน ใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน การพัฒนาศูนยขอมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาไทยในเอเชีย ดังนั้น
เพื่อใหสอดรับกับยุทธศาสตรและแนวทางปฏิบัติดังกลาวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อุดมศึกษาไทยควรมีการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในยุคนี้การศึกษาสําหรับการเปลี่ยนผาน
ไปสูยุคดิจิทัลมีการวิเคราะหไวดังนี้
ตารางที่ 2 การจัดการศึกษากอนเขาสูยุคดิจิทัลและการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล [10]
การจัดการศึกษากอนเขาสูยุคดิจิทัล
การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล
ผูสอนทําหนาที่เปนแหลงการเรียนรู
มีแหลงเรียนรู ที่หลากหลาย สามารถเรียนได ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
การเรียนรูเกิดขึ้นไดในหองเรียน
ทุกสถานที่เปนการเรียนรูที่ตลอดชีวิต
การเรียนรูที่มีขอบเขต โอกาส และเวลาของผูเรียนที่ เกิดโอกาสการเรียนรูอยูตลอดเวลา เทาเทียม
จะเกิดการเรียนรู และความตองการของแตละคน และมีความคงที่ในการเรียนรู
แตกตางกัน
องคความรูและประสบการณการเรียนรูเกิดขึ้นจาก การจัดการเรียนรูที่มาจากชั้นเรียน และไปสูสังคม สูโลก
สถานศึกษา
ภายนอกเป น การเรี ย นรู ทั้ ง ชุ ม ชนและมี ค วามเป น
มาตรฐาน
ผูสอนเปนผูสงผานความรูทางตรง และทางออม
เปนการเรียนรูดวยตนเอง เกิดการเรียนรูดวยตนเอง
การจัดการเรียนรูเนนความรูและทักษะกระบวนการ การเรีย นรูโ ดยฝ กปฏบั ติ เพื่ อใหเกิด ความคิด วิ เคราะห
ทางการปฏิบัติ
สังเคราะหและความคิดสรางสรรค
ที่มา : (สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู, 2560)
การศึกษาไทยในเอเชีย วิสัยทัศน แนวทางการจัดการเรียนรู
วิสัยทัศนที่จะนําพาการศึกษาของประเทศไทย ใหไปสูจุดที่พัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนรูปธรรมและ
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน มีดังนี้
1. การพัฒนาเรื่องการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษาในทุกพื้นที่ กลาวคือ ทุกคนตองได โอกาสไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง มีสถานศึกษาใน
สังกัดทุกระดับ ทุกประเภท อยางทั่วถึงกระจายอยูในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีหนว ยงานกลางในการบริหารจัดการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลเพื่อสราง
โอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และมี การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทําใหผูเรียนมีโอกาสใน
การฝกประสบการณและการประกอบอาชีพ และนโยบายการคาเสรีในเวทีตาง ๆ เชน ประชาคมอาเซียน องคการ
การคาโลก เปดโอกาสใหภาคการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งโอกาสในการเปนศูนยกลางทางการศึกษา ( Education
Hub) [11] ของภูมิภาค
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2. การพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา บุคลากรของสถาบันการศึกษา ตองมีความรูความเชี่ยวชาญ เขา
รวมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการผลิตนวัตกรรมที่เพิ่มมูลคาสินคาและบริการการศึกษาไทยจึงมีโอกาสใหม
ๆ ดังปรากฏในนโยบายตาง ๆ อาทิ กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป กําหนดใหมีหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน
เสริมสรางความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ สรางจิตสํานึกของคนในชาติ รวมถึงนโยบาย Thailand 4.0 [12] ที่เนน
การพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหมีความกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
และยังตองสรางผลลัพธที่เกิดกับผูเรียนในดานคุณลักษณะที่พึงประสงคอยางเปนรูปธรรม โดยผลงานวิจัยเพื่อสราง
องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ยังไมสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางคุมคา
ผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเปนกําลังแรงงานที่สําคัญ แตสวนใหญจะยังมุงศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ทําให
ขาดแคลนกําลังแรงงานระดับฝมือ
3. การพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อการจัดทําตัวชี้วัดดานการศึกษา ที่สะทอนการเขาถึงโอกาสทางการ
ศึกษา ความเทาเทียม คุณภาพ ประสิทธิภาพ และ การตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง ที่มีความสอดคลองกับ
บริบทของประเทศไทย สามารถตอบโจทย การพัฒนาการศึกษาของประเทศ และสามารถแกไขปญหาการศึกษาได
ตรงตามตัวชี้วัด สะทอนปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน
4. กําหนดทิศทางและเปาหมายการศึกษาเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ ภาคสวนตาง ๆ ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย โดยนํารูปแบบความเปนหุนสวนการศึกษาระหวาง
ภาครัฐกับเอกชน (Public – Private Partnerships in Education in Thailand) มาใชเปนแนวทางใหภาครัฐกับ
เอกชน ไดรวมมือกันทํางานเพื่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ดวยการมีหนวยประสาน (Delivery Unit) เปน
หนวยดําเนินงานสรางความเขาใจ และประสานความตองการ ระหวางภาครัฐ - ภาครัฐ ภาครัฐ - ภาคเอกชน และ
เอกชน-เอกชน เพื่อสงเสริมใหเกิด ความเขาใจรวมกันถึงเปาหมายของการศึกษาไทย และเล็งเห็นถึงความสําคัญ
และคุณคาของ การเปนหุนสวนการศึกษาที่จะรวมกันพัฒนาไปสูความสําเร็จของเปาหมาย การศึกษาชาติ ตอไป
แนวทางการจัดการเรียนรู
การพัฒนาการศึกษาของไทยใหมสี มรรถนะดานการศึกษาสูงขึ้นในเวทีสากล มีแนวคิดดังนี้
1. ควรขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอยางจริงจังและตอเนื่อง ใหมีการพัฒนา หลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนโดยใชวิทยาศาสตรเปนฐานในการเรียนรู ใหสอดคลองกับ บริบทของประเทศไทย โดยนําสมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21 เปนแนวทาง ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การเรียนรู โดยใชเทคโนโลยี เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน และเนนการเรียนรูของเด็กเพื่อพัฒนาให
ผูเรียน มีกระบวนการคิดวิเคราะห มีทักษะทางภาษา การอาน การคิด การคํานวณอยางปนรูปธรรม มองเห็นภาพที่
เกิดขึ้นชัดเจน
2. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เนื่องจากครูเปนหัวใจสําคัญของการ
ตอบโจทยปญหาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง การแกไข ปญหาอัตราครูตอนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศไทยอยู
ในระดับต่ํา
3. กําหนดทิศทางการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการ ของตลาดแรงงาน และควร
กําหนดหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงาน ที่เกี่ยวของ เพื่อเนนหลักสูตรที่ตอบสนองทั้งเศรษฐกิจ
หลักของประเทศและ เศรษฐกิจ ของทองถิ่น หรืออาจจะเปดสาขาใหมที่สะทอนถึงความตองการในอนาคต รวมถึง
การพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน ทั้งทักษะดานภาษา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคปจจุบัน
4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรการลงทุนทางการศึกษา โดยมีการบริหาร จัดการศึกษาที่เปนธรรมและมี
ความโปรงใส เนื่องจากปญหาคอรัปชั่นในภาครัฐ เปนตัวฉุดรั้งอันดับความสามารถของไทยทําใหงบประมาณไมถึง
ผูเรียน และสงผล ตอคุณภาพทางการศึกษา
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5. สงเสริมใหมีการกระจายอํานาจดานการศึกษา โดยการเพิ่มอิสระให สถานศึกษา และสงเสริมใหเกิดการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และรัฐควรปรับลดบทบาทจากการเปนผูจัดการศึกษาไปเปนผูใหบริการหรือผูกํากับ
ดูแลที่มีหนาที่ สงเสริม การแขงขันที่เปนธรรม เพื่อใหการบริหารจัดการมีความคลองตัวมากขึ้น
6. เพิ่มการจัดสรรงบประมาณการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง นวัตกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เปนการปฏิรูปประเทศไปสูยุคไทยแลนด 4.0
7. สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูสูงอายุ เพื่อเตรียมรองรับการเพิ่มขึ้น ของผูสูงอายุในอนาคตโดยการ
จัดตั้ง “ศูนยการศึกษาเรียนรูสําหรับผูสูงอายุในชุมชน” เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองไดเทาที่
จําเปน พัฒนาจิตใจ ใชเวลาวาง ใหเปนประโยชน สามารถใชทักษะเทคโนโลยีการสื่อสารที่จําเปน และสามารถใช
ชีวิตอยางมีคุณคาในชวงบั้นปลายของชีวิต
สรุปไดวา สิ่งที่เกิดขึ้นลวนสงผลตอการ จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย รวมถึงความสามารถในการ
แขงขันดานการศึกษาของไทยที่ยังเปนรองประเทศอื่นอีกมาก โดยเฉพาะประเทศในเอเชีย นอกจากนี้ ปจจัย
แวดลอมตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออม เชน โครงสรางประชากรไทยที่เปลี่ยนแปลงไป มีอัตราการเกิดลดลงและมี
จํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้น สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งการเปนสังคมยุคขาวสาร หรือยุค
ดิจิทัล ลวนสงผลตอระบบการศึกษาที่จะตองตั้งรับและวางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหสามารถอยู
ไดในสังคมไทยและสังคมโลกอยางมีคุณภาพ โดยมีขอมูลเปรียบเทียบแนวทางการจัดการเรียนรูและวิสัยทัศนในการ
พัฒนาการศึกษา ของแตละประเทศชั้นนําในเอเชีย ดังนี้
ตารางที่ 3 วิสัยทัศนในการจัดการศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนรู
วิสัยทัศน
แนวทางการจัดการเรียนรู
The Future of Talent in Singapore 2030 1. เนนคุณภาพผูเรียน การมีสวนรวมการบริการผูอื่น
1.
การสรางความตางใหกับชีวิตและพลเมืองสิงคโปร
สิงคโปร [13]
1) การศึกษาภาคบังคับ 9 ป และเรียนฟรี (615 ป)
2) รวมอํ า นาจสู ส ว นกลางการบริ ห ารโดย
กระทรวงศึกษาธิการ
3) มีการทํางานที่ประสานกันระหวางกระทรวง
ศึกษาฯ สถาบันผลิตครู และโรงเรียน

2.
จีน

The love for motherland, for people, for
labour, for science, and for socialism
รั ฐ สร า งความแข็ ง แกร ง ด า นอารยธรรมทาง
จิตใจของนักสังคมนิยม (Socialist Spiritual
Civilization) โดยการสงเสริมการศึกษาในเรื่อง
อุดมการณขั้นสูง จริยธรรม ความรูทั่วไป ความ
มีวินัย รัฐสนับสนุนใหผูเรียนมีคุณธรรมความ
เปนพลเมืองดี (Civic Virtue) คือรักแผนดินแม
รักประชาชน รักแรงงาน รักวิทยาศาสตร และ
รักสังคมนิยม (UNESCO. World Data on
Education. 7th edition,2010/2011)

2. ผูเรียนมีพื้นฐานมั่นคงดานการอาน เขียน คิดคํานวณ
วิจารณญาณ และพัฒนาตนแบบองครวม
3. จัดโปรแกรม หลักสูตร และชนิดโรงเรียนตามศักยภาพ
ผูเรียน และเพิ่มความสามารถทางภาษาตางๆ
4. กลยุทธความสําเร็จ : Teach Less Learn More
และ ICT
5. ระบบประเมิน : โครงงาน สมรรถนะการทํางานแบบ
องครวม
1. การศึกษาเปนเครื่องมือสรางความแข็ง แกรงทาง
จิ ต ใจของนั ก สั ง คมนิ ย ม รั ฐ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาเพื่ อ
ความมีคุณธรรมและเปนพลเมืองดี
2. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และนํารองเมื่อ
ป ค.ศ.2001 เพื่อสรางระบบมาตรฐานหลักสูตรสําหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. กฎหมายการศึกษาภาคบังคับ แกไขเพิ่มเติม ค.ศ.
2006 ให การศึ กษาภาคบั งคั บขยายเป น 9 ป แบบให
เปลาและใหสภาแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ในการแนะนํา
การจัดการศึกษาภาคบังคับ และใหรัฐบาลของประชาชน
ในทองถิ่นทําหนาที่บริหารการศึกษาภาคบังคับตามแผน
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4.
ญี่ปุน

วิสัยทัศน

แนวทางการจัดการเรียนรู

มุ ง สู ค วามสมบู ร ณ ทุ ก ด า นของแต ล ะบุ ค คล
มี ค วามรู คู คุ ณ ธรรม และมี สุ ข ภาพแข็ ง แรง
ดํารงชีวิตอยางเปนสุขในสังคมประชาธิปไตยที่
มีสันติภาพ คานิยมที่พึงประสงค คือ ความ
ยุ ติ ธ รรมและรั บ ผิ ด ชอบ ความเสมอภาค
ระหวางชายหญิง รักบานเกิด รวมมือกับชุมชน
มี จิ ต สาธารณะรั ก ชี วิ ต รั ก ธรรมชาติ อ นุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมเคารพประเพณีดั้งเดิม รักชาติและ
ถิ่ น เกิ ด ยอมรั บ ประเทศอื่ น อาสาสร า ง
สันติภาพและความเจริญใหสังคมโลก [14]

1. มี ก ารกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษา โดยบั ญ ญั ติ
จุ ด มุ ง หมายของการศึ ก ษาไว ใ นกฎหมายแม บ ท
การศึกษา
(The Fundamental Law of Education) และจัดทํา
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย การ
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร มั ธ ย ม ศึ ก ษ า โ ด ย
กระทรวงศึกษาธิการเรียกวา Courses of Study ซึ่ง
ปรับปรุงเปนระยะ ๆ ทุก 10 ป เพื่อใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. การบริหารการศึกษาเปนแบบกระจายอํานาจไปสู
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหระดับเทศบาลดูแล
การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ และให ร ะดั บ จั ง หวั ด ดู แ ล
การศึกษากอนและหลังภาคบังคับ
3. ใชผลการสอบที่จัดสอบโดย The National Center
Test for University Admission เพื่อการรับเขาศึกษา
ตอในมหาวิทยาลัย
1. เนนความเสมอภาค และทั่วถึง มีปจจัยสนับสนุน
ร.ร.และเพิ่มจํานวน ร.ร.ในชนบทใชระบบการสุมเขา
เรียนพัฒนาตําราเรียนดิจิตอล มีระบบเรียนรูออนไลน
จากที่บาน (cyber home learningsystem) ความ
หลากหลายของโรงเรียน ครูหมุนเวียนทุก 5 ป
2. ทดสอบขับเคลื่อนการศึกษา การทดสอบระดับชาติ
เมื่อจบเกรด 6, 9 และ 10
3. การสอบวัดความถนัดทางวิชาการระดับวิทยาลัยเมื่อ
จบ ม.ปลาย การทดสอบวินิจฉัยทักษะพื้นฐานการ
เรียนรู เพื่อกํากับมาตรฐาน ร.ร. และการประเมินระดับ
สากล (ICCS) ประเมินผูเรียน ครู และผูบริหาร
ดานเนื้อหา ความรูสึก/พฤติกรรมและปญญา
4. ขอสอบระดับชาติ เปนชนิดขอเขียน (เรียงความ)
และวัดความถนัด
1. กําหนดหลักสูตรแกนกลางเปนกรอบที่โ รงเรียน
สามารถปรับใหเหมาะสมกับบริบท โดยการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
แตรายงานการวิจัยบงชี้วาตองมีการพัฒนาวิธีปฏิบัติ
2. สาระการเรียนรู และโครงสรางเวลาเรียน มุงเนน
คุ ณ ภาพผู เ รี ย นระดั บ ประถมด า นการรู ห นั ง สื อ
(literacy) มัธยมตนดานการเรียนรูแบบองครวมเพื่อ
สํ า รวจตนเอง พื้ น ฐานอาชี พ และมั ธ ยมปลาย
เนนทักษะที่สูงขึ้นทางวิชาการและวิชาชีพ

การส ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร แ ละ
5.
เกาหลีใต เทคโนโลยีเป นฐานสํา หรับการสรางประเทศ
สูความเปนประเทศที่พัฒนา [15]

6.
ไทย

การสร า งระบบการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ เป น กลไกหลั ก ของการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุน
มนุษย และรองรับการศึกษาการเรียนรู และ
ความทาทายที่เปนพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
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3. ทุกระดับชั้นเนนการพัฒนาที่สอดรับกับความรูและ
ทัก ษะแหงศตวรรษที่ 21 แต กิจ กรรมที่ จัด ยั งเนน ครู
และเนื้ อ หาเป น ศู น ย ก ลาง มากกว า เน น ผู เ รี ย นเป น
ศูนยกลาง
4. รัฐสนับสนุนปจจัยและสื่อในภาพรวมทั้งโรงเรียนซึ่ง
ยังไมเพียงพอ และไมสมํ่าเสมอในการปฏิบัติ
5. การสอบเปนกลไกกํากับคุณภาพและคัดเลือกเรียน
ตอ แตการใชเพื่อวินิจฉัยและพัฒนาตามศักยภาพยังมี
นอย
6. การมีสวนร วมของผูมีส วนได สวนเสียในการจั ด
การศึกษายังไมบรรลุตามแนวทางที่ควรจะเปนเพราะ
ขาดปจจัยสนับสนุนหลายดานรวมทั้งขาดผูบริหารที่มี
ความเปนผูนําเชิงวิชาการ

ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษารายงานการวิจัยแนวโนมภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรูของไทย
ในป พ.ศ. 2573) [16]
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การศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู “สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ”
โรงเรียนกุหลาบวิทยา ประจําปการศึกษา 2561
The Study of Satisfactoriness Towards of Instructional Design of “STE@M Education
to SMART” Kularb Wittaya School in Academic Year 2018

บาทหลวง เปาโล ศวง วิจิตรวงศ
ผูอํานวยการโรงเรียน
ปทิตตา ปยสกุลเสวี
ผูอํานวยการกิจกรรมการเรียนรู“ สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ”โรงเรียนกุหลาบวิทยา

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู “สะเต็ม
ศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ” และ ศึกษาความตองการของผูเรียน ที่มีตอการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู
“สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ” กลุมตัวที่อยางคือนักเรียนที่เขาเรียนในรายวิชา SMART จํานวน 86 คน
และ ประชากรคือครูผูสังเกตการณ จํานวน 4 คน รวมผูที่ใหขอมูลทั้งสิ้น 90 คน เครื่องมือในการวิยประกอบด
จั
วย
แบบสอบถาม คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูที่ 0.97 และคาความเชื่อมั่นที่ 0.88 วิเคราะหขอมูลใชการ
ผสมผสานระหวางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลไดมีความพึงพอใจตอคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู “สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ” ภาพรวมทั้งหลักสูตรมาก คิดเปนรอยละ 89
โดยพึงพอใจดานครูผูสอนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.6 และดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 87.4 ดานสภาพแวดลอมที่เอื้อตดการเรียนรูมีความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 87.6
และดานศักยภาพตาง ๆ ของผูเรียน มีความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 87 เมื่อพิจารณารายประเด็นยอยและจัด
อันความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรก โดยเรียงจากมากที่สุดไปหานอย พบวา อันดับ 1 ไดแก มีความพึงพอใจตอ
ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอนในภาพรวมมากที่สุด ซึ่งมีคะแนนสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 99.4,
อันดับที่ 2 ไดแก มีความพึงพอใจตอครูผูสอนมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอนมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 97.2, และอันดับ 3 ไดแก มีความพึงพอใจตอการจัดเตรียมอุปกรณที่เหมาะสมเอื้อตอการเรียนรูมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 94 ทั้งนี้ผูเรียนและครูผูสังเกตการณไดแสดง ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
1) ตองการใหทางโรงเรียนพิจารณาเพิ่มระยะเวลาในรายวิชา SMART มากกวา 1 คาบเรียน ซึ่งมีผูเสนอความ
คิดเห็นจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 21, และตองการใหคงไวซึ่งรายวิชา SMART และใหวิชาชุมนุม SMART
ในทุกปการศึกษา ซึ่งมีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.67
คําสําคัญ : สะเต็มศึกษา (STEM Education), การจัดการเรียนรู (Learning)
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ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) study the satisfactoriness towards
instructional design of STE@M Education to SMART 2) study the requirements of the
students in quality development of the curriculum. There were 90 samples. Representative
samples were 86 students in STE@M Education to SMART class in Kularb Wittaya
School. Purposive samples were 4 observing teachers from the same school. The tool used
in data gathering was a questionnaire with Index of consistency : IOC of 0.97 and the
reliability index is very high at 0.883. Data were analyzed in both qualitative and quantitive
approaches. The result can be concluded as following : the satisfactoriness towards the
quality of “STE@M Education to SMART” instructional design in general is very good
with 89 percent, towards teachers is excellent with 93.6 percent, towards in-class activities
is very good with 87.4 percent, towards learning environment is very good with 87.6
percent and towards students potential is very good with 87 percent. Once considering the
most three influencing specific criteria, the most influencing is the effectiveness of
instruction design of the teachers with 99.4 percent. Secondly, the appropriateness of the
teachers in aspects of background education, abilities and experience are excellent with
97.2 percent. Thirdly, the learning facilities and environment are excellent with 94 percent.
The suggestions and comments show that there are needs in expanding the class period to
more than 1 with the suggester of 19 responses or 21 percent. There are also demands that
the school should continue to provide the course to every class levels with the suggester of
6 responses or 6.67 percent.
In conclusion, the researcher suggests that there should be an adaptation in the
curriculum in order to promote leadership with project or activities. Furthermore, the
boards should consider the suggestions from the research by expanding the class time to
two consecutive periods.
Keyword : สะเต็มศึกษา (STEM Education), การจัดการเรียนรู้ (Learning), ผู้มีปรีชาญาณ (Wisdom)

บทนํา
“ขาพเจาอธิษฐานขอความรอบรู แลวพระเจาก็ประทานให ขาพเจาวอนขอ แลวจิตแหงปรีชาญาณก็มาหา
ขาพเจา ขาพเจาประมาณคาปรีชาญาณเหมือกวาคทาและราชบัลลังก ขาพเจาคิดวาทรัพยสมบัติไมมีคาใดเลยเมื่อ
เปรียบกับปรีชาญาณ ความรอบรูและความชํานาญในการงานของเราก็อยูในหัตถพระองค” ปรีชาญาณ 7 : 7-8, 16
จากพระวารสารและคําสอยของพระผูเปนเจา ทําใหเราเขาใจถึงบริบทของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่ตองการตองการ
มนุษยที่รูจักและเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น เขาใจสถานการณการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม เทคโนโลยี และการศึกษา โลกมีความซับซอนมากขึ้น มีอาชีพใหม ๆ เกิดขึ้นรอบตัว เปนผูมีความสามารถ
รูลึก รูรอบในแกนสาระของสหวิทยาการ สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
มีทักษะการคิดสรางสรรค มีทักษะทางดานการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางชาญฉลาด มีทักษะทาง
สั ง คม ทั ก ษะทางอาชี พ และทั ก ษะกระบวนการบริ ห ารจั ด การที่ ดี อั น นํ า ตนเองไปสู ค วามสํ า เร็ จ ของชี วิ ต
เปนพลเมืองของโลกที่มีคุณภาพ (วิจารณ พาณิช. 2555)
การพัฒนาหลักที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 มีนโยบายเพื่อเตรียมความพรอม
ดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรทุกชวงวัย เชิงสรางและพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับความ
ตองการในตลาดแรงงานและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศ โดยเฉพาะในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematic)
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เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันทางดานการวิจัยและพัฒนา ในหัวขอดังกลาว (SEOS. 2560) เชื่อมโยงระหวางการ
เรียนรูกับการทํางานเพื่อตอบสนองความตองการของภาคผลิตและบริการดวยการพัฒนายกระดับการศึกษาความรู
ในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
คุณภาพการจัดจิกกรรมการเรียนรูจะสะทอนถึงคุณภาพของผูเรียนผานการประเมินตนเองจากทั้งตัว
ผูเรียนเองและตัวของครูผูทําหนาที่อํานวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยแบบประเมินรูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู STE@M Education ผานกิจกรรมที่สนุกสนานและทาทาย ไมจํากัดวาตองเรียนในหองเรียน กับคุณครูใน
โรงเรียนเทานั้น แตยังไดรับเกียรติจากบุคคลในวงวิชาชีพตาง ๆ เชน วิศวกร โปรแกรมเมอร นักการตลาด เจาของ
ธุรกิจ นําประสบการณตรงในโลกแหงการทํางานจริง มาถายทอดใหผูเรียนไดเกิดความรู ทักษะการคิด เชื่อมโยง
ความรูและประสบการณการเรียนรูกลุมยอย โครงงาน โดยการคนควา พิจารณาคิดกรอง สรุปสาระสําคัญ รวมทั้ง
ใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนเครื่องมือในการแกปญหาไดอยางเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย กระตุนใหผูเรียน
สรางแนวคิด ผลงานอยางสรางสรรค นําไปสูการเปนผูสรางนวัตกรรมอยางมีศีลธรรม เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการ
เปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในยุคศตวรรษที่ 21 เริ่มตนการเรียนรู STE@M Education to SMART ตั้งแต
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ประถมศึกษาปที่ 4 และมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ชวยสรางความพรอมใหผูเรียนเกิ ดทักษะ
กระบวนการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 ไดอยางแทจริง

วัตถุประสงคการวิจัย
1) ศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู “สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ”
2) ศึกษาความตองการของผูเรียน ที่มีตอการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู “สะเต็มศึกษานําพาสู
ผูมีปรีชาญาณ”
นิยามศัพท
สะเต็มศึกษา (STEM Education) หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่นําแกนของสหศาสตร
อันประกอบไปดวย วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวรรมศาสสต และ คณิตศาสต มาบูรณาการเพื่อใหผุให
ผูเรียนไดพบกับประสบกาณใหม และประสบการณตรงเพื่อใหไดเรียนรูทักษะ กระบวนการ อันนําไปสูการสราง
ความรูและเลือกใชความรูใหเปนเหตุ เปนผล และสมเหตุ สมผลดวยตนเอง
ผูมีปรีชาญาณ (Wisdom)) หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามพระวาจาของพระเจา ในบทที่วาดวย
“ขาพเจาอธิษฐานขอความรอบรู แลวพระเจาก็ประทานให ขาพเจาวอนขอ แลวจิตแหงปรีชาญาณก็มาหาขาพเจา
ขาพเจาประมาณคาปรีชาญาณเหมือกวาคทาและราชบัลลังก ขาพเจาคิดวาทรัพยสมบัติไมมีคาใดเลยเมื่อเปรียบกับ
ปรีชาญาณ ความรอบรูและความชํานาญในการงานของเราก็อยูในหัตถพระองค” ปรีชาญาณ 7 : 7-8, 16
วิชา SMART หมายถึง วิชาที่ใเปดหผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2, 4, มัธยมศึกษาปที่ 1 และวิชา
ชุมนุม ไดเรียน โดยใหกระบวนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ครูผูสังเกตการณ หมายถึง ครูที่ไดรับมอบหมายเขาสังเกตกระบวนการจัดกิ จกรรมการเรียนรูของครูสะ
เต็ม ศึกษา และสั งเกตกระบวนการเรียนรู คุณลั กษณะอัน พึง ประสงคข องผูเรียนในคาบเรียน SMART ที่ใช
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายยถึง คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู อันประกอบไปดวย ดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานสภาพแวดลอมที่เอื้อตดการเรียนรู และดานศักยภาพตาง ๆ ของผูเรียน
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ทฤฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เนื่องจากปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ดั ง นั้ น การพั ฒ นาหลั กที่ สํ า คั ญ ในช ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
พ.ศ. 2560-2564 มีนโยบายเพี่อเตรียมความพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรทุกชวง
วัย เชิงสรางและพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงานและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชี วิต
ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ โดยเฉพาะในสาขา STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematic) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันทางดานการวิจัยและพัฒนา
ในหัวขอดังกลาว (SEOS. 2560) เชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางานเพื่อตอบสนองความตองการของภาค
ผลิตและบริการดวยการพัฒนายกระดับการศึกษาความรูในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยใหผูเนรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการ
เรียนรูของตนเองได ผนวกกับอัตลักษณของโรงเรียนในเคลือคาทอลิคที่ยึดพระวารสารหรือคําสอนพระพระเปนเจา
ที่ใหมนุษยทุกคนมุงแสวงหาปรีชาญาณ อันประกอบดวยความรอบรูและความชํานาญในการงาน (อดุลย วังศรีคูณ.
2557) ในการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียนใหเปนไปตามจุดประสงคและจุดมุงหมายของสถานศึกษา
พบวา กิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษามีลักษณะสําคัญ คือ การบูรณาการสหศาสตรอันประกอบไปดวย วิทยาศาสต
เทคโนโลยี วิทศกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ที่มุนเนนการพัฒนาการเรียนรูผานทักษะการลงมือปฏิบัติจริง เนน
การแกปญหาอยางสรางสรรค มีการวัดและประเมณผลตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพที่แตกตางกัน
แนวทางในการจัดกิจกรรมแบบสะเต็มศึกษา เปนกระบวนการฝก การแกปญหาในชีวิตจริง ตระหนักใน
ปญหา วิเคราะหอยางรอบคอบและสรางทางเลือกที่หลากหลายเพื่อนํามาจัดทําเปนแผนอันนําไปสูการปฏิบัติจริง
โดยยึดกระบวนการทางวิศกรรมศาสตรพรอมทําการประเมินตนเองระหวางปฏิบัตแิ ละปรับปรุงใหดีขึ้น ทดสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้คุณภาพการจัดจิกกรรมการเรียนรูจะสะทอนถึงคุณภาพของผูเรียนผานการประเมินตนเอง
จากทั้งตัวผูเรียนเองและตัวของครูผูทําหนาที่อํานวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยแบบประเมินรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู STE@M Education ผานกิจกรรมที่สนุกสนานและทาทาย ไมจํากัดวาตองเรียนในหองเรียน
กับคุณครูในโรงเรียนเทานั้น แตยังไดรับเกียรติจากบุคคลในวงวิชาชีพตาง ๆ เชน วิศวกร โปรแกรมเมอร นักการ
ตลาด เจาของธุรกิจ นําประสบการณตรงในโลกแหงการทํางานจริง มาถายทอดใหผูเรียนไดเกิดความรู ทักษะการ
คิด เชื่อมโยงความรูและประสบการณ การเรียนรูกลุม ยอย โครงงาน โดยการคน คว า พิ จารณาคิ ด กรอง สรุป
สาระสําคัญ รวมทั้งใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนเครื่องมือในการแกปญหาไดอยางเต็ มประสิทธิภาพและปลอดภัย
กระตุนใหผูเรียนสรางแนวคิด ผลงานอยางสรางสรรค นําไปสูการเปนผูสรางนวัตกรรมอยางมีศีลธรรม (สุทธิดา
จํารัส. 2562) เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในยุคศตวรรษที่ 21 เริ่มตนการเรียนรู
STE@M Education to SMART ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ประถมศึกษาปที่ 4 และมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่ชวยสรางความพรอมใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 ไดอยางแทจริง ซึ่งมีผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู อาทิ นัสริทร บือซา (2557: 53) ศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาอยูในระดับมาก, ปาริชาติ ประเสริญสังข และ ณัฐวุฒิ พิมขาลี (2562 : 140) ศึกษา
เรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็ม ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษาภาพรวมมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก
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การศึกษา/ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร หมายถึง ครูผูสังเกตการณที่ไดรับการแตงตั้งใหเขามาสังเกตการณกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูของครูสะเต็มศึกษา และสังเกตกระบวนการเรียนรู คุณ ลักษณะอันพึง ประสงคของผู เรีย นในคาบเรีย น
SMART ที่ใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งมีจํานวน 4 คน
กลุมตัวอยาง หมายถึง ผูเรียนที่เรียนในรายวิชา SMART ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2, 4, มัธยมศึกษา
ปที่ 1 และวิชาชุมนุม ไดเรียน โ จํานวน 86 คน
2. เครืองมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามซึ่งมี 3 ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนขอคําถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนคําถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ศึกษา เปนขอคําถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ตอบที่ 3 เปนขอคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
3. การรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยออกแบบแบบสอบถามโดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ทําตรวจสอบหาคา IOC และ ความเชื่อมั่น
พบวา เครื่องมือในการวิยประกอบด
จั
วยแบบสอบถาม คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูที่ และคาความเชื่อมั่นที่
0.883 ซึ่งมีความเชื่อมั่นสูง
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการหาคาเฉลี่ย แจกแจกความถี่ และคา รอยละ สําหรับ
เชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเหนือหาและนํามาเรียบเรียงเขียนเชิงพรรณา

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวน 86 คน เปนครูผูสังเกตการณ 4 คน คิดเปนรอยละ 4.44
เปนผูเรียน 86 คน คิดเปนรอยละ 95.56
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอคุณภาพการจดกิจกรรมการเรียนรู “สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ”
พบวา ผูเรียนและครูผูสังเกตการณมีความพึงพอใจตอภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 87 โดยพึงพอใจดาน
ครูผูสอนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.6 และดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ 87.4 ดานสภาพแวดลอมที่เอื้อตดการเรียนรูมีความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 87.6 และดานศักยภาพ
ตาง ๆ ของผูเรียน มีความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 87 เมื่อพิจารณารายประเด็นยอยและจัดอันความพึงพอใจ
สูงสุด 5 อันดับแรก โดยเรียงจากมากที่สุดไปหานอย พบวา อันดับ 1 ไดแก มีความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอนในภาพรวมมากที่สุด ซึ่งมีคะแนนสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 99.4, อันดับที่ 2 ไดแก
มีความพึงพอใจตอครูผูสอนมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 97.2,
อันดับ 3 ไดแก มีความพึงพอใจตอการจัดเตรียมอุปกรณที่เหมาะสมเอื้อตอการเรียนรูมากที่สุด คิดเปนรอยละ 94,
อันดับ 4 ไดแก มีความพึงพอใจตอผูเรียนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนรูมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 93.6 และอันดับที่ 5 ไดแก มีความพึงพอใจระบบสารสนเทศที่เอื้อตอการเรียนรูมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 93.4 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาและจัดอันดับความพึงพอใจที่มีคะแนนนอยที่สุด 2 อันดับสุดทายที่มคี วามพึง
พอใจอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากคะแนนนอยที่สุดไปมาก พบวา คะแนนนอยที่สุดอันดับ 1 ไดแก
มีความพึงพอใจตอระยะเวลาที่เอื้อตอการเรียนรูปานกลาง ซึ่งมีคะแนนต่ําที่สุดคิดเปนรอยละ 75.2, และอันดับที่ 2
ไดแก มีความพึงพอใจตอศักยภาพความเปนผูนําของผูเรียน คิดเปนรอยละ 79.8
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ตอนที่ 3 ผูเรียนและครูผูสังเกตการณความตองการของผูเรียน ที่มีตอการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมการ
เรียนรู “สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ” ดังตอไปนี้ 1) ตองการใหทางโรงเรียนพิจารณาเพิ่มระยะเวลาใน
รายวิชา SMART มากกวา 1 คาบเรียน ซึ่งมีผูเสนอความคิดเห็นจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 21, 2) ตองการให
คงไวซึ่งรายวิชา SMART และ เปดชุมนุม SMART ในทุกปการศึกษา ซึ่งมีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 6.67, 3) ตองการใหเพิ่มครูผูสอนมากกวา 2 ทาน ซึ่งมีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ
2.22, 4) ตองการพัฒนาตนเองใหเกงขึ้นกวานี้ทั้งตัวเองและเพื่อน ๆ ซึ่งมีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 2.22, 5) เปนรายวิชาที่สนุก ซึ่งมีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.22, 6) เปนรายวิชาที่
จัดระบบการศึกษาไดดี ซึ่งมีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.22

อธิปรายผล
ผลการศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู “สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ”
อยู ในระดับมากซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ นัสริทร บือซา ที่ไดศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการการเรียนรู
ของนักเรียนกลุมตัวอยาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดปตตานี (นัสริทร บือซา. 2557) และ
จากการศึกษาพบวาบทบาทหนาที่ของครูผูสอนสําคัญอยางยิ่งในการจัดกิจกรรมใหผุเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
เปนไปตามความสนใจ ความชอบ ของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของสุทธิดา จํารัส (2562) และเมื่อ
พิจารณาภาพรวมของการจัดิจกรรมแลวสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปาริชาติ ประเสริญสังข และ ณัฐวุฒิ พิมขาลี
(2562 : 140) ศึกษาเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็ม ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาภาพรวมมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก และ ศึกษา
ความตองการของผูเรียน ที่มีตอการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู “สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ”
ในดานการขยายชั่วโมงเรียนจาก 1 คาบเรียนเปน 2 คาบเรียน ซึ่งสอดคลองการนโยบายจัดกิจกรรมการเรียนรูของ
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ลพบุรี ในรายวิชาสะเต็มศึกษา (ผายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ลพบุรี :
2561-2561) และสอดคลองกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ดวยสะเต็มศึกษา (สะเต็มศึกษา ประเทศไทย : 2557)
การนําผลงานวิจัยไปประยุกตใช
1. จากผลประเมินความพึงพอใจที่มีคะแนนนอยที่สุด 2 ไดแก ระยะเวลาที่เอื้อตอการเรียนรูปานกลาง
และศักยภาพความเปนผูนําของผูเรียน มีความพึงพอใจปานกลาง ดังนี้นควรปรับแผนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและ
พัฒนาภาวะความเปนผูนํา และหรือ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมภาวะความเปนผูนํา
2. นําขอเสนอแนะที่สอดคลองกับผลการประเมินดานระยะเวลาที่เอื้อตอการเรียนรู เขาคณะกรรมการ
รวมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่มเวลาเรียนชั่วโมง SMART ในแตะละขั้นจากครั้งละ 1 คาบเรียนตอสัปดาห
เปน 2 คาบเรียนตอสัปดาห และควรใหเปน 2 คาบเรียนตอเนื่อกันเพื่อประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาผมสัมทฤธิ์ทางเรียนของกิจกรรมการเรียนรู “สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ”
ทั้งดานความรู ดานกระบวนการ และดานคุณธรรมจริยธรรม
2. ควรทําการประเมินหลักสูตร “สะเต็มศึกษานําพาสูผูมีปรีชาญาณ”
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การสรางความรูผานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนบนฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม
Constructing Knowledge through Classroom Action Research Based on Social
Constructivist Paradigm

มณฑนา พิพัฒนเพ็ญ

ผูวิจัย

บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและตั้งคําถามตอกระบวนทัศนของการวิจัย และวิเคราะหเงื่อนไข
และกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่วางอยูบนฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม โดยใชวิธีวิทยาการสราง
ทฤษฎีฐานราก ซึ่งเอกสาร รายงานการวิจัยที่ไดจากศึกษาคือตัวบทของการวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา กระบวน
ทัศนปฏิฐานนิยมกํากับใหการวิจัยมีขอบเขตเฉพาะในเรื่องของการแสวงหาความรูเพื่อใหไดคําอธิบายที่มีเหตุผลตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจึงมุงคนหาความรูสากลสําเร็จรูปที่เชื่อวาจะชวยจัดการกับ
ปญหาตางๆของผูเรียนได การละเลยตอปรากฏการณจริงของชั้นเรียน โรงเรียน สังคม รวมถึงปฏิเสธการทําความ
เขาใจและใหความหมายตอผูเรียนที่มีธรรมชาติและความสนใจอยางหลากหลาย จึงถูกเสนอเปนขอทาทายในระดับ
กระบวนทัศนของการวิจัย การสรางความรูผานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนบนฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม
จึงเปนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการวิจัยที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษา ประกอบดวย 1)การทบทวนกระบวน
ทัศนของการวิจัย 2) การเปดพื้นที่ของการสรางความรูการวิจัยในชั้นเรียนบนกระบวนทัศนสรางสรรคสังคมที่ผูวิจัย
และผูใหขอมูลเปนผูสรางความรู รวมกัน 3) วิธีวิทยาของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมีความหลากหลายและ
สอดคลองกับบริบทของชั้นเรียน 4) ผลของการสรางความรูนําไปสูการเสริมพลังใหกับผูสรางความรู การพัฒนา
ผูเรียน ชั้นเรียน โรงเรียน ชุมชน และระบบการศึกษา
คําสําคัญ : การสรางความรู วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน กระบวนทัศนสรางสรรคสังคม
Abstract
The aim of this article is to analyze and question the research paradigm and
condition analysis, and classroom action research based on social constructivist paradigm
using grounded theory in which related documents and research reports are analyzed. The
study found that the positivism paradigm controls the research scope specifically of
knowledge search for scientific explanations. Thus, the focus of classroom action research
is on readymade knowledge believed to tackle learners’ problems. Neglecting the actual
classroom, school and phenomenon as well as refusing understanding and refusing giving
meaning to learners who are different in nature and interest are proposed as challenges at
the level of research paradigm. Constructing knowledge through classroom research action
based on social constructivist paradigm is to change the research paradigm in the education
system consisting of 1) reviewing the research paradigm; 2) opening a space of knowledge
in constructing classroom action research based on social constructivist paradigm where
researchers and informants construct knowledge together; 3) using various classroom action
research methodologies that correspond with the classroom context; and 4) applying the
results of knowledge construction to empower knowledge constructors and to develop the
learner, classroom, school, community and the education system.
Key Word : Knowledge construction, classroom action research, social constructivist paradigm
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บทนํา
การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย น หรือ ที่ เรี ย กกัน ว า การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น ซึ่ ง มี ค รูผู ส อนในโรงเรี ย นเป น
ผูดําเนินการวิจัย จัดการปญหาของนักเรียนในชั้นเรียนของตนนี้ ถูกกําหนดใหเปนบทบาทหนาที่สําคัญของครู
นับตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 ซึ่งมีสาระสําคัญใหครูใชกระบวนการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูในการปฏิบัติงานประจําของครู โดยครูจะทําหนาที่ทั้งเปนผูผลิตผลงานวิจัย
และผูใชประโยชนจากผลงานวิจัย การวิจัยปฏิบัติการของครูจะอยูในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดําเนินการ
ไปพรอมๆกันกับการจัดเก็บขอมูล วิเคราะห สรุปผล ในทายที่สุดเมื่อไดผลลัพธจากกระบวนการวิจัย ครูและเพื่อน
รวมงานจะชวยกันสะทอนขอมูลเพื่อนําผลการวิจัยไปใชจัดการกับปญหา สถานการณตางๆที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนอยาง
รวดเร็ว ซึ่งกระบวนการวิจัยที่ครูเปนเจาของผลการวิจัยและผูใชผลการวิจัยนี้ เชื่อวาจะชวยให เกิดการพัฒนา
จัดการกับปญหาดานการเรียนรูของนักเรียนไดอยางรวดเร็วและตรงประเด็น นอกจากนี้ยังชวยใหครูและเพื่อนครู มี
ความกระตือรือรนที่จะลุกขึ้นมาพัฒนานักเรียนไปพรอ มๆกับการพัฒนาตัวของครูเองผานเครื่องมือที่เรียกวาการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไดเปนอยางดี
อยางไรก็ตามการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ครูดําเนินการอยูนั้นแทจริงแลวมิไดแยกขาดออกจากแนวคิดของการ
วิจัยในโลกของนักวิชาการ ซึ่งทุกวันนี้มีขอถกเถียงทางวิชาการที่สําคัญเกี่ยวกับนิยามของการวิจัย สองกระแส ไดแก
การวิจัยคือการแสวงหาความรู และการวิจัยคือการสรางสรรคความรู กําลังเปนประเด็นสําคัญของแวดวงวิชาการ
เนื่องเพราะทัศนะการมองและใหความหมายแกการวิจัยทั้งสองลักษณะที่แตกตางกัน มีผลใหแนวทางการทําวิจัย
ปฏิสัมพันธของนักวิจัยกับผูใหขอมูลหรือตัวขอมูล รวมถึงการนําผลจากกระบวนการวิจัยไปใชประโยชนยอมมี ความ
แตกตางกัน อยางไรก็ตามในแวดวงวิชาการรวมถึงสังคมทัว่ ไปแมจะมีการใชคําที่แทนความหมายของการวิจัยทั้งการ
แสวงหาความรู และการสรางสรรคความรูแทนที่กันไปมา แตในความเปนจริงแลวความหมายของการวิจัยทั้งสอง
ลั ก ษณะมี ค วามแตกต า งกัน มากทั้ ง ในระดั บ ความคิ ด ความเชื่ อเกี่ย วกับ การวิ จั ย ทั ศ นะการมองความรู และ
กระบวนการดําเนินการวิจัย ซึ่งจําเปนยิ่งที่จะตองกลับมาทบทวนนิยามของการวิจัยทั้งสองลักษณะกันอีกครั้งหนึ่ง
การทําความเขาใจตอความคิดและความเชื่อเบื้องหลังของการวิจัยที่มีทัศนะ มุมมองของการวิจัยที่แตกตาง
กันซึ่งมีผลใหกระบวนการดําเนินการวิจัย การเขาถึงขอมูล บริบท และผูใหขอมูลในการวิจัยที่มีความหลากหลายซึ่ง
มีผลใหการดําเนินการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูสามารถกระทําไดในหลายๆรูปแบบ เชื่อวาจะเปนการสราง
โอกาส และทางเลือกใหกับครูในการพัฒนา สรางสรรคความรูผานกระบวนการวิจัยที่สามารถกระทําได บนฐานของ
กระบวนการวิจัยที่มีความเปนธรรมชาติ และมีความสอดคลองกับเงื่อนไข รวมถึงบริบทของชั้นเรียน โรงเรียน และ
ความตองการในดานการศึกษาของผูปกครอง ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนที่จะตองทําความเขาใจและเรียนรู ตอ
ทัศนะ มุมมองที่มีตอการวิจัยในมิติทางวิชาการที่มิไดจํากัดขอบเขตเพียงการวิจัยภายใตวิธีคิดแบบวิทยาศาสตรแต
เพียงอยางเดียว หากแตยังมีการวิจัยในกรอบคิดหรือโลกทัศนแบบอื่นๆที่สามารถทําความเขาใจสถานการณทาง
สังคม ปรากฏการณทางการศึกษา หรือแมแต ปญหาของผูคนที่มีความละเอียดออนและไมไดอยูในขอบเขตความ
สนใจของการวิจัยที่เคยดําเนินการมากอนไดเปนอยางดี
การที่จะทําความเขาใจตอความคิด ความเชื่อของการวิจัยทั้งสองลักษณะซึ่งเปนจุดเริ่มตนสําคัญของการ
ตั้ง คํ า ถามต อกระบวนการวิ จั ย การมองและความหมายต อ ความรู กระบวนการวิ จั ย รวมถึง ผลที่ เกิด ขึ้น จาก
กระบวนการวิจัยนี้ นภาภรณ หะวานนท (2550) เรียกวาการตั้งคําถามตอฐานคิดซึ่งเปนที่มาสําคัญของสิ่งที่เรียกวา
“การแสวงหาความรู” และ “การสรางความรู” ที่มีความหมายแตกตางกัน ไมสามารถใชแทนกันได ทั้งนี้ฐานคิด
ของสิ่ ง ที่ เ รี ย กว า “การแสวงหาความรู ” ที่ ถู ก ใช ใ นกระบวนการวิ จั ย จะทํ า ให เ รื่ อ งของการวิ จั ย เป น การหา
ความสัมพันธเชิงเหตุผลองสิ่งตางๆเพื่อใหไดความรูสําหรับใชในการอธิบาย ควบคุม และคาดทํานายความเปนไป
ของโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ กฎความสัมพันธในเชิงเหตุผลนี้เปนสิ่งที่ดํารงอยูแลว เพราะเปนสิ่งที่กํากับหรือเปน
เงื่ อ นไขที่ ทํ า ใหสิ่ ง ต า งๆดํ า เนิ น ไปอย า งที่ เป น อยู สิ่ ง เหล า นี้ คื อ ความจริ ง ที่ ดํ า รงอยู อ ย า งเป น อิส ระจากมนุ ษ ย
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เปนความจริงที่มนุษยมิไดเปนผูสรางขึ้น แตมนุษยเปนผูแสวงหาความรูดวยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งที่ดํา รงอยูนี้ได
อยางเปนระบบ เพื่อใหไดคําอธิบายที่มีความเปนเปนเปนผลของการเกิดขึ้นและดํารงอยูของสิ่งตางๆในรูปของ
ความรู ดังนั้นจึงถือวาความรูที่ไดมาเปนความรูเกี่ยวกับความจริงที่มีแกนหรือสาระอันเปนคุณสมบัติเฉพาะของมัน
เอง ซึ่งเรียกวาเปนความจริงเชิ งวัตถุวิสัย (Objectivity Reality) ที่มีความเที่ยงตรง ชัดเจนตามแบบที่มันเปนอยู
ผูแสวงหาความรูจะตองไม นําความรูสึกหรือประสบการณสวนตัวเขาไปมีสวนในการตีความ เพื่อใหความรูนั้น
สะทอนความจริงไดอยางถูกตอง ดังนั้นไมวาใครจะเปนผูคนหาความรู หรือแมแตนักวิจัย หากเปนการศึกษาในเรื่อง
เดียวกัน ซึ่งมีกระบวนการวิจัยหรือคนหาความรูอยางถถูกตองแลว ก็ยอมจะตองรับความรูในแบบเดียวกัน ฐานคิด
ในการมองความรูแ ละความจริง เช น นี้ เรีย กกัน ว า กระบวนทั ศ น ป ฏิฐ านนิ ย ม ซึ่ ง มี ค วามเชื่ อว า ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตรเทานั้นจะทําใหไดมาซึ่งความรูที่แทจริง ซึ่งเปนความรู ความจริงที่มีความถูกตอง เปนสากล สามารถ
ใชไดในทุกบริบท วิธีการทางวิทยาศาสตรเชนนี้ยังไดถูกนํามาใชศึกษาสังคมมนุษย เพื่อการอธิบาย คาดทํานายและ
ควบคุมการอยูรวมกันของคนในสังคมรวมถึงควบคุมพฤติกรรมของคนดวย อยางไรก็ตามความเชื่อเกี่ยวกับการดํารง
อยูของความรู ความจริงและการแสวงหาความรูภายใตกระบวนทัศนปฏิฐานนิยมไดถูกโตแยงอยางเขมขนเมื่อ
นํามาใชในการศึกษาสังคมความเปนมนุษย เนื่องเพราะความรูที่ถูกสรางขึ้นภายใตกระบวนทัศนแบบปฏิ ฐานนิยมมี
ความแปลกแยกจากโลกและชีวิตจริงของคน และใหความสําคัญกับ ผูรูที่มีความสนใจเฉพาะโลกและความรูเชิง
ประจักษแบบวิทยาศาสตร ดวยกรอบคิดแบบปฏิฐานนิยมดังกลาว การแสวงหาความรูดวยเทคนิควิธีตางๆ เพื่อการ
พิสูจน ตรวจสอบ คาดทํานายและควบคุมสถานการณรวมถึงผูคนที่ศึกษาจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
อีกดานหนึ่งของการนิยามการวิจัยที่มีนัยถึง”การสรางสรรคความรู” เปนการนําเสนอมิติใหมของการวิจัย
ที่แตกตางจากความเชื่อเดิม โดยเปนการวิจัยที่วางอยูบนฐานคิดหรือกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม ซึ่งเปนการมอง
ความจริงวาเปนสิ่งที่คนเปนผูกําหนดและตีความ ความจริงและความรูจึงมิไดรอคอยใหคนไปคนพบ แตเปนสิ่งที่คน
ในสังคมเปนผูกําหนดและสรางสรรคขึ้น ดังนั้นความจริง ความรูที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของบุคคลเกิดจากการ
ตีความและการใหความหมายที่เชื่อมโยงกับบริบทของบุคคลนั้นๆ เรียกไดวาภายใตวิธีคิดนี้บุคคลจะเปนผูสราง
ความรู ความจริงในวิถีที่ตนดํารงอยูรวมกับคนอื่นๆ ดังนั้นความรู ความจริงจึงเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นในแตละบริบท
ของสังคม นอกจากนี้การวิจัยตามนิยามนี้ยังเชื่อวาปรากฎการณหนึ่งๆมีความหมาย ความรูและความจริงหลายชุด
และความหมายของความรู ความจริงจะเชื่อมโยงอยูกับปรากฎการณนั้น โดยบุคคลจะรวมกันสรางความหมาย
ความรู และความจริงตามการรับรูแ ละความเชื่อของตนขึ้นมา นําไปสูการมองวาผูซึ่งตองการเขาใจหรือเขาถึง
ความหมายและความจริงนี้จะตองเขาไปสูโลกแหงการรับรูของผูที่อยูในบริบทนั้น ความรูที่ไดจึงถูกสรางขึ้นรวมกัน
ทั้งจากผูเปนขาวของประสบการณและผูที่ตองการจะเรียนรู ดังเชนนักวิจัย ดังนั้นความรูที่ถูกสรางขึ้นมาจาก
กระบวนการนี้ จึงเปนความรูที่เชื่อมโยงกับบริบทและผานการตีความหรือการใหความหมายของผูมีสวนในการสร าง
ความรูทั้งสองฝาย ผูรูและสิ่งที่รูจึงมิไดแยกเปนอิสระออกจากกันในกระบวนการสรางความรู (นภาภรณ หะวานนท.
2550; Krauss.2005)
ภายใตกรอบคิดและขอถกเถียงเกี่ยวกับนิยามของการวิจัยที่สะทอนถึงความคิด ความเชื่อและการมอง
ความรู ความจริงที่แตกตางกัน สามารถนํามาสูการยอนคิดและตั้งคําถามตอการวิจัยแบบปฏิบัติการที่ครูกําลัง
ดําเนินการกับชั้นเรียนของตนเอง ซึ่งตามความคาดหวังของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มุงใหครูเปนพลังสําคัญนําพาการปฏิรูปการเรียนรู ดวยการใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือใน
ทํ า ความเขา ใจตั ว ของผู เรีย น สรา งกระบวนการในการพั ฒ นาผู เรีย น แกไ ขป ญ หาในชั้ น เรี ย นเพื่ อใหมี เรีย นมี
พัฒนาการที่เหมาะสม ขณะเดียวกันกระบวนการวิจัยนี้ยังชวยใหครูไดพัฒนาตนเองไปพรอมๆกันกับการพัฒนาตัว
ผูเรียน รวมถึงการพัฒนาผูรวมงานจากผลงานวิจัยที่สามารถนําไปสูการเรียนรูรวมกัน กระบวนการพัฒนาผูเรียน
พัฒนาตนเอง รวมทั้งพัฒนาผูรวมงานไปพรอมๆในเวลาเดียวกันผานกระบวนการวิจัย (วิจารณ พานิช, 2555)
จึงเรียกครูวาเปน “ครูนักวิจัย” แตอยางไรก็ตามที่ผานมาครูและนักวิชาการส วนหนึ่งมองวาการวิจัยเปนเรื่องยาก
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และเปนหนาที่สําคัญของผูรูหรือผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย เชน นักวิจัยในหนวยงานการตางๆ รวมถึงอาจารยผูสอน
ในระดับอุดมศึกษาเทานั้น จึงทําใหครูสวนหนึ่งไมมีความมั่นใจที่จะดําเนินการคิด ออกแบบการวิจัยดวยตนเอง จึง
ต อ งอาศั ย การคั ด ลอกผลงานวิ จั ย ของผู เ รี ย นในระดั บ ปริ ญ ญาโท หรื อ ครู บ างส ว นก็ ยั ง มองว า การวิ จั ย เป น
กระบวนการวิชาการเชิงเทคนิคขั้นสูงที่ตองอาศัยการวิเคราะหดวยเครื่องมือ หรือแบบทดสอบเชิงตัวเลขที่ซับซอน
ด ว ยวิ ธี คิ ด การมองกระบวนการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาผู เ รีย นดั ง กล า ว จึ ง มี ผ ลให การวิ จั ย เป น ภาระงานเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากงานประจําของครู และเปนภาระที่ยุงยาก ดังนั้นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มุงหวังจะใหการวิจัย
เปนกลไกขับเคลื่อนและปฏิรูปการเรียนรูจึงเกิดขึ้นไดไมงายนัก
เจตนารมณของบทความวิชาการนี้มิไดมุงหวังใหกลุมครู หรือผูเกี่ยวของกับงานดานการศึกษาไดฝกปฏิบัติ
จัดทําผลงานวิจัยในเชิงเทคนิคแบบสําเร็จรูป หากแตตองการจุดประกายความคิดใหมองเห็นวาแทจริงแลว การวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนซึ่งเปนแบบแผนหนึ่งของการวิจัยลวนเกิดขึ้นภายใตบริบทและธรรมชาติของชั้นเรียน โรงเรียน
ซึ่งเปนพื้นที่เฉพาะ ดังนั้นตัวครูหรือผูที่ดํารงตนอยูในสังคมชุมชน และบริบทเฉพาะนั้น ยอมมีความเขาใจธรรมชาติ
และปรากฎการณในเชิงพื้นที่ไดเปนอยางดี จึงมีความชอบธรรมที่กลุมบุคคลนั้นจะเปนผูคิด ออกแบบและสราง
กระบวนการพั ฒนาตนเองและพั ฒ นาผู เรีย นผ านกระบวนการวิ จั ย ทั้ ง นี้ หากครูแ ละผู ที่ เกี่ย วขอ งกับ งานด า น
การศึกษาเปนผูคิดริเริ่ม พัฒนากระบวนการวิจัยที่ สอดคลองกับธรรมชาติ และบริบทเชิงพื้นที่ ของสังคมชุมชนที่มี
ความหลากหลายของแตละพื้นที่อยางจริงจัง ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของโรงเรียน ชั้นเรียน รวมทั้ง สังคม
ชุมชนก็ยอมอํานวยประโยชนตอพื้นที่และบริบทแหงนั้น ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความหลากหลายของรูปแบบ แนวทาง
กระบวนการและผลของการวิจัยที่มีความเฉพาะเจาะจง และเอื้อประโยชนตอนักเรียน ครู ชั้นเรียน และสังคม
ชุมชนแตะถิ่นที่โดยตรง
ภายใตเจตนารมณของบทความวิชาการดังกลาวขางตน การคลี่คลายใหเห็นถึงโลกทัศน ความคิด ความเชื่อ
หรือที่เรีย กว ากระบวนทัศนของการวิจั ยซึ่ งเปนต นตอหลักที่มาของการออกแบบ คิด ริเริ่ม สรางสรรค พั ฒนา
งานวิจัย จึงเปนสิ่งสําคัญ รวมถึงการทํา ความเขาใจตอสถานการณ ที่เปนเงื่อนไขใหตองหันกลั บมาทบทวนต อ
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูกันอีกครั้งหนึ่งจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปน เพื่อใหครูไดเปนผูนําในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนกลไกสําคัญเปนเปาหมายที่สามารถกระทําไดอยาง
แทจริง

วัตถุประสงคของการศึกษา
บทความทางวิชาการนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ ไดแก
1. วิเคราะหและตั้งคําถามตอกระบวนทัศนของการวิจัย
2. วิเคราะหเงื่อนไข และกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่วางอยูบนฐานกระบวนทัศนสรางสรรค
สังคม

วิธีดําเนินการศึกษา
บทความทางวิชาการนี้มุงที่จะตั้งคําถามกับกระบวนทัศนของการวิจัยในสังคมวิชาการ รวมถึงในแวดวง
ของการศึกษาที่มีผลใหคนในสังคม ครู และนักวิชาการที่เกี่ยวของกับงานทางดานการศึกษาตางยอมรับและไมมี
คําถามตอกรอบคิดและกระบวนการวิจัยที่ มีลักษณะสากล สนใจเพียงคําตอบสําเร็จรูป และผลของการวิจัยที่
สามารถนํ าไปใช ได กับ ทุ กๆบริบ ทพื้ นที่ การวิ จั ยในลั กษณะเชน นี้ จะใหค วามสํ า คัญ กับ ผู รู ผูเชี่ ยวชาญ และให
ความสําคัญกับความรู รวมถึงขอมูลที่มีความชัดเจน พิสูจนตรวจสอบ และประเมินคาเปนตัวเลขได ขณะที่ยังมี
ปรากฏการณจริงของชั้นเรียน ผูเรียน และบริบทสังคมชุมชนอีกหลายอยางที่จะตองอาศัยการเรียนรู ทําความเขาใจ
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วิเคราะหและตีความ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาทั้งตัวผูเรียน ครู และคนในสังคมชุมชนที่มีความลึกซึ้งกวาการ
ใชขอมูลตัวเลขในการวิเคราะหเพียงอยางเดียว
ขอเสนอเกี่ยวกับการพิจารณาตอแนวทางของการวิจัยบนฐานคิดอื่นๆที่ไมผูกติดเฉพาะกรอบคิดแบบปฏิ
ฐานนิยม เปนทางเลือกหนึ่งที่จะทําใหการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไดมีพื้นที่ของการเรียนรูที่ตอบสนองตอเงื่อนไข
ความจําเปนและบริบทของชั้นเรียน โรงเรียน รวมถึงสังคมชุมชนแตละถิ่นที่ ซึ่งเชื่อวาจะมีผลใหครูซึ่งเปนผูที่คุนเคย
กับบริบทเชิงพื้นที่ไดมีโอกาสแสดงความคิดริเริ่ม พัฒนาตัวกระบวนการวิจัยใหเปนเครื่องมือที่มีนัยสําคัญตอการ
พัฒนาผูเรียน ตนเอง รวมถึงสังคมชุมชนไดอยางแทจริง
งานศึกษานี้อาศัยวิธีวิทยาการสรางทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) เพื่อวิเคราะห และทําความ
เขาใจตอกระบวนทัศนของการวิจัย รวมถึงวิเคราะหเงื่อนไข และกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่วางอยูบน
ฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม วิธีวิทยานี้เริ่มใชกัน เพิ่มมากขึ้นในแวดวงทางดานสังคมศาสตรและแวดวง
การศึกษา เนื่องเพราะในปจจุบันมีคําถามและปญหามากมายเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย การอยูรวมกันของมนุษยใน
บริบททางสังคมที่แตกตางกัน รวมถึงปรากฏการณทางการศึกษาที่มีความหลากหลาย และไดรับผลกระทบจาก
กระบวนการพั ฒนา กระบวนการจัดการศึกษาในระดับและรูปแบบที่แตกตา งกัน จนทํา ใหคนเริ่มตั้ งขอสงสั ย
เกี่ยวกับทฤษฎีทางสังคมศาสตรซึ่งหมายรวมถึงทฤษฎีทางดานการศึกษา รวมถึงผลของการวิจัย ที่มีอยูในปจจุบันวา
จะสามารถนํา มาอธิบายปรากฏการณทางสังคม และปรากฏการณ ทางการศึกษาไดอยางเพียงพอ ถูกตองและ
เหมาะสมกับประเด็นปญหาที่มีความซับซอน มีความหลากหลายไปตามบริบททางสังคม วัฒนธรรมและระดับการ
พัฒนาหรือไม ความคิดพื้นฐานของการสรางความรูโดยการสรางทฤษฎีจากฐานรากมาจากความเชื่อที่วา มนุษยได
สรางความหมายตางๆ ที่อยูรอบๆ ตัวขึ้นมาจากความสัมพันธกับผูอื่น ไมวาจะเปนเรื่องของความเอื้ออาทร ความ
รวมมือ การแขงขัน การอยูรวมกันอยางเกื้อกูล ดังนั้นปรากฏการณทางสังคมหรือความจริงทางสังคมจึงถูกตีความ
และใหความหมายโดยคนที่อยูในบริบททางสังคมนั้น ดังนั้นการคิดไวลวงหนาวาสิ่งตางๆ มีความหมายตอคนอยางไร
จึงอาจจะทําใหไดขอสรุปที่ผิดพลาดในการทําความเขาใจปรากฏการณทางสังคมและปรากฏการณทางการศึกษานั้น
ทฤษฎีฐานรากคือ ทฤษฎีที่ไดจากการศึกษาปรากฏการณทางสังคมโดยทฤษฎีจะถูกสราง (Construct)
และไดรับการตรวจสอบ (Verify) โดยการเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับปรากฏการณทางสังคม
อยางเปนระบบ (นภาภรณ หะวานนท. 2539) การสรางทฤษฎีฐานรากอาศัยกระบวนการเก็บขอมูลดวยวิธีการอื่นๆ
ที่ใช กัน โดยทั่ วไปในงานวิ จัย ทางดา นสั งคมศาสตรด วย เชน การสั มภาษณระดับ ลึกการสั งเกตแบบมีส วนรว ม
โดยขอมูลที่นํามาวิเคราะหจะตองเปนขอมูลที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับปรากฏการณ ทางสังคมในเรื่องที่ศึกษาอยาง
รอบดาน เพื่อใหการตีความปรากฏการณนั้นๆ สะทอนความหมายตามมุมมองของที่ผูที่อยูในชุมชนนั้นมากที่สุด
หลักการสําคัญของการสรางทฤษฎีฐานราก (Strauss and Corbin,1990) คือ ผูศึกษาวิจัยจะตองมีความ
ไวตอการคิดและศึกษาขอมูล (Theoretical Sensitivity) ในลักษณะที่จะนํา ไปสูการสรางมโนทัศนและทฤษฎี
ความไวนี้จะตองมีอยูในทุกขั้นตอนของการศึกษา ไมวาจะเปนการเลือกตัวอยางเชิงทฤษฎี(Theoretical Sampling)
การสรางมโนทัศนเชิงทฤษฎี (Theoretical Coding) และการหาขอสรุปเชิงทฤษฎี (Theoretical Generating)
โดยอาศัยกระบวนการนี้ ทฤษฎีฐานรากจึงเปนทฤษฎีที่มีลักษณะเฉพาะคือ เปนทฤษฎีที่ถูกสรางขึ้นมาจากขอมูลที่
เปนไปตามปรากฏการณจริงมากที่สุด การสรางมโนทัศนเชิงทฤษฎีเปนการสรางความเชื่อมโยงระหวางขอมูลกับ
ทฤษฎี อาจกลาวไดวาเปนขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล ในการสรางมโนทัศน ขอมูลที่มีอยูเปนจํา นวนมากจะถูก
นํา มาแยกส วน หรือจั ด หมวดหมู ต ามคุณ สมบั ติ (Properties) โดยการวิเคราะหขอมู ล ต องอาศัย การตี ค วาม
(Interpretation) ของผูศึกษาวิจัย ดังนั้น มโนทัศนจึงมิใชสิ่งที่พบอยูในปรากฏการณจริง แตเปนสิ่ง ที่ผูศึกษาวิจัย
ตองสราง (Construct) ขึ้นมาจากขอมูล
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การดําเนินการทบทวน วิเคราะหและตั้งคําถามตอกระบวนทัศนของการวิจัย รวมถึงวิเคราะหเงื่อนไข และ
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่วางอยูบนฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม มุงใหเกิดการปรับเปลี่ยน
ทั ศ นะที่ มี ต อการวิ จั ย แต เดิ ม ที่ มั ก จะเชื่ อ กัน ว า การวิ จั ย ที่ เชื่ อถือได จ ะต อ งวางอยู บ นหลั ก การและเหตุ ผ ลแบบ
วิทยาศาสตรเทานั้ น มาสูกรอบคิดใหม ของการวิ จัยที่ มีนั ยถึง การสรางสรรคค วามรูข องกลุ มคน บุ คคลที่อยูใน
สถานการณ และบริบททางสังคม รวมถึงบริบททางการศึกษาที่มีความหลากหลาย ไมผูกติดเฉพาะผูสรางสรรค
งานวิจัยจะตองมีฐานะตําแหนงของความเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูรูในทางวิชาการ ที่มีผลใหความรูที่ไดจากการวิจัยที่
ผานมา เปนความรูที่ไมอาจนําไปสูการทําความเขาใจตอปญหาที่แทจริงของโรงเรียน สังคมชุมชนได ขอจํากัดของ
การวิจัยทางดานการศึกษาที่ผานมาจึงมักจะถูกตั้งคําถามดังที่โลเวท (Lovat, 2013) ไดเสนอไวเกี่ยวกับการละเลย
กระบวนการเรียนรูเรื่องราวตางๆที่ทั้งตัวครูและผูเรียนจําเปนตองมีปฏิสัมพันธในโลกของชีวิตจริง ซึ่งการละเลย
ปฏิสัมพันธการเรียนรูดังกลาวทําใหโลกของครูและผูเรียนมีความคับแคบ ติดกรอบและความจํากัดอยูเฉพาะใน
ทฤษฎีทางการศึกษาแบบเดิมที่มีความแข็งตัวและใชการไดยากในสังคมปจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาในสวนนี้จะสะทอนการวิเคราะหและตั้งคําถามตอกระบวนทัศนของการวิจัย รวมถึงสะทอน
ผลของการวิเคราะหเงื่อนไข และกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่วางอยูบนฐานกระบวนทัศนสรางสรรค
สังคม เพื่อใหสังคมวิชาการทางดานการศึกษาไดมีทางเลือกในอันที่จะสรางสรรคพัฒนาองคความรูผานการวิจัยที่มา
จากฐานรากความตองการของบริบททางการศึกษา ชั้นเรียน สังคมชุมชนที่มีความหลากหลาย ซึ่งเชื่อวาผลการวิจัย
จากวิธีคิดเชนนี้จะชวยใหสังคมวิชาการของประเทศไทยสามารถใชผลการวิจัยเพื่อการพึ่งตนเองทางความรูได ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้
1. การวิเคราะหและตั้งคําถามตอกระบวนทัศนของการวิจัย
แนวคิดเรื่องกระบวนทัศน (Paradigm) ถูกพัฒนาขึ้นโดยโทมัส เอส คูหน (Thomas S. Khun) เพื่ออธิบาย
ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงในทฤษฎี วิ ท ยาศาสตร ซึ่ ง หมายถึ ง ว า ทั ศ นะการมองความรู ถู ก ปรั บ เปลี่ ย นจากการให
ความสําคัญกับความรูที่มีแบบฉบับเฉพาะในรูปของความรูสากลที่สามารถนําไปใชไดกับทุกบริบทของสังคม ไปสูวิธี
คิดใหมที่มองวา ความรูมีอยูทุกหนทุกแหงตามที่ผูที่ดํารงอยูในสถานการณจริงของการดํารงชีวิตเปนผูผลิตสราง
การเปลี่ยนแปลงทัศนะที่มีตอความรูเชนนี้ ในแวดวงปรัชญาวิทยาศาสตร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในระดับ
การปฏิวัติในประวัติวิทยาศาตร (สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ , 2540) สะทอนใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงนี้เปนการ
เปลี่ยนแปลงโลกทัศน เปลี่ยนวิธีการมองโลก ซึ่งมีความแตกตางจากการมองความรูทางวิทยาศาสตรแบบพัฒนาการ
โดยนัยนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญๆในการปฏิวัติวิทยาศาสตรจึงมิใชการเปลี่ยนไปสูความจริง แตเปนการเปลี่ยน
โลกทัศนและวิธีการมองโลก ซึ่งฟริตจอฟ คาปรา (Fritjof Capra) ไดใหความหมายพาราไดมวา คือ ความคิด ความ
เชื่อ การรับรูโลกและระบบคุณคาตางๆ ภายใตทัศนะแมบทหรือเรียกวากระบวนทัศน (Paradigm) ทั้งนี้กระบวน
ทัศนเปนระบบความเชื่อเบื้องตนและเปนหลักการหรือฐานรากลําดับแรกที่คนจะใชมองสรรพสิ่งตางๆในโลก และมี
ความสําคัญตอชีวิตมนุษย เนื่องจากเปนฐานคิด อันเปนตัวกํากับการกระทําและกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายใน
ชีวิตสังคมมนุษย (เสนห จามริก, 2541) ดังนั้นในการดํารงอยูของมนุษยจึงมีความผูกพันกับระบบคุณคาตางๆที่มีใน
โลก ซึ่งระบบคุณคานี้เองก็จะมีสวนสําคัญในการกําหนดความรูสึก ความนึกคิด และพฤติกรรมของมนุษย เมื่อเปน
เชนนี้ การที่มนุษยจะมีทัศนะตอการมองความจริงในโลกเชนไร มนุษยก็จะแสดงออกดวยทาทีและแบบแผนการ
ประพฤติ ปฏิบัติตอสิ่งตางๆตามความคิด ความเชื่อหรือทัศนะในการมองโลกเชนนั้น
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กระบวนทัศนประกอบดวยระบบความคิด และระบบคุณคาชุดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้ นทามกลางวัฒนธรรมในสวน
ตางๆของโลก เมื่ออิทธิพลของกระบวนทัศนแบบหนึ่งไดแผอิทธิพลและครอบงํากระบวนทัศนแบบอื่นๆที่มีอยูในโลก
กระบวนทัศนนั้นก็สามารถครอบครองชีวิตจิตใจของคนในสังคม เพราะทัศนะเปนเครื่องกําหนดความรูสึกและ
พฤติกรรมของคน เชน ทัศนะที่เชื่อวาวิธีการทางวิทยาศาสตรเปนวิธีการเดียวที่จะไดมาซึ่งความรูที่แทจริง ทัศนะใน
การมองจักรวาลวาเปนระบบเครื่องยนตกลไกที่เกิดขึ้นมาจากองคประกอบพื้นฐานทางวัตถุที่แยกจากกันเปนสวนๆ
ทัศนะตอชีวิตในสังคมที่ตองตอสูเพื่อความอยูรอด และทัศนะความศรัทธาที่มี ตอความเจริญกาวหนาทางวัตถุ จาก
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (ฟริตจอฟ คาปรา, 2539) จากทัศนะเกี่ยวกับกระบวนทัศนที่กลาวถึง
นี้ การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมจึงมีความจําเปนตองวิเคราะหลงไปใหถึงระดับกระบวนทัศน
เนื่องเพราะมนุษยเปนผูสรางและผูใหความหมายตอสิ่งตางๆในโลก รวมทั้งการกําหนดกฎเกณฑวาสิ่งใดเปนความรู
และสิ่งใดไมใชความรู โดยมนุษยกําหนดเกณฑเหลานี้ขึ้นมาจากความคิด ความเชื่อ และการรับรูตอสิ่งตางๆที่มีใน
โลก ซึ่งรวมถึงวิธีการเขาถึงความรูนั้นๆ ทาทีและปฏิสัมพันธของมนุษยในการศึกษา และการประพฤติปฏิบัติของ
มนุษยที่มีตอสิ่งที่ถูกศึกษา จึงบงบอกถึงกระบวนทัศนที่มนุษยยึดถือ ผูที่สนับสนุนกระบวนทัศนใดยอมเชื่อสิ่งที่
ตนเองสรางและไดรับผลประโยชนจากการสรางภายใตกระบวนทัศนนั้น
กอนคริสตศตวรรษที่ 16 โลกทัศนหลักของมนุษยคือการมองโลกเปนหนวยชีวิต รับรูวามนุษยกับธรรมชาติ
มีความสัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีการประสานสัมพันธกันระหวางปรากฎการณทางจิตวิญญาณและทาง
วัตถุ แตเมื่อมาถึงคริสตศตวรรษที่ 16 และ 17 ที่เปนยุคการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร ทัศนะในการมองเอกภพใน
ฐานะที่เปนหนวยชีวิตและมีจิตวิญญาณนี้ ไดเปลี่ยนไปเปนทัศนะที่มองวา โลกคือเครื่องจักรและเปนกลไกชนิดหนึ่ง
จึงสามารถใชวิธีการเชิงประจักษ (Empirical Approach) กับสูตรคณิตศาสตรในการแสวงหาความรูเกี่ยวกับ
ปรากฎการณในโลก และถือเปนหลักเกณฑมาตรฐานสําหรับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร โดยยึดถือวาความรูที่ไดมาจาก
วิธีการทางวิทยาศาสตรสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับโลกธรรมชาติไดอยางสมบูรณ ความรูที่ไดรับการพิสูจนอยาง
แจ ม ชั ด จากวิ ธี ก ารเชิ ง ประจั กษ เท า นั้ น ที่ ถือ ว า เป น ความรูส ากลที่ มี หลั ก ฐานและเชื่ อถื อไ ด ดั ง นั้ น ทั ศ นะแบบ
วิทยาศาสตรกลไกจึงปฏิเสธความรูอื่นๆ ที่ไมเขาขายของการพิสูจนไดตามวิธีการทางวิทยาศาสตร โดยทัศนะการ
แสวงหาความรูเชนนี้ มนุษยไดใชเปนพื้นฐานของศาสตรตางๆ มาจนกระทั่งถึงปจจุบัน (ฟริตจอฟ คาปรา, 2539)
ทัศนะการมองโลกที่จําแนกสิ่งตางๆออกเปนสวนๆ ตามแบบเครื่องยนตกลไก และแยกแยะสิ่งตางๆออกจากกันเพื่อ
การศึกษา เรียนรู เรียกไดวา กระบวนทัศนแบบปฏิฐานนิยม
กระบวนทัศนแบบปฏิฐานนิยม (Positivism) มีหลักการสําคัญคือ การแยกสวน และลดทอน สิ่งตางๆใน
โลก ซึ่งในการอธิบายวาชุดความรูใดเป นจริง หรือไมเปนจริง หรือ ชุดความรูใดมีเหตุผลหรือไมมีเหตุผล กระบวน
ทัศนแบบปฏิฐานนิยมไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร พิสูจนเพื่อหาคําอธิบายดวยหลักการคํานวณ เพื่อให
สามารถระบุไดวาความสัมพันธของวัตถุที่ศึกษานั้นมีความแมนตรง และเชื่อถือไดเพียงไร เพือ่ ใหไดขอสรุปโดยทั่วไป
ที่มีพลังในการอธิบายและคาดทํานายปรากฎการณตางๆทางธรรมชาติในโลก (ฉัตรวรัญ องคสิงห, 2545) ระบบ
ความคิดความเชื่อและการแสวงหาความรูอันนําไปสูวิธีวิทยาการเขาถึงความรูตามกระบวนทัศนแบบปฏิฐานนิยม
สะทอนถึงทัศนะการมองโลกแบบแยกสวน โดยแยกความรูในวิถีชีวิตออกเปนสวนๆ และจัดใหอยูในรูปของศาสตร
ตางๆ โดยมีพรมแดนความรูระหวางศาสตรอยางชัดเจน เชน ความรูเกี่ยวกับวัตถุตางๆในธรรมชาติ เรียกวาฟสิกส
ความรูเกี่ยวกับจิตใจมนุษย เรียกวาจิตวิทยา ความรูเกี่ยวกับการอยูรวมกันของมนุษย ก็จัดรวมเปนสังคมศาสตร (วี
ระ สมบูรณ, 2542) ทัศนะการมองความรูตามแบบแผนกระบวนทัศนปฏิฐานนิยม จึงปฏิเสธความรูชุดอื่น ที่
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไมสามารถอธิบายได โดยนัยการมองความรูเชนนี้ เพ็ญสิริ จีระเดชากุล (2539)
ชี้ใหเห็นวา ความรูที่ไมไดวางอยูบนหลักการแบบวิทยาศาสตร ก็จะถูกมองและเรียกวา “ความไมรู” หรือ “ความ
เขลา” ซึ่งเปนความพยายามใหหลักเหตุผลภายใตกระบวนทัศนแบบปฏิฐานนิยม ที่แยกมนุษยออกจากสิ่งเหนือ
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ธรรมชาติ อันเปนระบบความคิด ความเชื่อที่เปนรากฐานของสําคัญในการเรียนรู หลักการแยกสวนนี้ไดถูกนํามาใช
อธิบายกับอีกหลายกรณีในสังคมไทย
ดวยความคิดความเชื่อของความรูและระบบการศึกษาที่ยึดมั่นในกระบวนทัศนแบบปฏิฐานนิยม จึงมีผลให
ธรรมชาติของการวิจัยมีลักษณะ 5 ประการ ดังนี้
1. ธรรมชาติของความจริง ผูวิจัยจะมองวาความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว เปนสิ่งที่คนเราสามารถเขาถึงได และ
สามารถแยกสวนเพื่อศึกษา พิสูจน และตรวจสอบ
2. ความสัมพันธระหวางผูวิจัยกับสิ่งที่ถูกวิจัย ผูวิจัยและสิ่งที่ถูกวิจัยเปนอิสระตอกัน และเปนคูขนาน
ดังนั้นไมวาใครจะทําหนาที่เปนผูวิจัย ผลที่ไดจากการวิจัยสิ่งเดียวกันก็ตองเหมือนกัน หากความแตกตางเกิดขึ้น นั่น
เปนเพราะความผิดพลาดของกระบวนการวิจัย
3. ความเปนไปไดในการสรุปอางอิง ผลของการวิจัยที่มีกระบวนการใชทฤษฎี กําหนดกลุมตัวอยางศึกษา
เพื่อเปนตัวแทนของคนกลุมใหญทั้งหมด ทําใหผลของการวิจัยถูกใชอธิบายถึงประชากรในวงกวาง
4. ความเปนไปไดของความสัมพันธเชิงเหตุผล ผูวิจัยเชื่อวาตนเองสามารถศึกษาสิ่งตางๆ เพื่อระบุวา อะไร
คือเหตุ และอะไรคือผลไดอยางสมบูรณ โดยเหตุตองเกิดกอนผลเสมอ
5. บทบาทของคุณคาหรือคานิยม การวิจัยควรเปนอิสระจากคานิยมของผูวิจัย ผลการวิจัยไมควรมีคานิยม
ของผูวิจัยเกี่ยวของอยู
สวนรูปลักษณของการวิจัยที่ถูกควบคุมดวยกระบวนทัศนปฏิฐานนิยมจะสะทอนถึงลักษณะสําคัญ ประกอบดวย
1) การใหความสําคัญกับเปาหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาทฤษฏีทางการศึกษาและปฏิบัติการที่ตอบสนอง
ความตองการทางดานวิชาการ 2) แบบแผนการวิจัยมีลักษณะจัดกระทํากับตัวแปรและใชตัวแปรนั้นจนสิ้นสุดการ
ทดลอง เนนการควบคุมสภาวการณตางๆเพื่อปองกันความลําเอียง 3) เครื่องมือที่ใชนการรบวรวบขอมูลจะตองผาน
การตัดสินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญและสอดคลองกับตัวแปรที่กําหนดไวก อนหนา 4) ใชวิธีการสุมหนวยตัวอยางเขา
กลุมที่ศึกษาวิจัย 5)ในกระบวนการรวบรวมขอมูลจะตองใชเครื่องมือที่มีความตรงและความเที่ยง รวมทั้งปราศจาก
คานิยมหรือความลําเอียงใดๆ 6) ใชวิธีการทางสถิติ ที่เหมาะสมในการวิเคราะหขอมูล (วีระยุทธ ชาตะกาญจน ,
2556; มณฑนา พิพัฒนเพ็ญ, 2561)
2. การวิเคราะหเงื่อนไข และกระบวนการวิจั ยปฏิบัติ การในชั้ นเรียนที่ว างอยู บนฐานกระบวนทัศ น
สรางสรรคสังคม
แมความเชื่อพื้นฐานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในมิติของการศึกษาจะถูกระบุชัด วาเปนปฏิบัติการทาง
การศึกษาที่มุงเนนการวิจัยบนฐานของความรวมมือ ใชการทํางานเปนกลุม มุงเนนการปฏิบัติการที่เชื่อวาจะนําไปสู
ความเปลี่ยนแปลงที่จะกอใหเกิดการพัฒนา ใหความสําคัญกับการวิเคราะห วิจารณ ตั้งคําถามอยางลึกซึ้งอันจะ
นําไปสูการตัดสินใจที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเองของครู การพัฒนาผูเรียนและชั้นเรียน รวมทั้งสังคมชุมชน มีการ
ใชวงจรการปฏิบัติการ (The Action Reearch Spiral) ตลอดจนการปรับปรุงผล (Re-planning) เพื่อนําไปปฏิบัติ
ในวงจรตอไปจนกวาจะไดรูปแบบของการปฏิบัติที่ใชประโยชนไดจริง กระทั่งนําเสนอในรูปของทฤษฎีที่ใชประโยชน
ได หากแตในวิถีทางของระบบการศึกษา และการปฏิบัติงานของครูในปรากฎการณจริง การวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนยังมิอาจถูกปฏิบัติ พัฒนา หรือสรางสรรคตามความเชื่อพื้นฐานดังกลาวนี้ได ผลที่เกิดขึ้นคือ ครูนักวิชาการ
ที่เกี่ยวของกับงานดานการศึกษายังคงยึดหลักการวิจัยตามแบบแผนทางวิชาการที่มีความหางไกลจากการนําไปใช
จริงในบริบทของชั้นเรียน โรงเรียน รวมถึงสังคมชุมชน
ภาพที่ปรากฏเชนนี้สะทอนถึงพลังของกระบวนทัศนแบบปฏิฐานนิยมที่ยังคงควบคุมความคิดความเชื่อของ
ระบบการศึกษา รวมถึงควบคุมวิธีคิดการมองความรูและการวิจัยใหอยูในกรอบกฎเกณฑความรูที่สามารถพิสูจน
ตรวจสอบไดอยางเครงครัด แตอยางไรก็ตามผลพวงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการศึกษา และการวิจัยของสังคมไทยที่
สะทอนถึงการขาดองคความรูในการพัฒนาครู ผูเรียน และสังคมชุมชนในระดับพื้นที่ นําไปสูการวิพากษ ทบทวนให
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ยอนพิจารณาสิ่งที่เรียกวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนกันใหม เพื่อเปนการสรางทางเลือกในการพัฒนาองค
ความรูใหแกครู นักวิชาการและคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่วางอยูบน
กระบวนทัศนทางความรูแบบสรางสรรคสั งคม (Social Constructivism) ที่เชื่อวาความรู ความจริงเปนสิ่งที่ถูก
สรางขึ้น และมีความสลับซับซอน โดยความรูความจริงมีความเปนอัตวิสัย ทั้งนี้ความเชื่อพื้นฐานของการมองความรู
บนฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคมมีดังนี้
1) ภววิทยา กระบวนทัศนแบบสรางสรรคสังคมมองความจริงในลักษณะสัมพัทธนิยม (Relativist) เปน
ความจริงที่ถูกสรางขึ้นผานวิธีคิดที่มีความหลากหลาย มิไดเปนความจริงแบบสากล หนึ่งเดียว แตเปนความจริงที่มุง
ใหเกิดความรูและการขัดเกลาความรูที่เกิดขึ้นอยางละเอียดลออ (Guba and Lincoln, 2000) ภายใตกระบวนทัศน
สรางสรรคสังคมจึงไมมีผูใด สามารถกลาวอางไดวา ความจริงจากประสบการณและการตีความของตนเองหรือสังคม
ใดๆจะเปนความจริงที่ถูกตองเพียงชุดเดียวหรือมีความเปนสากล แตเปนความจริงที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความสัมพันธและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
2) ญาณวิทยา กระบวนทัศนแบบสรางสรรคสังคมเชื่อวาผูวิจัยในฐานะที่เปนผูสรางความรูและตัวความรู
มิไดเปนอิสระจากกัน แตมปี ฏิสัมพันธกันและกัน เพื่อใหไดความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในสถานการณ
เฉพาะนั้ น ๆ ภายใต ก ระบวนทั ศ น แ บบสร า งสรรค สั ง คมจึ ง ไม ส ามารถปฏิ เ สธค า นิ ย มของผู วิ จั ย ออกจาก
กระบวนการวิจัย และเชื่อวาผูวิจัยจะตองนําคานิยมของผูวิจัยเขามาเปนสวนหนึ่งในกระบวนการวิจัย โดยคลี่คลาย
ใหเห็นวาคานิยมและประสบการณ ที่ติดตัวผูวิจัยคืออะไรเพื่อที่จะทําใหรวู ามีสิ่งใดที่ผูวิจัยไมไดตระหนักหรือรับรูมา
กอนและทําใหผูวิจัยสามารถเขาไปสูโลกของความจริงที่ตางจากที่เคยรับรูมากอน (Moules,2002)
3) วิธีวิทยา กระบวนทัศนแบบสรางสรรคสังคมเชื่อวาผูวิจัยกับ สิ่งที่ถูกวิจัยมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
และในการสรางความรู จะใชใชวิธีการตีความและตั้งคําถามเพื่อใหเกิดการรื้อถอนและปรับเปลี่ยนการศึกษาและ
สรรพสิ่งตางๆ ซึ่งจะทําใหเกิดการสรางความรูใหมในประเด็นที่ศึกษาอยางลุมลึก
ตัวอยางงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของณัฐชริกา ขวัญเดือน สิทธิชัย วิชัยดิษฐ และมณฑนา พิพัฒน
เพ็ญ (2558) เรื่องการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมกระบวนการคิดทางชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 บน
ฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่สะทอนใหเห็นถึงปญหาการจัดการเรียนรูและการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการที่ถูกลบเลือนดวยความรูกระแสหลักภายใตอํานาจนโยบายในแนวดิ่ง สะทอนใหเห็นถึงการศึกษา
ที่มีเงื่อนไขเพื่อการแขง ขันและประเมิน คุณค า ของความเปน คนที่ ผลสั มฤทธ ครูและนั กเรียนจึงขาดอิสระทาง
ความคิด ทําใหครูทําหนาที่เปน เพียงผูสงผานความรูใหแกนักเรียน ตอกย้ํา ใหการเรียนชีววิทยาเปนเพียงแควิชา
ทองจํา การเรียนรูแบบรวมมือตามแบบแผนความรูสมัยใหม กลับไมชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดได
แต ยั ง เป น การสรา งภาระงานและการแบ ง กลุ ม ทางสั ง คมให นั ก เรี ย น ท า ยที่ สุ ด การเรี ย นแบบสมั ย ใหม จึ ง ถู ก
ปรับเปลี่ยนไปสูการจัดการเรียนบนฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหครูและนักเรียนไดมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การโตตอบเชิงสรางสรรค และสามารถสรางนิยามผลสัมฤทธทางการเรียนแบบ
ใหมที่มีความหมายมากกวาคะแนนสอบเพื่อการประเมินผลและการจัดลําดับ แตหมายรวมถึงการเกิดอิสรภาพทาง
ความคิดในดานการศึกษา การพัฒนาตนเองของครูและนักเรียนอีกดวย

สรุปผลการศึกษา
การวิเคราะหเพื่อคลี่คลายตอกระบวนทัศนของการวิจัย รวมถึงสะทอนผลของการวิเคราะหเงื่อนไข และ
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่วางอยูบนฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม นําไปสูขอเสนอทางวิชาการ
ของการศึกษา 4 4 ประการ ดังตอไปนี้
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1. การทบทวนกระบวนทัศนของการวิจัย
การตั้งคําถามตอกระบวนทัศนของการวิจัย รวมถึงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ถูกกํากับและควบคุม
โดยกระบวนทัศนแบบปฏิฐานนิยม มีผลใหการเปลี่ยนแปลงตัวระบบการศึกษาในระดับนโยบาย และในระดับสังคม
ชุม ชนเป นไปได ย าก เนื่ องเพราะตั วปรัช ญาหรืออุดมการณสํ า คั ญของการวิ จั ยปฏิบั ติ การได ถูก บดบัง กระทั่ ง
ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการไดถูกแทนที่ดวยกระบวนการวิจัยในเชิงวิชาการ การศึกษาดวยทฤษฎีฐานราก
ชวยคี่คลายใหเห็นตนตอของปญหานี้ จนกระทั่งนําไปสูการวิเคราะห ทบทวนและตั้งคําถามตอกระบวนทัศนที่อยู
เบื้องหลังของการวิจัย
แทจริงแลวการวิจัยปฏิบัติการวางอยูบนอุดมการณของการมีสวนรวมของผูคน เปนการวิจัยที่ใหอิสระใน
การคิดของคนเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงในดานการศึกษาและชีวิตใหดีขึ้น มุงใหเกิดการเรียนรูในสภาพการณจริงที่
มีความหลากหลาย และที่สําคัญคือการสรางวิธีคดของการวิพากษ ตั้งคําถามตอสถานการณ ปญหาในหลากหลาย
มิติ เพื่อสรางทางเลือกใหมของการเปลี่ยนแปลง
2. การเปดพื้นที่ของการสรางความรูการวิจัยในชั้นเรียนบนกระบวนทัศนสรางสรรคสังคมที่ผูวิจัยและ
ผูใหขอมูลเปนผูสรางความรูรวมกัน ในกระบวนการสรางความรูผานการวิจัยปฏิบัติการ มุงเนนสลายเขตแดนความ
เป น เจ า ของความรู หรือการเป นผู รูที่ทํ า หน า ที่ ผูกขาด ผลิ ต สรา งและเผยแพรค วามรู ในทางกลั บ กัน การวิ จั ย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนบนฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคมชวยใหผูคนกลุมตางๆ ทั้งผูวิจัย ผูใหขอมูลตางเขามา
รวมมือกันสรางสรรคพื้นที่ของการเรียนรูอยางอิสระ เพื่อใหความรูนี้เกิดประโยชนแกกลุมคนที่มีคามหลากหลาย
ไมจุพํากัดเฉพาะประโยชนตอกลุมของผูสรางความรู
3. วิธีวิทยาของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมีความหลากหลายและสอดคลองกับบริบทของชั้นเรียน
แทจริงแลวการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เปนการวิจัยเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาและในระดับ
ของพื้นที่การทํางานประจําวันของครู ดังนั้นการเขาถึงปญหา สถานการณทางการศึกษาที่ไมเคยหยุดนิ่งจําเปนตอง
อาศัยแนวทางหรือวิธีวิทยาที่มีความหลากหลาย การทําลายกําแพงการเขาถึงความรูที่มีเพี ยงแนวทางสากลแบบ
เดียวตามหลักการ ปฏิฐานนิยมเปนสิ่งที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ทั้งนั้นคําถามสําคัญคือครูและนักวิชาการ รวมถึงผู
เกี่ยวกับกับเรื่องของการศึกษาจะทลายกําแพงนี้ออกมาไดอยางไร คําตอบสําคัญก็คือการหวนกลับไปพินิจพิเคราะห
ตออุดมการณหลักของการวิ จัยปฏิบัติการ จากนั้นจึงคอยๆสานสัมพันธกับผูรวมเรียนรูอื่นๆเพื่อที่จะรวมกันคิด
รว มกันเรียนรูพัฒ นาวิ ธี วิ ทยาของการวิ จัย ที่ มีค วามหลากหลาย ทั้ งนี้ การวิ จัยปฏิบัติ การบนฐานกระบวนทั ศ น
สรางสรรคสังคมอาจจะเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นของการสรางขอถกเถียงเกี่ยวกับนิยาม
ของการวิจัย ที่เปนขอถกเถียงในระดับกระบวนทัศน
4. ผลของการสรางความรูนําไปสูการเสริมพลังใหกับ ผูสรางความรู การพัฒนาผูเรียน ชั้นเรียน โรงเรียน
ชุมชน และระบบการศึกษา จากการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนบนฐานกระบวนทัศนสรางสรรคสังคม นําไปสูการทํา
ความเขา ใจระบบคุณค าของตนเอง เปน การวิจัย ที่เกิดขึ้น สํ าหรับ โดยมีตั วครูผูสอนและวิจัย เองเปน ศูนย กลาง
กระบวนการวิจัยที่นําไปสู การทําความเขาใจตนเอง ตั้งคําถามตอตนเอง ใครครวญสะทอนคิด ตอตนเอง รวมถึง
ทบทวนวิถีปฏิบัติของตนเองเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหกําหนดประเด็นหรือโจทยการวิจัยมีความลุมลึกและตรง
ประเด็น ซึ่งมิไดมีลักษณะขงการวิจัยแบบวิชาการ หรือแมแตการวิจัยแบบผิวเผิน แตเปนการวิจัยที่กอใหเกิดการ
เรียนรูและการพัฒนาตัวของครูเอง ซึ่งจะพัฒนาไปพรอมๆกับตัวผูเรียน การวิจัยปฏิ บัติการในความหมายนี้จึง
นําไปสูการคิดริเริ่มพัฒนาความรู ความคิดของตนเอง อยูอยางตอเนื่อง และมิไดเปนความรูแบบสําเร็จรูป แตเปน
ความรูที่นําไปสูการเรียนรูและการพัฒนาที่ไมจบสิ้น
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ผูชาวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาพัฒนศึกษาศาสตร
อาจารยผูสอน ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จ. สงขลา
บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตรที่มีตอการรูสิ่งแวดลอมและคุณลักษณะ
ใฝรูใฝเรียนในวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (ชีววิทยา)สําหรับนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนอักษรศาสตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
Effects of Learning Activity by Using Scientific Games on Environmental Literacy
and Enquiring Characteristic in Basic Science 2 (Biology) for Upper High School
Students in Arts Program of Patumwan Demonstration School

วัฒนโชติ เพ็งพริ้ง
สุรางค วีรประเสริฐสุข
สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบการรูสิ่งแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตรและเปรียบเทียบคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนในวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (ชีววิทยา)
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกอนและหลังเรียน
การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลองใชรูปแบบการศึกษากลุมเดียว ในการศึกษาการรูสิ่งแวดลอมของนักเรียน
หลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 65 (One Group Posttest Design) ในการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะใฝรูใฝ
เรีย นของนั กเรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 แผนการเรีย นอัก ษรศาสตร ที่ เรีย นรูโ ดยใช เ กมทางวิ ท ยาศาสตรเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวัดกอน – หลังการทดลอง (One Group Pretest Posttest Design) กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จํานวน 35 คน จากจํานวนนักเรียน 104 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม
จากนั้ น จั ด กิจกรรมการเรีย นรูโ ดยใช เกมทางวิ ท ยาศาสตรในการจั ด การเรี ย นรูเ รื่อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือการทดสอบคาที คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา
1. การรูสิ่งแวดลอมของนั กเรียนหลังเรียนรูโ ดยใช เกมทางวิทยาศาสตรเรื่องทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียนอักษรศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยความรูดานสิ่งแวดลอม
คะแนนเฉลี่ ย ทั กษะด า นสิ่ ง แวดล อ ม ค า เฉลี่ ย ระดั บ เจตคติ ด า นสิ่ ง แวดล อ มและค า เฉลี่ ย ด า นพฤติ ก รรมด า น
สิ่งแวดลอมในภาพรวมสูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. คุณลักษณะใฝรูใฝเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียนอักษรศาสตร ที่เรียนรูโดยใชเกม
ทางวิทยาศาสตรเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คําสําคัญ : เกมทางวิทยาศาสตร , การรูสิ่งแวดลอม , คุณลักษณะใฝรูใฝเรียน
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Abstract
The purposes of this research were to compare Environmental Literacy of students
through Scientific Games to 65 percent criteria and to compare Enquiring Characteristic in
Basic Science 2 (Biology) for Upper High School Students before and after treatment.
This research is a Quasi-Experimental research using a single group. To study the
Environmental Literacy of students after treatment compared to the 65 percent criteria (One
Group Posttest Design) and to study Enquiring Characteristic of Mathayom Suksa 4
students, Arts Program by using Scientific Games on Natural resources and the
Environment before and after the experiment (One Group Pretest Posttest Design). The
sample group consisted of 35 students from 104, studying in Mathayom Suksa 4, Patumwan
Demonstration School, obtained by random sampling The data was collected in 2nd
semester, academic year 2560, by using Scientific Games on Natural resources and the
Environment . The statistics used in data analysis are t-test, mean and standard deviation.
The study indicated that
1. Promoting environmental literacy: the subjects had the average score of
environmental knowledge, environmental skills, environmental attitudes, and
environmental behaviors of students after learning by using Scientific Games on Natural
resources and the Environment of MathayomSuksa 4 students is higher than the criteria of
65 percent with statistical significance at the level of .05
2. Enquiring Characteristic of Mathayom Suksa 4 students, Arts Program through
Scientific Games on Natural resources and the Environment after studying higher than
before at the statistical significance level of .05
Keywords : Scientific Games, Environmental Literacy, Enquiring Characteristic

บทนํา
ประเทศไทยมี พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม พ.ศ.2535 ในหมวดที่ 3 มาตรา 32
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดลอมใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม มาตรา 42 การคุมครองและจัดการพื้นที่ใน
อุทยานแหงชาติรวมทั้งเขตคุมครองสัตวปาทั้งหมด หรือมาตรา 56 เกี่ยวของกับ การกําหนดมาตรฐานมลพิษแบบ
ตา งๆใหอยูใ นเกณฑ ที่เหมาะสมและไม เปน อันตรายต อชีวิ ต ประชาชน ขอมู ลในป พุท ธศักราช 2558 – 2559
ประเทศไทยมีปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมากมาย เชน การสูญเสียพื้นที่ปา การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ปญหาภัยแลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่ มขึ้นของจํานวนประชากร เพราะเมื่อจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นจะมีความ
ตองการในการใชทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น และมีการสรางมลพิษในรูปแบบตางๆเพิ่มขึ้น (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2558: 316 - 317) ประกอบกับปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาไมเพื่อปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวและสรางที่พักอาศัยสําหรับการทองเที่ยว รวมทั้ง การลักลอบตัดไมทําลายปาและจับสัตวปาซึ่ง
ยังคงเปนปญหาสําคัญสําหรับประเทศไทย การสูญเสียพื้นที่ปาไมจะทําใหสูญเสียพื้นที่ตนน้ําสําคัญอันจะนําไปสูการ
เกิดปญหาภัยแลงขึ้นในอนาคต ในสวนของปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล พบวามีความเสื่อมโทรม
บริเวณแหลงทองเที่ยวตางๆเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลโดยมีสาเหตุมาจากการสรางสิง่ ปลูก
สรางยื่นไปในทะเลซึ่งนําไปสูการเปลีย่ นแปลงทิศทางการไหลของน้ํา สถานการณดานมลพิษพบวาคุณภาพอากาศใน
หลายพื้นที่มี คาฝุน ละอองเกิน มาตรฐานและพบการมีปริมาณขยะมูลฝอยและซากเครื่องใช ไฟฟา และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น และปริมาณสารอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2559: 338 - 390) ปญหาสิ่งแวดลอมจึงถือวาเปน
ปญหาที่สําคัญและควรไดรับการแกไขอยางไรดวน ซึ่งการแกไขปญหาดังกลาวนั้นมีมากมายหลายวิธี ไดแก 1) การ
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กําหนดใหการจัดการขยะเปนวาระแหงชาติโดยมีการออกกฎหรือโทษของการทิ้งขยะในที่สาธารณะ 2) การรณรงค
ใหประชาชนเห็นความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมผานการจัดกิจกรรมใหรูปแบบตางๆ เชน กิจกรรมการปลูก
ปาลดภาวะโลกรอน กิจกรรมสรางฝายเพื่ออนุรักษน้ํา หรือการอนุบาลลูกสัตวหลากหลายสายพันธุและปลอยคืนสู
สิ่งแวดลอม 3) การรวมมือกันของนานาประเทศในการลดปริมาณแกสเรือนกระจกลง หรือที่ รูจักกันในนามของ
“พิธีสารเกียวโต” 4) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทองเที่ยวใหเปนในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งหมายถึง
การทองเที่ยวโดยมีกระบวนการเรียนรูทางสิ่งแวดลอม ภายใตการจัดการสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวรวมกับ
ทองถิ่น เพื่อมุงเนนใหเกิดสํานึ กตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2540: 5)
นอกจากนี้การใหการศึกษาหรือใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีความรูความเขาใจ มีคานิยม ประกอบกับการ
ปลูกฝงคุณธรรมใหคนมุงหวังที่จะอนุรักษสิ่งแวดลอมมากกวาที่จะทําลายหรือใชประโยชน รว มกับการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ดานการรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental Literacy) ซึ่งตองมีความเขาใจสถานการณดาน
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับอากาศ แผนดิน อาหาร พลังงาน น้ํา และระบบนิเวศ พรอมทั้งศึกษาและ
วิเคราะหปญหาทางสิ่งแวดลอมเพื่อวิธีแกปญหาที่เหมาะสมที่สุด (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ, 2555: 5 - 6) ทําใหใน
ปจจุบันไดมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาแหงแพรหลาย ซึ่งสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดไดกําหมดมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร สาระที่ 2
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ทองถิ่น ประเทศ และโลกนําความรูไปใชในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2551 : 109) และเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พบวาไดกําหนดในมาตรา 7 กลาวถึงการปลูกจิตสํานึกที่
ถูกตองเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมาตรา 23 วรรค 2 ไดกลาววาใหเนนความรู
ความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมช าติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุล (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2545 : 7)
การเรียนรูโดยใชเกมจะทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรูโดยที่ผูสอนไมตองบังคับนักเรียน
ดังนั้นการเรียนรูโดยใชเกมจะทําใหนักเรียนเกิดความใฝเรียนรูและยอมรับกฎเกณฑในการแขงขัน ยิ่งไปกวานั้น
นักเรียนจะพยายามอยางมากในการเลนเกมมากกวาการเรียนดวยวิธีอื่นๆ เพราะโดยธรรมชาติแลวเมื่อนักเรียนเลน
เกม พวกเขาจะพยายามเลนใหชนะหรือเกงกวาไดคะแนนสูงกวาทีมอื่นๆ เพื่อตัวเองหรือเพื่อทีมของตนเองและ
ในขณะเลนเกมนักเรียนจะรวมกิจกรรมแขงขันตลอดเพราะตองการใหถึงเวลาที่ตนจะไดเลนและไดรับชัยชนะในเกม
นั้นๆ จากประสบการณการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนอักษรศาสตรกวา 10 ป
พบวารูปแบบการสอนที่ใชนั้นมักจะใชรูปแบบการสอนแบบบรรยายซึ่งจะเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่ใชกระดานชอลก
เปนการใชโปรแกรมนําเสนอ เชน power point หรือ prezi เปนตน แตยัง เปนการจัดการเรียนรูที่มีครูเป น
ศูนยกลางนักเรียนจะไมมีโอกาสไดสรางองคความรูหรือสังเคราะหความรูที่ไดดวยตนเอง ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ต่ํากวาเกณฑที่ผูสอนไดตั้งเปาหมายไวและสภาพนักเรียนที่ขาดความสนใจเนื้อใจที่เรียน คุณลักษณะ
ใฝรูใฝ เรียนไมสูงมากนักประกอบกับมี เจตคติ ที่ไมดี ตอวิชาวิทยาศาสตร อาจเกิดจากความชอบของนักเรียนที่
แตกตางจากนักเรียนแผนคณิตศาสตร - วิทยาศาสตร โดยนักเรียนในแผนอักษรศาสตรจะมีความชอบและถนัด
เกี่ยวกับดานภาษาและศิลปะมากกวาวิชาวิทยาศาสตร หรือการสอนไมตอบสนองตอรูปแบบการเรียนรูของนักเรียน
การสอนวิทยาศาสตรที่นาใจคือการใหนักเรียนไดสนุกกับของเลนและเกม นักเรียนจะมีการพัฒนาความคิดเปน
ขั้นตอน ความใฝรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติเกี่ ยวกับวิทยาศาสตร นอกจากนี้ทฤษฎีการเลน
ของเพี ย เจย ยั ง อธิ บ ายไว ว า การเล น ทํ า ให เ ด็ ก เป น ส ว นหนึ่ ง ของสิ่ ง แวดล อ มอย า งเต็ ม ที่ เพราะเด็ ก จะสร า ง
ประสบการณใหกับตนเองเพื่อเรียนรูสิ่งแวดลอมหรือสิ่งที่ไมมีใครสามารถสอนได วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเกม
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหความสนุกสนาน มีกฎแกณฑ กติกา กิจกรรมที่เลนมีทั้งเกมเคลื่อนไหวและ
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



เกมที่ไมเคลื่อนไหว (Dobson, 1970: 12) การเลนเกมนับวามีสวนชวยพัฒนาสติปญญาของเด็ก ในการเลนเกมเด็ก
จะตองจดจํา กติกา ตองคิดตัดสินใจและใชไหวพริบในการเอาชนะคูตอ สู นอกจากนั้นยังชวยพัฒนาเด็กทางดาน
รางกาย อารมณ และสังคมอีกดวย (ทิศนา แขมมณี, 2543: 29) โดยเกมที่นํามาใชในการจัดการเรียนรูมีไดหลาย
รูปแบบ เชน เกมบันไดงู อักษรไขว (crossword) และ เกมตอบปญหา นอกจากนี้การใชเกมแตละรูปแบบนั้นจะ
สามารถใชในชว งการเรียนการสอนที่แตกตางกัน บางเกมเหมาะสมสําหรับ ใชในขั้น นําเขาสู บทเรียน บางเกม
เหมาะสมใชในระหวางการสอน หรือ ใชสรุปบทเรียน
คุณลักษณะใฝรูใฝเรียนเปนคุณลักษณะที่สําคัญของผูเรียนที่ควรสงเสริมใหรักการเรียนรูเพื่อใหสามารถอยู
ในสังคมการเรียนรูไดอยางมีความสุข (อารี พันธมณี 2540: 15) ประโยชนของคุณลักษณะ ใฝรูใฝเรียน จะสราง
ศักยภาพในการนําชีวิตไปสูความสําเร็จ เปนคุณลักษณะที่พบเห็นโดยทั่วไปในแถบประเทศที่พัฒนาแลวทั่วโลกแต
แทบจะไมมีในสังคมไทย รากฐานความรูของคนไทยจึงออนแอไมสามรถแขงขันกับผูอื่นได ความไมใฝรูใฝเรียนของ
คนไทยในสังคม นอกจากจะนําความพายแพมาสูชีวิตแตละคนแลวยังสงผลเสียตอชาติบานเมืองอีกดวย (เกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักดิ์, 2543: 71)
ผูวิจัยในฐานะอาจารยผูสอนวิชาวิทยาศาสตรแผนการเรียนอักษรศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การรูสิ่งแวดลอมและปญหาของสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ประกอบกับตองการพัฒนาความใฝรูใฝเรียนของนักเรียน
จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาวาการใชเกมในการจัดการเรียนรูจะสงผลตอการรูสิ่งแวดลอมและคุณลักษณะใฝรูใฝ
เรีย นของหรือไม จึงจั ดทํ างานวิจั ยเรื่อง ผลการจัด กิจ กรรมการเรียนรูโ ดยใชเกมทางวิ ทยาศาสตรที่ มีต อการรู
สิ่ ง แวดล อมและคุ ณ ลั ก ษณะใฝ รู ใฝ เรี ย นในวิ ช าวิ ท ยาศาสตรพื้ น ฐาน 2 (ชี ว วิ ท ยา) สํ า หรับ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนอักษรศาสตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการรูสิ่ ง แวดล อมของนั ก เรี ย นที่ ไ ด รับ การจั ด กิจ กรรมการเรีย นรู โ ดยใช เกมทาง
วิทยาศาสตรเทียบกับเกณฑรอยละ 65
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนในวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (ชีววิทยา) สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกอนและหลังเรียน

กรอบแนวคิดในการทําวิจยั
การรูสิ่งแวดลอม
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตร
คุณลักษณะใฝรูใฝเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 104 คน
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 35 คน
2. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 ประเภท ประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการทดลองและเครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 หนวยการเรียนรูเรื่องเนื้อหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจํานวน 7 แผน
2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.2.1 แบบวัดการรูวิทยาศาสตร
2.2.2 แบบวัดคุณลักษณะใฝรูใฝเรียน
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาการเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตรที่มีตอการรูสิ่งแวดลอมและคุณลักษณะ
ใฝรูใฝเรียนในวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (ชีววิทยา) โดยไดดําเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
3.1 ใหนักเรียนทําแบบวัดคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนกอนเรียน
3.2 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตร
3.3 เมื่อสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรูแลว ใหนักเรียนทําแบบวัดการรูวิทยาศาสตร และแบบวัด
คุณลักษณะใฝรูใฝเรียน
3.4 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนการ รู สิ่งแวดลอม
หลังเรียนเทียบเกณฑรอยละ 65 โดยใชสถิติที (t-test แบบ Dependent Sample)
4.2 สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐานคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 4
แผนการเรียนอักษรศาสตรที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตรเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนคํานวณจากสูตร t – test Dependent Sample

ผล/สรุปผลการวิจัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตรที่มีตอการรูสิ่งแวดลอมและคุณลักษณะใฝรูใฝเรียน
ในวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (ชีววิทยา) สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนอักษร
ศาสตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นภายหลังการทดลองใชกับกลุม
ตัวอยาง ปรากฏผลดังนี้
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบการรูสิ่งแวดลอมของนักเรียนที่ไ ดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกม
ทางวิทยาศาสตรเทียบกับเกณฑรอยละ 65
การนําเสนอผลการเปรียบเทียบการรูสิ่งแวดลอมของกลุมตัวอยางหลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชเกมทางวิทยาศาสตร นําเสนอตามลําดับองคประกอบหลักของการรูสิ่งแวดลอม 4 ดานคือ ดานความรู ทักษะ
เจตคติและพฤติกรรมสิ่งแวดลอม แตละองคประกอบมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ผลการเปรียบเทียบความรูดานสิ่งแวดลอมเทียบกับเกณฑรอยละ 65
เปนการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูดานสิ่งแวดลอมของกลุมตัวอยางหลังการทดลองโดยนําเสนอ
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมโดยมีผลการวิเคราะหขอมูลดังตาราง 1
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบการรูสิ่งแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมทาง
วิทยาศาสตรเทียบกับเกณฑรอยละ 65
องคประกอบยอยการรูสิ่งแวดลอม
หลังเรียน

N
35

K
10

ഥ


7.17

S.D.
1.54

t
2.574

Sig
.015*

จากตาราง 1 พบวาคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรูดานสิ่งแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตรหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.17 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.54 เมื่อเปรียบเทียบการรูสิ่งแวดลอมของนักเรียนเทียบเกณฑรอยละ 65 พบวาการรูสิ่งแวดลอมของ
นักเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะดานสิ่งแวดลอมในภาพรวมหลังการทดลอง
เปนการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะดานสิ่งแวดลอมของกลุมตัวอยางหลังการทดลองโดยการนําเสนอ
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ไดผลการวิเคราะหดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะดานสิ่งแวดลอมในภาพรวมหลังการทดลองเทียบกับเกณฑ
รอยละ 65
องคประกอบยอยทักษะดานสิ่งแวดลอม
หลังเรียน

N
35

K
10

ഥ


7.14

S.D.
1.14

t
Sig
3.332 0.002*

จากตาราง 2 พบวาคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรูดานสิ่งแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตรหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.14 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.14 เมื่อเปรียบเทียบการรูสิ่งแวดลอมของนักเรียนเทียบเกณฑรอยละ 65 พบวาการรูสิ่งแวดลอมของ
นักเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.3 ผลการเปรียบเทียบเจตคติดานสิ่งแวดลอมในภาพรวมหลังการทดลอง
เปน การเปรียบเทียบค าเฉลี่ยระดั บเจตคติ ดา นสิ่ง แวดลอมของกลุ มตั วอย างหลัง การทดลอง โดยการ
นําเสนอคาเฉลี่ยระดับเจตคติในภาพรวม มีผลการวิเคราะหขอมูลดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะดานสิ่งแวดลอมในภาพรวมหลังการทดลองเทียบกับเกณฑ
รอยละ 65
ഥ
องคประกอบยอยดานเจตคติดา นสิ่งแวดลอม
N
K
S.D.
t
Sig

หลังเรียน
35 180 127.31 19.27 3.166 .003*
จากตาราง 3 พบวาคะแนนเฉลี่ยระดับเจตคติดานสิ่งแวดลอมหลังเรียนมีคาเทากับ 127.31 ซึ่งแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.4 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมหลังการทดลอง
เปนการเปรียบเทียบพฤติ กรรมดา นสิ่งแวดลอมของกลุมตัว อยางหลั งการทดลอง โดยนําเสน อเปน 2
ประเด็นตามองคประกอบยอยของพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมคือผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับพฤติกรรมที่
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมหลังการทดลองและผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละของจํา นวนนักเรียนที่ดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอมหลังการทดลอง
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ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับพฤติกรรมที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมหลังการทดลองเทียบกับ
เกณฑรอยละ 65
ഥ
องคประกอบยอยพฤติกรรมที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม N
K
t
Sig
 S.D.
หลังเรียน
35 100 47.14 7.53 -14.021 .00*
จากตาราง 4 พบวากลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับพฤติกรรมที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมหลังการทดลองมีคา
เทากับ 47.14 ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 การเปรีย บเที ย บเปรีย บเที ย บคุณ ลั ก ษณะใฝ รู ใ ฝ เ รี ย นในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร พื้น ฐาน 2
(ชีววิทยา) สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกอนและหลังเรียน
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบคุณลักษณะใฝรูใฝ เรียนในวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (ชีววิทยา)
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกอนและหลังเรียน
ഥ
การทดสอบ
N
S.D.
t
Sig

กอนเรียน
35
153.34
21.74
-4.937
.000*
หลังเรียน
35
165.37
13.18
จากตาราง 5 พบวาคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนของนักเรียนที่เรียน
ใชเกมทางวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังเรียน
นักเรียนมีคะแนนคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนสูงกวากอนเรียน

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบการรูวิทยาศาสตรเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดวยการจัด กิจ กรรมการเรียนรูโดยใชเกมทางวิ ทยาศาสตรหลั งเรียนเทียบเกณฑรอยละ 60 และเปรียบเที ย บ
คุณลักษณะใฝรูใฝเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยการจัดกิ จกรรมการเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตร
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายได ดังนี้
1. การรูสิ่งแวดลอมของนักเรียนหลังเรียนรูโดยใชเกมทางวิทยาศาสตรเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียนอักษรศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยความรูดานสิ่งแวดลอม
คะแนนเฉลี่ ย ทั กษะด า นสิ่ ง แวดล อ ม ค า เฉลี่ ย ระดั บ เจตคติ ด า นสิ่ ง แวดล อ มและค า เฉลี่ ย ด า นพฤติ ก รรมด า น
สิ่งแวดลอมในภาพรวมสูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวไดวาการใชเกมทาง
วิท ยาศาสตรส งผลใหผู เรียนเกิดการเรี ยนรูจากิจกรรมต างๆ โดยช วยใหการพั ฒนาทั กษะต างๆดี ขึ้น และสรา ง
บรรยากาศที่สนุกสนาน สอนใหรูจักการปฏิบัติตามกฎ กติกา สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคสงเสริมลักษณะความ
เปนผูนําและรวมกันทํางานดวยความสามัคคี พรอมทั้งพัฒนาใหมีเจตคติที่ดีตอ การเรียน สอดคลองกับสุพัตรา เชื้อสะอาด
(2542: 35-43) ไดศึกษาการพัฒนาเกมวิทยาศาสตรเพื่อใชในการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สอนโดยทําการสอบกอนเรียนและสอนโดยการใชเกมวิทยาศาสตร และทําการสอบ
หลังเรียนเรื่อง สารเคมีและเชื้อเพลิง พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01จากผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชเกมในวิชาวิทยาศาสตร พบวาการสอนโดยใชเกม
ทําใหการเรียนการสอนของนักเรียนเกิดความสนุกสนาน ตื่นเตน ตื่นตัว นอกจากนี้การสอนโดยใชเกมวิทยาศาสตร
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนสูงขึ้น ดังนั้นหากครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไดอยางถูกทางเหมาะสมกับความตองการของนักเรียนก็สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได เพราะการใช
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เกมนั้นมีความสอดคลองกับธรรมชาติของเด็กซึ่งชอบเลน ชอบเคลื่อนไหว ไมชอบอยูนิ่งนานๆ ดังนั้นครูสามารถนํา
เกมมาใชในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรได และจารุณี มั่นสกุล (2546: 34-38) ไดศึกษาผลการใชเกมสิ่งแวดลอม
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบนิเวศและเจคติตอสิ่งแวดลอมของนักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยผูวิจัยทําการสรางแผนการสอนโดยใชเกมสิ่งแวดลอมประกอบการเรียนการสอนและ
แผนการสอนตามคูมือครู จากผลการวิจัยปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องระบบนิเวศของ
นักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และเจตคติตอสิ่งแวดลอมของนักเรียน
กลุมทดลองและควบคุมไมแตกตางกัน รวมถึงกุลธิดา พลเยี่ยม (2552 : 53 – 55) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเกม
วิทยาศาสตร การวิจัยนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเกมทางวิทยาศาสตร ผลการศึกษาพบวา 1) นักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเกมวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนที่ไดรบั การจัดการเรียนรูดวยเกมทางวิทยาศาสตร มีความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสิริวรรณ ใจกระเสน (2555:
2-5) ศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชเกมทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหนองบัว จังหวัดลําพูน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังเรียนโดยใชเกมทางวิทยาศาสตร 2) ศึกษาอัตรา
พัฒนาการดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางเรียนโดยใชเกมทาง
วิทยาศาสตร และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใช
เกมวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่เรียนโดยใชเกมทางวิทยาศาสตรมีคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหลัง เรียนสู งกวา กอนเรียนอยา งมี นัย สําคั ญทางสถิติ ที่ระดั บ .01 2) นักเรียนที่ เรียนโดยใช เกม
วิทยาศาสตรมีอัตราพัฒนาการดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรระหวางเรียนทุกทักษะเพิ่มขึ้นโดยมีคาเฉลี่ย
4.20 คะแนนตอครั้งจากคะแนนเต็ม 36 คะแนน 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร โดยใชเกมทางวิทยาศาสตรอยูในระดับมากที่สุด
2. คุณลักษณะใฝรูใฝเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียนอักษรศาสตรที่เรียนรูโดยใชเกม
ทางวิทยาศาสตรเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน เนื่องจากการใชเกมทาง
วิทยาศาสตรเปนการจัดกิจกรรมการเรียนที่เนนใหนักเรียนไดใชความสามารถที่มีอยูแสดงออกกึ่งเลนกึ่งเรียน จะ
กอใหเกิดประโยชนกับการเรียนรูของนักเรียนทั้งทางตรงและทางออม ทําใหบรรยากาศการเรียนรูเต็มไปดวยความ
สนุกสนานไมเครงเครียดสงผลใหของผูทีมีความสนใจใฝรูใฝเรียนและสรางสรรค กลาวคือเห็นคุณคาและประโยชน
ของการแสวงหาความรูใหม ๆ กระตือรือรน อยากรูอยากเห็น ตั้งใจ เอาใจใส ทําใหดีอยูเสมอ ริเริ่ม กลาแสดงออก
และตัดสินใจ ซึ่งเปนลักษณะของผูมีความใฝรูใฝเรียน ซึ่งสอดคลองกับขอคนพบของวัชราภรณ อมรศักดิ์ (2556 :
72 - 82) ในการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยเชิงเหตุดา นจิตสังคมและปจจัยเชิงผลดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมใฝรูใฝเรียนวิชาวิทยาศาสตร (ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมยอย 2
พฤติกรรม ไดแก พฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร และพฤติกรรมแสวงหาความรูวิชาวิทยาศาสตร) ของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาตอนต น ในสั ง กัด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2 กรุง เทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา 1. นักเรียนที่มีพฤติกรรมตั้งใจเรียนมาก พบในกลุมนักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตรมาก นักเรียนที่มี
ความมุงมั่นในการศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตรมาก มีความเชื่ออํานาจในตนมาก หรือไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
รักสนับสนุนและใชเหตุผลในครอบครัวมาก 2. นักเรียนที่มีพฤติกรรมแสวงหาความรูมากพบในกลุมนักเรียนที่มี
ความมุงมั่นในการศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสาสตรมาก และมีบรรยากาศประชาธิปไตยในชั้นเรียนมาก 3. ตัวแปรที่
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ทําการศึกษาไมสามารถทํานายพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรไดรอยละ 32.3 พฤติกรรมแสวงหาความรู
วิทยาศาสตรไดรอยละ 19.2 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดรอยละ 9.5

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ผูสอนตองเปดโอกาสใหนักเรียนที่ชนะในเกมอธิบายคําตอบหรือขยายความรูใหแกเพื่อนๆ ที่เลนเกม
ดวยกัน
1.2 ในการนํางานวิจัยไปใชอาจตองพิจารณาลักษณะและสภาพของนักเรียน ความสามารถในการทํางาน
และกิจกรรมกลุมรวมกันและเวลาที่ใชในการเลนเกมทางวิทยาศาสตรซึ่งผู สอนตองพิจารณาเวลาในคาบเรียนให
เหมาะสม
2. ขอเสนอแนะในการดําเนินการวิจัยครั้งตอไป
2.1 พัฒนาหลักสูตรการรูสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียนโรงเรียนที่ผูวิจัยสนใจ
2.2 ศึกษาวาวิธกี ารสอนอื่นสงผลตอการรูสิ่งแวดลอมหรือไม
2.3 เปลี่ยนวิธีการหรือเครื่องมือในการวัดคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนของนักเรียน

เอกสารอางอิง
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (2540). การพัฒนาการทองเที่ยวเรื่องกลยุทธิ์การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ. กรุงเทพฯ: มปท.
กุลธิดา พลเยี่ยม. (2552). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเกมวิทยาศาสตร . สารนิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต
(การมัธยมศึกษา).กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. (2543). จอมปราชญการศึกษา : สังเคราะห วิเคราะหและประยุกตแนวพระราชดํารัส
ดานการศึกษาและการพัฒนาคน. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย.
ขจรศักดิ์ บัวระพันธ. (2555, เมษายน – มิถุนายน). การประเมินทักษะแหงศตวรรษที่ 21. จุลสารนวัตกรรม. 7(26):
5 – 6.
จารุณี มั่นสกุล. (2546). ผลการใชเกมสิ่งแวดลอมประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
เรื่ อ งระบบนิ เ วศและเจตคติ ต อสิ่ ง แวดล อมของนั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ทิศนา แขมมณี. (2543). 14 วิธีสอนสําหรับครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : เท็กซแอนดเจอรนัล.
วัชราภรณ อมรศักดิ์ และจรัล อุนฐิติวัฒน. (2556). ศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมใฝรู ใฝเรียนวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน . ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตรประยุกต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สํ า นั กงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อม. (2558). รายงานสถานการณ คุ ณ ภาพและ
สิ่งแวดลอม พ.ศ.2558. กรุงเทพฯ: เท็กซ แอนด เจอรนัล พับลิเคชั่น.
สํ า นั กงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อม. (2559). รายงานสถานการณ คุ ณ ภาพและ
สิ่งแวดลอม พ.ศ.2559. กรุงเทพฯ: ลายเสน ครีเอชั่น.
สิริวรรณ ใจกระเสน. (2555). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชเกมวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 โรงเรี ย นบ า นหนองบั ว จั ง หวั ด ลํ า พู น . การประชุ ม เสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



สุพัตรา เชื้อสะอาด. (2542). การพัฒนาเกมวิทยาศาสตรเพื่ อใชในการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3. กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อารี พันธมณี. (2540). ความคิดสรางสรรคกับการเรียนรู. กรุงเทพฯ: ตนออแกรมมี่.
Dobson, J. Try one of my game. Forum 8(3), 1970.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรดวยการจัดการเรียนรู
โดยใชรูปแบบซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงฟาบดราษฎรบํารุง)
The Study of Mathematics Learning Achievement on Surface and Volume by Cippa Model
of Mathayomsuksa Three Students at Tedsaban 1 (Thungphabodrajbumrung) school

ศศิเนตร กาละวัง

ผูวิจัย

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เทียบกับเกณฑเปาหมายของโรงเรียนที่กําหนด
ไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด 2) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 ปการศึกษา
2561 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงฟาบดราษฎรบํารุง) อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 26 คน ไดมาจากการ
สุม ตัว อย างแบบง าย (Simple Random Sampling) โดยใชรูปแบบการวิจั ยแบบกลุ มเดียวหรือรายกรณี
(One-Shot Case Study) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เรื่อง พื้นที่ผิว
และปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 17 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.36 ถึง 0.91 และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีคา
เทากับ 0.91 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ที่มีคาอํานาจจําแนกเทากับ 0.29 ถึง 0.76 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เทากับ 0.87 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ ซิป
ปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เทียบกับเกณฑเปาหมายของโรงเรียนที่กําหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
และมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 70 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผาน
เกณฑที่กําหนดไวคือ รอยละ 70 ขึ้นไป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งสูงกวาเกณฑเปาหมายที่กําหนดไว
2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการ
เรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.47, S.D=0.50)
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา.
Abstract
The objectives of this research were 1) to study the learning achievement on surface
area and volume By Cippa Model learning management Of Mathayom Suksa 3 students
compared to the target criteria of the designated school, 70 percent of the full score and the
number of students passing the criteria of 70 percent of all students 2) study the students'
satisfaction with the management of learning about surface area and volume By Cippa
Model learning management Of Mathayom Suksa 3 students 26 people. Obtained from
simple random sampling using one-shot case study (One-Shot Case Study). Research tools

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562


1) Cippa Model learning management plan on surface area and volume Mathayom Suksa 3,
17 plans Student satisfaction questionnaire on learning about surface area and volume By
Cippa Model learning management With the discriminant power of 0.29 to 0.76 and having
the whole confidence value equal to 0.87 The statistics used for data analysis are
percentage, mean and standard deviation.
The research found that
1. Study of learning achievement compared with the target criteria of the designated
school, 70 percent of the full score and the number of students passing the criteria not less
than 70 percent. Students have achieved academic achievement through the criteria that are
70 percent up , 26 people,representing 100 percent, which is higher than the target criteria set.
2. Students' satisfaction with learning learning management Overall at a high level
( x =4.47, S.D=0.50)
Key Word : Cippa model learning management.

บทนํา
หลักการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงเน นพัฒนา
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณและสมดุลดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู ทักษะและการ
ประกอบอาชีพ มีคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน การดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข โดยให
สถานศึกษาจั ดกระบวนการเรียนรูที่มุงเน นการฝกกระบวนการคิด การจัดการเผชิญหนาสถานการณและการ
ประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหา การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณฝกการปฏิบัติให
ทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ผสมผสานสาระการเรียนรูดา นตาง ๆ อยางได
สัดสวนสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกกลุมสาระการเรียนรูและให
สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปญหาของชุมชน สังคมและภูมิปญญาทองถิ่น โดย
ยึดหลักใหผูเรียนทุกคนนั้นมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสําคั ญที่สุด กระบวนการ
จั ด การศึ ก ษาต อ งส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ศั ก ยภาพตามมาตรา 22 แห ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค
คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางรอบคอบ ชวยให
คาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกป ญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตรจึงมี
ประโยชน ม ากตอการดํ า เนิ น ชีวิ ต ช ว ยพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ใหดีขึ้น สามารถอยูรว มกับ ผู อื่น ไดอย า งมี ค วามสุ ข
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การเรียนการสอนโจทยปญหาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เปนสาระการ
เรียนรูหนึ่งที่ชวยใหนักเรียนไดคิดอยางมีเหตุผล มีระเบียบ มีขั้นตอนในการคิด เชื่อมโยงจากสิ่งที่รูไปยังสิ่งที่เปน
ปญหา ดังนั้น ครูผูสอนคณิตศาสตรควรใหความสําคัญตอการเรียนการสอนโจทยปญหา และพยายามหาแนวทางให
ความชวยเหลือนักเรียนจนสามารถคนหาวิธีการแกปญหาตางๆดวยตนเองได ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ
จรรยา อาจหาญ (2549) กลาววาคณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณมีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ
สติปญญา อารมณและสังคม สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปนและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
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แมวาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจะมีความสําคัญมากก็ตาม แตการจัดการเรียนการสอนที่ผานมาก็ยัง
ประสบป ญหาและอุป สรรคด านต างๆ อยู มาก เห็นได จ ากผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติขั้น พื้น ฐาน
(O-net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2559 ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษา (2559) สรุปผลได
วานักเรียนทั่วประเทศไดคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร 29.31 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งสอดคลอง
กับปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงฟาบดราษฎรบํารุง) จังหวัดเชียงใหม ที่พบวานักเรียนชั้น มัธยมศึกษา
ปที่ 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ในวิชาคณิตศาสตรที่มีคะแนนเฉลี่ยเพียง 25.88
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไมถึงรอยละ 50 ของคะแนนเต็ม และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงฟาบดราษฎรบํารุง) จังหวัดเชียงใหม
พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรต่ํากวาเปาหมายที่โรงเรียนตั้งไวคือ คะแนนเฉลี่ยรอยละ 70
ขึ้นไป ซึ่งในปการศึกษา 2558 ไดคะแนนเฉลี่ย 62.34 (โรงเรียนเทศบาล1 (ทุงฟาบดราษฎรบํารุง) , 2558) และป
การศึกษา 2559 ไดคะแนนเฉลี่ย 65.20 (โรงเรียนเทศบาล1 (ทุงฟาบดราษฎรบํารุง) , 2559)
จากการพิจารณาเนื้อหาวิชาคณิ ตศาสตร พบว า นักเรียนสวนใหญมี ปญ หาในเรื่องการแกปญ หาทาง
คณิตศาสตร เชน ไมเขาใจวาโจทยตองการอะไร โจทยกําหนดอะไรมาใหบาง การแกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่อง
พื้นที่ผิวและปริมาตร จําเปนตองใชความรูหลายอยางเปนองคประกอบ พื้นฐานทางเรขาคณิต ทักษะการคํานวณ
การเลือกใชสูตร รวมถึงการวิเคราะหโจทยปญหาที่ซับซอน นอกจากนั้น
สมเดช บุญประจักษ( 2550) กลาววา ครูยังไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
คณิตศาสตรอยางลึกซึ้ง ครูไมแสดงความสอดคลองระหวางเนื้อหาที่เรียนกับชีวิตประจําวันใหนักเรียนเห็น ดังนั้น
นักเรียนจึงไมตระหนักในความสําคัญและเกิดการเรียนรูตามที่ครูตองการการจัดการเรียนรูคณิต ศาสตรในประเทศ
ไทย เดิมเนนการสอนความรูใหเกิดทักษะในการคิดคํานวณเปนหลัก ซึ่งจุดเนนดังกลาวไมเหมาะสมกับสภาพการณ
ในปจจุบัน เพราะความรูตาง ๆ มีมากมายครูไมสามารถสอนความรูเหลานั้นไดทั้งหมด และปญหาที่พบในชีวิตจริง
มักเปนปญหาที่ซับซอนที่ตองใชความรู ที่มากกวาทักษะการคิดคํานวณ การเรียนการสอนที่มุงพัฒนาทักษะที่
ปราศจากการประยุกตใชและจดจํากฎเกณฑตาง ๆ โดยปราศจากความเขาใจ จึงไมเพียงพอที่จะนําความรูไปใชใน
การแกปญหาได ดังนั้นจุดเนนของการเรียนการสอนจําเปนตองปรับเปลี่ยนจากการที่เนนการจดจําขอมูลทักษะ
พื้นฐาน เปนการพัฒนาใหนักเรียนมีความเขาใจในหลักการทางคณิตศาสตร มีทักษะพื้นฐานเพียงพอในการนํา
ความรูไปใชแกปญหาในสถานการณใหมที่ตองเผชิญ นักเรียนจะตองมีประสบการณที่หลากหลายที่จะชวยใหเกิด
ความเขาใจจากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดวยตัวนักเรียนเอง ซึ่งสอดคลองกับที่ มาลินี อุนสี (2555) กลาววา
ครูควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนรูจักคิดอยางมีเปาหมาย หาวิธีสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง อยางเปน
กระบวนการขั้นตอน
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญรูปแบบหนึ่งซึ่งไดรับความสนใจอยางกวางขวาง คือ การจัดการ
เรียนการรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางแบบซิปปา 7 ขั้นตอน ที่พัฒนาโดย ทิศนา แขมมณี (2548) ซึ่งเปนรูปแบบ
การสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งทางรางกาย สติปญญา สังคมและอารมณ ผูเรียนเปนผูสราง
ความรูดวยตนเอง แลวยังตองพึงการปฏิสัมพันธกับเพื่อน รวมทั้งตองอาศัยทักษะกระบวนการจากใบงาน คบความรู
เพื่อทําใหเกิดการเรียนรู ดวยการทําใหตื่นตัว ไมเฉื่อยชา การใหมีความเคลื่อนไหวทางรางกายทําใหเกิดความรูความ
เขาใจที่เกิดขึ้น จะมีความลึกซึ้งและอยูคงทนมากขึ้น และมุงใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใช สอดคลองกับ พิไล
วรรณ สถิตย (2548) ไดทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนาแผนการเรียนรู เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา และรูปแบบการสอนของ สสวท. พบวา นักเรียนที่เรียนดวยแผนการ
เรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวานักเรียนที่เรียนตามรูปแบบ
การสอนของ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 นอกจากนั้น คันธะมาลา คามจังหาร (2553) ได
ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรที่เน นผูเรียนเปนสํ าคัญตามหลักซิ ปปา เรื่อง รูป
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เรขาคณิตสามมิติและปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากชั้นประถมศึกษาปที่ 6 : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนนาเรียง
วิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุเขต 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยใชกิจกรรมการเรียนรูตามหลักซิปปา ผูเรียนได
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 77.92 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ที่กําหนดไว และมีผูเรียนสอบผานเกณฑรอยละ 70 จํานวน
26 คน จากจํานวนผูเรียน 28 คน คิดเปนรอยละ 92.85
จากเหตุผลและแนวคิดดังกลาว การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดวิเคราะห ไดศึกษาคนควาแกปญหาดวยตนเอง มีปฏิสัมพันธที่ดี
ในกลุม รูจักการแกปญหา รับผิดชอบรวมกัน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจในการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน และเปนแนวทางใน
การพัฒนากระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เทียบกับเกณฑเปาหมายของโรงเรียนที่กําหนดไวรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม และ
มีจํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย มีกรอบความคิดในการวิจัย ตามแผนภาพประกอบดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
- ความพึ งพอใจของนั กเรียนที่ มี ต อการจั ดการ
เรี ย นรู เรื่ อง พื้ น ที่ ผิ ว และปริ ม าตร ด ว ยการ
จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการ
เรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เทียบกับเกณฑเปาหมายของโรงเรียนที่กําหนดไวรอย
ละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมดและศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัย ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. ตัวแปรที่ตองการวิจัย
3. รูปแบบในการวิจัย
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4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. การสรางเครื่องมือ
6. การเก็บรวบรวมขอมูล
7. การวิเคราะหขอมูล
8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงฟาบดราษฎร
บํารุง) จํานวน 53 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุงฟาบด
ราษฎรบํารุง) จํานวน 26 คน
ตัวแปรที่ตองการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
ตัวแปรตาม ไดแก
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
รูปแบบในการวิจัย
รูปแบบการวิจัยแบบกลุมเดียวหรือรายกรณี (One-Shot Case Study) ซึ่งสามารถเขียนแบบแผนการวิจัย
ไดดังนี้ (อางถึงในพวงรัตน ทวีรัตน, 2540)
X

O

สัญลักษณที่ใชในการทดลอง สามารถอธิบายไดดังนี้
X หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา
O หมายถึง คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 17 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เรื่อง พื้นที่ผิวและ
ปริมาตร
การสรางเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา วิชาคณิตศาสตร เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 มีขั้นตอนการสรางดังนี้
- ศึก ษาหลั กสู ตรแกนกลางกลุ ม สาระการเรีย นรูค ณิ ต ศาสตร ชั้ น มั ธยมศึก ษาป ที่ 3 และหลั กสู ต ร
สถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงฟาบดราษฎรบํารุง)
- ศึกษาแนวทาง วิธีการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา
- วิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และตัวชี้วัดสําหรับพื้นที่ผิวและ
ปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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- จัดทําแผนการจัดการเรียนรู
- นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพโดยใชแบบประเมิน
ความเหมาะสม
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่จัดการเรียนรู เปนขอสอบ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ เกณฑการใหคะแนนของการทําแบบทดสอบ ตอบถูกไดขอละ 1 คะแนน
และตอบผิดไดขอละ 0 คะแนน ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามขั้นตอน ดังนี้
- ศึก ษาหลั กสู ตรแกนกลางกลุ ม สาระการเรีย นรูค ณิ ต ศาสตร ชั้ น มั ธยมศึ ก ษาป ที่ 3 และหลั กสู ต ร
สถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงฟาบดราษฎรบํารุง)
- ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอิงเกณฑ
ของบุญชม ศรีสะอาด (2546)
- วิ เ คราะหเ นื้ อหาและจุ ด ประสงค การเรีย นรูที่ กํา หนดไว ใน เพื่ อนํ า มาเขีย นแบบทดสอบใหมี ค วาม
สอดคลองกัน
- สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ใหครอบคลุมเนือ้ หา และสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูตามวิธีการและเทคนิคการออกแบบทดสอบ
- นําแบบทดสอบที่สรางขึ้น เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคลองกันระหวางขอคําถามกับ
เนื้อหาหรือจุดประสงคการเรียนรูโดยการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item Objective
Congruence : IOC)
- นําแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งกําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560
- นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอเพื่อหาคุณภาพของขอสอบ
- ไดแบบทดสอบที่ผ านเกณฑและตรงตามจุด ประสงคและครบทุ กจุดประสงคจํานวน 30 ขอ เพื่อใช
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เรื่อง พื้นที่ผิวและ
ปริมาตร มีขั้นตอนดังนี้
- ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
- กําหนดเปาหมายการสอบถามความพึ งพอใจใหครอบคลุมดานจุดประสงค เนื้อหา รูปแบบการจัดการ
เรียนรู การวัดผลและประเมินผล
- สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เรื่อง พื้นที่ผิว
และปริมาตร เปนแบบประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบประเมินของลิเคิรท (Likert) และกําหนดเกณฑการวัด
ความพึงพอใจ แบงระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ
- นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เรื่อง พื้นที่ผิว
และปริมาตร ที่สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณา ตรวจสอบความเหมาะสม
- นําแบบประเมินความพึงพอใจใชกับกลุมตัวอยางเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้
- ปฐมนิเทศ ใหนักเรียนมีความรูความเข าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา รวมถึงชี้แจง
ขอตกลงในการเรียน แลวทําแบบทดสอบกอนเรียน
- ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา
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- เก็บรวบรวมขอมูลดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา วิชาคณิตศาสตร เรื่องพื้นที่ผิวและ
ปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงฟาบดราษฎร
บํารุง)
การวิเคราะหขอมูล
- ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชคาเฉลี่ย( & ) และคารอยละ
2. หาคา ความพึ ง พอใจของนั กเรีย นที่มี ต อการจั ด การเรีย นรู โ ดยใช รูป แบบซิ ป ปา เรื่อง พื้ น ที่ผิ ว และ
ปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชคาเฉลี่ย ( & ) , คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
- คาเฉลี่ย ( & )
- คารอยละ
- คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
- วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
- การวิเคราะหคาความยากงาย
- การวิเคราะหคาอํานาจจําแนก
- การหาคาความเชื่อมั่นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอรริชารดสัน
- การหาคาความเชื่อมั่นแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค

ผล/สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงฟาบดราษฎรบํารุง)
มีผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
รูปแบบซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
คะแนนเต็ม

แบบทดสอบ

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

คะแนนทีผ่ าน
เกณฑรอยละ
70

จํานวนนักเรียนทีผ่ าน
เกณฑรอยละ 70
ขึ้นไป (คน)

จํานวนนักเรียน
ที่ผานเกณฑ
คิดเปนรอยละ

วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

26

30

21

26

100

จากตารางที่ 1 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
รูปแบบซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใชเกณฑการผานใหมีคะแนนรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 30
คะแนน คือ 21 คะแนน มีนักเรียนที่ผ านเกณฑรอยละ 70 ขึ้นไปจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด
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ตารางที่ 2 ผลการศึก ษาความพึง พอใจของนั ก เรียนที่ มีต อ การจั ด การเรี ยนรู เรื่ อ ง พื้น ที่ ผิ วและปริมาตร
ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา
ความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม

n = 26
&

S.D.

4.47

0.50

ระดับความพึงพอใจ
มาก

จากตารางที่ 2 พบวา ความพึงพอใจของนั กเรียนที่ มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง พื้น ที่ผิวและปริมาตร
ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.47, S.D=0.50 )

อภิปรายผล
จากผลวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการ
เรียนรูโ ดยใชรูปแบบซิ ปปา ของนักเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงฟ าบดราษฎรบํา รุง )
ผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ไดดังตอไปนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ ซิปปา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใชเกณฑการผานใหมีคะแนนรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 30 คะแนน คือ 21
คะแนน มีนักเรียนที่ผานเกณฑรอยละ 70 ขึ้นไปจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด
ทั้งนี้อาจเป นเพราะรูป แบบการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบซิป ปา ยึ ดหลักการเรียนการสอนที่เน นผูเรียนเป น
สําคัญ ชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ชวยใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู
ใหมากที่สุด มีปฏิสัมพันธตอกันและไดเรียนรูจากกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลความรู ความคิดเห็นและ
ประสบการณ ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตาง ๆ รวมกับการผลิตผลงานซึ่งมีความคิดสรางสรรคที่หลากหลายและ
สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ใหนักเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง (ทิศนา แขมมณี ,2548) และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ พิไลวรรณ สถิตย (2548) ไดทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนาแผนการเรียนรู เรื่อง
การแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา และรูปแบบการสอนของ สสวท.
พบวา นักเรียนที่เรียนดวยแผนการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวานักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการสอนของ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เชนเดียวกับผล
การศึกษาของกาญจนา กาบทอง (2552) ไดทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร เรื่อง
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษสวน โดยใชชุดกิจกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการศึกษา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงวาการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปาสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ดวยการจัดการเรียนรู
โดยใชรูปแบบซิปปา โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.47, S.D=0.50 ) ซึ่งสอดคลองกับ ทิฆัมพร ยุทธเสรี (2550)
ไดกลาววาความรูสึกพอใจ ชอบใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูตองทําใหผูเรียน
เกิดความพึงพอใจในการเรียน จึงจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับผล
การศึกษาของ อัญชนา สายสรอย (2550) ไดพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบซิป
ปา เรื่องเงิน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยกิจกรรมการ
เรียนรูเรื่องเงิน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการ สอนแบบซิปปาอยู ในระดับมาก นอกจากนี้ยัง
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สอดคลองกับผลการศึกษาของพรทิพย ลาพานิชญ (2554) ไดทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ
ซิปปา เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดการ
เรียนรูแบบซิปปา เรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
โดยรวมอยูในระดับมาก

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ในการนําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปาไปใช ครูผูสอนควรศึกษาขั้นตอนในการใชใหเขาใจ
มีการวางแผน กําหนดกิจกรรมใหแนนอน มีความตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู
2. ครูผูสอนควรชวยใหนักเรียนเกิดความตระหนักวา แตละคนเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จ หรือความ
ลมเหลวของกลุม ทุกคนในกลุมตองรับผิดชอบรวมกัน และชวยกันแกปญหาใหบรรลุผลสําเร็จ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับชั้นอื่นๆ
2. ควรมีการเปรียบเทียบวิ ธีการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา กับแบบอื่น เชน 4MAT หรือ
Constructivism ในระดับชั้นอื่นๆ และรายวิชาอื่นๆ
3. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบซิปปา กับกรณีตัวแปรตามอื่นๆ เชน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค ความคงทนในการเรียนรู เปนตน
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ผูวิจัย

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนรูผาน
กูเกิลคลาสรูมในสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพกับเกณฑรอยละ 65 และศึกษาความรับผิดชอบของนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวิทยาศาสตรสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลองใชรูปแบบการศึกษากลุมเดียวในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
วัดหลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 65 (One – Group Posttest Design) และศึกษาคาเฉลี่ย (ഥ) และคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน จํานวน 34 คน จากนักเรียนจํานวน 104 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
ไดแก แผนการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวิทยาศาสตรสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ จํานวน 7 แผน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรมีลักษณะปรนัย
4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ โดยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
3 ทาน พบวามีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67 – 1.00 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.40 – 0.83 และคาความยาก
ตั้งแต 0.20 – 0.80 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.94 และแบบวัดความรับผิดชอบของนักเรียนตามวิธีของ
ลิเคอรทไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวามีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67 – 1.00 คาอํานาจ
จําแนกตั้งแต 0.67 – 0.75 และคาความยากตั้งแต 0.40 – 0.80 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.90 จากนั้น
จัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือการทดสอบคาที คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกายภาพของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูผาน กูเกิล
คลาสรูมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความรับผิดชอบของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวิทยาศาสตรสาระ
ที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ พบวาความรับผิดชอบของนักเรียนอยูในเกณฑมาก
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรับผิดชอบของนักเรียน
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Abstract
The purposes of this research were to compare Learning Achievement after learning
through Google Classroom in Science Subject 2; Physical Science, to 65 percent criteria
and to study responsibility after learning through Google Classroom in Science Subject 2;
Physical Science
This research is a Quasi-Experimental research using a single group to study
Learning Achievement of students after treatment compared to the 65 percent criteria (One
Group Posttest Design) and to study Mean (X ̅) and standard deviation (S.D.) of
Responsibility of Senior High School Students; Major of Arts in Patumwan Demonstration
School. The sample group consisted of 34 students from 104 students, studying in
Mathayom Suksa 4, Patumwan Demonstration School, obtained by random sampling.
The research instruments are 7 plans of physical science through Google Classroom.
Data collection tools consist of science learning achievement test which has 4 objectives for
40 questions. A science learning achievement test was passed the assessment from 3
specialists. They found the contingency index value is between 0.67-1.00 , the
discrimination rate is between 0.20-0.80 and the reliability rate is 0.94 Also student
responsible evaluation by Likert Technique found the contingency index value is between
0.67-1.00 , the discrimination rate is between 0.67-0.75 , the difficulty rate is 0.40-0.80 and
the reliability rate is 0.90
The data was collected in 1st semester, academic year 2561 by using Learning
Management through Google Classroom. The statistics used in data analysis are t-test,
mean and standard deviation.
The study indicated that
1. Learning Achievement of Mathayom Suksa 4 after learning through Google
Classroom is higher than the
criteria of 65 percent with statistical significance at the level of .05
2. Responsibility of the students after learning through Google Classroom in
Science Subject 2; Physical Science. Responsibility of the students is on high level.
Keywords : Learning Management Through Google Classroom, Learning Achievement,
Responsibility

บทนํา
ปจจุบันการศึกษาอยูในยุค 4.0 โดยผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อการสอน ทุกรูปแบบ
ทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่อดิจิทัล โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะในการสืบคนและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากขอมูลใน
ปจจุบันมีจํานวนมาก ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการคนหาและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (ชวลิต โพธิ์
นคร. 2560 : ออนไลน)
กระทรวงศึกษาธิการโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการจัดทํามาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กําหนดสาระการเรียนรู
ออกเปน 4 สาระ ไดแก สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ สาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ สาระที่ 3 วิทยาศาสตรโลก
และอวกาศ และสาระที่ 4 เทคโนโลยี สําหรับงานวิจัยนี้ไดใชสาระการเรียนรูที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ ซึ่งมีเนื้ อหา
เกี่ยวของกับวิชาวิทยาศาสตร-เคมีพื้นฐาน ในการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการ
เรียนอักษรศาสตร โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งกําหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ผูเรียนจําเปนตองเรียนเปนพื้นฐาน เพื่อใหสามารถนําความรูนี้ไปใช
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ในการดํารงชีวิตหรือศึกษาตอในวิชาชีพที่ตองใชวิทยาศาสตรได โดยจัดเรียงลําดับความยากงายของเนื้อหาแตละ
สาระในแตละระดับชั้นใหมีการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิ จารณ มีทักษะที่สําคัญทั้งทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการคนควาและสรางองคความรูดวยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู สามารถแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานที่
ตรวจสอบได
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาวา “การจัดการ
ศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน” (หมวด 2 มาตรา 10) โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่มุงเนนให
ผูเรียนทุกคนตองสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา ผูเรียนสําคัญที่สุด การจัดการศึกษาตองคํานึงถึง
ความแตกต า งระหว า งบุ ค คล และมี ก ารนํ า เทคโนโลยี ม าใช ใ นการเรี ย น การสอนได อ ย า งเหมาะสม
(กระทรวงศึกษาธิ การ. 2542 : 12) ซึ่ง ในปจจุ บัน การปรับเปลี่ยนรูป แบบการเรียนและการสอนที่ เน นและให
ความสําคัญกับผูเรียน โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีเปนไปในลักษณะของการเรียนรู
ตลอดชีวิต (Long life education) สงผลตอรูปแบบการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องของสื่อการเรียน
การสอนที่เปนองคประกอบที่สําคัญในระบบการเรียนการสอนนั้น จึงตองมีการปรับเปลี่ยนไป เพื่อใหสอดคลองกับ
เป า หมาย และแนวทางการจั ด การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ ประกอบกั บ ในป จ จุ บั น
กระทรวงศึกษาธิการ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and
Communications Technology : ICT) มาใชเปนเครื่องมือสําคัญและเปนประโยชนตอการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งยังชวยแกปญหาความไมเทาเทียมทาง
การศึกษาอีกดวย (สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ. 2557 : ออนไลน) ครูจึงตองพรอมที่จะปรับตัวและ
พัฒนาตนเองใหเทาทันเทคโนโลยีอยูเสมอ รูจักนําเทคโนโลยีที่มีอยูมาปรับใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน เชน การสืบคนเนื้อหาสาระหรือเหตุการณที่เกี่ยวของกับเนื้อหาบทเรียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู เปนตน และ
ตองมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาความรูและทักษะของตนอยูเสมอ โดยอาศัยเทคโนโลยีเปนเครื่องมือชวยในการ
พัฒนาตนเอง เรียนรูเทคนิค รูปแบบ และวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะของ
นักเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ในยุคที่เทคโนโลยีมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องนั้น ไดมีความพยายามในการพัฒนาเครื่องมือ (Tools) ที่จะชวยใหผูเรียนกับผูสอนเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และ ประหยัดทรัพยากร ที่ตองใชในการเรียนการสอน ในขณะเดียวกันก็ทําใหการเรียนการสอนที่มี
ความนาสนใจเหมาะกับยุคสมัยปจจุบัน ซึ่งไมมีคาใชจายใดๆ ดังในงานวิจัยนี้ไดใชระบบของ Google Classroom
ซึ่งมีประโยชนหลากหลายไดในการจัดการเรียนรู อาทิเชน ประหยัดเวลาในการจัดการเรียนรู , สงเสริมการสื่อสาร
และทํางานรวมกันระหวางนักเรียนไดทุกที่ทุกเวลา, มีระบบสนับสนุนและชวยเหลือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
ระบบออนไลนที่ทันสมัย เปนตน ซึ่งเหมาะสมอยางยิ่งกับบริบทของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ปทุมวัน ซึ่งสามารถใชงานระบบอินเทอรเน็ตที่โรงเรียนจัดใหแบบครบวงจร เพื่อสงเสริมการเรียนรูใ น
รูปแบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพผานระบบออนไลนในทุกระดับชั้น
การจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนแผนการเรียนอักษรศาสตร ในรายวิชาวิทยาศาสตรเคมีพื้นฐาน โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เปนระยะเวลากวา 15 ป ของผูวิจัย ไดทําการรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสวนใหญยังอยูในระดับที่ไมนาพึงพอใจ (รายงานประเมินตนเองกลุมสาระ การเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปการศึกษา 2558 – 2560) อาจมีสาเหตุสําคัญมาจากการขาดความ
รับผิดชอบของนักเรียนอีกดวย ผูวิจัยในฐานะอาจารยผูรับผิดชอบในรายวิชาจึงมีความคิดที่จะนําเทคโนโลยีใหมๆ
มาชวยในการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและเปาประสงค ไดแก การศึกษาเปรียบเทียบ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพกับเกณฑ
รอยละ 65 และการศึกษาความรับผิด ชอบของนักเรียนที่ไ ดรับ การจัดการรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิช า
วิทยาศาสตรสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ เพื่อเปนตนแบบในการเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรูแนวใหม ที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนรูในการศึกษายุคศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในสาระที่ 2
วิทยาศาสตรกายภาพกับเกณฑรอยละ 65
2. เพื่ อศึ กษาความรับ ผิ ดชอบของนั กเรีย นที่ ได รับ การจั ด การเรียนรูผ านกูเกิลคลาสรูม ในรายวิ ช า
วิทยาศาสตรสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
ทฤษฎีการเรียนรูแบบนําตนเอง
(Self – Directed Learning)
ทฤษฎีสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง
(Constructivism)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร

การจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิชา
วิทยาศาสตรสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ
ความรับผิดชอบของนักเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2561 จํานวน 3 หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 104 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 34 คน โดยการสุมแบบกลุม
2. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 ประเภท ประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการทดลองและเครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวิทยาศาสตร
สาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ จํานวน 7 แผน
2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.2.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
แบบวั ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิท ยาศาสตร มีลั กษณะปรนั ย 4 ตัว เลือก จํา นวน 40 ขอ
โดยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวามีคาดัชนีความ
สอดคลองระหวาง 0.67 – 1.00 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.40 – 0.83 และคาความยากตั้งแต 0.20 – 0.80 และมี
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.94
2.2.2 แบบวั ด ความรั บ ผิ ด ชอบของนั ก เรี ย น ตามวิ ธี ข องลิ เ คอร ท ได ผ า นการประเมิ น จาก
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวามีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67 – 1.00 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.669 – 0.754
และคาความยากตั้งแต 0.40 – 0.80 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.90
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาการเรียนรูโดยผลการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวิทยาศาสตร
สาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพไดดําเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
3.1 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูม
3.2 เมื่อสอนครบทุกแผนการจัดการเรี ยนรูแลว ใหนักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบ
ประเมินความรับผิดชอบของนักเรียน
3.3 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผานกูเกิ้ลคลาสรูมเทียบเกณฑรอยละ 65 โดยการ
วิเคราะห t – test One Sample
4.2 การศึกษาความรับ ผิดชอบของนักเรียนที่ไ ดรับการจั ดการเรียนรูผ านกูเกิล คลาสรูมในรายวิช า
วิทยาศาสตรสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ โดยการวิเคราะหสถิติบรรยาย

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผลการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวิทยาศาสตรสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นภายหลังการทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ปรากฏผลดังนี้
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูม ในสาระ
ที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพกับเกณฑรอยละ 65
การทดสอบ
หลังเรียน

N
34

K
26

ഥ


28.47

S.D.
7.13

t
2.020

Sig
.052*

จากตาราง 1 พบวาคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 28.47 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
7.13 เมื่อเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนหลัง จากเรียนรูผา นกูเกิล คลาสรูม ในสาระที่ 2
วิทยาศาสตรกายภาพพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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ตอนที่ 2 การศึ ก ษาความรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นของนั ก เรี ย นหลั ง เรี ย นผ า นกู เ กิ ล คลาสรู ม ในสาระที่ 2
วิทยาศาสตรกายภาพ
ഥ
ขอความ
S.D.
܆
ความมีระเบียบวินัยในตนเอง
1. ขาพเจาสงงานในระบบกูเกิ้ลคลาสรูมที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา
2. ขาพเจาสงไฟลคําตอบของแบบฝกหัดใหเพื่อนบันทึกสงในระบบกูเกิ้ลคลาสรูม
3. ขาพเจาปฏิบัติตามแผนงานที่ไดวางไวใน google calendar
4. ขาพเจาพิมพขอความถามเพื่อนอยางมีเหตุผล
5. หากสมาชิกในกลุมของขาพเจาทํารายงานในไฟล google doc
ยังไมเสร็จ ขาพเจาจะชวยจัดทํารายงานนั้นใหสําเร็จ
ความมีระเบียบวินัยในตนเอง
ความกระตือรือรน
6. ขาพเจาจะรีบทํางานในกูเกิ้ลคลาสรูมทันทีที่ไดรับอีเมลแจงเตือน
7. ขาพเจาตรวจทานการตอบคําถามอยางละเอียดกอนโพสตสง
8. ขาพเจาอานไฟลเนื้อหาเอกสารประกอบการเรียนลวงหนา กอนเรียนและทบทวนบทเรียนอยาง
สม่ําเสมอแมอาจารยจะไมไดสั่ง
9. เมื่อขาพเจาเกิดความไมเขาใจในบทเรียน ขาพเจาจะพิมพขอความเปนกระทูสําหรับ สอบถาม
อาจารยผูสอน
10.ขาพเจาไมชอบอาจารยในวิชาวิทยาศาสตรที่สอนทําใหไมเอาใจใส และไมเขาศึกษาและทํางาน
ในระบบกูเกิ้ลคลาสรูม
ความกระตือรือรน
ความเชื่อมั่นในตนเอง
11.ขาพเจาจะแสดงความคิดเห็นทุกโพสตที่อาจารยตั้งกระทูถาม
12.ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกในกลุมเมื่อไดรับมอบหมายใหทํางานกลุม
13.เมื่อขาพเจาพบเจออุปสรรคในการทํางาน ขาพเจาก็จะทําใหสําเร็จ
14.ขาพเจารูสึกประหมาเมื่อตองทําการสไกดเพื่อแสดงความคิดเห็นรวมกับเพื่อนสมาชิกในกลุม
15.ขาพเจาพยายามหลีกเลี่ยวการใชแอพพิเคชั่นในการประชุมกลุมแบบเรียลทามที่ตองแสดงหนา
ความเชื่อมั่นในตนเอง
ความขยันหมั่นเพียร มีมานะ
16. เมื่อผลการทําแบบฝกหัดออนไลนไดคะแนนนอย ขาพเจาจะตั้งใจอานหนังสือและทบทวน
บทเรียนเพิ่มมากขึ้น
17. ขาพเจาพยายามแกโจทยปญหาดวยการคนควา สอบถามผูรู โดยไมหยุดพัก
18. ขาพเจาทําแบบฝกหัดออนไลนและงานที่ไดรับมอบหมายในกูเกิ้ลคลาสรูมใหเสร็จกอนไปทํา
กิจกรรมอื่นหรือนอนพักผอน
19. ขาพเจาไมชอบการบานหรืองานที่ตองใชความอดทนอยางสูง
20. ขาพเจาลงมือศึกษาหาขอมูลเพื่อทําความเขาใจและวางแผนที่ไดรับมอบหมายกอนลงมือฏิบัติ
ความขยันหมั่นเพียร มีมานะ
รวมทั้งฉบับ

3.77
3.63

1.15
1.10

3.34
3.46
3.54
3.55

1.22
1.20
1.20
1.09

3.66
3.63
3.60

1.24
1.24
1.20

3.51

1.13

3.46

1.23

3.57

1.13

3.46
3.74
3.54
3.74
3.57
3.61

1.02
1.10
1.29
1.20
0.87
1.03

3.46

1.10

3.34

1.14

3.51
3.54
3.40
3.45
3.55

1.13
1.13
1.25
1.06
1.05

จากตาราง 2 พบวาความรับผิดชอบของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิชา
วิทยาศาสตรสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ พบวาความรับผิดชอบของนักเรียนอยูในเกณฑมาก (ഥ = 3.55 S.D. = 1.05)
เรียงลําดับคะแนนคาเฉลี่ยจากมากไปนอยคือความเชื่อมั่นในตนเอง (ഥ = 3.61 S.D. = 1.03) ความกระตือรือรน
(ഥ = 3.57 S.D. = 1.03) ความมีระเบียบวินัยในตนเอง (ഥ = 3.55 S.D. = 1.09) ความขยันหมั่นเพียร มีมานะ
(ഥ = 3.45 S.D. = 1.05)
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อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรียนหลังจากเรียนรูผาน
กูเกิลคลาสรูมในสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพกับเกณฑรอยละ 65 และศึกษาความรับผิดชอบของนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวิทยาศาสตรสาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ ผลการวิจัย
สามารถอภิปรายได ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในสาระที่ 2 วิทยาศาสตร
กายภาพสูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากกูเกิลคลาส รูมชวยจัดระเบียบ
ผูเรียนสามารถดูงานทั้งหมดของตนเองไดในหนางาน และเนื้อหาสําหรับชั้นเรียนทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร
ภายใน Google ไดรฟโดยอัตโนมัติ ทําใหสื่อสารกันไดดียิ่งขึ้น Classroom ทําใหผูสอนสามารถสงประกาศและเริ่ม
การพูดคุยในชั้นเรียนไดทันที ผูเรียนสามารถแชรแหลงขอมูลกันหรือตอบคําถามในสตรีมไดประหยัดและปลอดภัย
เชนเดียวกับบริการอื่นๆ ของ Google Apps for Education คือ Classroom จะไมแสดงโฆษณาไมใชเนื้อหาหรือ
ขอมูลของผูเรียนในการโฆษณา และใหบริการฟรีสําหรับมหาวิทยาลัย (Google Inc, ออนไลน) ขอคนพบดังกลาว
สอดคลองกับซีตีอัยเซาะห ปูเตะ ซูไฮซัน มาฮะ ซอแลฮะ แดเบาะ ลุตฟ หะยีมะสาและ อัสมานี ดาเซะบิง และมัฮดี
แวดราแม (2561 : 421 - 430) ศึกษาการใช Google Classroom ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปตตานี วัตถุประสงค
เพื่อศึกษา 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใช Google Classroom
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปตตานี 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ของนักเรียนหลังการใช Google Classroom ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ปตตานี ผลการวิจัยพบวา (1) คาเฉลี่ยคะแนนทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใช Google Classroom
คะแนนสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ย เทากับ 8.00 คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.12 คะแนนทดสอบ
หลังเรียนการจัดการเรียนรูโดยใช Google Classroom มีคาเฉลี่ยเทากับ 10.72 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 2.83 โดยคาเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูง กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
(2) ผลการบันทึกพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ปตตานีหลังการใช Google Classroom ผานการประเมินรอยละ 96.88 คือมี คะแนนรวม 4 - 6 คะแนน จากงาน
ที่มอบหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
2. ความรับผิดชอบของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวิทยาศาสตรสาระที่ 2
วิทยาศาสตรกายภาพ เนื่องจาก Classroom เปนบริการสําหรับ Google Apps for Education ซึ่งเปนชุด
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมีคุณลักษณะที่ชวยประหยัดเวลา เชน สามารถทําสําเนาของ Google เอกสารสําหรับ
ผูเรียนแตละคนไดโดยอัตโนมัติ โดยระบบจะสรางโฟลเดอรของไดรสําหรับแตละงานและผูเรียนแตละคนเพื่อชวยจัด
ระเบียบใหผูเรียนสามารถติดตามวามีอะไรครบกําหนดบางในหนางาน และเริ่มทํางานไดดวยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ผูสอนสามารถดูไดอยางรวดเร็ววาใครทํางานเสร็จหรือไมเสร็จบาง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให
คะแนนโดยตรงไดแบบเรียลไทมใน Google Classroom อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิ่งนั้นคือ
ผูเรียนจะตองมีความพรอมที่จ ะกระตือรือรน ตื่นตัว ใฝรู มีความรับผิดชอบ กลาที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อศึกษา
ความรู (ทิตยา จันทรสุข, 2551 : 43) ขยันหมั่นเพียรและมุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติดวยความพยายาม สังเกตไดจาก
พฤติกรรมเขาหองเรียนสม่ําเสมอ ไมขาดเรีย น สงงานที่ค รูม อบหมาย ทํากิจ กรรมที่ครูมอบหมาย แกไขงานที่
บกพรองหรือที่ผิดพลาดทบทวนเนื้อหาบทเรียนและการทําแบบฝกหัดทบทวนในเรื่องการตรงตอเวลา นักเรียนมี
พฤติกรรมการเขาชั้นเรียนตรงเวลา สงงานมอบหมายตามกําหนดซึ่งเปนไปไดวาการจัดการเรียนรูผานกูเกิลคลาสรูม
ซึ่งเปนนวัตกรรมหนึ่งในยุคการศึกษา 4.0 จะสอดคลองกับธรรมชาติและความตองการของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 นี้
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 การมอบหมายงานในระบบกูเกิ้ลคลาสรูมตองพิจารณาใหมีความเหมาะสมกับสภาพบริบทและภาระ
งานในวิชาอื่นๆ ของนักเรียน
1.2 การทําแบบฝกหัดหรืองานในระบบกูเกิ้ลคลาสรูมอาจตองย้ําเตือนใหนักเรียนมีความซื่อสัตยในการทํา
แบบฝกหัดดวยความรูและความสามารถของตนเอง
2. ขอเสนอแนะในการดําเนินการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ศึกษาผลของการใชกูเกิ้ลคลาสรูมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาอื่น
2.2 ศึกษาผลของการใชกูเกิ้ลคลาสรูมที่มีตอทักษะการคิดและทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21
2.3 ศึกษาผลของการใชกูเกิ้ลคลาสรูมที่มีตอตัวแปรทางจิตวิทยาศาสตรอื่นๆ
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ผูวิจัย

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบมโนทัศนทางวิทยาศาสตรเรื่องของแข็ง ของเหลว แกส เหลว
หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานเทียบเกณฑรอยละ 65
และเปรียบเทียบความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูบูรณาการ
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานเทียบเกณฑรอยละ 65
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลองใชรูปแบบการศึกษากลุมเดียวในการศึกษาเปรียบเทียบ มโนทัศนทาง
วิทยาศาสตรเรื่องของแข็ง ของเหลว แกส เหลว หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
โดยใชแบบจําลองเปนฐานและเปรียบเทียบความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรหลังเรียนดวยการ
จัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานเทียบเกณฑรอยละ 65 (One – Group
Posttest Design) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จํานวน 34 คน จากนักเรียนจํานวน 143 คน ซึ่งไดมา
จากการสุมแบบกลุม จากนั้นจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐาน สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลคือการทดสอบคาที คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา
1. มโนทัศนทางวิทยาศาสตรเรื่องของแข็ง ของเหลว แกส เหลว หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูบูรณาการ
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวาเกณฑรอยละ 65
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูบูรณา
การตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวาเกณฑรอยละ 65
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสํ าคัญ : กิจ กรรมการเรียนรู ตามแนวคิดบู รณาการสะเต็ มศึกษา แบบจํ าลองเปนฐาน
วิทยาศาสตร ความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตร
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Abstract
The purposes of this research were to compare Scientific Conceptions on Solid,
Liquid and Gas after learning, by integrated learning management according to the concept of
STEM Education using Model-Based Learning, to 65 percent criteria and to compare the
ability to create Scientific Model after learning, by integrated learning management according
to the concept of STEM Education using Model-Based Learning, to 65 percent criteria.
This research is a semi-experimental research using a single group of study forms in
a comparison of scientific concepts on Solid, Liquid and Gas after learning with integrated
learning management according to the concept of STEM Education using Model Based
Learning and comparing the ability to create Scientific Model after learning by integrated
learning management according to the concept of STEM Education using Model Based
Learning to 65 percent criteria. (One - Group Posttest Design) The sample group consisted
of 34 students from 143, studying in Mathayom Suksa 4, Patumwan Demonstration School
obtained by random sampling. Then manage integrated learning according to the concept of
STEM Education using Model-Based Learning. The statistics used in data analysis are ttest, mean and standard deviation.
The study indicated that
1. Scientific Conceptions of Mathayom Suksa 4 on Solid, Liquid and Gas ,after
learning by integrated learning management according to the concept of STEM Education
using Model-Based Learning is higher than the criteria of 65 percent with statistical
significance at the level of .01
2. The ability to create Scientific Model of Mathayom Suksa 4 after learning by
integrated learning management according to the concept of STEM Education to Model
Based Learning is higher than the criteria of 65 percent with statistical significance at the
level of .01
Keywords : Integrated Learning Management with STEM Education , Model – Based
Learning Scientific Conceptions , Constrcuting Scientific Model Ability

บทนํา
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับทุกชีวิต
ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตางๆ เครื่องมือเครื่องใชตลอดจนผลผลิตตางๆ ที่ใชเพื่ออํานวยความ
สะดวกในชีวิตประจําวัน ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่นๆ
ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมากทั้งที่จะ
สงผลใหมีการศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยง
ความรูกับกระบวนการมีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรูโดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู
และการแกปญหาที่หลากหลายใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอนมีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิ บัติ
จริงอยางหลากหลายและเหมาะสมกับระดับน
ช (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การใชประโยชนจากสารและสมบัติของสารโดยนักเรียนตองมีความเขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ
ระหวา งสมบั ติของสารกับโครงสรา งและแรงยึด เหนี่ยวระหวา งอนุภาค เขาใจหลักการและธรรมชาติข องการ
เปลี่ยนแปลงของสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิท ยาศาสตร สื่อสารสิ่ งที่เรียนรูและนํ าความรูไ ปใชป ระโยชนตามหลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2554 : 110 – 113) โดยมีวัตถุประสงค
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



เพื่อศึกษาเรื่องของสสารที่เกี่ยวกับองคประกอบโครงสราง และสมบัติของสาร รวมไปถึงปฏิกิริยาเคมี ทั้งในระดับมห
ภาค ระดับโมเลกุล และระดับสัญลักษณ ซึ่งลักษณะเนื้อหาวิชาเคมีที่กําหนดใหเรียนมีจํานวนมากคอนขางซับซอน
ยากตอการเขาใจจากประสบการณของผูสอนพบวาอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาในการจัดการเรียนรูโดย
นักเรียนไมสามารถเขาใจเนื้อหาไดครบถวนทั้งหมดและขาดการเชื่อมโยงความสัมพันธของเนื้อหา ซึ่งสอดคลองกับ
และเนื้อหาเคมีสวนใหญมีลักษณะเนื้อหาอยูในระดับจุลภาคเกี่ยวของในลักษณะของนามธรรมอาจสงผลใหเกิดมโน
ทัศนทีคลาดเคลื่อน (ชัยยนต ศรีเชียงหา, 2544 : 3 , ศักดิ์ศรี สุภาษร, 2555 : 1) ในลักษณะเดียวกับอารยา ควัฒน
กุล (2558:1) ทําการสังเกตชั้นเรียน สัมภาษณนักเรียน และอาจารยผูสอนวิชาเคมี พบวานักเรียนสวนใหญคิดวา
เคมีเปนวิชาที่นาเบื่อ มีเนื้อหาที่ยาก และไมเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันสงผลใหนักเรียนสงผลใหนักเรียนไมสนใจ
เรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเคมีต่ําไมเปนที่นาพอใจสําหรับอาจารยผูสอนและนักเรียนเอง
การพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเปนปจ จัยหนึ่งที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนของ
ผูเรียนคือวิธีการสอน การพิจารณาหาวิธีการสอนที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผูเรียน เปนสิ่งที่ผูสอนควรจะ
กระทําและพัฒนาอยูอยางสม่ําเสมอเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กระบวนการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรนั้นควรเนนใหผูเรียนเปนผูลงมือกระทําฝกคิดดวยตนเองเปนสําคัญ ผูสอนควรทําหนาที่เปนผู
จัดกิจกรรมใหนกั เรียนไดศึกษาดวยตนเอง มากกวาที่จะเปนผูบอกเลาใหนักเรียนจดจําเนื้อหาสาระ ควรคํานึงถึงวุฒิ
ภาวะประสบการณเดิมและสิ่งแวดลอมตางๆ ที่นักเรียนไดรับมากอนเขาสูหองเรียนดวย (นันทิยา บุญเคลือบ, 2540
:11-15) เนื่องจากนักเรียนจะมีการสรางมโนมติผานทางประสบการณที่นักเรียนไดรับในแตละวันกอนที่จะไดรับการ
จดการเรียนการ สอนวิทยาศาสตรมโนมติดังกลาวมีพื้นฐาน มาจากการสังเกตหรือจากประสบการณเดิมของ
นักเรียน (นภาพร แถวโนงิ้ว, 2537 : ออนไลน ) วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน (Model-based
learning: MBL) เปนการจัดการเรียนรูโดยการนําเสนอแบบจําลองเปนสิ่งที่นักวิทยาศาสตร สรางขึ้นเพื่อใชอธิบาย
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีหรือกฎ หรือหากกลาวอีกนัยหนึ่งแบบจําลองคือ ตัวแทนของวัตถุแนวคิด กระบวนการ
หรือระบบ ซึ่งแบบจําลองเปนสิ่งที่เชื่อมโยงระหวางทฤษฎีทางวิทยาศาสตรกับความเปนจริง (Gilbert, Boulter
and Rutherford, 1998 อางใน ชาตรี ฝายคําตา (2557) แบบจําลองมีความสําคัญตอวิทยาศาสตรโดยแบบจําลอง
สามารถทําใหเขาใจ มโนมติทางวิทยาศาสตรและแนวคิดตางๆไดงายขึ้น ซึ่งจะชวยในการมองเห็นปรากฏการณ
ตางๆ และสามารถใชอธิบายปรากฏการณธรรมชาติ Gilbert (2005) อางใน ชาตรี ฝายคําตา (2557) นักเรียนจะ
สามารถสรางความเขาใจโดยการเปรียบเทียบหลักฐานที่ไดจากการออกแบบแบบจําลองทางวิทยาศาสตรหรือ
แผนภาพ จะทําใหนักเรียนสามารถเชื่อม โยงกับความคิดกับความเขาใจและพัฒนาความเขาใจมโนมติในเรื่องนั้นๆ
ได (Gabel, 1998 อางใน Treagust, 2007) ดังนั้น การใชการสรางแบบจําลองในการสอนวิชาเคมีเปนหลัก ปฏิบัติ
ที่จะทําใหนักเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาความเขาใจจากแบบจําลองของตัวนักเรียนเอง (Gross light et al.,
1991 อางใน Treagust, 2007) นิภาภรณ จันทะโยธา (2558 : 1978 – 1979) นํารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช
แบบจําลองเปนฐาน (Model-based Learning) ที่จะสามารถสงเสริมความเขาใจทางวิทยาศาสตรมากขึ้นรวมถึง
สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการสราง แบบจําลองทางวิทยาศาสตร (Scientific modeling) ที่จะนํามาชวยพัฒนา
วิถีทางมโนมติวิทยาศาสตร (Conceptual partway) โดยศึกษาเรื่องของแข็ง ของเหลว และแกส ซึ่งมีเนื้อหาที่
เหมาะสมกับการทดลองปฏิบัติการ (Experimental Laboratory) และจากงานวิจัยตาง ๆ พบวานักเรียนยังขาด
ความเขาใจใรเรื่องของแข็ง ของเหลว และแกส ดังตัวอยางคําตอบจากการสัมภาษณของนักเรียนซึ่งสอดคลองกับขอ
คนพบของชไมพร หลาบโพธิ์ (2555: 77) พบวานักเรียนเขาใจวา “ของแข็งชนิดเดียวกันจะมีลักษณะขางในที่
แตกตางกัน” ซึ่งแสดงถึงนักเรียนเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ดังนั้นการนําการจัดการเรียนรูแบบจําลองเปนฐาน
จะสามารถทําใหนักเรียนไดนําเสนอแบบจําลองจากความรูเดิมที่มีอยูกอนหนาแลวเกิดการเรียนรูดวยการทดลอง
ซึ่งจะทําใหนักเรียนสังเกตเห็นมโนมติที่คลาดเคลื่อนของตนแลวนําความรูใหมมาปรับเปลี่ยนความเขาใจมโนมติตาม
แนวทางการเรียนรูวิทยาศาสตรอยางเหมาะสม ซึ่งงานวิจัยจะสามารถสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรและสราง
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ความเขาใจมโนมติที่คงทน นอกจากนี้ยังมีการอธิบายในระดับจุลภาคเพื่ออธิบายความรูและมโนมติตางๆ ซึ่งยากตอ
การทําความเขาใจ (Orgill & Bodner, 2004 อางถึงใน ชไมพร หลาบโพธิ์ , 2555 : 1) ของแข็ง ของเหลว และแกส
เปนอีกหัวขอของวิชาเคมีที่มีความยาก (อารมณ เบสูงเนิน ,2541: ) ตอการเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษา เชนผลการศึกษาของสมพิศ ภูมิชวง (2553 : ออนไลน) พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สวนใหญมี
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับของแข็ง ของเหลว แกส ในหลายมโนมติ ไดแก 1) มโนมติเกี่ยวกับการจัดเรียง
อนุภาคของของแข็ง 2) ชนิดของผลึก 3) การเปลี่ยนแปลงสถานะของของแข็ง 4) ความตึงผิว และ 5) ความดันไอ
กับจุดเดือของของเหลว และ Canpolat, N., T. Pinarbasi, and M. Sozbilir.(2006) พบวา นักศึกษาชาวตุรกีเกิด
ความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนในเรื่องการระเหย อัตราการระเหย และความดันไอของของเหลว โดยชไมพร
หลาบโพธิ์ (2555: 1) ระบุวานัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนเรื่องของแข็ง
ของเหลว แกส เชน เรื่องความดันไอของของเหลว โดยนักเรียนอธิบายวาความดันไอของของเหลวเกิดขึ้นเนื่องจาก
อากาศไมส ามารถเขา ไปในภาชนะที่มีฝ าปดและเมื่ อมีแสงแดดมาทํา ปฏิกิริยาจึง ทําใหเกิดแรงดั น ขึ้น ซึ่ งการที่
นักเรียนมีความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนยังสงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา
นักวิทยาศาสตรศึกษาไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีสอนที่สงเสริมการเรียนรูเคมีซึ่งพบวา การศึกษาวิชา
วิทยาศาสตรตามแนวคิดของนักวิทยาศาสตรและนักเคมีที่ ประสบความสําเร็จสวนใหญจะใชการทดลองคนควาจน
ไดองคความรูทางวิทยาศาสตรซึ่งประกอบดวยขอเท็จจริง ความคิดรอบยอด หลักการ กฎ และทฤษฎี (สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2555 : 14) แลวใชการสรางแบบจําลองในการอธิบายหรือทํานาย
ปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ผานการวาดภาพ กราฟ สมการ หรือขอความเพื่ออธิบายหรือสื่อสารความเขาใจของ
ตนเองซึ่งกลาวไดวาเปนแบบจําลองทางความคิด (National Center for Mathematics and Science [NCMS].
2002) จากนั้นนักวิทยาศาสตรจะพิจารณาวาแบบจําลองที่สรางขึ้นสามารถอธิบายองคความรู
ผูวิจัยเปนอาจารยผูสอนวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตองการที่จะศึกษาถึงผลการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นรู ต ามแนวคิ ด บู ร ณาการสะเต็ ม ศึ ก ษาเรื่อ งของแข็ ง ของเหลว แก ส ด วยการเรี ย นรู โ ดยใช
แบบจําลองเปนฐานเพื่อพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศนทางวิทยาศาสตรเรื่องของแข็ง ของเหลว แกส เหลว หลังเรียนดวยการจัดการ
เรียนรูบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานเทียบเกณฑรอยละ 65
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรู
บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานเทียบเกณฑรอยละ 65

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
มโนทัศนทางวิทยาศาสตร
การจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
โดยใชแบบจําลองเปนฐาน ความสามารถในการสราง
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ ใช ในการวิ จั ย ครั้ง นี้ เ ป น นั กเรี ย นโรงเรีย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิ โ รฒ ปทุ ม วั น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2560 แผนการเรียนคณิตศาสตร – วิทยาศาสตร จํานวน 143 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2560 จํานวน 34 คน ที่ไดมาจากการสุมแบบกลุม
2. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 ประเภท ประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการทดลองและเครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการทดลอง ได แ ก แผนการจั ด การเรี ย นรูโ ดยใช แ บบจํ า ลองเป น ฐาน จํ า นวน
แผนออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของ Gobert & Buckley (2002) และ Buckley et al. (2004)
ซึ่งจะเปดโอกาสใหนักเรียนทําความเขาใจและอธิบายปรากฏการณตางๆ โดยผานการสรางและปรับปรุงแบบจําลอง
ของปรากฏการณนั้นๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) ขั้นสรางแบบจําลอง
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่นักเรียนไดลงมือศึกษาโดยผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูตางๆ โดยการนํา
โดยการใชสื่อ การใชคําถาม เพื่อกระตุนและสรางความสนใจและนําไปสูปญหาที่ตองการใหเรียนรู นักเรียนคิด
วางแผน อภิปราย และใหเหตุผล โดยใชความรูที่มีการบูรณาการสะเต็มศึกษาที่มีอยูจากนั้นใหนักเรียนออกแบบ
และสรางแบบจําลองตามแนวคิดของตนเอง
2) ขั้นตรวจสอบและประเมินแบบจําลอง
ขั้นตอนดังกลาวเปนขั้นที่นักเรียนไดสะทอนความคิดและแลกเปลี่ยนเหตุผลเพื่ออธิบายแนวคิดที่
นักเรียนใชในการสรางแบบจําลองดวยคําพูดของตัวนักเรียนเอง ครูพิจารณาความถูกตองชองมโนทัศนที่นักเรียนใช
อธิบายความรูในเรื่องที่ตองการใหนักเรียนสรางแบบจําลอง จากนั้นนักเรียนตรวจสอบความถูกตองของมโนทัศน
ของตนเอง และนักเรียนสามารถปรับปรุงและแกไขแบบจําลองนั้น
3) ขั้นขยายแบบจําลอง
ขั้นตอนนี้เปนการนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในสถานการณใหมที่คลายกับสถานการณเดิม
มีความสามารถในการสรางแบบจําลองเพื่ออธิบายสถานการณใหมได
แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวคิดบูรณาการสะเต็มศึกษาเรื่องของแข็ง ของเหลว แกส ดวยการ
เรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานไดผานการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
มีความเหมาะสมระหวาง 0.67 – 1.00 ซึ่งอยูในระดับเหมาะสมมาก พรอมทั้งไดปรับปรุงตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญแลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อปรับปรุงใหเขากับสภาพการณ
2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.2.1 แบบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตรเรื่องของแข็ง ของเหลว แกส
เปนแบบทดสอบชนิดปรนัยแบบสองตอน โดยตอนที่ 1 เปนคําถามเชิงเนื้อหา และตอนที่ 2
เป น ส ว นของคํ า ถามการให เ หตุ ผ ลสนั บ สนุ น คํ า ตอบที่ เ ลื อ กตอบ จํ า นวน 20 ข อ โดยแบบวั ด มโนทั ศ น ท าง
วิทยาศาสตรไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวามีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67 – 1.00
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2.2.2 แบบวัดความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตร
แบบวัดสถานการณในชีวิตประจําวันแลวสรางแบบจําลองที่สะทอนมโนทัศนทางวิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวันหรือการอธิบายสถานการณในชีวิตประจําวันโดยกําหนดการประเมินใน 2 รายการ คือ ความถูกตอง
ของมโนทัศนและการอธิบายสถานการณที่ศึกษาได แลวทําการประเมินความสามารถในการสรางแบบจําลองโดยใช
แบบเกณฑการประเมิน จําแนกเปน 4 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง โดยแบบวัดความสามารถใน
การสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรจากการประเมินผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวา มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
0.67 – 1.00
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดบูรณาการสะเต็มศึกษาเรื่องของแข็ง
ของเหลว แกส โดยใชแบบจํ าลองเป นฐานเพื่ อพั ฒนามโนมติท างวิท ยาศาสตรและความสามารถในการสรา ง
แบบจําลองทางวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน โดยไดดําเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
3.1 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโ ดยใชแบบจําลองเปนฐาน
3.2 เมื่อสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรูแลว ใหนักเรียนทํา แบบวัดมโนทัศนทางวิทยาศาสตรเรื่อง
ของแข็ง ของเหลว แกส และแบบวัดความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตร
3.3 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยมโนทัศนทางวิทยาศาสตรเรื่อง
ของแข็ง ของเหลว แกสหลังเรียนเทียบเกณฑรอยละ 65 โดยใชสถิติที (t-test แบบ Dependent Sample)
4.2 สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐานคะแนนเฉลี่ยมโนทัศนทางวิทยาศาสตร เรื่อง ของแข็ง ของเหลว
แกส และความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรหลังเรียนดวยการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน
เทียบเกณฑรอยละ 65 โดยใชสถิติที (t-test แบบ Dependent Sample)

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดบูรณาการสะเต็มศึกษาเรื่องของแข็ง ของเหลว แกส โดยใช
แบบจําลองเปนฐานเพื่อพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ภายหลังการทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ปรากฏผลดังนี้
1. มโนทัศนทางวิทยาศาสตรเรื่องของแข็ง ของเหลว แกส เหลว หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูบูรณาการ
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูบูรณา
การตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวาเกณฑรอยละ 65
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบมโนทัศนทางวิทยาศาสตรเรื่องของแข็ง ของเหลว แกส เหลว
หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานเทียบเกณฑรอยละ 65
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูบูรณาการตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานเทียบเกณฑรอยละ 65ผลการวิจัยสามารถอภิปรายได ดังนี้
1. การจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานมีขั้นตอนทีน่ ักเรียนไดตรวจสอบและประเมินแบบจําลองทํา
ใหนักเรียนไดตรวจสอบวาแบบจําลองที่สรางขึ้นมีความสมบูรณหรือไม มีขอบกพรองเกิดขึ้นทําใหนักเรียนไดเรียนรู
วามโนทัศนของนักเรียนเกิดความคลาดเคลื่อนหรือยังตองเพิ่มเติมในสวนใด อีกทั้งนักเรียนไดทบทวนความรู เกิด
การสะทอนความรูที่เขาใจที่เพิ่มขึ้นจากการสํารวจและคนหาในระหวางที่สรางแบบจําลองขึ้นมา โดยนักเรียนจะได
ไตรตรองความรูขอบกพรองของตนเองจากการไดรับคําแนะนําและการให ผลสะทอนกลับจากผูสอนและเพื่อนทั้ง
กลุมตนเองและเพื่อนคนอื่นในชั้นเรียนเห็นไดจากการใหนักเรียนออกมานําเสนอสรุปความรูเพื่อเปนการแบงปน
ขอมูลของนักเรียนในแตละกลุมที่ไดไปศึกษาคนควาในประเด็นที่เกี่ยวของกับการสรางแบบจําลองนั้นซึ่งขั้นตอน
ดังกลาวมีความสําคัญ โดยชวยตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนได เนื่องจากนักเรียนแตละคนแม
ศึกษามโนทัศนเรื่องเดียวกัน แตอาจมีความหมายที่ไดแตกตางกัน (Gabler, 2003 อางถึงในอารยา ควัฒนกุล ,
2558 : 52) ภายหลังการนําเสนอมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนเรียบรอยแลวจะนําไปสูการอภิปรายมโนทัศนที่ถูกตอง
รวมกัน เปนการสรางความรูดวยตนเอง และการนําความรูไปใชในขั้นตอนที่ 3 เปนขั้นของการขยายแบบจําลองเปน
การแสดงการนําความรูไปใชและใหเหตุผลในสถานการณปญหาที่สอดคลองกัน ซึ่งนักเรียนไดใชแบบจําลองในการ
อธิบายหรือแกปญหาที่สอดคลองกันนักเรียนไดใชแบบจําลองในการอธิบายหรือแกปญหาจนเกิดความเขาใจมโน
ทัศนในปรากฏการณที่ศึกษาอยางสมบูรณตามที่ Buckley et al. (2004). กลาววาความเขาใจเกิดจากการสราง
แบบจําลองทางความคิดจากปรากฏการณที่ศึกษา หลังจากไดแกปญหา ลงขอสรุป และการใหเหตุผลจากการใช
แบบจําลองทางความคิดซึ่งตรงกับ Gilbert et al., (2000) กลาวถึงความสําคัญของการสรางแบบจําลองทาง
วิทยาศาสตรวาแบบจําลองสามารถทําใหเขาใจแนวคิดตางๆ ไดงายขึ้น มองเห็นสิ่งที่เปนนามธรรมในลักษณะ
รูป ธรรม ช ว ยในการมองเห็ น ปรากฏการณ ต า งๆ และสามารถใช อ ธิ บ ายปรากฏการณ ท างธรรมชาติ ไ ด โ ดย
แบบจําลองสามารถใชเปนสิ่งที่เชื่อมโยงระหวางทฤษฎีทางวิทยาศาสตรกับความจริง ขอคนพบดังกลาวสอดคลอง
กับนิภาภรณ จันทะโยธา และสุวัตร นานันท (2558 : 1978 - 1974 ) การพัฒนาวิถีทางมโนมติวิทยาศาสตรและ
การสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน เรื่อง ของแข็ง ของเหลว
และแก ส ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาการพั ฒ นาวิ ถี ท างมโนมติ
วิทยาศาสตรและการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรดวยการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน เรื่อง
ของแข็ง ของเหลว และแกส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํ านวน 34 คน เครื่องมือที่ใชศึกษาวิถีทางมโนมติ
วิท ยาศาสตรเป น ชนิ ด คํ า ถามปลายเปด เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแกส และวั ด การสรา งแบบจํา ลองทาง
วิทยาศาสตรดวยแบบวัดการสรางแบบจําลองกอนทําการทดลอง และหลังทําการทดลอง ผูวิจัยไดนําเครื่องมือชนิด
คําถามปลายเปดมาวัดความเขาใจทางวิทยาศาสตรกอนเรียน หลังเรียน และหลังเรียน 1 เดือน ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนมีชนิดของความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรที่สูงขึ้น มีระดับความสามารถในการสรางแบบจําลองทาง
วิ ท ยาศาสตรสู ง ขึ้ น และพั ฒ นาวิ ถี ม โนมติ ของนั กเรี ย นได ดี แสดงให เ ห็ น ว า รู ป แบบการจั ดการเรี ย นรูโ ดยใช
แบบจําลองเปนฐานสามารถสรางความเขาใจมโนมติของนักเรียนได
2. ความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูบูรณา
การตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใชแบบจําลองเปนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สูงกวาเกณฑรอยละ 65
อยางมีนั ยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 เนื่องจากในการจั ดกิจกรรมขั้นตอนที่ 1 โดยการใชแบบจําลองเปนฐาน
นักเรียนจะไดสรางแบบจําลองเปนรายบุคคล ผานการคิด วางแผน โดยใชความรูที่มีอยูในการออกแบบและสราง
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แบบจําลองตามแนวคิดของตนเอง ทําใหนักเรียนไดแสดงความเขาใจของตนเองที่มีอยูตอปรากฏการณที่จะศึกษา
แสดงการคิดสมมติฐานออกมาในลักษณะของภาพวาดที่แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ในปรากฏการณทําให
นักเรียนสามารถกําหนดสมมติฐานและแสวงหาความรูโดยใชกระบวนการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรตามที่
Glibert 1995 อางถึงในอางถึงในอารยา ควัฒนกุล , 2558 : 53) อีกทั้งแบบจําลองมีสวนสําคัญในการตั้งสมมติฐาน
เพื่อทดสอบความคิดและการบรรยายปรากฏการณทางวิทยาศาสตร” และแบบจําลองยังเปนเครื่องมือสําคัญในดาน
การคิดและการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร เนื่องจากแบบจําลองชวยสงเสริมการสํารวจ ตรวจสอบ การสรางความ
เขาใจ รวมทั้งการสื่อสารความรู (Gibert et al., 2000 อางถึงในอารยา ควัฒนกุล , 2558 : 53) ในการจัดกิจกรรม
ขั้นที่ 2 เปนขั้นตรวจสอบและประเมินแบบจําลองจะชวยใหนักเรียนไดฝกกระบวนการทางความคิดทําใหเกิดความรู
ซึ่งสามารถชวยใหนักเรียนมีความเขาใจชัดเจน โดย Schwarz et al.(2009) กลาววา “แบบจําลองนั้นชวยให
นักเรียนมีความคิดชัดเจนมากขึ้น” นักเรียนมีโอกาสไดรับผลสะทอนกลับจากครูและเพื่อนในระหวางการอภิปราย
การนําเสนอแบบจําลองทําใหไดแนวคิดใหม และประสบการณที่นักเรียนไดรับในการจัดการเรียนรู ในขั้นตอนที่ 3
เปนขั้นขยายแบบจําลองจะชวยใหนักเรียนมีประสบการณการใชกระบวนการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรใน
การนําความรูไปใชเพิ่มมากขึ้น สามารถสรางแบบจําลองที่แสดงมโนทัศนไดชัดเจนในระดับที่สูงขึ้น แสดงใหเห็นวา
นักเรียนมีความสามารถในการสรางแบบจําลองเพิ่มขึ้น จึงอาจเปนเหตุผลที่ทําใหนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชแบบจําลองเปนฐานมีคะแนนความสามารถในการสรางแบบจําลองสูงกวาเกณฑรอยละ 65 และอารยา
ควัฒนกุล (2558 : 42 - 55) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูวิชาเคมีเรื่องสารชีวโมเลกุลดวยการเรียนรูโดยใชแบบจําลอง
เปนฐานเพื่อพัฒนามโนทัศนทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 1) มโนทัศนทางวิทยาศาสตร เรื่อง สารชีว โมเลกลุของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานสูงกวาการเรียนรูแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) มโนทัศนทางวิทยาศาสตร เรื่อง สารชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
หลัง เรียนดวยการเรียนรูโ ดยใชแ บบจํา ลองเป นฐานสูง กว ากอนเรียนอยา งมี นัย สํา คัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 3)
ความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนดวยการจัดการ
เรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานสูงกวาการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 4) ความสามารถ
ในการสร า งแบบจํ า ลองทางวิ ท ยาศาสตรข องนั กเรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 หลั ง เรี ย นด ว ยการเรีย นรู โ ดยใช
แบบจําลองเปนฐานสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ในการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจํา ลองเปนฐานผูสอนควรพิจารณาเลือกประเภทของแบบจําลองให
เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะการจัดการเรียนรู
1.2 การจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานโดยการบูรณาการสะเต็มศึกษา อาจตองพิจารณาชวงเวลา
ในการทํากิจกรรมใหมีความเหมาะสม
2. ขอเสนอแนะในการดําเนินการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานในวิชาเคมีในเนื้อหาบทเรียนอื่น
2.2 ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานในตัวแปรตามอื่นๆ เชน ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
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ยาอายุวัฒนะป้องกันความบกพร่องในการเรียนรู้และความจาและการตายของเซลล์ประสาทในสมองส่วน
ฮิปโปแคมปัสภายหลังภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงเรื้อรังในหนู
Wattana prevents spatial learning and memory impairments and hippocampal
neuronal death after chronic cerebral hypoperfusion in rat
ผู้วิจัย

ศรายุทธ ผาสุก และน.สพ.พิชิต อึง่ ทอง
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
Stroke เป็นหนึ่งในสาเหตุที่นาไปสู่การสูญเสียความสามารถในระยะยาวและการตายในประเทศอเมริกาและรวมถึง
ทั่วโลก ในปี 2007 ชาวอเมริกันประมาณ 0.795 ล้านคนเป็นผู้ป่วยรายใหม่หรือเป็นโรค stroke ซ้าเดิม และในปี 2005 ถึง
2050 ค่าใช้จ่ายในการรักษาประมาณ 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐ Stroke โดย ปกติมักมีสาเหตุมาจากการอุดตันหรือการตีบแคบ
หรือรั่วของหลอดเลือดส่งผลให้เกิดภาวะขาดเลือดซึ่งทาให้เลือดที่ไปเลี้ยงสสมองไม่เพียงพอต่อความต้องการ Wattana เป็น
สมุนไพรที่ประกอบไปด้วยสารออกฤทธิ์หลายชนิด ที่สาคัญ ได้แก่ พริกไทย (Piper nigrum) ที่มี Piperine เป็นสารประกอบ
และมีคุณสมบัติในการเพิ่มการเรียนรู้และความจาในหนูและลดการตายของเซลล์ประสาทในสมองส่วย hippocampus ซึ่ง
เป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และจดจ าเกี่ยวกับข้อมูลตาแหน่ง หรือสถานที่ และถูกทาลายง่ายจากการที่สมองขาด
เลือด ภาวะสมองขาดเลือดเรื้อรังเป็นสาเหตุของ Stroke ดังนั้นเพื่อศึกษาผลของ Wattana คือภาวะดังกล่าว หนูเพศผู้อายุ 1
สัปดาห์ (10 ตัวต่อกลุ่ม) ทั้งหมด 40 ตัว ถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ sham, หนูกลุ่มที่ผูกหลอดเลือดแต่ไม่ได้รับยา หนูกลุ่ม
ที่ผูกหลอดเลือดและได้รับยาที่ dose 100 mg/kg และหนูกลุ่มที่ผูกหลอดเลือดและได้รับยาที่ dose : 300 mg/kg หนูในแต่
ละกลุ่ม ยกเว้น กลุ่ม sham ถูกผ่าตัดเพื่อผูกหลอดเลือดแดงคอมมอนแครอทิดข้างซ้ายและขวาถาวร จากนั้น หนูทั้งหมดจะ
ได้รับ น้าปราศจากเชื้อโรคหรือ Wattana เป็นเวลา 1 เดือน หลังจากนั้น เพื่อศึกษาทางด้านพฤติกรรม MWM จึงถูกนามา
ทดสอบเพื่อทดสอบการเรียนรู้และความจาของหนูในแต่ละกลุ่ม จากผลการทดลองพบว่าการผูกหลอดเลือดแดงทั้ง 2 ข้าง
นาไปสู่ความบกพร่องของการเรียนเรียนรู้และความจาและการตายของเซลล์ประสาท อย่างไรก็ตาม Wattana สามารถเพิ่ม
การเรียนรู้และความจ าและลดการตายของเซลล์ประสาทได้ผ่านฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็น
ว่า Wattana สามารถป้องกันบกพร่องของการเรียนรู้และความจ าและการตายของเซลล์ประสาทหลังจากภาวะสมองขาดเลือด
เรื้อรัง
ABSTRACT

Stroke is one of the leading causes of long-term disabilities and death in the United States and
worldwide. In 2007, 0.795 million Americans had a new or repeat for history of stroke. And from 2005 to
2050 the anticipated cost of stroke to the US economy is estimated at USS2.2 million. Stroke is usually
caused by a blockade or leakage of cerebral blood vessels, resulting in cerebral ischemia, a condition in
which there is an insufficient blood supply to the brain to meet metabolic demand (6).
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Wattana, traditional herbal medicine, composes of many compounds. One of those is Pepper (Piper
nigrum) that has the pipering, the substance which has property to enhance learning and memory in rats
and reduce death of neurons in hippocampus. The hippocampal brain area involves to spatial memory and
is destroyed easily from lack of blood supply to the brain. Chronic Cerebral Hypoperfusion (CCH) is a cause
of stroke. To investigate the effects of Wattana on the CCH, 40 rats were divided into 4 groups Z10 rats per
group)---sham group, 2-VO group and 2 experimental groups – Wattana 100 mg/kg group and Wattana 300
mg/kg group. Rats in each of these groups were operated, and all groups except sham group were ligated
blood vessel, Common Carotid Artery (CCA) by use 2-Steps 2-VO model. Next, rats were orally fed with
Wattana for 2 experimental groups in each dose, and we fed sterile water 2 ml for sham group and 2-VO
group for I month. After that, to study behavioral teat, Morris Water Maze (MWM) was used to examine
learning and memory of rat in each group for 9 days, and rats were fed the substances after behavioral test
in each day. From these results, we found that ligation CCA could led to learning and memory deficits and
neuronal death. However, Wattana significantly increased the spatial learning and memory and decreased
the mean number of survival neuron in CA1 area of the hippocampus. Watyana cloud mitigate the increasing
of neuronal death via its antioxidative effect. So, this present study showed that Wattana cloud prevent
spatial learning and memory impairments and neuronal death after CCH.
Keywords : Dementia, Alzheimer’s’ disease, Wattana, Chronic cerebral hypoperfusion, Learning and
memory
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Introduction
Stroke is one of the leading of long-term disabilities and death in the United States and also worldwide
(1). In 2007, 0.795 million Americans had a new or repeat history of stroke (2), and the cost of treatment
was around $62.7 billion dollars in 2007 (3). And from 2005 to 2050 the anticipated cost of stroke to the
US economy is estimated at US$2.2 trillion (4). The symptoms of stroke are caused by the functional loss
of the affected brain areas. The most common symptoms are such as the unilateral weakness, numbness,
and speech abnormality (5). Stroke is usually caused or leakage of cerebral blood vessels, resulting in
cerebral ischemia, a condition in which there is an insufficient blood supply to the brain to meet metabolic
demand (6). Cerebral ischemia can be classified into 2 types – global and focal ischemia – according to the
extension of the ischemic brain areas. Global ischemia is a condition when the blood flow to the brain is
stopped or dramatically reduced, causing ischemia of the whole brain. It is commonly a result of cardiac
arrest. Focal ischemia, on the other hand, is a condition when a focal cerebral blood flow is affected,
causing ischemia of only part of the brains. The cause of the focal ischemia is due to an obstruction of the
cerebral blood vessels by thrombus or emboli (7). In the focal ischemia, the ischemic areas can be divided
into 2 zones – core and penumbra – regarding to the amount of blood flow reduction in the zones. The
core has blood flow less than 15% of the normal condition whereas the penumbra has blood flow between
15-40% (7). The mechanisms of brain injury due to the cerebral ischemia are energy failure, oxidative stress
and inflammation, leading to neuronal death (8).
Many animal models have been developed in order to examine the detailed mechanisms of cerebral
ischemia, and to find the new and batter approaches to prevent brain damage. In this model, two sides of
the common carotid arteries are permanently blocked by ligation, producing the dramatic and global
reduction of cerebral blood flow (4,9). The brain area that is highly involved in memory function and is very
vulnerable to cerebral ischemia is the hippocampus (10). The hippocampus is a brain area in the medial
temporal lobe, and it plays a major role in the acquisition declarative memories such as spatial memory
(11 – 14).
Wattana, traditional herbal medicine, composes of many compounds. One of those is pepper (Piper nigrum)
that has the piperine, the substance which has property to enhance learning and memory in rats and reduce
death of neurons in the hippocampus. The possible underlying mechanisms might be partly associated with
the decrease lipid peroxidation and acetylcholinesterase enzyme. Moreover, piperine also demonstrated
the neurotrophic effect in hippocampus. However, further researches about the precise underlying
mechanism are still required (15-18). So, the aim of this study is to investigate the protective effect of
Wattana on spatial learning and memory and neuronal death after CCH.
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Materials and Methods
1. Animals
The present study we used 40 adults male Wistar rats, 4 weeks old and weighing between 180-210
grams. They obtained from the National Laboratory Animal Center, Mahidol University, Salaya,
Nakornpathom. Rats were maintained in the 12 hours light/dark cycle and were housed individually with
ad labium access to food and water.
2. Surgical procedure
The surgery is performed after one week of habituation period. Animals are anesthetized by the
intramuscular injections of ketamine (60 mg/kg) and xylazine (0.6 mg/kg). After the animals are unconscious,
which is tested by foot pinch, a small incision is made at the midline of the neck region, and the right and
left common carotid arteries are identified and separated from nearby structures. The arteries are then
permanently ligated with silk thread, and silk thread, and the skin and soft tissues are sutured. During the
recovery period, animals are placed under a heating lamp to keep the animals warm. The animals are
returned to their home cage after they are fully awake.
3. Morris Water Maze Test
To test their spatial learning and memory, the MWM was conducted described in our previous
study. In briefly, this circular pool has 200 centimeters in diameter and 60 centimeters deep. The water was
filled till 25 centimeters in depth. The glass escape platform is placed at the center of a quadrant for visible
and acquisition trials. However, in visible platform task, a glass escape platform is shown 2 centimeters over
the water surface. But in acquisition trails, a glass escape platform is hidden 2 centimeters below the water
surface as same as in reversal trails. The visual cues, such as triangle shapes, are placed around the room
in plain sight of the animal. The images of animals when performing the experiments are recorded by using
the video camera hanged over the pool and connected to a computer. The time spent to find the platform
(or escape latency) and the time spent each quadrant are computed and analyzed. Rats were trained in
the visual trial for 1 day. After that all rats were tested their learning acquisition by using hidden platform,
which the glass platform would be submerged 2 cm under the water surface for 7 days continuously. When
we finish the hidden trials, 24 hours later, rats were tested for their memory in the probe trial.
4. Histological Study
To study the protective effect of Wattana on hippocampal neuronal death induced by CCH, the
cresyl violet staining were obatained after finish he tests of their spatial learning and memory. In briefly,
three rats in each group were sacrificed by an overdose of katamine and xylazine (dose 1mg/kg). The animals
were transcardially perfused with 500ml of 0.9% normal saline, next were continually perfused with 4%
paraformaldehyde in 0.1 M phosphate buffer at pH7.4. The brains were removed and submerged in the
same fixative solution at 4oC for 24 hours. After that the brains were embedded in paraffin block which
would be later cut into 10 µm thickness slices with microtome. The slices are placed on glass slides. The
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stained slides were examined under the light microscope, and the views of the hippocampus were captured
at 20x magnification. For each brain, a series of five sections spaced at an interval of 200 micron from each
other would be analyzed. The 500x500 µm2image of hippocampal cornu ammonis 1 (CA1) area were
cropped for histological examination. The means number of survival neuron in CA1 area were counted.

Statistical Analysis
All results are expressed as mean ± SEM. The data from the behavioral study (MWM) and
histological study were analyzed by one-way ANOVA and is followed by Fisher’s least significant difference
post hoc test (LSD). P<0.05 is considered as significant.

Results
Effects of Wattana on spatial learning and memory impairments
To examine the spatial learning and memory, we used the MWM test to test this memory. From
the results, sham group shows significant decrease in escape latency time in acquisition trial as compared
with 2-VO group (p=0.0001). Furthermore, there was significant differences between 2-VO group and treated
groups (p=0.0001
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Figure 1. Spatial learning and memory in rats with BCCAO tested 1 month after surgery. The first bar graph
(A) shows the changes in the escape latency time in the acquisition trials. The second bar graph (B) shows
the alternation in the retention time in the probe trial. “*” indicates significances at p=0.001 of sham group
versus 2-Vo group. And “# and ##” indicates significances at p=0.0001 and 0.002, respectively.
An 0.0002) (Figure 1A). So, after 1month of 2-VO, rats had suffered spatial learning and memory impairments.
To prevent this pathological effect, Wattana was tested and showed that it can prevent the deficit in
learning and memory.
In the probe trail, sham group significantly increased the retention time as compared to the 2-VO group
(p=0.001). Further, Wattana significantly improved in retention time when compared with the 2-VO group
(p=0.001) (Figure 1B). These results suggested that Wattana could mitigate the reduction of spatial memory
after 2-VO.
Effects of Wattana on hippocampal neuronal death
The effect of Wattana on hippocampal neuronal death was shown in the present study. After the
completion of spatial learning and memory test, the three rats in each group were sacrificed and the brain
were removed to evaluate the average of hippocampus. The figure 2 was shown the significant.
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Figure 2. The means number of survival neurons. The first bar graph (A) showed he means number of
survival neurons in the right hemisphere of CAI. The second bar graph (B) showed h means number of
survival neurons in the left hemisphere side of CA1. “*” indicates significances at p=0.001 of sham group
versus 2-VO group. And “# and ##” indicate significances at p=0.001 and 0.002, respectively.
Surviving neuron in the CA1 subregion of the different of the mean total number of survivial neurons
between sham and 2-VO groups (p=0.001) after the administration of Wattana, there were significances
different among all doses of Wattana and 2-VO (p=0.001 and 0.002, respectively).

Discussion
The symptoms of stroke are caused by the functional loss of the affected brain areas. The most
common symptoms are such as the unilateral weakness, numbness and speech abnormality (5). Stroke is
usually caused by a blockade or leakage of cerebral blood vessels, resulting in cerebral ischemia, a condition
in which there is an insufficient blood supply to the brain to meet metabolic demand (6). In this model,
two sides of the common carotid arteries are permanently blocked by ligation, producing the dramatic and
global reduction of cerebral blood flow (4,9). After the completion of 2-VO, the data showed that the 2-VO
led to the impairment in spatial learning and memory in the MWM task and increase the means number of
survival neuron in CA1 subregion of the hippocampus. According to the previous study, the sustained
reduction of cerebral blood flow induces many pathological mechanisms such as oxidative stress,
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inflammation, glutamate excitotoxicity and acidosis (19-20). After the administration of Wattana, the results
showed that Wattana could prevent the spatial learning and memory impairments and neuronal death.
The possible underlying mechanisms might be partly associated with the decrease lipid peroxidation and
acetylcholinesterase enzyme. Moreover, piperine also demonstrated the neurotropic effect in
hippocampus. However, further researchers about the precise underlying mechanism are still required (1518). From this investigation, the data confirmed the preventive effects of Wattana on learning and memory
impairments and neuronal death induced by chronic cerebral hypo perfusion. And this is the supported
document to use the Wattana as an alternative medicine for stroke.

Conclusion
The chronic reduction of cerebral blood flow leads to the spatial learning and memory impairments
and neuronal death in CA1 subregion of the hippocampus. In this study we found that Wattana could
prevent the impairements of spatial learning and memory and hippocampal CA1 neuronal death. So, this
is the supported document for using Wattana as an alternative medicine for patients who had suffered
stroke condition.
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การพัฒนากระบวนการตอกเสาเข็ม Bearing Unit โดยไม่ต้องตัดหัวเข็ม
Piles Diving Bearing Unit Pile Process Without Head Cut Development
ผู้วิจัย

ณัฐกฤษ น้อยก้อน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
โครงการนี้จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้เสาเข็มกับงานก่อสร้างฐานรากถนนและทางหลวง
เน้นหนักบริเวณจุดต่อคอสะพาน การก่อสร้างฐานรากถนนและทางหลวงบริเวณจุดต่อคอสะพานมักจะ
ก่อสร้างอยู่บนชั้นดินอ่อน ซึ่งในปัจจุบันเทคนิควิธีการก่อสร้างฐานรากถนนและทางหลวง บริเวณจุดต่อคอ
สะพาน นิยมใช้เทคนิควิธีการก่อสร้างของกรมทางหลวงเป็นแบบอย่างหรือเป็นมาตรฐานการท างาน แต่ยังคง
มีปัญหาบางประการในกระบวนการก่อสร้างเช่นหัวเสาเข็มเสียหาย ระยะเวลาในการก่อสร้างยาวนาน มีการ
ใช้ทรัพยากรมาก คาตอบของปัญหาเหล่านี้ถูกแก้ไขได้โดยการดัดแปลงใช้หมวกครอบหัวเสาเข็มใหม่ และ
หล่อหัวเสาเข็มใหม่ ซึ่งเทคนิคนี้สามารถใช้ได้ในการก่อสร้างจุดต่อคอสะพาน ที่เป็นบริเวณดินอ่อน เทคนิค
วิธีการก่อสร้างใหม่นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดรับกับความคุ้มค่าในแง่ของเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรม เทคนิค
วิธีการก่อสร้างใหม่นี้ยังไม่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานการท างานทั่วไป
คาสาคัญ : ฐานรากถนน, เสาเข็ม Bearing Unit

Abstract
This project is proposed to study of pile application for Highways & Roads
foundation construction emphasized at the area of bridge approach. Bridge construction at
the area of bridge approach mostly construction on soft clay area. At present, techniques
of Highways & Roads construction especially at the area of bridge approach of Highways
department. Wildly use as a role model or working standard. But there are some problems
remaining in construction such as head pile damage, long period of construction, waste
resource. Solution of these problems is developed by using new modify of helmet made
of steel cap on the head of pile. This piling technique can use on soft clay without pile
damage. New modify is mainly developed for economic and engineering worth expects.
The new technique is not certified or accept in the general working standard.
Key Word (s): Road foundation, Piles diving Bearing Unit
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บทนา
ถนนที่วางอยู่บนชั้นดินเหนียวอ่อนบริเวณรอยต่อคอสะพาน จะมีอัตราการทรุดตัวที่แตกต่างกันมาก
กับสะพานซึ่งวางอยู่บนเข็มปลายหยั่งถึงชั้นดินแข็ง ท าให้ระดับผิวจราจรถนนช่วงที่ต่อกับสะพานมีการทรุด
ตัวไม่เท่ ากันของผิวจราจร สะพานกับ ถนนเชิงลาด ทาให้เกิดการสะดุดและเกิดความราคาญในการขับ ขี่
ยวดยานและอาจเกิดอันตรายต่อผู้ที่ใช้งานสัญจรผ่านไปมา การแก้ปัญหาการทรุดตัวที่แตกต่างกันมาก ของ
ถนนบริเวณรอยต่อสะพานมีอยู่หลายวิธี วิธีการออกแบบเข็มรองรับถนนช่วงที่ต่อกับสะพาน โดยออกแบบให้
ความยาวลดน้อยลงเรื่อยๆเพื่อให้โครงสร้างปรับระดับการทรุดตัวเป็นวิธีหนึ่งที่กรมทางหลวงกาหนดเป็น
มาตรฐานในการก่อสร้างถนนช่วงต่อกับสะพานใน เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อลดปัญหาการทรุดตัวที่แตกต่าง
กันมาก
ในการก่อสร้างนั้นจะใช้แบบมาตรฐานเดิมเพราะลักษณะการทางานสามารถทางานซ้าๆรูปแบบ
เดียวกันได้ทุกโครงการ ในปัจจุบันการก่อ สร้างได้พัฒนาเร็วมาก โครงการก่อสร้างแต่ละโครงการมีการนา
เทคนิคการก่อสร้างและเทคโนโลยีมาช่วยในการก่อสร้างมากขึ้น
จากงานก่อสร้างถนนช่วงรอยต่อกับสะพานของกรมทางหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น
เป็นงานก่อสร้างที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากงานประเภทอื่นปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้างแบบเดิมที่ซ้ าซาก
สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากการก่อสร้างเป็นรูปแบบเดียวกันทุกกโครงการ การควบคุมเวลา คุณภาพ ต้นทุน
จึงนับเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องหาทางปรับปรุงแก้ไข
จากวิธีการทาการก่อสร้างแบบเดิม ขั้นตอนการตอกเสาเข็ม ตัดทุบหัวเสาเข็ม เป็นขั้ นตอนที่เกิด
ปัญหาตลอดในการท างาน มีของเสีย สิ้นเปลืองสูง คุณภาพงานไม่สม่ าเสมอ
ซ้ าซาก จ าเจ ล่าช้า ท าให้เหนื่อยล้ามาก
ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าเราสามารถดาเนินการแก้ไขการใช้เสาเข็มในการก่อสร้างแบบไม่ตัดและ
ทุบหัวเสาเข็ม จะเป็นการทางานที่มีประสิทธิ ภาพลดขั้นตอนและระยะเวลาการทางาน จะทาให้งานที่ทา
รวดเร็วขึ้น ลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองและลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปรับปรุงวิธีการตอกเสาเข็ม Bearing Unit แบบใหม่ โดยไม่
ต้องตัดและทุบหัวเสาเข็ม และหาเวลาเปรียบเทียบกับการตอกเสาเข็มแบบเดิมที่ต้องตัดและทุบหัวเสาเข็ม
แล้วหาการเพิ่มผลผลิต ด้านเวลา ต่อต้น และด้านราคา ต่อต้น

กรอบแนวคิดในการทาวิจยั
เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ เสาเข็มกับงานก่อสร้ างฐานรากถนนและทางหลวง เน้ นหนักบริ เวณจุด
ต่อคอสะพาน
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วิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษาแผนงานโครงการสร้างสะพานข้ามแยกวงเวียนบางเขน ส่วนงานก่อสร้างเข็ม Bearing
Unit บริเวณคอสะพาน แบบรายละเอียดเข็ม ความยาว 10, 8 เมตร แบบหมวกครอบหัวเสาเข็มที่ใช้ในการ
ตอก
ทาการกาหนดการหล่อเสาเข็มแบบใหม่ โดยให้ ป ลายเหล็กเดือยโผล่ออกมาจากหั วเสาเข็ม และกาหนด
รายละเอียดหมวกครอบเสาเข็มแบบใหม่ให้สามารถสวมเข้ากับห้วเสาเข็มแบบใหม่ได้ จึงทาการสั่งผลิตที่
โรงงานบริษัท S-TEC สระบุรี น าเสาเข็ม หมวกครอบเสาหัวเสาเข็มเข้ามากองพื้นที่เพื่อเตรียมตอก
เริ่มตอกเสาเข็มแบบเดิม ความยาว 10, 8 เมตร ตามล าดับและจับเวลาการตอกเสาเข็มและการตัดหัวเสาเข็ม
เริ่มตอกเสาเข็มแบบใหม่ ความยาว 10, 8 เมตร ตามล าดับและจับเวลาการตอกเสาเข็ม
ทาการบั น ทึกผลการทดลองลงในตาราง และคานวณเวลาที่แตกต่างต่อต้น ราคาต่อต้น โดยน า
ข้อมูลด้านราคาค่าแรงจากกรมบัญชีกลาง 2554 มาท าการเปรียบเทียบ

ผลการทดลอง
เวลาในการตอกเสาเข็ม Bearing Unit แบบใหม่ที่ปลายเหล็กเดื่อยโผล่หัวเสาและใช้หมวกครอบ
แบบใหม่จะแตกต่างจากการตอกเสาเข็ม Bearing Unit แบบเดิม ดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 บันทึกเวลาในการตอกเสาเข็มแบบเดิมและแบบใหม่ความยาว 10 เมตร และ 8 เมตร
รายการ
แบบเดิม
แบบใหม่
แตกต่าง
%แตกต่าง
8 ม.
12
28
16
175
10 ม.
15
30
15
200
เวลาในการตัดหัวเสาเข็ม Bearing Unit แบบใหม่ ที่ปลายเหล็กเดื่ อยโผล่หัวเสา จะเท่ากับศูน ย์
เพราะเมื่อตอกเสร็จสามารถใช้งานได้เลย บันทึกเวลาการตัดห้วเสาเข็มแบบเดิมและแบบใหม่ ดังตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 บันทึกเวลาในการตัดหัวเสาเข็มแบบเดิมและแบบใหม่ความยาว 10 เมตร และ 8 เมตร
รายการ
แบบเดิม(นาที)
แบบใหม่(นาที)
หมายเหตุ
8 ม.
50
10 ม.
50
จากตารางที่ 1.1 และ 1.2 นาเวลาในการตอก และตัดหัวเสาเข็มแบบเดิมและแบบใหม่ความยาว
10 และ 8 ม.มาท าการรวมได้ผลดังตารางที่ 1.3
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ตารางที่ 1.3 บันทึกเวลารวม การตอกและตัดหัวเสาเข็มแบบเดิมและแบบใหม่ยาว 10 เมตร และ 8 เมตร
8 ม.
10 ม.
รายการ
หมายเหตุ
แบบเดิม
แบบใหม่
แบบเดิม
แบบใหม่
ตอก
12
28
15
30
ตัดและทุบ
50
50
รวมเวลา
62
28
65
30
จากตารางที่ 1.3 เวลารวม ในการตอก และตัดหัวเสาเข็มแบบเดิมความยาว 8 ม.เท่ากับ 62 นาที
และเวลารวมแบบใหม่ เท่ า กับ 28 นาที จะได้ ค่า แตกต่ าง 62-28 = 34 นาที เวลารวมความยาว 10 ม.
แบบเดิมเท่ากับ 65 นาที แบบใหม่เท่ากับ 30 นาที แตกต่าง 65-30 = 35 นาที จากข้อมูลนามาเขียนกราฟ
ได้ดังรูป 1.1 และ 1.2
ตารางที่ 1.4 บันทึกราคารวมในการตอก ตัดและทุบหัวเสาเข็ม ยาว 10 และ 8 เมตร
8 ม.
10 ม.
รายการ
แบบเดิม
แบบใหม่
แบบเดิม
แบบใหม่
ซื้อเข็ม
2,880
3,370
3,600
4,154
ตอกเข็ม
576
0
720
0
ตัดและทุบ
250
250
รวมราคา
3,706
3,370
4,570
4,154
จากตารางที่ 1.4 การคิดราคาแบบเดิมและแบบใหม่ในการซื้อ ได้จากราคาที่ผู้ผลิตส่งให้ ส่วนราคา
การตอก และตัดแบบเดิมได้จากการอ้างอิงราคาจากกรมบัญชีกลาง แบบใหม่ได้จากการน าราคาแบบเดิมคูณ
กับเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นจากตารางที่ 1.1 เช่น ราคาตอกเข็ม แบบเดิม = 576 จะได้ราคาตอกเข็มแบบใหม่ =
576x175/100 = 1,008 บาท

รูปที่ 1.1 แสดงเวลาใน การตอกและตัดหัวเสาเข็มแบบเดิมและแบบใหม่ยาว 10 และ 8 เมตร
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รูปที่ 1.2 แสดงเวลารวม ตอกและ ตัดหัวเสาเข็มแบบเดิมและแบบใหม่ยาว 10 และ 8 เมตร
จากกราฟที่ 1.2 เวลารวม ในการตอก และตัดหัวเสาเข็มแบบเดิมและแบบใหม่แตกต่างกันดังนี้
ความยาว 8 ม. แตกต่างกันเท่ากับ 62-28 = 34 (ได้เวลาเพิ่ม)
ความยาว 10 ม. แตกต่างกันเท่ากับ 65-30 = 35 (ได้เวลาเพิ่ม)

รูปที่ 1.3 แสดงราคารวม ในกิจกรรม การท างานเสาเข็ม Bearing Unit
จากกราฟที่ 1.3 ราคารวมกิจกรรม ในการท างานเสาเข็ม Bearing Unit (ซื้ อ ตอก และตั ดหั ว
เสาเข็ม)แบบเดิมเทียบกับแบบใหม่แตกต่างกันดังนี้
ความยาว 8 ม. ซื้อเข็มแบบเดิมและแบบใหม่เท่ากับ 2,880-3,370 = - 490 (เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
ตอกเข็มแบบเดิมและแบบใหม่เท่ากับ 576-1,008 = -432 (เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
ตัดและทุบห้วเสาเข็มแบบเดิมและแบบใหม่เท่ากับ 250- 0 = 250 (ประหยัดค่าใช้จ่าย)
ความยาว 10 ม. ซื้อเข็มแบบเดิมและแบบใหม่เท่ากับ 3,600-4,154 = - 554 (เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
ตอกเข็มแบบเดิมและแบบใหม่เท่ากับ 720-1,440 = -720 (เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
ตัดและทุบห้วเสาเข็มแบบเดิมและแบบใหม่เท่ากับ 250- 0 = 250 (ประหยัดค่าใช้จ่าย)
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ตารางที่ 1.5 สรุปเวลาเปรียบเทียบเวลาในการท างานของโครงการเสาเข็มยาว 10 และ 8 เมตร
เวลา (ต่อต้น)
รายการ
รวม 1 ต้น
รวม 18 ต้น
8 ม.
10 ม.
แบบเดิม
62
65
127
2,286
แบบใหม่
28
30
58
1,044
จากตารางที่ 1.5 เป็นการสรุปเวลาในการทางานในโครงการ ซึ่งเสาเข็มมีทั้งหมดตามความยาวชนิด
ละ 18 ต้น
แบบเดิมใช้เวลาทั้งหมด 2,286 นาที คิดการท างาน 8 ชม.ต่อว้น จะเท่ากับประมาณ 5 วัน
แบบใหม่ใช้เวลาทั้งหมด 1,044 นาที คิดการท างาน 8 ชม.ต่อว้น จะเท่ากับประมาณ 2 วัน
จะท าให้ได้เวลาเพิ่ม 3 วันหรืองานเสร็จเร็วขึ้นจากเดิม 3 วัน
ตารางที่ 1.6 สรุปราคาเปรียบเทียบเวลาในการท างานของโครงการเสาเข็มยาว 10 และ 8 เมตร
รายการ

ราคาต่อหนึ่งต้น

รวม 1 ต้น

รวม(18ต้น)

4,570

8,276

148,968

5,594

9,972

179,496

8 ม.

10 ม.

แบบเดิม

3,706

แบบใหม่

4,378

จากตารางที่ 1.6 เป็นการสรุปราคาในการท างานในโครงการ ซึ่งเสาเข็มมีทั้งหมดตามความยาวชนิด
ละ 18 ต้น
แบบเดิมราคาทั้งหมด 148,968 บาท
แบบใหม่ราคาทั้งหมด 179,496 บาท
จะท าให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเท่ากับ 148,968 – 179,496 = -30,528 บาท
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รูปที่ 1.4 แสดง เวลา - ราคารวม ในกิจกรรม การท างานเสาเข็ม Bearing Unit
จากรูปที่ 1.4 แสดงเวลา-ราคาในการทางานในโครงการ แบบเดิมและแบบใหม่ เวลาลดลง 3 วัน
ทั้งหมด และแบบเดิมและแบบใหม่ ราคาเพิ่มขึ้น 30,528 บาท

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษากระบวนการตอกเสาเข็มแบบโผล่เดือยสามารถลดขั้นตอนการตัดและทุบหัวเสาเข็ม
ทาให้ลดเวลาในการทางานได้ 3 วัน แต่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 30,528 บาท และ หัวเสาเข็มแบบใหม่เรียบไม่มี
รอยแตก แต่หัวเสาเข็มแบบเดิมที่ต้ องตัด ทุบ มีการแตกเสียหายบางจุด หากต้องการเร่งรัดงานให้เร็วที่สุด
เพื่อเริ่มกิจกรรมงานอื่นต่อไป วิธีการนี้เป็นอีกทางเลือกเพิ่มโอกาสในงานอื่น แต่เนื่องจากเป็นวิธีใหม่ที่ยังไม่ได้
นิยมในการทางาน พนักงานตอกเข็ม ยังไม่ถนัด ผู้ผลิตเสาเข็มไม่สะดวกในการผลิตเพราะไม่ค่อยได้รับการสั่ง
ผลิต จึงต้องวางแผนให้รอบคอบ จะเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการทางาน และถ้า
น าค่ า โสหุ้ ย ของโครงการ ค่า ปรับ งานล่ า ช้ า มาคิด เพื่ อลบออกจากราคาที่ เพิ่ ม ขึ้น อาจจะคุ้ม ค่า ในก าร
ดาเนินงาน หากสถานที่ก่อสร้างอยู่บริเวณที่พื้นที่จากัด การจราจรติดขัด ถ้างานก่อสร้างเสร็จเร็ว สามารถ
เปิดพื้นที่การจราจรได้เร็ว จะเพิ่มความคุ้มค่าในด้านเวลาเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าในด้านราคาจะเพิ่มขึ้นก็ตาม
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เสียสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องและความเที่ยงตรงในด้านการทดสอบ
และสถานที่ทดสอบ
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การแก้ไขปรับปรุงประปาหมู่บ้านระบบผิวดินขนาดใหญ่ตาบลเสาเดียว
อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
Water supply improvement of the village in the large cover land
organization. Nonghong district Burirum province
ผู้วิจัย

ณัฐกฤษ น้อยก้อน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการแก้ไขปรับปรุงประปาหมู่บ้านระบบผิว
ดินขนาดใหญ่ พื้นที่หมู่ที่ 5 ตาบลเสาเดียว อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสารวจรวบรวมข้อมูลพื้นที่
ที่ทาการแก้ไขปรับปรุงประปาหมู่บ้านระบบผิวดินขนาดใหญ่ เพื่อเปรียบเทียบแรงดันน้าว่าจุดใดควรแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้าอย่างสะดวก และใช้ได้ทุกหลังคาเรือนในการออกแบบและเลือกใช้งาน
ค านึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่ง ประโยชน์ที่
ประชาชนในพื้นที่จะได้รับคือ มีน้ าใช้อย่างทั่วถึง ประชาชนไม่ต้องมีความเดือดร้อนและกังวลอีก
คาสาคัญ : ระบบผิวดินขนาดใหญ่
Abstract
The objective of this research is to compare about water supply improvement of
the village in the large cover land organization. We observe and gather many data at
Saodeaw sub-district Moo. 5 Nonghong district Burirum province. We compare about the
pressure of water to find out the position which we should be modify or development.
However, all thing that we research it for making the people who live in this area can use
clean water and they can use water easily.Because of this cause, we try to research and
develop this problem with thinking the trouble of people. Thus, they are getting clean
water and comfort to use in their daily life
Key Word (s): Large surface system
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บทนา
ประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเดียว ได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมทรัพยากร
น้ าซึ่งได้รับงบประมาณมาด าเนินการก่อสร้าง จ านวน 3 ล้านบาท เป็นระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ พื้นที่ๆ
ได้รับงบประมาณให้ด าเนินการก่อสร้างคือบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตาบลเสาเดียว อ าเภอหนองหงส์ จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งมีจานวนประชากร 727 คน 170 หลังคาเรือน มีพื้นที่ประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตร (ในเขตที่อยู่
อาศัย) หลังจากได้รับงบประมาณมาดาเนินการก่อสร้าง ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่แล้ว ประชากรไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากน้ าประปาได้เต็มที่ ก่อนท าการก่อสร้างไม่ได้มีการส ารวจสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน โดย
ยึดเอาสระน้ าของหมู่บ้านเป็นที่ด าเนินการก่อสร้าง แหล่งน้ ากับชุมชนห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร
หลังการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่แล้ว จุดจ่ายน้ า(หอถังสูง) กับหมู่บ้านมีสภาพพื้นที่สูงต่า ใกล้เคียงกัน ทาให้การจ่ายน้าจากหอถังสูงผ่านระบบท่อมายังหมู่บ้าน น้าไม่มีแรงดันพอที่จะส่งน้าไปยัง
ปลายทางได้หรือส่งมาได้แต่น้ าไหลน้อยไม่เต็มท่อ ท าให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการใช้น้ าไม่เต็มที่

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. ศึกษาระบบประปาเดิม
2. ออกแบบแก้ไขระบบประปาเดิม

สมมุติฐานของการศึกษา
ศึกษาสารวจสภาพพื้นที่ ระบบการส่งน้าของประปาผิวดินขนาดใหญ่ โดยผ่านท่อเหล็กอาบสังกะสี
ท่อพีวีซี รวมทั้งข้อต่อต่างๆ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลที่ออกมาทางด้านวิศวกรรมและความ
เป็นไปได้ ความเหมาะสมข้อจ ากัดต่างๆ ในการแก้ไขปรับปรุงระบบประปา

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
1.1.1 สารวจสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน
ท าการสารวจพื้นที่ของหมู่บา้ น หมู่ที่ 5 บ้านศรีสมบูรณ์ โดยเริ่มตั้งแต่จุดจ่ายน้ าประปา มาถึงแหล่ง
ชุมชุนในหมู่บ้าน เพื่อที่จะได้รู้ถึงสภาพพืน้ ที่ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร โดยใช้กล้องสารวจหาระดับความ
สูงต่ าของพื้นที่ ระหว่างหอถังสูงกับพื้นที่หมู่บา้ น
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจ
1. กล้องระดับ
2. ไม้วัดระดับ
3. เทปวัดระยะ
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4. สมุดจดบันทึกข้อมูลภาคสนาม
5. วิทยุสื่อสาร
6. แผนที่

รูปที่ 1.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจ
รูปที่ 1.2 ขณะท าการสารวจ
เขตพื้นที่บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ดูจากแผนที่ในส่วนที่ไม่ได้แลเงา แสดงพืน้ ที่ในส่วนของชมชน ที่อยู่
อาศัยและอยู่ในเขตแนวท่อประปา
1.1.2 การทาระดับท่อตามยาว (Profile Leving)
การทา Profile Leving คือการทาระดับตามแนว Center line ของแนวถนนคลองส่งน้า แนวสาย
ไฟฟ้าแรงสูงแนวท่อส่งน้ าเป็นต้น ก่อนที่จะท าProfile จะต้องวางแนว Canter line ให้มั่นคงเสียก่อนจากนั้น
ก าหนดแนว Station ลงบนแนว Center line ระหว่าง Station แล้วแต่ชนิดของงาน เช่น 20-25 เมตร เมื่อ
กาหนด ระยะห่างแล้วก็ถ่ายระดับไปบน station การทา Profile Levingทาให้ทราบถึงจุดสูงต่าของผิวดิน
บริเวณที่เป็น Center line ซึ่งสามารถน าค่าระดับเหล่านี้ ไปเป็นข้อมูลในการออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ
1.2 ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่เป็นระบบประปาที่นาน้าจากแหล่งน้าผิวดิน เช่น แม่น้า
คลอง สระน้ าขนาดใหญ่ โดยใช้เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง นามาผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้า โดยการ
ท าให้น้ าดิบตกตะกอน ซึ่งใช้สารละลายสารส้ม หรืออาจต้องเติมสารละลายปูนขาวเพิ่ม ขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
น้ าดิบ เมื่อผ่านกรรมวิธีการรวมตะกอนและการตกตะกอนแล้ว น าน้ าเข้าสู่ระบบกรองต่อไป และน าน้าที่ผ่าน
กระบวนการกรองแล้วเก็บเข้าสู่ถังน้ าใส และท าการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายไปยัง ถังน้า
ใสหรืออัดเข้าเส้นท่อขึ้นหอถังสูง จากนั้นทาการสูบน้าจากถังน้าใสด้วยเครื่องสูบน้าแบบหอยโข่งขึ้นหอถังสูง
แล้วจ่ายน้าสะอาดจากหอถังสูงลงสู่ท่อจ่ายน้ าประปา เพื่อจ่ายน้ าให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ได้มีน้าใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค โดยการจ่ายน้ าตามท่อผ่านมาตรวัดน้ า
1.2.1 เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกระบบประปาหมูบ่ ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
2.2.1.1 มีแหล่งน้ าผิวดินที่มีปริมาณน้ าพอเพียงต่อการผลิตน้ าประปา
2.2.1.2 มีระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน
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2.2.1.3 มีบริเวณที่ดินที่จะก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดประมาณ 25 x 25 ตาราง
เมตรเป็นที่สาธารณหรือที่บริจาค
2.2.1.4 มีจ านวนผู้ใช้น้ า121 – 300 หลังคาเรือน
2.2.1.5 เป็นหมู่บ้านที่อยู่นอกเขตเทศบาล
1.2.2 รูปแบบสิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
2.2.2.1 แหล่งน้ าผิวดินและเครื่องสูบน้าดิบ
2.2.2.2 โรงสูบน้ าดิบ
2.2.2.3 ระบบกรองน้ าผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
2.2.2.4 ถังน้ าใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร
2.2.2.5 เครื่องสูบน้ าดี
2.2.2.6 หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
2.2.2.7 ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน
2.2.2.8 ท่อเมนจ่ายน้ าประปา

รูปที่ 1.3 หอถังสูงประปาผิวดินขนาดใหญ่
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1.2.3 แบบหอถังสูง

รูปที่ 1.4 หอถังสูงประปาผิวดินขนาดใหญ่
1.3 ชลศาสตร์ของการไหลคงที่ในท่อ

รูปที่ 1.5 การไหลในท่อ
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1.3.1 การคานวณการลาด Hydraulic Grade Line
Hydraulic Grade Line หรือค่าความลาดชันทางชลศาสตร์ คือ เส้นลาดชันซึ่งเกิดจากอัตราส่วน
ระหว่างความสูญเสียพลังงานรวมของระบบต่อความยาวท่อ

รูปที่ 1.6 Moodydiagram สาหรับประมาณค่า f ในท่อ
ตารางที่ 1.1 สัมประสิทธิ์ความขรุขระของผนังท่อ ()
ชนิดของท่อ
ท่อเหล็กหมุดย้ า
ท่อคอนกรีต
ทอไม้
ท่อเหล็กหล่อ
ท่อเหล็กอาบสังกะสี
ท่อเหล็กหล่อฉาบยางมะตอย
ท่อเหล็กตลาด,ท่อเหล็กเหนียว
ท่อเรียบ,ท่อ PVC

ความขรุขระของผนังท่อ ()
(ft)
(mm)
0.003-0.03
0.9-9
0.001-0.01
0.3-9
0.0006-0.003
0.18-0.9
0.00085
0.25
0.0005
0.15
0.0004
0.12
0.00015
0.046
0.000005
0.0015
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ตารางที่ 1.2 ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานท่อท่อ (C)
ชนิดของท่อ
ท่อใหม่
ท่อเหล็ก
110-120
ท่อพีวีซี
130-140
ท่อพีอี
140-150
ท่อซีเมนต์ใยหิน
130-140
ท่อเหล็กเคลือบ
140-145

ท่อเก่า
100
120
140
130
140

1.4 การไหลภายใต้แรงดัน
การสูญเสียพลังงานในท่อเนื่องจากความต้านทานต่างๆ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.4.1 การสูญเสียหลัก (major loss ; hf)
โดยปกติการสูญเสียหลักจะเกิดขึ้นจากความเสียดทานของผิวท่อ ขนาดของท่อ ความเร็วในการไหล
และความยาวท่อ ถ้าผิวท่อขรุขระ ความยาวท่อ และความเร็วในการไหลสูง การสูญเสียพลังงานจะสูงตามไป
ด้วย แต่การสูญเสียพลังงานจะลดลงถ้าท่อมีขนาดโตขึ้น
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของการไหลในท่อ จะแบ่งเป็น 2 กรณี ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของการไหล
𝑉𝐷

)
ที่ก าหนดได้ดว้ ย Reynolds Number (R e =
𝜇
- เมื่อ Re น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 จะเป็นการไหลแบบราบเรียบ f = 64/Re
- เมื่อ Re มากกว่าหรือเท่ากับ 4,000 จะเป็นการไหลแบบปั่นป่วน สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจะ
ขึ้นอยู่กับ Re และความขรุขระของผนังท่อ () ซึ่งสามารถอ่านค่าได้จากแผนภาพเรียกว่า Moody Daigram
1.4.2 การสูญเสียรองในระบบท่อ (minor losses in pipelines)
การสูญเสียรองในระบบท่อ (minor losses in pipelines) หมายถึง การสูญเสียพลังงานเนื่องจาก
การไหลในท่อเมื่อของไหลผ่าน ทางเข้า ข้อต่อชนิดต่างๆ ข้องอ ประตูน้า ฯลฯ ปกติถ้าท่อมีความยาวมาก
เช่น ในระบบท่อประปา ค่าการสูญเสียรองนี้จะมีค่าของการสูญเสียน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการสูญเสียหลัก
แต่ถ้าท่อที่มีความยาวไม่มากนัก มีข้อต่อ ข้องอ หลายแห่งตามสภาพภูมิประเทศแล้ว ค่าการสูญเสียรองก็จะมี
ค่ามากเช่นกัน
1.4.3 การหาค่าการสูญเสียหลัก (major loss ; hf)
การสูญเสียหลักเป็นการสูญเสียพลังงานเนื่องจาก
1.4.3.1 แรงเสียดทานระหว่างของไหลกับผนังท่อ
1.4.3.2 การไหลที่ต้องเอาชนะความหนืดเนื่องจากการไหลในท่อ
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จากรูปที่ 1.5 สามารถเขียนสมการพลังงานระหว่างหน้าตัด 1 และหน้าตัด 2 ได้
P1
γ

+

V2
1
2g

+ Z1 =

P2
γ

+

V2
2
2g

+ Z2 + hf

(1.1)

การสูญเสียหลักในท่อกลม ท่อกลมเป็นท่อที่ใช้ในงานวิศวกรรมเป็นส่วนใหญ่ ค่าการสูญเสียหลักในท่อชนิด
ดังกล่าวสามารถหาได้จากสูตร
hf = 𝑓
เมื่อ

hf
f
L
V
D
g

=
=
=
=
=
=

L V2
D 2g

(1.2)

การสูญเสียหลัก (เมตร)
แฟคเตอร์ของความเสียดทาน จาก Moody Diagram
ความยาวท่อ (เมตร)
ความเร็วในการไหล (เมตร/วินาที)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ(ม.)
อัตราเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก (เมตร/วินาที2)

1.4.4 การหาการสูญเสียพลังงาน สามารถหาได้โดยมีขั้นตอนการค านวณดังนี้
1.4.4.1 ค านวณ /D และ NR โดยที่ V = Q (D2/4)
1.4.4.2 หา f จาก Moody diagram
1.4.4.3 ค านวณหา hf โดยใช้สมการของ Darcy - Weisbach
1.4.5 การหาค่าการสูญเสียรองในระบบท่อ (minor losses in pipelines) สามารถค าณวนได้
โดยใช้สมการ
hL = K
เมื่อ

hL
K
V
g

=
=
=
=

V2
2g

(1.3)

ค่าเฮดการสูญเสียรองเนื่องจากการไหลผ่านอุปกรณ์ในระบบท่อ (เมตร)
สัมประสิทธิ์ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของอุปกรณ์
ความเร็วในการไหล (เมตร/วินาที)
อัตราเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก (เมตร/วินาที2)
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ตารางที่ 1.3 ตัวประกอบการสูญเสีย k ของข้อต่อท่อ
อุปกรณ์ท่อ
ข้อต่อสามทาง(ไหลในแนวท่อหลัก)
ข้อต่อสามทาง(ไหลในแนวท่อเชื่อม)
ข้องอฉาก (รัศมีแคบ)
ข้องอฉาก (รัศมีปานกลาง)
ข้องอฉาก (รัศมีกว้าง)
ข้องอ 45( 45 elbow )
ประตูนาแบบเกตวาล์
้
ว (เปิด)
ประตูนาแบบวาล์
้
วปีกผีเสื้อ (เปิด)
วาล์วกันกลับ (Swing Check Valve)

ค่าสัมประสิทธ์ (K)
0.60
1.80
0.90
0.75
0.60
0.42
0.48
3.70
1.20

1.4.6 สมการพลังงาน การเขียนสมการพลังงานเมื่อมีการสูญเสียหลักและการสูญเสียรอง

รูปที่ 1.7 การเขียนสมการพลังงาน
P1
γ

+

V21
2g

+ Z1 =

P2
γ

+

V22
2g

+ Z2 + f

L V2
D 2g

+(K entrance + K valve + 2K elbow + K exit )

V2
2g

(1.4)

การไหลออกจากแหล่งน้ าไปยังถังน้ าหรือไหลต่อเข้าท่ออย่างต่อเนื่อง

วิธีการดาเนินการวิจัย
ในขั้น เตรียมการนี้ จ ะท าการศึกษาและรวบรวมข้อมู ล ต่างๆ ที่ เกี่ย วข้อง จากข้อมู ลทุ ติ ยภูมิ ของ
หน่ วยงานต่ างๆ เพื่ อน ามาวิ เคราะห์ ประเมิ น ผลและศึกษาความเป็ น ไปได้เบื้ องต้น โดยข้อมู ล ที่ รวบรวม
ประกอบด้วย
1. แนวทางและเกณฑ์การหาแรงดันในท่อชนิดต่างๆ
2. ท าการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ประกอบกับการพิจารณาความเหมาะสม
3. เบื้องต้นในด้านต่างๆ เช่น ที่ตั้งโครงการ
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4. ทาการศึกษาแผนที่เพื่อกาหนดขอบเขตของโครงการ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปในการกาหนด
ขอบเขตของโครงการ
5. ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลระบบโครงข่ายท่อ
6. ในการศึกษาได้กาหนดพื้นที่โครงการ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตาบลเสาเดียว อาเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ศึกษา
การศึ ก ษาครั้ง นี้ จ ะท าการเปรีย บเที ย บเชิ ง วิ ศ วกรรม เพื่ อ ให้ ส ามารถประเมิ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ล
สมรรถนะ และประสิทธิภาพของโครงการทางวิศวกรรมระบบแรงดั นในท่อประปาแต่ละชนิดโดยปัจจัยที่
นามาเปรียบเทียบถึงปัจจัยต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบน้าประปา เช่น อัต ราการ
สูญเสียในระบบส่งน้า รูปร่างและรูปทรงขององค์ประกอบในระบบส่งน้า การใช้พื้นที่ในการก่อสร้างและการ
ใช้ประโยชน์ในเชิงวิศวกรรม โดยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ของโครงการ ระบบท่อส่งน้า
แต่ละชนิด มาพิจารณาเปรียบเทียบกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่ อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ
รวมทั้งวิเคราะห์เพื่อหาข้อจ ากัดต่างๆ ของระบบส่งน้ าเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะ
เดียวกันต่อไป

การวิเคราะห์และอภิปรายผล
1.1 ข้อมูลสารวจสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
1.1.1สภาพพื้นที่
ทาการสารวจสภาพพื้นที่ของหมู่บ้า น บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 แล้วปรากฏว่าพื้นที่จุดที่ตั้งหอถังสูง
กับพื้นที่หมู่บ้านมีค่าระดับต่างกัน ความสูงของหอถังสูงที่จะส่งน้ามายังหมู่บ้านมีความสูง 5.234 เมตร โดย
การค านวณจากข้อมูลส ารวจภาคสนามโดยใช้กล้องระดับ เดินระดับจากจุดที่ตั้งของประปาถึงหมู่บ้าน
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รูปที่ 1.8 แผนที่แสดงความยาวท่อและค่าระดับ Elev.
ระดับหอถังสูงส่งน้ ากับพื้นที่ของหมู่บ้าน ซึง่ มีระดับที่แตกต่างกันท าให้แรงดันน้ าไม่แรงพอที่จะส่ง
มายังหมู่บ้าน โดยมีท่อเมน พีวซี ี Ø 3” มีระยะความยาวจากหอถังสูง ถึงหมู่บ้าน 1,121 เมตร
1.1.2 จานวนประชากร
บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 มีจานวนประชากรทั้งหมด 727 คน ชาย 381 คน หญิง 346 คน จานวน
ครัวเรือน 170 หลังคาเรือน (ที่มา : งานทะเบียนราษฎร อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์)
1.1.3 สารวจระบบประปา
ตารางที่ 1.4 ชนิดท่อ ขนาดท่อ ความยาวท่อและข้อต่อต่างๆ
ชนิดท่อ
ขนาดท่อ
ความยาวท่อ
อุปกรณ์ท่อ
(มิลลิเมตร)
(เมตร)
GS
100
15
ข้องอ 45( 45 elbow )
ประตูนาแบบเกตวาล์
้
ว (เปิด)
ประตูนาแบบวาล์
้
วปีกผีเสื้อ (เปิด)
วาล์วกันกลับ (Swing Check Valve)
PVC
80
1,221
ข้อต่อสามทาง (ไหลในแนวท่อหลัก)
PVC
50
2,057
ข้อต่อสามทาง (ไหลในแนวท่อเชื่อม)
ข้องอฉาก (รัศมีกว้าง)

จ านวน
อุปกรณ์ท่อ
4
1
1
1
4
4
5
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1.1.4 ปริมาณน้า
สระน้ าของหมู่บา้ นศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 63 เมตร ยาว 478 เมตร ลึก 2 เมตร SLOPE
1:2
ปริมาตรสระน้ า(เต็มความจุ)
63 x 478 x 4
ปริมาตรน้า
61 x 476 x 2
1.1.5 การคานวณปริมาณน้าคงเหลือ

= 120,456
= 58,072

ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร

กราฟแสดงปริมาณน้าคงเหลือ
70,000
60,000

ปริมาณน้าในสระ,
58,072

50,000
40,000

ปริมาณน้าใช ้
พ.ศ.2559, 26,816

30,000

ปริมาณน้าคงเหลือ,
31,256

20,000
10,000
0

รูปที่ 1.9 กราฟแสดงปริมาณน้าคงเหลือ
1.1.7 ค่าเฉลี่ยอัตราการใช้น้า
ตารางที่ 1.5 ค่าเฉลี่ยอัตราการใช้น้ า
พื้นที่ในเขต
ชนบท
ชานเมือง
เขตเทศบาล
นครหลวง

ค่าเฉลี่ยอัตราการใช้น้า (ลิตรต่อคนต่อวัน)
30-50
50-75
100-120
200

ผู้ศึกษาได้ใช้หลักเกณฑ์ของค่าเฉลี่ยการใช้นาประปา
้
(ที่มา:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
1.1.8 มาตรฐานแรงดันของน้าในเส้นท่อ
ต้ อ งรู้ แ รงดั น น้ าประปาที่ จ ะจ่ า ยเข้ า ท่ อ น้ าประปาว่ า มี แ รงดั น กี่ กิ โ ลกรั ม ต่ อ ตารางเซนติ เมตร
2
(Kg/cm ) ในกรณี จ่ายน้าประปา โดยหอถังสูงให้ดูความสูงของหอถังสูงว่าสูงกี่เมตร สมมุติว่า หอถังสูงมี
ความสูง 20 เมตร แสดงว่า สามารถส่งน้าด้วยแรงดัน 2 Kg/cm2 (แรงดันน้า 1 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
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ส่งน้าได้สูง 10 เมตร) ในกรณีใช้เครื่องสูบน้าให้ดูรายละเอียดที่ปั๊มน้าว่ าสามารถส่งน้าได้สูงกี่เมตร หรือเมื่อ
เดินเครื่องสูบน้าให้ปิดประตูน้าที่ท่อทางส่งของปั๊มให้ดูแรงดันน้าที่ปรากฏที่เครื่องวัดแรงดันน้า (Pressure
Gauge) แรงดันน้าต้นทางต้องไม่เกิน 3 Kg/cm 2ปลายท่อจะต้องมีแรงดันไม่น้อยกว่า 1 Kg/cm2 มาตรฐาน
แรงดันในเส้นท่อ = 2 กิโลกรัม/ตร.ซม.หรือประมาณเท่ากับ 1.961 บาร์
ถ้าวัดความดันในท่อประปา มีมากกว่า 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือเกินกว่า 4.08 บาร์ ให้ติดตั้ง
ประตูน้ าลดความดัน ให้เหลือไม่เกิน 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ประปาหลุดเสียหายได้
ตารางที่ 1.6 มาตรฐานแรงดันน้ าปริมาณน้าและขนาดท่อประปา
ประเภทสุขภัณฑ์
ขนาดท่อ Ø นิ้ว
แรงดันน้า
(กก./ตร.ซม.)
ห้องส้วม
3/8
0.56
ก๊อกอ่างล้างมือ
1/2
0.84
อ่างล้างชาม
1/2
0.35
ฝักบัวอาบน้ า
1/2
0.35
อ่างซักผ้า
1/2
0.35
ชักโครกแบบมีฟรัชวาล์ว
1
0.7-1.41
ชักโครกแบบมีหม้อน้ า
3/8
0.35
ก๊อกน้ าทั่วไป
1/2
2.11

ปริมาณน้า
(ลบ.ม./นาที)
0.011
0.009
0.019
0.023
0.019
0.076-0.151
0.11
0.19

1.1.9 แบบแสดงรูปตัดตามยาว

รูปที่ 1.10 รูปแสดง (Profile Leving)
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1.2 การคานวณอัตราการไหลในท่อ

รูปที่ 1.11 แสดงค่าระดับ Elev. ของหอถังสูงกับพื้นที่หมู่บา้ น
1.2.1 การคานวณอัตราการไหลและความดันที่จุดต่างๆ
จากข้อมูลการคานวณหาความดันที่จุด C จะได้ความดัน = 0.86 บาร์ ถ้าเป็นสภาพปกติของพื้นที่
หอถังสูงซึ่งมีความสูง 15 เมตร (15x9810 = 1.47) จะต้องมีความดัน 1.47 บาร์ (เมตร-น้า) ระบบประปา
ของเดิมความดันไม่พอที่จะให้บริการกับหมู่บ้านได้ จึงได้มีวิธีการแก้ไข ซึ่งมีแนวทางไว้ 2 แนวทาง
1.3 วิธีแก้ปัญหา
1.3.1 ระบบทีใ่ ช้ถังแรงดัน
ถังแรงดันจะมีขนาดเล็ก มีปริมาตรเก็บกักน้ าได้น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับระบบถังเก็บน้ าถังแรงดันมี
หน้าที่หลักในการรักษาแรงดันน้าในระบบ เมื่อมีการใช้น้า แรงดันน้าในถังลดลงเครื่องสูบน้าจะทางานเพื่อ
เพิ่ ม แรงดัน ของน้ าขึ้น อีก (รูป ที่ 4-5) การควบคุมเครื่องสูบ น้าจะใช้สวิตช์ แรงดั นที่ ติด ตั้งอยู่บ นถังแรงดั น
สามารถก าหนดระดับแรงดันสูงสุด-ต่ าสุดที่จะให้เครื่องสูบน้ าหยุดท างานและเริ่มท างานได้ ชนิดของถังแรงดัน
ที่ใช้อาจเป็นระบบสาเร็จรูปที่มีถังเก็บน้าและเครื่องสูบน้ าติดมาเป็นชุดซึ่งเป็นถังขนาดเล็ก หรือ แบบแยกส่วน
ที่มีเครื่องสูบน้าและถังแรงดันแยกส่วนกันกรณีนี้จะใช้ถังที่มีขนาดใหญ่มีความจุของน้ ามากกว่าแบบที่เป็นชุด
ส าเร็จ เหมาะกับการใช้งานในระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก

รูปที่ 1.12 ระบบน้าประปาส ารองแบบมีถังแรงดัน
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ตารางที่ 1.7 ข้อเปรียบเทียบระบบน้าประปาส ารอง
ข้อดี
1. ใช้งบประมาณในการแก้ไขปรับปรุงต่ า
กว่าหอถังสูง
2. ไม่เปลืองเนื้อที่ในการก่อสร้าง

ข้อเสีย
1. ถังแรงดันมีขนาดเล็กระบบนีจ้ ะให้แรงดันน้ าที่ไม่คงที่

3 .แรงดันน้ าเพิ่มขึ้นกว่าระบบเดิม

3. หากไฟฟ้าดับและแรงดันน้ าในท่อเมนต่ าจะไม่มนี ้ าใช้ใน
ช่วงเวลานั้น
4. ถ้าระบบจ่ายน้ามีการรั่วซึมจนแรงดันน้าลดลงถึงระดับ
ต่ าสุดที่ตงั้ ไว้เครื่องสูบน้ าจะทางานเอง โดยอัตโนมัติ
5. ไม่เหมาะกับชุมชนที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 100 หลังคา
เรือนขึ้นไป

2. สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าและเครื่องสูบน้าเสียหายเร็ว

1.3.2 ระบบทีใ่ ช้ถังเก็บน้ายกระดับ
การเพิ่มแรงดันน้ าในระบบท่อด้วยถังเก็บน้ ายกระดับ มีองค์ประกอบของระบบคล้ายกับกรณีใช้ถัง
แรงดัน เพียงแต่เปลี่ยนจากถังแรงดันเป็นถังเก็บน้ าอีกลูกหนึ่งทีย่ กระดับให้สูงขึ้น การติดตั้งควรค านึงถึงความ
แข็งแรงของโครงสร้างในการรับน้ าหนัก และกาหนดจุดติดตั้งถังที่ปลอดภัยด้วย การก าหนดความสูงของถัง
เก็บน้ าจะต้องกาหนดให้น้ าที่อยูใ่ นถังมีแรงดันพอที่จะจ่ายเข้าท่อแยกตามบ้านได้ การควบคุมการปิด-เปิด
เครื่องสูบน้ าทีส่ ่งน้าขึ้นมาในถังจะใช้สวิตช์ลูกลอยที่ตดิ ตั้งภายในถังเก็บน้ าตามระดับน้าสูงสุด-ต่ าสุดภายในถัง

รูปที่ 1.13 ระบบน้าประปาส ารองแบบถังยกระดับ
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ตารางที่ 1.8 ข้อเปรียบเทียบระบบน้าประปาส ารองแบบถังยกระดับ
ข้อดี

ข้อเสีย

1. ให้แรงดันน้ าที่ค่อนข้างคงที่ ไม่ว่าจะเปิดใช้นากี
้ ่จุด 1. เปลืองเนื้อที่ในการก่อสร้าง
เช่นจุดเดียวแรงดันจะมากหน่อย เปิดทั้งบ้านพรอมกัน
อาจถึงสิบจุดแรงดันจะตกแต่จะไม่มีแรงดันขึ้นๆ ลงๆ
แบบปั๊ม
2. ประหยัดค่าไฟฟ้า มากกว่า แบบปั้มที่ต้องสตาร์ททุก 2. งบการก่อสร้างถังสูงมากกว่าระบบเพิ่มถัง
ครั้งที่เปิดก็อก ใช้ได้เมื่อไฟฟ้าดับ
แรงดัน คงต้องดูระยะเวลาคุ้มทุนด้วย
3. เหมาะกับชุมชุนขนาด 100 หลังคาเรือนขึ้นไป
4. การบ ารุงรักษาไม่ยงุ่ ยาก ลงทุนซื้อปั้มน้าทีไ่ ด้
มาตรฐาน

1.3.3 แบบก่อสร้างถังยกระดับ

รายการประกอบแบบระบบประปา
ถัง น้ ำ สำเร็จรูป
ปั๊ มน้ ำ 1 แรงม้ำ
ท่ อ PVC 2 "
เต้ ำรั บ ไฟฟ้ ำแบบฝังเรียบในผนัง
สำยไฟฟ้ ำต ำมมำต รฐำนของกำรไฟฟ้ำ

12.00

3.00
3.00

3.00

รูปที่ 1.14 แบบถังยกระดับ
จากรูปที่ 1.14 สามารถการค านวณและการออกแบบท่อประปาและประสิทธิภาพเครื่องสูบน้าแบบ
ถังยกระดับ โดยใช้ท่อประปาชนิด PVC ขนาด 2 นิ้ว สามารถรองรับความดันได้ 1.08 บาร์ และเครื่องสูบน้ า
แบบถังยกระดับขนาด 1 แรงม้า โดยมีประสิทธิภาพเครื่องสูบน้าร้อยละ 55
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1.4 การวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน
1.4.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างวิธีการแก้ปัญหาแบบถังยกระดับ
ุ กรณ์
ใบประมาณการราคาวัสดุอป
่ ถังยกระดับ
่ า้ นแบบเพิม
โครงการ แก้ไขระบบประปาหมูบ
ั ย์
่ ่ี 5 ต.เสาเดีย ว อ.หนองหงส์ จ.บุรรี ม
สถานที่ หมูท
ประมาณการโดย

รายการ
ลาดับที่
หมวดงานโครงสร้าง
1
คอนกรีต 1:2:4
คอนกรีต 1:3:5
ทรายรอง
หมวดงานเหล็กเสริ ม
2
ท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสี 4"
ท่อเหล็กกลมดา 4"
ท่อเหล็กกลมดา 3"
เหล็กเส้นกลม Dia 9 mm
เหล็กเส้นกลม Dia 12 mm
หมวดงานดิ นขุด -ดิ นถม
3
งานดินขุด
งานดินถม
หมวดงานระบบประปา
4
ปั ๊มน้า 1 แรงม้า
ถังน้าสาเร็จรูปขนาด 1,000 ลิตร
หมวดงานไม้แบบ
5
ไม้แบบ
่ ๆ
หมวดงานอืน
6
ลวดเชื้อม
ลวดผูกเหล็ก
ค่าแรงงาน

วันที่

-

ค่าแรงงาน
ค่าวัสดุและสิง่ ของ
จานวนเงิน จานวนเงิน
หน่วยละ จานวนเงิน หน่วยละ

7
2
2

ลบ.ม
ลบ.ม
ลบ.ม

1,495.33
1,250.00
373.83

10,467
2,500
748

4
9
26
73
15

ท่อน
ท่อน
ท่อน
เส้น
เส้น

680.00
550.00
430.00
127.10
219.60

2,720
4,950
11,180
9,278
3,294

27
2

ลบ.ม
ลบ.ม

2
2

เครือ่ ง
ถัง

18

ตร.ม

3
2

กล่อง
ม้วน

6,160
4,500

110
220

30
30

810
60

40

720

12,320
9,000

330
440
67,227

1,590

68,817.27
21,463.00
90,280.27

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
ขอเบิกงบประมาณเพีย ง

1/1

2555

หน่วย

จานวน

30%

รวมค่า Factor F เป็ นเงิน

เเผ่นที่

สิงหาคม

1.2726

114,890.67
114,000.00
ั บาทถ้วน
่ น
่ สีพ
หนึง่ แสนหนึง่ หมืน

รูปที่ 1.15 ใบประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง
จากรูปที่ 1.15 สามารถการคานวณการประมารราคาค่าก่อสร้างวิธีการแก้ปัญหาแบบถังยกระดับ
และวิธีการแก้ปัญหาแบบเพิ่มถังแรงดัน โดยแบ่งเป็นหมวดงานโครงสร้าง หมวดงานเหล็กเสริม หมวดงานดิน
ขุด-ดินถม หมวดงานระบบประปา หมวดงานไม้แบบ หมวดงานอื่นๆ รวมค่า factor แล้วจะใช้งบประมาณ
ก่อสร้างสาหรับ วิธีการแก้ปัญหาแบบถังยกระดับ เป็นเงิน 114,000 บาท และวิธีการแก้ปัญหาแบบเพิ่มถัง
แรงดันแบบเพิ่มถังแรงดันเป็นเงิน 88,000 บาท
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าในการแก้ไขปัญ หาระบบประปาหมู่บ้านของเดิมที่มีอยู่ โดยการคานวณและ
ทดลองแทนค่าทาให้เราทราบถึงปัญหาและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ของระบบท่อส่งน้ าซึ่งมีการสูญเสียค่าเฮดการ
สูญเสียหลัก และการสูญเสียรองต่อความยาวท่อมี มาก ทาให้แรงดันในท่อลดลง ประกอบกับสภาพของพื้นที่
ระหว่างจุดจ่ายน้ าประปากับหมู่บ้านมีระดับความสูงต่างกันไม่มากนัก
ผลการศึกษาด้านการเงิน หมายถึง ต้นทุนในการก่อสร้างและดาเนินโครงการและผลตอบแทนที่
ได้รับจากการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ในด้านต้นทุนโครงการจะพิจารณาราคาค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องหาได้จากพาณิชย์จังหวัดและสืบราคาจากร้านค้าที่ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างสรุปราคาค่าก่อสร้าง
แต่ละชนิดได้ ดังนี้
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รวมราคาค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
วิธีที่ 1 วิธีการแก้ปัญหาแบบถังยกระดับ
เป็นเงิน
วิธีที่ 2 วิธีการแก้ปัญหาแบบเพิม่ ถังแรงดัน
เป็นเงิน

114,000
88,000

บาท
บาท

ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาวิจัย คณะผู้จัด ท าได้พ บปั ญ หาและอุป สรรคในระหว่างการท างานซึ่งจะน ามาสรุป
รวมทั้งข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษาในแนวทางนี้ต่อไป
1. ปัญหาและอุปสรรค
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับข้อมูลจากผู้นาชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และ
ราษฎรในพื้นให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันไม่แน่นอนและไม่ชัดเจนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น คณะผู้จัดทาได้ใช้ความพยายาม
ในการศึกษาหาข้อมูลในด้านต่างๆ ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงว่า
จะท าอย่างไรให้ราษฎรได้มีน้ าประปาใช้ จะได้แก้ปัญหาได้ถูกต้อง
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบพิจารณาการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ที่มี
ปัญหาระบบประปาที่ใช้การไม่ได้ ซึ่งทางผู้จัดทาจะได้น าข้อมูลที่ได้ทาการศึกษา มาเสนอคณะผู้ผู้ บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อที่จะได้จัดสรรงบประมาณในการแก้ปัญหาต่อไป ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากโครงการนี้ คือ ราษฎรในพื้นที่มีน้ าใช้สะดวก ท าให้ราษฎรไม่ต้องเกิดปัญหานี้อีก ต่อไป
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ความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตวั เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
สาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน
Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) about Rabies: public health WTU for
community development project survey
ผู้วิจัย

มยุรินทร์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ โกวิท สุวรรณหงษ์ และ ทัดดาว พาหาทรัพย์อนันต์
สาขา อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
การศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional studies) นี้เป็นการศึกษาระดับความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับ
โรคพิ ษสุ นัขบ้า เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของระดั บความรู้ เจตคติและการปฏิ บัติตั ว และศึกษาปัจจัยที่ มี
ความสัมพันธ์กับระดับความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของผู้เข้าร่วมโครงการสาธารณสุข WTU รวมพลัง
สร้างสรรค์พัฒนาชุมชนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ จ านวน72 คน
พบว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.8) มีระดับความรู้ระดับปานกลาง และหลังการ
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ62 มีระดับความรู้ในระดับสูง ในส่วนของระดับเจตคติพบว่า ร้อยละ 55.56 มีระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้าอยู่ในระดับต่า และหลังการเข้าร่วม ร้อยละ 41.67 ก็ยังคงมีระดับเจตคติอยู่ในระดับต่าเช่นเดิม ถึงแม้จะมีคะแนนเจตคติ
เฉลี่ยหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้นก็ตาม และระดับการปฏิบัติตัวพบว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 38.89 มี
ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับต่า และหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ59.72 มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับสูง เมื่อทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าใน
ผู้เข้าร่วมการศึกษาระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า คะแนนความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ในผู้เข้าร่วมการศึก ษาหลังการเข้ าร่วมกิ จกรรมมีค ะแนนมากกว่าก่ อนเข้ าร่วมกิ จกรรมอย่างมี นั ยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ p-value
0.001; 95% CI = -6.121,-3.963, p-value 0.001; 95% CI = -1.697,-0.470 และ p-value 0.001; 95% CI = -1.900,0.795 ตามลาดับ มีแค่ปัจจัยเกี่ยวกับอายุเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าหลังเข้าร่วมกิจกรรม
และ คะแนนการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าหลังเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.326 (95% CI = .080, .560) และ 0.361 (95% CI = 1.434, 6.030) ตามล าดับ
โดยรวมพบว่ากิจกรรมโรคพิษสุนัขบ้าในโครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนสามารถเพิ่มความรู้
เจตคติ และการปฏิบัติตนให้กับผู้ เข้าร่วมได้ แต่เนื่องจากการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่ เป็นการจัดบอร์ด ถามตอบและสาธิต และ
ผู้เข้าร่วมมีเวลาในการรับฟังไม่นาน จึงยังไม่สามารถเพิ่มระดับเจตคติให้สูงขึ้นได้เท่าที่ควร จึงควรปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีการเน้น
การเพิ่มด้านเจตคติเป็นพิเศษในปีถัดไป
คาสาคัญ : ความรู้, เจตคติ, การปฏิบัติตัว, โรคพิษสุนัขบ้า, โครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนา
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Abstract
This Cross-sectional study was investigating of the level of Knowledge, Attitudes and Practices (KAP),
compare the average score and study the factors that are related to the level of knowledge, attitudes and
practices regarding Rabies in people before and after joining the Public health WTU for community
development project survey 72 people.
Most respondents (52.8%) had a moderate level of knowledge and after joining the activity, 62
percent had a high level of knowledge. Regarding the attitude level, it was found that 55.56 percent had a
low level of rabies attitude before participating. After joining 41.67 percent still had a low level of attitude.
Even though the average attitude score after participating in the activity was higher than before jointing. The
level of practice found before participating in activities, 38.89% of respondents had a low level of rabies
practice and after joining the activity 59.72 percent had a high level of rabies practice. Comparing the mean
pre-test and post-test scores of knowledge, attitudes and practices related to rabies showed that scores of
knowledge, attitudes, and practice after concerning rabies in the study were significantly higher than before
participating in activities at p-value 0.001; 95% CI = -6.121,-3.963, p-value 0.001; 95% CI = -1.697,-0.470 และ
p-value 0.001; 95% C I = -1.900,-0.795, respectively. Only the age factor was found to be statistically
significant in association with knowledge scores about rabies after participating in activities and practice scores
about rabies after participating in activities at the confidence level of 95 percent with correlation coefficient
0.326 (95% CI = .080, .560) and 0.361 (95% CI = 1.434, 6.030) respectively.
Overall, although the rabies activity in the public health WTU for community development project
survey could increase the level of knowledge, attitudes and practices for participants, most activities are
organized by putting Rabies informations on the boards, Q&A activities and demonstrations. This model
requires individuals to have ample time to be engaged and participate to significantly change the attitude
concerning rabies. Therefore, the activity model should be adjusted to emphasize special attitude
enhancement the next year

Keywords: Knowledge, Attitudes, Practices, Rabies, public health WTU for community development project
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บทนา
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนที่เป็นปัญหาสาคัญทางสาธารณสุข ผู้ที่ติดเชื้อหากแสดงอาการ
แล้วต้ องเสี ยชีวิต ทุกราย (ส านั กโรคติด ต่อทั่ วไป กรมควบคุม โรค, 2560) ในแต่ล ะปี พ บผู้ เสียชี วิต จากโรคพิ ษสุ นัขบ้ า
มากกว่า 59,000 รายต่อปี (Hampson et al., 2015) จาก 150 ประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบเอเชียและ
ทวีปแอฟริกา (World Health Organization, 2018) สาหรับประเทศไทยมีบันทึกรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า
เมื่อปี พ.ศ. 2472 ในปีนั้นมีผู้เสียชีวิต 180 ราย นับจากนั้นก็มีรายงานผู้เสียชีวิตทุกปี
ผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีประวัติการสัมผัส สัตว์ที่ต้องสงสัยแต่ไม่เข้ารับการรักษาและไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
หรือได้รับไม่ครบ (สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2559) สาหรับข้อมูลผู้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
หลังสัมผัสโรค รวบรวมจากระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) ของส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคระหว่าง
ปี พ.ศ. 2554-2559 พบว่าประชากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าไม่ถูกต้อง เข้าใจผิดเกี่ยวกับการป้องกัน
ตนเองโดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลต่อการเสียชีวิต และขาดเจตคติและทักษะในการดูแลตัวเองจากโรคพิษสุนัขบ้า (สานัก
โรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค, 2560)
การฝึกพัฒนาอนามัยชุมชน หรือการฝึกภาคสนามนั้น เป็นส่วนสาคัญของกระบวนการเรียนการสอนของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ในอันที่จะก่อให้เกิดความคิดรวบยอดของการสาธารณสุข เสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีมในสาขา
วิชาชีพเดียวกันและต่างสาขาวิชาชีพ เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้กับ
บทบาทของการใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน เป็น
โครงการสาคัญ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เวสเทิร์นที่จะเป็นส่วนสาคั ญให้นิสิตของคณะได้มีประสบการณ์ การฝึก
ปฏิบัติงานกับชุมชน โดยในครั้งนี้นอกจากการลงพื้นที่ชุมชนแล้ว ยังมีการแบ่งนิสิตเป็นกลุ่มต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้
กับผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการโดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการนี้
จากเหตุผลดังที่กล่าวไป ผู้วิจัยก็มีความสนใจที่จะศึกษาระดับความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้าของผู้เข้าร่วมโครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน ทั้งก่อนและเข้าร่วมโครงการเพื่อศึกษา
ระดับความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของผู้เข้าร่วมโครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์
พัฒ นาชุมชนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ และใช้ข้อมูลที่ได้เป็น ฐานข้อมูลเบื้องต้น และแนวทางในการปรับ การจัด
โครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนในครั้งต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของระดับความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขของผู้เข้าร่วมโครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
2. เพื่ อทราบปั จ จัยที่ มีความสั มพั น ธ์กับ ระดั บความรู้ เจตคติและการปฏิบั ติตั วเกี่ยวกับโรคพิ ษ สุนั ขบ้ าของ
ผู้เข้าร่วมโครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional studies) ผู้วิจัยได้นาแนวคิดทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการศึกษาความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของผู้เข้าร่วม
โครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน ใช้เวลาศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561จนถึงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2562 โดยเก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 มีวิธีดาเนินการเกี่ยวกับระเบียบการวิจัยตามลาดับขั้น
ดังนี้
1. ประชากร คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในบ้านขามเหนือ ตาบลพลับพลาไชย อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
จ านวน 751 คน (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2562 #277)
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านขามเหนือ ต าบลพลับพลาไชย อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และ
ได้มาร่วมโครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน ในปีพ.ศ.2561 ที่ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์นเป็นผู้จัดกิจกรรม จ านวน 72 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง ซึ่งประกอบด้วย
คาถาม 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความรู้
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ตอนที่ 3 เจตคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และตอนที่ 4 การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
แบบสอบถามในตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสั ตว์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบ
เลือกตอบและกรอกข้อมูล โดยจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี
ชนิดสัตว์เลี้ยง การไปฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการได้รับวัคซีนของสัตว์เลี้ยง
แบบสอบถามในตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 3 ระดับได้แก่
ถูก ไม่แน่ใจ และ ไม่ถูก จ านวน 10 ข้อ โดยมีรายละเอียดการให้คะแนนดังนี้
- ถ้าค าถามเป็น บวก ค าตอบใช่ มีระดับคะแนนเท่ากับ 1 คาตอบไม่แน่ใจ ระดับคะแนนเท่ากับ 0 และ
ค าตอบไม่ใช่ มีระดับคะแนนเท่ากับ -1
- ถ้าค าถามเป็น ลบ คาตอบใช่ มีระดับคะแนนเท่ากับ -1 คาตอบไม่แน่ใจ ระดับคะแนนเท่ากับ 0 และ
ค าตอบไม่ใช่ มีระดับคะแนนเท่ากับ 1
แบบสอบถามในตอนที่ 3 เจตคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 3 ระดับได้แก่
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และ ไม่เห็นด้วย จ านวน 5 ข้อ โดยมีรายละเอียดการให้คะแนนดังนี้
- ถ้าค าถามเป็น บวก ค าตอบเห็นด้วย มีระดับคะแนนเท่ากับ 1 ค าตอบไม่แน่ใจ ระดับคะแนนเท่ากับ 0
และ ค าตอบไม่เห็นด้วย มีระดับคะแนนเท่ากับ -1
- ถ้าค าถามเป็น ลบ คาตอบเห็นด้วย มีระดับคะแนนเท่ากับ -1 ค าตอบไม่แน่ใจ ระดับคะแนนเท่ากับ 0
และ ค าตอบไม่เห็นด้วย มีระดับคะแนนเท่ากับ 1
แบบสอบถามในตอนที่ 4 การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 3 ระดับ
ได้แก่ ปฏิบัติ ไม่แน่ใจ และ ไม่ปฏิบัติ จ านวน 5 ข้อ โดยมีรายละเอียดการให้คะแนนดังนี้
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

392

- ถ้าค าถามเป็น บวก ค าตอบปฏิบัติ มีระดับคะแนนเท่ากับ 1 ค าตอบไม่แน่ใจ ระดับคะแนนเท่ากับ 0
และ ค าตอบไม่ปฏิบัติ มีระดับคะแนนเท่ากับ -1
- ถ้าค าถามเป็น ลบ คาตอบปฏิบตั ิ มีระดับคะแนนเท่ากับ -1 ค าตอบไม่แน่ใจ ระดับคะแนนเท่ากับ 0
และ ค าตอบไม่ปฏิบัติ มีระดับคะแนนเท่ากับ 1
การแปลค่าระดับคะแนนความรู้ เจตคติและการปฏิบัตติ ัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า พิจารณาจากค่าของ
คะแนนทีไ่ ด้คือ
ระดับสูง ได้คะแนนอยู่ระหว่าง + ½ S.D ถึงคะแนนสูงสุด
ระดับปานกลาง ได้คะแนนอยู่ระหว่าง ± ½ S.D
ระดับต่่า ได้คะแนนอยู่ระหว่าง - ½ SD ถึงคะแนนสูงสุด
4. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ ที่ เข้ า ร่ว ม
โครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน จานวน 72 คน โดยทาการเก็บข้อมูลก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
และใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะเหมือนกันสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นาข้อมูลที่
ได้มากรอกในโปรแกรมส าเร็จรูปและท าการวิเคราะห์ผลทางสถิติ
5. สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ 1. สถิติ พ รรณนา (Descriptive statistic) ได้ แ ก่ จ านวน ร้อ ยละ
ค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ส าหรับ อธิบ ายข้อมู ลทั่ วไปของกลุ่ ม ตั วอย่ างและ 2. สถิติ อนุ ม าน (Inferential
statistics) ได้แก่
-ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของสองประชากรไม่อิสระ (Paired t-Test) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05
เพื่อทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าก่อนและหลัง
เข้าร่วมโครงการ
-ทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 เพื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ เพศ การศึกษา อาชีพ
-ทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยพหุ. (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 เพื่อ
ทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ อายุ จ านวนรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี จ านวนสัตว์เลี้ยง
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมการศึกษาได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี
และข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ชนิดสัตว์เลี้ยง การน าสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
จากการสารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นจ านวน 72 ตัวอย่าง ซึ่งแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ และสามารถนาไป
วิเคราะห์ข้อมูลได้มี 72 ตัวอย่าง (ยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีซึ่งมีผู้ตอบคาถามแค่ 20 ตัวอย่าง) และ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ที่ถามเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์ จ านวน 36 ตัวอย่าง (ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1และ2) พบว่า
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (n=72)
1.1.1 เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.9 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.1
1.1.2 อายุ อายุตั้งแต่ 7 ปีถึง 65 ปี มีอายุเฉลี่ยที่ 20.25 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 15.32) ส่วนใหญ่มีอายุต่ า
กว่า 15 ปีถึงร้อยละ 58.3
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1.1.3 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาที่ระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 65.3 รองลงมาคือปริญญาตรี
และ มัธยมศึกษา ร้อยละ 16.7 และ 9.8 ตามล าดับ
1.1.4 อาชีพ ร้อยละ 72.2 มีอาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา รองลงมาคือเกษตรกรรม (ร้อยละ12.5)
1.1.5 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี เนื่องจากมีคนตอบแค่ 20 คน ตั้งแต่ 9,000 บาท ถึง 900,000 บาท ทาให้มี
การกระจายตัวของข้อมูลมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของรายได้ครัวเรือนต่อปีอยู่ที่ 125,915 บาท (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่
204377) โดยพบว่าร้อยละ 55 มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาทต่อปี และร้อยละ 45 มี
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนน้อยกว่า 50,000 บาทต่อปี
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์ (n=36)
1.2.1 ชนิดสัตว์เลี้ยง มีการเลี้ยงสุนัขและแมวเท่ากัน คือสุนัข 12 ตัวอย่าง (ร้อยละ 33.3) และแมว 12 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 33.3) รองลงมาคือกลุ่มที่เลี้ ยงทั้งสุนัขและแมว 7 ตัวอย่าง (ร้อยละ 19.4) และ เลี้ยงสุนัขกับวัว วัว แมวกับวัว
และแมวกับไก่ จานวน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 5.6) 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.8) 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.8) และ 1 ตัวอย่าง (ร้อย
ละ 2.8) ตามล าดับ
1.2.2 การน่าสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2 ใน 3 (ร้อยละ 66.7) ได้มีการนาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี อีกร้อยละ 12.2 พาไปบ้างแต่ไม่ทุกปี และ ร้อยละ 11.1 ไม่ได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนเลย โดย
เหตุผลของคนที่เคยพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแต่ไม่ได้เป็นประจาทุกปี ร้อยละ 50 ของผู้ตอบ คือไม่
สะดวก และเหตุผลของคนที่ไม่ได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ร้อยละ 50 ของผู้ตอบคือ คิดว่าสัตว์เลี้ยงไม่น่าจะเป็นโรค ไม่
ต้องป้องกันก็ได้
1.2.3 วิธีการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 40.6 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสัตว์เลี้ยงตอบว่า ได้พา
สัตว์เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่สถานบริการของรัฐ ลองลงมาร้อยละ 25 จะรอรับบริการจาก
เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 12.5 จะให้สัตวแพทย์มาทาการฉีดวัคซีนให้ที่บ้าน ร้อยละ 9.4 จะไปรับวัคซีนมาแล้วฉีดเอง กับ นาสัตว์
เลี้ยงไปรับบริการที่สถานบริการเอกชน และร้อยละ 3.1 คือให้ผู้รับจ้าง(ที่ไม่ใช่สัตวแพทย์)/คนรู้จักมาทาการฉีดวัคซีนให้ที่
บ้าน
ตอนที่ 2 ระดับความรู้ เจตคติและการปฏิบัตติ ัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า (ตามตารางที่ 3และ4)
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้อง 3 ลาดับแรกได้แก่เรื่อง การ
ดูแลบาดแผลหลังถูกสุนัขต้องสงสัยกัด (ร้อยละ63.9) การติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ 61.1) และสัตว์พาหะนาโรคพิษ
สุนัขบ้า (ร้อยละ 52.8) และมีความรู้น้อยที่สุดหรือตอบผิดมากที่สุด 3 ลาดับแรกได้แก่เรื่ อง อาการของสุนัขที่เป็นโรคพิษ
สุนัขบ้า (ร้อยละ 83.3) การกักขังสุนัขที่กัดหลังจากถูกกัด (ร้อยละ 79.2) และ ความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ
72.2)
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้อง 3 ลาดับแรกได้แก่เรื่อง
การดูแลบาดแผลหลังถูกสุนัขต้องสงสัยกัด (ร้อยละ97.2) ซึ่งเป็นคาถามข้อเดียวกันกับที่ได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบถูกมาก
ที่สุดก่อนเข้าร่วมกิจกรรม การติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ 90.3) ซึ่งเป็นคาถามข้อเดียวกันกับที่ได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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ตอบถูกมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเช่นกัน และความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
(ร้อยละ 88.9) และมีความรู้น้อยที่สุดหรือตอบผิดมากที่สุด 3 ลาดับแรกได้แก่เรื่อง อาการของสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
(ร้อยละ 55.6) การกักขังสุนัขที่กัดหลังจากถูกกัด (ร้อยละ 41.7) และ ความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ 34.7) โดย
ทุกข้อเป็นคาถามข้อเดียวกันกับที่ได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบผิดมากที่สุดเป็น 3 อันดับแรก ที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ทาการ
ตอบก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อทาการจัดกลุ่มระดับความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของผู้เข้าร่วมการศึกษาพบว่า ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.8) มีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ62) มีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับสูง ซึ่งไม่ตรงตาม
สมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ก่อ นทดลองว่ า ผู้ เข้ าร่วมการศึ กษาจะมี ระดั บ ความรู้ก่อ นเข้ าร่วมกิจ กรรมที่ ระดั บ ต่ า แต่ ต รงตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ก่อนทดลองว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะมีระดับความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมที่ระดับสูง
ระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า (ตามตารางที่ 5และ6)
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีเจตคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้อง 2 ลาดับแรกได้แก่เรื่อง ฤดู
การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ55.6) และการติดเชื้อโรคพิ ษสุนัขบ้าจากสุนัขที่มีเจ้าของ (ร้อยละ55.6) และมีเจต
คติน้อยที่สุดหรือตอบผิดมากที่สุด 2 ลาดับแรกได้แก่เรื่อง การติดต่อโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ การติดต่อจากการรับประทาน
เนื้อสัตว์ที่เป็นโรค (ร้อยละ 68.1) และ จากการถูกลูกแมวข่วน (ร้อยละ 65.3)
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีเจตคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้อง 2 ลาดับแรกได้แก่เรื่อง
การติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขที่มีเจ้าของ (ร้อยละ80.6) และ ฤดูการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ75) และมีเจต
คติน้อยที่สุดหรือตอบผิดมากที่สุด 2 ล าดับแรกได้แก่เรื่อง การติดต่อจากการรับประทานเนื้อสัตว์ที่เป็นโรค (ร้อยละ 59.7)
และการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงในบ้าน (ร้อยละ 47.2)
ท าการจัดกลุ่มระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของผู้เข้าร่วมการศึกษาพบว่า ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.56) มีระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับต่ าและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ41.67) ก็ยังคงมีระดับเจตคติเกี่ยวกับ โรคพิ ษสุนัขบ้าอยู่ในระดับ ต่า ถึงแม้จะมี
คะแนนเจตคติเฉลี่ยหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้นก็ตาม ซึ่งตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ก่อนทดลองว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะมี
ระดับเจตคติก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่ระดับต่า แต่ไม่ตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ก่อนทดลองว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะมีระดับ
เจตคติหลังเข้าร่วมกิจกรรมที่ระดับสูง
ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า (ตามตารางที่ 7และ8)
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้อง 2 ลาดับแรกได้แก่เรื่อง
การป้องกันตนเองโดยการไม่เล่นกับสุนัขที่ไม่รู้ประวัติการทาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ75) และการจัดการกับ
บาดแผลหลังจากถูกสุนัขกัด (ร้อยละ59.7) และมีการปฏิบัติถูกต้องน้อยที่สุดหรือตอบผิดมากที่สุด 2 ลาดับแรกได้แก่เรื่อง
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข (ร้อยละ 51.4) และ การไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังจากถูกสุนัขกัด
(ร้อยละ 45.8)
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หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ าที่ถูกต้อง 2 ลาดับแรกได้แก่
เรื่อง การป้องกันตนเองโดยการไม่เล่นกับสุนัขที่ไม่รู้ประวัติการทาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ88.9) ซึ่งเป็น
คาถามข้อเดียวกันกับที่ได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบถูกมากที่สุดก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และการไปรับวัคซีนป้องกันโรคก่อน
ได้รับปัจจัยเสี่ยง (ร้อยละ87.5) และมีการปฏิบัติคะแนนน้อยที่สุดหรือตอบผิดมากที่สุด 2 ล าดับแรกได้แก่ การไปรับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังจากถูกสุนัขกัด (ร้อยละ 30.6) และ การจัดการกับบาดแผลหลังจากถูกสุนัขกัด (ร้อยละ18.1)
เมื่อท าการจัดกลุ่มระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของผู้เข้าร่วมการศึกษาพบว่า ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 38.89) มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับต่า และหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ59.72) มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นัขบ้าอยู่ในระดับสูง ซึ่งตรง
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ก่อนทดลองว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะมีระดับปฏิบัติตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่ระดับต่า และจะมี
ระดับปฏิบัติตัวหลังเข้าร่วมกิจกรรมที่ระดับสูง
ตอนที่ 3 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตวั เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า (ตามตารางที่ 9)
เมื่อทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในผู้เข้าร่วม
การศึกษาระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า คะแนนความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ในผู้เข้าร่วมการศึกษาหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนมากกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ที่ p-value 0.001; 95% CI = -6.121,-3.963, p-value 0.001; 95% CI = -1.697,-0.470
และ p-value 0.001; 95% CI = -1.900,-0.795 ตามล าดับ
ตอนที่ 4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า (ตามตารางที่ 10)
พบว่า มีแค่ปัจจัยเกี่ยวกับ อายุเท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความรู้เกี่ยวกับ โรคพิ ษสุนัขบ้าหลังเข้าร่วม
กิจกรรม และ คะแนนการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุ นัขบ้าหลังเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่ น ที่ ร้อยละ 95 โดยมี ค่าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ 0.326 (95% CI = .080, .560) และ 0.361 (95% CI = 1.434,
6.030) ตามลาดับ ถือว่าอายุกับคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าหลังเข้าร่วมกิจกรรม และ คะแนนการปฏิบัติตัว
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าหลังเข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (สมชาย, 2555) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่า อายุ มีความสัมพันธ์ แต่ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่า ปัจจัยเกี่ยวกับเพศ ระดับ
การศึกษา และอาชี พ มีความสั มพั น ธ์กับ ระดั บ ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ ตัวเกี่ยวกับ โรคพิ ษ สุนั ขบ้ าของผู้ เข้าร่วม
โครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ

อภิปรายผล
ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
พบว่าส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมการศึกษามี ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าก่อนทดลองไม่ตรงตามสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้ว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะมีระดับความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่ระดับต่า แต่ตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่ามีระดับ
ความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมที่ระดับสูง โดยผลการศึกษาพบว่าคะแนนระดับความรู้ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ กับ Nguyen, Nguyen, Pham, Hoang, and Olowokure (2015) ศึก ษาเรื่อ ง
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ความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตภาคเหนือของประเทศเวียดนาม
เพื่อประเมินและเปรียบเทียบความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอาเภอ และ
ระดับ จังหวัด ใน 7 จังหวัดที่ เป็นพื้ นที่ที่พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิ ษสุนัขบ้าสูงที่สุดในเวียดนามเหนื อ และของ Kishore,
Singh, and Kumar Ravi (2015) ที่ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติที่ทาการประเมินในกลุ่มผู้ที่ทางานทางด้าน
สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกันในพื้นที่ Dehradun รัฐอุตตราขัณฑ์ (Uttarakhand) พบว่า ทั้งหมด
มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยอีกหลายฉบับที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้อยู่ ในระดับต่า
(Unesi, Nakhaee, Amouzeshi, & Jamavar, 2018)(Sambo, Cleaveland, Ferguson, & Sikana, 2014(Dabuma
T, 2017; สุรัสนันท์ กัลยวรรธนะ, 2557) และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับสูง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คณัฐพงศ์ โชคลือชัย (2559) ที่ทาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ในเขตเทศบาลตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่า ระดับความรู้และทัศนคติในการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 อยู่ในระดับดี
ระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ผลการจัดกลุ่มระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้ก่อนทดลองว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะมีระดับเจตคติก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่ระดับต่ าแต่ไม่ตรงตามสมมุติฐานที่ตั้ งไว้ก่อน
ทดลองว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะมีระดับเจตคติหลังเข้าร่วมกิจกรรมที่ระดับสูง โดยพบว่า ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมมีระดับ
เจตคติอยู่ในระดับต่า และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมก็ยังคงมีระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับต่า ถึงแม้จะมี
คะแนนเจตคติเฉลี่ยหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้นก็ตาม ซึ่งไม่ตรงกับงานวิจัยของงานวิจัยส่วนใหญ่ที่ผู้วิจัยได้ทาการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับดี (Dabuma T, 2017;
Tenzin, Dhand, Rai, et al., 2012; Tenzin, Dhand, & Ward, 2012; คณั ฐพงศ์ โชคลือชัย , 2559) และงานวิจัยของ
Unesi et al. (2018) ที่ศึกษาเรื่องความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า ของชนเผ่าเร่รอน ทางตอน
ใต้ ข อง Khorasan อิ ห ร่า น : การศึ ก ษาแบบพรรณา-หาความสั ม พั น ธ์ ( A Descriptive-Correlational Study) และ
Kishore et al. (2015) ที่ศึกษาเรื่องความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติที่ทาการประเมินในกลุ่มผู้ที่ทางานทางด้านสุขภาพ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า และการป้ อ งกั น ในพื้ น ที่ Dehradun รั ฐ อุ ต ตราขั ณ ฑ์ (Uttarakhand) ที่ พ บว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
เมื่อท าการจัดกลุ่มระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของผู้เข้าร่วมการศึกษาพบว่าตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
ก่อนทดลองว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะมีระดับปฏิบัติตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่ระดับต่า และจะมีระดั บปฏิบัติตัวหลังเข้า
ร่วมกิจกรรมที่ระดับสูง โดยก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัข
บ้าอยู่ในระดับต่าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kishore et al. (2015) ที่ศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติที่ทา
การประเมินในกลุ่มผู้ที่ทางานทางด้านสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกันในพื้นที่ Dehradun รัฐอุตต
ราขัณฑ์ (Uttarakhand) ระดับการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของผู้เข้าร่วมการศึกษาอยู่ในต่ าเช่นกัน และหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับ
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

403

งานวิจัย ที่ พ บว่าระดับ การปฏิบั ติ ตัวในการป้ องกัน โรคพิ ษ สุนั ขบ้ าของผู้ เข้าร่วมการศึกษาอยู่ ในระดับ ดี 2 ฉบั บ ได้แ ก่
การศึกษาของDabuma T (2017) ที่ ศึกษาการประเมิน ค่าระดั บ ความรู้เบื้ องต้น ทั ศนคติ และการปฏิบัติ ของชุ มชน
เกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้าการสารวจแบบย้อนหลัง (Retrospective Survey)ในและรอบๆพื้นที่เมือง Ambo West Shoa
Zone เมืองเอธิโอเปีย และของ (Tenzin, Dhand, Rai, et al., 2012) ที่ศึกษาการศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ
ตนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนเมือง Gelephu ทางตอนใต้ของภูฏาน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ เจตคติและการปฏิบตั ิตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
คะแนนความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในผู้เข้าร่วมการศึกษาหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมี
คะแนนมากกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p-value 0.001; 95%
CI = -6.121,-3.963, p-value 0.001; 95% CI = -1.697,-0.470 และ p-value 0.001; 95% CI = -1.900,-0.795
ตามล าดับ) สอดคล้องกับ สุรัสนันท์ กัลยวรรธนะ (2557) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตเทศบาล ตาบลร่องคา อาเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์ สารวจการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า พบว่า
กลุ่มประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 9 ในเขตเทศบาลตาบลร่องคา มีคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับการป้องกัน
ตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้าหลังการทดลองมากขึ้นกว่าก่อนท าการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ เจตคติและการปฏิบตั ิตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
มีแค่ปัจจัยเกี่ยวกับอายุเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าหลังเข้าร่วมกิจกรรม
และ คะแนนการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าหลังเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อย
ละ 95 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.326 (95% CI = .080, .560) และ 0.361 (95% CI = 1.434, 6.030) ตามล าดับ
ถือว่าอายุกับคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าหลังเข้าร่วมกิจกรรม และ คะแนนการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
หลังเข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Assefa, Alie,
Derso, & Shigute, 2015; Madhab Tripathy, Satapathy, & Karmee, 2017) ที่ ศึ ก ษาเรื่อ งการประเมิ น ค่ า ระดั บ
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่รอบๆ Debretabor, South Gondar ทางตะวันตกเฉียง
เหนือของเอธิโอเปีย พบว่าพบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับระดับ KAP อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (l2 =8.001, p=0.046) โดย
คนที่อยู่ในกลุ่มอายุ 15-35 จะมีระดับคะแนนสูงสุด สูงกว่ากลุ่มที่มีอายุ 36-55 อายุ 56-75 และ 75 ขึ้นไป และ ที่ศึกษา
เรื่องการประเมินค่าระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกันโรคในคนงานก่อสร้าง :
การศึกษาแบบภาพตัดขวางใน Berhanpur รัฐโอริศา (Odisha) พบว่า พบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับระดับ KAP อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (l2 =26.105, p<0.01) โดยคนที่อยู่ในกลุ่มอายุ 18-30 จะมีระดับคะแนนสูงสุด สูงกว่ากลุ่มที่มีอายุ
31-50 และ 50 ขึ้นไป แต่ไม่สัมพันธ์กับงานวิจัยของ T, Dabuma T, Kabeta and H M, Mengist (2017) ที่ศึกษาเรื่อง
การประเมินค่าระดับความรู้เบื้องต้น ทัศนคติ และการปฏิบัติ ของชุมชนเกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้าการส ารวจแบบย้อนหลัง
(Retrospective Survey)ในและรอบๆพื้ น ที่ เมื อ ง Ambo West Shoa Zone เมื อ งเอธิ โอเปี ย ที่ ไม่ พ บความสั ม พั น ธ์
ระหว่าง เพศ และ อายุ กับคะแนนความรู้กับ Kabeta และคณะ (2015) ที่ศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของ
ผู้ที่ถูกสัตว์กัดในการเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ต้านพิษสุนัขบ้าในเมืองจิมมา (Jimma) เอธิโอเปีย ที่พบว่า พบว่าปัจจัยด้าน
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อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ บริเวณที่อยู่อาศัย การเป็นเจ้าของสุนัข และการมีคนที่รู้จักได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความรู้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของผู้เข้าร่วมโครงการสาธารณสุข WTU รวมพลั ง
สร้างสรรค์พัฒนาชุมชน เป็นการศึกษาผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ผลการวิจัยอาจไม่สามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มอื่นๆได้ จึงควร
ระมัดระวังในการใช้ข้อมูลจากผลการวิจัย
2. ควรนาผลไปใช้ปรับปรุงกิจกรรมโครงการสาธารณสุข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พัฒ นาชุมชนที่จัดขึ้นในปี
ต่อไป ว่าถ้าจะจัดกิจกรรมเพิ่มความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าควรเพิ่มกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มเจตคติ
เพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเลี้ยงสัตว์ และข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้าของผู้ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมอยู่อาศัยในชุมชนเดียวกันเพื่อน ามาเปรียบเทียบเป็นกลุ่มควบคุม
2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงลึกเฉพาะกลุ่มที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง
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ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว ในจังหวัดลาปาง
Factors Affecting Intention to Resign from the 4-Star Hotel Staff in Lampang Province

ผู้วิจัย

วีระพันธ์ แก้วรัตน์
กาญจนา ศรีชัยตัน
สวรัย นัยนานนท์
จักรกฤษณ์ ตันติพงศ์
จุมพล ไชยวงศ์
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากของพนักงานโรงแรมเป็น
การวิจัยเชิงสารวจใช้แบบสอบถามกับพนักงานของโรงแรมระดับ 4 ดาว ในจังหวัดลาปาง จานวน 158 คน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test การหาค่า
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
ผลการศึกษา พบว่า พนักงานโรงแรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ตาแหน่งงานในแผนกต้อนรับ รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท และมีระยะเวลาในการทางานไม่เกิน 3 ปี ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าพนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษา แตกต่างกันมี ผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากพนักงานโรงแรม
และความตั้งใจจะลาออกจากงานภายใน 1 ปี ข้างหน้างานของพนักงานโรงแรมที่แตกต่า งกัน ส่วนพนักงานที่มีอายุ
สถานภาพสมรส แผนกงาน รายได้ และระยะเวลาการทางานส่งผลกระทบต่อความตั้งใจจะลาออกจากพนักงาน
โรงแรม และความตั้งใจจะลาออกจากงานภายใน 1 ปีข้างหน้างานของพนักงานโรงแรมที่แตกต่างกัน ความผูกพัน
และความภักดี ต่อองค์กรของพนักงานมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจจะลาออกจากงานภายใน 1 ปีข้างหน้า ของ
พนักงานโรงแรม ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานภายใน 1 ปีข้างหน้าของพนักงานโรงแรม ด้าน
คุณภาพชีวิ ตในการท างานของพนักงาน มี ความสัม พัน ธ์กับ ความคิด บ่อยครั้ง ในการที่ จะลาออกจากงานของ
พนักงานโรงแรม และคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจจะลาออกจากงานภายใน
1 ปีข้างหน้าของพนักงานโรงแรม
คาสาคัญ : ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กร ความตั้งใจลาออกจากงาน
Abstract
The purpose of this study was to study the effect on the intention of using the hotel
staff, survey research and survey of the utilization of the 4-star hotel staff in Lampang
Province, 158 people. Statistics used in data analysis Standard deviation, t-test, one-way
variance (One Way ANOVA)
The results of the study showed that most hotel employees were female, single
status, with bachelor's degree education Job positions in the reception Earning less than
10,000 baht and working period not exceeding 3 years. The hypothesis testing found that
employees with sex Education level Different, affecting the intention to resign from the
hotel staff And the intention to resign from work within the next year, the work of different
hotel staff. As for employees whose age, marital status, work department, income and
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working period affect the intention to resign from the hotel staff. And the intention to resign
from work within the next year, the work of different hotel staff. Engagement and loyalty to
the organization of employees are related to the intention to resign from work within the
next year of hotel staff. Affecting the intention to resign from work within the next year of
the hotel staff. The quality of work life of employees Often associated with thinking In
order to resign from the hotel staff And the quality of work life of employees is related to
the intention to resign from work within the next year of hotel staff

บทนา
“มนุษย์” นับเป็นทรัพยากรที่สาคัญจาเป็นและจาเป็นต้องใช้จานวนมากในหลากหลายหน้าที่ ทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กรมีส่วนสาคัญต่อความมีประสิทธิภาพและความสาเร็จขององค์กร เพราะ “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นผู้
คิดค้นเครื่องมือและเทคโนโลยี ดังนั้นองค์กรชั้นนาจึงให้ความสนใจกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรในฐานะเป็นปัจจัย
สาเร็จแห่งการพัฒนาองค์กร (Chambers, Handfield-Jones, Hankin, and Michaels, 1998) เป็นทรัพยากร
หลักที่องค์กรควรตระหนักถึงความสาคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นคนเก่ง (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
, 2550) เนื่องจากคนเก่งเป็นกุญแจสาคัญที่จะสร้างความแตกต่างในการบริหารทุนมนุษย์และสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน (Bhatnagar, 2007) หากองค์กรมีการกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารคนเก่งอย่างมีประสิทธิภาพจะ
ส่งผลให้องค์กรมีกาลั งคนที่ จะสนับสนุ นการเจริญเติบ โตขององค์กรสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และความสามารถ
ทางการแข่ง ขันได้อย่างยั่งยืน (Schweyer, 2004) การสารวจของบริษัท เฮย์กรุ๊ป ซึ่ งเป็นบริษัท ให้คาปรึกษา
ดาเนินการบริหารจัดการองค์กรระดับโลก พบว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานที่ขยายตัวส่งผลให้อัตรา
การลาออกของพนักงานทั่วโลกในปี 2014 เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรจึงเริ่มประสบปัญหาการลาออกของ
พนักงาน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลเรื่องค่าแรงและการเปิดเสรี AEC ก็แสดงให้เห็นถึงสัญญาณของการ
แข่ง ขัน ในตลาดแรงงานที่ ม ากขึ้น และการรักษาพนั กงานให้อยู่ กับ องค์ก รก็ จ ะยากขึ้น เช่ น กั น (ศูน ย์ วิ จั ย ทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ,Centre for Economics and Business Research –Cebr, 2557) ความรุนแรงของ
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นในอาเซียนถึง 3 เท่า (กรุงเทพธุรกิจ, 29
เมษายน 2555) ความตั้งใจจะลาออกจากงานเป็นความคิดสมัครใจที่ ต้องการจะลาออกจากการเป็นบุคลากรของ
องค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่เมื่อมีโอกาสเพื่อไปทางานที่องค์กร แห่งใหม่หรือเปลี่ยนอาชีพในอนาคตอันใกล้ (Nadiri &
Tanova, 2010) ดังนั้นความตั้งใจจะลาออกจากงานจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการพยากรณ์การลาออกจากงานได้ เป็น
อย่างดี (Cho, et al., 2009) การศึกษาพบว่าความตั้งใจจะลาออกจากงานมี อิทธิพลทางตรงต่อการลาออกจากงาน
จริง สูงถึงร้อยละ 0.45 (Zimmerman & Darnold, 2007)
อุต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารขยายตั ว ตั ว สู ง มาก มี บ ทบาทความส าคั ญ ต่ อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญนามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้าง
งาน และการกระจายความเจริญไปสู่ ภูมิภาค (สานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ,2557) สาหรับ
ทิศ ทางนักท่ องเที่ย วต่ า งชาติ เดิ นทางเข้ามาท่ องเที่ ย วในประเทศไทยในช่ว งไตรมาสแรกของปี 2558 จะมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยประมาณ 7.3 ล้านคน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2558) จังหวัด
ลาปาง ถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน “สิบสองเมืองต้องห้าม..พลาด” โดยในเดือนเมษายน 2558 จังหวัดลาปางมีสถิติเป็น
จังหวัดที่มีอัตราการเข้าพักขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศ ลาปาง นครศรีธรรมราช และน่าน และยังเป็น
จังหวัดที่รายได้ขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ลาปาง น่าน และ เลย (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ,15 มิถุนายน.
2558) การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลาปาง ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดงานแต่งงานบนหลังช้าง
งานวันรถไฟรถม้าลาปาง ได้ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น โดยนักท่องเที่ยว
ชาวไทย มีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 42.69 แบ่งออกเป็นนักท่องเที่ยวพักค้าง มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
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ร้อยละ 33.88 และนักทัศนาจรมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.26 สาหรับในส่วนของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 51.83 ซึ่งนักท่องเที่ยวพักค้าง เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.43 และนัก
ทัศนาจรมีการเติบโตเพิ่มสูงอย่างไม่ เคยปรากฏมาก่อนถึงร้อยละ 92.97 (จาตุรนต์ ภักดีวานิช ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลาปาง) สาหรับสถานการณ์ด้านการพักแรม พบว่าจังหวัดลาปางมีจานวนห้องพักเท่ากับ 1339 ห้อง เพิ่มขึ้น
จากเดิมคิดเป็นร้อยละ 7.21 และมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีร้อยละ 49.68 เพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 8.48
โดย นักท่องเที่ย วมีระยะเวลาพ านักเฉลี่ยในสถานพักแรมเท่ากับ 1.11 วัน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคเหนือเขต 1, 2558) ปัจจุบันจังหวัดลาปางมีโรงแรมเปิดให้ บริการตั้งแต่ระดับ 1 ดาวถึง 4 ดาว
จานวนทั้งสิ้น 46 แห่ง ตามข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2558 2558 ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปตามอาเภอต่างๆ (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานภาคเหนือเขต 1, 2558) มีโรงแรมที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยและเข้าร่วม
การประเมินมาตรฐานในระดับ 4 ดาว และปัจจุบันประสบปัญหาการลาออกงานของพนักงานและปัญหาการซื้อตัว
พนักงานเป็นอย่างมาก (จาตุรนต์ ภักดีวานิช ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลาปาง) จากเหตุปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลให้
พนักงานลาออกจากองค์กร เกิดการสูญเสียบุคลากรในการปฏิบัติงานให้กับองค์กรเพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าดังกล่าว
มาแล้วข้างต้น เป็นแรงจูงใจในการทาวิจัยเพื่อทราบถึงข้อเท็จจริงว่าการที่องค์กรต้องสูญเสียบุคลากรไปนั้นมีสาเหตุ
มาจากปั จ จั ย ใดบ้ า ง รวมถึง ท าให้ องค์ ก รสามารถพั ฒ นาระบบการบริ หารจั ด การทรัพ ยากรบุ ค คลได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและรักษาบุคลากรให้ยังคงทางานอยู่กับองค์การต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจจะลาออกจากของพนักงานโรงแรม
2. เพื่อศึกษาปัจจัยความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรมีอิท ธิพลต่อความตั้งใจจะลาออกจาก ของ
พนักงานโรงแรม
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางานที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจจะลาออกจากของ พนักงาน
โรงแรม

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
สถานภาพส่วนบุคคล
ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กร

ความตั้งใจจะลาออกของพนักงาน

คุณภาพชีวิตในการทางาน
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ความแตกต่างทางลักษณะส่วนบุคคล มีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากพนักงานโรงแรม
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรของพนักงานมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของ
พนักงานโรงแรม
สมมติฐานที่ 3 คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานส่งผลต่อมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของ
พนักงานโรงแรม
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กร
ทฤษฎี Side-bet Theory เป็นแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร โดย Becker (1960) สร้าง
Side-bet Theory ที่อธิบายถึง เหตุผลของบุคคลที่ผูกพันต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะบุคคลนั้นได้ลงทุนต่อสิ่งนั้นๆ ไว้
Greenberg และ Baron (1996) ได้ให้ความหมายในเรื่องรูปแบบความผูกพันประกอบไปด้วยความผูกพันทาง
อารมณ์ และความรู้ สึก และความผู กพั น ทางความต่ อเนื่องหรือการคงอยู่ และความผู กพัน ทางหลั กเกณฑ์หรือ
มาตรฐานทางสังคม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนาแนวคิดของ Greenberg, Baron, Allen และ
Meyer มาใช้เนื่องจากแนวคิด ของบุคคลทั้ง 2 มีพื้นฐานของทฤษฏีคล้ายกันแต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียด
ขององค์ประกอบของความผูกพัน ซึ่งผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะด้านการคงอยู่กับองค์กรเพราะมี ความสนใจว่ามีปัจจัยใด
ที่ทาให้พนักงานอยู่กับบริษัท
ความตั้งใจจะลาออกจากงาน
Mobley (1982) ได้ให้ความหมายของการลาออกว่าหมายถึงการที่พนักงานขององค์กรสิ้นสภาพการเป็น
สมาชิกขององค์กร ซึ่งการสิ้นสภาพนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การลาออกโดยสมัครใจ (voluntary turnover)
และการลาออกโดยไม่สมัครใจ (involuntary turnover) ส่วนลอร์เออร์ ( Lawler , 1971) ได้กล่าวถึงการลาออก คือ
การไม่พอใจในการจ่ายค่าตอบแทน มักก่อให้เกิดผลที่ตามมาหลายอย่าง ซึ่งจะทาให้พนักงานเกิดความรู้สึก 2 อย่าง
ด้วยกันคือความต้องการค่าตอบแทนที่สูงขึ้น และความดึงดูดใจในการทางานลดลง และยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากค่าตอบแทน เช่น ลักษณะงาน ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ความมั่นคงขององค์กรก็อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการลาออกได้เช่นกัน Mowday (1981) กล่าวว่าความตั้งใจที่จะลาออกมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรม 3
ลักษณะ ได้แก่ พฤติกรรมการลาออกโดยตรง พฤติกรรมการค้นหาทางเลือก และพฤติกรรมด้านอื่น ๆ ในการศึกษา
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกแนวทางด้านจิตวิทยามาใช้ในการวิจัยนี้ เพราะสามารถอธิบายได้ครอบคลุมในปัจจัยต่าง ๆ ที่จะ
นามาศึกษาและเลือกทฤษฎีแรงจูงใจเป็นทฤษฎีหลักในการอธิบายความตั้งใจจะลาออกจากงาน ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ใช้ตัววัดความตั้งใจจะลาออกจากงานของโอฮานา (Ohana,2010) ที่ศึกษาสาเหตุของความตั้งใจจะลาออก
จากงานในอุตสาหกรรม โรงแรมประเทศตุรกี พบว่าตัววัดความตั้งใจจะลาออกจากงานประกอบด้วยคาถาม 3 ข้อ
ด้วยมาตรวัด 5 ระดับ คือ ความบ่อยครัง้ ในการคิดเรื่องการลาออก โอกาสการได้งานใหม่ในปีหน้า และความตั้งใจจะ
ลาออกจากงานในปีหน้า พบว่ามีความเชื่อมั่นสอดคล้องภายในชนิดสัมประสิทธิ์แอลฟ้ารวมเท่ากับ 0.82 และ 0.85
คุณภาพชีวิตในการทางาน (Quality of Work Life: QWL) เป็นสิ่งที่มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้บริหารต้องสร้างให้เกิดขึ้นในองค์กรเพราะถ้าพนักงานมีคุณภาพชีวิต ในการทางานที่ดีทาจะให้การทางานส่งผลให้
เกิดประสิทธิผลในการทางานเกิดการพัฒนาคุณภาพงานในองค์การเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทางานและอุทิศตน
ในการทางานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ การศึกษาในครัง้ นี้จะใช้การวัดคุณภาพชีวิตในการ ทางานของพนักงาน
โรงแรมตามแนวทางของคันซามีและอันเซอรี (Kandasamy & Anceri, 2009) ซึ่งสามารถจาแนกเป็น 8 ด้าน คือด้าน
คุณลักษณะงานความเหมาะสม ภาพลักษณ์องค์กรนโยบาย การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ทางสังคมในที่
ทางาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพในที่ทางาน ความสมดุลของชีวิตกับงานและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า

วิธีการวิจัย
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว ในจังหวัดลาปาง จานวน 267 คน ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน .05 จานวน 158 คน (krejcie and Morgan, 1970 : 608-609) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความสอดคล้องกับ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหามีค่ามากกว่า 0.50 แล้วนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

410

กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน จานวน 40 ราย ได้ค่า Cronbach’s Alpha Coefficient มากกว่า 0.70 แสดงว่า
ข้อคาถามทุกข้อมีความน่าเชื่อถือและสามารถนามาใช้ในงานวิจัยต่อไป (Pallant, 2007)

สรุปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21- 25 ปี สถานภาพโสด
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน โดยมีระยะเวลาในการทางานเฉลี่ยต่ากว่า 1 ปี
และอยู่ในช่วง 1-3 ปี พอกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
สมมติฐานที่ 1 ความแตกต่างทางลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากพนักงานโรงแรม
แตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส แผนกงาน ระยะเวลาในการ
ทางานและรายได้ มีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากพนักงานโรงแรมแตกต่างกัน ส่วนเพศ และระดับการศึกษามีผล
ต่อความตั้งใจจะลาออกจากพนักงานโรงแรมที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรของพนักงานมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจาก
งานของพนักงานโรงแรม พบว่า ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรของพนักงานได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นในองค์กร
ด้านความต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่ อองค์กรมีผลต่อความตั้งใจจะ
ลาออกจากงานของพนักงานโรงแรม และมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานภายใน 1 ปีข้างหน้า
สมมติฐานที่ 3 คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานส่งผลต่อมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของ
พนักงานโรงแรม พบว่า คุณ ภาพชีวิ ตในการทางานของพนักงาน ได้ แก่ ด้า นคุณ ลักษณะงาน ความเหมาะสม
ภาพลักษณ์องค์กร นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ทางสังคมในที่ทางาน สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพในที่ทางาน ความสมดุลของชีวิตกับงาน และความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า ส่งผลต่อมีผลต่อความตั้งใจจะ
ลาออกจากงานของพนักงานโรงแรม และมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานภายใน 1 ปีข้างหน้า

อภิปรายผล
ลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรม พบว่าพนักงานที่มีเพศและ
การศึกษาแตกต่างกัน มีปัจจัยดังกล่าวที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 ส่วนพนักงานที่มีอายุ
สถานภาพสมรส แผนกงาน รายได้ และระยะเวลาการทางาน แตกต่างกันมีปัจจัยดังกล่าวที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับเชา (Cho, 2009) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อความ
ตั้งใจจะลาออกจากงานโดยเก็บข้อมูลจาก 416 ตัวอย่างที่เป็นพนักงานระดับต่ากว่าผู้จัดการในธุรกิจภัตตาคารและ
โรงแรมพบว่า อายุ เพศ และระยะเวลาในการทางานในองค์กรมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจจะลาออกจากงานอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=-0.17, r=0.14 และr=0.15) ในขณะที่ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจจะลาออกจากงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ Nadiri & Tanova, (2010) ศึกษาคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานในอุตสาหกรรมโรงแรม ประเทศตุรกี พบว่า ระดับการศึกษาและ
ระยะเวลาทางานในองค์ก ารมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจจะลาออกจากงานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 และ 0.01 (r=-0.241 และ r=-0.214) สอดคล้องกับ Karatepe&Uludag (2007) ได้ศึกษาความขัดแย้ง
ความเหนื่อย หน่ายและแรงจูงใจของพนักงานโรงแรมไซปรัสเหนือโดยเก็บข้อมูลจากพนักงานโรงแรมระดับ 3-5
ดาว ผลการวิจัยปรากฏว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรคือระดับการศึกษา และระยะเวลา
ทางานในองค์กร ส่วนตัวแปรความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวและความเหนื่อยหน่ายในงานมีความสัมพันธ์
ในทางลบต่อความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.01 (r=-.27 และr=-.45) ในขณะที่แรงจูงใจ
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ภายในและความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อ ความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ
0.01 (r=.47 และ r=.49) และเป็นไปตาม ทฤษฏี Side-bet Theory จากแนวคิด Reward-cost Rotation กล่าว
ได้ว่าเป็นแนวคิดพื้นฐาน เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรโดย Becker (1960) สร้าง Side-bet Theory ที่อธิบายถึง
เหตุผลของ บุคคลที่ผูกพันต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะบุคคลนั้นได้ลงทุน (Side-bet) ต่อสิ่งนั้นๆไว้ซึ่งหากเขาไม่มีความ
ผูกพันกับสิ่งนั้นต่อไปจะทาให้สูญเสียมากกว่าการผูกพันไว้จึงจาเป็นต้องผูกพันอย่างไม่มีทางเลือกเป็นอย่ างอื่น
เปรียบได้กับการลงทุนบ่างอย่างที่ผันแปรไปตามมิติระยะเวลาเป็นสาคัญโดยคุณภาพของสิ่งที่ลงทุนไปจะมีมูลค่า
สูงขึ้นตามระยะเวลาที่บุคคลได้เสียไปในเรื่องนั้นๆ เช่นตัวแปรอายุการทางานหากบุคคลทางานในองค์กรนานเท่าใด
ก็เกิดการสะสมทรัพยากรที่ได้รับจากระบบการจ้างงานมากขึ้น เท่านั้นซึ่งอาจเป็นเงินเดือนสวัสดิการอานาจหน้าที่
หรือสิ่งที่ได้อุทิศไปทางกาลังกายและกาลังใจทาให้ บุคคลที่อยู่ในองค์กรมานานตัดสินใจลาออกจากองค์กรได้ยาก
กว่าคนที่ทางานมาไม่นาน ฉะนั้นหากจะลาออกจากองค์กรก็เท่ากับว่าการลงทุนที่บุคคลสะสมไว้ย่อมสูญเสียตามไป
ด้วยซึ่งอาจไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ควรได้รับจากหน่วยงาน
ส่วนความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรของพนักงานมีผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนักงาน
โรงแรมพบว่า ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรของพนักงานทั้ง 3 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับความคิดบ่อยครั้งใน
การที่จะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมและสามารถ ใช้เป็นตัวพยากรณ์ในการคาดคะเนระดับปัจจัยที่จะส่งผล
กระทบต่อความคิดบ่อยครั้งในการที่จะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ วิเคราะห์ได้ว่า
ความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรของพนักงานทั้ง 3 ปัจจัยสามารถอธิบายผลการของความคิดจะลาออกของ
พนักงานโรงแรมได้ร้อยละ 19.4 และความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรของพนักงานทั้ง 3 ปัจจัยมีความสัมพันธ์
กับ ความตั้งใจจะลาออกจากงานภายใน 1 ปีข้างหน้าของพนักงานโรงแรมและสามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ ในการ
คาดคะเนระดับปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานภายใน 1 ปีข้างหน้า ของพนักงานโรงแรม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F= 10.205 p=0.00a) สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ ปรับแก้แล้ว (adj. r2) มีค่าเท่ากับ
.150 วิเคราะห์ได้ว่าความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรของพนักงานทั้ง 3 ปัจจัย สามารถอธิบายผลการของความ
ตั้งใจจะลาออกจากงานภายใน 1 ปีข้างหน้าของพนักงานโรงแรมได้ร้อยละ15.0 ซึ่งตรงกับคาราเทปและอูแดค
(Karatepe&Uludag, 2007) ได้ศึกษาความขัดแย้งความเหนื่อยหน่ายและแรงจูงใจของพนักงานโรงแรมไซปรัส
เหนือโดยเก็บข้อมูล จากพนักงานโรงแรมระดับ 3-5 ดาว ผลการวิจัยปรากฏว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ คือระดับการศึกษาและระยะเวลาทางานในองค์กรส่วนตัวแปรความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัวและความเหนื่อยหน่ายในงานมีความสัมพันธ์ในทางลบต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติ ระดับ 0.01 (r=-.27 และ r=-.45) ในขณะที่แรงจู งใจภายในและความพึง พอใจใน งานมีความสัม พัน ธ์ใน
ทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ0.01 (r=.47 และr=.49) และยาง(Yang, 2010)
ศึกษาเรื่องเหตุและผลของความพึงพอใจในงานของอุตสาหกรรม โรงแรมโดยเก็บข้อมูลจาก 671 ตัวอย่าง 11
โรงแรมนานาชาติในประเทศไต้ หวันโดยใช้โปรแกรม LISREL ในการหาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ พบว่า
ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจและความ ผูกพันต่อองค์การด้านต่อเนื่องมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจจะลาออก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.01 (r=.69 และr=.38) ซึ่งตรงกับทฤษฎีทฤษฎีแรงจูงใจ ที่นาไปสู่ความต้องการ
ของแมคเคิลแลนด์ (McClelland S.Learned Needs Theory) ในปี ค.ศ.1981 Devid McClelland and others
(1981: 47) ศึกษาความต้องการของมนุษย์ พบว่าความต้องการที่สาคัญของมนุษย์ 3 ประเภทคือ ความต้องการ
ความสาเร็จ ความต้องการอานาจ และความต้องการความผูกพัน
ด้านคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานส่งผลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรม
พบว่า คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานทั้ง 8 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับความคิดบ่อยครั้งในการที่จะลาออก
จากงานของพนักงานโรงแรมและสามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ในการคาดคะเนระดับปัจจัยที่ จะส่งผลกระทบต่อ
ความคิดบ่อยครั้งในการที่จะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และคุณภาพชีวิตในการ
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ทางานของพนักงานทั้ง 8 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจจะลาออกจากงาน ภายใน 1 ปีข้างหน้าของพนักงาน
โรงแรมและสามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์ในการคาดคะเนระดั บปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความตั้งใจจะลาออกจาก
งานภายใน 1 ปีข้างหน้าของพนักงานโรงแรมอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ McDonald (2001) ศึกษา
การพัฒนาการวัดคุณภาพชีวิตการทางานโดยศึกษาทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์กร ซึ่งการศึกษานี้ใช้ตัว
บ่งชี้ 7 ด้านดังนี้ การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาปราศจากความเครียดในการทางาน เงินเดือนอื่น และประโยชน์
เกื้อกูล ความพึงพอใจในงานความท้าทายและการได้ใช้ทักษะและมีอิสระในการทางาน ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ความรับผิดชอบในงาน การสื่อสารการตัดสินใจและความปลอดภัย และ Zhao, Qu, & Ghiselli (2010)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัวที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานและชีวิตของ
ผู้จัดการฝ่ายขายโรงแรม ในประเทศจีน จานวน 121 ตัวอย่างใน 26 โรงแรมโดยใช้ตัวแบบความสัมพันธ์ในสมการ
โครงสร้าง พบว่าภาระงานที่แทรกแซงเวลาครอบครัวและภาระครอบครัวที่แทรกแซงเวลาการทางานมีผลใน
ทิศทางลบต่อความพึงพอใจในชีวิตอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับแนวคิดของ Greenberg,
Baron, Allen และ Meyer เนื่องจากแนวคิดของบุคคลทั้ง 2 มีพื้นฐานของทฤษฏีคล้ายกันแต่มีความแตกต่างกันใน
รายละเอียดขององค์ประกอบความผูกพันซึ่งผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะด้านการคงอยู่ กับองค์กรเพราะมีความสนใจว่ามี
ปัจจัยใดที่ทาให้พนักงาน อยู่กับบริษัทในเรื่องปัจจัยที่กระทบต่อความผูกพัน Sheldon (1971)ได้สรุปความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์กรคือระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ ความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงานซึ่งมี ส่วน
ผลักดันให้เกิดค่านิยมต่ออาชีพและ การพัฒนาประสบการณ์และความสนใจในอาชีพ Hrebiniak และAlutto 1972
กล่าวว่าตัวแปรที่ใช้ในการทานายความผูกพันต่อองค์กรที่ดีที่สุดคือความตึงเครียด ในบทบาทระยะเวลาที่ทางานใน
หน่วยงานและ ความไม่พึงพอใจเนื่องจากความรู้สึกไม่ก้าวหน้าในการทางาน นอกจากนี้ Baron (1986) ได้กล่าวว่า
ความผูกพันต่อองค์กรเกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่คล้ายคลึงกับความพึงพอใจในการทางาน 4 ปัจจัย คือเกิดจากลักษณะ
งาน เช่นการได้รับความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระส่วนตัวในงานที่ได้รั บ ความสนใจและความแตกต่างในงาน สิ่ง
เหล่านี้ทาให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร เกิดจากโอกาสในการหางานใหม่ ซึ่งหากมีโอกาสการเปลี่ยนงานใหม่จะทาให้
มีแนวโน้มที่จะผูกพันกับองค์กรในระดับต่า เกิดจากลักษณะส่วนบุคคลโดยเฉพาะเมื่อบุคคลที่มีอายุมากมีระยะเวลา
ในการทางานนาน มีตาแหน่งงานในระดับสูง และคนที่มีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของตนเองมี แนวโน้มที่มี
ความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง และเกิดจากสภาพการทางานบุคคลที่มีพึงพอใจในผู้บังคับบัญชาของตน เองพึง
พอใจในความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานและรู้สึกว่าองค์กรเอาใจใส่สวัสดิ การของพนักงานจะเป็น
บุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบว่าหากพนักงานมีความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีและ มีความ
ผูกพันต่อองค์กรมากก็จะทาให้มีความตั้งใจจะลาออกจากงานน้อยลงด้วย ดัง นั้นผู้บริหารควรตระหนักและให้คา
สาคัญกับตัวแปรเพื่อนาไปยกระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานให้สูงขึ้น และ นาข้อมูลให้องค์กรได้นาไป
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้พนักงานเกิดความผูกพันและภักดีต่อองค์กร
และอาจศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อทราบเกี่ยวกับทัศนคติของพนักงานและขยายกลุ่มธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อความผูกพันกับองค์กรของพนักงานในกลุ่มธุรกิจที่แตกต่างกันซึ่งสามารถนาไปปรับใช้กับการ
วางแผนกลยุทธ์ด้านพนักงานได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

413

เอกสารอ้างอิง
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2545). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสาหรับการบริหารและวิจัย . พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาสกร เตวิชพงศ์. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทฤษฎีการวัดทางจิตมิติ . เชียงใหม่ : ภาควิชา
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ประภัสสร วรรณสถิตย์. (2550). การบริหารจัดการคนเก่ง. กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กช์เปอร์เน็ท .
ศูนย์วิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ,Centre for Economics and Business Research – Cebr,2557 สานักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
ประเทศ
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2551). กลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : เอชอาร์เซ็นเตอร์.
Bergiel, E. B., Nguyen, V. Q., Clenney, B. F.,& Taylor G. S. (2009). Human resource practices,
jobembeddedness and intention to quit. Management Review, 32(3), 205-219.
Chen, C. F. (2006). Job Satisfaction, organizational commitment, and flight attendants’ turnover
Intentions: A note. Journal of Air Transport Management, 12, 274- 276.
Chiang, C. F. & Jang, S. C. (2008).An expectancy theory model for hotel employee motivation.
International Journal of Hospitality Management, 27, 313-322.
Dawson, M., Abbott, J. & Shoemaker, S. (2011). The Hospitality Culture Scale: A measure
Organizational culture and personal attributes. International Journal of Hospitality
Management, 30, 290–300.
Hom, P. W. & Griffeth, R. W. (1995).The employee turnover process. Research in Personnel and
Human Resources Management, 13, 245-293.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

414

ทีส โมเดล การบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ
TISS Model Integrated School Management

ผู้วิจัย

ดร.กาญจนา ภาสุรพันธ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น

บทคัดย่อ
TISS Model (T = Team, I = Integrity, S = Small, S = Simple) เป็นรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่
บูรณาการ นโยบาย ภาระงาน และการจัดการเรียนรู้ ลงสู่แผนงานและโครงการของสถานศึกษา ซึ่งดาเนินการโดย
ทีมงาน 3 ทีม คือ Cream Team, Dream Team และ Secretary Team Cream Team ทาหน้าที่วิเคราะห์และ
บูรณาการนโยบาย ภาระงาน การจัดการเรียนรู้ ลงสู่แผนงานและโครงการของสถานศึกษา Dream Team ทา
หน้าที่วิเคราะห์และบูรณาการการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมลงสู่โครงการ Secretary Team ทาหน้าที่รวบรวม
ผลการดาเนินงานและจัดทารายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
คาสาคัญ : ทีมงาน การบูรณาการ
Abstract
TISS Model (T = Team, I = Integrity, S = Small, S = Simple) is a style of
management that integrated the policy the function and learning on school project. It runs
by 3 teams; Cream team analyze, integrate the policy the function and curriculums on
school planning and shape projects, Dream team integrate the contents of learning on
projects and shape activities, Secretary team inform data and school report.
Key Word : Team Integrity

บทนา
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปีปัจจุบัน (2562) มีการ
ปฏิรูปการศึกษามากมายหลายด้านที่สาคัญ คือ การปฏิรูประบบบริหาร การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา
การปฏิรูปผู้เรียนและในมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 กาหนดให้สภาการศึกษามีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บรู ณาการ ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมกับการศึกษาทุ กระดั บ รวมทั้ งพิจารณาเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาและการสนั บสนุ น
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่ สอดรับ กับแผนการศึกษาของชาติ และจั ดท ากรอบทิ ศทางการพั ฒนาการศึกษาใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ เพื่อให้มีการนาไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม สัมฤทธิผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังและพัฒนาให้คนมีคุณธรรมนาความรู้ สร้างเสริมภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคนและสร้าง
สังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
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การนานโยบายลงสู่การปฏิบัติ
กระบวนการนานโยบายลงสู่การปฏิบัติเป็นบทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเมืองที่มีปฏิสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้อง
การพึ่งพากับระบบราชการ ข้าราชการผู้รับบริ การหรือผู้ที่ได้รับผลจากนโยบายทั้งระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ซึ่ง
บทบาทขององค์การและผู้เกี่ยวข้องมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทต่าง ๆ ของนโยบายสาธารณะ
การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติมี 2 ระดับ คือ
1) ระดับมหภาค แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ
1.1 ขั้นตอนการแปลงนโยบายออกเป็นแนวทางปฏิบัติหรือออกมาในรูปของแผนงานหรือโครงการ ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่มีความสาคัญ หากแปลงนโยบายเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์แล้วความล้มเหลวของนโยบายย่อมเกิดขึ้น
1.2 ขั้นตอนการยอมรับเป็นขั้นตอนในการทาให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่นยอมรับแนวทาง แผนงาน
โครงการ หรือผลของการแปลงนโยบายไปปฏิบัติ
2) ระดับจุลภาค แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นการระดมพลัง เป็นขั้นตอนที่หน่ วยงานท้องถิ่ นต้ องดาเนินการ 2 กิจกรรม คือ การพิจารณารับ
นโยบายและการแสวงหาความสนับสนุนในนโยบายจากท้องถิ่น
2) ขั้นตอนการปฏิบัติเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงการที่ยอมรับแล้วในรูปการปฏิบัติจริง
3) ขั้นการสร้างความเป็นบึ กแผ่นหรือความต่อ เนื่องเป็นการแสวงหาวิธีการที่จะทาให้นโยบายนั้นถูก
ปรับเปลี่ยน และได้รับการยอมรับเข้าเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง

Hollywood Model
เป็นวิธีการบริหารงานโดยแยกงานเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนจะรับผิดชอบโดยทีมงานที่มีความสามารถเฉพาะ
ทีมงานต้องมีวิสัยทัศน์และเข้าใจตรงกันตั้งแต่เริ่มต้น แล้วมาตกลงกันในเรื่องกระบวนงานที่จะทาให้งานสาเร็จ โดย
ทุกคนที่มีส่วนร่วม จัดทาตารางเวลาขึ้นมาเพื่อให้ยอมรับร่วมกัน ทีมงานทุกคณะต้องผ่านการคัดสรรจากผู้บริหาร
โครงการ ซึ่งจะทาหน้าที่หลอมรวมผลงานหรื อประกอบความสามารถเฉพาะด้านที่โดดเด่นจากคณะบุคคลเป็น
ผลงานชิ้นเดียว
การบริหารงานแบบ Hollywood Model เป็นวิธีการทางานแบบผู้กากับภาพยนตร์ที่แบ่งแยกงานเป็นแต่ละ
ฝ่าย แต่ละทีมงานอย่างชัดเจน เช่น ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายเสื้อผ้า ฝ่ายตัดต่อ เป็นต้น โดยมีผู้รับผิดชอบแต่ละทีมงานเป็น
ระดับมืออาชีพ เป็นการกระจายงาน แบ่งแยกอานาจการตัดสินใจให้มืออาชีพของแต่ละทีมงาน ผู้บริหารต้องเชื่อมทีม
ต่างๆ เพื่อร่วมกันทางาน โดยมีการกาหนดเป้าหมายและกรอบระยะเวลาอย่างชัดเจน และมีการติดตามประเมินผล

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงหัวข้อหรือเนื้อหา
สาขาวิชาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้แบบองค์รวมสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการมีหลายลักษณะ เช่น การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว การบูรณาการ
แบบคู่ขนาน การบูรณาการแบบสหวิทยาการและการบูรณาการแบบโครงการ
การบูรณาการแบบโครงการเป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนและครูผู้สอนร่วมกันสร้างสรรค์โครงการขึ้นโดย
ใช้เวลาเรียนต่อเนื่องได้หลายชั่วโมงด้วยการนาชั่วโมงต่างๆ ที่ผู้สอนเคยสอนแยกกัน มารวมเป็นเรื่องเดียวกัน
มีเป้าหมายเดียวกันในลักษณะการสอนเป็นทีม เรียนเป็นทีม
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การสร้างทีมงาน
Woodcock & Francis (1994) ได้จาแนกทีมงานตามภารกิจที่รับผิดชอบเป็น 6 ประเภท ได้แก่
1. ทีมกลยุทธ์ (Strategic team) เป็นทีมงานที่รับผิดชอบด้านการกาหนดกลยุทธ์ นโยบาย โครงสร้างและ
การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงาน ทาหน้าที่วางแผนและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
2. ทีมบริหาร (Management team) เป็นกลุ่มผู้บริหารที่รับผิดชอบการดาเนินงานขององค์การ
3. ทีมโครงการ (Project team) เป็นคณะทางานที่แต่งตั้งขึ้นปฏิบัติงานให้บรรลุ
4. ทีมประสานงาน (Coordination team) ทาหน้าที่จัดกิจกรรมประสานงานของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความยุ่งยากและสลับซับซ้อน
5. ทีมนักคิด (Think tank team) เป็นคณะที่เสนอแนวคิดต่างๆ และเป็นผู้สนับสนุนการตัดสินใจเรื่องต่างๆ
6. ทีมปฏิบัติการ (Work group) เป็นทีมงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานโดยตรง มีบทบาทในการ
ปฏิบัติงานเป็นภารกิจหลัก

TISS Model
เป็นแนวคิดการบริหารงานที่ข้าพเจ้าพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารสถานศึกษาในสภาวการณ์ที่มีนโยบาย
หลั่งไหลลงสู่สถานศึกษามากมาย บุคลากรทุกระดับมีภาระงานที่หนักและมีหลายด้านจึงได้นาองค์ความรู้จากการนา
นโยบายลงสู่การปฏิบัติ Hollywood Model การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการสร้างทีมงานมาจัดทาแนวทางใน
การทางานของตนเองด้วยการบูรณาการนโยบายร่วมกับงานหลายๆ ด้าน และการจัดการเรียนการสอนไว้ในโครงการ
เดียวกัน ในโครงการมีกิจกรรมที่หลากหลายแต่มีเป้าหมายและกาหนดเวลาที่แน่นอน ชัดเจน วิธีนี้จะทาให้บุคลากร
ทางานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ซ้าซ้อนและมีความสุข เปรียบได้กับสุภาษิตที่ว่า ยิงกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัว
TISS เป็นตัวย่อของคาต่อไปนี้
Team
=
กลุ่ม/ คณะบุคคล จานวน 3-10 คน
Integrity
=
การบูรณาการนโยบาย ภาระงานที่นอกเหนือจากการสอน
และการเรียนการสอนลงสู่โครงการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ทั้งสถานศึกษา
Small
=
งานถูกแบ่งแยกเป็นงานเล็กๆ ตามจานวนทีมงาน
แล้วนามาประกอบกันเป็นองค์รวมของสถานศึกษา
Simple
=
งานเล็กๆ ใช้หลักการ P D C A (Plan Do Check Action)
ในการทางาน ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ที่บุคลากรต้องปฏิบัติอยู่แล้ว
ขั้นตอนการทางานแบบ TISS Model มีดังนี้
ขั้นที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาประชุมบุคลากรทุกคนเพื่อสร้างความเข้าใจรูปแบบการทางานแบบ TISS
Model แล้วคัดเลือกบุคลากรออกเป็น 3 ทีมใหญ่ๆ คือ
ทีมที่ 1 Cream Team มีหน้าที่แปลงนโยบายลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา มีเพียง 1 ทีม
บุคลากรในทีมนี้มีคุณสมบัติเป็นนักคิดและนักวางแผน
ทีมที่ 2 Dream Team มีหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติโดยบูรณาการรายวิชาที่รับผิดชอบร่วมกับโครงการที่
ได้รับมอบหมาย จานวนทีมขึ้นอยู่กับภารกิจ แต่ละทีมมีหัวหน้าทีม 1 คน บุคลากร ครู 3-10 คน ซึ่งต้องดาเนินการ
กับผู้เรียนทั้งหมดในสถานศึกษา บุคลากรในทีมนี้มีคุณสมบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา/ วิชาชีพ
ทีมที่ 3 Secretary Team มีหน้าที่ประสานเก็บรวบรวมข้อมูล แผน และผลการดาเนินงานจาก
ทุกทีม มาจัดทารายงานของสถานศึกษา ทั้งการรายงานตามนโยบาย รายงานการประกันคุณภาพ และรายงานผล
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การดาเนินงานของสถานศึกษา ชุดนี้มี 1 ที ม มีคุณสมบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดทาสารสนเทศและเป็นฝ่าย
สนับสนุนในสถานศึกษา
ขั้นที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาประชุมร่วมกับ Cream Team จัดทา Work Shop แปลงนโยบายลงสู่
สถานศึกษาโดยค้นประเด็นนโยบายมาเชื่อมต่อกับภาระงาน และการเรียนการสอน จัดกลุ่มประเด็นมาสังเคราะห์
แล้วจัดทาโครงการตามประเด็นต่าง ๆ
ขั้นที่ 3 ผู้บริหารและ Cream Team นาผลการ Work Shop มาประชาพิจารณ์กับกลุ่มบุคลากรครู
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้เสีย แล้วกลุ่ม Cream Team นาไปแก้ไขปรับปรุง
ขั้นที่ 4 ผู้บริหารสถานศึกษาประชุมบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจต่อแผนปฏิบัติงาน
และโครงการที่จัดทา พร้อมทั้งสร้างกลุ่ม Dream Team Secretary Team และจัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 5 กลุ่ม Dream Team ดาเนินการ Work shop เพื่อบูรณาการรายวิชาในส่วนที่เป็นการ
ปฏิบัติร่วมกับกิจกรรมโครงการแล้วทาแนวปฏิบัติโดยใช้หลักการ PDCA
ทั้ง 5 ขั้นตอน ดาเนินการต้นปีงบประมาณที่ยังไม่มีการเรียนการสอน
ขั้นที่ 6 ดาเนินตามโครงการต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะผู้เรียน ซึ่งเป็นทักษะชีวิต ทักษะภาษา
ทักษะการสื่อสาร ทักษะวิ ชาชีพ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 พัฒนา
ทักษะการคิด วิเคราะห์ และการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยอย่างง่าย
ในขั้นตอนนี้ Dream Team จะทาการประเมินแล้วเก็บผลการดาเนินงานไปจัดทารายงานตามรายวิชาที่
รับผิดชอบ Cream Team จะประเมินภาพรวมของการดาเนินงาน Secretary Team จะเก็บรายงานผลการดาเนินงาน
ขั้นที่ 7 AAR (After Action research) ทีมงานทุกทีมต้องดาเนินการ Focus Group ทีมงานของตนเอง
ในประเด็นเกี่ยวกับการตั้งทีมงาน การดาเนินงานของทีมงาน และผลการดาเนินงานพร้อมกับการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องกับนโยบาย และการจัดการศึกษาแล้วรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นที่ 8 Secretary Team จัดทารายงานผลการดาเนินงานสถานศึกษา แจ้งในที่ประชุมบุ คลากรเพื่อ
รับทราบผลการดาเนินงานในภาพรวมร่วมกัน

สรุป
การดาเนินงานรูปแบบ TISS Model เป็นการบริหารงานโดยบูรณาการนโยบาย ภาระงานและการเรียน
การสอนให้ ออกมาในรูป โครงการโดยมี เ ป้ า หมายสนองตอบนโยบายทุ กระดั บ เป็ น การจั ด กิจ รรมที่ ทุ ก คนใน
สถานศึกษาต้องร่วมดาเนินการ แต่แบ่งแยกเป็นกิจกรรมย่อยตามกลุ่มที่มีภาระงานหรือมีส่วนได้เสียที่สาคัญอย่างยิ่ง
คือเป็นการลดภาระงานของผู้สอนที่ต้องทาหลายอย่างเพียงคนเดียว เกิดการทางานแบบมีส่วนร่วม มีผู้ช่วยคิด
ช่วยประเมิน ทาให้ครูมีความสุขกับการทางานโดยไม่คิดว่าเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น
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การบริหารสถานศึกษาสู่การศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0
Schools educational administration to Thailand 4.0 Education era

ผู้วิจัย

ดร.จุรีย์ สร้อยเพชร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอ การบริหารสถานศึกษาของการศึก ษาไทยในยุค THAILAND 4.0
เพราะการบริหารสถานศึกษานับเป็นกลไกสาคัญและเป็นตัวแปรสาคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมี
อิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหาร ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีลักษณะผู้นาใน
ศตวรรษที่ 21 ต้องมีศิลปะการบริหารจัดการที่ทั นสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง และครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องใช้
เทคโนโลยีและการสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักคิดและนักพัฒนา ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ทันต่อยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ให้เด็กสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ที่สามารถพัฒนานวัตกรรม
ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เป็นเด็กที่มีคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เพื่อการบริหาร
สถานศึกษาให้ประสบผลสาเร็จ สามารถสนองตอบต่อการแข่งขัน และทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นการจัดการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0
คาสาคัญ : การบริหารสถานศึกษา, การศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0
Abstract
This article is intended to present school administration of Thai education in the era
THAILAND 4.0 because the administration of educational institutions is considered an
important mechanism. Besides,it is an important variable in the management of education
to have the highest quality and influence on the quality of the results arising from the
administration. Thailand is stable, prosperous, sustainable, is a Thai education in the era of
Thailand 4.0 in order to bring Thailand into the 21 st requires technology and creation for
learners to be thinkers and developers wich is the core of promoting learning to keep pace
with the changing era, allowing children to create and develop knowledge on their
own.That can develop various innovations to meet the needs of society which is a child
with Thai children in the 21st century for the management of educational institutions to be
successful and able to respond to the competition and modernize with the changing world.
Thailand is stable, prosperous, sustainable, is a Thai education in the era of Thailand 4.0 in
order to bring Thailand into the 21 st century society
Key Word : School management Thai education in the ere 4.0
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บทนา
การจั ดการศึ กษาในยุ คที่ มี การเปลี่ ยนแปลงทางด้ าน สั งคม เศรษฐกิจ วั ฒนธรรม และการเมื อง ในยุ ค
เทคโนโลยีสารสนเทศไร้พรมแดน ต้องอาศัยการบริหารจัดการศึกษา ที่สถานศึกษามีบทบาทสาคัญที่สุดในการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนโดยตรง ผู้บริหาร
สถานศึกษาในฐานะผู้นาทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่สาคัญในการบริหารงานของสถานศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ผู้บริหารจึงจาเป็นต้องมีเทคนิคและวิธีการบริหารหลากหลายรูปแบบ สามารถนาไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด และเกิดผลสาเร็จขององค์กร การปฏิรูปการศึกษาจาเป็นต้องใช้
ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นาทางวิชาการ มีความเป็นเลิศส่วน
บุคคล แสวงหาความรู้ การบริหารจัดการสมัยใหม่ มาบริหารสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0
ซึ่งปัจจุบันองค์ความรู้ ใหม่ๆในศาสตร์ต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยการนาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และได้มีการปรับการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิม พ์และสื่อดิจิทัล ผสมกับการทางานเป็นกลุ่มและ
ปรับการสอนให้มีแนวทางที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนผ่านรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถตอบโต้กับผู้เรียนได้
(Interactive learning) รวมทั้งการนาสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาการ
เรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งคลาวด์ (Cloud) เป็นต้นเหตุทาให้รูปแบบการศึกษากลับด้าน (Flipped model) จึงได้
เข้าสู่ยุคระบบการศึกษา 4.0 อย่างแท้จริง ผู้สอนต้องเข้าใจผู้เรียนยุคใหม่ ในเรื่องรูปแบบของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
การเรียนที่เปลี่ยนไปการเข้าสังคมแบบใหม่ การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ความรู้ล่องลอยอยู่บนคลาวด์
ความรู้ที่เป็นเนื้อหา มองเห็นง่าย ซึ่งต้องใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ทฤษฎีการ
การเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม Cognitivism ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ทฤษฎีการเชื่อมโยง
(Connectivism) (ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ และคณะ, 2559, หน้า 6) ดังนั้น การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลโมเดลจึงเป็นการ
เรียนรู้ไปสู่การค้นหา ใช้ขุมความรู้ดิจิทัล ความรู้บนคลาวด์เป็นหัวใจของการศึกษายุคใหม่ ต้องเน้นทักษะมากกว่า
เนื้อหา การศึกษาต้องสนุก ซึ่งความสนุกต้องเป็นตัวนาและสาระเป็นตัวตาม โดยที่ผู้สอนเป็นผู้บรรยายหรือสอน
หนังสือ ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลอีกที สอนได้ทันทีโดยเข้าถึงกลุ่มข้อมูล จากความรู้ในคลาวด์ได้ง่ายและเร็ว
มาก ถ้าผู้สอนมีเนื้อหาถูกต้องข้อมูลแม่นเพราะได้ถูกตรวจสอบแล้ว (ยืน ภู่วรวรรณ, 2558, หน้า 135) จากนโยบาย
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงจาเป็นที่ต้องมีการ
ปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับทิศทางของนโยบาย ซึ่งจะ
นาไปสู่ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ บทบาทของการศึกษา
ไทย 4.0 จึงเป็นกุญแจสาคัญ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาไทย 4.0 ในทุกรูปแบบ เพื่อนาพาประเทศไทยสู่สังคมยุคศตวรรษที่ 21

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจา
ชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช
อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่าง
มั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความ
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เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ ของชาติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยที่ความมั่นคงเป็นรากฐานของทั้ง 3 ประการที่จะทาให้เกิดความมั่งคั่ง
และยั่งยืนได้ (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2560, หน้า 24)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2575 ได้กาหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัด
การศึกษาตามแนวทางของแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้กาหนดให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักการดังกล่าวต้องเกิดการหลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองโดยใช้
หลักการบริหารจัดการให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ต้องมีวิสัยทัศน์ใน
การบริหารจัดการการศึกษาให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างผลการจัดการจัดการให้เกิดกับผู้เรียน เป็นแกนใน
การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดาเนินการตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด เพื่อให้บรรจุตามวิสัยทัศน์การจัดการศึกษา ต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ในสถานศึกษาที่ต้องอาศัยการทางานเป็นทีม ซึ่งองค์การด้านการศึกษาปัจจุบันต้องเข้าใจว่าการทางานเป็น ทีมเป็น
วิ ธี ก ารที่ ไ ด้ ผ ลมากที่ สุ ด ในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ผ ลในการท างาน ถ้ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามุ่ ง ปรั บ คุ ณ ภาพ
ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ต่อกันระหว่างสมาชิกของกลุ่มบุคลากร และมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกับงานที่กาลังทา
จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการของสถานศึกษาเป็นการสร้างพื้นฐานสาคัญ
เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในการทางานเป็นทีม และสามารถนาไปสู่การพัฒนาทีมงานได้โดยต้องอาศัยเทคนิค
วิธีการหลายอย่างที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็ง และพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาใช้
หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและบุคลากรในสถานศึกษาเน้นหลักการทางานเป็นทีม ก็จะทาให้สถานศึกษา
ปฏิบั ติงานเป็ นไปตามเป้า หมายที่กาหนดไว้ สามารถสนองการด าเนิ น งานตามยุท ธศาสตร์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ เพื่อประโยชน์ของการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ไปสู่เป้าหมายประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านการศึกษาที่มีศักยภาพสูงต่อไป

ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่ (Modern Management Theory or Behavioral Approach to
Management)
ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่ที่พึงนามาใช้ในการบริหารสถานศึกษา จากแนวคิดใหม่ของนักวิชาการและนัก
บริหารคือ ความพยายามเพิ่มประสิทธิภาพองค์การ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ
1) ทฤษฎีระบบ (System Theory)
Chester I. Barnard (1938) Barnard ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพฤติกรรมศาสตร์ (Behavior
science) เขาเป็นประธานของบริษัท New Jersey Bell ในปี ค.ศ. 1927 เขาใช้ประสบการณ์ในการบริหารงานและการ
ทางาน ความรู้ทางด้านสังคมวิทยา ปรัชญา สร้างทฤษฎีชีวิตทางด้านองค์การขึ้นแนวคิดของ Barnard คือ
- องค์การ เป็นโครงสร้างทางสังคม (Social structure) เป็นที่รวมของกายภาพ (เกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต)
ชีวภาพ บุคคล และสังคม ซึ่งมีความสลับซับซ้อน และมีพลวัต (แรงและผลของแรง)
- การบริหาร จัดการต้องเป็นไปทั้งระบบ (wholes) มากกว่าเป็นส่วน ๆ (piece by piece) ดังเช่นนัก
ทฤษฎีสมัยก่อน เขาได้เน้นเรื่องราวทางด้านจิตวิทยาองค์การ ซึ่งนับได้ว่าเป็นทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม่
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- พฤติกรรมศาสตร์ (Behavior science) เห็นว่า คนคือหัวใจของการผลิต เทคโนโลยี กฎที่ทางานหรือ
มาตรฐาน ไม่ได้เป็นหลักประกันผลงานที่ดีเสมอไป แต่ผลงานที่ดีจะมาจากการจูงใจคน
- ระบบ (Sytem) หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องพึ่งพากัน และรวมกันเป็นหนึ่งเดียว เช่น ร่างกาย
- ระบบบริหารจัดการ (Management system) หมายถึงส่วนต่าง ๆ จานวนหนึ่งที่สัมพันธ์และขึ้นอยูต่ อ่
กันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ให้สาเร็จตามความต้องการ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความสามารถ และความอ่อนไหว ในความรู้สึกของผู้บริหาร จะช่วยให้พนักงานมีความ
ร่วมมือนาไปสู้ผลผลิตที่สูง และจะต้องบริหารทั้งระบบไม่เพียงแต่มนุษยสัมพันธ์เท่านั้น
- การสื่อสาร (Communication) เป็นส่วนสาคัญขององค์การ เพราะจะเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างความ
ยินดีที่จะรับใช้กับเป้าหมายขององค์การความยินดีที่จะรับใช้ของเอกบุคคลการ สื่อสารข้อมูล เป้าหมายขององค์การ
แนวคิดเรื่องระบบทั่วไป Bertalanffy บิดาแห่งทฤษฎีระบบทั่วไป (General systems Theory) อธิบายว่า
ถ้าต้องการสิ่งที่รวมกันเป็นส่วนใหญ่ ต้องทราบส่วนย่อยต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยนั้น นักทฤษฎีแนว
นี้ เห็นว่าโลกประกอบด้วยระบบต่างๆ มีลาดับชั้น จากระบบเฉพาะเจาะจง ไปสู่ระบบที่มีลักษณะทั่วไปนอกจากจะ
มองเป็นระดับแล้ว องค์การยังแบ่งเป็นระบบปิด (Closed system) คือระบบที่พึ่งตนเองได้ และระบบเปิด (Open
system) คือระบบที่ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมเพื่อความอยู่รอด
2) ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์ (Situation or Contingency Approach) ทฤษฏีนี้เห็นว่าการ
บริหารจัดการย่อมขึ้นกับสถานการณ์ เป็นลักษณะทฤษฎีที่ ประนีประนอม ระหว่าทฤษฎีระบบเปิดกว้าง และเป็น
นามธรรม กับความเชื่อที่ว่าการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์โดยเฉพาะ และไม่มองกว้างเหมือนทฤษฎี
ระบบ ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์ เป็นวิธีวิเคราะห์ที่กระทาในระดับที่เหมาะสม สามารถพิจารณาปัญหาได้ดี
ไม่กว้าง หรือเฉพาะจุด เกินไป มีความสมดุลระหว่างหลาย ๆ ด้าน คือสามารถพิจารณาปัญหาได้กระจ่างและง่าย
สามารถใช้หลักวิชาอย่างถูกต้องเหมาะสม และยังสามารถพิจารณาสิ่งที่ยุ่งยาก สับสน ไม่ชัดเจน ไปพร้อมกัน
ทฤษฎีนี้ สามารถรับรู้ปัญหาที่ยุ่งยากสับสน ช่วยในการเชื่อมโยงทฤษฎีการบริหารที่เป็นศาสตร์ วิชาการ
สามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้โดยตรง ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจว่าจะใช้เทคนิคอะไร อย่างไรบริหาร จึงจะให้
องค์การบรรลุผลสาเร็จ

การศึกษาไทยในยุคThailand 4.0
การเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการเข้าสู่ยุคที่ประเทศไทยต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง ไม่ต้องพึ่งจาก
ต่างชาติ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้ายทายสูงมากๆ ทาอย่างไรเราจะพัฒนานวัตกรรมเป็นของตนเองได้ทั้งๆ ที่เรามีทรัพยากรที่มี
อยู่ในประเทศมากมาย ถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามาช่วยระดมความคิดในการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ไทยแลนด์
4.0 ดังนั้นแต่ละกระทรวงจึงมีสโลแกนของตัวเองต่อด้วย 4.0 กระทรวงศึกษาฯเองก็มีสโลแกน “การศึกษา 4.0”
ในยุค Education 4.0 ที่การเรียนการสอนมุ่งสอนให้ผู้เรียน สามารถนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบน
โลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพั ฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ดังนั้น
การศึกษายุคใหม่ต้องเน้นแสวงหาการเรียนรู้ได้เอง อย่างท้าทาย สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เดิม คิดและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้ เหมาะกับตนเอง สังคม ตามสถานะการณ์ การจัดการศึกษา 4.0 จึงต้อง
น าเอาหลั ก การ เกี่ ย วกั บ ยุ ค สมั ย ใหม่ ที่ ต รงความสนใจของ ชนพื้ น เมื อ งดิ จิ ทั ล ที่ มี ชี วิ ต ในโลกไซเบอร์
ซึ่งประกอบด้วยการจัด การศึกษาที่ก่อให้เกิด การทางานร่ว มกันบนไซเบอร์ โดยใช้ขีดความสามารถของระบบ
เชื่อมโยงทางฟิสิคัลกับไซเบอร์ ที่มีอุปกรณ์สมัยใหม่ช่วย เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ
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คุณลักษณะผู้บริหารไทยในศตวรรษที่ 21
Chowdhury ผู้ซึ่งมีตาแหน่งเป็น Executive Vice President ของ American Supplier Institute ได้
เขียนวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2561) - 111 - หนังสือเรื่อง “Management 21
C: New Vision for the New Millennium” ในปี ค.ศ.2000 ได้กล่าวว่า ศิลปะการบริหารจัดการมีการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว ผู้นาในศตวรรษที่ 21 ต้องมีคุณสมบัติเป็นนักฝัน ทะนุบารุง และ มีความพยายามอย่างหนักที่จะทาฝันให้
เป็นจริง เขาได้ระบุคุณสมบัติผู้นาไว้ 4 ประการ คือ
1) เป็นนักสื่อสารที่ดีกับผู้คน (Peopestic Communication)
2) สามารถสร้างอารมณ์และความเชื่อ (Emotion and Belief)
3) มีทักษะรอบตัว (Multi-skilled Leadership) และ
4) เป็นนักคิดเรื่องใหม่ ๆ (Next Mentality) ส่วน James M. Kouzes and Barry S. Posner กล่าวว่า
ผู้นาจะต้องมองไปในอดีตและสามารถมองไปในอนาคต หมายถึง ผู้นาต้องทบทวนประสบการณ์ในอดีตเพื่อนาไปใช้
ในอนาคต โดยผู้นาจะต้องมีความน่าเชื่อถือใช้ระบบการนาในทุกระดับสร้างความท้าทายมุ่งเน้นอนาคตทางานเป็น
ทีมสร้างตานานให้คนกล่าวถึง และสุดท้ายผู้นาจะต้องดูแลคนด้วยใจ (มารวย ส่งทานินทร์, 2557)

คุณลักษณะครูไทยในศตวรรษที่ 21
บทบาทของครูในศตวรรษที่ 21 นั้น ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับ คุณลักษณะสาคัญ 7
ประการไว้ มีดังนี้
1. สร้างและบูรณาการความรู้ได้ ครูจะต้องสามารถบูรณาการความรู้ต่างๆที่มี มาใช้ในการสร้างสรรค์และ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
2. มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ ครูจะต้องสอนให้เด็กมีทักษะกระบวนการคิด โดยสามารถคิด
วิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์
3. มีวิสัยทัศน์และตกผลึกทางความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียน ครูจะต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์
เน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ โดยการส่งเสริมการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้เด็กตกผลึกทางความคิดได้ด้วย
ตัวเอง และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
4. ครูต้องรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ มีทักษะใหม่ ๆ พร้อมทั้งชี้แนะข้อดีข้ อเสียให้ผู้เรียนได้ ครูจะต้อง
สามารถใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาได้หลากหลาย และสามารถชี้ให้เด็กเห็นถึงข้อดีข้อเสีย และการใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ อย่างเหมาะสม
5. มีทักษะการสอนเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพและสร้างผลงานใหม่ ๆ ครูจะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็ก
ตามวัยและให้เด็กพัฒนาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของเด็กและเน้นให้เด็กเปลี่ยนจากเป็นผู้รับ กลายเป็นผู้พัฒนาและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่
6. ต้องเข้มแข็งในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และชักชวนให้คนอื่น ๆ ทาเพื่อสังคม ครูจะต้องยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ รักษาคุณธรรมจริยธรรมและเป็นบุ คคลหนึ่ งในสังคมที่ช่ วยให้สมาชิกในสังคมนั้น ๆ มี
แนวทางในการปฏิบัติตนต่อตนเองแปละสังคมที่เหมาะสม
7. มีบทบาทนาด้านการสอนและวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและในวิชาชีพร่วมกับผู้บริหารมาก
ขึ้น ครูจะต้องมีบทบาทต่อการส่งเสริม พัฒนา และประเมินผลการเรียนรู้และวิชาชีพในโรงเรี ยนร่วมกับบุคลากร
ผู้บริหารและชุมชน
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สรุปได้ว่าลักษณะของครูในยุคศตวรรษ 21 นั้น เรื่องของการใช้เทคโนโลยีและการสร้างให้ผู้เรียนเป็นนัก
คิดและนักพัฒนา ถือเป็นหัวใจหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ครูจะเป็น
ผู้สอนอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ จะต้องให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย โดยที่ครูออกแบบการเรียนรู้ เป็นผู้
แนะนา และอานวยความสะดวก ในการเรียนรู้ให้กับเด็ก ทั้งนี้เพื่อให้เด็กสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้
ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการสร้างสรรค์ด้วยตัวเองนี้คือแนวทางสาคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ถึงเวลาแล้วที่ต้องสร้างให้เกิด
ขึ้นกับการศึกษาไทย 4.0

คุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
ความต้องการกาลังคนยุค 4.0 หลัก 3Rs x 8Cs เด็กไทยในฝัน โดยสภาการศึกษา
3Rs = การอ่านออก/ การเขียนได้/ การคิดเลขเป็น
8Cs = คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีทักษะในการแก้ปัญหา/ ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม/ ทักษะความร่วมมือและการทางานเป็นทีม ภาวะผู้นา/ ทักษะด้านความเข้าใจความต่างของ
วัฒนธรรม กระบวนทัศน์/ ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการสื่อสาร/ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร/ ทักษะอาชีพและการเรียนรู้/ ความมีเมตตา วินัย คุณธรรมและจริยธรรม
เมื่อแนวโน้มการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นที่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม แล้วการศึกษาของประเทศควรจะ
พัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในยุค “ประเทศไทย 4.0” เมื่อการเข้าถึงเนื้อหาความรู้มี
ลักษณะเปิด เข้าถึงได้ง่าย การแสวงหาความรู้จึงทาได้เร็ว เด็ก เยาวชนยุคใหม่ มีลักษณะเป็น ชนพื้นเมืองดิจิทัล Digital
native ทาให้การเรียนการสอนแบบเก่าในห้องเรียน ที่ใช้วิธีการท่องจาเนื้อหา ตามแผนการสอน ตามกรอบหลักสูตร
หรือทาโจทย์ ทาข้อสอบแบบเดิมจึงไม่เหมาะกับการศึกษายุคใหม่ ด้วยปัจจัยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทาให้เห็นถึง
ความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางการจัดการศึกษา คนที่จะเป็นกาลังในการพัฒนาชาติในยุค 4.0 นอกจาก
จะต้องมีทักษะจากความรู้ตามหลักสูตรที่ได้จดจาร่าเรียนมา (Cognitive skills) ส่วนหนึ่งแล้วยังต้องมีทักษะอีกส่วน
หนึ่ง คือทักษะที่ได้จากการทางานของมันสมองส่วนหน้า วิ่ งมาจากการหล่อหลอมฝึกฝน (Non-Cognitive skills)
ปฏิบัติให้เป็นคนไม่มักง่าย รู้จักใช้ความคิดใคร่ครวญ ไตร่ตรอง แสวงหาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างสรรค์แนวทางใน
การพิชิตแก้ปัญหา มีความมุ่งมั่นบากบั่นไม่มักง่าย ถือว่าเป็นคุณลักษณะที่จาเป็นต้องปลูกฝังให้กับเยาวชนทุกคน
นอกเหนือไปจากการให้ความรู้เนื้อหาวิชาในตาราเรียน ที่เรียกว่า พุทธิศึกษา พลศึกษา จริยศึกษา และหัตถ-ศึกษา เป็น
ทักษะที่ทุกคนต้องมีและจะต้องสร้างขึ้น โดยการหล่อหลอมฝึกให้ทาจนชานาญจนติดเป็นนิสัยที่แสดงออกโดยอัตโนมัติ
คาว่า จิตตะ มานะ วิริยะ อุตสาหะ เป็นเพียงความรู้ที่เราสอนให้จดจา แต่เราไม่เคยปลูกฝัง ในยุคนี้ครูอาจารย์ใน
สถานศึกษาทุกระดับ จะต้องทาหน้าที่ให้ครบทั้งสองส่วน คือให้ความรู้และปลูกฝังนิสัยที่เกิดจากการพัฒนาทักษะต่ าง
ๆ ของสมองส่วนหน้า โดยอาศัยกระบวนการสอน และการฝึกให้ทาซ้า ๆ ให้มีความมุ่งมั่นบากบั่นมานะไม่ย่อท้อง่ายๆ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากองค์ความรู้ผ่านทางนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง
ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน จึงต้องนาแนวคิด Education 4.0 ไปใช้ในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยี
แสวงหาความรู้ ต่อยอดองค์ความรู้ และเป็นการศึกษาสู่อนาคต ที่เน้นการผลิตคนไปสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างแท้จริง
ถ้าเป็นไปตามไทยแลนด์ 4.0 ประเทศจะต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง การศึกษา 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของ
ไทยแลนด์ 4.0 ที่จะทาให้เกิดความสาเร็จ ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะครูต้องปรับการเรียนการสอน
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) และ Active Learning มาใช้ในการเรียนการสอน ผู้บริหารต้องเป็นผู้นาทาง
วิชาการ การปฏิรูปการศึกษาต้องเน้นที่ห้องเรียน โรงเรียนทุกโรงเรียนต้องมีมาตรฐานเดียวกัน ภายใน 10 ปี
ประเทศไทยต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง
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บทสรุป
การบริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 ที่ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพที่มี
คุณลักษณะผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ที่มีวิสัยทัศน์ นาความรู้ด้านการบริหารสมัยใหม่มาบริหารสถานศึกษา
ให้นาไปสู่กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่มีวิสัยทัศน์ ให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นั้นการบริหารสถานศึกษา
นับเป็นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยใน ยุค Thailand 4.0 ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้
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The Rhetorical Vision of Climate Change : An Application of the Structural Concepts of
Symbolic Convergence Theory
Sean Henry San Buenaventura

บทคัดย่อ
ผู้คนจำนวนมำกมีควำมเชื่อว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิ ำกำศที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว เป็นผลมำจำกกำรกระทำ
ของมนุษย์ ผลสืบเนื่องจำกกำรศึกษำสำรคดีเรื่อง An Inconvenient Truth ของ เดวิส กุ๊กเกนไฮม์ ในปี พ.ศ.2549
ที่แสดงนำโดยอัล กอร์ จึงถือได้ว่ำเป็นกำรจุดประกำยควำมสนใจหลักสำหรับประเด็นนี้ รวมถึงงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์
ผลงำนกำรศึกษำเชิงวิชำกำร บทควำม ข่ำว รำยกำรโทรทัศน์ วิดีโอจำกสื่อออนไลน์ และกำรโต้วำทีต่ำงๆ ได้นำไปสู่กำร
สร้ำงวิสัยทัศน์ เชิงวำทศิลป์ หรือ Rhetorical vision ซึ่งเป็นหนึ่งในเสำหลักของทฤษฎี Symbolic Convergence
Theory ของ เออเนส บอร์แมน (2515) ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพโดยกำรแยกคำกล่ำวจำกบทควำม
ออนไลน์และเว็บไซต์ โดยแบ่งประเภทด้วยหลักกำร structural elements ที่ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์เชิงวำทศิลป์ หรือ
Rhetorical vision ออกเป็ นหมวดหมู่ ได้ แก่ namely, dramatis personae, plot line, scene, sanctioning
agent และ rhetorical vision master analogues (คลำแกนและชิลด์, 2539) ซึ่งสรุปผลกำรค้นพบเหล่ำนี้ชี้ให้เห็นว่ำ
บทควำมและรำยงำนออนไลน์นั้น เต็มไปด้วยควำมหมำยที่สอดคล้องกับองค์ประกอบดังกล่ำวได้เป็นอย่ำงดี
Abstract
Many people genuinely believe that Climate Change is occurring, is a matter of urgency
and is a result of anthropogenic activity, without having done any rigorous study on the
subject. This is due to their acceptance of the messages they hear from the media. Davis
Guggenheim’s 2006 documentary, An Inconvenient Truth, featuring Al Gore could be
considered the spark that ignited mainstream interest in this environmental issue. A countless
number of scientific reports, academic studies, news articles, TV programs, online videos and
debates have led to the formation of a rhetorical vision, one of the main pillars of Ernest
Bormann’s Symbolic Convergence Theory (1972). I began a qualitative analysis by extracting
statements from online articles/websites and classifying them under one of the structural
elements that comprise a rhetorical vision, namely, dramatis personae, plot line, scene,
sanctioning agent and the rhetorical vision master analogues (Cragan & Shields, 1996). The
findings suggest that online articles and reports are teeming with messages that fit satisfactorily
into the aforementioned structural elements.
Keywords : Symbolic Convergence Theory, Rhetorical Vision, Climate Change, Global Warming
Introduction
In an online survey (http://www.debate.org) on the question, ‘Is global climate change
man-made?’, 60 percent answered ‘yes’ and 40 percent said ‘no’. With the burden of proof on
the ‘yes’ side, it made me wonder what led the 60 percent to adopt this belief. Very few
believers have actually gone deep into the ocean to observe coral bleaching or traveled to the
poles to watch an iceberg melt. Therefore, ideas on changing weather patterns would have to
be introduced by organizations through the media. While data collection and analysis starts
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with scientists, it is via media channels that messages are propagated to the masses.
Information from experts or well-known institutions is particularly persuasive. In their report
Climate Change 2014: Synthesis Report Summary for Policy Makers (http://www.ipcc.ch), the
International Panel on Climate Change (IPCC) cited that ‘recent anthropogenic emissions of
greenhouse gases are the highest in history...driven largely by economic and population
growth.’ The United Nations Sustainable Development Goals on Climate Change
(https://www.un.org) calls for people to ‘combat climate change and its impacts.’ The
Environmental Protection Agency (https://www.epa.gov) states that greenhouse gases
‘produced by human activities have caused an overall warming influence on the Earth’s
climate since 1750.’
Literature
Symbolic Convergence Theory (SCT) is a message-centered theory with roots in Ernest
Bormann‘s fantasy theme analysis which he used to study communication in small groups
(Bormann, 1972; Bormann, 1982). Fantasy theme analysis (Wood, 2004) works as a type of
rhetorical analysis that looks into a group’s shared consciousness. When individuals share
common fantasies, they become a cohesive group, and Bormann calls this phenomenon
symbolic convergence (Bormann, 1985). He proposed a link between the dramatic imagery
members use when they talk to each other and the degree of group consciousness and solidarity
(Griffin, 2003). SCT explains how people come together to share a common symbolic reality
(Cragan & Shields, 1996). Over time it evolved into a general theory of communication
(Olufowote, 2006). The theory contains six epistemological assumptions (Bormann, 1972): (1)
Meaning, emotion, and motive for action are the manifest content of a message; (2) Reality is
created symbolically; (3) Fantasy theme chaining creates symbolic convergence that is
dramatistic in form; (4) Fantasy Theme Analysis is the basic method to capture symbolic
reality; (5) Fantasy themes occur in and chain out from all discourse; (6) the three master
analogues, the righteous, social and pragmatic, compete as alternative explanations of symbolic
reality. People’s words or actions form a symbolic reality into a composite drama called a
rhetorical vision when a set of integrated fantasy themes is voiced repeatedly across much
larger populations. ‘As people begin to share and extend fantasy explanations of people's
actions, things, objects, and events, they build up a composite dramatistic explanation of reality
that is filled with heroes, villains, plotlines, scenic description and sanctioning agents for
maintaining and promulgating the rhetorical vision’ (Shields & Preston, 1985, p. 103).
Method
I extracted statements and quotes from online news articles, reports and publications,
with the majority published in late 2018, and placed them in tables. I attempted to categorize
the samples into common themes that would fit into one of the five main structural elements,
namely dramatis personae, plot line, scene, sanctioning agent, and the three master analogues.
Table 1 Dramatis Personae: ‘people are the main culprits of climate change.’ This refers to
characters that make a rhetorical vision seem real. Table 2 Plot Line: ‘the Earth has been
warming since the industrial age, and weather patterns are becoming more extreme.’ Plot line
details the actions committed in a rhetorical vision. Table 3 Scene: ‘melting ice caps, drying
rivers, hotter oceans.’ Scene refers to the location of the actions. Table 4 Sanctioning Agent:
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‘scientists offer evidence of humans causing climate change, experts speak out on the issues,
and surveys show a great percentage of people share the same belief.’ It functions to legitimize
the symbolic reality and justify the rhetorical vision. Table 5 Righteous Master Analogues: ‘it
is wrong to cause damage to the planet and to harm ourselves.’ This establishes whether
something is right or wrong, just or unjust, moral or immoral. Table 6 Social Master Analogue:
‘the issues regarding climate change are causing division between people.’ It stresses on human
relations such as family ties, friendship, trust, or humaneness. Table 7: Pragmatic Master
Analogue: ‘there are practical measures that can be taken to arrest climate change or limit its
long-term effects.’ This looks at utility, practicality or cost effectiveness.
Findings
Table 1 Dramatis personae: people are the main culprits of climate change
Climate-warming trends over the past century are extremely likely due to human activities
(National Aeronautics and Space Administration, n.d., para.1).
Humanity is the major influence on the global climate change observed over the past 50 years
(American Geophysical Union, n.d., para.1).
Our AMA...concurs with the scientific consensus that the Earth is undergoing adverse global
climate change and that anthropogenic contributions are significant (American Medical
Association House of Delegates, n.d., p.2).
Table 2 Plot line: the Earth has been warming since the industrial age, and weather
patterns are becoming more extreme
Earth’s surface has been successively warmer in each of the last three decades (The Geological
Society of America, 2015, April, para.3).
...with eight of the 10 most destructive hurricanes of all time having happened in the last 10
years (Department of Energy, n.d., para.1).
‘However, since the late 1970s, storms making landfall have become 15 percent more intense
and their destructive power has increased by about 50 percent,’ Hieber Girardet said on Friday
(Taylor, 2018, September 21, para.8).
Table 3 Scene: melting ice caps, drying rivers, hotter oceans
If that happens, the world could see a mass die-off of coral reefs, worsening water and food
shortages and increased wildfires and droughts (Erdman, 2018, October 8, para.4).
...climate change will lead to drier soils and reduce tree photosynthesis and growth in forests
(University of Minnesota, 2018, October 9, para.1).
Warming above that threshold, the scientists write, could trigger the near-total loss of the world’s
tropical coral reefs and the collapse of ice sheets… (Grandoni, 2018, October 9, para.3).
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Table 4 Sanctioning agent: scientists offer evidence of humans causing climate change, experts
speak out on the issues, and surveys show a great percentage of people share the same belief
Thousands of the world’s leading climate experts have grown clearer…that climate change is
occurring as a result of human actions (Harvey, 2018, October 5, para.8).
Indeed, climate change has long been on the military's radar (Ross, 2018, October 1, para.6).
Scientists have painted a stark picture of what the world will look like by 2040 if we fail to
keep global warming below 1.5 degrees Celsius this century (Smith, 2018, October 9, para.14).
Table 5 Righteous Master Analogue: it is wrong to cause damage to the planet and to
harm ourselves
... if we continue to burn fossil fuels and put carbon pollution into the atmosphere, we are
going to continue to warm the surface of the Earth (Baldwin, 2018, August 7, para.2).
...climate change will influence livestock production and thus food security (Brehaut, 2018,
September 25, para.6).
Climate scientists have understood for decades that unchecked, man-made global warming will
wreak havoc on human civilization (Worland, 2018, October 8, para.1).
Table 6 Social Master Analogue: the issues regarding climate change are causing division
between people
Indeed, 62 percent of Americans never talk to their friends and family about climate change.
Less than half hear about climate change in conversations on a regular basis (Albritton, 2018,
March 6, para.3).
The potential costs of climate change, already the subject of heated debate, may actually be
understated (Cowen, 2018, September 26, para.1).
The result is that we are not taking enough steps to slow or reverse the process...Either we don’t
want to change our lifestyles, or we think it won’t matter (Smyer, 2018, October 8, para.10).
Table 7 Pragmatic Master Analogue: there are practical measures that can be taken to
arrest climate change or limit its long-term effects
...more than 65[million] new low-carbon jobs could be created...700,000 premature deaths
from air pollution could be avoided every year by government action on climate change
(Harvey, 2018, October 5, para11).
...most countries can achieve 75 percent to 90 percent of their individual 2050 2°C Paris
Agreement targets using proven and generally accepted technologies (Revere Journal, 2018,
October 5, para.2).
The Paris agreement has set a course for us that, if we follow, and if we improve on that
agreement in the years ahead, we can prevent the worst impacts of climate change from
occurring (Baldwin, 2018, August 7, para.17).
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Discussion
A March survey by Gallup Poll (Mosier, 2016, October) revealed that 64 percent of
people in the United States were concerned a ‘great deal’ or ‘fair amount’ about climate
change. A 2016 study on Nature Climate Change (https://www.nature.com) examined the
variables relating to acceptance or skepticism of anthropogenic climate change. Results showed
that political affiliation was the most significant demographic correlate of climate change belief
or disbelief. Surveys by Pew Research Center (http://www.pewresearch.org) in spring 2015
found that a global median of 51 percent said climate change was already causing harm, while
another 28 percent believed it will do so in succeeding years. Pew Global
(http://www.pewglobal.org) suggested a majority of those polled wanted policy implemented
to deal with greenhouse gases and believed people had to make changes in lifestyle to reduce
climate change. Scientific American (https://www.scientificamerican.com) reported
respondents trusted scientists the most for information on climate change, while their least
trusted source of information (for 31 percent of respondents) was mainstream media, followed
closely by environmental organizations (29 percent) and federal agencies (18 percent).
Conclusion
The Earth Day Network (https://www.earthday.org) tells its audience to ‘commit to
earth-friendly acts, make more sustainable choices, reduce your carbon footprint, conserve
energy...’ The tone of the message clearly implies that Climate Change is caused by humans.
From my observation, opinions that support the idea of a human-induced Climate Change seem
to dominate headlines over those that do not. There is a lack of balance with how mainstream
media covers opposing sides of the issue. In addition, those that openly argue against it are
labeled as climate change ‘deniers’, which is more of a judgmental term than a descriptive one.
McCombs and Shaw (1972) proposed that the news sets the agenda for the day though it does
not necessarily lead to the acceptance of a belief. I would, however, argue that agenda setting
done frequently and consistently could lead to acceptance of certain beliefs on the part of some
listeners though that would be a completely different study. Furthermore, people are often
prone to evaluating suggestions using convenient heuristic methods instead of going through
the laborious process of empirical analysis. Tversky and Kahneman noted that ‘reliance on
heuristics and the prevalence of biases are not restricted to laymen’ (Tversky & Kahneman,
1974, p. 1130). Finally, a rhetorical vision must go through a process of being created, shared
and sustained in the consciousness of those who are caught up in the symbolic reality until it
reaches decline and a final end. The Cold War (Bormann, Cragan, & Shields, 1996) is a good
example of a rhetorical vision that reached its terminus stage with the fall of the Berlin Wall
serving as its symbolic end. Other examples include The Great Depression of the 1930s and
Women’s Liberation. The rhetorical vision of Climate Change will eventually reach the end of
its life cycle even as environmental problems (unfortunately) persist.
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บทคัดย่อ
การบริห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เนชั่ น ภายใต้ กรอบปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง
กรณีศึกษา : บ้านทุ่งผึ้ง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวการณ์ของหมู่บ้าน และศึกษา
รูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมของหมู่บ้านภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยศึกษา ด้าน
สิ่งแวดล้อมทั่วไปและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลกระทบจากการประกอบอาชีพ วิธีดาเนินการวิจัยใช้การวิจัยแบบมี
ส่ ว นร่ว ม เครื่ องมื อในการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย แบบสอบถามความคิ ด เห็น เกี่ย วกับ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อม ซึ่ ง
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความเข้าใจในเรื่องการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบ
จากทางด้านการประกอบอาชีพ ผลการศึกษาพบว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านทุ่งผึ้ง พบว่ามีปัญหาคุณภาพ
ดินเสื่อมโทรม เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ ทาการเกษตรมานานจึงประสบปัญหาดินเสื่อมโทรมแต่
เดิมชาวบ้านไม่สามารถเพาะปลูกพืชผักทางการเกษตรได้เนื่องจากปัญหาโรคระบาดในพืชผักทางการเกษตรและดิน
มีความแห้งแล้งทาให้ผลผลิตของชาวบ้านติดโรคและปลูกพืชไม่ขึ้นเป็นจานวนมาก ปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข
มาเป็นเวลาหลายปี ประกอบกับชาวบ้านไม่มีความรู้ในการแก้ไขปัญหา ความช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐก็
เข้าไปไม่ทั่วถึงและไม่ตอบโจทย์ปัญหาที่ชาวบ้านประสบอยู่อย่างแท้จริง ในเมื่อชาวบ้านไม่มีความรู้ ความเข้าใจใน
การทาการเกษตรอย่างถูกวิธี ส่งผลให้ชาวบ้านหันมาใช้สารเคมีในการทาการเกษตรมากขึ้น ส่งผลทาให้หน้าดิน
เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆปลูกพืชทางการเกษตรได้ยากกว่าเดิม การดาเนินการวิจัยดังกล่าวได้ดาเนินการโดยการน้อม
นาเอาหลักการบริหารจัดการภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดาเนินงานร่วมกับ หมู่บ้านกลุ่มวิจัยจนได้
แบบอย่างการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางให้ หมู่บ้านและพื้นที่อื่นๆได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
คาสาคัญ : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจพอเพียง, การบริหารจัดการ
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Abstract
Environmental management under the Sufficiency Economy: A Case Study in
Thung Phueng village, Thung Chang district, Nan province. The study the situation of the
village community. A study on the environmental management of the village community
under the sufficiency economy philosophy. The management of the impact caused by the
occupation of the community. And to enhance knowledge in environmental management
within the framework of the Community Sufficiency Economy. The environmental studies
and environmental impact caused by the occupation. Method used participatory research.
The research includes a questionnaire about environmental management which contains
general information about participation in the management of the environment and an
understanding of the environmental management under the sufficiency economy
philosophy and satisfaction of the research operations. The management of the environment
is affected by the occupation of the research population is employed in agriculture need to
solve the problems stemming from the occupation by the philosophy of sufficiency
economy as the primary for a formulation of the community to be used for the farming
community. Reduce dependence on fertilizers and other products. On increasing
agricultural productivity, many of the market. This makes budget of the population in the
community significantly. Help reduce the cost to produce. Poverty of the community and
have been trained to produce and create simple devices that communities can do to produce
organic fertilizer, this reduces production costs The research has been carried out by the
management principles adopted under the sufficiency economy philosophy to work with
community groups to research a role model. Environmental management to guide the
community and other areas can be used as guidelines for environmental management under
the sufficiency economy further
Key Word (s) : Environmental Management, Sufficiency Economy, Administration

บทนา
จังหวัดน่าน มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน และเป็นต้นกาเนิดของแม่น้าสายสาคัญ ที่เป็นน้าสาขาของ
แม่ น้ าน่ า น ซึ่ ง ถือเป็ น แม่ น้ าหนึ่ ง ในสี่ ส ายหลั กที่ ไ หลลงสู่ แม่ น้ าเจ้ า พระยา โดยมี ป ริม าณน้ าคิด เป็ น ร้อยละ 45
ของปริมาณน้าของแม่น้าเจ้าพระยา ประชาชนร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ภายหลังปี พ.ศ.2517
ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่านถูกทาลาย จากยุทธการปราบปรามคอมมิวนิสต์และพืชเชิงเดี่ยว คือ ข้าวโพดและมี
การขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น ภูเขาที่เคยเป็นป่าไม้ และป่าต้นน้า กลายเป็นภูเขาหัวโล้น ป่าไม้หายไป ดินพังทลาย
สารเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้าทรัพยากรธรรมชาติและดินเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบวงกว้างทั้งในระดับชุมชนและ
สาธารณะ (สานักงานเกษตร จังหวัดน่าน, 2558)
ในสภาพการปัจจุบันประชาชนในชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดน่านให้ความสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ
ขจัดความยากจนการเพิ่มของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม และนั บ วั น จะทวี เ พิ่ ม ขึ้ น ต่ อ การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชน
อันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพโดยเฉพาะจังหวัด น่าน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น
การทานา ทาไร่ ทาสวน มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือ ข้าวโพดและมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น ภูเขาที่เคยเป็นป่า
ไม้ และป่าต้นน้า กลายเป็นภูเขาหัวโล้น ป่าไม้หายไป ดินพังทลาย สารเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้าทรัพยากรธรรมชาติ
และดินเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบวงกว้างทัง้ ในระดับชุมชนและสาธารณะทาให้เกิดปัญหาเรื่องดินเสื่อมโทรม สารเคมี
ตกค้างในดิน และตามแหล่งน้าอันเนื่องมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีการใช้ยาฆ่าแมลงปราบศัตรูพืชและยังทาให้มีค่าใช้จ่าย
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ในการดาเนินการ เช่นการซื้อปุ๋ยเคมี ยากาจัดศัตรูพืช น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในเครื่องยนต์เพื่อการเกษตร ทาให้
เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการประกอบอาชีพจานวนมาก ทาให้เกษตรกรเกิดความยากจนเป็นส่วนมาก
มหาวิทยาลัยเนชั่นได้เปิดการเรียนการสอน รายวิชา SCIE 100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต ได้มอบหมายให้นิสิตที่
ลงทะเบีย นเรียน ออกแบบการพัฒนาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างกระบวนการการเรียนรู้ ให้ โดยจัดทา
โครงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดน่าน โดยมีแนวคิดในการสร้างกระบวนการฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมการบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการศาสตร์พระราชา คือ มุ่งเน้นให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนา
สภาพผืนป่า พัฒนาพื้ นที่ทากินและส่งเสริมให้คนที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความมั่นคงทางอาหารและพัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนาที่สาหรับการพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน และสร้างระบบนิเวศสาหรับการเป็นแหล่งอาหาร
ของชุ ม ชน ตลอดจนสร้ า งกระบวนการท างาน ติ ด ตามประเมิ น ผล ถอดบทเรี ย นการท างาน พร้อ มทั้ ง สร้ า ง
กระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านรูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการนาเสนอแนวทางการบริหารจัดการแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ กรอบปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งจึ ง เป็ น วิ ธี ท างที่ หมู่ บ้ า นที่ ร่ว มศึกษาวิ จั ย กับ คณะผู้ วิ จั ย จึ ง เป็ น วิ ถีท าง
ที่ เ หมาะสมที่ ท างกลุ่ ม น ามาบริ ห ารจั ด การแก้ ปั ญ หาโดยน้ อ มน าเอาหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นหลักในการแก้ปัญหา ทาให้การบริหารจัดการ บ้านทุ่งผึ้ง อาเภอทุ่งช้าง
จังหวัดน่าน ดังกล่าวอาจประสบความสาเร็จและมีความยั่งยืนต่อไปได้

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
เนื้อหาสาระในการวิจัยเป็นการแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนอง
ความต้องการของหมู่บ้านได้แก่การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและมลพิษจาก
การใช้สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมและเป็นการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
การทานาทาไร่ทาสวนโดยมีกรอบความคิดและสมมติฐานในการวิจัยดังนี้
สภาพแวดล้อมของพื้นที่
- การแก้ปัญหาของชุมชน
- สภาพทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมแผนการบริหาร
จัดการ

ปัญหาการจัดการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อม
ของชุมชน

ต้นแบบการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน

การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่นและคณะผู้วิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ต้องการข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน
สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ ได้เลือก บ้านทุ่งผึ้ง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยทางคณะผู้วิจัยต้องการข้อมูลเชิงลึก
เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลในการแก้ปัญหาเพราะว่าแต่ละหมู่บ้านมีประเพณีความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ทาให้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นมีความซับซ้อนระเบียบวิจัยได้นาแนวคิดของ เทิดศักดิ์ จันทร์อรุณ (2559) มาใช้ในการ
วิจัย และปรับปรุงให้ เหมาะสมกับพื้นที่คือการวิจัยเชิ งปริมาณกรณีศึกษากึ่ง ทดลองแบบมีส่วนร่วมภายใต้การ
กาหนดขอบเขตการวิจัยทั้งทางด้านองค์ความรู้เนื้อหาสาระและขอบเขตทางด้านพื้นที่เป้าหมายโดยใช้กลวิธีที่ใช้ ใน
การจัด การเก็บ รวบรวมข้อมูล และวิ ธี การวิ เคราะห์ข้อมูล ก็คือการจัด การด้ ว ยคณะผู้ วิจั ย จากการสนทนากลุ่ ม
การศึกษาจากเอกสารขององค์การบริหารส่วนตาบลและการสนทนากลุ่มการสอบถามหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อได้ข้อมูล
แล้วจึงนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้วยวิธีการประชุมกลุ่มคณะผู้วิ จัยจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
เพื่อหาข้อสรุปในภาพรวมร่วมกัน

สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเรื่องแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยเนชั่น
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : บ้านทุ่งผึ้ง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นอยู่คือมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนท้องถิ่นมีแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมประจาปีงบประมาณและหมู่บ้านมีความสนใจและประสงค์จะร่วม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมของหมู่บ้านในการดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเห็นว่าสิ่งแวดล้อมมีความสาคัญต่อ
คุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านและจัดทาแผนจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี
โดยหมู่บ้านให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการตกค้างสารเคมีและปุ๋ย อนินทรีย์ในดินนอกจากนี้
ต้องการให้หน่วยงานองค์กรสถานศึกษาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาช่วยเหลือในด้านวิชาการ
รูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านประกอบด้วย
บุคคลครอบครัวและชุมชนต้องมีความรู้ความเข้าใจและนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิธีดาเนินชีวิตคนใน
หมู่บ้านมีศรัทธาที่จะร่วมกันปฏิบัติพัฒนาหมู่บ้านด้วยความเต็มใจโดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมคิดร่วมค้นหาปัญหา
ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนตาบลควรมีบทบาท
ในการให้ข้อมูลข่าวสารหรือประสานการดาเนินงานในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านโดยมีทิศทางการบริหาร
สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านมีการเรียนรู้ร่วมกันการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้นาในหมู่บ้านทั้งควรประสานร่วมมือกันขั บเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ
หมู่บ้านอย่างยั่งยืนตลอดจนประสานกับภาครัฐองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยเข้า
มามีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนทั้งภาควิชาการและเงินอุดหนุนตามความเหมาะสมจากรูปแบบการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านทุ่งผึ้ง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านสรุปเป็น
ต้นแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้
1. หมู่บ้านต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีวิถีชีวิตตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. คนในหมู่บ้านต้องมีศรัทธาที่จะร่วมกันปฏิบัติพัฒนาหมู่บ้านด้วยความเต็มใจ
3. ต้องมีแผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ที่สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ควรส่ ง เสริม สนั บ สนุ น กระบวนการเรีย นรู้ ร่ว มกั น ของคนในหมู่ บ้ า นในการเข้า ถึง ความรู้แ ละการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน
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5. หน่วยงานสถาบันการศึกษาและองค์กรจากภายนอกควรมีแผนที่จะเข้าไปช่วยเหลือในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน
ผลจากการวิ จั ย ท าให้มี การพั ฒ นาองค์ความรู้ท างด้ า นการบริหารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อมภายใต้ ป รัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านโดยใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ 3 ห่วง คือ พอประมาณ
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ความพอประมาณนั้นสามารถใช้ในการแก้ปัญหาหน้าดินเสื่อมโทรมได้ การอนุรักษ์ดินนอกเหนือจากการ
ปรับ ปรุง ดิ น ที่ มี ค วามอุด มสมบู ร ณ์ ต่ าและมี ส มบั ติ อื่ น ๆ ไม่ เหมาะสมให้ดี ขึ้น โดยวิ ธี ก ารต่ า งๆ ข้า งต้ น แล้ ว ใน
ขณะเดียวกันควรมีการป้องกันหรือควบคุมความเสื่อมโทรมของดินไปด้วยโดยใช้วัสดุธรรมชาติหาได้ในท้องถิ่นเช่น
พืชผักที่เหลือใช้ เศษอาหาร รวมถึงการใช้พืชที่หลากหลายปกคลุมหน้าดินไม่ให้ดินเกิดความเสื่อมโทรม อีกทั้งควร
ใช้ปริมาณที่เหมาะสม จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด
ความมีเหตุผล โดยปกติการปรับปรุงบารุงดินโดยการเติมปุ๋ยเคมี สารปรับปรุงดิน หรือสารชนิดอื่น ๆ อาจ
ไม่ได้ผลดีในการปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้น เพราะเมื่อมีการเติมปุ๋ยหรือสารต่าง ๆ เหล่านี้เข้าไปแล้วก็อาจจะเกิด
การสูญเสียในพื้นที่นั้นพืชเองก็จะมีโอกาสดูดใช้ธาตุอาหารได้น้อยการอนุรักษ์ดิน เป็นการใช้ประโยชน์จากดินอย่าง
ชาญฉลาด คุ้มค่า และถูกต้องตามหลักวิชาการเกษตรกรรมสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นการพังทลายของดิน การรักษา
คุณภาพของดิน เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด การใช้พื้นที่ถูกต้องตามศักยภาพของ ดินในแต่ละพื้นที่ การอนุรักษ์ดินทาได้
หลายวิธี ดังนี้
1. การปลูกพืชคลุมดิน จะเป็นการช่วยยึดดิน ลดแรงปะทะของลม ฝน ควรเลือกพืชที่จะนามาปลูกคลุม
ดินเป็นใบหนา มีรากมากและลึก เช่น พืชตระกูลถั่ว ซึ่งนอกจากจะช่วยยึดดินแล้วยังช่วยตรึงไนโตรเจน ในอากาศ
ทาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
2. การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นการปลูกพืชมากกว่าสองชนิดสับเปลี่ยนลงที่ดินแปลงเดียวกัน เนื่องจากการ
ปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้าหลายๆ ครั้งจะทาให้ขาดแร่ธาตุและสารอาหารบางชนิด ช่วยลดโรคระบาดของพืช ช่วย
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และช่วยเพิ่มผลผลิต
3. การปรับปรุงดิน เป็นการใส่ปุ๋ยลงในดินทั้งปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยสด หลังจากที่ปลูกพืชบนที่ดินแล้ว
หลายๆ ครั้ง เพื่อเพิ่มแร่ธาตุ สารอาหารในดิน ทาให้ดินระบายน้าและอากาศได้ดีขึ้น
4. การปลูกพืชแบบวนเกษตร หรือไร่นาสวนผสม สามารถทาได้ 3 แบบ คือ การปลูกไม้ยืนต้น ควบคู่กับ
พืชเกษตร การปลูกไม้ยืนต้นควบคู่กับพืชอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์ และการปลูกไม้ยืนต้นควบคู่กับพืชเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะช่วยลดการพังทลายของดิน ช่วยรักษาสมดุลของธาตุอาหารในดิน และช่วยเก็บความชุ่มชื้นในดิน
มีภูมิคุ้มกันที่ดี ทาได้โดยการส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ พระราชกรณียกิจในการเสด็จ เยี่ยม
เยือนราษฎรแต่ละครั้งจะพระราชทานเครื่องเขียนแบบเรียน อุปกรณ์การศึกษา รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ แก่ครูผู้
ทางานในถิ่นทุรกันดาร บางพื้นที่ที่ทรงพบว่าไม่มีโรงเรียน เด็กๆไปเรียนลาบาก เพราะอยู่บนป่าเขาห่างไกลเกินไป ก็
จะพระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์สร้างโรงเรียน เมื่อชาวบ้านมีการศึกษา มีความรู้ ก็ย่อมเกิดความเข้ าใจ
เกิด ส านึ กทางสัง คม และสานึกในทางอนุรักษ์ สิ่ง แวดล้อมเป็น ผลต่อเนื่ องตามมา นอกจากนั้น การเสริมสร้า ง
คุณธรรมและจิตสานึก งานด้านอนุรักษ์ผืนดินจะประสบผลดี มีความต่อเนื่อง และรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
ไว้ได้อย่างยั่งยืนเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับคุณธรรมและจิตสานึก ของชาวบ้านเป็นสาคัญ เพราะแม้จะมีการอนุรักษ์ดิน
มากมายเพียงไรทุ่มงบประมาณสักเท่าใดมีวิทยาการมีระบบทันสมัย เพียงไร หากชาวบ้านในพื้นที่ไม่ร่วมใจ ไม่เห็น
ด้วย งานในพื้นที่นั้นก็ย่อมยากที่จะประสบความสาเร็จ แนวพระราชดาริที่เน้นการสร้างเสริมคุณธรรมและจิตสานึก
จึงเป็นปัจจัยอันสาคัญที่ทาให้ดิน ยังมีอยู่และมั่นใจได้ว่าจะอยู่อีกนานเท่านาน การสร้างจิตสานึกแก่ราษฎรตามแนว
พระราชดารินั้น ไม่ใช่วิธีแค่การพูดการสอนเท่านั้น แต่ถือว่าเป็นการกระทาที่เกิดประโยชน์ ซึ่งชาวบ้านเห็นได้
สัมผัสได้และรับประโยชน์ได้จริง
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เงื่อนไขประกอบด้วย เงื่อนไขความรู้ คือการมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ
รอบด้ า นที่ จ ะน าความรู้ เหล่ า นั้ น มาพิ จ ารณาให้ เชื่ อ มโยงกั น เพื่ อ ประกอบการวางแผน คื อ การอนุ รัก ษ์ ดิ น ที่
เสื่อมสภาพอย่างถูกวิธีและเหมาะสม เพื่อให้สภาพดินกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง และเงื่ อนไขคุณธรรมคือมีความ
ตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิตคือการที่ต้อง
คานึงถึงความเหมาะสมในการกระทานั้นๆที่ทาให้ดินนั้นเสื่อมสภาพ
จากการดาเนินการแก้ไข จึงส่งผลให้มีการพัฒนาแก้ไขปัญหาสภาพดินให้ดีขึ้นซึ่งมี ผลในแต่ละด้าน เช่น
ด้านเศรษฐกิจ โดยการใช้ทฤษฎีตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณ โดยการใช้ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพและปลูกต้นปอเทืองคลุมดินซึ่งมีต้นทุนที่ต่าและคุณประโยชน์ที่ทาให้ดินสามารถกลับมาฟื้นตัว จึงทาให้
เกษตรกรมีผลผลิตทางเกษตรเพิ่มขึ้น ด้านสังคมและวัฒนธรรมเมื่อดินกลับคืนสู่สภาพที่สามารถทาการเกษตรได้ จึง
ทาให้ชาวบ้านหันมายึดอาชีพทาการเกษตรมากขึ้นรายได้จากการทาการเกษตรดีกว่าการอพยพไปทางานในเมือง
หลวง ด้านการศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านความรู้ โดยการมีหมอดิน จากกรมพัฒนาที่ดินมาให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับดิน ในการปรับปรุง รักษาและบารุงดิน ทาให้ชาวบ้านที่ทาเกษตรกรรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
นาไปใช้ในการทาเกษตรกรรมได้จริงและด้านสุขภาพ เงื่อนไขด้านคุณธรรมโดยการสร้างจิตสานึกให้กับชาวบ้านไม่
หันกลับไปใช้สารเคมีในการทาเกษตร เมื่อชาวบ้านไม่ใช้สารเคมีในการทาการเกษตรแล้วชาวบ้านก็จะไม่ประสบ
ปัญหาสารเคมีตกค้างในร่างกายของคนในหมู่บ้าน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการที่จะให้มีแผนการบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมที่พร้อมต่อยอด
การปฏิ บัติ พบว่ าบ้ า นทุ่ งผึ้ ง อาเภอทุ่ ง ช้า ง จั งหวั ดน่ าน ความต้ องการการมีส่ ว นร่วมในการด าเนิ นการจั ดการ
สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีประเด็นอยู่ในระดับมากได้แก่สิ่งแวดล้อมที่มีความสาคัญต่อ
คุณภาพชีวิต
หมู่บ้านมีปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการใช้และสารเคมีตกค้างในดิน และด้านอื่นๆ จากข้อมูลการวิจัยทางสถิติ
พบว่า ความต้องการให้มี การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 4.20 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 อยู่ในระดับมาก และพบว่า หมู่บ้านมีความสนใจ
และประสงค์จะเข้าร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับมากที่สุด (M= 4.00 และS.D.=0.73และอยากให้หมู่บ้านมี
ส่วนร่วมในการดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 3.90 S.D.=0.79) ได้แก่ ปัญหา
สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพของดินเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากการการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในดิน และประชาชนมีความ
คิดเห็นและให้ความสนใจรูปแบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (M=4.30 S.D.=0.66) คนในหมู่บ้านมีความตั้งใจในการร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านด้วยความเต็มใจ ร่วม
ค้นหาปัญหาและร่วมวางแผนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน ส่วนความคิดเห็นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ของหมู่บ้านทุ่งผึ้ง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก และหมู่บ้านต้องการมีแผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ร่วมกันในการ
จัดการปัญหาของสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอและรูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านภายใต้กรอบปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยู่ในระดับมากและหมู่บ้านคิดว่าการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านควรกระจาย
ความรับผิดชอบให้กับหมู่บ้านเป็นผู้ดาเนินการ ผู้บริหารและผู้นาในองค์กรและชุมชนควรส่งเสริมสนับสนุนต่อไป
ผลจากการดาเนินโครงการดังกล่าวทาให้ทางกลุ่มที่เข้าร่วมวิจัยได้ร่วมกันทาปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการรวมถึงการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในหมู่บ้านทุ่งผึ้ง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน และเป็นต้นแบบใน
การเผยแพร่ให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยเนชั่น ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : บ้านทุ่งผึ้ง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านมีประเด็นที่น่าสนใจนามาอภิปราย ดังนี้
หมู่บ้านมีสภาพทางสังคม คือ มีความสัมพันธ์ของคนในชุมชนแบบเครือญาติ ให้ความเครารพนับถือผู้
อาวุโส มีการช่วยเหลื อเกื้อกูลซึ่งกันในงานพิธีต่างๆทั้งแรงงาน สิ่งของและเงินทุน อยู่รวมกันโดยใช้ กฎระเบียบ
มาตรการของชุมชนในการควบคุมดูแล สมาชิกในหมู่บ้านมีความสามัคคีกันและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สาคัญ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านสังคมของเกษม วัฒนชัย (2550) กล่าวว่าหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านภูมิคุ้มกันทางสังคม ด้วยการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีตั้งแต่ระดับครอบครัวขึ้นมา รู้จัก
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีความเมตตากรุณา ใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกันด้วย
ความเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความคิดมีความศรัทธาในเพื่อนมนุษย์และหลักธรรมของแต่ละ
ศาสนามีความปรารถนาให้เกิดสันติสขุ ภายในครอบครัว องค์กรสถาบัน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ขณะเดียวกัน
ต้องมีภูมิคุ้มกันทางศีลธรรม ด้วยการรู้เท่าทันและสามารถหลีกเลี่ ยงจากอบายมุขต่างๆได้ ใช้ชีวิตด้วยความสมถะ
เรียบง่าย ไม่สร้างเงื่อนไขชีวิตให้ซับซ้อนวุ่นวายมากเกินความจาเป็นจนนาไปสู่ความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยและสร้างปัญหา
หรือความยากลาบากให้ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
ผลการวิจัยในระดับหมู่บ้านโดยการใช้แผนการบริหารจัดการนี้จะทาให้คนในหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มกันทา
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมสร้างอาชีพช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยใช้หลักของความรู้รักสามัคคีและสร้างเครือข่ายความ
ช่วยเหลือเชื่อมโยงกันภายในหมู่บ้านและหมู่บ้านอื่นๆทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาสร้า งประโยชน์ได้ อย่า งเหมาะสมได้ อย่า ง
พอเพียง ได้ผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรมและการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมีทิศทางที่เอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมให้
มากที่สุดรู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดฟื้นฟูทรัพยากรดินเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและมั่นคงซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของ Boston et al., 1996) ที่ให้ความสาคัญกับผลสัมฤทธิ์
ของการบริหารจัดการทั้งในแง่ของผลลัพธ์ผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
เช่นเดียวกับ วีณา มโนหมั่นศรัทธา (2548) ซึ่งเสนอว่า การบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครควรเป็นไปในทิศทาง
ที่เอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุดและมีเป้าหมายหรือคานึงถึงประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรูปแบบแผนบริหาร
จัดการนี้เกิดขึ้นจากผลจากการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับ หมู่บ้านจะส่งผลให้การพัฒนา
หมู่บ้านก้าวหน้าอย่างสมดุลยั่งยืนและมั่นคงพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้นภายใต้แผนการบริหารจัดการโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวแล้วเชื่อได้
ว่าคนในหมู่บ้านจะมีคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งการวิจัยของคณะผู้วิจัยเป็นการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นผลอันเนื่องมาจากหน้าดินเสื่อมโทรมจากปัญหาทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน
หมู่บ้านทุ่งผึ้ง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านผลการวิจัยคล้ายกับ จุฬาภรณ์ ถาวร (2550) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการทาเกษตรกรรมยั่งยืน พบว่าสาเหตุที่ทาให้แกนนาเกษตรกรเปลี่ยนมาทาเกษตรกรรมยั่งยืนเนื่องจาก แกนนา
เกษตรกรที่ทาเกษตรกรรมยั่งยืนมีปัญหา อุปสรรค ดังนี้ 1) ปัญหาด้านสุขภาพ เช่น อาการ แพ้ยา อาการที่สารพิษ
ตกค้างในร่างกายทาให้เกิดการช็อก หรือเลือดมีสีดาเข้ม เป็นลม วิงเวียน ศีรษะ ผิวหนังมีลักษณะไหม้เกรียม เป็น
ต้น 2) ด้านเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่าย ต้นทุนการเพาะปลูกใช้ เงินจานวนมากเนื่องจากการใช้สารเคมี การเป็นหนี้จากการ
กู้ยืมเงินทั้งในระบบและนอกระบบ 3) สภาพดิน เนื่องจากหน้าดินถูกทาลายจากการใช้สารเคมี ดิน ขาดแร่ธาตุที่
อุดมสมบูรณ์และระบบนิเวศถูกทาลายโดยมุ่งหวังให้ชาวบ้านสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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และฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนและรู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้ในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนานาความเจริญมาสู่ท้องถิ่นต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมมลพิษทางด้านต่างๆที่ทาให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมนับวันจะทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการใช้ปุ๋ย เคมีการใช้ยาปราบศัตรูพืชจากการทาการเกษตรกรรมแผนการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านโดยใช้กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งหน่วยงานชุมชนอื่นๆจังหวัดอื่นๆที่
ประชากรมีอาชีพเกษตรกรรมควรจะนาไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการต่อไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ด้ ว ยความพยายาม มุ่ ง มั่ น ของนิ สิ ต ที่ เ รี ย นในรายวิ ช า
(SCIE100) สิ่งแวดล้อมกับชีวิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ลงพื้นที่ สารวจเก็บข้อมูลในการศึกษารูปแบบการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยเนชั่น ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : บ้านทุ่งผึ้ง
อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านซึ่งทั้งหมดเป็นนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยเนชั่น ธนาคารกสิกรไทย
เพื่อพัฒนาเยาวชนจังหวัดน่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. นางสาวตรีสุคนธ์ วงศารัตน์ 6101211001 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบัญชี
2. นางสาวณัฐชภรณ์ แก้วใหม่ 6101211002 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบัญชี
3. นางสาวรัศมี นาหลี 6101211003 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบัญชี
4. นายอานนท์ ศรีคา 6101211004 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบัญชี
5. นางสาวจิรนันท์ กองแก้ว 6101211009 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบัญชี
6. นางสาวปภัสสร ศรีวิชัย 6101211010 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบัญชี
7. นายธนรัตน์ อ่อนสี 6101211012 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบัญชี
ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในการอบรม ปลูกฝั่ง พัฒนานิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาให้มี
จิตสานึกต่อการรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้นจึงถือโอกาสขอบพระคุณทางผู้บริหารธนาคาร
กสิกรไทยที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเนชั่น ในการมอบทุนการศึกษาแกนิสิตให้ได้รีบโอกาสใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และขอขอบคุณกลุ่มประชากรบ้านทุ่งผึ้ง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านได้แก่ผู้นาชุมชน
กลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒ นาหมู่บ้าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งในการให้
ข้อมูล มหาวิทยาลัยเนชั่นที่ให้การสนับสนุนในการทางานวิจัยสุดท้ายนี้ขออุทิศความดีที่มีในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้แด่
บิดามารดาครอบครัวของคณะผู้ร่วมดาเนินงานวิจัยซึ่งสนับสนุนในทุกด้านและกาลังใจจากมิตรแท้ทุกท่าน
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แนวทางการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21
Sufficiency Economy Philosophy Apply for the Management of Thai Higher
Education in the 21st Century

ผู้วิจัย

ธวัชชัย แสนชมภู
เมธัส ชูเวช
อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

บทคัดย่อ
บทความนี้ต้ องการเสนอเกี่ย วกับ การประยุกต์ใช้ป รัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย งในการบริหารจั ดการ
อุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ที่มีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 โดยใช้แนวคิด 3 ห่วง
อันได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน ภายใต้ 2 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขของความรู้และ
คุณธรรม ซึ่งมีความเป็นนามธรรม ดังนั้นจึงจาเป็นต้องแปลงให้เป็นรูปธรรมก่อนที่จะนาไปประยุกต์ใช้ ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอุดมศึกษาไทยนั้นมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัย
แต่ละแห่งจะไม่แข่งกันรับนักศึกษาและจะไม่เน้นการเติบโตอย่างเร่งรีบมากเกินไป (หลักความพอประมาณ) ไม่เน้น
การนาเงินงบประมาณจานวนมากมาลงทุนในด้านสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน ครุภัณฑ์ต่างๆ (หลักการสร้างภูมิคุ้มกัน
และความสมเหตุสมผล) แต่จะให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างจริงใจ(เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไขของหลักคุณธรรม) และการวางแผนในการพัฒนาองค์กรโดยอาศัย
ข้อมูลที่หนักแน่นเพื่อก่อให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้อง (ความสมเหตุสมผล) รวมทั้งมีความพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถในการสอนอย่าง แท้จริง (เงื่อนไขของความรู้ คุณธรรม และความสมเหตุสมผล) และนา
แนวคิดกลยุทธ์ Blue Ocean Strategy มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ตามเงื่อนไข 2 เงื่อนไข ตามหลักแนวคิด
ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงนี้จะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีความยืดหยุ่น ซึ่งเอื้ออานวยให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ภายใต้บริบทของการส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับหลักสูตรให้สามารถตอบสนองต่อการ
ผลิตบัณฑิตสาหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสมต่อไป
คาสาคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง, มหาวิทยาลัย, ศตวรรษที่ 21
Abstract
This article presents the application of the Sufficiency Economy Philosophy in the
management of Thai higher education in the 21st century that is consistent with the 20172036 National Education Plan. There are two reasons for creating immunity under
conditions such as knowledge and moral conditions. Therefore, it is necessary to convert it
into concrete before applying. According to the philosophy of sufficiency economy applied
to the management of Thai higher education, that university each university will not
compete for students and will not focus on excessive growth. (Principle of moderation)
does not emphasize the use of large amounts of funds to invest in the construction of school
buildings Various supplies (Immunization principle And reasonableness) but will focus on
building relationships and sharing with sincere stakeholders (enhancing immunity Under
the conditions of moral principles) and planning for organizational development based on
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strong data to make the right decisions (Reasonableness) including the development of
professors in order to have the knowledge and ability to truly teach (conditions of knowledge,
morality and reasonableness) and apply the Blue Ocean Strategy concept as part of the
knowledge according to 2 conditions According to the concept of sufficiency economy
theory, this will result in each institution having flexibility. Which enables creativity and
innovation Under the context of promoting learning And adjust the curriculum to be able to
respond to the production of graduates for supporting social change appropriately
Keywords : Sufficiency Economy, University, The 21st Century

บทนา
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานี้ นักวิชาการได้ให้ความสนใจต่อแนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
(Sufficiency Economy Philosophy) ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางในการดาเนิน
ชี วิ ต ให้ แ ก่ พ สกนิ กรชาวไทยเป็ น จ านวนมากจนกระทั่ ง ขยายความสนใจจากภายในประเทศไปสู่ ร ะดั บ สากล
(Pruetipibultham, 2010 : 108 ; Piboolsravat, 2004 : 127-133 ; Naipinit, Promsaka NaSakolnakorn &
Kroeksakul, 2014: 109; Avery & Bergsteiner, 2016) โดยความสนใจในช่วงแรกๆจะเน้นการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดารงชีพในชนบทและการทาเกษตรกรรมขนาดเล็ก (ราศี บุรษรัตนพันธุ์, 2542; พงศา ชู
แนม, 2554 : 154-168 ; ธันวา จิตต์สงวน, 2554 : 229-248) แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาแนวคิดดังกล่าวออกไป
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับองค์กรอื่นๆ เช่น กา ร
บริหารองค์การธุรกิจ (Kantabutra & Winit, 2016 : 181-197 ; Kantabutra, 2016: 216-232 ; Khunthongjan &
Wiboonpongse, 2010 : 177-181 ; Thongpoon, Ahmad & Yahya, 2012 : 5-20 ; Buranapin &
Ratthawatankul, 2015 : 115-140 ; Rungruang & Vathanopha, 2016 : 198-215) การบริหารโรงพยาบาล
(Himathongkam & Vannapruegs, 2016 : 148-163) การนาไปใช้สอนและบริหารโรงเรียน (Treputtarat,
Arirattana & Piasiri, 2013 : 856-860 ; Ariratana, Pimthong & Pitak, 2013 : 847-852 ; Tungkasamit,
Silanoi,Nethanomsak & Pimthong, 2014 : 541-546 ; Dharmapiya & Saratun, 2016: 129-147) รวมถึงการ
ดาเนินชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Choochom, 2015 : 260-264) เป็นต้น
ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ เมื่อสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการบริหาร
องค์กรอื่น ๆได้แล้วนั้นได้ ก็สามารถนาแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ที่รัฐบาลกาลังใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579 รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 สาหรับการพัฒนาชาติ 20 ปี เพื่อนาไปสู่ความ มั่นคง และยั่งยืน
อันก่อให้เกิดความจาเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะทาหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ พร้อมกับการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของสังคมโลกและสังคมไทยที่
ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์ของบทความนี้ก็คือ ต้องการแสดงให้เห็นว่ าจะสามารถใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการอุดมศึกษาในยุคที่ผู้
ที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจานวนลดน้อยลง และสถาบันอุดมศึกษาชื่อดังบางแห่งก็เปิดหลักสูตร
ออนไลน์ให้เรียนฟรี หลายสถาบันการศึกษาต้องแข่งขันกันอย่างมากเพื่อรับนักศึกษาให้เป็ นไปได้ตามเป้าหมายที่
ต้องการ
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สาหรับ ลาดับ การนาเสนอของบทความนี้ เริ่ม ต้น ด้ว ยการท าความเข้า ใจเกี่ย วกับแนวคิดปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความเปลี่ยนแปลงการอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 หลังจากนั้นจะได้นาเสนอถึงแนวคิดเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวการพัฒนาอุดมศึกษาไทยที่เป็นภารกิจหลักพัฒนาบัณฑิตไทยนาพาประเทศไทยให้ก้าวไป
ข้า งหน้า และคุณ ลักษณะของแรงงานที่ ต ลาดต้ องการในอนาคตอันใกล้ นี้ และสุ ด ท้ ายจะแสดงให้เห็นถึง การ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือ Sufficiency Economy เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระ
ราชดารัสชี้แนะแนวทางในการดาเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทย ตลอดจนการพัฒนา และบริหารประเทศมาโดย
ตลอด นานกว่า 30 ปี ปรากฏความหมายเป็นเชิง นัยเป็นครั้งแรกในพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2517 ที่พระองค์ได้ทรงเน้นย้าแนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง
เพื่อให้เกิดความพอมีพอกินพอใช้ของคนส่วนใหญ่โดยใช้หลักความพอประมาณ การคานึงถึงการมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวและทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็ นตอนที่
ถูกต้ องตามหลักวิ ชาและการมีคุณ ธรรมเป็ นกรอบในการปฏิบัติ และการดารงชีวิ ต ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ ทาง
เศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 และได้ทรงให้แนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ต่ างๆ (Piboolsravut, 2004 : 128) สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547 : 14-17) ได้ประมวลหลักของการพิจารณาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไว้ 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่และการปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมี
พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยวิกฤติเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
ส่วนที่ 2 คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุ กระดับ โดยเน้น
การปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
ส่วนที่ 3 คานิยามความพอเพียงนักวิชาการโดยทั่วไปต่างเห็นพ้องต้องกันว่าเศรษฐกิจพอเพียงต้อง
ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไขคือ 1) ความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ2) ความมีเหตุผลหมายถึงการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆอย่างรอบคอบ3)การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนหมายถึงการ
เตรีย มตั ว ให้ พ ร้อมรับ ผลกระทบและการเปลี่ ย นแปลงด้ า นต่ า งๆที่ จ ะเกิด ขึ้น โดยคานึ ง ถึง ความเป็ น ไปได้ ของ
สถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
สาหรับ “2 เงื่อนไข” นั้น เงื่อนไขแรกคือ ความรู้(knowledge) ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการ
วางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติเงื่อนไขที่สอง ได้แก่คุณธรรม (morality)หมายถึง การดารงตนด้วยความ
ซื่อสัตย์ (honest) รักษาเกียรติโดยยึดมั่นในหลักการ (integrity) พากเพียรบากบั่นอย่างไม่ย่อท้อ (perseverant)
เปิดใจกว้าง (open-minded) มีความอดกลั้น (tolerant) รักความยุติธรรม (fair) ไม่ยึดติดในความโลภ (greed)
มีความเมตตาต่อผู้อื่น (compassionate) และแบ่งปัน(sharing) คุณธรรมเป็นเงื่อนไขสาคัญของความพอประมาณ
(ไม่ยึดติดในความโลภทาให้มีสติที่จะใช้ปัญญา และไม่ทาอะไรอย่างสุดโต่ง) ความมีเหตุผล (มีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
เพื่อสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือ) และมีภูมิคุ้มกัน (ระมัดระวังไม่สุ่มเสี่ยง คานึงถึงผลระยะยาว มีความ
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พากเพียร เปิดใจกว้าง อดกลั้ น และไม่ย่อท้อ) (Bersteiner & Dharmapiya, 2016 : 33-34 ; Naipinit,
Promsaka Na Sakolnakorn & Kroeksakul, 2014 : 106)
ส่วนที่ 5 แนวทางปฏิบัติและ/หรือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้คือการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงความรู้และเทคโนโลยี
ในบริบทของสังคมปัจจุบันนี้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันส่งผลกระทบด้านลบต่อมวลมนุษย์ที่อาศัย
อยู่บนโลกใบนี้อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดารงชีพที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง และหมิ่นเหม่ต่อความ
ล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายภายใต้บริบทดังกล่าวส่งผลให้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลายเป็นสิ่งจาเป็น
และได้รับความสนใจมากขึ้นตามลาดับ (Avery & Bergsteiner, 2016 ; UNDP, 2007) เนื่องจากข้อเสนอของแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มองว่า การยึดมั่นใน 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ทั้งใน
ระดับบุคคล ครอบครัว องค์การ และประเทศชาติ จะส่ งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน ( Thongpakde,
Mongsawad & Bergsteiner, 2016 : 17-31 ; Bergsteiner & Dharmapiya, 2016 : 32-52 ; Avery & Bergsteiner,
2016 : 235-247)
นอกจากนั้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถจาแนกได้ 3 ระดับคือ 1) เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่
หนึ่ง เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน ที่เน้นความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว คือ การที่ สมาชิกใน
ครอบครัวมีความเป็นอยู่ในลักษณะที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น ความ
ต้องการในปัจจัย 4 ของตนเองและครอบครัวได้ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกลมเกลียว
และมีความพอเพียงในการดาเนินชีวิตด้วยการประหยัด และการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น จนสามารถดารงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีความสุขทั้งทางกายและใจ 2) เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่สอง เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ที่เน้น
ความพอเพียงในระดับกลุ่มหรือองค์กร คือ เมื่อบุคคล/ครอบครัว มีความพอเพียงในระดับที่หนึ่งแล้ว ก็จะรวมพลัง
กันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ เพื่อร่วมกันดาเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งด้านการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ
การศึกษา สังคมและศาสนา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยราชการ มูลนิธิ และเอกชน
3) เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่สาม เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบเครือข่าย ที่เน้นความพอเพียงในระดับเครือข่าย คือ
เมื่อกลุ่มหรือองค์กร มีความพอเพียงในระดับที่สองแล้ว ก็จะร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการสร้างเครือข่าย
มีการติดต่อร่วมมือกับธนาคารและบริษัทต่างๆ ทั้งในด้านการลงทุน การผลิต การตลาด การจาหน่าย และการบริหาร
จัดการ เพื่อการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านสวัสดิการ
การศึกษา สังคมและศาสนา ให้สมประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย
จากหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสามารถสรุปได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถ
นามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิกฤติ
เศรษฐกิจ หรือสภาวการณ์ ด้านต่างๆจะทวีความรุน แรงมากหรือน้ อยเพียงใดแต่ หากมีการนาแนวคิด เศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะทาให้ไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบที่ไม่รุนแรงมากนัก
เพราะจะทาให้สามารถปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของสังคมโลกที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
สืบไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในระดับอุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นองค์กร
หลักในการพัฒนาบัณฑิตเพื่อสอดรับกับตลาดแรงงานในยุคนี้ต่อไป
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ความเปลี่ยนแปลงการอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
ภายใต้วิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของมนุษย์ และยังส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาที่ไ ด้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สุวิทย์ เมษิณทรีย์ (2562) กล่าวว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยไทย
ติดอยู่ใน 4 กับดักใหญ่ โดยใช้คาว่า University Myopia ซึ่ง Myopia แปลว่าสายตาสั้น นั่นคือ1) มหาวิทยาลัยไม่
ต้องดิ้นรน (Comfort Zone Trap) เพราะติดอยู่ใน Comfort Zone มานานแล้ว โดยก่อนหน้านี้มีข้อเขียนของ
จรัส สุวรรณเวลา (2561)กล่าวว่ามหาวิทยาลัยถูกผูกขาดและได้รับการปกป้องมากเกินไป ไม่ต้องรับผิดชอบใน
คุณภาพของบัณฑิต ไม่ต้องกังวลว่าล้มละลายหรือไม่ ขณะที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น ประเทศอเมริก า
มหาวิทยาลัยได้ปิดไปแล้วกว่า 500 แห่ง 2) ไม่สามารถสร้างความแตกต่าง (Commoditization Trap)
ทุกมหาวิทยาลัยอยากจะเป็น Comprehensive University มหาวิทยาลัยอยากจะให้ตัวเองใหญ่ขึ้นทั้งที่ไม่มีความ
แตกต่างอะไรเลย 3) การผลิตบัณฑิต ไม่สอดรับกับความต้องการที่แท้จริงของประเทศ (Mismatch Trap)
สังคมไทยชอบเรื่องดีกรีใบปริญญามากกว่าการนาความรู้ไปใช้งาน 4) มหาวิทยาลัยไม่ตอบโจทย์โลกในศตวรรษที่
21” (Irrelevant Trap) คือสังคมโลกเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้ว แต่มหาวิทยาลัยไทยไม่เปลี่ยนมีแต่ขยายมากขึ้น
และผลิตบัณฑิตออกมาไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ซึ่งในอนาคตอาจไม่มีใครเรียนแบบนี้อีกแล้ว ไม่มีนักศึกษายอม
เสียเวลาเรียน 4 ปี โดยมีแนวคิดอยากเรียนต่อเมื่อต้องการเรียนเท่านั้น เมื่อเป็นแบบนี้ การออกแบบกระทรวงใหม่
จึงต้องคิดใหม่ทั้งระบบ สุวิทย์ เมษิณทรีย์ (2562) กล่าวว่า จะต้องนาหน่วยงานที่อยู่ใกล้กันจากเดิมต่างคนต่างอยู่
มารวมอยู่ด้วยกันแล้วกากับด้วยกองทุนวิจัยร่วมด้วยการใช้นโยบายกากับ ขณะเดียวกันต้องปรับโครงสร้างระบบ
อุดมศึกษาระบบวิจัยและระบบนวัตกรรม เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถใช้ศักยภาพของแต่ละแห่งออกมาให้
ได้มากที่สุด
ประเทศไทยนั้นได้แบ่งมหาวิทยาลัยไว้ 5 ประเภท คือ 1) มหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัย 2) มหาวิทยาลัยเน้น
พื้นที่ เช่ น มหาวิทยาลั ยราชภัฎ 3) มหาวิท ยาลัยมี ความเฉพาะทาง เช่ น มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
4) มหาวิทยาลัยเอกชน และ 5) มหาวิทยาลัยชุมชน โดยทั้ง 5 แบบนี้ มี 5 ภารกิจที่ต่างกัน KPI ต่างกัน และต้อง
ตอบโจทย์ภารกิจของตนเองให้ได้ แต่ปัจจุบันคิดเหมือนกันไปหมดด้วยเหตุนี้จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทย
จะต้องมีการปรับโครงสร้างอุดมศึกษาโดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย
ที่กาลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคที่มีความสลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาให้รูปแบการ
จัดการศึกษาในประเทศไทยต้องดาเนินการปรับเปลี่ยน เพื่อให้การศึกษาสามารถสร้างผลผลิตได้สอดคล้องกับความ
ต้องการและบริบทของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (2562) กล่าวว่า วันนี้ เมื่อกระแสกดดันการศึกษาไทยรุนแรงมากขึ้นจากโซเชียล
มีเดีย และจากที่คนไทยเริ่มรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงแบบหักศอกในโลกยุค Disruption หรือยุคทาลายล้างเพื่อเกิด
สิ่งใหม่ที่ดีกว่า จึงกังวลว่าลูกหลานไทยจะสู้ใครไม่ได้ เพราะการศึกษาไทยติดหล่ม ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาไทยต้อง
ปรับตัวเพราะจานวนผู้เรียนลดลงจากตัวเลขผู้สมัครทีแคส (TCAS) ปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีนักเรียนที่ต้องการศึกษา
ต่อในระดั บอุด มศึกษาลงทะเบี ยนแล้ว เพี ยง269,000 คนสอดคล้องกับ อุดม คชิน ทร(2562) กล่า วว่ าวิ กฤติ
สถาบันอุดมศึกษาไทยคือจานวนนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีอัตราการลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก
ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 เทียบกับปี พ.ศ. 2556โดยในปี พ.ศ.2560 มีนักศึกษาปริญญาตรีจานวนรวม 1,681,149 คน
จากปี พ.ศ.2556 จานวน 1,875,149 คน แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนจานวนนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทในปี พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับปี
พ.ศ. 2556
จานวนนิสิตนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2556
ในประเทศไทย
(คน)
(คน)
จานวนนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรัฐ
329,027
665,342
มหาวิทยาลัยในกากับรัฐ
481,854
236,622
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
475,611
562,491
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
135,712
141,893
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
258,895
268,801
จานวนนิสิตนักศึกษาปริญญาโท
112,164
172,432
จากตัวเลขข้างต้นจะเห็นได้ว่าจานวนนักศึกษาลดลงอย่างมีนัยสาคัญซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากอัตราการเกิดของ
ประชากรที่ลดลงจากตัวเลขสถานการณ์จานวนการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและโทในข้างต้นนั้นรวมถึงการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดลาปางสรุปได้ว่าทุกวันนี้ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยทั้งของภาครัฐและเอกชนต่างก็มีปัญหาเพื่อความอยู่รอดของกลไกตลาด (Market Mechanism)
ที่เกิดขึ้นมี 4 ประการดังนี้ 1) สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีมากเกินกว่าตลาดผู้เรียนเรียกว่าเป็น
สภาพการณ์อุปทานล้น (Over Supply Circumstances) ของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) เนื่องจาก
โครงสร้างการเกิดของประชากรที่ลดลง จะเห็นได้ว่ามีการรับนิสิตนักศึกษากันหลายรอบมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยัง
รับนักศึกษาไม่เต็มกันทุกหลักสูตรแทบทุกสถาบัน 2) นโยบายและการกากับของภาครัฐที่มีรายละเอียดมาก ทั้งการ
ควบคุมกากับมาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาและเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS ที่มีการเปลี่ยนแปลง
บ่อย อีกทั้งยังมีหลายมาตรฐานควบคุม ระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล
มหาวิทยาลัยของรัฐนอกระบบ/ในกากับ (Autonomous University) มหาวิทยาลัยสถาบันหรือวิทยาลัยเอกชน
ประเด็นที่น่าสนใจจะเห็นว่าบุคลากรทางการศึกษาต้องเสียเวลาอย่างมากกว่าการเน้นการจัดการเรียนการสอน
3) โอกาสเปิดกว้างกับสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศและการเรียนผ่านระบบเครือข่าย (Online Degree and
Courses) ที่เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือทาให้มาตรฐานรวม
ของสถาบันอุดมศึกษาไทยพัฒนาได้อย่างล่าช้า 4) ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนมุมมองของคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นคนช่วงอายุ 30
ปีลงมารวมถึงกลุ่มวัยรุ่นที่มีเกือบครึ่งประเทศต้องการมีอิสระและทางเลือกของตนเอง มีความต้องการเรียนรู้เอง
ต้องการหาประสบการณ์ และอาชีพเฉพาะตนมากขึ้น ทั้งปัญหาการตลาด ระบบคู่ แข่งขันหน้าใหม่ และวิถีชีวิ ต
ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาไทย จึงต้องปรับตัว โดยเฉพาะการบริหารจัดการในระดับกระทรวง ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ดูแล ควบคุม ออกนโยบายการบริหารจัดการ การศึกษาของประเทศ

การปรับตัวการพัฒนาอุดมศึกษาไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากสถานการณ์ดังกล่าว การอุดมศึกษาของไทยไม่น่าจะต่างอะไรกับสภาวะฟองสบู่แตกในปี พ.ศ. 2540
หรือเรียกทั่วไปในประเทศไทยว่า “วิกฤตต้มยากุ้ง” ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงิน ที่ส่งผลกระทบถึงหลาย
ประเทศในทวีปเอเชียโดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ก่อให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดการล่มสลายทาง
เศรษฐกิจทั่วโลกเนื่องจากการแพร่ระบาดทางการเงิน ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากการขาดการวางแผนการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบและขาดหลักแนวคิดที่คานึงถึงหลักส่วนรวม
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ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของไทยมีจานวนทั้งสิ้น310 แห่ง (สานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สกอ.,
2558) จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีจานวนสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในระดับมากเมื่อเทียบกับจานวนประชากร
ที่อยู่ในช่วงอายุที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจาก
การประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ พบว่าประเทศไทยจะเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือ มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.
2561 โดยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด (กระทรวง
สาธารณสุข, 2560) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557) ได้ประมาณการ
สัดส่วนผู้สูงวัยไว้ว่าในปีพ.ศ. 2558 จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 13.8 ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่สังคมสูง
วัยอย่างสมบูรณ์ (ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 14 และในปีพ.ศ. 2563 จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 19.1 หรือเข้าใกล้สังคมสูงวัยระดับสูงสุด นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หรือ
การเกิดน้อยลงจากข้อมูลอัตราเจริญพันธุ์รวมพบว่าจานวนบุตรโดยเฉลี่ยต่อสตรีหนึ่งคนตลอดช่วงวัยเจริญพันธุ์ได้
ลดลงเป็นลาดับจาก 4.9 คนในปี พ.ศ.2517 เหลือประมาณ 1.6 คน ในปีพ.ศ.2556 และคาดการณ์ว่าจะลดลงถึง
1.3 คน ในปีพ.ศ.2576 ส่งผลให้ประชากรวัยเด็กหรือประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผล
กระทบต่อจานวนประชากรที่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การเป็นสังคมสูงวัยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิง
สูงขึ้น กล่าวคือวัยแรงงานต้องแบกรับภาระการดูแลผู้สงู วัยเพิ่มสูงขึ้นดังนัน้ การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญเติบโต
ด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจาเป็นต้องเตรียมกาลังคนให้มีสมรรถนะเพื่อสร้างผลิตภาพ (Productivity) ที่สูงขึ้น
การจัดการศึกษาจึงต้องวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีทักษะสมรรถนะสูงและมีการปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาให้บูรณาการกับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพร้อมรับการ
พัฒนาประเทศ สาหรับการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการอุดมศึกษา เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ข้างต้นได้ควรดาเนินการการดังต่อไปนี้

ความพอประมาณ
ความพอประมาณนั้ นมี ความเกี่ย วโยงกับ ความสมดุล ระหว่า งอัต ราจ านวนผู้ ที่จ ะเข้ารับ การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษากับจานวนสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรวิชาที่มีการดาเนินการเปิดรับ อีกนัยหนึ่งก็คือความพอดี
ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปมาเป็นแนวทางในการวางแผนคานวณอัตราการรับเข้าของจานวนผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและในกากับของรัฐบาล ให้สอดคล้องกับกาลังบุลากรทางการศึกษา คือสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษา โดยคานึงถึงการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาต่อผู้เรียนได้อย่างครอบคุลมทั่วถึง สามารถช่วยชี้แนะ
แนวทางอบรมสั่งสอนด้านระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมี บทบาทสาคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพและสร้าง
ความอบอุ่นแก่นักศึกษาจนสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งใน
ระบบภาครัฐและเอกชนที่มีอัตราการเกษียณอายุงานในแต่ละปี
มหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ บาล และมหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ บาล นั้ น เป็ น หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณสนั บสนุนทางด้านค่าตอบแทนบุคลากร งบประมาณ
สนับสนุนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ งบประมาณในการดาเนินการปลูกสร้างอาคาร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ฯลฯ ซึ่งทา
ให้มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาที่ดาเนินการโดยเอกชน เนื่องจากมหาวิทยาลัย
เอกชนเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการดาเนินการบริหารจัดการ โดยงบประมาณรายได้ที่เกิดจากการเก็บจากค่าธรรมเนียม
ค่าบารุงการศึกษาของนิสิต นักศึกษาที่เข้ามาสมัครเรียน กรอปกับการที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังต้องถูกควบคุม
การบริหารจัดการการศึกษาจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสานักงานมาตรฐานการศึกษา ให้มี
มาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด จึงจาเป็นที่จะต้องมีการลงทุนในด้านบุคลากร สิ่งสนับสนุนการเรียนการ
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สอน อาคารวัสดุครุภัณฑ์ เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดตั้งขึ้นมาโดยมี
วัตถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระจากภาครัฐบาล เพื่อไม่ให้ภาครัฐแบกรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของประเทศ
ตามหลักความพอประมาณนั้น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ควรมีการจัดการวิเคราะห์วิธีการรับเข้าที่เป็นระบบ โดย
เน้นคุณภาพผู้เรียน เพื่อจะได้ดาเนินการต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิ ม เพื่อ
นาไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21ที่บัณฑิตจะต้องมีทักษะ 3R x 8Cs ตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่มุ่งเน้นเน้นทักษะความเชี่ยวชาญ ด้านองค์ความรู้ และสมรรถนะที่เกิด
กับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงโดยปกติแล้วระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันนั้นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลมีโอกาสในการคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพและความพร้อม
มากกว่าเป็นอันดับต้นก่อนมหาวิทยาลัยเอกชนอยู่แล้วแต่ผลการผลิตบัณฑิตของทั้งมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและ
เอกชนนั้ น ไม่ มีความแตกต่ างกันสั งเกตได้จ ากปัญ หาสถานะเศรษฐกิจ สั งคมไทย/ความสามารถในการแข่ง ขัน
เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ไทยมีประชากรมากเป็นอันดับ 20 และพื้นที่การเกษตรใหญ่เป็นอันดับที่ 19 ของโลก
แต่ไทยพัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพประชากรและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้ในเกณฑ์ต่า รายได้ต่อหัวประชากรต่า
จึงถูกจัดเป็นประเทศรายได้ปานกลางในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา ดัชนีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
สังคม ดัช นีการพัฒนามนุ ษย์ดั ชนีการพัฒ นาการศึกษาซึ่ งรวมถึงผลการทดสอบเปรีย บเที ยบของไทยเที ยบกับ
นานาชาติอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่า รวมทั้งต่ากว่าหลายประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
เมื่อพิจารณาดัชนีแล้วพบว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม โดย
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทยที่มุ่งผลิตคนที่มีความรู้ทักษะจานวนหนึ่งไปทางานในโรงงานและหน่วย
ธุรกิจในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรมแบบศตวรรษที่ผ่านมาเป็นเรื่องล้าสมัย เพราะโลกได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก และคงเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและ
สังคม โลกเศรษฐกิจสมัยศตวรรษที่ 21 เน้นการใช้แรงงานที่มีความรู้ทักษะแนวคิดวิเคราะห์เป็น มีจินตนาการ และ
เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ได้ดี ปรับตัวได้เก่ง แก้ปัญหาได้เก่ง การจัดการศึกษาจึงต้องเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ เพื่อ
พัฒนาบัณฑิตที่ฉลาด รับผิดชอบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้เป็น มีความสามารถในการทางาน แก้ไข
ปัญหา และแข่งขันทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นเป็นเรื่องจาเป็นอย่างมากสาหรับการพัฒนาประเทศ

ความมีเหตุผล
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่
เกี่ย วข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้ นๆ อย่ างรอบคอบ จากข้อมูล จานวนนิสิ ต
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลที่จะเข้าสู่ระบบ
การศึกษามีแนวโน้มลดลงแต่จานวนสถาบันอุดมศึกษากลับไม่ได้ลดลงเหตุการณ์นี้ให้สถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็ก
ต้องปรับตัวหรือปิดตัวลงเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาอยู่รอดนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบอุดมศึกษา
ภาครัฐทั้งในส่วนอาคารสถานที่บุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีการทบทวนและบริหารจัดการใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
และใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด จึงเป็นสาเหตุและเหตุผลที่เหมาะสมต่อการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความ
พอเพี ย ง จากเหตุ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย ดั ง นั้ น การเปิ ด รั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ควรมีการวิเคราะห์สัดส่วนจานวนอาจารย์ที่สอดคล้องและเพียงพอต่อการควบคุมดูแล
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถช่ ว ยภาครั ฐ ล ดค่ า ใช้ จ่ า ยในการสนั บ สนุ น
งบประมาณในการดาเนินการจัดการศึกษาได้ในส่วนงบประมาณการพัฒนาในด้านสิ่งปลูกสร้างอาคารต่างๆโดยขาด
หลักแนวคิดแบบมีเหตุมีผลและความพอประมาณ ระหว่างจานวนอาคาร วัสดุและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่สมดุล
กันระหว่างจานวนนิสิตนักศึกษา ที่มีอัตราการเข้าศึกษาต่อที่ลดลง
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ภูมิคุ้มกัน
เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่า งๆ ที่ ค าดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ ไม่กู้เงิน มากเกินไปเพื่อลงทุนขยายกิจการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งในกลุ่มอาจารย์ เจ้าหน้าที่การจัดการที่มีความโปร่งใสไม่
เสี่ยงต่อการทุจริต โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการดังนี้
เงื่อนไขความรู้
สามารถนาความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติมีการส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนาตนเอง อบรม ศึกษาต่อ มีการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง โดยผ่านการอบรมทักษะในการทางาน
ด้านต่างๆ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆที่ทันสมัย
เงื่อนไขคุณธรรม
สถาบันระดับอุดมศึกษาทุกแห่งที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย การเป็นแบบอย่างในความรับผิดชอบ
ตรงต่อเวลา เสียสละเพื่อส่วนรวม ทุ่มเทการทางานและมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมของแต่ละมหาวิทยาลัยให้เน้นการ
มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งไม่เพียงแต่อาจารย์และเจ้าหน้าที่เท่านั้น แม้แต่นักศึกษาก็จะต้องมีการอบรมทางจริยธรรม
อย่างจริงจัง

การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับกลยุทธ์น่านฟ้าสีคราม
ตามทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาของโลกในศตวรรษที่ 21 สถาบันอุดมศึกษากาลังเผชิญกับความต้องการ
ของสังคมที่เปลี่ยนไปทั้งในระดับสถาบันและสังคมทั่วไป ที่ผ่านมาในอดีตนั้นสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ให้การศึกษา
สร้างองค์ความรู้เพื่องานวิชาการแต่ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต้องตระหนักถึงความต้องการของตลาดงาน รัฐบาล
ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นมีส่วนช่วย
แก้ปัญหาของประเทศปัจจัยของต้นทุน (Cost) การเข้าถึงแหล่งความรู้ (Access) และความต้องการ (Demand)
จึงจาเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒ นารูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่ โดยการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทาง ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มีกรอบแนวคิดการจัดการศึกษา คือการยึด
หลักสาคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วยหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการ
ศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency
Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local issues) อาทิ
คุณภาพของคนทุกช่วงวัยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้
และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมโดยนายุทธศาสตร์ชาติ (National strategy) มาเป็นกรอบความคิดสาคัญในการจัดทา
แผนการศึกษาแห่งชาติและจากข้อมูลการคาดการประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจานวนตัวเลขของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
ที่มีอัตราการลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลที่สาคัญในการนามาเป็นประเด็นในการสร้างภูมิคุ้มกัน ตามหลัก
แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง คือการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏนั้น เป็นข้อมูลที่
นามาอ้างอิงเพื่อการวางแผนการบริหารจั ดการการอุดมศึกษาได้เป็ นอย่างดี โดยมีเงื่ อนไขความรู้ และเงื่ อนไข
คุณธรรม มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ในการวางแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการดาเนินการบริหารจัดการโดย
การนาเงื่อนไขความรู้นั้นคือการนาองค์ความรู้ทางด้านหลักการทฤษฎี การบริหารการจัดการ หลักเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
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มาบูรณการในการวางแผนบริหารจัดการล่วงหน้าเพื่อเตรีย มการรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ผู้เขียนจึงขอนาเสนอแนวคิดมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ ตามเงื่อนไข 2 เงื่อนไข ตามหลัก
แนวคิดทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง โดยหลักการสาคัญของ W. Chan Kim:Blue Ocean Strategy นั้นมี 4 ข้อ ดังนี้
1) การยกเลิก (Eliminated) มีมุมมองที่ว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างผู้ผลิตคิดว่า (ผู้บริโภคมีความต้องการ
แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้บริโภคอาจไม่มีความต้องการในผลิตภัณฑ์นั้นก็ได้ จึงควรหาผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบวิธีการ
ใหม่ที่ผู้บริโภคมีความต้องการที่แท้จริงซึ่งผลิตภัณฑ์ วิธีการหรือรูปแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผน
โครงสร้างด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษาให้แต่ละมหาวิทยาลัยที่มีจุดเด่น ความแข็งแกร่งและความถนัด ในการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยพิจารณาเปิดหลักสูตร ที่สอดคล้องกับสาขาอาชีพที่เป็นไปตามความ
ต้องการหลักของอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศมาประกอบเป็นข้อมูลในการกาหนดแผนการผลิตบัณฑิต ปรับ
ระบบกระบวนการในการรับนิ สิตนักศึกษาที่สอดคล้องกับจานวนบุคลากรด้านอาจารย์ที่มีต่อสัดส่วนการดูแล
ควบคุมนิสิตนักศึกษาโดยนาจานวนอัตราประชากรนักเรียนทั้งประเทศที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาและ
ฐานข้อมูลจานวนอัตราการเกษียณอายุราชการของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนตลอดจนข้อมูลสาขาอาชีพที่เป็น
ความต้องการหลักของอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศมาประกอบเป็นข้อมูลในการกาหนดแผนการผลิตบัณฑิต
ที่ ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบต่ ออั ต ราการรั บ นิ สิ ต นั กศึ กษาในภาพรวมของสถาบั น อุด มศึก ษาทั้ ง ระบบอั น ได้ แก่ ส ถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในก ากั บ ของรั ฐ และเอกชน โดยเฉพาะสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ
สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ ซึ่งไม่มีความจาเป็นที่จะต้องแข่งขัน และแย่งชิงในด้านการรับนิสิตเข้าศึกษา
เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และในกากับของรัฐ นั้นมีความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ ทางด้านการเงิน และ
ตราสัญลักษณ์ หรือแบรนด์ ที่ส่งผลต่อค่านิยมทางสังคมไทย ตลอดจนการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ
ดังนั้นควรคานึงถึงการจัดระบบการศึกษาการพัฒนาต่อยอดนิสิต นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบคัดเลือกเข้าเรียน ให้มี
คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพตามความต้ อ งการของประเทศ ในด้ า นความสามารถการพั ฒ นาสร้ า งนวั ต กรรม
ผลงานวิจัยที่นาไปต่อยอดทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศให้แข่งขันในสังคมโลกได้ มากกว่าการที่จะรับนิสิต
เข้าไปจานวนมากและผลิตบัณฑิตที่มีปริมาณมากกว่าคุณภาพตามความถนัดที่เป็นจุดเด่นในแต่ละสถาบัน
2) การลด (Reduced) การเข้า ใจในคุณ ค่า ของสิ น ค้า ที่ มี แนวความคิ ด ต่ า งจากระบบอุต สาหกรรม
ซึ่งระบบอุตสาหกรรมจะส่งเสริมให้มีการผลิตให้มาก บางครั้งการผลิตอาจเกินความต้องการของตลาด หรือผลิตเพื่อ
สร้างความต้องการจนเกินพอดี ประเมินว่าลูกค้ามีความต้องการมาก แต่อันที่จริงอาจไม่ต้องการอย่างที่คิดการลด
ตามแนวคิดแบบอุตสาหกรรมนี้อาจสร้างความพอดีในการบริโภค และไม่สร้างการบริโภคที่มากจนเกินความจาเป็น
ด้วย ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดงบประมาณลงได้มาก กล่าวคือสถาบันอุดมศึกษาไม่ใช้โรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้อง
ดาเนินการผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมและตลาดแรงงานในจานวนที่มาก สถาบันอุดมศึกษาควรคานึงถึงสัดส่วนปริมาณ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นไปตามหลักแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างมาก คือหลักของ
ความพอประมาณ คือ ความพอดีที่ไ ม่น้อยเกินไปและไม่ม ากเกินไป คือการผลิ ตและการบริโภคที่อยู่ ในระดั บ
พอประมาณโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ซึ่งการที่การอุดมศึกษากาหนดให้ปรับระบบกระบวนการในการรับ
นิสิตนักศึกษาที่สอดคล้องกับจานวนบุคลากรด้านอาจารย์ที่มีต่อสัดส่วนการดูแลควบคุมนิสิตนักศึกษาโดยนาจานวน
อัต ราประชากรนั กเรีย นทั้ ง ประเทศที่ ส มั ครเข้ า ศึก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ กษาและฐานข้อ มู ล จ านวนอัต ราการ
เกษี ยณอายุราชการของหน่ว ยงานรัฐ บาลและเอกชนตลอดจนข้อมู ลสาขาอาชีพ ที่เป็นความต้องการหลักของ
อุต สาหกรรมและธุ รกิจของประเทศจะท าให้ไ ม่ เกิดการเบีย ดเบี ยนซึ่ ง กันและกัน ในลั กษณะของการใช้ ความ
ได้เปรียบทางด้านต้นทุนทางงบประมาณ ด้านต้นทุนทางสังคมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ สถาบันอุดมศึกษา
ในกากับของรัฐ กับสถาบันเอกชนและยังส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละสถาบันอีกด้วย
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3) การเพิ่ม (Raised) มีการลดก็ย่อมมีการเพิ่ม ปัจจัยบางอย่างอาจจาเป็นต่อตลาด ในส่วนนี้หากการ
เพิ่มมีป ริมาณ ที่มากก็อาจคิดในรูป แบบอุต สาหกรรมการผลิตได้ตามแนวทางที่มีการนาเสนอในข้างต้น ซึ่งใน
ประเด็ น นี้ หาก ทางหน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบในการดู แลด้ า นการอุด มศึกษามี การน าแนวคิด ที่ น าจ านวนอัต รา
ประชากรนักเรียนทั้งประเทศที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุด มศึกษาและฐานข้อมูลจานวนอัตราการเกษียณอายุ
ราชการของ หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนตลอดจนข้อมูลสาขาอาชีพที่เป็นความต้องการหลักของอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจของประเทศอาจจะมีการลดจานวนการรับและผลิตนิสิต นักศึกษาลงไปบ้างแต่ก็สามารถจะเพิ่มจานวนการรับ
และ การผลิตนิสิต นักศึกษาขึ้นได้ ตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและตลาดแรงงาน
4) การสร้าง (Created) ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจยังไม่เคยมีในตลาด เป็นช่องว่างทางอุตสาหกรรม
มีความต้องการสูง หรืออาจเป็นการสร้างตลาดใหม่ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้างความต้องการใหม่ๆ ให้เกิดการ
บริโภค เป็นต้นในขณะที่มีการดาเนินการควบคุม ควรมีการประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อนาผลมาวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์คิดค้นหาแนวทางพัฒนารูปแบบวิธีการดาเนินงานที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
ตลอดจนการคิดถึงหลักสูตรใหม่ๆที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมในช่วงระยะเวลานั้น
ซึ่งแนวคิดนี้มีความใกล้เคียง สอดคล้องและสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงโดยนาไป
บูรณาการในการบริหารจัดการอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ให้มีประสิทธิภาพได้

ส่วนสรุป
ผู้เขีย นได้ นาเสนอเกี่ย วกับ การบริหารจัด การสถาบันอุดมศึกษา โดยการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพี ยง เพื่อให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง โดยการนาหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไม่เน้นการเติบโตอย่างเร่ง
รีบมากเกินไป (หลักความพอประมาณ) ไม่เน้นการใช้งบประมาณลงทุนและการผลิตบัณฑิตที่ไม่สอดคล้องกับ
สัดส่วนความต้องการของตลาดแรงงาน (หลักการสร้างภูมิคุ้มกันและความสมเหตุสมผล) แต่จะให้ความสาคัญกับ
การเสริมสร้างความพันธ์และการแบ่งปันกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงใจ(เสริมสร้างภูมิคุ้มกันภายใต้เงื่อนไขของ
หลั ก คุ ณ ธรรม) และการวางแผนในการพั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การตั ด สิ น ใจที่ ถู ก ต้ อ ง
(ความสมเหตุสมผล) รวมทั้งการพัฒนาอาจารย์ ให้มีความรู้ความสามารถในการสอนอย่างแท้จริง (เงื่อนไขของ
ความรูค้ ุณธรรมและความสมเหตุสมผล) ภายใต้บริบทของการส่งเสริมการเรียนรู้ให้สามารถตอบสนองต่อการผลิต
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม
บทความฉบับ นี้เป็น สรุป ตีความ การวิเคราะห์ ตั้งข้อสั งเกต วิ พากษ์ วิจ ารณ์ และเสนอแนะในฐานะ
นักวิชาการและพลเมืองของประเทศคนหนึ่ง ไม่ใช่ทัศนะของ ผู้ให้การสนับสนุนการวิจัย การจัดพิมพ์เผยแพร่
บทความชิ้นนี้ผู้เขียนหวังว่าบทความที่มีลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเจตนา “ติเพื่อก่อ” ฉบับนี้จะมีส่วนช่วยให้
บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนผู้สนใจ ได้เห็นประเด็นที่จะ
อภิปราย ศึกษาค้น คว้าต่ อ และช่วยกันปฏิรูปอุดมศึกษาไทย และหวังเป็ นอย่างยิ่ง ว่า แนวคิด ดังกล่าวสามารถ
นาไปใช้ ในการศึกษาถึง สถาบั น อุด มศึกษาเพื่ อขยายองค์ความรู้ด้ า นปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งออกไปให้
กว้างขวางและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังเป็นการค้นหาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานพร้อมกับข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาต่อไปในอนาคตอีกด้วย
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บริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ประชาชนรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และสามารถ
ดารงชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ผู้เขียนเป็นบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเน
ชั่น ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน ด้านการศึกษาวิจัย ด้านการพัฒนากิจกรรมนิสิต ได้พยายามส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้เขียน
บทความนี้ขึ้นเป็นการสรุปตีความ ตั้งข้อสังเกต วิพากษ์วิจารณ์จากภาพรวมใหญ่ที่เกิดขึ้นในฐานะบุค ลากรทาง
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานในบริษทั
ธุรกิจสื่อแห่งหนึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลกับ พนักงานในบริษัทธุรกิจสื่อ 13 หน่วยธุรกิจ
จานวน 341 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
t-test การหาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการทดสอบไควสแควร์ (Chi-Square Test)
ผลการศึกษา พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี
ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน พบว่า สื่อที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 5 อันดับแรก ได้แก่ E-mail Facebook Twitter Instagram และ Youtube เหตุผลในการเลือกใช้เนื่องจาก
ลดเวลาในการทางาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการทางาน พนักงานธุรกิจสื่อรับรู้การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจากกระแสสั งคม เพื่ อนร่วมงาน และจากนโยบายของหน่วยงาน/องค์กร ส่ว นใหญ่พ นักงานได้รับ การ
สนับสนุนเทคโนโลยีจากหน่วยงาน ได้แก่ การสนับสนุนในการออกแบบระบบปฏิบัติการเพื่อรองรับการทางาน การ
อบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์สาหรับการปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ยอมรับเทคโนโลยี สารสนเทศ พบว่า พนักงานในธุรกิจสื่อ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ได้แก่ เทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถประยุก ต์ใช้กับงานในทุกหน่วยงาน เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานได้ง่ายและเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยลดขั้นตอนในการทางาน ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การนาไปใช้ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ได้รับ
ข้อมูลและข่าวสารที่รวดเร็ว ทันท่วงที เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการประสานงานให้เป็นไปด้วยความสะดวก และ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานแตกต่างกันตามเพศ ช่วงอายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ตาแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด สภาพการสนับสนุน การรับรู้ถึงประโยชน์การนาไปใช้ แตกต่างกันตาม
ตาแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด และอิทธิพลทางสังคม การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีผลต่อทัศ นคติในการใช้แตกต่าง
กันในประเด็นลดเวลาในการทางาน สาหรับ การรับรู้ถึงประโยชน์การนาไปใช้มีผลต่อทัศนคติในการใช้แตกต่างกันใน
ประเด็นประหยัดค่าใช้จ่าย และทัศนคติในการใช้มีผลต่อการนาระบบไปใช้จริงในทุกสื่อที่นามาใช้
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Abstract
The purpose of this study was to study the factors affecting the adoption of information
technology of employees in a media company using questionnaires as a tool to gather
information with employees in 13 business media companies, 341 people. Data analysis is
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One Way ANOVA and Chi-Square Test
The results showed that most of the sample employees were male, single status,
bachelor degree education. Most of them are employees / operating officers. Behavior in using
information technology of employees found that the top 5 work media were E-mail, Facebook,
Twitter, Instagram and Youtube. Reasons for choosing to use because of reducing work time
save cost And saw that it was useful in work Media business employees perceive the use of
information technology from social flows. Workmate and from the policy of the organization.
Most of the employees have received technology support from the agencies, including support
in designing operating systems to support work. Continuing knowledge training and equipment
support for operations. The level of opinion about the acceptance of information technology
found that employees in the media business is a high level of opinion about the acceptance of
information technology. When considering each aspect, it was found that the perception of ease
of use, such as information technology, could be applied to all work units. Information
technology is easy to use and information technology helps to reduce the work process. The
awareness of the benefits, the use of information technology, helps to get information and news
in a timely manner. Information technology helps to coordinate with ease. And information
technology helps increase operational efficiency
Based on the hypothesis testing, it was found that the perception of ease of use varies
according to gender, age range, status, education level, position of affiliated agencies. Support
conditions recognition of benefits, usage, and usage vary by affiliation and social influence.
The perception of ease of use affects the attitude of use differently on the issue of reducing
work time. For the perception of the benefits, the application has a different effect on the
attitude of use in cost saving issues. And the attitude of use affects the implementation of the
system in all media used.
Keywords : adoption of information technology, media business

บทนา
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าส่งผลทาให้เกิดการเจริญเติบโตในทุกวงการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวงการสื่อสารในยุคดิจิตัล สื่อสิ่งพิมพ์จาเป็นต้องมีการปรับตัวเนื่องจากผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมีพฤติกรรมการ
บริโภคสื่อแตกต่างไปจากเดิม คนรุ่นใหม่ ในยุคดิจิตัลมีแนวโน้มการใช้สื่อใหม่ (New Media) และสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบันที่ต้องการการสื่อสารที่สะดวก
รวดเร็วและมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารแบบทันทีทันใดมากขึ้น บริษัทและสานักพิมพ์ต่างๆ จึงพยายามที่จะหาวิธีปรับตัว
และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกั บพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิตัล ดังคากล่าวของแพทริค แดเนียล
Editor In Chief, English & Malay Newspaper, Singapore Press Holdings, Singapore ที่ได้กล่าวถึงทิศทางการ
ปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์เริ่มย้ายไปสู่ดิจิตัลมากขึ้น แต่รายได้จากเวอร์ชั่นดิจิทัลในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับต้นทุนได้
ดังนั้นแนวทางที่เป็นไปได้คือการใช้ยุทธศาสตร์ที่ผสมผสานกับดิจติ ัลด้วย การปรับตัวของธุรกิจสิ่งพิมพ์เป็นสิ่งที่ต้องทาใน
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ขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน การมองหารายได้ใหม่หรือหารูปแบบใหม่ๆ ในการนาเสนอ นอกจากนี้เดวิด โรวาน
บรรณาธิการนิตยสารไวร์จากอังกฤษยังได้กล่าวถึงศูนย์กลางของอานาจเริ่มเปลี่ยนจากการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์
เคลื่อนที่ที่ส่งผลต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องคิดให้ใหญ่มากขึ้น รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
องค์กรสิ่งพิมพ์ดัง คากล่าวที่ว่ารูปแบบของอุปกรณ์เคลื่อนที่ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นอย่างไร หนังสือพิมพ์ต้องดูว่าจะเข้าไป
มีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง รายได้จากโฆษณาเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คาตอบ แต่สิ่งที่จะทดแทนได้ก็มีอีกหลายอย่า ง เช่น
รายได้จากการซื้อขายบนเว็บ และการร่วมมือกับชุมชนต่างๆ บนเว็บ ซึ่งสิ่งสาคัญคือต้องมีนวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ใน
ยุคปัจจุบันนวัตกรรม (Innovation) ถูกนามาพูดบ่อยครั้งในแวดวงสื่อสารมวลชน เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญใน
การสร้างความได้เปรียบเชิงในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารได้มีการหลอมรวม (Convergence) ระบบการสื่อสารด้าน
ต่ า งๆ เข้า ด้ ว ยกัน จึ ง เป็ น แรงผลั กดั น ให้ องค์กรด้ า นการสื่ อสารมวลชนให้ หัน มาให้ความส าคั ญ ต่ อการพั ฒ นาหรื อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และกลยุทธ์ (อัญญาวีร์ อุนสวัสดิ์อาภา, 2557) แต่อย่างไรก็
ตามนวัตกรรมอาจมิใช่เพียงทาให้เกิดผลสาเร็จต่อองค์กรเท่านั้น Whittaker (1999) พบว่า 3 ปัจจัยที่ทาให้องค์กรเกิด
ความล้มเหลวในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร ได้แก่ การขาดการวางแผนที่ดีพอโดยเฉพาะการจัดการ
ความเสี่ยง ยิ่งองค์กรมีขนาดใหญ่การจัดการความเสี่ยงย่อมมีความสาคัญมากขึ้น การนาเทคโนโลยีที่ไม่สอดรับกับ
ลักษณะของธุรกิจหรืองานที่องค์กรดาเนินอยู่อาจทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา และเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ และ
การขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งถือว่าเป็นการล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น การได้รับความมั่นใจ
จากผู้บริหารระดับสูงจะเป็นการก้าวย่างที่สาคัญและสอดคล้องกับความสาเร็จของการนาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร
นอกจากนี้ พบว่า ปัจ จั ยอื่นที่ ส าคัญ ได้ แก่ ความกลัว ว่า เทคโนโลยี จะมาลดบทบาทความส าคัญ ในหน้ าที่ การงานที่
รับผิดชอบของตนให้ลดน้อยลง จนทาให้เกิดการต่อต้านการใช้เทคโนโลยี การไม่ติดตามข่าวสารความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอทาให้กลายเป็นคนล้าหลังและตกขอบ เกิดสภาวะชะงักงันในการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศกระจายไม่ทั่วถึง ทาให้ ขาดความเสมอภาคใน
การใช้และเกิดการกระจุกตัวเพียงบางพื้นที่ จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรที่มี
ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของพนักงานในบริษัทธุรกิจสื่อโดยได้ทาการศึกษาเฉพาะกรณีของบริษัทธุรกิจสื่อแห่งหนึ่ง
เพื่ อจะได้ น าไปเป็ น แนวทางในการส่ ง เสริม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ คลากร ตลอดจนปรับ ปรุง พั ฒ นาองค์กรเพื่ อให้
สอดคล้องเหมาะสมในการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานในบริษัทธุรกิจสื่อแห่งหนึ่ง

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานในบริษัทธุรกิจสื่อแห่งหนึ่ง มีกรอบ
แนวความคิดในการวิจัย ดังนี้
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คุณลักษณะส่วนบุคคล

การรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน
ทัศนคติ
ในการใช้

อิทธิพลทางสังคม

สภาพการสนับสนุน

การนาระบบ ไปใช้
จริง

การรับรู้ถึง
ประโยชน์การนา
ไปใช้ประโยชน์

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล อิทธิพลทางสังคม และสภาพการสนับสนุนมีผลต่อการรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้งาน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล อิทธิพลทางสังคม และสภาพการสนับสนุนมีผลต่อการรับรู้
ถึงประโยชน์การนาไปใช้
สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีผลต่อทัศนคติในการใช้
สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ถึงประโยชน์การนาไปใช้มีผลต่อทัศนคติในการใช้
สมมติฐานที่ 5 ทัศนคติในการใช้มีผลต่อการนาระบบไปใช้จริง

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Acceptance Model: TAM)
แนวทางการวิจัยด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Acceptance
Research) เป็นการศึกษาเชิงพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่ออธิบายวิธีการและเหตุผลแต่ละบุคคลในการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ (Morris and Davis, 2003) เพื่อพัฒนาทฤษฎีที่ใช้พยากรณ์พฤติกรรมบุคคลหรือองค์กรในการยอมรับ
การใช้สารสนเทศและนาไปสู่การอธิบายและพยากรณ์การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างความเข้าใจ
ในอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่เป็นตัวช่วยและตัวเร่งให้เกิดการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของแต่ละคนและองค์กร
Davis (1989) ได้เสนอแบบจาลองการยอมรับการใช้เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เมื่อครั้ง
ทาดุษฎีนิพนธ์ที่ MIT Sloan School of Management โดยอธิบายและคาดการณ์จากแรงจูงใจของผู้ใช้ ซึ่งมีอิทธิพล
โดยตรงกับแรงกระตุ้นภายนอกที่ใช้ระบบจริง ต่อมา Ajzen & Fishbein’s (1980) ได้พัฒนาแบบจาลอง TAM ใช้ศึกษา
ในบริบทการยอมรับเทคโนโลยีโดยไม่นาบรรทัดฐานของบุคคลที่ อยู่โดยรอบมาใช้เป็นปัจจัยในการพยากรณ์พฤติกรรม
การใช้งาน แม้ว่า TAM จะสามารถใช้พยากรณ์การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่
Taylor & Todde (1995a) กล่าวว่า TAM มีข้อจากัดบางประการทั้งนี้หลักการของ TAM จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ ตัวแปรภายนอก
(External Variables) การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (Perceived Usefulness) การรับรู้ว่า
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เป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน (Perceived ease to use) เป็นปัจจัยที่กาหนดในแง่ปริมาณหรือความสาเร็จที่ได้รับว่า
ตรงกับความต้องการหรือความคาดหวังไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วย และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude Toward Using) เป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ในขณะที่ความตั้งใจแสดง
พฤติ กรรมการใช้ ง านได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากทั ศนคติ ที่ มี ต่ อการใช้ ง านและการรับ รู้ถึง ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รับ จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานในที่สุด
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเชิงประจักษ์พบว่าโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ถูกนามาใช้ครั้งแรกใน
การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายหลังได้มีการพัฒนาไปใช้ใน E-Commerce ERP ฐานข้อมูล และบริการ
ออนไลน์ นอกจากนั้นยังมีการแสดงให้เห็นถึงความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มตัวแปรเพื่อให้สามารถเข้าใจถึงวิธีการในการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ของแต่ละบุคคลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น Venkatesh & Davis (2000) และ Mei-Ying
Wu, et al. (2008) ได้ปรับปรุงตัวแปรภายนอกและปัจจัยที่เกิดก่อน (Antecedents) ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ ได้รับและการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ ายต่ อการใช้ง าน ได้แก่ กระบวนการของอิทธิพ ลทางสั งคม ( Social
Influence Process) เช่น บรรทัดฐานของการแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่โดยรอบ ความสมัครใจ (Voluntariness)
และภาพลักษณ์ ตลอดทั้งกระบวนการใช้ปัญญา (Cognitive Instrument Process) นอกจากนั้นยังได้เสนอแนวคิดใหม่
ว่าพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่โดยรอบเป็นปัจจัยหลักที่กาหนดความตั้งใจที่จะทางาน (Intention to use) และมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศและภาพลักษณ์ในเชิงบวก สอดคล้องกับ Coeurderoy, Regis
(2014) ที่พบว่า การรับรู้ การเปลี่ยนแปลง (ความคาดหวังด้านประสิทธิ ภาพและการใช้งาน) อิทธิพลทางสังคม (จาก
ภายนอก/ที่ปรึกษา) สภาพแวดล้อมของการสนับสนุน เช่น การอบรมและการให้คาปรึกษาและคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
(การยอมรับการเปลี่ยนแปลง ความมีประสิทธิภาพในตัวเอง) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้วย
เช่น Aggelidis, Vassilios and Prodromos D. Chatzoglou (2009) ที่พบว่าผลกระทบต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลใน
โรงพยาบาล ได้แก่ การรับรู้ในการใช้ประโยชน์ การรับรู้ในความง่ายในการนาไปใช้ สภาพแวดล้อมของการสนับสนุน
(Facilitating conditions) และความมีประสิทธิภาพในตัวเอง (self-efficacy) เป็นสิ่งที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงพยาบาล
สื่อสังคมออนไลน์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นเครือข่ายที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บในระยะที่ 2
ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรวมตัวกันโดยมีโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมตาม
ทฤษฎีเครือข่าย (Network Theory) ที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นจุด (Node) และความสัมพันธ์ (Tie or Relationship)
ทั้งนี้จุด (Node) เปรียบเหมือนคนๆ หนึ่งในระบบเครือข่ายที่มีลักษณะความสัมพันธ์หลายรูปแบบกับคนอื่นๆ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ในเครือข่ายนี้เรียกว่า Social Contacts ปัจจุบันมักปรากฎให้เห็นในลักษณะของการนามาใช้เพื่อ
ดาเนิ น งานหรือกิจ กรรมต่ า งๆ ที่ มี ตั ว บุ คคลหรือหน่ วยงานร่ว มเป็ น เครือข่า ย เพื่ อให้ส ามารถใช้ ท รัพ ยากรร่ว มกัน
แลกเปลี่ยน แบ่งปันทรัพยากรข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ยังรวมถึงระบบเครือข่ายบนโลก
ออนไลน์อีกด้วย (นนทรัฐ ไผ่เจริ ญ, 2557) สอดคล้องกับMacnamara, Jim (200-) ที่ได้ศึกษาสื่อที่ใช้ในการกาหนด
วาระข่าวสาร: สื่อมวลชนหรือ/และสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ถูกใช้โดยรัฐบาล บริษัท และองค์กรต่างๆ
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นเรื่ องปกติสาหรับการดาเนินชีวิต โดยข้อ
ค้นพบที่สาคัญจากการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย การสารวจข้อมูลล่าสุดของ McKinsey กับผู้บริหารทั่วโลก จานวน
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3,542 คน พบว่า ร้อยละ 83 ของ ทุกบริษัทใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งประเภท โดยระบุว่าบริษัทมีสัดส่วนในการ
ใช้การประชุมทางวีดิโอออนไลน์ ร้อยละ 60 สังคมเครือข่าย ร้อยละ 53 บล็อก ร้อยละ 43 วีดิโอแชริ่ง ร้อยละ 41
ตามลาดับ และศูนย์การวิจัยการตลาดของ University of Massachusetts Dartmouth ได้ศึกษาการเลือกใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของบริษัทใน Fortune 500 พบว่า ในปี 2012 บริษัทมีบัญชีทวิตเตอร์และมีการทวีตในช่วงเวลา 30 วันก่อนหน้า
ร้อยละ 66 มีบัญชี Facebook ร้อยละ 62 มีบัญชีร่วมใน Youtube และร้อยละ 28 มีบล็อกที่เป็นส่วนรวมของบริษัท

วิธีการวิจัย
ประชากรที่ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บริษัทธุรกิจสื่อแห่งหนึ่ง 13 หน่วยธุรกิจ โดยมีหน่วยในการวิเคราะห์เป็น
พนักงานบริษัทธุรกิจสื่อ จานวนทั้งสิ้น 2,294 คน ทาการสุ่มตัวอย่างที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 ได้จานวน 341 คน
(Yamane, 1973) ใช้การสุ่มแบบสะดวกตามสัดส่วนของหน่วยธุรกิจ
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามปลายปิดโดยใช้มาตรวัด Likert Scale มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยทดสอบ
ความตรงตามเนื้อหา Face Validity กับนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 30 คน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
รายการข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยผู้เชี่ยวชาญ
5 ท่าน ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.70 และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยหาคะแนนความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรวมทั้งฉบับกับคะแนนเฉพาะรายข้อมีค่าระหว่าง 0.520-0.743 ซึ่งมีค่าระดับปานกลางค่อนข้างสูง
สามารถวัดสิ่งที่เป็นโครงสร้างของคุณลักษณะนั้นได้ (ภาสกร เตวิชพงศ์, 2558) และได้นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ
ผู้สื่อข่าวและพนักงานธุรกิจสื่ออื่นๆ ในจังหวัดลาปางได้ค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.843 (กัลยา วานิชบัญชา,
2545) สามารถนาไปใช้ได้

ผลการวิจัย
ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานธุรกิจสื่อเพศชาย อายุ 25-40 ปี สถานภาพโสด ศึกษาระดับปริญญาตรี
ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานธุรกิจสื่อ พบว่า สื่อที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน 5 อันดับแรก ได้แก่ E-mail Facebook Twitter Instagram และ Youtube เหตุผลในการเลือกใช้
เนื่องจากลดเวลาในการทางาน รองลงมาเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการทางาน พนักงาน
ธุรกิจสื่อรับรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากกระแสสังคม เพื่อนร่วมงาน และนโยบายของหน่วยงาน/องค์กรส่วนใหญ่
พนักงานได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ได้แก่ การออกแบบระบบปฏิบัติการเพื่อรองรับการทางาน การอบรมให้
ความรู้อย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ตามลาดับ
ระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีส ารสนเทศ พบว่ า พนั กงานในธุ รกิจสื่ อมี ความคิ ดเห็น
เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเรียงลาดับ ดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประยุกต์ใช้กับ
งานในทุกหน่วยงาน รองลงมาเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานได้ง่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดขั้ นตอนใน
การท างาน ตามลาดับ และด้า นการรับ รู้ถึงประโยชน์ การนาไปใช้ พบว่ า ในภาพรวมอยู่ ในระดับ เรียงลาดับ ดั ง นี้
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยท่านได้รับข้อมูล และข่าวสารที่รวดเร็ว ทันท่วงที รองลงมาเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ การ
ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ เป็นไปด้วยความสะดวก เช่น การสื่อสารทางอีเมล์ การสื่อสารทางระบบสานักงาน
อัตโนมัติ และเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามลาดับ
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ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล อิทธิพลทางสังคม และสภาพการสนับสนุนมีผลต่อ การรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้งาน พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ตาแหน่ง หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานแตกต่างกัน อิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน พบว่า ไม่แตกต่างกันในทุกประเด็น และสภาพการสนับสนุนที่มีผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการ
ใช้งาน พบว่า แตกต่างกันในประเด็นการสนับสนุนอุปกรณ์
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล อิทธิพลทางสังคม และสภาพการสนับสนุนมีผลต่อการรับรู้
ถึงประโยชน์การนาไปใช้ พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ตาแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัดมีผลต่อการรับรู้
ถึงประโยชน์การนาไปใช้แตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 อิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งาน พบว่า แตกต่างกันในประเด็นกระแสสังคมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 สาหรับประเด็นอื่นไม่แตกต่าง
และสภาพการสนับสนุนที่มีผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานไม่แตกต่างกันในทุกประเด็น
สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีผลต่อทัศนคติในการใช้ แตกต่างกันในประเด็นลดเวลาใน
การทางาน ประเด็นอื่นไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ถึงประโยชน์การนาไปใช้มีผลต่อทัศนคติในการใช้ แตกต่างกันในประเด็นประหยัด
ค่าใช้จ่าย ประเด็นอื่นไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 ทัศนคติในการใช้มีผลต่อการนาระบบไปใช้จริง พบว่า พนักงานบริษัทธุรกิจสื่อใช้ E-mail ในการ
ปฏิบัติงานจริงเนื่องด้วยใช้แล้วรู้สึกแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ มีการใช้ Facebook ในการปฏิบัติงานจริงเนื่องจากใช้แล้ว
สะดวกและรู้สึกทันสมัยแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ มีการใช้ Twitter ในการปฏิบัติงานจริงเนื่องจากใช้แล้วรู้สึกทันสมัย และ
สร้ างภาพลั กษณ์ ใ นการท างานแตกต่ างอย่ างมี นั ยส าคั ญ มี การใช้ Instagram ในการปฏิ บั ติ งานจริ งเนื่ องจากสร้ า ง
ภาพลักษณ์ในการทางาน และลดเวลาในการทางานแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ และมีการใช้ Youtue ในการปฏิบัติงานจริง
เนื่องจากชอบลองใช้เทคโนโลยีใหม่ ลดเวลาในการทางาน และเป็นนโยบายของหน่วยงานแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย
พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานธุรกิจสื่อ พบว่า สื่อที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 5 อันดับแรก
ได้แก่ E-mail Facebook Twitter Instragram และ Youtube สอดคล้องกับ Macnamara, Jim (200-) ที่พบว่าสื่อ
สังคมฯ ถูกใช้ในบริษัทและองค์กร ทั้งยังสอดคล้องกับการสารวจข้อมูล ของ McKinsey กับผู้บริหารทั่วโลก พบว่า ร้อย
ละ 83 ของทุกบริษัทใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างน้อยหนึ่งประเภท โดยระบุว่า บริษัทมีสัดส่วนในการใช้สังคมเครือข่าย
ร้อยละ 53 ทั้งยังสอดคล้องกับศูนย์การวิจัยการตลาดของ University of Massachusetts Dartmouth ที่ได้ศึกษาการ
เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทใน Fortune 500 พบว่า บริษัทมีบัญชีทวิตเตอร์ ร้อยละ 66 มีบัญชี Facebook
ร้อยละ 62 มีบัญชีร่วมใน Youtube เป็นต้น
เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากลดเวลาในการทางาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ในการทางาน พนักงานรับรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากกระแสสังคม เพื่อนร่วมงาน และจากนโยบายของ
หน่วยงาน/องค์กร สอดคล้องกับอัญญาวีร์ อุนสวัสดิ์อาภา (2557) ที่ได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลให้
เกิดการเจริญเติบโตในทุกวงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการสื่อสารที่คนรุ่นใหม่มีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มการใช้สื่อใหม่และ
สื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากต้องการความสะดวกรวดเร็วและมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารแบบทันทีทันใดมากขึ้น

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

464

พนักงานได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีจากหน่วยงาน ได้แก่ การสนับสนุนในการออกแบบระบบปฏิบัติการ
เพื่อรองรับการทางาน การอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนอุปกรณ์สาหรับการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
อาทิตย์ วุฒิคะโร (มปป: 40) ที่ได้กล่าวว่าปัจจัยสาคัญที่สุดที่ทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จคือผู้ประกอบการ (Coulter,
2003) และ Whittaker (1999) พบว่าหนึ่งในปัจจัยของความล้มเหลวที่เกิดจากการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
องค์กรมีสาเหตุมาการขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การได้รับความมั่นใจจากผู้บริหารระดับสูงจะ
เป็นการก้าวที่สาคัญและสอดคล้องกับความสาเร็จของการนาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร
ระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีส ารสนเทศ พบว่ า พนั กงานในธุ รกิจสื่ อมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประยุกต์ใช้กับงานในทุก
หน่วยงาน รองลงมาเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานได้ง่ายและช่วยลดขั้นตอนในการทางาน ด้านการรับรู้ ถึง
ประโยชน์การนาไปใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยท่านได้รับข้อมูลและข่าวสารที่
รวดเร็ว ทันท่วงที ช่วยให้การประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ เป็นไปด้วยความสะดวก เช่น การสื่อสารทางอีเมล์ การ
สื่อสารทางระบบสานักงานอัตโนมัติ และเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
Taylor & Todde (1995a) ได้กล่าวถึงหลักการของ TAM ว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ ตัวแปรภายนอก การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ปัจจัยที่กาหนดการรับรู้ของแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีมีส่ว นช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานได้อย่างไร และเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ด้วย การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่าย
ต่อการใช้งาน เป็นปัจจัยที่กาหนดในแง่ปริมาณหรือความสาเร็จที่ได้รับว่าตรงกับความต้องการหรือความคาดหวังไว้
หรือไม่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
เป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์ทไี่ ด้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้
งาน ในขณะที่ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้งานได้รับอิทธิพลจากทัศนคติที่มีต่อการใช้งานและการรับรู้ถึงประโยชน์
ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานในที่สุด
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานแตกต่างกันตามปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล อันประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ตาแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด ในขณะที่อิทธิพลทาง
สังคมไม่มีผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน อาจเนื่องจากพนักงานในธุรกิจสื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งใน
การดาเนินชีวิตอยู่แล้ว ดังนั้นอิทธิพลทางสังคมไม่ว่าจะเป็นนโยบายของหน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน กระแสสังคม หรือ
อื่นๆ จึงไม่มีผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ทั้งยังสอดคล้องกับอัญญาวีร์ อุนสวัสดิ์อาภา (2557) ที่ได้กล่าวว่า
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลทาให้เกิดการเจริญเติบโตในทุกวงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการสื่อสารที่คนรุ่นใหม่
มีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มการใช้สื่อใหม่และสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากต้องการความสะดวกรวดเร็วและมีปฏิสัมพันธ์ใน
การสื่อสารแบบทันทีทันใดมากขึ้น
สภาพการสนับสนุนมีผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานในประเด็นการสนับสนุนอุปกรณ์ ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันมีความง่ายในการใช้งาน สอดคล้องกับ Taylor & Todde (1995a) กล่าวถึง
หลักการของ TAM ว่าหนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การรับรู้
ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน (Perceived ease to use) ซึ่งเป็นปัจจัยที่กาหนดในแง่ปริมาณหรือความสาเร็จที่ได้รับ
ว่าตรงกับความต้องการหรือความคาดหวังไว้หรือไม่
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สาหรับการรับรู้ถึงประโยชน์การนาไปใช้ พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันในเรื่องตาแหน่ง
ทั้งนี้อาจเนื่องจากงานวิจัยนี้ทาการศึกษากับพนักงานในธุรกิจสื่อที่มีตาแหน่งแตกต่างกันในแต่ละหน่วยธุรกิจจึงมีผลทา
ให้มีการรับรู้ถึงประโยชน์การนาไปใช้มีความแตกต่างกัน เมื่อมีการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกับอาจารย์ และระหว่างอาจารย์กับหัวหน้างาน
อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คมมี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ ถึ ง ความง่ า ยในการใช้ ง านในประเด็ น กระแสสั ง คมสอดคล้ อ งกั บ
Macnamara, Jim (200-) ที่พบว่าสื่อสังคมถูกใช้ในบริษัทและองค์กร ทั้งยังสอดคล้องกับการสารวจข้อมูลล่าสุดของ
McKinsey กับผู้บริหารทั่วโลก พบว่า ร้อยละ 83 ของทุกบริษัทใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างน้อยหนึ่งประเภท โดยระบุ ว่า
บริษัทมีสัดส่วนในการใช้สังคมเครือข่าย ร้อยละ 53 ทั้งยังสอดคล้องกับศูนย์การวิจัยการตลาดของ University of
Massachusetts Dartmouth ที่ได้ศึกษาการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทใน Fortune 500 พบว่า บริษัทมีบัญชี
ทวิตเตอร์และมีการทวีตในช่วงเวลา 30 วันก่อนหน้า ร้อยละ 66 มี Facebook ร้อยละ 62 มี Youtube เป็นต้น ทั้งยัง
สอดคล้องกับ Venkatesh & Davis (2000) ; Mei-Ying Wu, et al. (2008) พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ว่าเป็น
ระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ได้แก่ กระบวนการของอิทธิพลทางสังคม (Social Influence Process) เช่น บรรทัดฐานของ
การแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่โดยรอบ ความสมัครใจ (Voluntariness) และภาพลักษณ์ ทั้งยังสอดคล้องกับ Regis
(2014) ที่พบว่า อิทธิพลทางสังคม สภาพแวดล้อมของการสนับสนุนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ด้วยเช่นเดียวกับ Aggelidis, Vassilios and Prodromos D. Chatzoglou (2009) ที่พบว่าผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรม
ส่ ว นบุ ค คลต่ อ การยอมรั บ เทคโนโลยี ได้ แ ก่ การรั บ รู้ ใ นการใช้ ป ระโยชน์ การรั บ รู้ ใ นความง่ า ยในการน าไปใช้
สภาพแวดล้อมของการสนับสนุน และความมีประสิทธิภาพในตัวเอง
การรับรู้ถึง ความง่ายในการใช้ งานมีผ ลต่อทั ศนคติ ในการใช้แตกต่า งกัน ในประเด็น ลดเวลาในการท างาน
ในขณะที่การรับรู้ถึงประโยชน์การนาไปใช้มีผลต่อทัศนคติในการใช้แตกต่างกันในประเด็นประหยัดค่าใช้จ่าย
ทัศนคติในการใช้มีผลต่อการนาระบบไปใช้จริง พบว่า พนักงานธุรกิจสื่อใช้ E-mail Facebook Twitter
Instagram และ Youtube เนื่องจากใช้แล้วรู้สึกทันสมัย ใช้แล้วสะดวก สร้างภาพลักษณ์ในการทางาน ลดเวลาในการ
ทางาน ชอบลองใช้เทคโนโลยีใหม่ และเป็นนโยบายของหน่วยงาน สอดคล้องกับอัญญาวีร์ อุนสวัสดิ์อาภา (2557) ที่ได้
กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลทาให้เกิดการเจริญเติบโตในทุกวงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการสื่อสารที่คน
รุ่น ใหม่ มี พ ฤติ กรรมที่ มี แนวโน้ ม การใช้ สื่ อใหม่ และสื่ อสั ง คมออนไลน์ เนื่ องจากต้ องการความสะดวกรวดเร็ว และมี
ปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารแบบทันทีทันใดมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการศึกษากรณี เฉพาะของบริษัทธุรกิจสื่อเพียงบริษัทเดียว จึงไม่เห็นความแตกต่างใน
เชิงพฤติกรรมการสนับสนุน และการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายมุมมองในธุรกิจสื่อ ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจสื่ออื่นด้วย
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ชุมชนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในภาคกลางตอนล่าง ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ทาการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญจาก ผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ เครื่องดื่มสมุนไพรและอาหาร
แปรรูปสมุนไพร โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบร้อยละ 50 ของเขตภาคกลางตอนล่าง ทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ทา
การจับสลากรายชื่อของจังหวัดในภาคกลางตอนล่าง ได้ 4 จังหวัด จากนั้นจึงเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ได้รับรางวัลปีที่ผ่านมาของ 4 จังหวัด ได้ทั้งสิ้น 40 คน 2) กลุ่มผู้นากลุ่มหรือผู้เชี่ยวชาญด้ านผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะของผู้นากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีความหลากหลายในการดาเนินกิจกรรม
ส าหรั บ ลั ก ษณะการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรมี 3 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) ทั ก ษะด้ า นเทคนิ ค และการผลิ ต สมุ น ไพร
2) ปรับ ปรุง ผลิ ต ภัณ ฑ์ และบรรจุ ภัณ ฑ์ 3) อนุ รักษ์ ภูมิ ปัญ ญาและทรัพ ยากรในท้ องถิ่น และจากผลวิ จั ย พบว่ า
แนวทางการพัฒนาผู้นากลุ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร คือ 1) การเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการทักษะ
2) การสร้างเครือข่ายกับชุมชนภายในและภายนอก 3) กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของชุมชน และ 4) การสร้าง
เครือข่ายทางการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์
คาสาคัญ : ผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วิสาหกิจชุมชน
ABSTRACT
This study aimed to study feature of community enterprise group leaders of herbal
products in the lower central region, to study feature of the development of herbal products
leader in the lower central region, and to find out of community enterprise group leaders
development of herbal products in the lower central region. This study is qualitative
research conducting data collection by in-depth interview with key informants from Herbal
product entrepreneur group of herbal beverage, and processed food, using random sampling
of 50% of lower Central Region, and then select the herbal product community enterprise
entrepreneurs which were awarded last year from those 4 provinces, in which 40 persons
were selected, 2) Group of academicians or specialists in herbal product 10 persons of
which were selected, and then conduct data content analysis.
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The results indicated that various activities were incorporated to the community
enterprise. For feature of the development of herbal products were identified three
approaches as follows : 1) technical and production skills 2) Improving the product and
packaging 3) Raising self-reliance habits as well as conserving local wisdoms and
resources. For to find out of community enterprise group leaders and the development of
herbal products in the lower central region were identified four dimensions as follows: 1)
enhancing management knowledge, technical and production skills among the entrepreneurs
and employee 2) promoting internal and external networks 3) social responsibility activities
4) creating marketing network and product design.
Keywords : community enterprise group leaders, herbal products, the community enterprises

บทนา
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยังคงให้ความสาคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การสร้างรายได้ การพัฒนาความสามารถ ในการจัดการ และการพัฒนารูปแบบของธุรกิจให้ชุมชนพึ่งพา
ตนเองได้และพัฒนาระบบเศรษฐกิ จชุมชนให้มีความเข้มแข็งพร้อมสาหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคต ซึ่งใน
ปัจจุบันการดาเนินการภาคธุรกิจของชุมชนเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสาคัญเพราะเป็นเศรษฐกิจพื้นฐานของ
ประเทศ ซึ่งภาครัฐได้สนับสนุนงบประมาณโครงการต่างๆ ให้กับชุมชนเป็นจานวนมาก ทาให้บางชุมชนที่มีศั กยภาพ
ในการดาเนินโครงการสามารถประสบความสาเร็จได้ แต่ในขณะเดียวกันมีบางชุมชนที่ไม่ประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากมีปัญหาจากการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตได้ อีกทั้งยังพบว่า กลุ่มวิสาหกิจใน
ชุมชนประสบปัญหาในด้านการเรียนรู้ร่วมกันที่จะพัฒนาชุมชน (สุพจน์ อินหว่าง, 2556) นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหา
การพัฒนาศักยภาพและการปรับตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีน้อยกว่าการเจริญของสังคม ดังนั้นกระบวนทัศน์ใน
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหม่จึงต้องทาความเข้าใจในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบองค์รวม เข้าใจถึงธรรมชาติของ
วิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นกระบวนการ หรือแนวทางที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างระบบในการพึ่งตนเอง
ให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของชุมชนของวิสาหกิจชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างให้ชุมชน
เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ในการด าเนิ นงานของผู้ ประกอบการด้ านสมุ นไพร ซึ่ งเป็ นกลุ่ มวิ สาหกิ จชุ มชนที่ ผลิ ตสิ นค้ าในท้ องถิ่ น
จาเป็นต้องอยู่รอด โดยพบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และยัง
พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการสร้างเครือข่ายภายในชุมชนและนอกชุมชน อย่างไรก็ตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจาเป็น
อย่างมากที่ต้องอาศัยหลักการการดาเนินงานตามแนวทางของวิสาหกิจชุมชนมาปฏิบัติ เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี
การจัดเป็นกลุ่มกิจกรรมของชุมชนที่ได้จากการเรียนรู้ เป็นการทาเพื่อกินเพื่อใช้ เป็นการทดแทนการซื้อจากตลาดได้
เป็นการบริหารจัดการระบบการผลิตและการบริโภคที่เกิดขึ้ นในชีวิตประจาวัน โดยนาแนวทางพัฒนาของวิสาหกิจ
ชุมชนมาใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเริ่มจากการพัฒนาคนในพื้นที่ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
เป็นการดาเนินกิจการโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน โดยมีรายรับที่เพียงพอต่อการดาเนินกิจการ ปราศจากภาระ
หนี้สิน หรือมีความสามารถในการชาระหนี้ในระยะเวลาที่กาหนด ให้ความสาคัญของการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ
ทั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นพื้นฐาน และวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า โดยมีวัตถุประสงค์ในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
ร่วมกัน ด้วยการแบ่งปันหรือใช้ทรัพยากรที่ใช้ในกิจการร่วมกันเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ตลอดจนการรวมกลุ่มในลักษณะ
สมาคมการค้ าเครือข่าย เพื่ อการรับรู้และแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสาร ก่อให้เกิดการพัฒนาภายใต้ รูปแบบของการ
ช่วยเหลือพึ่งพา สงเคราะห์เกื้อกูล มีจริยธรรม และความสานึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ทาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน
เครือข่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน นาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (วณิศญดา วาจิรัมย์,กัญญามน อินหว่าง, 2560)
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562
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ลักษณะการดาเนินงานของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร พบว่า สมุนไพรแต่ละประเภทที่ทาการศึกษา
มีลักษณะการดาเนินสมุนไพรที่คล้ายคลึงกันโดยพบว่า มีการใช้วัตถุดิบในพื้นที่เป็นหลัก เน้นด้านการพัฒนาคนใน
พื้น ที่ ด าเนิ น กิจ การโดยอาศัย ทรัพ ยากรที่มี อยู่ ในชุม ชนและยั ง พบว่า มี การนาเทคโนโลยี ที่ ได้ รับ การปรับ ปรุง
พัฒนาขึ้นใหม่มาใช้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวิสาหกิจชุมชนเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของเสรี พงศ์พิศ , วิชิต นันทสุวรรณและจานงค์ แรกพินิจ (2558) ที่ แสดงให้เห็นว่า วิสาหกิจ
ของชุมชนมุ่งประกอบการเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหว่างชุมชน โดยนาวัตถุดิบทรัพยากรและ
ภูมิปัญญาของชุมชนมาสร้างสรรค์ผลผลิต เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเรียนรู้ของชุมชน
จากความสาคัญของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่การดาเนินการเพื่อการพัฒนาชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน
และรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชนของผู้นากลุ่ม พบว่า เป็นความสาคัญที่ต้องศึกษาถึงการ
พัฒนาการเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนื่องจากเป็นเกษตรกรรมที่มีการนาภูมิปัญญามาใช้ และเป็นวิถีชีวิตของ
ชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง โดยเลือกศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในภาคกลางเนื่องจากมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่
ได้รับรางวัลด้านผลิตภัณฑ์การเกษตรประเภทสมุนไพรอย่างต่อเนื่องและส่วนใหญ่เป็นกลุ่ มผู้ประกอบการที่มีการ
ผลิตสมุนไพรหลายประเภท และได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสาคัญที่จะศึกษาลักษณะ
ภาวะของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้นากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในภาคกลางตอนล่าง เพือ่ ให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน
ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งจะสามารถนาไปเป็นแนวทางการพัฒนาความเป็นผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนวิธีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทอาหารแปรของกลุ่มต่างๆในภาคกลางตอนล่างอย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาคกลางตอนล่าง
2. เพื่อศึกษาลักษณะการพัฒนาผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของในภาคกลางตอนล่าง
3 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในภาคกลางตอนล่าง

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีขอบเขตการวิจัยดังต่อไปนี้
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย คณะผู้วิจัย
ประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการ ได้แก่ Robbins and DeCenzo (2004); Ludving Von Bertalanffy (D. Cahn,
Ruth Anna Abigail, 2014); (Robbins et al. (2002, p. 55); แนวคิด ทฤษฎีด้านผู้นาและภาวะผู้นา ได้แก่
Gary Yulk (2003) Drucker (2001); ด้านการจัดการวิสาหกิจชุมชน การพัฒนา และเครือข่าย ได้แก่ สานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (2554); สุพจน์ อินหว่าง (2558); กรมการพัฒนาชุมชน (2545:20 - 25);
และกรมส่งเสริมการเกษตร (2559) ลักษณะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ (Wanichyada Wajirum
and Kanyamon Inwang, 2018)
ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลและพื้นที่ในการศึกษา
1. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการวิจัย เนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth
Interview) วิธีการเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านเอกสาร
(Review Data) และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data) และพื้นที่ในการศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก ดังนี้
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1) ผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ เครื่องดื่มสมุนไพรและอาหารแปรรูป โดย
ศึกษาภาคกลางตอนล่างและสุ่มตัวอย่าง แบบง่าย ทาการจับสลากรายชื่อของจังหวัดในภาคกลางจาก 8 จังหวัดได้
4 จัง หวัด ได้แก่ จังหวัด ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี จากนั้ นจึง เลือกกลุ่มผู้ ประกอบการของ
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อยู่ในกลุ่ม OTOP และเคยได้รับรางวัลด้านสมุนไพร และ/ หรือกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนที่ได้รับรางวัล มีประสบการณ์การทาธุรกิจ 10 ปีขึ้นไป
2) กลุ่มผู้นาชุมชนของจังหวัด อาเภอ ตาบลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง
2. ด้ า นพื้ น ที่ ศึกษา คณะผู้ วิ จั ย จะท าการศึกษากลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ 4 จั ง หวั ด
ภาคกลางตอนล่าง คือ จังหวัดราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย
1. สามารถนาผลวิจัยไปเป็นแนวทางการพัฒนาผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งที่เป็นกลุ่มเกษตรกรรมและ
กลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ
2. สามารถนาผลการวิจัยเป็นตัวชี้วัดในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้กับวิสาหกิจชุมชนอื่นต่อไป
3. สามารถนาผลวิจัยไปเป็นแนวทางวางนโยบายด้านการพัฒนาผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อไป
แนวคิดและทฤษฎีด้านผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรกรรมประเภทสมุนไพร ซึ่งถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้นากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน เพราะหากผู้นากลุ่มสามารถสร้างกระบวนการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ก็จะสามารถส่งเสริมกลุม่
ให้เข้มแข็งต่อไป ผู้ นาถือได้ว่ าเป็นองค์ประกอบที่ สาคัญต่อความสาเร็จของการเปลี่ยนแปลง ผู้นาที่ ดีจะต้องมี
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีเป้าหมาย มีการจูงใจที่ดี มีความเสียสละ และที่สาคัญคือ มีความโดดเด่นในด้านการยอมรับนับ
ถือหรือศรัทธา กระตุ้นให้เกิดความพยายามและวิริยะอุตสาหะ ต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดความต้องการทางานที่มี
การแข่งขัน มีการติดตามงาน การสร้างความก้าวหน้า การกระตุ้นจูงใจให้เกิดการร่วมมือในการทางาน สร้างการ
ทางานเป็นทีม สร้างความช่ว ยเหลือซึ่งกันและกัน (Black and Porter, 2000: 425) โดยพบว่า ผู้นาจาเป็นต้องมี
ภาวะผู้นา ซึ่ง Daft (2006)ได้กล่าวถึง ภาวะผู้นาว่าเป็นลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาเมื่อได้
มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม เป็นความสามารถที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการทางานร่วมกันหรือร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน ใน
อันที่จะทาให้กิจกรรมของกลุ่มดาเนินไปสู่เป้าหมาย และประสบความสาเร็จ ซึ่งภาวะผู้นาจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับประสบการณ์ของการฝึกฝนของแต่ละบุคคล และเป็นความพยายามของผู้นาที่จะต้องอยู่ในตาแหน่งที่มีอานาจ
สั่งการหรือไม่ก็ได้เพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้ตามที่จะเข้ามาร่วมมือกันเพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย ซึ่งการที่ผู้นาจะดาเนินกิจการ
ใดให้สาเร็จได้จะต้องอาศัยพลังอานาจของตนเองที่มีอยู่ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตาม กล่าวได้ว่า การเป็น
ผู้นาจึงเป็นศิลปะของการที่จะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น และสามารถทาให้ผู้อื่นเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้นาและเคารพ
นับถือตลอดจนให้ความร่วมมือกับผู้นาด้วยความจริงใจ เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปได้(พูนฤดี สุวรรณพันธุ์ ,
2556) ทั้งนี้ผู้นายังต้องมีคุณสมบัติของผู้นาที่ดีด้วย กล่าวคือ ต้องเข้าใจถึงความสาคัญของดุลยภาพระหว่ าง
คุณลักษณะกับความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการหลายท่านที่ว่าผลสาเร็จของวิสาหกิจ
ชุ ม ชนจะเกิด ขึ้ น ได้ นั้ น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจะต้ องมี ผู้ น ากลุ่ ม ที่ มี ภาวะผู้ น ามี ความรู้ ความสามารถและมี วิ สั ย ทั ศ น์
(Gadenne, 2003; Lussier&Pfeifer, 2001)
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จของธุรกิจส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการมีผู้นาที่ดี ผู้นาต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิด
อยากจะเปลี่ยนแปลงและในขณะเดียวกันต้องมีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยขีดความสามารถของผู้นา
เป็นตัวกาหนดประสิทธิภาพของบุคคลหรือองค์กรความเป็นผู้นาเป็นตัวกาหนดเส้นทางความสาเร็จหรือความล้มเหลว
ขององค์กรขึ้นอยู่กับผู้นามีการรวมตัวของสมาชิกในกลุ่มสูง มีการสื่อสารทั่วถึงและโปร่งใส มีความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างสมาชิก ใช้กระบวนการการตัดสินใจแบบให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีการประสานงานระหว่างสมาชิกให้ครบถ้วน
ประสานงานกับองค์กรภายนอกเครือข่ายได้เป็นอย่างดี โดยมีหน้าที่ในการดูแลรักษาเครือข่าย ช่วยสร้างแรงจูงใจและ
กระตุ้ นสมาชิ กรวมตั วกันท างาน จั ดให้มี กระบวนการตั ดสิ นใจโดยให้สมาชิ กทุ กกลุ่ มมี ส่ วนร่วม พยายามสร้า ง
สภาพแวดล้อมให้มี การเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ วางแผนในการประสานงานระหว่ างสมาชิก และเชื่อมต่อ
กับเครือข่ายอื่นๆ จัดระบบการประสานงานให้คล่องตัวและทั่วถึง การประสานงานถือเป็นหน้าที่หลักของสมาชิกแกน
นา เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนทุกระดับให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี(กิติกร ดาวพิเศษและคณะ, 2556) จากการศึกษา
แนวคิดการพัฒนาบุคลากร พบว่า การพัฒนาบุคลากรในองค์กรจะมุ่งเน้นที่การอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร
โดยกระบวนการสร้างการเรียนรู้และแรงจูงใจ โดยแรงจูงใจจะเน้นที่ดัชนีความพึงพอใจของพนักงาน แต่ปัจจุบัน
แนวคิดการพัฒนาบุคลากรในการบริหารองค์กรยุคใหม่ปรับเปลี่ยนมามุ่งเน้นที่การกระตุ้นให้พนักงานเกิ ดความรักต่อ
องค์กร อยากเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของการพัฒนาเครือข่ายของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรกรรม
จังหวัดพิษณุ โลกของสุ พจน์ อินหว่ าง และกัญญามน อินหว่ าง (2556) พบว่า มีการกาหนดข้อตกลงร่วมกันกับ
เกษตรกรภายในชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้นาชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการเสนอแหล่งจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพภายใน
ชุมชน ใช้แรงงานที่เป็นคนในชุมชนในการผลิตสินค้า กาหนดมาตรการร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจ สร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน หรือกลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ รวมทั้ง พบว่า ผู้นาควรมีประสบการณ์การทางานด้านชุมชน การอบรมและการพัฒนา
ชุมชนที่อยู่ และยังพบว่า ภาวะผู้นาเชิงสถานการณ์ ภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผู้นาแบบ เปลี่ยนแปลงและ
ภาวะผู้นาด้านการประกอบการมีผลต่อประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชน และตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นาด้านการ
ประกอบการมีความเหมาะสมต่อการนาไปใช้บริหารจัดการวิสาหกิจ ชุมชนให้มีประสิทธิผลและสามารถเปลี่ยนแปลง
ทาให้ภาวะผู้นาด้านการประกอบการของผู้นา วิสาหกิจชุมชนสูงขึ้น ข้อเสนอแนะที่สาคัญคือ ควรส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาภาวะผู้นาด้านการประกอบ การของผู้นาวิสาหกิจชุมชน โดยการนาตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นาด้านการ
ประกอบการของผู้ น าวิ สาหกิจชุ มชน ไปประยุ ก ต์ ใช้ ให้ เหมาะสมกับกลุ่ มเป้ าหมาย ที่ มี ความแตกต่ างทางด้ า น
วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม และประเพณี (ฉัฐสิณี หาญกิตติชัย, 2558) ดังกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ลักษณะข้อมูลพื้นฐานของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- ประสบการณ์เข้าร่วมกลุ่มของผูน
้ ากลุ่ม
สมุนไพร
- การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับชุมชน /
เครือข่ายกลุ่มสมุนไพร
- การเข้าร่วมพัฒนาของผู้นา
ลักษณะบทบาทของผู้นากลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนสินค้าสมุนไพร
- มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรม
- สร้างเครือข่ายกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรอื่น
- พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้
สมาชิกกลุ่ม

การพัฒนาผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- การพัฒนาการดาเนินงานของกลุ่มสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน
- พัฒนาเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- พัฒนาศักยภาพของชุมชน
- ศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่มสมาชิก
- มีการสร้างเครือข่ายภายนอก
- สร้างการมีส่วนร่วมให้สมาชิกมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาผู้นากลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาคกลางตอนล่าง
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วิธีการวิจัย
ผู้ น ากลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร ในภาคกลางตอนล่ า ง เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) กับกลุ่มผู้นาวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
สมุนไพร จากการสุ่มตัวอย่างแบบร้อยละ 50 ของเขตภาคกลางตอนล่าง และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ทาการจับสลาก
รายชื่อของจังหวัด ในภาคกลางตอนล่ าง 1 ได้ 4 จังหวัด จากนั้นจึงเลือก 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีผลิตภัณ ฑ์
สมุนไพร ได้แก่ เครื่องดื่มสมุนไพร และอาหารแปรรูป ที่เข้าร่วมกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และที่ได้รับ
รางวัล ด้านใดด้านหนึ่ งในรอบ 3 ปี ที่ผ่า นมา โดยแบ่ง เป็ นผู้น ากลุ่มวิ สาหกิจ ชุม ชนได้ทั้ งสิ้น 40 คน 2) กลุ่ ม
นักวิชาการพาณิชย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านวิสาหกิจชุมชนที่มีประสบการณ์
พัฒนาชุมชน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 10 คน ทาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา ผลการสัมภาษณ์นามาสรุปเป็นประเด็นต่างๆ

สรุปผลการวิจัย
จากผลวิจัยด้านผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร พบว่า อาหารแปรรูปมี จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
50 เครื่องดื่มสมุนไพร จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50 สมาชิกกลุ่มอาหารแปรรูปมีประสบการณ์ 5 ปีแต่ไม่เกิน
10 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.0 และเครื่องดื่ม 10 ปี -15 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.0 ยังพบว่า การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ
ชุมชนหรือเครือข่ายพบว่า กลุ่มยาสมุนไพรมีเครือข่ายระหว่างชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 55.5 การเข้ารับการฝึกอบรม
หาความรูข้ องกลุ่มอาหารแปรรูปสมุนไพรมากที่สุด ร้อยละ 66.7
วัตถุประสงค์ที่ 1 ลักษณะบทบาทของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ น า 40 คน ในจั ง หวั ด นครปฐม จั ง หวั ด ราชบุ รี จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี และจั ง หวั ด
กาญจนบุรีที่มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร โดยทาการสัมภาษณ์กับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร และ
อาหารแปรรูป โดยพบว่า ลักษณะบทบาทผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมสมุนไพรด้านความเป็นผู้นากลุ่ม การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการจัดกิจกรรม การสร้างเครือข่ายกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาความรู้และทักษะผู้นาและสมาชิก
ได้ดังนี้
1) ลักษณะการทางานของผู้นากลุ่ม พบว่า ผู้นากลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรใช้กระบวนการการ
ตัดสินใจแบบให้ทุกคนมีส่วนร่วม เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการประสานงานระหว่างสมาชิก ประสานงาน
กับองค์กรภายนอกเครือข่ายได้เป็นอย่างดี ให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วม
2) มีความเป็นผู้นา ได้แก่ มีความยืดหยุ่น ให้การสนับสนุนในการตัดสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์ หาวิธีการ
ปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมาชิกกลุ่ม ค้นหาวิธีผลิตสินค้าสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้
ชุมชน มีส่วนร่วมในการทางานให้บรรลุเป้าหมาย
3) ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านลักษณะของการพัฒนาเครือข่ายของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรพบว่า ให้ความสาคัญต่อการเปิดโอกาสให้ผู้นาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแหล่งจัดหาวัตถุดิบที่มี
คุณภาพภายในชุมชน จัดหาแหล่งตลาดร่วมวางจาหน่ายสิ นค้า สร้างความร่วมมือกับชุมชน หรือกลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ
เพื่อผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งกับภายในชุมชนและภายนอกชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
จะเห็นได้ว่าผู้นากลุ่มมีบทบาทสาคัญต่อความสาเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้นามีการวางแผน มีส่วน
ร่วมกับกลุ่มและพร้อมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความร่วมมือกับชุมชน ด้วยการสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน หรือกลุ่มวิสาหกิจอื่นๆเพื่อผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งกับภายในชุมชนและภายนอกชุมชนเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
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วัตถุประสงค์ที่ 2 ลักษณะการพัฒนาผู้นากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จากการสัมภาษณ์ผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรของภาคกลางตอนล่าง จานวน 40 คน พบว่า
ผู้นากลุ่ มมี การพั ฒนาเครือข่ายความร่วมกับ สมาชิ กกลุ่ม หลายด้า น โดย กลุ่ม สมุ นไพรแต่ ละกลุ่ มมี การพั ฒนา
เครือข่ายที่แตกต่างกันบางประเด็น โดยพบว่า ด้านการจัดการการดาเนินงานและการพัฒนาเครือข่ายของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนของผู้นากลุ่ม ได้แก่ การจัดการของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารแปรรูปมีการสร้างเครือข่าย
กับธุรกิจที่เป็นประเภทเดียวกัน กลุ่มอาหารแปรรูป มีตัวแทนจาหน่ายในจังหวัดและนอกจังหวัด และสร้างเครือข่าย
ด้านการตลาด เช่น การแลกเปลี่ยนสินค้าโดยนาสินค้าแต่ละกลุ่มมาวางขายด้วยกัน กลุ่มผู้ประกอบการเครื่องดื่ม
สมุนไพร ได้ใช้การสร้างความแตกต่างในรสชาติสีสันรูปแบบของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ มีความโดดเด่น ชื่อ ตรา
ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก มีการกาหนดลูกค้าและแหล่งจาหน่าย ใช้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ การหากรรมวิธีการผลิตการ
เลือกวัตถุดิบ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์รูปแบบสีสันขนาดต่างๆ ตามความต้องการของตลาดและการกาหนด
ลูกค้าและแหล่งจาหน่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการสร้างการรับรู้ในตราสินค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง เน้นการรับ รู้ต่อกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพราะจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพเป็นที่วางใจประกอบกับรัฐบาลสนับสนุนให้ผู้บริโภคยาสมุนไพรมากขึ้น มีการสร้างเอกลักษณ์สินค้าคือ มี
สัญลักษณ์หรือตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน ความปลอดภัย รางวัลการันตีในด้าน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ เน้นที่ประโยชน์ของสินค้า เรื่องคุณค่าทางโภชนา การวัตถุดิบที่สดและสะอาดรูปร่างหน้าตาของ
สินค้า สิ่งตกแต่งภายนอกตัวบรรจุภัณฑ์ต้องดึงดูดความสนใจ ผลิตภัณฑ์เน้นคุณค่าของสินค้าที่มีผลต่อความรู้สึก
ของผู้บริโภค สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเป็นสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
จากผลการวิจัยด้านการพัฒนาเครือข่ายของผู้นาชุมชน พบว่า ได้ใช้กระบวนการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งจากสินค้าสมุนไพรประเภทเดียวกันต่างประเภท รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นๆเพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนา โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด วัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรใน
ท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการขนส่งจัดเก็บและง่ายต่อการบริหารของวัตถุดิบ ทาให้เกิดการสร้างงานสร้าง
เสริมอาชีพ ทาให้คนในชุมชนไม่ต้องออกไปทางานข้างนอก เพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน สมาชิกใน
กลุ่มปลูกเองและจากเกษตรกรในหมู่บ้านและมีการนาวัตถุดิบในช่วงราคาตกต่ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเน้นการจ้างแรงงานที่อาศัยอยู่ในชุมชน เนื่องจากสะดวกในการเดินทางและสามารถทางานล่วงเวลา
ได้ หากมีปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นส่งผลให้สมาชิกมีรายได้ต่อเนื่อง ตลอดทั้งปีมีงานทา ทาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
จากลักษณะการดาเนินงานและการพัฒนาเครือข่ายของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรจาก
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน 40 คนจาก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และ
กาญจนบุรี พบว่า มีการใช้วัตถุดิบในพื้นที่เป็นหลัก มีการใช้เทคโนโลยีที่จาเป็นสาหรับการผลิตสินค้า ใช้แรงงานใน
พื้นที่เป็นหลัก เลือกใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สินค้าของชุมชนส่วนใหญ่จะจาหน่ายตามตลาดนัดชุมชน ออกสู่
ตลาดภายนอกทั่วประเทศโดยจัดแสดงสินค้าระดับตาบลระดับอาเภอระดับจังหวัด เป็นต้น
ความสาเร็จจากการพัฒนาผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เขตภาคกลางตอนล่าง
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 40 คน จาก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี
สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญของสมุนไพรประเภทเครื่องดื่มสมุนไพร อาหารแปรรูปมีลักษณะ
ความสาเร็จที่คล้ายคลึ งกัน ส าหรับอาหารแปรรูปมี ลักษณะความส าเร็จที่ แตกต่า งกันบางประการ เช่ น มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่นามาใช้และควบคุมคุณภาพของอาหาร รวมทั้งแปรรูป มีการรวมกลุ่มกับหน่วยงาน
หรือศูนย์การท่องเที่ยวมากกว่าธุรกิจอื่น นอกจากนี้ยังพบว่าอาหารแปรรูปมีความมุ่งมั่นต่อการนาสินค้าออกสู่ตลาด
ภายนอกเพิ่มขึ้นอย่า งต่อเนื่อง สาหรับ ยาสมุนไพรมีการออกแบบรูป แบบผลิตภัณฑ์มากขึ้นสามารถนาสู่ตลาด
ภายนอกชุมชน สามารถสรุปได้ดังนี้

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

474

1. ด้านผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
1. มีแนวทางในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ เช่น การชักชวนของผู้นาจากกระบวนการจัดทาแผน
แม่บทชุมชน การรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งโดยมีการส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการแก้ไขปัญหาร่วมกันของสมาชิ ก
ร่วมกัน
2. มีวิธีการพัฒนาสมาชิกกลุ่ม เช่น ส่งเข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานวิสาหกิจที่
ประสบความสาเร็จ แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้นากลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการดาเนินงานวิสาหกิจ
เข้ารับการอบรมวิธีและมาตรฐานการผลิต
2. การมีพันธมิตรและเครือข่ายทางธุรกิจสมุนไพรภายนอก
มีการรวมกลุ่ ม วิ ส าหกิจ ชุ ม ชน เช่ น กลุ่ ม วิ ส าหกิจ ชุ ม ชนยุ ว เกษตรกรโรงเรีย นวั ด โสดาประดิ ษ ฐาราม
พันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยวที่พักแรม เช่น โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ พันธมิตรกับสถาบันการฝึกอบรม หน่ วยงานของ
รัฐ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะพร้าวและธุรกิจอาหารแปรรูป และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีแปรรูปพืชผักและ
สมุนไพรจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมหวานตาลคู่จังหวัดราชบุรี เป็นต้น
3. ผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างแนวทางจิตสาธารณะ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการช่วยเหลือสังคม เช่น สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
นักเรียนในชุมชน ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การปลูกพืชสมุนไพรและผลผลิตทางการเกษตร ต้องเป็นอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีมุ่ง เน้นกระบวนการผลิต
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และมีอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชน
4. สร้างการมีส่วนร่วมให้สมาชิกมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีส่วนร่วมกับสมาชิกกลุ่มให้หาจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น เครื่องดื่มสมุนไพรมุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตสินค้าโดยนาความรู้ที่ได้สืบทอดทางภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาสมุนไพร เน้นเอกลักษณ์โดยนาภูมิปัญญาในท้องถิ่นมา และอาหารแปรรูปมีการนาเสนอสินค้าให้มี
รูปแบบแปลกใหม่ พัฒนาสมาชิกกลุ่มและชุมชน การฝึกอบรมให้กั บสมาชิกกลุ่ม พัฒนาความรู้ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน และการสร้างเครือข่ายและสมาชิกการพึ่งตนเอง
วัตถุประสงค์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เขตภาคกลางตอนล่าง
จากการสัมภาษณ์ผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พบว่า ผู้นากลุ่มที่ประสบความสาเร็จด้านสมุนไพร จานวน 10 คน ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นแนว
ทางการพัฒนาผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนหลายประเด็น เช่น มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการผลิตให้ได้คุณภาพ และ
มีมาตรฐานการผลิต สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาการตลาด ได้แก่ การหาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้า
ใหม่ๆ ในประเทศและผลิตสินค้าใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าที่รักสุขภาพ การมีส่วนร่วมของสมาชิก
กลุ่มและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน
จากข้อมูลข้างต้นกล่าวได้ว่าผู้สัมภาษณ์ทั้ ง 10 คน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
ผลิตสมุนไพรของภาคกลางตอนล่าง มีการดาเนินความสาเร็จจากแนวทางนโยบายหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มาสู่
เศรษฐกิจชุมชน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมาสู่วิสาหกิจชุมชนที่มีฐานรากที่เข้มแข็ง รวมทั้งนโยบายภาครัฐ
ที่ให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งการผลิต และการตลาดเข้ามาร่วมอบรมให้ความรู้ทุกด้าน ผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถสร้าง
แรงจูงใจให้คนในชุมชนเข้ามาสนใจและมารวมกลุ่ม เพื่อหารายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้น หลักของความสาเร็จด้าน
การพัฒนาผู้นาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาเครือข่าย ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาการตลาดและผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลเพื่อความชัดเจน โดยแบ่งการ
พัฒนาออกเป็นแนวทาง ดังนี้
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1) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ด้านการพัฒนา คนในพื้นที่ ผู้นาชุมชน การจ้างงานใน
พื้นที่ การพัฒนาพนักงาน
2) ด้านการพัฒนาเครือข่าย ได้แก่ การมีเครือข่ายทางธุรกิจที่ส่งเสริมการตลาด การผลิต การ
สร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยี
3) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การสร้างรายได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการตลาด
4) ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสร้างจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ผลจากการศึกษาลักษณะการพัฒนาผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร สามารถนาไปเชื่อมโยงให้
เห็นถึงแนวทางการพัฒนาผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า จากแนวทางการพัฒนาผู้นา จาเป็นต้องอาศัยการพัฒนา
สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งจากผู้นากลุ่ม สู่การพัฒนาสมาชิกกลุ่ม โดยพัฒนาคนในพื้นที่ มีการจ้างงานในพื้นที่
มากขึ้น พัฒนาเครือข่ายของชุมชนอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ส่งเสริมการตลาด การผลิต การสร้างนวัตกรรม
ของผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยี ฝึกทักษะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้แก่คนในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยให้ความสาคัญต่อการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด การให้ความรู้ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้น การจัดจาหน่าย
สินค้า การตรวจสอบคุณภาพ นอกจากนี้ มีการจัดการด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเป็นสาคัญโดยการมุ่งเน้น
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและขายภายนอก มีการร่วมจัดงานแสดงสินค้าระดับ
จังหวัดประเทศ และต่างประเทศ

อภิปรายผล
จากผลวิจัยที่ได้ศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก คณะผู้วิจัยนามาอภิปรายผลตามรายละเอียด ดังนี้
ลักษณะบทบาทของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร เขตภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ เครื่องดื่ม
สมุนไพร และอาหารแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า ผู้นากลุ่มมีบทบาทการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน
โดย พบว่า เน้นด้านการพัฒนาคนในพื้นที่การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ดาเนินกิจการโดยอาศัยทรัพยากร
ที่มีอยู่ในชุมชน และมีการนาเทคโนโลยีที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาขึ้นใหม่มาใช้ มีการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม
ทั้งนี้เพราะว่าวิสาหกิจชุมชนโดยพื้นฐานมี การรวมกลุ่มและพึ่งพาตนเอง รวมไปถึงใช้ภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและความต้องการของชุมชน การใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชนเป็นหลัก จึงส่งผลให้มีการพัฒนา
ชุมชนให้มีศักยภาพ โดยผู้นา มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรต่างๆ ทั้งในและ
นอกระบบ ทาให้เกิดศักยภาพของการพัฒนาชุมชน สามารถส่งเสริมให้เกิดแนวทางความร่วมมือและความสามัคคี
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเสรี พงศ์พิศ; วิชิต นันทสุวรรณและจานงค์ แรกพินิจ, 2558) ที่เห็นว่าวิสาหกิจของ
ชุมชนมุ่งประกอบการเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหว่างชุมชน โดยนาวัตถุดิบทรัพยากรและภูมิ
ปัญญาของชุมชนมาสร้างสรรค์ผลผลิต เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเรียนรู้ของชุมชน และ
งานวิจัยของสุพจน์ อินหว่างและกัญญามน อินหว่าง (2558) เรื่องแนวทางการพัฒนาเครือข่ายของผู้นากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนประเภทสินค้าเกษตรกรรมจังหวัดพิษณุโลก ผลวิจัยพบว่าวิสาหกิจชุมชนมีลักษณะสาคัญคือชุมชน
เป็นเจ้าของกิจการเองผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชนริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชนมีฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผสมผสานภูมิ ปั ญ ญาสากลมี การด าเนิ น การแบบบู รณาการเชื่ อมโยงกิจ กรรมต่ า งๆ อย่ า งเป็ น ระบบมี
กระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจหลักมีการพึ่งตนเองทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นแนวทางการรวมกลุ่ม
เพื่อยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างความเข้มแข็งภาคชนบท
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ลักษณะการพัฒนาของผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ความสาคัญกับด้านการนาเทคโนโลยีด้ านวิธีการบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อให้เครื่องดื่มสมุนไพร และอาหารแปรรูปเก็บรักษาไว้ได้นาน สร้างความแตกต่างของรสชาติที่หลากหลาย
และความอร่อยของน้าดื่มสมุนไพร และมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์สร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าที่จะ
นาเสนอผู้บริโภคซึ่งผลวิจัยนี้สอดคล้องกั บงานวิจัยของพิบูล ไวจิตรกรรม (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่องการสร้าง
เอกลักษณ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า สามารถสร้างอัตลักษณ์สินค้าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล ด้านคุณประโยชน์ของสินค้าที่เน้นเรื่องคุณค่าทางโภชนาการวัตถุดิบที่สดและสะอาด ด้านรูปร่าง
หน้าตาของสินค้าสิ่งตกแต่งภายนอกตัวบรรจุภัณฑ์ต้องดึงดูดความสนใจใช้ลวดลายกราฟิกประดับตกแต่งมีภาพ
สินค้ามีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ด้านคุณค่าของสินค้าที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภคสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภค
รู้สึกว่าเป็นสินค้าที่ดีต่อสุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ ดีเชื่อถือได้ ด้านบุคลิกภาพของสินค้าที่สะท้อนไปถึงผู้บริโภคทาให้
ผู้บริโภครู้สึกว่าเป็นคนใส่ใจตัวเองดูแลร่างกายและสุขภาพ และพบว่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของกษมาพรพวง
ประยงค์ (2556) เรื่อง แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสงคราม ที่
ทาการศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน พบว่า ควรสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง และสอดคล้องกับ
การศึกษาการใช้สมุนไพรเพื่อเพิ่มทั้งคุณค่าและมูลค่าของรัฐบาลไทยโดยได้จัดทายุทธศาสตร์โดยบรรจุในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ให้ความสาคัญในการอนุรักษ์การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพื้นบ้านเพื่อ
สร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเช่นสมุนไพรเวชภัณฑ์
เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการสร้างความ
เชื่อมั่นในการบริโภคยาสมุนไพรนั้นนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(2559) ได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลและสถานีอนามัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการนาเอายาสมุนไพรมา
ทดแทนยาแผนปัจจุบันกว่า 22 รายการซึ่งเป็นการเพิ่มรายการยาจากสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งจะเป็น
ทางเลือกเพิ่มขึ้นของแพทย์ผู้สั่งยาในการรักษาหรือส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสานแก่ประชาชน ทั้งนี้จากนโยบาย
ดังกล่าวมีผลให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการเพิ่ มมูลค่าจากการใช้ยาจากสมุนไพรมากขึ้น นับว่าเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้ผู้บริโภคในประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งยังขาดความไว้วางใจในยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของไทยให้เกิดความ
เชื่อถือและหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลดีต่อกลุ่มธุรกิจยาสมุนไพร
จากผลวิจัยแนวทางการพัฒนาผู้นากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า การพัฒนาที่สาคัญการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการผลิตให้ได้ รวมทั้งการพัฒนาการตลาด ได้แก่ การหาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าใหม่ๆ
ในประเทศและผลิตสินค้าใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าที่รักสุขภาพ การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่มและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวควรพัฒนาผู้นากลุ่มและสมาชิกให้มีความรู้
ในการบริหารจัดการ การปรับปรุงเทคนิคและฝีมือการผลิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ในระดับท้องถิ่น
สามารถออกสู่ตลาดต่างประเทศได้อันจะส่งผลดีต่อการสร้างรายได้ของชุมชนท้องถิ่นความมั่นคงในอาชีพให้คนใน
ชุมชนท้องถิ่น สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้น และยังพบว่า สอดคล้องกับแนวคิด
สุรชัย ภัทรบรรเจิด (2554) ที่กล่าวถึงคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จว่า จะต้องใฝ่หา
ความรู้เพิ่มเติมถึงแม้จะเชี่ยวชาญชานาญในการผลิต แต่ความรู้และประสบการณ์อย่างอื่นหรือที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ
ก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอด ความรู้อาจจะได้จากการสัมมนา ฝึกอบรม สิ่งเหล่านี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้งาน
สาเร็จเร็วขึ้น และยังพบว่าสอดคล้องกับแนวคิดของสุพจน์ อินหว่าง (2558) ที่กล่าวถึงวิสาหกิจชุมชนว่า การ
ประกอบการที่มีภูมิปัญญาขององค์กรชุมชนโดยที่มีสมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งด้านการผลิต
การค้าและการเงินและต้องการใช้ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรทุกขั้นตอน เพื่อการเรียนรู้ของชุมชนให้เกิดดอกผล
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมการจัดการผลิตซึ่งมิได้มีเป้าหมายเพียง เพื่อการสร้างกาไรทางการเงินเพียงอย่างเดียวแต่
รวมถึงกาไรทางสังคม ได้แก่ ความเข้มแข็งของชุมชนและความสงบสุขของสังคมด้วย
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จากผลวิ จัย ความส าเร็จ ของผู้น ากลุ่ม วิส าหกิจชุ มชนกับการพั ฒนาผลิต ภัณฑ์ สมุ นไพร เขตภาคกลาง
ตอนล่าง ผลการศึกษาพบว่า ความสาเร็จที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาคนในพื้นที่ ผู้นาชุมชน การจ้างงานในพื้นที่ การ
พัฒ นาพนั กงาน การพั ฒนาเครือข่า ย ได้ แก่ การมี เครือข่า ยทางธุ รกิจที่ ส่ง เสริมการตลาด การผลิต การสร้า ง
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการตลาด และ การสร้างจิตสานึกใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณี อัศวศิริเลิศ และกุศล ฐินะกุล (2559) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะ
ที่เป็นปัจจัยที่กาหนดความสาเร็จของการจัดตั้งธุรกิจชุมชนไว้ว่า ความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจชุมชนซึ่ งบาง
ชุมชนอาจทาการผลิตแค่พออยู่พอกิน รูปแบบของกลุ่มอาจเป็นเพียงกลุ่มเพื่อการผลิตเช่น กลุ่มทานาหรือกลุ่มเลี้ยง
สัตว์บางชุมชนอาจมีเป้าหมายคือกาไรเพื่อนากาไรมายกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น ทรัพยากรบุคคล
ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะต้องมีความรู้ความสามารถทั้งด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยาการใหม่ๆ ทั้งนี้จะต้องเป็นคนที่รัก
งานของชุมชน ชอบงานท้าทายมีความเสียสละไม่หวังผลตอบแทนมากเกินไปและ การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสิ่งที่
สาคัญที่สุดในการจัดตั้งธุรกิจชุมชน

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัย
1. ผู้นากลุ่มและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสามารถนาแนวทางการจัดการนี้ไปวางแผนกาหนด
แนวทางด้านการพัฒนา การฝึกอบรมให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรต่อไป ทั้งนี้ควรนาภูมิปัญญาดั้งเดิมมาต่อ
ยอดแนวคิดด้วยการใช้ภูมิสังคมที่มีร่วมกับนวัตกรรมให้เกิดคุณค่าของผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าให้กับชุมชน
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถนาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพ รสชาติ สีสัน
และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างและโดดเด่น โดยสร้างความแตกต่าง เพื่อให้รู้จักวิสาหกิจชุมชนที่มาการผลิต
เครื่องดื่มสมุนไพร และอาหารแปรรูปเพิ่มมากขึ้น ควรมีการกระจายพื้นที่ในการจัดจาหน่ายที่เห็นชัดเจน การทา
โฆษณาผ่านเวปไซด์เพื่อสร้างยอดขายของผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ
3. ผู้นากลุ่มและผู้เกี่ยวข้องของภาครัฐควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญมาอบรมทักษะด้านการ
สร้างเวปไซด์ของร้านหรือ Facebook
4. ควรมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการอบรมการผลิตสินค้า และสร้าง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนด้านยาสมุนไพรให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นหน่วยงาน
เอกชนและชุมชนหรือระหว่างชุมชนควรสร้างความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างวิส าหกิจชุมชนทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชม หรือระหว่างจังหวัด

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากงานวิจัยนี้ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณร่วมเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2. การวิจัยครั้งต่อไปควรดาเนินการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ทราบสภาพปัญหาและ
ศักยภาพที่แท้จริงของวิสาหกิจชุมชน โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งตลอดจน
3. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการพัฒนาภาวะผู้นาและการมีส่วนร่วมของของในชุมชนท้องถิ่นที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยทาการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงประจักษ์และสามารถนาไปพัฒนาการวิจัยและพัฒนาต่อไป
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