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เจาของ:
   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ความเปนมา:
   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเริ่มตีพิมพเผยแพรมาตั้งแตป พ.ศ. 2550  โดยจัดทําเปน        
ราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป)  ฉบับท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับท่ี 2 เดือนธันวาคม –              
เดอืนพฤษภาคม   ตอมาในป พ.ศ. 2558 วารสารไดเปล่ียนกําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) โดยเร่ิมตัง้แต
วารสารปที่ 9 ฉบับที่ 1 เปนตนไป  ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม  ฉบับที่ 2  เดือนสิงหาคม 
– เดือนตุลาคม  ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม  และ ฉบับที่ 4  เดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน  
และเพื่อหลีกเลี่ยงการตีพิมพวารสารขามปในฉบับเดียวกัน  ในป พ.ศ. 2559  จึงไดเปลี่ยนกําหนดออกอีกครั้ง 
โดย เริ่มฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม  - มีนาคม และไปสิ้นสุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม   
   วารสารวิชาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนจัดพิมพบทความวชิาการ (Academic Article) บทความวจิยั 
(Research Article) บทความปรทิศัน (Review Article) และบทวิจารณหนังสือ (Book Review) ทัง้ภาษาไทย         
และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกลั่นกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูล           
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

วัตถุประสงค:
   1.  เพือ่เปนสือ่กลางในการตพีมิพเผยแพรผลงานวชิาการ  ผลงานวจิยั และงานสรางสรรคทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษในสาขาวชิาการบรหิารธรุกิจและการจดัการ   รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร นเิทศศาสตร 
ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่มีคุณภาพ                    
ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม 
และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ  และ 
ภาคสังคมและชุมชน
   2.  เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย  นักวิจัย                  
นักวิชาการ และนักศึกษา

ขอบเขต:
   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Article) 
บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) บทวิจารณหนังสือ  (Book Review)   
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภายใตเงื่อนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร  หรือสิ่งพิมพใด
มากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอ่ืน  
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กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา
บทความที่สงมาไดมีสวนเพ่ิมเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุในบทความวา   
ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเม่ือไรมาแลว
      ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเนื้อหา  ดังนี้  
      •  บริหารธุรกิจและการจัดการ
      •  รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
      •  นิเทศศาสตร
      •  ศิลปศาสตร
      •  เทคโนโลยีสารสนเทศ
      •  สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
      ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา  เวสารัชช  นายกสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ที่ปรึกษา:
      ดร. กิตติพัฒน  สุวรรณชิน    อธิการบดี

บรรณาธิการ:
      ดร. ฉัตรทิพย  สุวรรณชิน    รองอธิการบดีฝายวิชาการ

กองบรรณาธิการ:
      ศาสตราจารย ดร. เกตุ  กรุดพันธ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
      รองศาสตราจารย ดร. ชเูกียรติ  ลีสุวรรณ    ขาราชการบํานาญ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม
      รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ     ขาราชการบํานาญ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม
      รองศาสตราจารยวรรณวดี  มาลําพอง      มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
      ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐติริตัน เชีย่วสุวรรณ มหาวิทยาลัยพะเยา
      ดร. พัชรีวรรณ  กิจม ี     มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      อาจารยเนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาววณิชากร แกวกัน    มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  

กองจัดการ:
      นางสาววณิชากร  แกวกัน       มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาวกมลรัตน  เชื้อเสือนอย   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาวมณศิกาญจ  เตปา                มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาวกรรณิการ  ปอกนันตา   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
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กําหนดออก:
      กําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้ 
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  เรียนทานผูอานทุกทาน

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนประกอบดวยบทความวิชาการและบทความวิจัย        

จํานวนมากกวาฉบับอ่ืน ๆ ที่ผานมาโดยบทความสวนใหญในฉบับน้ีนําเสนอเน้ือหาในดานศึกษาศาสตร      

ไดแก (1) บทความที่นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยในสถานศึกษา  เชน บทความเรื่อง 

“การพฒันาหลักสตูรฝกอบรมเพือ่เสรมิสรางทักษะการเรียนรูเปนทมีของขาราชการครสูงักดักรุงเทพมหานคร” 

และบทความเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครู   

สังกัดกรุงเทพมหานคร” เปนตน (2)  บทความท่ีนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เชน                

“การพัฒนาแบบฝกการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของนักเรียนไทยเช้ือสายคะฉิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน โรงเรยีนบานแมนะ ตาํบลเมอืงนะ อาํเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม”  และ “แนวทางการพฒันาทักษะ

การเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้นสําหรับผูใหญ”  เปนตน  

  นอกจากนี้ในฉบับยังมีบทความที่นําเสนอเนื้อหาในดานการจัดการธุรกิจ เชน บทความเร่ือง               

“การสื่อสารและการปรับตัวขามวัฒนธรรมของผูประกอบการชาวไทยในประเทศลาว: หลวงน้ําทา”  และ    

“การใช การควบคุมภายในเพือ่ความสาํเรจ็อยางยัง่ยืนของวิสาหกิจการผลิตขนาดยอมในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ตอนบน ประเทศไทย” เปนตน  รวมทั้งบทความที่นําเสนอเนื้อหาดานอื่น ๆ  ที่นาสนใจ เชน บทความที่นําเสนอ

วรรณกรรมที่สะทอนวัฒนธรรมและสังคมในยุคเฮอันของประเทศญี่ปุน เปนตน

  สดุทายน้ี กองบรรณาธกิารหวังเปนอยางย่ิงวาผูอานจะไดรบัสารประโยชนจากบทความในวารสารฯ 

ฉบับนี้ ทั้งประโยชนในเชิงทฤษฎีและประโยชนในเชิงปฏิบัติที่สามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตาง ๆ       

ทัง้ภาครัฐ ภาคธรุกิจ และภาคสงัคมและชมุชน  และใครขอขอบพระคุณผูทรงคณุวุฒปิระจาํกองบรรณาธกิาร 

และผูทรงคณุวฒุจิากหลากหลายสถาบันทีก่รณุาประเมนิคณุภาพบทความกอนการตพีมิพ  และขอถือโอกาสนี้

เชญิชวนคณาจารย นกัวจิยั นกัวชิาการและนสิติ นกัศกึษา เสนอผลงานเพือ่ตพีมิพเผยแพรในวารสารวชิาการ

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน โดยสามารถศึกษาคําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับทายเลมหรือจากเว็บไซต

วารสารที่ URL: journal.feu.ac.th  และจากระบบการจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ที่ URL: https:// www.

tci-thaijo.org/index.php/FEU/about/submissions#authorGuidelines  สําหรับการติดตามอานวารสาร      

ผูอานสามารถตดิตามอานไดจากวารสารอิเลก็ทรอนกิสในเวบ็ไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) 

รวมทั้งจากระบบการจัดการวารสารออนไลน Thai Journal Online: ThaiJo (URL: https://www.tci-thaijo.

org/index.php/FEU)

         บรรณาธิการ

º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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การจัดการโลจิสติกสสําหรับธุรกิจอาหารฮาลาล
Logistics Management for Halal Food Business 

จําเริญ  เขื่อนแกว1*

1สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เลขที่ 120 ถนนมหิดล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100

บทคัดยอ
 ความตองการอาหารฮาลาลมีแนวโนมการเติบโตเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากจะเปนตลาดใหญของ         

ประเทศมสุลมิแลว ยงัไดรบัความสนใจจากผูบรโิภคท่ัวไปท่ีเชือ่มัน่ในความปลอดภัยของอาหารฮาลาล โดยใน       

การพฒันาอตุสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยใหเปนท่ียอมรบัในตลาดโลก นอกจากการควบคุมการผลิตใหได

มาตรฐานตามหลักศาสนาอิสลามแลว กิจกรรมตางๆ ในโซอุปทานที่เก่ียวกับการเคล่ือนยายหรือโลจิสติกส

ระหวางกลุมตางๆ ในโซอปุทานกม็คีวามสาํคัญไมนอยไปกวากัน  ไมวาจะเปนการจดัการคลังสินคา การขนสง 

และการดําเนินงานสถานีปลายทาง และกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการไหลของสินคาฮาลาล ตามแนวคิด

ของระบบฮาลาลโลจสิติกสอื่นๆ ซึง่นอกจากจะเปนการรบัประกนัคุณภาพทาํใหผูบริโภคเชือ่ม่ันในผลติภัณฑ

อาหารฮาลาลท่ีมกีารสงมอบ ยงัเปนการชวยบริหารจัดการตนทนุโลจิสตกิสทีจ่ะเกิดขึน้ในการดําเนินงานอยาง

มีประสิทธิภาพอีกดวย 

คําสําคัญ
 ฮาลาลโลจิสติกส   ฮาลาล   อาหารฮาลาล    

Abstract
  The demand of halal food products is increasing not only from Muslim country but also 

non-Muslim customer that trust in halal food safety. Halal industry in Thailand need to be develop 

to be recognized in international market. The production process must follow Islamic Laws and 

also the activities in the supply chain related to mobility or logistics between the various groups 
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must be considered, involving the series of activities such as the warehousing, transportation, 

terminal operations and others supporting activities alongside the flow of halal logistics. This will 

ensure a consumer’s confidence in the Halal food products. It also manages logistics costs in       

efficiently operation.
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บทนํา
 ฮาลาล (Halal) หมายความถึง สิง่ของหรือการกระทําใดๆ ซึง่ไดรบัอนญุาตตามบทบัญญัตแิหงศาสนา

อิสลาม โดยผลิตภัณฑฮาลาล (Halal Product) นั้นจะหมายรวมถึง ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีศาสนาอนุมัติ      

ใหใชหรือบริโภคได ซึ่งอาจจะเปนผลิตภัณฑอุปโภคบริโภค การบริการอาหาร เครื่องดื่มและครัวฮาลาล 

ผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศ เวชภัณฑ เวชสําอาง บรรจุภัณฑ โลจิสติกส เปนตน                   

(คณะกรรมการกลางอสิลามแหงประเทศไทย, 2559) โดยผลิตภัณฑทีจ่ดัวาเปนฮาลาล จะไดรบัการประทบัตรา

ฮาลาลที่ไดรับอนุญาต เปนการรับประกันวา ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภค สินคา

หรอืบรกิารตางๆ ไดโดยสนทิใจ (ฐติมิา วงศอนิตา, ปนดัดา กสิกจิววิฒัน, ฮซุเซน็ นยิมเดชา, บณุฑรี จนัทรกลับ 

และโรสลาวาตี โตะแอ, 2558) โดยมีการประมาณการณวาอุตสาหกรรมฮาลาลท่ัวโลกมีมูลคารวมถึง                 

2.3 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ มีอัตราการเติบโตถึงรอยละ 20 (Global Islamic Finance Report, 2013)       

หนึ่งในปจจัยสําคัญที่ทําใหการเติบโตขยายตัวอยางมากคือ จํานวนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลก    

มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดยมีการคาดการณวาจํานวนประชากร 1.6 พันลานคนในป พ.ศ. 2553        

จะเพิ่มขึ้นเปน 2.8 พันลานคนในป พ.ศ. 2593 ซึ่งอัตราการเติบโตนี้จะทําใหในป พ.ศ. 2593 จะมีประชากร    

ที่เปนมุสลิมถึงรอยละ 30 ของประชากรทั้งโลก (Hackett, Connor,  Stonawski, Skirbekk, Potancokova  & 

Abel, 2015)

 นอกจากตลาดฮาลาลจะตอบสนองตอผูบริโภคท่ีเปนมุสลิม การยอมรับในกลุมผูบริโภคท่ีไมใช        

ชาวมุสลิมยังเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากผูบริโภคกลุมน้ีมองวาผลิตภัณฑหรือบริการท่ีเปนฮาลาลน้ันเปนส่ิงท่ีมี  

คณุภาพสงู สะอาดปลอดภยั และมรีะบบการผลติถกูตองตามหลักจรยิธรรม ทัง้ยงัมีประเดน็ของสวสัดภิาพสัตว 

และการรักษาสิ่งแวดลอมดวย (Global Islamic Finance Report, 2013) 

   อุตสาหกรรมฮาลาลในปจจุบันไดขยายไปสู การผลิตสินคาสาขาอื่น นอกเหนืออาหารและ                      

สิง่ท่ีเก่ียวของกับอาหาร  อาท ิเภสัชภัณฑ เคร่ืองสําอาง เคร่ืองอาบนํา้ อปุกรณทางการแพทย รวมถึงการบรกิาร 

เชน การขนสง การเงนิ การธนาคาร การทองเทีย่ว อยางไรกต็าม ตลาดอาหารฮาลาลถอืวามคีวามสาํคญัอยางมาก 

และยังคงครองสวนแบงตลาดสูงสุด ดวยสัดสวนรอยละ 61 ของมูลคาตลาดฮาลาลของโลก ตามดวย            

เภสัชภัณฑ และเครื่องสําอาง มีสัดสวนรอยละ 26 และ 11 ตามลําดับ (Elasrag, 2016)



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560 11

 ตลาดอาหารฮาลาลโลกมีทิศทางการเติบโตเพิ่มข้ึนอยางชัดเจน โดยคาดวาในป พ.ศ. 2559             

ตลาดอาหารฮาลาลโลกจะมีมูลคาประมาณ 829.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ดวยอัตราการขยายตัวเฉล่ีย       

รอยละ 4.5 ตอป ในชวงป พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 ซึ่งมูลคาตลาดอาหารฮาลาลดังกลาวคิดเปนสัดสวน

ประมาณรอยละ 17 ของมูลคาตลาดอาหารโลกทั้งหมด (Global Islamic Finance Report, 2013)

  International Markets Bureau (2011) ไดรายงานสถานการณการผลิตรวมทั้งการรับรองอาหาร    

ฮาลาลของไทยน้ัน ผูประกอบการมีแนวโนมใหความสําคัญกับตลาดฮาลาลมากข้ึน ในชวงเดือนมกราคม   

พ.ศ. 2552 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีการขอรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลมากกวา  

2,000 รายการ ซึ่งเปนอันดับหนึ่งของโลก ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1

จํานวนอาหารและเครื่องดื่มที่ขอรับรองเครื่องหมายฮาลาลของประเทศตางๆ ในชวงเดือนมกราคม  

พ.ศ. 2552 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553

 ในป พ.ศ. 2555 มีบริษัทที่ไดรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลกวา 5,000 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก                        

ป พ.ศ. 2554 กวารอยละ 40 ตอป โดยสถานประกอบการที่ขอการรับรองสวนใหญเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับ    

อาหารเปนหลัก โดยมีสัดสวนรวมกันสูงถึงรอยละ 90 (ผูผลิตอาหาร รอยละ 72  รานอาหาร รอยละ 13             

โรงเชอืดและชําแหละเนือ้สตัว รอยละ 3 และผูนาํเขาอาหาร รอยละ 2) โดยในดานการสงออก มกีารประมาณการ

วาการสงออกอาหารฮาลาลในป พ.ศ. 2558 จะมีมลูคา 174,566 ลานบาท โดยการสงออกไปยังตะวันออกกลาง 

และแอฟริกา ซึ่งท้ังสองภูมิภาคเปนตลาดสงออกอาหารฮาลาลท่ีสําคัญของไทยโดยมีสัดสวนสงออก                

รอยละ 58 ขณะทีต่ลาดสงออกในภมูภิาคอาเซยีน ไดแก อนิโดนีเซยี มสีดัสวนสงออก รอยละ 21 และมาเลเซยี 

มีสัดสวนสงออก รอยละ 17 สําหรับสินคาสงออกหลักยังคงเปนกลุ มอาหารฮาลาลโดยธรรมชาติ                           

เชน ขาว นํ้าตาลทราย แปงมันสําปะหลัง นอกจากนี้ ยังมีกลุมอาหารทะเลแปรรูป ผักผลไมกระปอง                     

รวมถึงไกสดและแปรรูป เปนตน (ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย, 2559)

  ( ) 
 2,115 

 1,663 

 1,622 

 1,123 

 1,114 
      

        International Markets Bureau, 2011 
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โซอุปทานของอาหารฮาลาล

 มาตรฐานอาหารฮาลาล มีองคประกอบสําคัญคือ กระบวนการผลิตตั้งแตเริ่มตนถึงสิ้นสุด ตลอด    
สายโซการผลิตจะตองถูกตองตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ปราศจากส่ิงที่ตองหามตามบัญญัติศาสนา              
อาท ิวตัถดุบิ สวนประกอบ สารปรุงแตง สารพษิ สิง่ปนเปอนตางๆ เพือ่ใหไดผลติภณัฑอาหารท่ีด ีถกูสขุอนามัย 
มีคุณคาอาหาร เปนประโยชนตอสุขภาพ ทําใหการบริหารจัดการการดําเนินงานสวนตางๆ มีขั้นตอนที่ตอง
พิจารณามากกวาการผลิตตามมาตรฐานโดยทั่วไป 
  ในโซอุปทานอาหารฮาลาลโดยทั่วไป จะประกอบดวยผูที่มีสวนไดสวนเสียหลายกลุม ประกอบดวย 
ผูผลติ/จาํหนายวตัถดุบิ (Suppliers) ผูประกอบการอาหารฮาลาล  คณะกรรมการกลางอสิลามแหงประเทศไทย 
หรือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด  ผูคาสง ผูคาปลีก และผูบริโภค (ภาพที่ 1) โดยมีกิจกรรมตางๆ ที่จะ
ชวยสรางคุณคาในโซอุปทานของอาหารฮาลาล เชน
  - การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและไมมีการปนเปอนภายใตขอกําหนดของมาตรฐานอาหารฮาลาล 
  - กระบวนการผลติและแปรรปูวัตถุดบินาํเขาเปนอาหารฮาลาลท่ีถกูหลกัอนามยัและไมมกีารปนเปอน 
โดยที่กระบวนการผลิตจะตองฮาลาลทุกขั้นตอน 
  - การบรรจหุบีหอบนฉลากท่ีมคีวามนาเช่ือถอืและมเีคร่ืองหมายรบัรองฮาลาลจากคณะกรรมการกลาง
อิสลามแหงประเทศไทยหรือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด  (ฐิติมา  วงศ อินตา ,  ปนัดดา                                                 
กสิกิจวิวัฒน, ฮุซเซ็น นิยมเดชา, บุณฑร ีจันทรกลับ และโรสลาวาตี โตะแอ, 2558)

ภาพที่ 1: รูปแบบโซอุปทานอาหารฮาลาล 
ที่มา: ฐิติมา วงศอินตา และคณะ, 2558
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 จะเห็นไดวาหนึ่งในกิจกรรมที่จะชวยสรางคุณคาในโซอุปทานของอาหารฮาลาล คือกระบวนการ

กระจายสินคา ซึ่งเปนขั้นตอนท่ีสินคาจะถูกกระจายโดยไมมีการปนเปอนตามมาตรฐานอาหารฮาลาลไปยัง    

ผูคาสง คาปลกี กอนทีจ่ะถงึมอืผูบรโิภคตอไป ซึง่ตองอาศัยกระบวนการจดัการดานโลจสิตกิสทีด่แีละเหมาะสม 

โดยกระบวนการทีเ่กดิการไหลของสนิคาและขอมลูจะเกดิในระหวางหนวยงานตลอดหวงโซอปุทาน ดงัแสดง

ในภาพที่ 2

     ภาพที่ 2:  กระบวนการของฮาลาลโลจิสติกส

     ที่มา: Hamid, Talib & Mohamad, 2014

การจัดการโลจิสติกสสําหรับธุรกิจอาหารฮาลาล

  ฮาลาลโลจิสติกสเปนกระบวนการจดัการไหลของสินคาและขอมูลตลอดหวงโซอปุทานใหเปนไปตาม

กระบวนการที่ไมขัดกับหลักการท่ีกําหนดในวิถีมุสลิม การไหลของสินคาท่ีครอบคลุมต้ังแตผูผลิตจนถึงมือ      

ผูบริโภค มีการไหลของขอมูลที่ครอบคลุมในหวงโซอุปทาน (Supply Chain) เชน ขอมูลผลิตภัณฑ ขอมูล    

ความตองการและระบบการขนสงสินคาโดยตองมีปายช่ือหรือรหัสติดไวที่สินคาฮาลาลนั้นๆ ซึ่งเปนระบบ      

พืน้ฐานทีม่กีารตรวจสอบแหลงทีม่าของสนิคาได (ปยะพงศ เสนยีรตันประยรู, นกิร ศริวิงศไพศาล และเสกสรร 

สุธรรมานนท, 2559) แนวคิดของฮาลาลโลจิสติกสนั้น เพื่อใหผูบริโภคมั่นใจวาผลิตภัณฑที่ไดรับเครื่องหมาย

ฮาลาลน้ันไดรับการดูแลตลอดโซอุปทาน และใหผูผลิตสามารถตรวจสอบและออกแบบหวงโซอุปทานได      

ถูกตองตามขอกําหนด โดยฮาลาลโลจิสติกสจะตองมีการต้ังตัวช้ีวัดในการดําเนินงาน (Key Performance 

Indicators; KPI) ซึ่งจะใชในการตรวจสอบในแตละขั้นตอน (Malaysia Institute of Transport, 2012) 

 โดยหลกัพืน้ฐานของระบบฮาลาลโลจสิตกิสนัน้ประกอบดวย 3 ดาน คอื (1) หลกีเล่ียงการสมัผสัและ

ปนเปอนโดยตรงกับฮารอมหรือสิ่งที่เปนขอหาม (2) ลดความเสี่ยงที่จะมีการปนเปอนตามลักษณะของสินคา

เชน ของแข็งปนกัน หรือของแหงปนกับของเปยก และ (3) การระบุขอกําหนดและการยอมรับของลูกคาที่เปน

ตลาดกลุมมุสลิม สําหรับระบบฮาลาลโลจิสติกสสามารถจําแนกตามประเทศของกลุมลูกคาไดเปน 2 กลุม   
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คือ (1) ระบบฮาลาลโลจิสติกสสําหรับกลุมประเทศที่ไมไดเปนมุสลิมที่จะพิจารณาประเด็นดานหลีกเลี่ยง      

การปนเปอนและลดความเส่ียงทีจ่ะมกีารปนเปอนเทานัน้ และ (2) ระบบฮาลาลโลจิสตกิสสาํหรบักลุมประเทศ

มสุลิมท่ีจะตองพิจารณาประเดน็ดานการระบุขอกําหนด การยอมรับ และขอกําหนดของลกูคาตามขอบัญญัติ

ของศาสนาดวย  ทําใหระบบของประเทศกลุมมุสลิมจะตองมีระบบคลังสินคาหรือการออกแบบการขนสง         

ทีจ่าํเพาะมากกวาประเทศทีไ่มใชกลุมมสุลมิ ซึง่การควบคมุทีต่างกนันีท้าํใหปริมาณการผลติของกลุมประเทศ

ที่ไมใชมุสลิมมีปริมาณต่ํากวา ทําใหตนทุนการจัดเก็บในคลังและการขนสงสูงกวา สงผลถึงราคาขายของ

สินคาฮาลาลในกลุมประเทศที่ไมใชมุสลิมท่ีจะสูงกวากลุมประเทศมุสลิมดวย (Global Islamic Finance 

Report, 2013)

 องคประกอบของฮาลาลโลจิสติกสประกอบดวย 3 สวนสําคัญ คือ คลังสินคา (Warehousing) 

การขนสง (Transportation) และการดาํเนินงานสถานีปลายทาง (Terminal Operations) ดงัแสดงในภาพท่ี 3

     ภาพที ่3: องคประกอบของฮาลาลโลจสิตกิส

     ทีม่า: Tieman, 2009 อางถงึใน Bruil, 2010

  โดยการจัดการในแตละสวน จะมุงเนนการพิจารณาการดําเนินงานตามขอบัญญัติของศาสนา                    

ซึง่มคีวามแตกตางกนัดานการจดัการตามลกัษณะขององคประกอบแตละสวน ดังแสดงรายละเอยีดในตารางที ่2 
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ตารางที ่2

การจดัการในแตละองคประกอบของฮาลาลโลจิสตกิส 

ที่มา: Global Islamic Finance Report, 2013 

 

 นอกจากน้ียังมีกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการไหลของสินคาฮาลาลตามแนวคิดของระบบฮาลาล          

โลจิสติกสอื่นๆ ซึ่งจะเปนกิจกรรมที่มีกระบวนการกระจายสินคา เชน การบรรจุหีบหอ การจัดซ้ือจัดหา              

การจัดการตารางสินคาและการจัดการดานสินคา (ปยะพงศ เสนียรัตนประยูร และคณะ, 2559)   

คลังสินคาในระบบฮาลาลโลจิสติกส จะจัดเก็บสินคาท่ีไดรับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล                 

ซึ่งการแสดงสถานะของสินคาหรือผลิตภัณฑมีความสําคัญอยางมาก โดยการแสดงสถานะ            

อาจใชการติดฉลาก ทําเคร่ืองหมาย หรือการติดรหัสเมื่อจะทําการขนถายออกนอกคลังสินคา       

หากเปนประเทศที่ไมใชกลุมมุสลิม การจัดเก็บสินคาที่ไดรับเครื่องหมายฮาลาลสามารถจัดเก็บใน

คลังเดียวกันกับสินคาทั่วไปไดแตตองมีการแยกสวนพื้นที่ในการจัดเก็บเพื่อไมใหมีการปะปนกัน 

รวมถึงตองไมวางสินคาที่ไดรับรองฮาลาลปะปนกับสินคาที่ไมไดรับการรับรองบนแทนวางหรือ

อปุกรณขนถายเดยีวกนั ในกรณทีีเ่ปนของแชเยน็ สนิคาทีม่ฮีาลาลตองจดัแยกเก็บกบัสนิคาทีต่องหาม 

เชน ผลติภณัฑทีม่สีวนผสมของเนือ้สุกร และ/หรอื แอลกอฮอล)  อยางเดด็ขาด ไมใหมกีารปะปนกนั 

อยางไรกต็าม หากสินคาผลติจากเนือ้ของส่ิงมชีวีติทีถ่กูตามบทบญัญตั ิ เชน ไก หรอืววั แตไมไดรบั

การผลิตตามหลักศาสนา ก็ยังสามารถเก็บรวมไวในหองแชเย็นที่มีสินคาที่ไดรับฮาลาลได

คลังสินคา 

(Warehousing)

การขนสงในระบบฮาลาลโลจสิตกิสจะมแีนวทางคลายคลงึกบัการจัดการดานคลังสนิคาในประเทศ

ทีไ่มใชกลุมมุสลิมก็สามารถขนสงสินคาฮาลาลรวมกบัสินคาปกติได เม่ือมีการจัดวางบนพืน้ท่ีทีไ่มมี

การปะปนกัน แตในการขนสงสินคาแชเย็นหรือแชแข็ง ผลิตภัณฑที่ไดรับเคร่ืองหมายฮาลาล           

ไมสามารถจัดสงรวมกับสินคาที่ผิดขอบัญญัติของศาสนาได ในการออกแบบระบบขนสง ตูขนสง

หรอืรถบรรทุกตองไดรบัการทาํความสะอาดเพือ่กําจัดสิง่ปนเปอนทีอ่าจจะมาจากการขนสงครัง้กอน 

โดยตามหลักศาสนาตองทําความสะอาด 7 ครั้ง

การขนสง 

(Transportation)

สถานีปลายทางประกอบดวยจุดท่ีเกิดการขนถายสินคาข้ึน ไดแก ทาเรือ (Seaports) สนามบิน 

(Airports) และสถานีปลายทางภายในแผนดิน (Inland Terminals) มักจะมีระบบการไหลท้ัง        

ของสนิคาฮาลาลและไมใชสนิคาฮาลาล โดยจะมุงเนนการปองกันการปนเปอนและลดความเสีย่ง

ทีจ่ะเกิดขึน้ อยางไรก็ตาม โซอปุทานฮาลาลในปจจบุนัยงัไมมกีารระบรุหสัทีเ่ปนสากล ดงัเชน สนิคา

อนัตราย จงึทําใหการตรวจสอบอาจจะยงัไมรดักุมนัก ในดานขอกําหนดการขนสง สาํหรบัตูบรรทกุ

สนิคาและคลงัสนิคาของสถานีปลายทางจะตองพิจารณาจากตลาดปลายทางวาเปนกลุมประเทศ

มุสลิมหรือไม ในประเทศที่ไมใชกลุมมุสลิม หองแชเย็นในสถานีปลายทางท่ีมีขนาดจํากัด เชน 

สนามบิน จะตองมกีารบริหารจดัการการจัดเกบ็ท่ีมปีระสทิธิภาพดวยการใชกลองสาํหรบัการขนสง

สนิคาฮาลาลหรอืออกแบบอปุกรณการเคลือ่นยายจัดเกบ็ท่ีเหมาะสมเพ่ือใหสามารถใชพืน้ท่ีจดัเกบ็

ไดอยางเหมาะสม

สถานีปลายทาง 

(Terminals)
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แนวทางการจัดการโลจิสติกสอาหารฮาลาล

  แนวทางการจดัการโลจสิติกสเปนสวนหน่ึงท่ีจะชวยเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของอตุสาหกรรม

อาหารไทย แตในปจจุบันการดําเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของหนวยงานที่เก่ียวของยังขาด                  

การบูรณาการและความตอเนือ่ง เน่ืองจากประเทศไทยมีหลายหนวยงานทีท่าํหนาท่ีในการพฒันาอุตสาหกรรม

ฮาลาล ซึง่แตละหนวยงานกมุ็งเนนดาํเนินงานตามภารกจิของตนเปนหลัก จงึทาํใหเกดิปญหาการดาํเนินงาน

ซํ้าซอนรวมทั้งยังขาดความเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน ทําใหผลสัมฤทธ์ิของโครงการตอภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรมยังไมมากอยางที่ควรจะเปน (ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย, 2559) 

  ในงานวิจัยหลายเรื่องท่ีศึกษาดานการจัดการและสงออกอาหารฮาลาล เห็นพองกันวา แนวทาง      

การจัดการโลจิสติกสเปนประเด็นที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลยังตองปรับปรุงและควรมุงเนน

ในเรื่องระบบการจัดการ ระบบการขนสง และรวมไปถึงกระบวนการจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3

ประเด็นการจัดการดานโลจิสติกสของกลุมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

มีขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร โดยควรปรับปรุงใหเกิดระบบของ    

การตรวจสอบ เพ่ือควบคุมใหสอดคลองกับหลักการมาตรฐานฮาลาล ทั้งในสวนของ              

สถานประกอบการที่จะตองดูแลระบบต้ังแตภายในโรงงาน รวมทั้งในสวนของทาเรือรับ                 

ผูสงวัตถุดิบ บริษัทขนสง และทาเรือสงออกสินคา จําเปนตองมีการปรับโครงสรางพ้ืนฐาน       

และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ โดยตองจัดการแยกการขนสง พื้นท่ีจัดเก็บ ระหวางสินคา   

ฮาลาลออกจากสินคาไมฮาลาลตามหลักการทางศาสนาอิสลาม

อาหารฮาลาล

แปรรูปเนื้อสัตว

(มาเรียม นะมิ, 2556)

สนบัสนนุการพัฒนาระบบบรหิารจดัการการผลิตและขนสงอาหารฮาลาลไทยใหมปีระสทิธิภาพ

มากขึน้ เพ่ือชวยลดตนทุนสินคาอันจะเปนประโยชนตอการแขงขันดานราคาของผูประกอบการ

ไทยในตลาดตะวันออกกลาง

กลุมอาหารที่สงออกไป

กลุมประเทศ

ตะวันออกกลาง 

(สารกิา คาสวุรรณ, 2555)

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของไทยมีการสงออกไปยังกลุมประเทศมุสลิมในอัตรา        

ขยายตวัสูง แตยงัเปนสดัสวนนอยเมือ่เทยีบกับปรมิาณการสงออกอาหารทะเลแปรรปูทัง้หมด 

ทั้งน้ีไทยมีความพรอมในการแขงขัน เน่ืองจากมีความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐาน               

แตยังมีปญหาเร่ืองของการขาดแคลนวัตถุดิบซ่ึงตองนําเขาจากตางประเทศ สงผลใหตนทุน

การผลิตสูงข้ึน จึงควรมีการรักษามาตรฐานคุณภาพการผลิต รวมถึงการสงเสริมให                          

ผู ประกอบการปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอยางเครงครัด และพัฒนา   

กระบวนการขนสงใหเปนไปตามมาตรฐาน

อาหารทะเลแปรรูป 

(วนิดา ศักดี, 2550)
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ตารางที่ 3

ประเด็นการจัดการดานโลจิสติกสของกลุมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (ตอ)

 นอกจากน้ี Talib, Hamid, Zulfakar & Chin (2015) ไดเสนอถึงอุปสรรคที่เกิดข้ึนในการจัดการ

ฮาลาลโลจิสติกส โดยใชกรณีศึกษากลุมผูใหบริการดานโลจิสติกสของประเทศมาเลเซีย วาเกิดขึ้นไดหลาย  

รูปแบบ (ภาพที่ 4) โดยแบงไดเปนอุปสรรคภายในองคกร และอุปสรรคภายนอกองคกร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     ภาพที่ 4: อุปสรรคในการจัดการฮาลาลโลจิสติกส

     ที่มา: Talib et al., 2015

  จะเห็นวาการจัดการงานดานโลจิสติกสผลิตภัณฑฮาลาลสามารถปรับการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได ตองอาศัยความรวมมือของหลายฝาย ไมวาจะเปนของทั้งตัวผูผลิตหรือองคกรเอง 

ที่ตองปรับตัวและสรางความพรอมในการดําเนินงาน รวมกับการสรางความรวมมือระหวางเครือขาย รวมถึง

องคกรภาครัฐหรือหนวยงานรัฐบาลที่ตองปรับนโยบายและสนับสนุนแนวทางในการบริหารงานสําหรับใน   

ดานโลจิสติกสผลิตภัณฑฮาลาล  

จากการเปรียบเทียบการตลาดอาหารฮาลาลในประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย พบวา  

การจัดการของการผลิต การตลาด ระบบการขนสง และเทคโนโลยี ตลอดจนการบรรจุหีบหอ

ของประเทศมาเลเซียมีประสิทธิภาพมากกวาของประเทศไทย โดยมาเลเซียมีการจัดการ      

ตั้งแต from Farm to Farm และ from Farm to Table และสําหรับประเทศอินโดนีเซีย                  

ยังจัดการในระดับฟาร มมากกว า  ทําให ไทยตองมีการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนา                                       

ใหมีประสิทธิภาพดานการทํางาน ดานการผลิตและการตลาดใหดีเทียบเทาคูแขง

อาหารฮาลาลของ

วิสาหกิจชุมชน และ

กลุมธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม

(ไพรัช วัชรพันธุ, วีรศักดิ์ 

ตุลยาพร และกิตติ 

เจิดรังสี, 2549)
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สรุป
  ในการทีจ่ะพฒันาธรุกจิสนิคาฮาลาลในประเทศไทยเพ่ือใหสามารถแขงขนัไดในตลาดโลก นอกจาก

กระบวนการพฒันาประสทิธิภาพในการบรหิารจดัการฮาลาลในดานการผลติใหไดมาตรฐานแลว จาํเปนตอง

มุงผลักดันระบบดานโลจิสติกสของอาหารฮาลาลท่ีไดมาตรฐานควบคูกันไปดวย โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ควรมกีารบรูณาการและลดความซํา้ซอนในการบรหิารจดัการ ทัง้นีก้ารปรบัระบบใหไดตามมาตรฐานฮาลาลนัน้  

อาจตองอาศยัความมุงมัน่และเงินทนุในการสรางระบบบคุลากรและการรับรองคณุภาพตลอดหวงโซอปุทาน

ของอาหารฮาลาลใหเปนที่นาเชื่อถือในระดับสากล ซึ่งผลลัพธที่เกิดขึ้นจะสามารถขยายตลาดและสราง      

ความเชื่อมั่นในการสงออกอาหารฮาลาล รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทย

ใหสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดโลกได
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บทคัดยอ
 ปจจุบันการเรียนภาษาตางประเทศในหลักสูตรระยะสั้นเปนท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลาย           

โดยเฉพาะการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น  เนื่องจากในปจจุบันมีการติดตอคาขายกับชาวจีนมากยิ่งขึ้น 

ไมวาจะเปนธุรกิจดานการทองเที่ยว  การโรงแรม   ธุรกิจสปา  เปนตน   การที่ผูเรียนเลือกเรียนภาษาจีนกัน

เพิม่มากขึน้ สวนใหญกเ็พ่ือนาํไปใชในการพัฒนาตนเองในดานการทาํงาน  ในการเรยีนแบบหลักสูตรระยะสัน้

นั้นเหมาะสําหรับผูเรียนในวัยทํางานไดเปนอยางดี   เนื่องจากใชระยะเวลาในการเรียนไมมาก  มีการเรียนที่

เนนเฉพาะดานตรงตามวัตถุประสงคของผูเรียน  ไดผลเร็ว  และสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดจริง 

แตการเรยีนภาษาจนีในหลกัสตูรระยะสัน้นัน้ยงัมปีจจยัทีท่าํใหเกดิอปุสรรคในการเรยีน อนัไดแก  ผูเรียนสวนใหญ

เปนวัยทํางาน  มีเวลาในการเรียนไมสม่ําเสมอ  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนภาษาจีน                            

ในหลักสูตรระยะส้ันบทความฉบับน้ีไดกลาวถึงสภาพการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น  และ          

ไดมีการวิเคราะหแนวทางในการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะส้ันของผูใหญเพื่อใหไดผลที่ดีในการเรียน           

โดยในการพัฒนาน้ันตองมีความรวมมือกันทั้งผูเรียนและผูสอน ผูเรียนน้ันตองไขวควาหาความรูใหมๆ                

มีการฝกฝนในการพูดภาษาจีนอยูเสมอ  สวนผูสอนน้ันควรใชหลักจิตวิทยาในการสอนผูใหญเขามาปรับใช   

ในการเรียนภาษาจีน  ควรมกีารนาํวัฒนธรรมของประเทศจีนเขามาสอดแทรกในเนือ้หาการเรียน เพ่ือท่ีผูเรียน

จะไดไมเกิดอุปสรรคในการสนทนากับเจาของภาษา  หวังวาบทความฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการปรับปรุง

และพัฒนาการสอนภาษาจีนแบบหลักสูตรระยะสั้นสําหรับผูใหญใหไดผลดีมากยิ่งขึ้น 

*ผูเขียนหลัก
 อีเมล: suwapich@feu.edu
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คําสําคัญ
 ทักษะการเรียนภาษาจีน  หลักสูตรระยะสั้น   ผูใหญ

Abstract
 Nowadays language short-time-courses are gaining popularity. Through the present trade 

with the Chinese and an increasing growth in areas like business tourism, hotels, spas and more, 

the demand for Chinese language skills rises rapidly. The number of people learning Chinese also 

increases. Short-time-courses are suitable for learners with limited time, such as workers and      

student. Short-time-courses focus on group objectives and will therefore have good results in short 

time. Though, there are a variety of factors that are causing difficulties for learners. Including         

full-time jobs, families, and studies. It’s time to guide and analyze the state of Chinese lessons in 

order to get better results and to push the development of short-time-courses in Chinese.                     

The development will require the cooperation of both learners and teachers. Leaners are encouraged 

to find material by themselves and practice independently. Instructors are required to use psychology 

to motivate their adult learners. The courses will also focus on Chinese culture to evolve the             

understanding of cultural differences and to avoid obstacles in conversations with native speakers. 

Hopefully this article will help and develop Chinese language short-time-courses even more.

Keywords
 Chinese Language Skills, Short-Time-Courses, Adult 

บทนํา
 ประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธอันดีมาต้ังแตสมัยโบราณ  ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ  

ดานการคาซ่ึงจะเห็นไดวาเร่ิมมีการติดตอคาขายระหวางประเทศขึ้นต้ังแตสมัยสุโขทัยเปนตนมา สวนดาน

สังคมและวัฒนธรรมนั้น ก็มีความใกลชิดผูกพันกันมายาวนาน  จึงทําใหความสัมพันธระหวางสองประเทศ

พฒันาไปอยางใกลชดิมาโดยตลอด  ประชาชนของทัง้สองประเทศมีการไปมาหาสูเพือ่เผยแพรและแลกเปล่ียน

ทางวฒันธรรมอยางตอเน่ือง  ในปจจุบนัจะเหน็ไดวาประเทศไทยและประเทศจนีไดมกีารตดิตอทางดานธุรกิจ

เพ่ิมมากข้ึน ไมวาจะเปนธุรกิจการสงออกสินคา ธุรกิจการทองเท่ียว  ธุรกิจสปา  ทําใหคนไทยสวนใหญให

ความสนใจท่ีจะเรียนรูเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมของชาวจีนมากขึ้น  ประกอบกับในป พ.ศ. 2558  

ประเทศไทยไดกาวเขาสูประชาคมอาเซียน  ทางรัฐบาลจึงไดกําหนดแนวทางการเตรียมความพรอมในการ  

เขาสูประชาคมอาเซียน  มีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของแรงงานและผูประกอบการใหมี      

ความรูและทักษะในดานภาษาตางประเทศ (ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2558 )   
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 ภาษาตางประเทศท่ีเปนภาษาสําคัญในการติดตอส่ือสารกับเพื่อนบานในอาเซียนยังคงเปน            

ภาษาอังกฤษท่ีเปนภาษากลางของโลก แตภาษาจีนกเ็ปนอกีหน่ึงภาษาทีม่คีวามสําคญัเชนกนั เพราะประชากร

ในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศประกอบดวยประชากรท่ีมีเชื้อสายจีนที่ใชภาษาจีนอยูเปนจํานวนมาก             

ไมวาจะเปน สิงคโปร เวียดนาม พมา ลาว และไทย  ภาษาจีนเปนภาษาท่ีมีผูใชมากท่ีสุดในโลก โดยมีผูใชเปน

ภาษาแมประมาณ 873 ลานคน และมีคนที่พูดภาษาจีนทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 1.3 พันลานคน  (Internet 

Eduzones, ม.ป.ป.)  นอกจากนี้จากขอมูลป พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 ที่ผานมา\มีสถิตินักทองเที่ยวชาวจีน     

ที่เขามาในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 71.14  (กรมการทองเท่ียว, 2559)  ซึ่งจะเห็นไดวาภาษาจีน                  

เปนภาษาสาํคญัภาษาหนึง่ทีม่คีนพดูมากทีส่ดุในโลกในฐานะทีเ่ปนภาษาทีท่ัว่โลก   ใชในการส่ือสารระหวางกนั

ในโลกปจจุบัน และภาษาจีนก็ไดเขามามีบทบาทในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ฉะน้ันนอกจากการเตรียม            

ความพรอมทางดานภาษาอังกฤษแลว  ภาษาจีนก็เปนอีกหนึง่ภาษาทีค่วรมีการเรียนรูเพ่ิมเตมิ เม่ือมีนกัทองเท่ียว

ชาวจีนเพ่ิมมากขึ้น ธุรกิจตางๆ ก็มีความจําเปนในการใชภาษาจีนในการติดตอสื่อสาร ไมวาจะเปนธุรกิจ       

ดานการทองเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม รานอาหาร รานขายของฝาก เปนตน ฉะนั้น ผูคนในวัยทํางานจึงตองการ

ทีจ่ะเรยีนรูภาษาจนีมากขึน้ ซึง่การเรยีนภาษาจนีในหลกัสตูรระยะสัน้สามารถตอบโจทยของผูเรยีนในวยัทาํงาน

ไดเปนอยางด ี เพราะมีการเรียนทีต่รงตามวัตถปุระสงคของผูเรยีนไดผลการเรียนทีด่ ีใชเวลาในการเรียนไมมาก 

และสามารถนําไปปรับใชในการทาํงานไดจรงิ เมือ่การเรยีนภาษาจนีในหลักสตูรระยะสัน้เปนทีน่ยิมในปจจบุนั 

ดานการเรยีนการสอนน้ันก็ควรมกีารพฒันาใหมากขึน้ เน่ืองจากผูเรียนสวนใหญอยูในวัยผูใหญ ตองการเรียน

ภาษาจีนเฉพาะดาน มีวัตถุประสงคในการเรียนที่ตางกัน การใชวิธกีารสอนก็ยอมแตกตางจากนักเรียนทั่วไป 

ดงันัน้ การพัฒนาทักษะการเรยีนภาษาจนีในหลักสตูรระยะสัน้สาํหรบัผูใหญจะมปีระโยชนตอการนําไปปรับใช

ในการเรียนการสอนเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การเรียนภาษาจีน

 ในป พ.ศ. 2558  ประเทศไทยไดกาวเขาสูประชาคมอาเซียน  ทางรัฐบาลจึงไดกําหนดแนวทาง       

การเตรียมความพรอมในการเขาสู ประชาคมอาเซียน โดยไดมีการดําเนินงานศูนยอาเซียนศึกษาใน                        

ป พ.ศ. 2557  มเีปาหมายในการจัดตัง้ศนูยอาเซยีนศึกษาใหครอบคลุมทัว่ประเทศ  เพือ่ใหเปนแหลงเรียนรูและ

พฒันาทกัษะการใชภาษาตางประเทศ (ภาษาองักฤษ ภาษาจนี และภาษาในกลุมประเทศอาเซยีน) และความรู

ความเขาใจเก่ียวกับกลุมประเทศอาเซียนใหกับทุกกลุมอาชีพ และประชาชนทั่วไปใหสามารถใชภาษา            

ตางประเทศไดอยางนอยหนึ่งภาษาในระดับที่สามารถติดตอสื่อสารเพ่ือประกอบอาชีพไดตามบริบทและ    

ความตองการของแตละพืน้ที ่ตามนโยบายของรัฐบาลในการสรางโอกาสทางการศกึษาเพือ่เตรียมความพรอม

เขาสูประชาคมอาเซียน  นอกจากจะสามารถหาความรูทางดานภาษาตางประเทศแลวยังสามารถเรียนรู       

ดานประเพณีวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานในอาเซียนได (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ     

การศกึษาตามอัธยาศัย, 2557)  โดยไดมกีารเปดสอนภาษาจนีหลกัสตูรระยะสัน้ ภาษาพมาหลกัสตูรระยะสัน้ 

ฯลฯ  เพื่อใหสอดคลองกับการทํางานบริการในปจจุบันและเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาทางดานภาษาใหกับ
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แรงงาน  นอกจากการเปดศูนยอาเซียนศึกษาของทางภาครัฐแลว  ทางภาคเอกชนก็มีการเปดสอนภาษาจีน

เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของบุคคลวัยทํางานในปจจุบัน เชน หลักสูตรภาษาจีนระยะส้ันเพื่อ               

คนทาํงาน หลกัสูตรภาษาจนีระยะส้ันเพือ่การโรงแรม  หลักสูตรภาษาจีนระยะส้ันเพือ่ธุรกิจสปา และหลกัสูตร

ภาษาจีนระยะสั้นเพื่อการนวดแผนโบราณ เปนตน  หลักสูตรเหลานี้เหมาะสมกับผูใหญวัยทํางานที่ตองการ

เรียนรูภาษาจนีไมวาจะเปนการเรยีนภาษาจนีเพ่ือใชในการสือ่สารทัว่ไปหรอืการใชภาษาจนีในการประกอบอาชีพ

และการติดตอคาขายทางธุรกิจ  การเรียนรูภาษาตางประเทศเพ่ิมเติมจะชวยรองรับชาวตางชาตที่เขามาใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะกลุมลูกคาท่ีมีการใชภาษาจีนกลางในการสื่อสาร ดังน้ัน การเรียนภาษาที่สาม             

โดยเฉพาะภาษาจีนจึงไดรับความนิยมอยางแพรหลาย   

 การเรียนภาษาจีนก็ตองอาศัยพ้ืนฐานเดียวกันกับการฝกทักษะดานตางๆ เชนกัน  ตองมีการผาน

กระบวนการเรียนรู  การฝกฝนทักษะเพื่อใหมีการพัฒนาดานภาษา  ในการเรียนภาษาจีนนั้นมีความแตกตาง

จากการเรียนภาษาอังกฤษ  การเริ่มเรียนพื้นฐานภาษาจีนตองเริ่มจากการเรียนอักษรพินอิน (Pinyin 拼音)   

หรือสัทอักษรภาษาจีน  พินอิน  คือ ระบบในการถอดเสียงภาษาจีน  มีลักษณะเหมือนอักษรภาษาอังกฤษ     

แตมีการออกเสียงท่ีแตกตางกัน  โดยพินอินน้ันจะแบงออกเปนอักษรพยัญชนะและสระ โดยพยัญชนะพินอิน 

(Shengmu 声母) มีทั้งหมด 23 เสียง ลักษณะของพยัญชนะพินอิน เชน  b(ปอ)  p(พอ)  m(มอ)  เปนตน     

สระพินอิน (Yunmu 韵母) แบงออกเปนสระเดี่ยวและสระผสม มีทั้งหมด 36 เสียง  แบงออกเปนสระเดี่ยว    

6  เสียงและสระผสม 30 เสียง ลกัษณะของสระพินอนิ เชน  (อา)  o(ออ)  e(เออ) เปนตน  สวนเสยีงวรรณยกุต          

พินอิน  (Shengdiao 声调) ในอักษรจีนก็มีเคร่ืองหมายแทนเสียงวรรณยุกตทั้งหมดสี่เสียง  การผสมคํา       

จากพนิอนิจะนาํทัง้พยญัชนะ สระและวรรณยกุตมาผสมกันเพือ่ใชในการออกเสยีงคําศพัทภาษาจนี การเรยีน       

พินอินจะสามารถชวยใหเขียนอานภาษาจีนไดงายข้ึน แลวยังชวยใหออกเสียงภาษาจีนไดอยางถูกตองดวย  

นอกจากนัน้ในการพมิพอกัษรภาษาจนีนัน้ยงัตองใชพนิอนิในการพมิพอกีดวย ฉะนัน้การเรียนพนิอนิ    จงึเปน

พื้นฐานที่สําคัญในการเรียนภาษาจีน  เมื่อเรียนรูในการอานออกเสียงภาษาจีนจากพินอินแลว ลําดับขั้นตอน

ในการเรียนตอไปก็คือ การเขียนอักษรจีน ซึ่งอักษรจีนไมมีขอกําหนดเร่ืองจํานวนอักษร พจนานุกรมท่ีใหญ

ที่สุดชื่อ Zhonghua Zihai มีอักษรจีนทั้งหมด 85,568 ตัว   (Norman, 1988, 72) ในการเขียนอักษรจีนตอง

อาศยัการเรียนรูลาํดับขีดในการเขยีนและการฝกฝน เพราะในแตละตวัอักษรประกอบดวยเสนขีดท่ีหลากหลาย 

ถาเขียนผิด ความหมายก็จะเปลี่ยนไปดวย  ฉะนั้นการเรียนภาษาจีนนอกจากการออกเสียงใหถูกตองชัดเจน

แลว การเขียนใหถูกตองตามหลักการเขียนก็เปนสวนสําคัญในการเรียนดวยเชนกัน ทักษะการเรียนภาษาจีน

ทั้งทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนสามารถสรุปได ดังนี้  

 1. ทักษะการฟง   

               การฟง คือ การรับรูเร่ืองราวขาวสารจากการไดยิน แลวทําความเขาใจจนสามารถนําสารน้ัน     

ไปใชประโยชนได และการฟงน้ันตองหมายถึง การไดยินอยางรูเร่ืองเขาใจความหมายถูกตองครบถวน            

ตามจุดมุงหมายของผูพูด รูจักมีวิจารณญาณในการฟง ตลอดจนมีมารยาทในการฟงดวย  (วัฒนะ บุญจับ, 

2541,  34)
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  ทักษะการฟง  ถือไดวาเปนการสื่อสารที่ใชมากและสําคัญที่สุดในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน    

การฟงเปนทักษะขั้นพ้ืนฐานท่ีจะนําเราสูการเรียนรูในทักษะอื่น ๆ  อีก 3 ทักษะนั้นก็คือ  ทักษะการพูด                

การอาน และการเขียน  แรงจูงใจในการเริ่มเรียนภาษาก็เริ่มจากการฟง   เกิดขึ้นจากความชื่นชอบภาษาใด 

ภาษาหนึ่งเริ่มจากการฟงภาษานั้นผานสื่อตางๆ  เชน เพลง ภาพยนตร เปนตน ทําใหผูเรียนเริ่มมีความสนใจ

ในการเรยีนภาษานัน้ๆ  การฝกฝนทกัษะการฟงในการเรียนภาษาจนีควรตองอาศัยการฟงบอยๆ ถาไมสามารถ

ฝกการฟงโดยตรงกบัเจาของภาษา  กส็ามารถฝกการฟงจากสือ่ตางๆ เชน เพลง  ภาพยนตร ฯลฯ  กจ็ะสามารถ

ชวยใหเรามีพัฒนาการในการฟงไดดียิ่งขึ้น 

 2. ทักษะการพูด   

                       การพูด หมายถึง กระบวนการหนึ่งในการสื่อสารของมนุษย  ผูพูดจะเปนผูสงสารอันเปนเนื้อหา

สาระขอมลู  ความรูกบัอารมณความรูสกึ  ความตองการและความคดิเห็นของตวัเองประกอบกับกริยาทาทาง

ตางๆ สงไปยังผูฟงหรือผูรับสารเพ่ือใหไดรับทราบและเกิดการตอบสนองในขั้นตอนสุดทายซึ่งถือไดวา              

เปนสัญลักษณแหงความเขาใจระหวางมนุษยกับมนุษย   (รังสรรค จันตะ, 2541, 21)

  ทักษะการพูด  เปนทักษะในการเรียนภาษารองลงมาจากทักษะการฟงเปนพฤติกรรมทาง           

ดานการแสดงออก  ทักษะการพูดของการเรียนภาษาจีนนั้นถือไดวาเปนทักษะท่ีคอนขางยาก โดยเฉพาะ        

ในดานของการออกเสียงหรือสําเนียงใหถกูตอง เน่ืองจากการสือ่สารดานการพดูเราไมใชเพียงแคพดูออกเสยีง

ใหถูกตองเทาน้ัน แตเรายังจะตองเรียนรูวัฒนธรรมของของภาษาน้ันๆ ดวย  เพ่ือใหการส่ือสารเปนไปไดอยาง

ถูกตองและสามารถเขาใจในการสื่อสารไดอยางแทจริง

 3. ทักษะการอาน   

  การอาน หมายถึง กระบวนการในการแบงความหมายของตัวอักษร หรือสัญลักษณที่มีการ        

จดบันทึกอยางมีเหตุผลและเขาใจความหมายของสิ่งที่อาน  ตลอดจนการพิจารณาเลือกความหมายที่ดีที่สุด

ขึ้นไปใชเปนประโยชนดวย  จะเห็นไดวาการอานไมใชการรับเอาความคิดจากหนังสือที่อานเพียงอยางเดียว 

ผูอานไมใชผู รับ แตเปนผูกระทํา  สรุปไดวาเปนผูใชความคิดไตรตรองเร่ืองราวที่ตนเองอานเสียกอน                   

แลวจงึรบัเอาใจความของเรือ่งท่ีตนอานไปเก็บไวหรอืนาํไปใชใหเปนประโยชนตอไป ดงันัน้หวัใจของการอาน         

จึงอยูที่การเขาใจความหมายของคํา   (เรวดี  อาษานาม, 2537, 77-78)

  ทกัษะการอานเปนการอานเพ่ือรบัเอาใจความสาํคญัเพ่ือนาํไปใชใหเปนประโยชน หลกัการอาน         

ทีส่าํคญั คอื ความเขาใจความหมายของเรือ่งทีอ่าน  ผูอานสามารถวิเคราะหไตรตรองเรือ่งทีอ่านไดอยางเขาใจ 

และสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได  ทักษะการอานในการเรียนภาษาจีนเปนขั้นตอนที่ตองมี              

การศึกษาคนควาใหมากข้ึน เพราะในการอานเราตองเขาใจท้ังโครงสรางของประโยคและไวยากรณ                      

ทีค่อนขางมีความซับซอน ดงันัน้เมือ่อานขอความหรือบทความแลว ถาผูอานสามารถสรปุใจความทีส่าํคญัได

กจ็ะชวยใหผูอานสามารถวเิคราะหเร่ืองราวจากเรือ่งท่ีอานไดอยางถูกตอง  ซึง่บงบอกไดวาผูอานมีความเขาใจ

ในเนื้อหาอยางแทจริง
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 4. ทักษะการเขียน   

  การเขียน เปนเคร่ืองมือการถายทอดความรูสึกนึกคิดและความตองการของบุคคลออกมาเปน

สัญลักษณหรือตัวอักษร เพื่อสื่อความหมายใหผูอื่นไดเขาใจได  เพราะการเขียนเปนทักษะการสงออก             

ตามหลักของภาษาศิลป  (วรรณี  โสมประยูร, 2544, 139)       

  ทกัษะการเขยีนเปนทกัษะท่ีตองผานกระบวนการทางความคดิหลายขัน้ตอน ตัง้แตการรวบรวม

ความคิด การลําดับเรื่อง และเลือกสรรถอยคําในการถายทอดออกมาเปนขอความที่สามารถสื่อความหมาย

ไดตรงความตองการ   ทักษะการเขียนในการเรียนภาษาจีนน้ัน  ผูเขียนจะตองมีความเขาใจในโครงสราง     

ของภาษา  คาํศพัท  ประโยค และไวยากรณทีถ่กูตอง  การมีทกัษะการเขยีนทีด่นีัน้ตองอาศัยการฝกฝนอยูเสมอ  

โดยอาจจะเริ่มจากการเขียนงายๆ เชน การเขียนบันทึกประจําวัน การบันทึกรายรับรายจาย เปนตน โดยมี    

การฝกเขียนเปนภาษาจีน ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาทักษะการเขียนไปสูระดับที่สูงขึ้น

การเรียนรูภาษาจีนในวัยผูใหญ

  ผูใหญ หมายถึง บคุคลซึง่มพีพิฒันาการไปพรอมกนัทัง้ทางดานรางกาย จติใจ  และอารมณ ตลอดจน

บทบาททางสังคมสมบูรณเต็มที่  สามารถรับผิดชอบการดําเนินชีวิตและกิจกรรมตางๆ รวมกับผูใหญคนอื่นๆ

ไดดวยความราบรืน่  (สวุตัน วฒันวงค, 2547, 31)  บคุคลจะเปนผูใหญหรอืไม ขึน้อยูกบับทบาทและพฤติกรรม

ทางสงัคมทีเ่หมาะสมกับความเปนผูใหญ  จะตองเปนผูทีม่ีมโนภาพตอตนเองและวฒุิภาวะในการเปนผูใหญ  

(สุวัตน วัฒนวงค, 2547, 31  อางอิงจาก Knowles, 1980, 30-32)   ประเภทของผูเรียนวัยผูใหญสามารถ    

แบงไดเปน 3 ระยะ ไดแก ผูใหญตอนตน อายุประมาณ 21-40 ป  ผูใหญตอนกลาง อายุประมาณ 41-60 ป  

และผูใหญตอนปลายหรือวัยชรา  อายุประมาณตั้งแต  60  ปขึ้นไป  (นุชลี  อุปภัย, 2556, 87)  

 การเร่ิมเรียนภาษาจีนในวัยผูใหญ  ถึงแมวาจะมีความแตกตางกับการเรียนในวัยเด็กเน่ืองจากใน     

วัยผูใหญนั้นไดผานประสบการณตางๆ มามากมาย  บางคนไมมีความมั่นใจในการเรียนของตนเองจึงทําให

เกิดความกังวลในการเรียน  สวนดานการออกเสียงภาษาจีนในวัยผูใหญก็มีความยากข้ึน ความสามารถ          

ในการจดจําคําศัพทมีนอยลง แตจุดเดนของผูเรียนวัยผูใหญนั้นเม่ือมีความสนใจในการเรียนรูแลวจะมี        

ความมุงม่ันและสนใจกับสิ่งที่ตองการเรียนรู  ถึงแมความสามารถในการจดจําคําศัพทจะนอยแตสามารถ  

เรียนรูและเขาใจไดคอนขางเร็ว ซึ่งลักษณะของผูเรียนผูใหญในชวงแตละอายุนั้นก็มีความแตกตางกัน             

การทีเ่ราเขาใจผูเรยีนผูใหญในแตละชวงอายุจะชวยใหผูสอนสามารถปรบัวธิกีารสอนใหเหมาะสมกับวยัและ

ความตองการของผูเรียนเพื่อใหมีประสิทธิผลในการเรียนที่ดีขึ้น

การเรียนภาษาจีนในหลักสูตรระยะสั้น

 หลักสูตรระยะสัน้ เปนหลักสูตรท่ีสรางข้ึนโดยมีจดุมุงหมายเฉพาะเจาะจงเปนเร่ือง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง

สําหรับกลุมบุคคลบางกลุมเพื่อเพิ่มพูนความรูหรือประสบการณ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติ         

ของบุคคลไปในทางท่ีตองการ โดยใชระยะเวลาไมยาวนานนกั หลกัสตูรระยะสัน้อาจหมายถงึ หลกัสตูรรายวชิา
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เลือกในโรงเรยีนทีค่รูสรางขึน้ หลักสูตรฝกอบรมเฉพาะเรือ่งสาํหรบับุคลากรในโรงเรยีน หรือสําหรบัผูปกครอง 

หรือคนในชุมชน หรือหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือบริการวิชาการหรือวิชาชีพใหแกชุมชน หรือหลักสูตรฝกอบรม

สําหรับบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ (วัชรี บูรณสิงห, 2544, 189)

 การเรียนแบบหลักสูตรระยะสั้นกับการศึกษาโดยทั่วไปมีความแตกตางกัน  ไมวาจะเปนจุดประสงค

ในการเรียน  เนื้อหาในการเรียน โดยเฉพาะเวลาในการเรียน   ฉะนั้นจึงทําใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนมี              

ความแตกตางกันซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้  (1) วัตถุประสงคในการเรียน  การศึกษาท่ัวไปมีการนําไปใช              

เพื่อการอยูรวมกันในสังคมปจจุบันและเตรียมพรอมกับสังคมอนาคตท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง สวนการเรียน 

หลักสูตรระยะส้ันน้ันมีการเรยีนเพ่ือเปนการเพิม่ความสามารถในการทํางานเฉพาะดาน (2) เน้ือหาในการเรยีน  

การเรียนการสอนของการศึกษาทั่วไปคอนขางกวาง แตสําหรับการเรียนหลักสูตรระยะส้ันนั้นจะเรียน          

เฉพาะเนื้อหาที่สําคัญเฉพาะดาน (3) ระยะเวลาในการเรียน  การศึกษาโดยทั่วไปตองการระยะเวลาใน           

การเรียนที่ยาวนาน แตการเรียนหลักสูตรระยะสั้นมีขอจํากัดเรื่องของเวลา  (4)  แรงจูงใจในการเรียน                

การศึกษาโดยท่ัวไปนั้นผูเรียนจะมีแรงจูงใจในการเรียนที่ไมเดนชัด อาศัยความชอบในการเรียนเปนหลัก      

สวนผู เขาเรียนหลักสูตรระยะสั้นโดยสวนใหญแลวก็เพ่ือตองการหาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน                        

ดานการทํางานจึงมีแรงจูงใจในการเรียนที่เดนชัด     

 วัตถุประสงคพื้นฐานของการเรียนภาษาตางประเทศน้ัน ก็เพื่อที่จะนําไปประยุกตใชในการติดตอ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน  แตละคนมีวิธีและขอบเขตการใชภาษาในการสื่อสารที่แตกตางกัน  ดวยเหตุนี้จึง

ทําใหผูเรียนมีวัตถุประสงคหลักในการเรียนท่ีแตกตางกันออกไป (Lv, 1995, 11-12)   จากการสํารวจกลุม      

ผูเรียนภาษาจีนในหลักสูตรระยะสั้นจํานวนทั้งสิ้น 116  คนในเขตจังหวัดเชียงใหมในดานวัตถุประสงคผูเขา

เรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้นสําหรับผูใหญสามารถสรุปไดดังนี้  (Su, 2015, 15)    
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    ภาพที่ 1: วัตถุประสงคในการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น

    ที่มา: Su, 2015, 15  
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 จากภาพที่ 1 สามารถแบงวัตถุประสงคในการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้นไดดังนี้ ผูที่มาเขารับ 

การอบรมสวนใหญอยูในชวงวยัทาํงาน ซึง่ความตองการในการเรยีนภาษาจนีหลกัสตูรระยะสัน้สวนใหญ  คอื 

(1) ตองการเพิ่มความรูทางดานภาษาจีนใหกับตัวเอง (รอยละ 15) ซึ่งมีความสอดคลองกับจุดประสงคใน     

การเรียนขอถัดไป คือ (2) มีประโยชนตองานปจจุบันท่ีทํา (รอยละ 12) (3) ชื่นชอบภาษาจีน (รอยละ 10)        

(4) มปีระโยชนในดานการทํางานในอนาคต (รอยละ 10)  (5) ปจจบุนัภาษาจีนไดรบัความนยิมอยางแพรหลาย 

(รอยละ 9)  (6) ตองการทองเที่ยวประเทศจีน (รอยละ 8)  (7) ชื่นชอบในวัฒนธรรมจีนและประวัติศาสตรจีน 

(รอยละ 7)  (8) ประเทศไทยมีการสนับสนุนใหเรียนภาษาจีน  (รอยละ 6)  (9)  เพื่อเรียนรูภาษาจีนดาน           

การทาํงานเพิม่เติม (รอยละ 6)  (10) ตองการศึกษาตอประเทศจีน (รอยละ 5)  (11)  ทางครอบครัวมเีช้ือสายจนี 

(รอยละ 5) (12) เพื่อนชวนมาเรียนภาษาจีน (รอยละ 4) (13) ที่ทํางานแนะนําใหมาเรียนภาษาจีน (รอยละ 3) 

ตามลาํดับ  สรปุไดวาในการเรียนภาษาจนีหลกัสูตรระยะสัน้น้ัน  ผูเรียนมวีตัถุประสงคในการเรยีนแตกตางกนั 

สวนใหญแลวก็เพ่ือเปนการเพิม่เตมิความรูทางดานภาษาจนีใหกบัตัวเอง ไวใชใหเกิดประโยชนในชวีติประจําวัน

              ในการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้นนั้น  ผูเรียนสวนใหญจะเปนผูใหญวัยทํางาน มีจุดประสงค     

ในการเรียนท่ีชดัเจน ตองการเพิม่ความรูทางดานภาษาจีนใหกบัตัวเอง ดงัน้ันการเรียนภาษาจีน แบบหลกัสูตร

ระยะสัน้จงึเหมาะสาํหรบัผูเรยีนในวยัทาํงานเปนอยางมาก เพราะใชเวลาในการเรยีนไมมาก เรยีนเฉพาะดาน 

ตรงตามจุดประสงคของผูเรยีน สามารถนาํไปปรบัใชในดานการทาํงานไดจริงซ่ึงผูเรยีนกลุมนีจ้ะเนนการเรยีน

แบบนําไปใชในการประกอบอาชีพของตน  โดยการเรียนสวนใหญจะจัดขึ้นในวันเสารอาทิตยหรือชวง             

ตอนเย็นหลังเลิกงาน เพื่อใหสะดวกตอกลุมผูมาเรียนในแตละหลักสูตร การเรียนภาษาจีนระยะสั้นสวนใหญ

แลวมีความแตกตางกันในเรื่องของระยะเวลาในการเรียนและหลักสูตรในการเรียน ระยะเวลาในการเรียนจะ

มีตั้งแต  30  ชั่วโมงขึ้นไป  แตสวนใหญถาใชระยะเวลาอบรมนอย ก็จะเปนการเรียนแบบเนนดานอาชีพ         

เชน หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้นสําหรับธุรกิจ หลักสูตรภาษาจีนระยะส้ันสําหรับการนวดแผนไทย  เปนตน     

ถาระยะเวลาในการเรียนนอยเน้ือหาในหลักสูตรก็จะเนนไปในดานการพูดสนทนาเฉพาะดานเปนสวนใหญ  

ดังน้ันบางสถาบันก็จะไมไดสอนอักษรพินอินและตัวอักษรจีน แตใชการเรียนแบบการถอดเสียงการอาน        

จากภาษาไทย  ขอดีของการถอดเสียงโดยใชภาษาไทยกํากับก็คือ ผูเรียนสามารถเรียนรูการออกเสียงและ  

การพูดสนทนาไดอยางรวดเร็ว แตขอเสียคือมีการออกเสียงที่ไมไดมาตรฐาน และทําใหผูเรียนลืมไดงาย

แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้นสําหรับผูใหญ    

          การเรียนรูของผูใหญแตกตางจากการเรียนรูของเด็กเพราะผูใหญมีประสบการณมากกวา  ดังน้ัน 

การเรียนการสอนตองยึดหลักใหตอบสนองตอธรรมชาติของผูใหญนั่นคือ ตองรู หลักการศึกษาผูใหญ                  

ซึ่งประกอบดวย  (1) มโนทศันของผูเรียน (Self –Concept) ผูใหญจะมีลักษณะที่เติบโต ทั้งดานรางกายและ

จิตใจ มีวุฒิภาวะสูง มีมโนทัศนตอตนเอง จะพัฒนาจากการพ่ึงพาผูอื่นไปเปนการนําตนเอง มีความเปนตัว

ของตัวเองและมีการเรียนรูผานประสบการณที่พบเจอมา  (2) ประสบการณของผูเรียน (Experience)           

ผูใหญมวีฒุภิาวะมากข้ึน มปีระสบการณอยางกวางขวางท่ีจะเปนแหลงทรัพยากรอันมีคาของการเรยีนรู ผูใหญ
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ลวนมีประสบการณและความรูความสามารถท่ีแตกตางกันออกไป  ฉะนั้นในการเรียนของผูใหญควรคํานึง    

ถึงประสบการณของผูเรียนเพื่อนํามาใชในการปรับการเรียนการสอน (3) ความพรอมที่จะเรียน (Readiness 

to Lean) ผูใหญจะมีความพรอมในการเรยีนก็ตอเม่ือเห็นวาสิง่ทีเ่รยีนน้ันมคีวามจําเปนในการเรียน  มปีระโยชน

ตอตนเองและตอการทํางาน ตอบทบาทและสถานภาพทางสังคมของตน ฉะนั้นในการเรียนการสอนก็             

ควรคํานงึถงึจดุประสงคในการเรยีนทีช่ดัเจนของผูเรยีนดวย (4) แนวทางการเรยีนรู (Orientation to Learning) 

ผูใหญจะยึดปญหาเปนศูนยกลางในการเรียนรู จะมองเห็นปญหาแลวจึงนําปญหานั้นมาเรียนรูแกไขมุงนํา

ความรูไปใชทันที  (5) แรงจูงใจในการเรียนรู (Motivation) แรงจูงใจในการเรียนของผูใหญนั้นมักมาจาก         

สิ่งตองการที่อยูภายใน ซึ่งเปนแรงจูงใจที่ตนเองตองการอยางแทจริง  (อรทัย  ศักดิ์สูง, 2543)

    การเรียนภาษาตางประเทศท่ีไดผลที่ดีที่สุด คือ การที่ผูเรียนสามารถพูดภาษาตางประเทศน้ันๆ   

โดยไมตองผานกระบวนการคิด ก็สามารถสังเคราะหภาษานั้นออกมาได  เปรียบเสมือนเด็กๆ ที่เกิดมาพรอม

กบัสภาพแวดลอมทางภาษาหนึง่ภาษาขึน้ไป  พอโตข้ึนก็สามารถพดูภาษานัน้ได  แตในเม่ือไมมสีภาพแวดลอม

ทางภาษาที่สามารถชวยใหฝกฝนได  ผูเรียนก็ตองอาศัยการฝกฝนใหมากยิ่งขึ้น

   ในการเรียนภาษาจนีในหลักสูตรระยะสัน้นัน้ มขีอจํากดัในเรือ่งของเวลาในการเรยีน ซึง่มรีะยะเวลา

ที่สั้น ดังนั้นในการเรียนจึงมีระยะเวลาในการฝกฝนไมมากเทาที่ควรจึงสงผลใหมีคุณภาพในการเรียนนอยลง

ไปดวย  ผูเขียนจึงแบงปญหาและแนวทางในการพัฒนาในการเรียนภาษาจีนในทักษะดานตางๆ ไวดังนี้

 1. ทักษะการฟง

  ดานทักษะการฟงในการเรียนภาษาจีน  ทักษะการฟงถือไดวาเปนสวนพื้นฐานแรกของการเริ่ม

เรียนภาษา  ปญหาที่พบจากการเรียนภาษาจีน คือ ในการเรียนหรือทําแบบทดสอบผูเรียนมีทักษะการฟงได

เปนอยางดี แตเม่ือผูเรียนนําไปใชจริงในชีวติประจาํวัน มกัเกิดปญหาการฟงในการสนทนาจากเจาของภาษา  

เพราะสาํเนยีงภาษาของแตละคนยอมมสีาํเนยีงในการพดูแตกตางกนัไป ทาํใหเกดิอปุสรรคในการฟง นอกจากนัน้

ดานการฟงยังมีปญหาเกี่ยวกับการแยกเสียงคําศัพทบางคําที่มีเสียงใกลเคียงกันไมออก เชน คําศัพทที่ออก

เสียง q (ชี) กับ  x (ซี) หรือ ch (ชือ) กับ sh(ซือ) อาจทําใหเกิดการเขาใจผิดในเรื่องของความหมายของคําศัพท

นั้นๆ ได  

  จากขอมลูสภาพการเรียนการสอนของภาษาจีนหลักสูตรระยะสัน้น้ัน พบวาผูเรยีนมี จดุประสงค

ในการเรียนท่ีเดนชัด  ฉะน้ันผูเรียนจะมีความต้ังใจในการเรียน พยายามฝกฝนคําศัพทที่ไดเรียนมา แตปญหา

ที่พบในการเรียนภาษาจีนน้ัน คือ ผูเรียนมักจะแยกเสียงคําศัพทบางคําในภาษาจีนไมออกและ แยกเสียง

วรรณยุกตบางตัวไมได  เนื่องจากมีเสียงที่ใกลเคียงกัน  ฉะนั้นในการเรียนการสอนภาษาจีนผูสอนตองเนน

การฟงและการออกเสียงใหกับผูเรียน จุดเดนของผู เรียนวัยผูใหญ คือ มีประสบการณที่หลากหลาย                      

ในการเรียน ฉะนั้นควรคํานึงถึงความชื่นชอบและความสนใจของผูเรียน โดยสามารถนําเรื่องราวจาก

ประสบการณมาเพิ่มในเนื้อหาท่ีเรียนเพื่อทําใหเกิดความสนใจในการเรียนภาษาจีนมากขึ้น (Ji, 2002, 26) 

เชน การฟงภาษาจีนจากสื่อตางๆ อยางสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนเพลงจีนหรือภาพยนตรจีนที่ผูเรียนช่ืนชอบ        

ก็จะทําใหผู เรียนกระตือรือรนในการฝกฝนทักษะการฟง  สวนในดานการสอน ผูสอนควรใชภาษาจีน                     
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ในการสนทนาใชคําศัพทและประโยคนอกเหนือจากในหนังสือมาเพ่ิมเติม เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูการ    

ใชคําศัพทไดอยางหลากหลาย และยังสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได  การฟงและการนํามาใช   

อยางสมํ่าเสมอจะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในดานการฟงที่ดี สามารถเขาใจและจดจําคําศัพทนั้นได  

 2. ทักษะการพูด

  ดานทักษะการพูดในการเรียนภาษาจีน เปนทักษะที่มีความสําคัญรองลงมาจากทักษะการฟง 

เม่ือเราเริ่มเรียนรูจากการฟงแลวก็เร่ิมเรียนรูในการพูด  ปญหาหลักดานทักษะการพูด คือ สภาพแวดลอม     

ทางภาษา  ถานอกหองเรยีนไมมโีอกาสไดใชภาษาจนี ในการสนทนากจ็ะทาํใหมโีอกาสในการฝกพดูกบัเจาของ

ภาษานอยลงและดวยธรรมชาติของภาษาจีนที่มีเสียงวรรณยุกตทั้งหมดอยูสี่เสียง โดยแตละเสียงจะมี          

ความหมายท่ีแตกตางกนัออกไป เมือ่พูดเสยีงผดิกจ็ะทาํใหเกดิการสือ่สารทีผ่ดิไป ทกัษะดานการพดูภาษาจนี

จึงมีความสําคัญมากในการส่ือสาร  อีกปญหาที่พบมากในการเรียน คือ ในการฝกพูดในหองเรียน                            

ผูเรียนสามารถพูดตามแบบสนทนาในบทเรียนไดดี แตหลังจากเรียนแลวก็มีโอกาสในการฝกสนทนา            

ภาษาจีนนอยมากและบางครั้งก็ไมสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดจริง  

  ในการเรียนการสอนภาษาจนีหลกัสูตรระยะสัน้นัน้ ผูสอนตองเนนการฝกพดูภาษาจีนใหมากทีส่ดุ 

ถาผูสอนเนนแตการบรรยายก็จะทําใหมีเวลาในการฝกพูดนอยลง  ถาเปนเชนนี้ผูเรียนก็จะไมมีการพัฒนาใน

ดานการพดูเลย ตองมีการปลกูฝงการพดูใหเขากับสถานการณจริงท่ีสามารถนาํไปปรบัใชในชีวติประจาํวันได

ซึง่จะชวยในการพฒันาท้ังดานการฟงและการพดู  ในการเรียนภาษาตางประเทศไมเพียงแคจะมุงเนนผลลัพธ

ในการเรียน  ไมวาจะเปนการที่ผูเรียนสามารถสนทนากับเจาของภาษาได  หรือสามารถมีทักษะการฟง             

พดู อาน เขียนทีด่แีลว  แตในการเรยีนนัน้ยังตองคาํนึงถึงความเขาใจในเร่ืองของวฒันธรรมประเทศนัน้ๆ ดวย  

เพราะภาษาเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรม  ฉะนั้นในการสอนภาษาตางประเทศ  การสอดแทรกความรู                

ดานวัฒนธรรมจึงเปนสวนท่ีควรเพิม่เขาไปในเน้ือหาการเรยีนการสอน  เพราะการเขาใจในเร่ืองของภาษาและ

การใชภาษาไมอาจแยกออกจากเรื่องขององคประกอบของวัฒนธรรมได (Zhao & Jiang, 2011, 100) ภาษา

และวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ผูสอนควรนําไปใชในการเรียนการสอน จะชวยใหผูเรียนเขาใจถึงสิ่งที่ตองการสื่อสาร

ไดถกูตองตามความหมายทีแ่ทจรงิ  นอกจากน้ันในการเรียนการสอน ผูสอนควรเนนการฝกทกัษะการพูดภาษาจนี

ใหมาก ในการบรรยายเน้ือหาควรบรรยายเน้ือหาท่ีมีใจความสําคัญทําใหผูเรียนเขาใจไดงาย แลวนําเวลา      

ทีเ่หลอืมาใชในการฝกสนทนา ซึง่ตองคาํนึงถึงผลลพัธทีด่ ี การฝกท่ีดนีัน่ ตองประกอบดวย ฝกจากสวนสาํคัญ

ของเนื้อหาที่เรียน  ฝกตามลําดับเนื้อหาจากสวนที่งายไปหายาก ตามลําดับ มุงเนนใหผูเรียนนําไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวันไดจริง  

 3. ทักษะการอาน 

  ดานทักษะการอาน  ถึงแมวาในการเรียนภาษาหลักสูตรระยะสั้นเนนดานการพูดส่ือสารใน       

ชีวิตประจําวันเปนสวนใหญ แตการอานก็เปนสวนสําคัญท่ีเปนประโยชนตอผูเรียนที่ตองการเรียนภาษาจีน    

ในระดับท่ีสูงข้ึน  วัตถุประสงคในการอานก็เพ่ือเปนการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหเน้ือหา                  

จากเร่ืองท่ีอาน ขยายมุมมองความรู  แตถาในการเรียนทักษะการอานผูสอนมุงเนนไปทีก่ารใหผูเรยีนทองอาน 
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ก็จะทําใหผูเรียนไมสนใจในการเรียนได   (Wang, 2013, 75) ฉะนั้น การปลูกฝงใหผูเรียนมีทักษะการอาน       

ที่ดีควรหาขอความหรือบทความภาษาจีนสั้นๆ จากนอกหองเรียนมาเปนบทเรียนเสริม หรือบทความ ที่มี        

สวนเกีย่วของกบัเนือ้หาทีเ่รยีนก็จะชวยใหผูเรยีนสนใจในการเรยีนมากขึน้  โดยสามารถใหผูเรียนอานออกเสียง

และแปลดวยตนเองกอน จากนั้นผูสอนก็ชวยเพิ่มเติมเนื้อหาใหถูกตอง

  ในการเรียนการสอนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้นน้ัน ถึงแมบางสถาบันจะไมไดเนนการเรียน      

อกัษรพนิอนิ แตใชภาษาไทยกาํกบัในการออกเสยีงแทน ผูสอนกย็งัสามารถนําเนือ้หาหรือคาํศพัทนัน้มาฝกฝน         

ในทักษะการอานได  แตควรเพิม่กจิกรรมในการอานใหหลากหลาย ผูเรยีนก็จะรูสกึสนุกในการฝกฝนการอาน

ภาษาจีน ถึงแมวาผูเรียนวัยผูใหญจะหางหายจากการเรียนในหองเรียนมานาน แตผูสอนก็สามารถสราง

บรรยากาศในการเรียนที่หลากหลายได โดยทําใหในการเรียนภาษาจีนนั้นมีความนาสนใจและสนุกสนาน     

เชน ใหแบงกลุมอานบทสนทนาหรือคําศัพทในบทเรียน จับคูอานบทสนทนา เปนตน เม่ือผูเรียนแตละคน        

ไดฝกการอานออกเสียงภาษาจีน  ผูสอนยังสามารถตรวจสอบความถูกตองในการออกเสียงได นอกจากจะ

เปนการปลูกฝงใหผูเรียนกลาพูดกลาอานภาษาจีนแลว ยังชวยใหบรรยากาศในการเรียนมีความหลากหลาย 

ก็จะทําใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนที่ดีดวย

 4. ทักษะการเขียน

  ดานทักษะการอานและการเขียน เปนทักษะท่ีควบคูกันในการเรียนรูอยางท่ีเคยไดกลาวไปแลว

ขางตนวาการเขียนอักษรจีนมีความยากเพราะอักษรจีนประกอบดวยเสนขีดตางๆ รวมเขาดวยกัน  คําศัพท

แตละตัวมีการเขียนที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง 

  ในการเรียนการสอนภาษาจีนหลักสูตรระยะส้ันน้ัน  ถึงแมวาจะไมเนนการเขียนอักษรจีนหรือ

ไมมกีารเรียนตวัอักษรจีนเลยแตผูสอนก็สามารถปรบัใชวธิกีารอ่ืนๆ เพ่ือฝกการเขียนของผูเรียน เชน ใหผูเรียน

จับคูแตงบทสนทนาจากเร่ืองท่ีเรียนมาโดยปรับใหเขากับสถานการณที่นาจะพบเจอในชีวิตประจําวัน                

การฝกวิธีนี้นอกจากจะชวยฝกดานการเขียนแลว ผูสอนยังสามารถวัดความเขาใจของผูเรียนไดอีกดวย 

นอกจากนีย้งัสามารถใหผูเรยีนจบัคูสนทนาจากเน้ือเรือ่งทีแ่ตงนัน้ วธินีีก้จ็ะชวยใหเกดิการเรยีนรูในทกัษะตางๆ  

ครบทั้งสี่ดาน ซึ่งก็คือ ผูเรียนแตงเนื้อเรื่องในการสนทนาดวยตนเอง  ไดทักษะการเขียน  ผูเรียนพูดสนทนา   

หนาชั้นเรียน ไดทักษะการพูดและการอาน ผูเรียนที่ฟงเพื่อนสนทนาหนาชั้นเรียน ไดทักษะการฟง 

  การเรียนภาษาจีนหลกัสูตรระยะส้ัน  ผูเขียนคดิวาท้ังผูสอนและผูเรียนควรมแีนวทางในการเรยีน

รวมกนั  ฉะนัน้ผูสอนควรจะสอนอยางไรและผูเรยีนควรจะเรยีนอยางไร  เพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสุดทัง้สองฝาย  

ผูสอนควรนําเนือ้หาเช่ือมโยงใหเขากบัสถานการณจรงิ โดยสามารถนําสถานการณใกลตัวมาปรบัเขากบัเนือ้หา

เพ่ือใหผูเรียนเขาใจมากข้ึน  มีการทํากิจกรรมรวมกัน ไมวาจะเปนผูสอนกับผูเรียน หรือผูเรียนกับผูเรียน           

ทาํกิจกรรมในการเรียนการสอนรวมกัน กจิกรรมเหลาน้ันสามารถทําไดหลากหลายวธิไีมวาจะเปนการซกัถาม 

การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติหรือการเลนเกมส  เปนตน  วิธีการเหลานี้นอกจากจะชวยใหผูเรียน        

ไดมีการทบทวนเน้ือหาที่เรียนมาแลวยังชวยใหผูสอนสามารถวัดผลการเรียนวาเน้ือหาที่เรียนน้ันผูเรียนมี    

ความเขาใจมากนอยแคไหน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการเรียน ผูสอนสามารถนําสิง่เหลาน้ีไปปรบัประยุกต
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ใชในการเรียนการสอนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้นได  ดังน้ี  (1)  “การเลือก” กอนจะเริ่มการเรียนการสอน          

ผูสอนควรมีการเลือกสรรเอกสารประกอบการสอนที่ดีใหเหมาะสมกับวัยและเนื้อหาของผูเรียน  เน้ือหาใน   

ตําราเรียนควรมีความนาสนใจ  ตรงตามวัตุประสงคการเรียน  สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดจริง  

(2)  “การปรับ”  โดยปรับรูปแบบการเรียนใหเขากับวัยของผูเรียน ปรับเนื้อหาการสอนใหเขากับสถานการณ

จริงในชีวิตประจําวันตามวัตถุประสงคของผูเรียนใหเหมาะสม  มีการเพ่ิมเติมความรูจากนอกหองเรียน             

เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการในการเรียนที่ดีขึ้น  ผูสอนอธิบายเนื้อหาใหนอยลง แตเพิ่มการฝกทักษะทั้งการอาน 

การพูดใหมากข้ึน มีการเรียนรูเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของประเทศจีนเพื่อใหผูเรียนเขาใจชีวิตและ

วัฒนธรรมของชาวจีน ทําใหไมเกิดอุปสรรคในการสื่อสาร  (3) “การอาน”  ผูสอนควรใหผูเรียนมีการฝก           

การอานใหมาก สิ่งท่ีสําคัญอีกอยางก็คือ ความรูที่ผูสอนไดสอนไปน้ันตองเปล่ียนใหเปนความรูความเขาใจ

ของผูเรียนใหได  ฉะนั้นในคาบเรียนนอกจากผูสอนจะแปลความหมายของคําศัพทแลว  ยังตองมีการอธิบาย

การใชคําศัพทใหหลากหลายนอกเหนือจากในบทเรียน  เพื่อที่ผูเรียนจะไดเขาใจในเรื่องที่อานไดมากขึ้นและ

นาํไปใชไดอยางถูกตอง  (4)  “ความชา”  ผูสอนควรมีการสอนท่ีไมเรงรีบมาก สอนจากสวนท่ีเขาใจไดงายแลว

คอยเพิ่มระดับเนื้อหาใหยากขึ้นตามลําดับ ผูสอน ควรอธิบายเน้ือหาอยางชาๆ เพื่อใหผูเรียนคอยๆ ปรับทํา  

ความเขาใจ  กระบวนการในการเรียนการสอนเปนไปตามลําดับขั้นตอน ไมเรงรีบ  ทั้งนี้ก็ตองคํานึงถึงระดับ

ความรูของผูเรยีนดวย  (5) “ความสุข”  ถา ผูเรยีนมีความสนใจในการเรยีนกจ็ะทาํใหผูเรียนมีผลการเรยีนทีด่ขีึน้  

ทําใหผูเรียนสนใจเรียนรูและคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง  ความสุขในการเรียนจึงเปนปจจัยหนึ่ง   

ที่ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนและสามารถเรียนไดดีขึ้น  เมื่อมีความสุขในการเรียนผูเรียนจะรูสึก

เหมือนกับวาไมไดเรียนอยู  ไมมีความกดดันเกิดข้ึน ฉะน้ันการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูสึก              

ผอนคลายในการเรยีนก็สามารถทําได บางครัง้ไมเสมอไปวาผูเรียนผูใหญจะไมชอบการเรยีนแบบสนุกสนาน        

การเพ่ิมกจิกรรมการเรียนทีห่ลากหลายในการเรียนเขาไป กส็ามารถชวยใหผูเรยีนกลาทีจ่ะพดูมากข้ึน แลวยงั

จะชวยใหผูเรียนสามารถ นาํเนือ้หาท่ีเรียนไปปรบัใชในสถานการณจริงได อยางทีท่ราบกันดีในการเรียนภาษา

นั้นยังขาดสภาพแวดลอมในการฝกฝนภาษา  ฉะน้ันปญหาที่เห็นไดชัด คือ ผูเรียนสวนใหญไมสามารถนํา

เน้ือหาทีเ่รียน มาใชไดจริง การเพิม่กิจกรรมเขาไปใชในการเรียนการสอน เชน กจิกรรมการรองเพลง เกมสทาย

คําศัพท การจับคูสนทนา การจับคูถามตอบ การสนทนาโดยจําลองสถานการณ การถามตอบระหวางผูสอน

กบัผูเรียน  หรือการสนทนาระหวางผูเรียนกับผูเรียน เปนตน  การใชกจิกรรมเหลาน้ีประกอบการเรียนการสอน

ก็เปรียบเสมือนใหผูเรียนไดอยูในสถานการณจริง เพราะในการเรียนการสอนภาษาควรประกอบดวยความรู 

ทักษะและกิจกรรม  (Zhao & Jiang, 2011, 218) การเพ่ิมกิจกรรมเชนนี้ในการเรียนการสอนยังชวยเปน       

แรงจูงใจในการเรียนและยังสามารถชวยใหผูเรียนเกิดทักษะการจําคําศัพทไดมากยิ่งขึ้นดวย  

  ผูเรียนในวัยผูใหญที่มีชวงอายุมากกวา 35 ปจะมีความพรอมในการเรียนรูโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ดานความจําจะลดลง ซึง่จะสามารถสงัเกตเหน็ไดอยางชดัเจนจากการทีผู่เรียนตองใชเวลาในการเรียนรูสิง่ใด

สิ่งหนึ่งมากกวาเดิม (วรรณี ลิมอักษร, 2554,  57)  ฉะน้ันผูสอนนอกจากมีหนาที่ในการใหความรู ยังตอง      

เปนผูคอยช้ีแนะวาการเรียนการฝกทักษะทางภาษานัน้ควรจะฝกไปในทิศทางใดเพือ่ใหมกีารพัฒนาทางดาน 
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ภาษามากข้ึน  ถึงแมวาการเริ่มเรียนภาษาในวัยผูใหญจะเปนสิ่งที่ยากของผูเรียนในการจดจําคําศัพท                

แตผูสอนก็ตองใหกําลังใจผูเรียน และใหผูเรียนมองเห็นภาพความสําเร็จในการนําไปใชใหเกิดประโยชนได    

ผูสอนตองมีความเช่ือเสมอวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนภาษาจีนไดเปนอยางดี  ใหผูเรียนเปรียบเทียบ            

การเรียนกับตัวเอง ถาผูเรียนเปรียบเทียบการเรียนกับผูเรียนที่เกงกวาก็จะทําใหผูเรียนเกิดความกังวลใน       

การเรยีน สวนผูเรียนนัน้เมือ่ตองการเรยีนภาษาจนีใหไดผลทีด่ ีควรมีการฝกฝนการใชภาษาจนีอยางสม่ําเสมอ

ไมวาจะเปนในชั้นเรียนหรือนอกหองเรียน พยายามใชภาษาจีนในการสนทนากับเพ่ือนรวมช้ันหรือผูสอน         

ในการทบทวนการอานหนังสือน้ันควรเลือกเวลาในการอานและการพักผอนใหเหมาะสม การอานหนังสือ      

ในตอนเชาหลังจากที่ไดพักผอนอยางเพียงพอ จะทําใหจําแมนยําขึ้น หรืออานหนังสือจบแลวนอน 8 ชั่วโมง 

ตืน่ขึน้มาทบทวนอีกครัง้กจ็ะทาํใหจาํเนือ้หาไดมากทีส่ดุถงึรอยละ 82 ถงึ รอยละ 86 การเรยีนภาษาจนีไมยาก 

สําหรับผูที่มีความตั้งใจ หมั่นฝกฝนทักษะตางๆ การหมั่นฝกฝนทักษะดานตางๆ และทําแบบฝกหัดทบทวน

อยางสมํ่าเสมอจะชวยใหความรูที่เรียนนั่นคงอยูยาวนาน สามารถนําไปปรับใชไดกับสถานการณตางๆ ได 

การฝกฝนดวยตนเองทําไดงาย ๆ ไมวาจะเปนการฟงจากสื่อตาง ๆ เพลง ภาพยนตร การพูดกับผูสอน             

เพื่อนรวมชั้นหรือเจาของภาษา ดานการอานมีการอานทบทวนบทเรียน คนควาหาความรูอยูสมํ่าเสมอ              

ดานการเขียน มีการฝกแตงบทสนทนา ฝกเขียนคําศัพท การฝกฝนอยูเสมอจะชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการ      

อยางเห็นไดชัด  

        

สรุป
 แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้นสําหรับผูใหญในจังหวัดเชียงใหม

สามารถสรุปการเรียนภาษาจีนสําหรับผูใหญไดวา  ผูใหญมีความสนใจในการเรียนก็ตอเมื่อการเรียนนั้น           

มปีระโยชนในการดําเนนิชีวติปจจุบนั ฉะน้ันควรนาํเนือ้หาในการเรียนใหสอดคลองกบัสถานการณทีใ่ชไดจริง

ในชีวิตประจําวัน  ซึ่งจะสามารถชวยเพิ่มความสนใจในการเรียนใหกับผูเรียนไดเปนอยางดี  การจัดกิจกรรม     

การสอนใหมีความเหมาะสม มีการฝกการพูดภาษาจีนอยางสมํ่าเสมอ ไมวาจะเปนในชั้นเรียนหรือ                    

นอกหองเรียนก็จะชวยใหผูเรยีนมีพฒันาการทางดานภาษาท่ีดข้ึีน นอกเหนอืจากความรูในหนังสอื  ผูสอนควร

เพ่ิมเติมคําศัพทใหมที่เปนประโยชนตอผูเรียนมาเสริมในบทเรียน  และผูสอนยังตองคํานึงถึงจุดประสงค           

ที่แนชัดในการเรียนของผูเรียน เพื่อที่จะไดเตรียมความพรอมในการสอน ตั้งแตการเลือกเอกสาร  การสอน    

วิธีการสอน เปนตน ในการเรียนภาษานอกจากจะใหผูเรียนเรียนรูในเร่ืองทักษะการฟง พูด อาน เขียนแลว  

การเรียนรูเพิ่มเติมในเรื่องของวัฒนธรรมในภาษานั้น ๆ ก็เปนตัวสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนไมมีอุปสรรคใน       

การส่ือสารเพราะภาษาก็เปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมเมื่อเรียนรูในเร่ืองของความแตกตางของวัฒนธรรม          

ทั้งสองประเทศ  ผูเรียนก็เกิดความเขาใจและสามารถสื่อสารไดอยางถูกตองตามกาลเทศะ  
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การบูรณาการศาสตรนิเวศวิทยากับภูมิปญญาตะวันออก
เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

The Integration of Ecological Science and Oriental Wisdom for
 Environmental Management

ธันวา  ใจเที่ยง1

1คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
เลขที่ 13 หมู 14  ตําบลสงเปลือย  อําเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ 46230

บทคัดยอ
 นเิวศวิทยาเปนศาสตรพืน้ฐานสําคัญ ในการทีจ่ะเขาใจความสมัพันธของสรรพสิง่ตาง ๆ  บนโลกและ

เปนพื้นฐานสําคัญตอนักวิทยาศาสตรดานตางๆ ไมวาจะเปนนักนิเวศวิทยา นักชีววิทยา ครูทางวิทยาศาสตร 

โดยเฉพาะนักสิ่งแวดลอมท่ีจะตองเขาใจเพ่ือจะไดนําความรูดังกลาวน้ีไปบริหารจัดการและแกไขปญหา         

สิง่แวดลอม อยางไรกต็ามแมนเิวศวทิยาจะเปนศาสตรทีม่คีวามสําคัญและคณุประโยชน แตเพ่ือใหนเิวศวทิยา

อันเปนศาสตรสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร สามารถเขาถึงปรากฏการณทางธรรมชาติและสังคมที่ซับซอน        

อันจะนําไปสูการบริหารจัดการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดดีในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในบริบทของสังคมไทย 

ควรเพ่ิมการบูรณาการกับศาสตรหรือภูมิปญญาอ่ืนๆ บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอความเปนมา 

ลักษณะสําคัญของนิเวศวิทยาในฐานะที่เปนสาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตร จุดแข็งและจุดออน และนําเสนอ

ความจําเปนที่ควรมีการบูรณาการกับภูมิปญญาตะวันออก

คําสําคัญ
 นิเวศวิทยา   ภูมิปญญาตะวันออก   การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม   การบูรณาการ

Abstract
 Ecology is an important fundamental field of study covering an understanding of the            

relationships among various matters in the global, and is a crucial basis for scientists in different 

*ผูเขียนหลัก (อาจารย ดร. ประจําภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ) 
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fields such as ecologists, biologists and science teachers especially for those environmentalists 
who should be able to understand and apply knowledge and understanding learned to manage 
and resolve such environmental problems existing on this day. However, even though ecology 
provides a great deal of benefits to sciences, ecology is considered as a branch of science fields 
of study that can, therefore, lead to having an ability to reach into such natural phenomenon and 
complicated circumstances in the society. Thus, the environmental management will be good in 
regional level. Particularly, there should be an integration of intellectual wisdoms and others field 
of study in the contexts of Thai society. This article aims to present formations, strengths and       
weaknesses and important aspects of ecology as a branch of science, and also to propose the 

necessity to having integrations of oriental wisdoms.

Keywords
 Ecology,   Oriental Wisdom,   Environmental Management,   Integration

บทนํา 
 นิเวศวิทยาเปนวิชาที่มีรากฐานมาจากวิชาประวัติศาสตรธรรมชาติ (Natural History) ซึ่งมนุษย         

ในสมัยแรกพยายามบันทึกและรวบรวมหลักฐานของธรรมชาติไวเพ่ือความอยูรอด  ตอมาอริสโตเติล                

(Aristotle) ไดเปนผูวางรากฐานการศึกษาเก่ียวกับนิเวศวทิยา ดวยความพยายามอธิบายความสัมพันธระหวาง

ปจจยัแวดลอมกับสิง่มีชวีติ เมือ่ราว 400 ป กอนคริสตศักราช หลงัจากนัน้ นเิวศวิทยา กาวหนาขึน้เร่ือยๆ ควบคู

ไปกับความกาวหนาและวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตรของตะวันตก โดยคําวา นิเวศวิทยา (Ecology) ปรากฏ

มีการใชครั้งแรก ในป พ.ศ. 2401 โดย เฮนรี เดวิด ธอโร (Henry David Thoreau) นิเวศวิทยาเปนศาสตร         

ท่ีนําไปสูการทําความเขาใจความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม การหมุนเวียนของ

สสารและการหล่ังไหลของพลังงาน โครงสรางและองคประกอบของสิ่งตางๆ ในธรรมชาติ อันเปนพ้ืนฐาน

สาํคัญตอการทําความเขาใจความสมดลุของธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม รวมถงึสาเหตแุหงความไมสมดลุของ

ระบบนิเวศ อันจะนําไปสูการวางแผนในการดูแลและจัดการสิ่งแวดลอม แตเน่ืองจากท่ีผานมานิเวศวิทยา 

พฒันาจากฐานของความเปนศาสตรแหงวทิยาศาสตร (Science) ทีเ่นนการวัดไดทางวตัถ ุการนาํศาสตรทาง

นิเวศเพ่ือทําความเขาใจองครวมแหงธรรมชาติที่จะนําไปสูการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในระดับพ้ืนท่ี         

หลายแหงจึงอาจยังไมสมบูรณเทาที่ควร

 บทความนี้นําเสนอ ลักษณะนิเวศวิทยาบนสายธารของวิทยาศาสตร เหตุผลและความจําเปนที่ตอง

มีการบูรณาการแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงวิทยาศาสตร ที่มีจุดเดนดานการศึกษาความสัมพันธของสรรพส่ิง           

ในโลกธรรมชาติเชิงวัตถุกับภูมิปญญาตะวันออก (Oriental Wisdom) ที่ใหความสําคัญกับระบบคุณคา           

มิติทางจิตวิญญาณ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสรรพสิ่งและความออนนอมตอธรรมชาติ เพื่อนําไปสู

การจัดการสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน
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นิเวศวิทยาบนพื้นฐานวิทยาศาสตรตะวันตก

 เฮกเกล (Haekel) เปนผูใหคาํจํากัดความของนิเวศวิทยาเปนคนแรก วาหมายถงึ ความสมัพันธทัง้หมด

ของสัตวตอสิ่งแวดลอมทั้งอินทรียและอนินทรีย (The Total Relations of the Animal Both to Its Organic 

and to Its Inorganic Environment)  ขณะที่ เอลตัน (Elton) นักวิชาการคนสําคัญดานนี้ ใหความหมายของ

นเิวศวิทยาวา เปนการศึกษาประวตัศิาสตรธรรมชาตดิวยวธิกีารทางวิทยาศาสตร (Scientific Natural History) 

(จิรากรณ  คชเสนี, 2553) Odum & Barrett (1971) ซึ่งเปนนักวิชาการดานนิเวศวิทยาท่ีสําคัญของโลก            

ใหคําจํากัดความของคําวาระบบนิเวศ วาเปนความสัมพันธและการเกิดปฏิสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ            

สิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิตหรือสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งมีการถายเทพลังงาน อันนําไปสู โครงสรางเชิงอาหาร 

ความหลากหลายทางชวีภาพ การหมนุเวียนของสสาร ทีส่ามารถกําหนดไดอยางชัดเจนและระบบนเิวศถือวาเปน

หนวยพื้นฐานทางนิเวศวิทยา เนื่องจากเปนระบบที่รวมทั้งสิ่งมีชีวิต (สังคมมีชีวิต) และสิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิต 

 นิเวศวิทยาไดรับการยอมรับวาเปนวิทยาศาสตรสาขาหน่ึงในป พ.ศ. 2443 การศึกษาวิจัยทาง

นิเวศวิทยา มักใชกระบวนวิทยาทางวิทยาศาสตร โดยอาศัยเครื่องมือทางคณิตศาสตร โดยใชพื้นฐานทฤษฎี

และเทคนิคทางคณิตศาสตร รวมทั้งคอมพิวเตอร เคมี ฟสิกส และอื่นๆ เพื่อมาอธิบายความสัมพันธระหวาง

สิง่มีชวีติกับส่ิงแวดลอม สรางและอธบิายทฤษฎทีางนิเวศวิทยาโดยเนนการศกึษาดวยการทดลองในหองปฏิบตักิาร

และในภาคสนาม (จิรากรณ  คชเสนี, 2553)

 เมื่อนับนิเวศวิทยาเปนวิทยาศาสตรสาขาหนึ่ง จุดเนนดานวิธีวิทยาจึงอยู ภายใตวิธีการทาง

วิทยาศาสตร (Science Method) ซึ่งประกอบดวยการสังเกต ตั้งสมมติฐาน การทดลอง ตลอดจนการสราง

แบบจําลองทางคณิตศาสตร (สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย, 2547) โดยเฉพาะเนนการวัดได (Precision of        

Measurement) (ประเวศ  วะสี, 2547) นิเวศวิทยาเชิงวิทยาศาสตรในระยะแรกมักจะแบงเปนสาขายอย       

สองสาขา คือ นิเวศวิทยาพืช และนิเวศวิทยาสัตว โดยถือวานิเวศวิทยาเปนสวนหนึ่งของชีววิทยา (Biology)            

(นิวัติ  เรืองวานิช, 2541) ตอมามีการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดลอม ตั้งแต พ.ศ. 2503 ทําใหมีการตื่นตัวศึกษา

ทางวิชาการดานนิเวศวิทยาเปนอยางมาก และไดพัฒนาจนกลายเปนศาสตรอิสระเฉพาะตัว อยางไรก็ตาม

นกันิเวศวิทยา ถอืวานิเวศวิทยาไมไดหมายรวมถงึทุกส่ิงทุกอยางท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและปฏสิมัพันธระหวาง

ธรรมชาติกับมนุษย ซึ่งมีความแตกตางอยางสิ้นเชิงกับนิเวศวิทยาเชิงลึก (Deep Ecology) ที่มีพื้นฐานอยูบน

ความตระหนักทางจติวิญญาณวาความเปนตวัตนและการดํารงอยูอยางมศีกัดิศ์รีของมนุษย  มคีวามสมัพันธ

กับส่ิงแวดลอม ธรรมชาติและชีวาลัย ทั้งยังแตกตางกับส่ิงแวดลอมศึกษา (Environmental Study) และ         

สิ่งแวดลอมนิยม (Environmentalism) ซึ่งทําการศึกษาผลกระทบของมนุษยที่มีตอธรรมชาติ และไมถือวา

นิเวศวิทยาเชิงลึก สิ่งแวดลอมศึกษา สิ่งแวดลอมนิยม เปนนิเวศวิทยาหรือแมแตสาขายอยของนิเวศวิทยา 

นอกจากนี้ นักนิเวศวิทยาตองรักษาความเปนนักวิทยาศาสตร ที่ไมนําระบบคุณคาเขาไปเกี่ยวของ และ           

ยังตอกยํ้าในบัญญัติ 10 ประการทางนิเวศวิทยา ในบัญญัติที่ 1 นิเวศวิทยาเปนศาสตรทางวิทยาศาสตร            

ที่บริสุทธิ์สาขาหนึ่งซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อทําความเขาใจปฏิสัมพันธระหวางชีวิตกับสิ่งแวดลอม (จิรากรณ          

คชเสนี, 2553)
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 เมื่อนิเวศวิทยาทรงความเปนวิทยาศาสตร และยึดมั่นในกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่เนนการวัด

และตรวจสอบได แตอยางไรก็ตามธรรมชาติแวดลอม มีทั้งท่ีวัดไดแมนยํา เชน ธรรมชาติที่เปนวัตถุ                   

สวนธรรมชาติ ที่วัดไมไดแมนยํา ที่เปนนามธรรม เชน จิตใจ คุณคา หรือมิติทางจิตวิญญาณ (ประเวศ  วะสี, 

2547) แตมีอยูจริง จุดแข็งของนิเวศวิทยาเชิงวิทยาศาสตรดังกลาวที่ไมอาจเปล่ียนไดอาจทําใหไมสามารถ  

เขาถึงองครวมของระบบธรรมชาติทุกมิติ 

 ในการประชุมวิชาการ “นิเวศวิทยาการจัดการทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น” ในเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2543 ของโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย 

(โครงการ BRT) ยศ  สนัตสมบัต ิ ศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทีท่าํวจิยัเกีย่วกบัความหลากหลาย

ทางชีวภาพและภูมิปญญาของกลุมชาติพันธุทางภาคเหนือของไทยมาอยางตอเน่ือง ไดกลาวถึงนิเวศวิทยา

เชิงวิทยาศาสตรที่มาจากตะวันตกในเวทีการประชุมนั้นวา มีลักษณะท่ีเปนเทคโนโลยีนิยม  มีความเชื่อที่วา

เทคโนโลยีเปนคาํตอบ โดยสามารถนํามาอธบิายอะไรตางๆ  ได สามารถท่ีจะนาํมาใชเยยีวยาและแกไขปญหา

บางอยางทางสิง่แวดลอมใหมนษุยไดอยางมีประสทิธภิาพ แตทีผ่านมานิเวศวทิยา ทีม่กัยดึเอาเทคโนโลยเีปน

ศูนยกลาง กลับเนนแตในเรื่องการจับจองการไดประโยชนจากธรรมชาติเปนสวนใหญ เชน กรณี “วนศาสตร” 

ที่เขามาในเมืองไทย 100 กวาป มีจุดหมายเพื่อทําไมใหมีประสิทธิภาพ ตัดไมใหมีประสิทธิภาพ วนศาสตร   

ยุคกอน จึงเนนเรียนการวัดไม ทั้งปริมาณและความสูง ตามวิธีการทางนิเวศวิทยาเชิงวิทยาศาสตร โดยมิได

ใหความสําคัญกับเร่ืองคุณคาของไมในมิติอื่น โดยไดตัวอยางจากโรงเรียนวนศาสตรที่ตั้งขึ้นที่ มาลาบา         

ของอินเดีย  ยศ  สันตสมบัติ ยังเห็นวา นิเวศวิทยาจากตะวันตก หรือองคความรูในเรื่องการจัดการทรัพยากร

ทั้งหลาย จึงมีพื้นฐานมาจากการพยายามที่จะเขาไปจัดการธรรมชาติไมวาจะเปน ดิน นํ้า ปา และอ่ืนๆ            

โดยเอามนุษยเปนศูนยกลางผานวิธีวิทยาเชิงวิทยาศาสตร เพ่ือผลประโยชนของมนุษยเองซึ่งในระยะหลัง       

จงึใหความสําคัญกับการอนรุกัษ (โครงการพฒันาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

ในประเทศไทย, 2543) อนัเปนอารยธรรมจากตะวนัตกชวงหลังความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยมิไดคํานึงถึงศักดิ์ศรีและความเทาเทียมระหวางธรรมชาติกับมนุษย      

ขณะท่ีภูมิปญญาของคนทองถ่ินหรือชนพ้ืนเมืองตางๆ การมองตนไมมิไดเปนเพียงเร่ืองของปริมาตรไม           

มวลชวีภาพของไม ทีว่ดัไดในทางวตัถุเทาน้ัน แตยงัมีเร่ืองของคณุคาทางวฒันธรรม ความเชือ่และจติวิญญาณ 

(Chaitieng & Srisatit, 2014) ซึ่งเปนเร่ืองท่ีลึกซึ้งที่กระบวนทัศนทางวิทยาศาสตรตะวันตกละเลยและ              

มองขามรวมถึงนิเวศวิทยาแบบตะวันตก

ควอนตัมฟสิกสกับการบูรณาการมิติทางจิตวิญญาณกับงานทางนิเวศวิทยา

 การคนพบทฤษฎีควอนตัมฟสิกส (Quantum Physics) ของแมค พลังค (Max Planck, ค.ศ.1858 

– 1947)  และทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอสไตน (Albert Einstein, ค. ศ. 1879–1955) ในศตวรรษที่ 20   

ทําใหกระบวนทัศนดานวิทยาศาสตรคลาสสิค (Newtonian Mechanism) อันเปนปรัชญาพื้นฐานสําคัญ        

ของนิเวศวิทยาเชิงวิทยาศาสตรถูกต้ังคําถามและสงสัยเนื่องจากสิ่งท่ีเช่ือมาตลอดวา สสาร (อะตอม) คือ   
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หนวยที่เล็กที่สุดในจักรวาล นั้นไมใชความจริงสุดทาย (Marmo, Sudarshan & Esposito, 2004) เพราะสสาร

ที่มีขนาดเล็กท่ีสุดในนิวตันฟสิกสสามารถเปลี่ยนรูปเปนคล่ืนพลังงาน ที่ไมสามารถมองเห็นหรือไมมีตัวตน  

และสัมผัสไมได ระบบพลังงานยังมีลักษณะเชื่อมโยง ไมแยกสวน (Seevinck, 2004 ; Shannon, 2002)        

การคนพบฟสิกสควอนตัม ทําใหเขาใจความเปนอนิจจัง ความไมมีตัวตนแนนอน (อนัตตา) และเห็น              

ความสําคัญของความเชื่อมโยงระหวางสรรพสิ่งอยางมีความหมาย ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เปนทฤษฎี      

หรือวิทยาศาสตรแหงความซับซอน แสดงใหเห็นวาพ้ืนฐานปรัชญาความเปนวิทยาศาสตรคลาสสิค                        

ที่นักนิเวศวิทยาเชื่อมั่น ก็อาจมีจุดออนทั้งเรื่องการใหความสําคัญกับการแยกสวนและความจริงที่จะตอง

สามารถพิสูจนและวัดไดเพียงเทานั้น  

 กระบวนทศันวทิยาศาสตรใหมแบบควอนตมัฟสกิส ไมมองธรรมชาตเิพียงมติเิดียว โดยมองสิง่ตางๆ 

หรือสภาพทางธรรมชาติ 4 ดาน คือ มองทั้งภายในกับภายนอก มองท้ังปจเจกและองครวม (ประสาน  ตางใจ, 

2547)  จักรวาลประกอบสวนขึ้นจากพลังงานที่ไมมีตัวตน มีลักษณะเปนคลื่นพลังงาน (Marmo, Sudarshan 

& Esposito, 2004) มใิชจากสสาร-วตัถ ุ(Atom) ทีม่ขีนาดแนนอน ดงันัน้ความจริงแหงธรรมชาตภิายใตทฤษฎี

ควอนตัม  ไมวาจะเปนมนุษย ปาไม ดิน นํ้า ชุมชน ฯลฯ จึงประกอบขึ้นจากสิ่งที่ไมมีตัวตนหรือพลังงาน และ

มีความสัมพันธ ในลักษณะเปนสายใยแหงพลังงาน (Web of Energy) รวมถึงแมเมื่อรางกายอาจแตกดับไป

แลวแตวัตถุและสสารของรางกายยังเปลี่ยนรูปเปนพลังงาน และยังเหลือพลังงานสวนของความรูสึกและ       

จิตวิญญาณ สอดคลองกับทฤษฎีดานวิทยาศาสตรกายภาพเชิงควอนตัม วาธรรมชาติพื้นฐานของจักรวาล 

(Cosmos) หรือเอกภพ (Universe) คือ พลังงานที่ไมสูญหาย (พรชัย  พัชรินทรตนะกุล, 2547) 

 ภูมิปญญาของชนพ้ืนเมือง-คนทองถิ่นในเขตเอเชียและในเขตประเทศไทย ถือวาการตายของคน      

ไมไดสญูสลาย แตยงัเหลือเปนจติวญิญาณทีล่องลอย ไมมตีวัตน แตยงัมคีวามสมัพนัธกบัสรรพส่ิงโดยเฉพาะ

กับธรรมชาติ ที่ผู คนในทองถิ่นเห็นวาธรรมชาติยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์-จิตวิญญาณ อาศัยและคอยดูแลอยู               

ขณะเดยีวกนัมนษุยทัง้หลายก็ตองอยูภายใตกฏเกณฑธรรมชาต ิ นาํไปสูการนอบนอมและเคารพตอธรรมชาติ 

นับเปนรากฐานและลักษณะสําคัญของภูมิปญญาของผูคนในเขตเอเชียและประเทศไทย ที่เปนผลมาจาก   

การเรียนรู สั่งสม และถายทอดจากรุนสูรุน ตั้งแตบรรพชนจนตกผลึก 

 ในขณะเดียวกันมิติในเรื่องคุณคา-จิตวิญญาณ ที่เปนเรื่องนามธรรม-พลังงาน อันเปนหลักสําคัญ      

ในภูมปิญญาของผูคนทองถ่ิน-ชนพ้ืนเมืองในเขตนเิวศตางๆ ของโลกรวมถงึในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Capra, 

1997) มีทัศนะบางอยางคลายกับทฤษฎีควอนตัม เชนในลักษณะของความเปนองครวม (Shannon, 2002 ; 

Gray,1999) คล่ืนพลงังานทางความเชือ่และจติวญิญาณ ยงัเก่ียวของและสัมพนัธกบัธรรมชาตแิละระบบนเิวศ 

เปนสายใยแหงความสัมพันธเชิงพลังงาน ความเชื่อ คุณคาและความดีงาม เปนเรื่องนามธรรมแตเปนสิ่งที่มี

อยู จริง มีความหมายและนําสังคมไปสูความสุข ความสัมพันธของสรรพสิ่งระหวางโลกแหงวัตถุและ                    

จติวิญญาณ (พลังงาน) ในระบบธรรมชาติ นาํไปสูโลกทัศนหลักสําคัญของผูคนทางตะวนัออก คอื การนอบนอม

และเคารพตอคุณคาของธรรมชาติ ดังท่ีไดกลาว ซึ่งหากมองดวยโลกทัศนหรือกระบวนทัศนวิทยาศาสตร      

เชิงกลไก ดูเหมือนจะเปนสิ่งไรสาระหรืองมงาย
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 แมภูมิปญญาตะวันตกหรือนิเวศวิทยาเชิงวิทยาศาสตรจะมีความสําคัญมาก ตอการจัดการ                  

สิ่งแวดลอม แตการจัดการสิ่งแวดลอม หาพึ่งพาเทคโนโลยีเพียงอยางเดียวไม ดังจะเห็นวาในปจจุบัน แมจะ

มีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แตปญหาสิ่งแวดลอม ยังไมลดลงและไมประสบผลสําเร็จ

เทาท่ีควรซึ่งเกี่ยวของเบื้องตนต้ังแตโลกทัศนและทาทีที่มีตอธรรมชาติ ดังน้ันจําเปนตองบูรณาการกับ

ภมูปิญญาทองถ่ินหรือภมูปิญญาตะวนัออก ทีใ่หความสําคญัตอเร่ืองจิตใจ ความเช่ือ ความออนนอมถอมตน

ตอธรรมชาติ  เชน เร่ืองของผืนดิน หากมองในเชิงวิทยาศาสตรแผนดินอาจเปนแคเพียงสสาร หรือวัตถุ                

ทีค่วรเขาไปจดัการดวยวธิกีารทางวิทยาศาสตร เชน เติมสารเคม ีฯลฯ ขณะเดยีวกนัวถิแีหงภูมปิญญาตะวนัออก 

มองภาพแผนดินทั้งหมด-องครวม คือแม “แมพระธรณี” ที่ควรเคารพ มิใช ดินเปนไดแคเรื่องของสสารหรือ    

แรธาตุ แตมีมิติเชิงคุณคา นามธรรมหรือจริยธรรมซอนอีกมิติและนําไปสูการออนนอมตอธรรมชาติ และ      

ดูแลดินที่เปรียบเหมือนแมธรณี 

  

จากนิเวศตะวันตกสูการฟนฟูภูมิปญญานิเวศวิทยาตะวันออก

 เคยมีการต้ังขอสังเกตและกังขาตอกระบวนการศึกษาและพัฒนาที่เนนดานวิทยาศาสตรเชิงวัตถุ 

(สสาร) ทีม่กัตอบสนองระบบเศรษฐกจิทุนนิยมมากกวาจะตอบสนองความยัง่ยืนของระบบนเิวศของนกัวิชาการ

หลายทาน  เชน โอภาส  ปญญา  (2546) แหงมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย (2547)        

แหงสถาบนัวิจยัเพือ่การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เห็นวากรอบแนวคิดวทิยาศาสตรกระแสหลกั (Newtonian 

Mechanism)   มักมหีลักคิดในการมองโลก ธรรมชาติ และจักรวาล เปนหนวยๆ แยกเปนจุดๆ เปนการมอง

อยาง “แยกสวน” วทิยาศาสตร จะศกึษาคนควาหาความรูแยกแยะออกมาเปนช้ินๆ จดุๆ สวนๆ ทาํความเขาใจ

ในเชิงจุลมิติหรือ ยอสวน (Reductionism) ซึ่งดังประหนึ่งวางานเหลานั้น เปนเหมือนเครื่องจักรกล ที่สามารถ

แยกแกะออกเปนช้ินๆ จนทําความเขาใจได นอกจากฐานคิดของวิทยาศาสตร จะเปนตัวกําหนดผลงาน         

ทางวิทยาศาสตรแลว โอภาส  ปญญา (2546) ยงัเหน็วาวธิคีดิแยกสวนแบบน้ี มอีทิธพิลตอแนวทางการศึกษา

สาขาวิชาอ่ืนๆ รวมถึงนิเวศวิทยา วทิยาศาสตรมกัขาดมิตใินดานจินตนาการ ดานการสรางจิตสํานึก โดยเฉพาะ               

เชิงคุณธรรมและความรูเชิงสรางสรรคทีห่าทางออกใหกบัมนุษยชาต ิทีป่ญหาสวนใหญมกัมาจากเครือ่งจักรกล

และการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

 ที่สําคัญกระบวนการความคิดเชิงยอสวน แยกธรรมชาติออกเปนชิ้นสวน-สสาร ทําใหสังคมโลก          

มีระบบคิดและการปฏิบัติ ที่แยกมนุษยออกจากธรรมชาติและสรรพสิ่ง ยกตนเองออกจากมนุษยกลุมอ่ืน    

ทําใหสังคมโลก เห็น “มูลคา” (เชิงเศรษฐกิจ) ของสรรพสิ่ง มากกวา “คุณคา” ของสิ่งเหลานั้น มองธรรมชาติ  

ทั้งหลายเปนเพียงทรัพยากร (Resources) ความคิดในเชิงมูลคาและผลประโยชนนําไปสูพฤติกรรมการใช

ทรัพยากรเพ่ือสนองความสุขสวนตน  วิทยาศาสตรอาจใหคําตอบโลกธรรมชาติไดเพียงวา ประกอบดวยอะไร 

แตมิอาจสามารถบอกไดวาชีวิต ที่ดี ที่ชอบ ที่มีสุข ควรเปนอยางไร (โอภาส  ปญญา, 2546) ดังนั้นนาจะเปน

สิง่ทีจ่ะตองนํามาพิจารณา ถงึกระบวนการศึกษาธรรมชาติ รวมถึงการบรหิารจัดการสิง่แวดลอมและธรรมชาติ 

วาควรจะใช วิธีวิทยาแบบนิเวศวิทยาเชิงวิทยาศาสตรเพียงอยางเดียว อันเปนวิทยาการกระแสหลักในการ
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ศึกษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หรือจําเปนตองบูรณาการรวมกับวิถีภูมิปญญาหรือวัฒนธรรมชุมชนหรือ       

ทีเ่รยีกกนัวาภมูปิญญาตะวนัออก (Oriental Wisdom) อนัเปนภมูปิญญาทีเ่กดิข้ึนในพ้ืนที ่หรือเขตภูมภิาคตางๆ 

ของเอเชียอันจะนําไปสูการเยียวยาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ความจําเปนและความสําคัญในการบูรณาการนิเวศเชิงวิทยาศาสตรกับภูมิปญญาตะวันออก

 จากขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในระดับพ้ืนท่ีหลายแหงบนแผนดินเอเชีย-ลุมแมนํ้าโขง ไมวาจะเปนใน

ประเทศไทย เวียดนาม หรือจีน เชน งานศึกษาวาดวยปาศักด์ิสทิธ์ิของชนเผาบรูในเขตลุมแมนํา้โขง (Chaitieng 

& Srisatit, 2014) งานศึกษาภูมิปญญาดานการจัดการปาโดยใชวิถีภูมิปญญาของชาวไทดําในเวียดนาม   

(Anh & Pham, 2005)  ที่กลาวถึง ศักยภาพของชนพื้นเมืองท่ีบูรณาการมิติทางจิตวิญญาณ มาใชในการ

จัดการปา รวมถึงการรักษาปาจํานวนมากดวยภูมิปญญาด้ังเดิมของคนญ่ีปุนผานศาสนาชินโต  เราจะเห็น   

ไดวาภมูปิญญาของคนเขตน้ีหรอืภมูปิญญาตะวนัออกมศีกัยภาพและคุณคาตอการเยียวยา ฟนฟหูรอืบริหาร

จัดการระบบนิเวศและธรรมชาติไดดี แมวิทยาศาสตรซึ่งเปนองคความรูที่พัฒนามาจากตะวันตกจะเปน           

สิ่งท่ีสําคัญและมีประโยชน แตสามารถนําใชกับสิ่งแวดลอมบางประเภทและบางลักษณะ รวมถึงบางพื้นท่ี

เทานั้น นอกจากนี้นิเวศวิทยาบนฐานวิทยาศาสตร มีขอจํากัดที่สามารถตอบไดเพียงวา ชีวิต หรือโลก และ

ธรรมชาติ ประกอบดวยอะไรแตขาดความรูเชิงสรางสรรคและจินตนาการ การท่ีวิทยาศาสตร มีขอจํากัด          

ในการเขาใจโลก ธรรมชาติและมนุษยชาติอยางลึกซึ้ง โดยเฉพาะการไมเขาใจความเปนมนุษยใหครบถวน   

ในมิติดานจิตวิญญาณ (Spirituality) ซึ่งเปนแดนเกิดปญญาและจินตนาการใหมๆ กลายเปนขอจํากัดของ

วิทยาศาสตร (โอภาส  ปญญา, 2546) ดังนั้นลําพังการนําวิธีวิทยาเฉพาะวิทยาศาสตรไปประยุกตใชโดย       

ถายเดยีว อาจทําใหไมสามารถเขาใจ เขาถงึ และนาํไปสูการบรหิารจดัการสิง่แวดลอมไดดเีทาทีค่วร โดยเฉพาะ

ในปจจุบันเปนที่ยอมรับวา การบูรณาการศาสตร (Integral Science) ทั้งวิทยาศาสตรกับวิทยาศาสตร 

วิทยาศาสตรกับสังคมศาสตร รวมถึงวิทยาศาสตรกับวัฒนธรรม เปนส่ิงจําเปนในการแกปญหาตางๆ                

โดยเฉพาะดานส่ิงแวดลอม อันจะทําใหมองปรากฏการณทางธรรมชาติไดหลากหลาย รอบดานและลึกซึ้ง   

การยึดมั่นและเชื่อมั่นเฉพาะในศาสตรเดียว ทั้งท่ีแตละศาสตร มีขอจํากัดในการอธิบายปรากฏการณ               

ของธรรมชาติและสังคม จึงมิอาจเปนหนทางในการจัดการสิ่งแวดลอมในศตวรรษใหม

 นอกจากนี้ในดินแดนภูมิภาคตะวันออกของโลก โดยเฉพาะในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   

ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งดานภูมินิเวศ ชนิดพันธุทั้งสัตวและพืช โดยเฉพาะความหลากหลาย

ทางชนชาติและวัฒนธรรมของผูคนตามพื้นที่ตางๆ ที่อิงกับดิน นํ้าและปา นําไปสูการสราง สะสมอารยธรรม

และภูมิปญญามากวาพันป (วิสุทธิ์  ใบไม, 2558) เปนสังคมที่มีภูมิปญญาชั้นสูงและหลากหลาย ที่วาดวย

คุณคาแหงชีวิต ทั้งพระพุทธศาสนาและภูมิปญญากับการจัดการปจจัยสี่และธรรมชาติ สามารถสราง                

ความสมดุลทางภูมิปญญากับมิติทางจิตวิญญาณ ที่วิทยาศาสตรไดปฏิเสธและกดทับ เม่ือสังคมขาดมิติทาง

จิตวิญญาณ ซึ่งเปนระบบคุณธรรม จริยธรรมทางสังคม ที่ไมอาจวัด ชั่งตวงได ดวยเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร 

เม่ือขาดมิตินี้ ความรูจากวิทยาศาสตร (แบบตะวันตก) เพียงถายเดียว อาจนําโลกไปทางเส่ือมได                   
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(โอภาส  ปญญา, 2546) นอกจากนี้ ทานประเวศ  วะสี กลาววา การคิดแบบวิทยาศาสตร (เดิม) มักสนใจ     

แตวตัถธุรรม ทอดทิง้นามธรรม หรอื คณุคา (ประเวศ  วะสี, 2547) ทีผ่านมานัน้ ความรูทีป่ราศจากคณุคากาํกบั 

มักถูกนําไปใชในทางอํานาจ เกิดสงคราม เกิดลัทธิเสพสุขทางวัตถุ  บริโภคนิยม ที่ขับเคล่ือนดวยโลภจริต        

ไดนาํไปสูวกิฤต ิทางสงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอม ถอืวาเปนขอจํากดัและปญหาของวทิยาศาสตรแบบเกา 

(ประสาน  ตางใจ, 2547)

 ทานผูหญงิสธุาวลัย เสถยีรไทย (2555) ไดกลาววาปญหาสิง่แวดลอม มกัเกดิจากความโลภ “มอืใคร

ยาว สาวไดสาวเอา” นาํไปสูการเสือ่มสลายของทรพัยากร เมือ่มนษุยขาดปญญาและมคีวามโลภอยางไมสิน้สุด 

ทรัพยากรแมจะมีมากเทาไหรก็ไมสามารถจะตอบสนองความตองการได สอดคลองกับพระธรรมปฎก        

(2539) ไดเคยกลาวถงึความตดิตนัของอารยธรรมมนษุยสมยัปจจบุนั (ตะวนัตก) ในการเขาถงึความยัง่ยนืของ

การพัฒนา ขณะที่ความสุขของมนุษยไปฝากไวกับการไดเสพวัตถุหรือทรัพยากร ยิ่งเสพมาก มีความสุขมาก 

แตการจะเขาถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนได คนรุนปจจุบันตองลดการใชทรัพยากร เพ่ือใหคนรุนตอไปมีโอกาสได    

ใชทรัพยากร ซึ่งขัดแยงกันกับปรัชญาความสุขของสังคมแบบวัตถุนิยม (Materialism) ในขณะท่ีภูมิปญญา

ตะวันออก สอนใหรูจกัความพอเพยีง ความสขุ คอื ความมอีสิรภาพทางจติใจจากความโลภและการเบยีดเบียน

ที่มีตอสรรพชีวิตและสรรพส่ิง ไมวาจะเปนหลักพุทธธรรมหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ ที่สอดคลองกับหลักพุทธธรรม เร่ืองความพอทางจิตใจ ซึ่งเปนจุดเดน

สําคัญหน่ึงของภูมิปญญาตะวันออก นับเปนพื้นฐานสําคัญในการจัดการสิ่งแวดลอมในระดับสูง เพราะเมื่อ

ความสุขของมนุษย อยูที่ความพอเพียง (ทางใจ) ความโลภและการใชทรัพยากรอยางมากจึงไมเกิดขึ้น

 ภูมิปญญาตะวันออก เชน ภายใตหลักพุทธธรรม นอกจากจะเนนเรื่องความพอเพียง ความเรียบงาย 

ยงัใหความสาํคญักบัความเมตตา กรณุา ตอสรรพชีวติตางๆ ใหการเคารพตอชวีติทัง้สรรพสัตวและจิตวญิญาณ 

การใหความสําคัญท้ังรูปธรรมและนามธรรม ศีลวัตรแหงพุทธศาสนา ไดเอ้ือตอการดํารงอยูรวมกันอยาง

สันติสุขท้ังมนุษย สรรพสัตว พืชพรรณ และจิตวิญญาณ จึงพบวัดปาสายพระธุดงคกรรมฐานจํานวนมาก       

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย สามารถดูแลรักษาส่ิงแวดลอมไดอยางประณีต  ไมวาจะเปนวัดปา       

บานหนองผอื วดัปาบานตาด วดัปาบานดงเยน็ วดัปาบานตาย ฯลฯ ขณะทีพ่ืน้ทีป่าธรรมชาตทิัว่ไปจาํนวนมาก   

ถูกโคนลมไปเพ่ือการคาและการทําเกษตรเชิงเด่ียว แมปาแหงน้ันจะผานการศึกษาเชิงนิเวศวิทยาปาไม         

ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้ภูมิปญญาตะวันออก ที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิมของชนพื้นเมือง

ในแถบลุมแมนํ้าโขง-ลุมนํ้าสงครามของกลุมชนเผาบรู ผูไท หรือไทญอ ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร นครพนม   

และจังหวดักาฬสนิธุ  ใหความเคารพสิง่ศักด์ิสทิธ์ิในปาของหมูบาน ทาํใหในหมูบานของพวกเขาสามารถดแูล

รกัษาพ้ืนทีป่าศกัดิส์ทิธิห์รอืปาแหงจติวญิญาณ (Spiritual Forest) เปนเขตกกัเก็บคารบอนและสะสมพนัธุกรรมพชื

ที่สําคัญ โดยอาศัยความเชื่อ ความศรัทธา ความกตัญูและความนอบนอมตอธรรมชาติอันเปนหลักสําคัญ

ของภูมิปญญาตะวันออก (ธันวา  ใจเที่ยง, 2558 ; ธันวา  ใจเที่ยง และ ธเรศ  ศรีสถิตย, 2559) ในบางพื้นที่    

เชน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ รวมถึงปาชุมชนดงกระแสน จังหวัดนครพนม มีการประยุกต     

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของไมพื้นถิ่นโดยวิถีภูมิปญญาตะวันออก โดยสรางหอปูตาหรือ         
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หอผขีึน้ เพือ่ใหเปนสิง่ศกัด์ิสทิธิ ์(Spirit) ประจาํปา มอบพืน้ทีป่าใหสิง่ศักดิส์ทิธิช์วยดแูล มพีธิกีรรมไหวสกัการะ

ผี-เทพรักษาปา ขณะเดียวกันอาศัยหลักการอนุรักษพรรณไม การฟนฟู การปลูกปาทดแทนท่ีเหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่ การดูแลลูกไมและไมหนุมตามหลักการทางนิเวศวิทยาเชิงวิทยาศาสตร รวมถึงออกขอหามและ

กฏเกณฑตางๆ ทาํใหสามารถฟนฟูปาไดอยางรวดเร็ว นอกจากน้ีในงานวจิยัของ Kanowski & Williams (2009)  

ไดเสนอวา ในการจัดการปาไมนั้นจําเปนตองบูรณาการคุณคาของปาไมในทางวัตถุและทางวัฒนธรรม            

(จิตวิญญาณ)  โดยประโยชนในเชิงวัตถุ (Material) ซึ่งมาจากการวัดไม ทั้งเชิงปริมาตรและปริมาณ ตีคาออก

มาเปนราคาทางเศรษฐศาสตร ไมเพียงพอตอการอนุรักษปาอยางยั่งยืนจะตองบูรณาการกับคุณคา                     

ในทางวฒันธรรม (Cultural Value) ซึง่มักเปนวิถภีมูปิญญา-วฒันธรรมของแตละทองถ่ินท่ีลกึซ้ึงท่ีเก่ียวของกับ

ระบบคุณคา ความเชื่อ ความเคารพตอธรรมชาติ อันเปนลักษณะหนึ่งของภูมิปญญาตะวันออก นอกจากน้ี  

ยังมีการยืนยันวาภูมิปญญาตะวันออก โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชวยลดปญหาโลกรอนได   

เน่ืองจากชวยลดความตองการการบรโิภค ในขณะเดียวกันทําใหเกิดความสขุไปดวย (สริินทรเทพ  เตาประยูร            

ยุวดี   คาดการณไกล และ บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม, 2554)

 องคความรูหรือภูมิปญญาแบบตะวันออก จึงถือวามีความสําคัญและมีคุณคา ทั้งในการบูรณาการ

กับศาสตรทางนิเวศวิทยาเชิงวิทยาศาสตรเพื่อใชในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและในแงวิธีวิทยาใน            

การศึกษาธรรมชาติ เชน การเพิ่มความหมายและความสําคัญของสรรพชีวิตตางๆ ในมิติทองถิ่น นอกเหนอื

ไปจากทศันะหรือมมุมองจากวิทยาศาสตรหลกั ซึง่จะนาํไปสูความย่ังยนืและประสบความสําเร็จยิง่ขึน้ในการ

ดแูลและเยยีวยาสิง่แวดลอม อกีทัง้จะทาํใหการมองธรรมชาต ิเหน็ความเชือ่มโยงของสรรพส่ิงระหวางธรรมชาติ

เชิงสสาร (Concrete Environment) และธรรมชาติเชิงนามธรรม หรือคุณคาและจิตวิญญาณ (Spiritual     

Environment) อันเปนโลกวัตถุและพลังงาน สอดคลองกับทัศนะการมองธรรมชาติของวิทยาศาสตรใหม      

(แบบควอนตัม) ในเชิงองครวม อยางไรก็ตามการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติจะประสบ        

ความสําเร็จไดยากหากขาดกระบวนการศึกษา การประเมิน การเฝาระวังติดตาม ตรวจสอบวัดคุณภาพ            

สิ่งแวดลอมดวยเครื่องมือและวิธีการทางวิทยาศาสตรเชิงวัตถุแบบดั้งเดิมเชนกัน ขณะเดียวกันไมควรละเลย

หรือเพิกเฉยตอองคความรูทางนิเวศวิทยาทองถิ่นหรือภูมิปญญาตะวันออกของไทยและผูคนในเอเชีย              

ควรนาํความรูทางวทิยาศาสตรมาใชรวมกับความรูหรอืภมูปิญญาทองถ่ิน-ภมูปิญญาตะวนัออกใหเหมาะสม

กับแตละบริบทพื้นที่

 

สรุป
 นิเวศวิทยาเปนศาสตรสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร ทั้งพัฒนาการรวมถึงลักษณะของวิธีวิทยา               

เปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการประยุกตเพ่ือใชในการบริหารจัดการธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แมหลักทาง

วิทยาศาสตรจะเปนจุดแข็ง โดยเฉพาะวิทยาศาสตรดั้งเดิม (Mechanistic World View) ที่เนนการพิสูจน         

วัดได อาจทําใหเขาใจวาความจริงแหงธรรมชาติ มีและเปนเพียงเรื่องของสสาร-วัตถุ  ทําใหการมองภาพหรือ

มองระบบนิเวศขาดความซับซอนและขาดมิติทางจิตวิญญาณ  รวมถึงขาดระบบคุณคาและความรูสึก          
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ความออนโยนและออนนอมตอธรรมชาติ การขาดมิติใดมิติหน่ึงโดยเฉพาะขาดเรื่องคุณคา ขาดการให          

ความหมายและความสําคัญจากทองถิ่น มักนําไปสูการจัดการสิ่งแวดลอมหรือการดูแลธรรมชาติไมยั่งยืน 

เชน การมองแมนํ้าและแผนดินเปนเพียงสสาร ขณะที่ภูมิปญญาตะวันออกมีมิติแหงความเปนแมพระคงคา

และแมพระธรณี หรือการมองตนไม มีประโยชนแคในเชิงวิทยาศาสตรหรือการคา ตามขนาด ความสูงและ

ปริมาตร มองสิ่งเหลานี้เปนเพียงทรัพยากร ทําใหขาดการเคารพและใหคุณคาของตนไมในมิติอื่น นําไปสู       

การทําลายไดงาย ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีตางๆ ควรบูรณาการทั้งสวนแข็งของนิเวศ                 

เชิงวิทยาศาสตร ที่เนนศึกษาความสัมพันธของสรรพสิ่งทางธรรมชาติซึ่งสามารถวัดและตรวจสอบไดแมนยํา 

และภูมิปญญาตะวันออก ที่หมายรวมถึงภูมิปญญาทองถ่ิน-ชนพ้ืนเมือง ที่ใหความสําคัญกับระบบคุณคา              

ของธรรมชาติทางจิตวิญญาณ เนนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติอยางสมดุล ตั้งแตระดับวิธีวิทยา  

ในการศึกษาธรรมชาติ การใหความหมายและความสําคัญของธรรมชาติและสรรพส่ิง ทั้งมิตินิเวศวิทยา           

เชิงวิทยาศาสตรและภูมิปญญาตะวันออกอันจะนําไปสูการเขาใกลความจริงแทของระบบธรรมชาติและ      

การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
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การวิเคราะหขอมูลการเขาชั้นเรียนและการสําเร็จการศึกษาดวย
เทคนิคเหมืองขอมูล: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
Class Attendance and Graduation Data Analytic with 

Data Mining Technique: Case Study of The Far Eastern University 

ธีรวิชญ วงษา1*

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เลขที่ 120 ถนนมหิดล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 20100

บทคัดยอ
 บทความนี้นําเสนอการนําขอมูลที่ถูกจัดเก็บไวในระบบจัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย                  

มาวิเคราะห โดยนําองคความรู การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางเหมืองขอมูลมาประยุกตใชเพ่ือหา              

ความสัมพันธของการเขาช้ันเรียนกับการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน                   

ผาน 2 กระบวนการหลัก ไดแก 1) การเตรียมขอมูลกอนการประมวลผลผานกระบวนการคัดกรองขอมูล        

การรวมขอมลู การดงึขอมลู และการแปลงขอมลูใหเหมาะสม 2) การหาความสัมพนัธระหวางการเขาช้ันเรียน

กับการสําเร็จการศึกษาดวยเทคนิคการหากฎความสัมพันธ

คําสําคัญ
 เหมืองขอมูล  ขอมูลการสําเร็จการศึกษา  ขอมูลดานการศึกษา

Abstract
 This article represents how to transform data stored in the university information system 
into good use. We apply a data mining technique to class attendance and graduation of                        
The Far Eastern University students’ data. This is to discover association rules between them through 
2 main processes: 1) Data pre-processing with data cleaning, data integration, data selection and 
data transformation, 2) Data association discovery between class attendance and graduation of 

students.
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บทนํา
 การหากฎความสัมพันธเปนหน่ึงในเทคนคิการวิเคราะหขอมูลดวยวิธกีารทางเหมอืงขอมูล เพ่ือคนหา

ความสัมพันธที่เกิดข้ึนจากขอมูลท่ีถูกจัดเก็บไวในระบบสารสนเทศ และนําผลลัพธที่ไดมาใชสนับสนุน             

การตัดสินใจ (Agrawal & Srikant, 1994 ; Agrawal, Imieliński & Swami, 1993 ; Usama Fayyad, 1996) 

ถูกนํามาใชอยางแพรหลายในงานหลากหลายประเภท อาทิ ธุรกิจหางสรรพสินคานําขอมูลการซื้อสินคาของ

ลูกคามาวิเคราะหเพ่ือการจัดวางสินคาหรือการสรางรายการสงเสริมการขายกับสินคา 2 ชนิดที่ลูกคามักซ้ือ

รวมกัน หรือการวิเคราะหขอมูลการใชงานส่ือสังคมออนไลนของผูใชเพ่ือการนําเสนอโฆษณาท่ีตรงตาม        

ความสนใจของผูใชในขณะนั้น 

 สําหรับการนําเทคนิควิธีการทางเหมืองขอมูลมาประยุกตใชในงานดานการศึกษาในประเทศไทย      

ยังพบวามีไมมากนัก ทั้งท่ีปจจุบันสถานศึกษาสวนใหญเปล่ียนระบบการจัดเก็บขอมูลมาใชคอมพิวเตอร      

มากขึ้นแตไมมีการนําขอมูลที่เก็บไวเหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชน

 ดงัน้ัน  ในบทความนีจ้ะนาํเสนอตวัอยางการวเิคราะหขอมูลดวยเทคนคิทางเหมอืงขอมูลเพือ่วิเคราะห

หาความสัมพันธระหวางการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาและการสําเร็จการศึกษาโดยนําขอมูลยอนหลัง 5 ป      

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนมาใชเปนขอมูลตัวอยางประกอบ

เหมืองขอมูล (Data Mining)

 เหมืองขอมูลเปนหนึ่งในเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเพ่ือคนหาองคความรูหรือประโยชนที่ซอนอยูใน

ขอมูลปริมาณมหาศาล เพื่อทําใหอยูในรูปแบบที่เขาใจและสามารถนําไปใชงานได (เอกสิทธิ์ พัชรวงศศักดา, 

ม.ป.ป.) 

 บริษัทขนาดใหญเริ่มมีการนําเหมืองขอมูลเขามาวิเคราะหขอมูลเพ่ือเจาะกลุมผูบริโภค อาทิ               

ดานการสงเสริมการขาย สนิเช่ือ และการประชาสัมพันธ ฯลฯ อกีท้ังเพ่ือหาความสมัพันธระหวางปจจัยภายใน 

(เชน ราคาสินคา การวางตําแหนงผลิตภัณฑ ความสามารถของพนักงาน) กับปจจัยภายนอก (เชน ทิศทาง

เศรษฐกิจ สภาวะการแขงขันในตลาด จํานวนลูกคาเปาหมาย) เพื่อใหบริษัทสามารถกําหนดปจจัยที่มีผลตอ  

ยอดขาย ความพึงพอใจของลูกคา และคาดการณกําไรไดแมนยําขึ้น  

 การทําเหมืองขอมูลแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก 1) เทคนิคการเรียนรูแบบไมมีผูสอน  เชน      

Association Rule (ซึ่งเปนวิธีการที่เลือกใชในบทความฉบับนี้) Clustering และ  2) เทคนิคการเรียนรูแบบ     

มีผูสอน เชน Classification, Regression (Usama Fayyad, 1996) ตามลําดับ 
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 คาความม่ันใจ (Confidence) แสดงรอยละของความเช่ือม่ันของกฎความสัมพันธเม่ือรูปแบบ             

ทางดานซายของกฎความสัมพันธ (LHS) เกิดขึ้น แลวรูปแบบทางดานขวาของกฎความสัมพันธ (RHS)            

จะเกิดขึ้น สามารถคํานวณไดจากสมการที่ 2

การหากฎความสัมพันธ (Association Rule)

 การหากฎความสมัพนัธเปนหน่ึงในวิธกีารทางเหมอืงขอมลู มวีตัถปุระสงคเพ่ือใชคนหาความสมัพนัธ

ระหวางชุดขอมูลท่ีสนใจในขอมูลขนาดใหญ (Agrawal, et al., 1993) มักถูกนําไปประยุกตใชเพ่ือคนหา        

ความสัมพนัธของการซือ้สนิคาหรือขอมลูทีเ่ปนรายการเปล่ียนแปลง (Transaction) เชน “เมือ่ลกูคาซือ้ขนมปง

แลวจะซ้ือแยมดวย” หรือ “เม่ือลูกคาซ้ือเบียรแลวจะซ้ือผาออมดวย” (พัชรวงศศักดา เอกสิทธ์ิ, ม.ป.ป.)             

เมื่อนํามาเขียนใหอยูในรูปแบบความสัมพันธจะไดดังนี้

 ลูกคาซื้อขนมปง => ลูกคาซื้อแยม

 ลูกคาซื้อเบียร  => ลูกคาซื้อผาออม

 กฎความสัมพันธประกอบดวย 2 สวน ไดแก Left Hand Side: LHS คือ สวนที่อยูดานซายของ

เครื่องหมาย => เราจะเรียกวา ขออาง (Premise) และ Right Hand Side: RHS คือ สวนที่อยูดานขวาของ

เครื่องหมาย => เราจะเรียกวา ขอสรุป (Conclusion) ดังนั้น จากตัวอยางกฎความสัมพันธ “ลูกคาซื้อเบียร 

=> ลูกคาซื้อผาออม” เราจะไดวา ขออาง คือ ลูกคาซื้อเบียร และ ขอสรุป คือ ลูกคาซื้อผาออม

 เพือ่ใหสามารถเลือกกฎความสมัพนัธทีส่นใจจากกฎความสมัพนัธทัง้หมดทีเ่ปนไปได จะอาศยัตวัแปร

ที่เกี่ยวของดังนี้

 คาสนับสนุน (Support) คือ คาท่ีแสดงถึงความถ่ีของกลุมขอมูลวามีการเกิดขึ้นมากนอยแคไหน      

จากชุดขอมูลทั้งหมด สามารถคํานวณไดจากสมาการที่ 1

   
 

 (1) 
 

 

 (2) 
 

 

 (3) 
 

 คาลิฟท (Lift) คือ คาท่ีแสดงใหวาการเกิดรูปแบบ LHS และ RSH มีความสัมพันธตอกัน                        

มากเพียงใด โดยถาคาลิฟทเขาใกล 1 แสดงวารูปแบบของ LHS และ RHS ไมขึ้นตอกัน (Independent)        

แตถาคาลิฟทมีคาเกิน 1 มากๆ แสดงวารูปแบบทั้งสองมีความสัมพันธกัน และสามารถนําไปใชประโยชน                    

เพื่อการทํานายผลขอมูลในอนาคตได สามารถคํานวณไดจากสมการที่ 3
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 เทคนิคการหากฎความสัมพันธดวยวิธี Apriori Algorithm (Agrawal & Srikant, 1994) เปนเทคนิค

ทีถ่กูพฒันาขึน้โดย Agrawal และ Srikant ตัง้แตป ค.ศ. 1994 และยงัมีผูนาํวธิกีารนีม้าพฒันามาอยางตอเนือ่ง 

โดยวิธีการทํางานดวยวิธีนี้มีหลักการทํางาน 2 ขั้นตอนใหญ ไดแก 1) การหารูปแบบท่ีเกิดขึ้นรวมกันบอย        

2) การสรางกฎความสัมพันธ

 1. การหารูปแบบที่เกิดขึ้นรวมกันบอย

  เปนการหารปูแบบของขอมลูทีเ่กดิขึน้รวมกันบอยจากชดุขอมลูขนาดใหญโดยจะถูกเลือกข้ึนมา

เมื่อมีคาสนับสนุนมากกวาคาสนับสนุนตํ่าสุด (Minimum Support) ที่ผูใชกําหนด โดยจะแสดงอยูในรูปของ

เชตขอมูล เชน {ขนมปง} {แยม} {ขนมปง, แยม}

 2. การสรางกฎความสัมพันธ

  นํารูปแบบที่หาไดจากขอ 1 มาสรางเปนกฎความสัมพันธ เชน ขนมปง => แยม หมายความวา

เมื่อลูกคาซื้อขนมปงแลว ลูกคาจะซื้อแยมรวมดวย

การเตรียมขอมูลกอนการประมวลผล (Data Pre-Processing)

 การจัดเตรียมขอมูลกอนนําไปประมวลผลเปนหน่ึงในข้ันตอนท่ีมีความสําคัญตอกระบวนการทํา

เหมอืงขอมลู (Pyle, 1999) ประกอบไปดวย 1) Data Cleaning เปนข้ันตอนสําหรับการคดัขอมลูทีไ่มเกีย่วของ

ออกไป 2) Data Integration เปนขั้นตอนการรวมขอมูลที่มีหลายแหลงใหเปนขอมูลชุดเดียวกัน 3) Data 

Selection เปนขั้นตอนการดึงขอมูลสําหรับการวิเคราะหจากแหลงที่บันทึกไว และ 4) Data Transformation 

เปนขั้นตอนการแปลงขอมูลใหเหมาะสมสําหรับการใชงาน 

 สาเหตุที่ตองมีการทํา Data Pre-Processing เนื่องจากในกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลจาก            

ฐานขอมูลนัน้ อาจมีการดึงขอมลูทีไ่มเกีย่วของตดิมาดวย เชน คาทีเ่กดิจากขอบเขต (อาย:ุ -1) คาทีเ่ปนไปไมได 

(เพศ: ชาย  ตั้งครรภ: จริง) เปนตน ดังนั้นกระบวนการวิเคราะหขอมูลที่ไมใสใจตอกระบวนการ คัดกรองขอมูล

อาจสงผลกระทบตอผลลัพธที่คลาดเคลื่อนและใชการไมได  

ตัวอยางการประยุกตใชเทคนิคเหมืองขอมูลเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา  

 ในบทความน้ีไดนําเทคนิคการสรางกฎความสัมพันธซึ่งเปนหนึ่งในวิธีการทางเหมืองขอมูลเพื่อนํา    

มาวิเคราะหและหาความสัมพันธระหวางการเขาชั้นเรียนและการจบการศึกษา  

 สําหรับขอมูลท่ีนํามาใชเพ่ือสรางกฎความสัมพันธ ไดแก ขอมูลการเขาช้ันเรียนและขอมูลการสําเร็จ 

การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน โดยเปนขอมูลยอนหลัง 5 ป (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) 

ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยในชุดขอมูลที่ไดรับประกอบดวย Attribute ลําดับที่  รหัส   ชื่อ-นามสกุล  สถานะ 

อาจารยที่ปรึกษา  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  มา  ขาด  สาย   ลา  รวม  อาจารยผูสอน เทอม ตามลําดับ
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ตารางที่ 1 

ตัวอยางขอมูลการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาแยกตามรายวิชา

  -  ...      ...  
… … … … … … … … … … … 

5431 5101031047    ... 14 4 0 1 19 ... 253 

5432 5101031047    ... 9 1 0 0 10 ... 254 

5433 5101031047    ... 23 1 0 2 26 ... 253 

5434 5101031047    ... 20 5 0 0 25 ... 252 

5435 5101031047    ... 19 6 0 0 25 ... 252 

5436 5101031047    ... 8 12 0 0 20 ... 252 

5437 5101031047    ... 11 2 0 0 13 ... 352 

5438 5101031701    ... 6 12 0 0 18 ... 151 

… … … … … … … … … … … 
 

 ขอมูลที่ไดรับมาน้ันถือเปนขอมูลดิบ ยังไมสามารถนํามาสรางกฎความสัมพันธได โดยตองนํา        

ขอมูลดิบดังกลาวมาทํา Data Pre-Processing เพื่อรวมขอมูลที่ซํ้ากัน ลบขอมูลที่ผิดพลาดและลบ Attribute               

ทีไ่มเก่ียวของออก จากน้ันจะทําการรวมชุดขอมูลของนกัศึกษาท่ีซํา้กนัใหเปน 1 ชดุขอมูล เชน ขอมูลของนกัศึกษา

รหัส 5101031047 ประกอบดวย 7 ชุดขอมูล โดยในแตละชุดขอมูล คือ รายละเอียดการเช็คชื่อเขาชั้นเรียน  

ในแตละรายวิชา ผลลัพธจากการรวมชุดขอมูลของนักศึกษารหัส 5101031047 ที่ประกอบดวย Attribute     

การสําเร็จการศึกษา  มา  ขาด  สาย  ลา เทากับ 213, 140, 109, และ 112 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 

ตัวอยางขอมูลการเขาชั้นเรียนที่จัดรูปแบบแลว

 Graduate Attend Absent Late Leave 
5101031047 TRUE 213 140 109 112 

5101031701 FALSE 31 57 0 0 

5101033001 TRUE 373 68 0 7 

5101033002 FALSE 9 75 0 0 

5101033003 TRUE 381 65 1 1 

5101033014 FALSE 7 77 0 0 

5101033015 TRUE 318 123 4 3 

… … … … … … 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 256052

 ขอมูลท่ีรวมแลวจะถกูนํามาคาํนวณใหเปนรอยละและจัดลําดับความถีข่องการมาเรยีน การขาดเรียน 

การมาชา และการลา โดยแบงความถีอ่อกเปน 5 ระดบั ตงัตารางท่ี 3 และเปลีย่นสถานะของนักศกึษาใหเหลอื 

2 สถานะจากทั้งหมด 13 สถานะ ไดแก สําเร็จการศึกษาและไมสําเร็จการศึกษา ผลลัพธของขอมูลที่ไดนี้จะ

นําไปใชเพื่อหากฎความสัมพันธมีรูปแบบขอมูลดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 3 

ระดับความถี่ตอรอยละ

  
very high 80-100 

high 60-79 

medium 40-59 

low 20-39 

very low 0-19 

ตารางที่ 4  

ตัวอยางขอมูลที่จะนําไปวิเคราะหดวยวิธีการเหมืองขอมูล

Graduated Attend Absent Late Leave 
FALSE very low very high very low very low 

FALSE very low very high very low very low 

FALSE medium medium very low very low 

FALSE very low very high very low very low 

FALSE high low very low very low 

TRUE high low very low very low 

TRUE high low very low very low 

... ... ... ... ... 
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การสรางกฎความสัมพันธ

 ขอมูลที่นํามาใชในการสรางกฎความสัมพันธประกอบดวยขอมูลการสําเร็จการศึกษาและอัตรา       

การเขาชั้นเรียนของนักศึกษายอนหลัง 5 ป (พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2555) จํานวน 4,769 ชุดขอมูล ผลการสราง  

กฎความสัมพันธแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5  

กฎความสัมพันธที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล

No. LHS Symbol RHS Confidence Lift 
1 Graduated=TRUE  

Attend=very high  

==> Absent=very low  0.99 2.60 

2 Attend=very high  ==> Absent=very low  0.99 2.59 

3 Absent=very high  ==> Attend=very low  0.98 5.57 

4 Graduated=FALSE 

Absent=very high  

==> Attend=very low  0.98 5.57 

5 Absent=very high  ==> Graduated=FALSE  0.98 1.83 

6 Attend=very low  

Absent=very high  

==> Graduated=FALSE  0.98 1.83 

7 Attend=very low  ==> Graduated=FALSE  0.98 1.83 

8 Graduated=FALSE 

Attend=very low  

==> Absent=very high  0.97 5.58 

9 Absent=very high  ==> Graduated=FALSE 

Attend=very low  

0.96 5.58 

10 Attend=very low  ==> Absent=very high  0.96 5.57 

11 Attend=very low  ==> Graduated=FALSE 

Absent=very high  

0.94 5.57 

12 Absent=medium  ==> Attend=medium  0.90 6.05 

13 Graduated=TRUE Absent=low  ==> Attend=high  0.90 3.46 
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 จากตารางที่ 5  พบวาเราไดกฎความสัมพันธมาท้ังหมด 13 ขอ โดยถาดูเฉพาะกฎที่เกี่ยวของกับ     

การสําเร็จการศึกษาจะมีกฎทั้งหมด 9 ขอ ไดแก กฎขอท่ี 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 ตามลําดับ เชน                      

กฎขอที่ 5 คือ Absent=very high ==> Graduated=FALSE  หมายความวา ถาขาดเรียนมากที่สุดแลวจะ

ไมสาํเรจ็การศกึษา ทีค่าความเช่ือมัน่รอยละ 98 หรอืกฎขอที ่7 คอื Attend=very low ==> Graduated=FALSE 

หมายความวา ถาเขาเรียนนอยที่สุดแลวจะไมสําเร็จการศึกษาที่คาความเชื่อมั่นรอยละ 98 เปนตน                       

 กฎความสมัพนัธทีไ่ดนีแ้สดงใหเหน็วานกัศกึษาควรเขาชัน้เรียนใหมาก เนือ่งจากในการเรียนการสอน 

อาจารยผูสอนอาจมีการบรรยายหรืออธิบายเพิ่มเติมจากในเนื้อหา หรือยกตัวอยางกรณีศึกษาท่ีนาสนใจ      

เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน เพื่อเปดมุมมองในรายวิชาใหแกนักศึกษาในหลายๆ มิติ และยังเปดโอกาส

ใหสามารถซกัถามไดเมือ่นกัศกึษาเกิดขอสงสัยใดๆ ในรายวชิา หรอืในอีกกรณีหนึง่อาจตีความไดวา นกัศกึษา

อาจไมเหมาะกับการศึกษาดวยตนเอง โดยอาจมีสาเหตุมาจากปจจัยหลายๆ อยางเชน พื้นฐานความรู            

ของนักศึกษาท่ีมีไมเทากัน ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา สิ่งย่ัวยุตางๆ ที่อาจทําใหละเลยหรือใชเวลากับการ

ศึกษาดวยตนเองนอยลง เปนตน

สรุป
 ในบทความนี้ไดนําเสนอตัวอยางการนําขอมูลท่ีมหาวิทยาลัยเก็บไวมาวิเคราะหดวยเทคนิคทาง   

เหมืองขอมูลเพื่อหาความสัมพันธระหวางการเขาเรียนและการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย          

ฟารอสีเทอรน โดยใชขอมูลในอดีต ตั้งแตพี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555 แบงออกเปน 2 กระบวนการหลัก ไดแก 

1) การเตรียมขอมูลกอนการประมวลผล (Data Pre-Processing) ผานกระบวนการคัดกรองขอมูล                       

การรวมขอมลู การดึงขอมลู และการแปลงขอมลูใหเหมาะสม 2) การหาความสัมพนัธระหวางการเขาชัน้เรียน

กับการสําเร็จการศึกษา โดยการนําเทคนิคการหากฎความสัมพันธ (Association Rule) มาประยุกตใช          

ทําใหไดกฎความสัมพันธมา 13 ขอ

 ปญหาที่พบจากการนําขอมูลมาวิเคราะหพบวา ขอมูลของนักศึกษาบางคนมีนอยกวาที่ควรจะเปน 

เชน ในหนึ่งหลักสูตร นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาไดจะตองมีหนวยกิตสะสมไมตํ่ากวา 131 หนวยกิต   หรือ

คิดเปนวิชาได 44 วิชา แตขอมูลที่ไดรับมานั้น นักศึกษาบางคนมีขอมูลการเขาชั้นเรียนไมครบ เชน มีขอมูล

การเขาชัน้เรียน 7 วชิาบาง หรอืม ี10 วชิาบาง เปนตน และบางครัง้ขอมลูทีไ่ดมาก็เปนขอมลูทีไ่มนาเปนไปไดดวย 

เชน ขอมูลนักศึกษารหัส 5101033025 ในรายวิชาหนึ่ง มีขอมูลการ มา  ขาด  สาย  ลา เปน 0, 0, 0, 0            

ตามลําดับ ดังนั้นเพื่อใหการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตองแมนยํามากข้ึนในอนาคต หนวยงานที่เกี่ยวของ     

จึงจําเปนที่จะตองใสใจและใหความสําคัญกับการบันทึกขอมูลที่ถูกตองลงในระบบดวย
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Abstract
 Since the early centuries Japan had a strong influence from Chinese dynasty, and started 

to be broke away from Chinese influences when envoy to China was canceled in 9 th century. Then 

Japanese style culture which was adapted from China to Japanese nature and life style called 

“Kokufu bunka” appeared and gave big influences in various fields. Japanese literature was 

greatly advanced by the appearance of Hiragana, or Japanese characters.

    The development of Japanese culture was based on the wealth of the aristocracy. They 

married their daughters to higher rank aristocracy in order to elevate their status and provide them 

an education and good skills in cultural activity such as composing Japanese poetry and playing 

musical instruments. Many works of writing were written by these highly educated female aristocracy 

such as Sei Shounagon and Murasaki Shikibu.

 This article describes a study of the Japanese literature called Makurano Soshi, one of the 

excellent writings which represent writings in early 11 century in Japan and the Japanese culture 

and society of its background, and political situation in the time of writing as well.
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 High Education,  Female Aristocracy,  Culture in Heian Period 
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บทคัดยอ
 ในบทความนี้ผูวิจัยมีความประสงคที่จะศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุนในชวงศตวรรษที่ 8-12 หรือที่เรียกวา

ยุคเฮอัน ซึ่งเปนยุคแรกท่ีวัฒนธรรมญี่ปุนปรากฏขึ้นเน่ืองจากในชวงแรกของศตวรรษน้ัน วัฒนธรรมญี่ปุน       

ไดรับอิทธิพลมากจากวัฒนธรรมจีน ผูคนแตงกายดวยเคร่ืองแตงกายแบบจีน และพักอาศัยในบานทรงจีน      

ที่ตกแตงดวยเฟอรนิเจอรแบบจีน ดวยสาเหตุจากความเสื่อมของการปกครองในประเทศจีนทําใหญี่ปุนหยุด

สงทูตไปเจรญิสัมพันธไมตรีและอทิธิพลของวฒันธรรมจีนในญีปุ่นลดลงและเกดิวัฒนธรรมในแบบของตนเอง

ที่เรียกวา Kokufubunka ที่เหมาะสมกับธรรมชาติและความเปนอยูของญี่ปุนในราวปลายศตวรรษที่ 9

 การเตบิโตของวัฒนธรรมญ่ีปุนน้ันมีพืน้ฐานมาจากความมัง่ค่ังของชนชัน้ขุนนางเปนหลักการแตงงาน

กับชนชั้นขุนนางที่มีฐานะสูงกวาถือเปนการยกระดับฐานะของตน สุภาพสตรีจากตระกูลขุนนางชั้นกลาง       

และชัน้สูงจะไดรบัการศกึษาและมคีวามเชีย่วชาญในการแตงบทกวแีละเลนเครือ่งดนตร ีโดยเกดินักประพนัธ

ทีโ่ดดเดน  เชน Sei Shounagon  และ  Murasaki Shikibu และไดรบัการถายทอดทักษะดานวฒันธรรมอนัดงีาม 

จะเห็นไดวามีงานวรรณกรรมหลายชิ้นที่ถูกเขียนข้ึนดวยสุภาพสตรีชนช้ันขุนนางเหลานี้  ผูเขียนไดแนะนํา

วรรณกรรมเร่ือง มะคุระนะโซชิ โดย Sei Shounagon และไดวิเคราะหเนื้อหาเพ่ือที่จะศึกษาสังคม                       

และวัฒนธรรมในยุคเฮอันท่ีเปนฉากหลังของวรรณกรรมช้ินน้ีในบทความนี้จะขอเรียกช่ือวรรณกรรมช้ินน้ี      

แบบทับศัพทภาษาญี่ปุน วา Makurano Soshi ซึ่งเปนวรรณกรรมที่ยอดเย่ียมโดยเปนวรรณกรรมที่สะทอน

วัฒนธรรมและสังคม และสถานการณทางการเมืองในศตวรรษที่ 11 ของประเทศญี่ปุน

คําสําคัญ
 การศึกษาระดับอุดมศึกษา   สุภาพสตรีชนชั้นขุนนาง   วัฒนธรรมในยุคเฮอัน

Introduction
 Heian period started in 794 when the Emperor Kanmu moved his capital to Heiankyo,           

or Kyoto in the present time, then ended in 1192 when Samurai took the reins of government.              

It was the period of the prosperity of aristocracy, and Japanese culture had greatly developed in 

this period.

 Since Japan built the political system centered on the Emperor in 6th century, adapting 

the law and the political system of Chinese dynasty, Japan was strongly influenced by Chinese 

culture. They built the capital on the model of the capital of Chinese Tang dynasty, the attire and 

the residence of aristocracy was all Chinese style. They read and wrote official documents in       

Chinese then borrowed Chinese characters when they wrote documents in Japanese since they 

didn’t have their own yet. 
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 They were eager to send envoys to Chinese Sui and Tang dynasty to import advanced 

culture and technology at frequent intervals during the 7th and 8th centuries. The envoy to China 

could be a very risky journey but it provided a huge return to Japan in these centuries. The envoys 

were greatly reduced to only 2 times in the 9th century after several shipwrecks and the last envoy 

to Tang dynasty was canceled in 894 and discontinued after the Tang dynasty collapsed in 907. 

The big inflow of Chinese culture by the envoy stopped but trading between Japan and China was 

started by private merchants. In the 9th century, the return became not worth the risk, because 

Japanese culture had already begun to develop independently from the original and the influence 

from Chinese culture had been diminished.

 For example of the cultural development, Japanese style architecture (Shindenzukuri) 

started to appear in architecture. They began to adapt Chinese style architecture to the climate of 

the capital, which had a humid summer and a cold winter and rainfalls through the year. In order 

to avoid humidity, they used wood instead of the stone, brick and mortar in materials used in       

Chinese style architecture. They built the wooden floor that elevated off the ground, and used       

removable paper slide doors and rattan blinds to separate rooms instead of the walls to let the wind 

pass through the building for the humid and hot summer. They began to take their shoes off at the 

entrance of the building to keep it clean, and sat and slept on the mattress on the wooden floor so 

that Chinese style chairs and beds went out of use. The changes in the architecture lead to              

another change in the lifestyle of the aristocracy in Heian period. 

 The development which had one of the biggest influences on Japanese culture was the 

appearance of Hiragana, or Japanese characters. Before Heian period, they used Chinese           

characters to represent Japanese pronunciation. It was called Shakuji which meant “borrowed 

characters” in English, and it was used when they write a document or composed poetry in Japanese. 

Then it was modified more easier and it became simplified form called Sousyotai during early Heian 

period, and by the early 9th century, Hiragana was organized almost the same as in the present day.

  It soon became popular among female aristocracy. It made writing easier and free and 

they enjoyed writing poetry, a diary or stories with their own language. Japanese literature                

blossomed, and many excellent works of literature were written by female aristocracy during Heian 

period such as Makurano Soushi, or “The Pillow Book” in English by Sei Shounagon, and Genji 

Monogatari, or “Tales of the Genji” by Murasaki Shikibu. The first work of literature of diary was Tosa 

Nikki which was written in Hiragana and it is generally believed that it was written by male aristocracy 

Kino Tsurayuki who was popular poet at that age, and it gave big influence on the female aristocracy. 
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But male aristocracy considered it as informal writing at first, used it in personal letter or  poetry 

and only Chinese characters were used for formal documents.

Makranosoushi, The Essay Book Written 1000 Years Ago

 Makurano Soushi is the oldest essay book in Japan and one of the excellent examples 

which represent writings in Heian period, in the early 11th century. The original has been lost and 

several versions of manuscript remain in the present time. It was written by a court lady called Sei 

Shounagon. She served for the Empress Teishi from 993, just after ascending to become the       

Empress, to 1001, the Empress passed away after a difficult childbirth of second princess. She was 

born into a family of poets and was highly educated in Chinese and Japanese poetry from a young 

age. Her father was the famous poet Motosuke Kiyohara, “Sei Shounagon” was the name used in 

the imperial court (Nyoubouna) and her real name was not on record.  “Sei” was taken from her 

family name and “Shounagon” was a position name, so she was probably related to someone in 

the position of Shounagon in her family. The aristocracy during Heian period tended to avoid using 

a real name (Imina) because they believed that the real name was linked to their soul and they 

could be controlled by any person who knew their real name. They usually used the name which 

was taken from their residence or position in the public and their real name would not be spoken 

in public and also not recorded in writing. Because she was exceptionally bright, a quick minded 

person with a deep knowledge of Chinese and Japanese poetry and writing, she was hired by the 

Empress’ family as a tutor to support cultural activity in the imperial court since the Empress Teishi 

was young, at 14 years old. The Empress’ father served as the regent to the Emperor Ichijou and 

he was at the peak of power in aristocratic society when Sei Shounagon entered into the imperial 

court in 991. She went on to become the Empress’ favorite lady and had a good relationship and 

supported the Empress Teishi in hardship after her father’s death.

 Sei Shounagon started writing essays when she was in imperial court and kept on writing 

after she left the court. In Later centuries, her writing was found and published. The article is written 

in ancient Japanese grammar with mixed Hiragana and Chinese character. I would like to choose 

some of the more typical articles from each group and study the culture through her description. 

The article can be sorted into 3 groups which are a reminiscence group, a portrait group and an 

example list group. In the reminiscence groups, she reminisced about the impressive events, 

mostly the events related to the Empress Teishi and her family, and the events which Sei Shounagon 

won the popularity and so on. In the portrait group, she described a beautiful scene such as the 
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scenery or things that she had an interest in. In the example list group, she compiled a list of         

examples according to the subject such as things, annoyed her, things that looked cute, and so on.

 The Portrait Group

 Article No. 1 (Matsuo & Nagai, 1974)

    Spring, at dawn. The edge of mountains is getting white and light while a wisp 

   of purple cloud trails above.

   Summer, at night. The full moon night, of course, but even on a dark night which

    fireflies hover around is nice. A rainy night is also nice.

   Autumn, at dusk. As the sun gets closer to the edge of mountains, crows start to

   get back to the nest, and it is impressive to gaze at them in threes, fours, or pairs.

   A flight of wild geese in the distance is also quite nice. A sound of the wind blowing

   and a sound of insects  singing after the sunset are quite nice, of course.

     Winter, early morning. No need to talk about a snow morning, but a white frost,  

   or without it, in very cold morning is quite nice. The ladies prepare a fire in the 

   brazier in hurry and bring them inside the building. It is quite typical winter morning.

   It gets warmer at midday and the charcoal in the brazier turn to white then it looks bad.

 This is the first article of Makurano Soushi and Sei Shounagon describes the best time of 

day for each season. The capital Heiankyo, or Kyoto in the present, has distinguish four seasons. 

Since the early centuries, Japanese have seen the beauty in the changing seasons and expressed 

it in works of poetry.  

 For the best time of day in spring, she described the scenery of the sun rise. She saw the 

beauty as the darkness changing its color every minute, and the sunlight began to leak from behind 

the edge of the mountains. It is quite suitable as a representation of spring, the season in which all 

creatures and plants wake up after the long cold winter. She presented an impression of the 

beauty, expressing the whole dramatic minutes in short a sentence.   It is a common technique 

used in Japanese poetry (waka), which captures the impressive scenery or moment using only 31 

characters, and suggests at her high skill of composing Japanese poetry. 

 Japanese poetry was actively composed by aristocracy during the Heian period and    

composing poetry of the beauty in an impressive scene containing things such as flowers, animals, 

the weather and seasons. Some words used to describe articles such as the full moon, the sound 

of the wind, the sound of insects singing and snow are introduced with the expression “of course” 
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or “no need to talk about”  because they are quite often used in Japanese poetry and very popular 

to add beautiful impressions of the seasons. These words are called “Kigo”, words of the season, 

for example, Japanese apricot (Ume), cherry (Sakura), young herbs (Wakana), and a bush warbler 

(uguisu) for the spring, and wisteria (Fuji), citrus (Tachibana), lotus (Hasu), rain (Samidare) and a 

cuckoo (Kakkou) for the summer. The singing insects such as a cricket (Koorogi), a katydid          

(Kirigirisu) or a bell cricket (Suzumushi) remind us of the cool weather in the Autumn. Japanese 

people have enjoyed listening to these insects as part of their culture since the early centuries, they 

kept them in cages and would carry them into the room or release them in the yard to enjoy the 

sounds of the season.

 In contrast to spring, the best time of day in autumn is at dusk, the moments before the sun 

set. She was impressed by the beauty of the sunset with crows and wild geese. In Japanese text, 

the feeling toward crows and wild geese are clearly distinguished by using the word “Ahare” and 

“Wokashi”. Both words mean “impressive” but “Ahare” is the expression of the feeling to be touched 

or be moved, and the emotion is often mixed with the feeling of pathos such as sadness, sympathy 

or loneliness. “Wokashi” is the feeling of your interest being aroused, curiosity and it’s usually mixed 

with positive feelings such as nice or smart as opposed to sadness. In autumn part, she described  

that crows’ flying back to the nest are impressive (Ahare), with the scene of the sunset which is 

getting darker every minute, her emotion was probably mixed with the loneliness. She described 

a flight of wild geese is quite nice (Wokashi), It shows that she was impressed and got interested 

in the beautiful shape of a flight. The feeling of “Ahare” is generally seen in the works of Japanese 

poetry and writings during Heian period but in Sei Shounagon’s writing, the feeling of “Wokashi” 

appears more often. Let’s take a look at Article No. 133, a good example of the beauty of “Wokashi”

 Article No. 133 (Matsuo & Nagai, 1974)

   In the morning after all-night rain in September. I saw a number of rain beads

   remained on the chrysanthemum petal as bright sunshine came in. It was nice 

   and interesting. On broken webs over bamboo fence and under the edge of a roof, 

   the rain beads lined like the string of pearls. It looked really wonderful.

   After a while, the sun rose higher, I saw the twigs of bush clover slowly moved

   up after released a heavy load of rain beads to the ground. It was quite interesting. 

   Then I also felt interesting that the other people might not pay attention to it at all

   when they saw it.
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 This is a beautiful portrait of the rain beads seen in the morning after rain. Her keen             

observation eye was on the rain beads. She described the scene with the feeling of “Wokashi”.   

The underlined words are the translation of “Wokashi” which shows her keen observation on the 

beauty is based on curiosity.

 The chrysanthemum in this article, must be prepared for the Chouyou festival, or the       

chrysanthemum festival, held on 9 th day of the 9 th month, It was one of the five seasonal festivals 

held in the odd months. They held a big party in the imperial court to enjoy looking at flowers and 

having special food or drink which related to the seasons. The chrysanthemum was a non-native 

flower, also imported from China in early Heian period. It was a rare and distinctive flower for that 

time. On the day of the Chouyou festival they drank a rice wine, putting the chrysanthemum petals 

in the cup. The festival for the seven herbs (Jinjitsu), or Haruno Nanakusa, was held on the 7th of 

the 1st month, and seven herbs in rice porridge would be served. On the 3rd of the 3rd month for 

the peach (Jyoushi), or Hinamatsuri in present time, there would be a rhombus-shaped rice cake 

(Hishimochi) as the delicacy. The 5th of the 5th month for blue flag (Tango), they had a rice cake 

wrapped in an oak leaf (Kashiwamochi). The 7th day of the 7th month is for bamboo (shichiseki),   

or Tanabata. These festivals became popular for ordinary people in later centuries and it is a part 

of Japanese culture still in the present time. They were originally adapted from Chinese culture and 

used to be held as formal events in the imperial court for high-ranking aristocracy, 

 Article No. 208 (Matsuo & Nagai, 1974)

   Crossing a river in an ox carriage in a bright moon, Splashing water shine like  

   bits of crystal in every step the ox went on.  

 She describes the scene of the full moon ride in an ox carriage. The splashing water caught 

her eyes and it is obvious that feeling of  “Wokashi”, or curiosity aroused and motivated her to 

describe this beautiful moment. She expressed the scene in short words and presented whole the 

impression of the beauty, in a similar way as in the spring part in the article number 1, showing the 

influence from Japanese poetry.  

 The feeling of  “Ahare”  is generally seen in the works of writings during Heian period and 

to express “Ahare”, the beauty caused the feeling of pathos, was the basic motivation for them. But 

the articles in Makurano Soushi are dominated by the feeling of  “Wokashi”. The beauty caused 

curiosity and interest, was strong motivation on her writing, and it made her writing distinguished.
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The Reminiscence Group

 The articles in the reminiscence group had interesting episodes related to the Emperor, 
the Empress and other high-ranking aristocracy. These episodes are usually lacking in description 
of circumstance which was common knowledge in aristocracy so that the reader would need to 
know historic events or the relationship of the people to follow these episodes. There were two big 
events that changed the Empres Teishi’s life. One was her father, the regent Michitaka’s death in 
995 and other was Shoshi’s ascending the Empress in 1000.  First I would like to look at article 
number 132 which describes the regent Michitaka and his family in prosperity. It was in 994, a year 

before his death.

 Article No. 132 (Matsuo & Nagai, 1974)

   Kurodo, the northen entrance of the Emperor’s residence, was packed with the 

   court ladies. They are waiting for the regent in the line along the corridor.  After 
   a while, saying “Wonderful ladies, you would laugh at this old man”, the regent 
   walked through the ladies and   arrived at the entrance. A lady opened the rattan
   blind in front of him showing the layers of colorful silks in her sleeve. Gondainagon, 
   the son of the regent, was waiting for him. He wore in formal attire that has a long
   piece of cloth (Kyo) trailing behind him and it made him look beautiful and solemn.  
   He knelt down to the regent and helped put on the boots. It was quite impressive 
   that the regent let the high-ranking person such as Gondainagon serve for the boots.
   Outside, Yamanoino Dainagon, the eldest son of the regent, and other  high-ranking
   officers got in their positions along the way. They were all dressed in formal black
   attire and stood motionless on the white ground. After a while, the regent came out
   from the building. He looked quite elegant. He adjusted the sword on his belt and 
   started walking. Miyanodaibu, the younger brother of the regent, was standing 
   near the entrance. When the regent came closer, he bowed and knelt to the regent. 
   It was quite impressive. I thought he would not need to show his respect. The 
   regent looked so admirable. He must be a person who performed good deeds 
   in his previous life.
   On that day, a lady called Chunagonnokimi wore her Buddhist rosary and behaved 
   better than usual because it was a death anniversary of someone she knew. 
   Another lady asked her to borrow the rosary for a while, saying that she wanted 
   to do good deeds in Buddhism to be an admirable person in the after life. We began 

   to laugh. Her Majesty smiled at us and said that it would be much better than  

   being the regent if she were able to be the Buddha. It felt quite nice to hear that. 
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   I told Her Majesty about the way Miyanodaibu bowed and knelt to the regent 

   again and again, Her Majesty said, ”Oh, your favorite man again.” and laughed 

   at me. But if Her Majesty had known the prosperity of Miyanodaibu in the future, 

   she would have seen why I had felt something special for him.

 She wrote about the event of the regent’s departure from the Emperor’s residence and the 

conversation with the Empress. It might be a day with a special occasion though there is no             

information of this.  

 The regent, Michitaka Fujiwara was at the peak of power in the aristocratic society at this 

time. His eldest son Michiyori took the position of  Dainagon, chief councilor of state and third son 

Korechika took Gondainagon, extra chief councilor of state. He married his daughter Teishi to the 

Emperor Ichijou and succeeded to ascend the Empress. Sei Shounagon described that his              

appearance was impressively admirable and according to her description of the attire of the         

high-ranking officers and court ladies, they treated the regent with full respect.

 In Heian period, the attire of both male and female aristocracy was specified in detail in the 

law of attire to show their position and the rank clearly. The design and the color of the attire          

depended on the position and rank. Both male and female attire were loose and decorative and 

that had a unique expression of beauty, such as very long length of the attire which was designed 

to be trailed along. Both male and female put on a special long piece of cloth trailing behind them 

for formal ceremonies. It was called   “Shitagasaneno kyo” for male and “Mo” for female, and dressed 

in the formal occasion. 
                                                              

             

  Figure1: Male attire for formal occasion (Sokutai)                      Figure 2: Female attire for formal occasion (Nyoubou 

syouzoku)

  Source: Fuzoku Hakubutsukan, 1998              Source:  Wako Genji, 2013

          Source:  Wako Genji, 2013
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 Since Sei Shounagon served for the Empress, the attire for her position was the best one, 

called Nyoubou shozoku, or attire of high lady, which had more than 10 layers of colorful silks for 

formal occasions. The number of layers depended on the season and the occasion, and the color 

combination of layers must be chosen from examples in the code, depending on the season and 

the occasion and they always competed with one another in beauty of the colors in the layers for 

fame and popularity. 

 Sei Shounagon referred to the man called Miyanodaibu who will have prosperity later. His 

name is Michinaga Fujiwara, younger brother of the regent Michitaka, who built the greatest years 

of the prosperity of Fujiwara family, marrying his 4 daughters to the Emperor and had 3 daughters 

ascend the Empress. He was in the position of Miyanodaibu, or high secretary for the Empress, 

which is lower than the sons of the regent and didn’t have a strong presence yet at the time of this 

episode, but soon he was elevated to a higher position and began to compete for power with      

Korechika for the post of the regent after Michitaka died of a disease. The Empress’ family had a 

great down fall after his death after Korechika was involved in the violent scandal against the retired 

Emperor Kazan and he was punished by relegation and sent to Dasaifu in the Kyusyu island. He 

and the family quickly lost power and popularity in society. The Empress Teishi decided to be a 

Buddhist nun as her brother Korechika was arrested in front of her and left the imperial court.        

Having one misfortune after another, her residence was lost when it burned in a fire and she then 

lost her mother to disease in the same year. While at the same time, Michinaga ascended the    

Sadaijin, the Senior Minister of State. He got authority to check all documents before the Emperor 

read (Nairan) and had the power of governing more than the regent would have. These big down 

fall of the Empress’ family after Michitaka’s death was not written in Makurano Soushi as if there 

was nothing special to refer to though it definitely made an impact on the Empress who she served 

for, and this was entirely intentional. (Tabata, 1986, 21 ; Kobayashi, 2015, 213) 

 In the article, Sei Shounagon refers to the prosperity of Miyanodaibu in the future. It shows 

that she knew it when she wrote this article. She probably had strong impressions in her memory 

such as those of the powerful and solemn regent, the cheerful young Empress, Michinaga with 

great ambition and felt reluctant to accept that the situation had all changed as she reminisced the 

days she served for the Empress Teishi after she left the court.  She must write this article as a 

record of the heyday of the Empress’ family.

 The next article is about the episode of the Emperor Ichijou in 1000, 6 years later from the 

previous article, article No. 132. It was few days before Shoushi’s ascending the Empress which 
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raised the situation having two Empresses for one Emperor first time in history. At this time, the 

Emperor Ichijou had the Empress Teishi come back to the court, overriding strong objections from 

high-ranking aristocracies. When the regent Michitaka had power in the court, nobody approach 

to marry a daughter to the Emperor but after his death and the Empress left to be a Buddhist nun, 

the Emperor Ichijou married to Gishi, Genshi. Sonshi and Michinaga’s daughter, Shoushi and they 

lived in the wives’s residence (Koukyu)  The Empress Teishi was not allowed to live in the wives’ 

residence (Koukyu) and lived in the small building of Chuuguushiki, the office of the secretaries 

served for the Empress, far from the Emperor’s residence outside the court. The situation around 

the Empress had changed and it could be frustrated and depressive time of the Empress and her 

ladies, but Sei Shounagon described the time they spent in Chuuguushiki as cheerful and bright 

time with the episodes of funny and interesting activities to diminish the negative atmosphere. 

(Mitamura, 1980, 39) The Emperor visited her often and soon the Empress became pregnant. She 

moved to a residence of low-rank aristocracy (Sanjounomiya) which would not deserve for the 

Empress in ordinal situation for preparation. Since the Empress had lost power and the presence 

in the imperial court, she was not able to be supported by high-ranking aristocracy. After the       

Empress gave the birth to the first prince, the Emperor let her stay with him for the ceremony of 

100th day after the birth of the prince. It should be the Empress’ happiest time since her father’s 

death even though it was only temporary.

 Article No. 241 (Matsuo & Nagai, 1974)

   The residence of Ichijou was called Imadairi, or the court at the present time,  

   used as the residence outside the imperial court. The building of His majesty was 

   called  Seiryoden and Her Majesty lived in the northern building. There were two

   bridges to connect them in the west and east and there was a lovely courtyard  

   surrounded by them.

   One peaceful fine day, about the 20th of February, His Majesty was playing 

   a flute on the western bridge. Takatono Hyoubu who served as a flute instructor stayed 

   by His Majesty and duetted the song called Takasago again and again. It was 

   wonderful. All ladies move close to the blind and watched them through it. 

   His majesty and Takatono had a break and talked about something. They looked 

   elegant in every move. While  I watched them, I felt peace and  happiness then 

   I could forget about “Picking a parsley” (This was quoted from old Japanese 

   poet, to express misfortune on Her Majesty indirectly.)
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   There was a man called Suketada who served as a secretary. He was 

   bad-mannered and had a rude way of talking so nobody like him. They called him 

   “rude boy” and they made fun of him by singing a song of his rudeness.  One day, 

   His majesty started to play this song when I served by the side. I asked His Majesty 

   to play louder but His Majesty said, “Well, he would hear if I play louder.” and kept 

   playing softly.  After a while His majesty changed the place. His Majesty said, 

   “Let’s play it now. That man is not around here.” and started playing louder for  

   me. It was wonderful.

 This is a reminiscence of the event of Emperor Ichijou’s playing a flute. It was about the 

day of the ceremony of the 100th day after the birth of the prince (Momokanogi). It was during one 

of the ceremonies after the birth of a baby in aristocracy’s family. In this ceremony, they had a piece 

of a rice cake (Mochi) put into a baby’s month and let a baby practice the first baby food.  They 

believed that the rice cake had the power to help a child’s growth and they also had a ceremony 

in which they put a rice cake on a child’s head on new year’s day until the child grew up to 5 years 

old. The child mortality rate during Heian period was high (Harada, 2011, 66) and the daily            

practices to protect a child from evil spirits were quite popular among aristocracy such as throwing 

rice around the residence or shooting a bow without an arrow at midnight to exorcise evil spirits. 

 The Emperor had moved to the residence of Ichijou temporarily since the court had been 

damaged by fire in the previous year. The residence of Ichijou seems to be the typical residence 

of the aristocracy in Heian period called Shindenzukuri which has the main building in the center 

and a building in the North with connecting bridges. It usually has a pair of buildings in the East 

and West and the garden which expressed the beauty of nature with flowers, trees, a pond, a stream 

or even a small mountain for having cultural activity such as a poetry or music party. The skill in 

playing musical instrument was one of the basic educations which was required in aristocracy,      

the same as composing poetry in Chinese. The flute was a popular instrument among male               

aristocracy. Sei Shounagon referred to the flute as the most fashionable instrument for men and a 

man with flute was always attractive in the article number 207.

 The beautiful sound of the flute echoed endlessly in the warm peaceful day and the ladies 

gazed at them through the blind. It is a poetic and beautiful scene. The Empress probably listened 

to the flute with the court ladies but there was no description about the appearance of the Empress 

in this article, in spite of the fact the day was peaceful and should be the Empress’s happiest day 

after her father died. Later part is the episode which tells about the Emperor Ichijou’s character and 
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good relationship with Sei Shounagon. The absence or loss described by the Empress Teishi in 

the article is a common feature of the articles about the event which happened after her father, the 

regent Michitaka’s death, and it gave the impression that the situation of the Empress was getting 

serious and talk was avoided about the subject.

 After 5 days, the ceremony of the 100th day after the birth of the prince, Michinaga, in the 

position of the Senior Minister of State which is the highest at that time, declared that he had his 

daughter ascend the Empress, alleging that the Empress Teishi once had become a Buddhist nun 

and had a problem joining a holy ritual in the imperial court. (Mitamura, 1980, 38)

 When Teishi’s father, Michitaka approached to have Teishi ascend the Empress (Kougou) 

in order to elevate his status in 990, the title of the Empress (Kougou), the Empress Dowager 

(Koutaigou) and the Grand Empress Dowager (Taikoutaigou) had been all held by previous           

Emperors’ wives. At that time, the Empress was called by two names, one was “Kougou” which 

was taken from the title of the Empress, the other was “Chuuguu” which was taken from the name 

of the office “Chuuguushiki” which served for the Empress. Both of  “Kougou” and “Chuuguu” were 

generally used to address the Empress. Michitaka insisted that the title of the Empress must belong 

to the present Emperor’s wife, and established a new title “Chuuguu” for his own daughter Teishi. 

After he had Teishi ascend the “Chuuguu” Empress, he ascended the regent for the young              

Emperor and had the power of governing in his hand. At this time, “Chuuguu” belonged to present 

Emperor’s wife, Teishi and “Kougou” belonged to retired Emperor Enyu’s wife, Jyunshi. 

 Following the precedent which was set by Teishi’s father, Michinaga had Shoushi ascend 

the “Chuugu” Empress, title for the present wife, pushing Teishi off to the ”Kougou” Empress which 

was nominal title. The “Chuguu” Empress Shoushi entered to the residence of Ichijou and stayed 

there as the first wife, then Teishi got back to her residence (Sanjounomiya), the residence of the 

aristocracy where she gave birth to the prince.

 The event of  the Shoushi’s ascending the Empress (Chuuguu) wasn’t told in Makurano 

Soushi, in the same way that the negative event after the father’s death, but it must have been the 

hardest time for the the Empress Teishi and her ladies. In article number 225, 226 and 227, Sei 

Shounagon wrote articles about the Empress Teishi a few months later from the Shoushi’s ascending 

the Empress. She quoted poetry which was composed  by the Empress Teishi in these articles to 

express the Empress’s feelings. Instead of describing the conversation or detail about the Empress’ 

appearance, she described how they spent the 5 th day of the 5 th month (Tango) festival in quiet 

residence (Sanjounomiya). In number 225, The Empress composed poetry about the glamorous 
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party in the imperial court. “On the day everybody’s busy with flowers and butterflies, you understand 

the feeling in my heart”  (the translation from Japanese poetry in article number 225)

 In the number 226, As the Empress Teishi’s nanny who had been served since she was a 

baby left her to Kyusyu island, the Empress gave her plenty of fans as a farewell gift and wrote 

poetry on one of them. She compared the sadness in farewell, and the hard situation which she 

was in to the depressing rain.  “You are going to move to  Hiyuuga in the sunshine but remember 

that I am crying in the depressing rain.” (the translation from Japanese poetry in article number 226)

 In number 227 , After Sei Shounagon left for the temple to stay for a short period, the      

Empress sent a letter containing poetry which expressed serious loneliness. “Every time I hear the 

evening bell from a temple near a mountain, I have emotional pains of missing you” (the translation 

from Japanese poetry in article number 227)

 Though Sei Shounagon never expressed the feeling of “Ahare”, the feeling of pathos, such 

as sadness or helplessness during the situation which the Empress Teishi got involved in, it is only 

seen in these articles which described the event a few months before The Empress Teishi passed 

away. (Kawatou, 2005, 7-8)

The Example List Group

 In the example list group, she compiled a list of examples according to the topic. It shows 

Sei Shounagon’s personal taste, a part of daily life and culture in Heian period. The article is well 

described in detail by her keen observation based on feeling of “Wokashi”. 

 Article No. 155 (Matsuo & Nagai, 1974)

   Cute things

   A baby’s face which someone draws on a small fruit.

   A baby sparrow which comes to me when I make the sound of a mouse.

   The way the baby, about 2 or 3 years old takes a close look at some dust and  

   picks it upwith his little fingers then shows it to an adult when he crawls in a

   hurry on the floor. 

   The way the girl with bob hair stares at something as she tilts her head and lets 

   her fringe cover her eyes.

   A boy from high-ranking aristocracy walking in formal dress.

   A baby who is fallen asleep in the crook of an arm. Furnishing goods for dolls.

   A little lotus leaf taken from the pond.
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   All little things are cute.

   A fat baby with light skin about 2 years old crawls around, putting on a big and

   thin purple clothes with a strap to adjust the size. A child walking in very short 

   clothes with large sleeves is also cute.

   A boy about 8, 9 or 10 years old reads aloud in a child voice.

   A chick with long legs and white fluffy feathers which looks like she is wearing 

   a short clothes keeps on cheeping as she follows someone back and forth. Chicks

   walking with a parent are also cute.

   A baby duck.

   A glass vase.

 The examples in this list are mainly children or baby animals. She seems to love children 

and has very good observations of them. Bobbed hair was the general hair style for young girls. 

They kept their hair short until they grew up to 8 years, then they started to grow their hair long. 

Adult female aristocracy usually let their hair grow down to the feet since they considered the hair 

represented the beauty of a woman. 

 When sons of the high-ranking aristocracy grew up to be 10 years old, they were allowed 

to visit the Emperor’s residence to learn manners in imperial court. They wore formal attire, the same 

as adults. The boy she referred to must be one of them. Aristocracy’s children learned the basic 

skill of writing Hiragana, playing musical instruments, and Japanese poetry, and boys also learned 

Chinese poetry since Chinese characters were used in formal documents, the skill of reading and 

writing were required by male aristocracy. The boy in this article might be reading aloud a Chinese 

poetry.

     Article No. 25 (Matsuo & Nagai, 1974)

   Annoying things

   A visitor starts talking endlessly when I am busy. If it is a person of low rank, 

   I will just  send them away. But if it isn’t, it will not be that easy. It is quite annoying.

   A wisp of hair dipped in ink.

   An inkstick that has a piece of stone mixed in makes a bad noise when I grind 

   on the   inkstone.

   An exorcist who recites a spell in a very sleepy voice. Once we had an urgent 

   sick person then we called the exorcist to get the evil spirit away. But he was absent
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   so we had to look for him around and it took a very long time. Finally we found  

   him and took him to the sick person. He settled down and started reciting a spell 

   in very sleepyvoice. I thought that he had fought with evil spirits lately so he had

    got tired.

   A person who is not especially talented gives a smug grin as she tells something 

   not special. It is quite annoying.

   A person who sits next to the brazier and flips the hands over above it. He must 

   be too old to be shy. He would put the feet on the edge of the brazier and rubs his feet 

   then starts talking. He would use a fan to blow the dust before he takes a seat next to 

   other people and settles down awkwardly in a wrong manner. This must be the

   behavior  of a person in worthless rank but I have actually seen a person in good 

   rank called  Shikibunotaifu act like this.

   A drunk man who talks a loud, rubs around the mouth, touches the beard if he 

   has one, offers another cup of Sake, It is absolutely annoying. Says “Drink more.” And 

   shudders his body, shakes his head, has his mouth loosely opened, and starts

    to sing a children’s song or something. I have seen an admirable person in high 

   rank act like  this. It is not acceptable at all. 

   A person who is envious, always tells a tale of woe, gossips about someone, 

   is keen to know even a little thing and holds a grudge if it isn’t told, then always acts

   like they know everything about everything. Quite annoying.

   A child starts crying when I ask. 

   A number of Crows fly and caw around. 

   A dog barks at the man who is hiding to see the woman in a secret relationship.  

   A man starts snoring after hiding in the closet. A man wearing a formal tall hat 

   when he visits the woman then hits the hat on something and makes a noticeable

    sound. Annoying.

   A man who makes a rustle as he ducks under the rattan blind hanging at the 

   entrance to the room. It’s annoying. If the rattan blind has a fringe on it, it will make 

   a louder sound but, if he carefully lifts it up, it will not make a sound at all. Even  

   a paper  slide door makes a sound if treated roughly. Annoying.

   The buzzing of a mosquito. When I am about falling asleep, it always flies over  

   my face and introduces herself in a sad small buzzing voice. Quite annoying.
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   A person in an ox carriage with bad noise from the wheel. It is quite annoying.  

   He must be deaf. If I were in that cart, I would curse the owner of the carriage.

   A person who interrupts me when I tell a story. It doesn’t matter if it is a child or  

   an adult, all intrusive people are quite annoying,

   A running rat.

   Once I let children come into my room and play. I treated them quite nicely and  

   let them take a look around and they behaved nicely. Later, they were used to visiting

    my room and visit quite often, then always made a mess with my belongings. Quite 

   annoying.

   Once the person whom I hated and didn’t want to see at work or home visited me. 

   I pretended to be asleep because I didn’t want to see him. The maid came to call  

   me. She looked at me with amazed eyes and shook me roughly. Quite annoying.

   A newly arrived court lady advised someone with known-it-all face.

   A man sneezes when he mumbles a spell.

   A man who is not the head of the family sneezes loudly. 

   Fleas are quite annoying. They jump around under the clothes then try to push up. 

   A howling of dogs followed by another howling. It sounds like a sinister spell.

   A person who never closes the door.

 This is a long list, mostly of the people in bad behavior who annoyed her by displaying 

improper behavior. Since she was highly educated and learned good manners, she couldn’t       

overlook a bad-mannered or careless people. Noises also strongly annoyed her since it was against 

the slow and elegant style of the time. The article could be taken as negative complaining list but 

it isn’t. Her description is comical and cheerful, and it probably draws chuckles as you read on 

because some examples in this list are very familiar in the present time. She criticized improper 

behavior of people in good rank. I felt that she overreacted a little to the man for the bad manner 

of warming his hands and feet but it was probably the way they should not behave. She also referred 

to the drunk man with good observation and let us know the drunk man is the same no matter when 

or where. 

 Exorcism and fortune telling were very popular in aristocratic society in Heian period and 

had a big influence on their life. As in the example, they believed the reason they got sick or had 

bad luck was the work of evil spirits and to avoid these evil spirits they followed fortune telling in 

every move of their daily life. They decided the day for the ceremony, meeting people, visiting 
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somewhere or even taking a bath by fortune telling. They often had the instruction called “Imibi”, 

or forbidden day in English, they had to shut the gate of the residence and stayed inside for days 

or weeks, canceling all activities no matter who they were.

 She referred to the ox carriage with the loud noise. Aristocracy used the ox carriage as 

transportation in Heian period. They dressed up the carriage to show their authority and wealth. 

There was a code for the decoration of an ox carriage depending on the owner’s rank and the     

occasion. The noisy carriage was not only annoying but also could damage their reputation. In 

Japan, a horse was never used to carry the carriage until Japan adapted Western culture in the 

19th century.

 In Heian period, aristocracy was in polygamy. They generally didn’t live with the wives and 

visited in a wife’s residence at night. They didn’t need to hide if he visited his wife at all, but it seemed 

that sometimes they visited someone in secret. She described some example of unstylish visiting 

of a clumsy man in an humorous description.

 Article No. 39 (Matsuo & Nagai, 1974)

   Elegant things

   The layered look which is put a transparent white clothes over light purple clothes.

   An egg of a wild goose.

   Shaved ice with Amazura syrup in a new metal bowl.

   A crystal Buddhist rosary.

   Wisteria flowers.

   A plum flower which is covered by snow.

   A very cute child eating a berry  

 This is a short but impressive list which is filled with elegant and rare things. The elegant 

layered look in this list is girl’s attire for summer time for the high-ranking aristocracy. Light purple 

was a special color and used only for high-ranking people. The wild goose was generally popular 

for its beautiful figure during flight. Since it was a migratory bird for the winter, it would be very rare 

to see its egg in Japan. It is a big surprise that they enjoyed shaved ice 1000 years ago but it was 

only for special occasions for special people. 

 Since the early centuries, they used the ice house (Himuro) to keep ice through year.        

They built the ice house in a cave or under the ground and stored the ice in the winter and used 

the ice in the summer. During the Heian period, there were 6 ice houses around the capital Heiankyo, 

or Kyoto, and 4 ice houses in the rural areas. They were under the control of the government and 
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provided the ice in the hot and humid summer to the imperial family and high-ranking aristocracy. 

The Amazura syrup which was put on the shaved ice in this article was also rare and valuable 

because of its low production. The sweetener was hard to find since the sugar was not yet                 

imported to Japan at that time. 

Conclusion 
 In Heian period, Japanese culture developed independently from Chinese influence.             

Hiragana, or Japanese characters, were created and it brought drastic developments in writing. 

Female aristocracy started to compose poetry and stories in their own language using Japanese 

characters. As the background of the developments in writing, the political marriage was common 

practice in aristocracy. They married their daughters to higher rank aristocracy in order to elevate 

their status and provide them an education and good skills in cultural activity. The Empress Teishi’s 

marrying to the Emperor was good example of the political marriage, there were strong power 

struggle to the position of the regent among high-ranking aristocracy. In order to boost the reputation 

and the presence of young Empress at 14 years old, Sei Shounagon and other court ladies which 

had high education and a skill of the cultural activity were hired to the Empress.

 The features of her writing seen in Makurano Soushi were those of an excellent sense of 

beauty and a keen observation which was based on the feeling ”Wokashi” and a good ability in 

expression when she presented the impression of the beauty in short words, in the same way in 

composing Japanese poetry. These features made her writing distinguished and outstanding.

  In the articles reminiscence group she described the prosperous time of the Empress 

Teishi and her family with her love and respect. Since the Empress’ father died in 950 the situation 

all changed and her family experienced a big down fall, but it was not told in Makurano Soushi. In 

the article after father’s death, she described the episode of the Emperor Ichjou or high-rank male 

officers more frequently and the Empres Teishi came to have less presence in the article. Some 

episodes of the ladies gave a cheerful atmosphere, but the Empres Teishi gradually faded away 

from the articles. Sei Shounagon skipped some important events which happened to the Empress 

Teishi, such as the death of her father, her entering the role of Buddhist nun, or Shoushi’s ascending 

to the Chuuguu Empress because these events were not appropriate when the motivation was to 

reminisce and to record the prosperous time of the Empress Teishi.

 She described the comical and entertaining articles in her example lists. The motivation 

on the example lists could be entertain readers, to draw a smile, a chuckle or a laugh from the 
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reader. I think these articles were originally written in order to entertain the Empress Teishi and 

ladies who had to accept the changes after negative events, trying to cheer them up and provide 

positive feelings of laughter and smiles. 
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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาทักษะการเรียนรู เป นทีมของขาราชการครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร (2) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร และ (3) ประเมินหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครู

สังกัดกรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาทักษะการเรียนรูเปนทีมที่จําเปน

ของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ดําเนินการ 2 สวน คือ 1.1) การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญไดแก       

ผูบริหารและขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 คน 1.2) การสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับองคประกอบของทักษะการเรียนรูเปนทีมขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยาง 413 คน

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม โดยนําผลที่ไดในขั้นตอนที่ 1มาใชในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม และ

ใหผู ทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 6 คน ตรวจสอบคุณภาพดานความเหมาะสมและ                 

ความสอดคลองขององคประกอบโครงรางหลักสูตร   ขั้นตอนที่ 3 ประเมินหลักสูตรโดยนําหลักสูตรฝกอบรม

ไปทดลองใชกับขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คน

 ผลการวิจัยพบวา (1) ทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครู มี 4 ดานไดแก ทักษะการกําหนด    

เปาหมายและการวางแผนการเรียนรูเปนทีม ทักษะภาวะผูนําของสมาชิกทีม ทักษะการปฏิสัมพันธและ         
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การเรียนรูรวมกัน และทักษะการประเมินผลการเรียนรูเปนทีม (2) ผลการประเมินโครงรางหลักสูตรพบวา        

มคีวามเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากท่ีสดุ และโครงรางหลกัสตูรมีความสอดคลองกันทกุองคประกอบของ

โครงรางหลักสูตร (3) ผลการทดลองใชหลักสูตรแบบกลุมตัวอยางเดียวทดสอบกอนและหลังการทดลอง        

พบวา คะแนนเฉล่ียของทักษะการเรียนรูเปนทีมของผูเขารับการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรมอยางมี      

นยัสําคัญทางสถติทิีร่ะดับ 0.05 และผูเขาอบรมมคีวามพงึพอใจตอการใชหลักสูตรฝกอบรมอยูในระดบัมากทีส่ดุ

คําสําคัญ
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม   ทักษะการเรียนรูเปนทีม

Abstract
 In this dissertation, the researcher is concerned with (1) the team-learning skills of government 
teachers under the jurisdiction of the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) in addition to 
describing and analyzing (2) a team-learning skills enhancement training program for these teachers 
developed by the researcher. Finally, furthermore,  the researcher evaluates (3) this training           
program.  The research procedure was divided into three phases as follow:  Phase 1: Study on 
team learning skills necessary to be a government teacher under  the jurisdiction of the Bangkok 
Metropolitan Administration. This phase included two following steps: 1.1) Interview of the ten key 
informants including administrators and government teachers under the jurisdiction of the Bangkok 
Metropolitan Administration. 1.2) Opinion survey on the component of team learning skills of the 
government teachers under the jurisdiction of the Bangkok Metropolitan Administration. This step 
used 413 people for the sample.  Phase 2: Training Program development by bringing the results 
obtained from phase 1 in order to develop the training curriculum. The component of the curriculum 
draft was tested by the six experts on training program development to find out the appropriateness 
and internal congruence.  Phase 3: Program evaluation by implementing the training program with 
20 government  teachers under the jurisdiction of the Bangkok Metropolitan Administration.
 The research findings showed that: 1) Team learning skills of the government  teachers 
were comprised of 4 aspects including skill of the goal setting and collaborative study planning, 
skill of leadership of the team members, skill of interaction and knowledge sharing and skill of 
evaluating team-based learning outcomes. 2) Data from the experts’ assessment of the training 
program were at high level in terms of appropriateness. Moreover, the training draft was found 
consistent in every components and 3) The result of the program trial obtained from pre and posttest 
with one sample group revealed that the average score of team-based learning outcomes of the 
trainees after the training was higher than before the training, significantly different at 0.05 level and 

the trainees were satisfied with the program at the highest level.
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บทนํา
 บทบาทของครูกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในสภาพของสังคมโลกเปนการเรียนรูสมัยใหมที่มิใช

เพียงเพ่ือใหเกิดความรูแตเปนการเรียนเพ่ือใหเกิดทักษะท่ีเรียกวาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (21St  

Century Learning Skills) มีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะที่ซับซอนชุดหนึ่ง เพื่อใหเขาไปมีชีวิตอยูในโลก

ทีต่อไปจะเปล่ียนไปอยางไร ไมมผีูใดสามารถทํานายลวงหนาได  ในยุคสมยันีจ้งึเปนยคุของการสรางภมูคิุมกนั

ใหเด็กไทยอยูรอดปลอดภัย ยืนอยูในสังคมไทย และสังคมโลกไดอยางมีความสุข (พิมพันธเตชคุปต และ         

พเยาว ยินดีสุข, 2557,1) ผลการศึกษาปญหาคุณภาพการจัดการศึกษาของพศิน แตงจวง (2554, 18 ) พบวา 

เกิดจากระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่ขาดเอกภาพอยางแทจริง แมวาพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาต ิพ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กาํหนดใหกระทรวงฯ กระจายอํานาจ

การบริหารและการจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใน  

เขตพืน้ทีโ่ดยตรงเพ่ือใหสถานศึกษามอีสิระในการบริหารจดัการตามหลกัของการใชโรงเรียนเปนฐาน (School-

Based Management: SBM) ซึ่งคาดหวังวาจะเปนการสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษา สามารถจัดการ

ศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานและสามารถพัฒนาอยางตอเนื่องทําใหครูในสถานศึกษาทุกแหงตาง

ตองปฏิบัติหนาที่อื่นทั้งมีความเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนควบคูไปดวย

 ดวยเหตุดังกลาวนี้ลวนเปนการรับภาระนอกเหนือจากการสอนทําใหครูตองประสบกับปญหาตางๆ 

เชนละเลยการเตรียมการสอนหรือขาดสอน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา (สํานักงาน

เลขาธกิารสภาการศกึษา, 2557, 14) ประกอบกับผลจากการวเิคราะหปจจยัทีส่งผลกระทบตอการจดัการศกึษา

ของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่จัดทําขึ้นเพ่ือพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2558 

(กรุงเทพมหานคร สํานักการศึกษา กลุมนโยบายและแผนการศึกษา, ม.ป.ป., 2) พบวา จุดออนและอุปสรรค

ตอการจัดการศึกษาไดแก การขาดแคลนบุคลากร และมีจํานวนบุคลากรท่ีมีทักษะภาษาตางประเทศ        

(ภาษาอังกฤษ) ไมเพียงพอ ครูมีภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากการสอนเปนจํานวนมาก ทําใหมีผลกระทบ       

ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน สวนปจจัยท่ีสงผลทางบวกไดแก การที่บุคลากรทางการศึกษา       

สวนใหญมีความรูความสามารถและประสบการณ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีการศึกษาคนควา 

พฒันาตนเองอยางตอเนือ่งและเปนระบบ มคีวามรวมมอืรวมใจในการทํางานเปนทมีทีเ่ขมแขง็ ซึง่ปจจยับวก

นี้เองนํามาสูการแสวงหาแนวทางแกปญหาที่เกิดขึ้นดวยการวิจัยครั้งนี้

 จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการเรียนรูเปนทีมพบวา การเรียนรูเปนทีมเปนหนึ่งในหาของวินัย           

5 ประการสําหรับพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ตามแนวคิด

ของเซงก้ี (Senge) อนัไดแกการคดิเปนระบบ (Systems Thinking) พลงัแหงตน (Personal Mastery) แบบแผน

ความคิด (Mental Models) การสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Building Shared Vision) และการเรียนรูเปนทีม 
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(Team Learning) (Senge, 2006, 6-10) การเรยีนรูเปนทมีมคีวามสําคัญเนือ่งจากการเรียนรูของแตละบคุคล              

ไมกอใหเกิดการเรียนรูขององคกรแตเม่ือสมาชิกทีมมีการเรียนรู จะพัฒนาไปเปนระบบยอยของการเรียนรู       

ในองคกร ดังนั้นการเรียนรูขององคกรจะตองเริ่มจากการเรียนรูของทีมซึ่งเปนการเรียนรูแนวคิดหลักการและ

วิธีการทํางานรวมกันโดยถายทอดความคิดซึ่งกันและกันจากการสนทนา มีการแสดงความคิดเห็นของตนให

ผูอืน่ไดทราบและไดซกัถาม มกีารอภิปรายเพือ่ใหมกีารเสนอความคิดท่ีแตกตางและนําความคดิท่ีดทีีส่ดุไปใช

ในการตดัสินใจ  เปนการแลกเปลีย่นขอมูลความคดิเห็นและประสบการณเพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกันของทีม

โดยจะตองลดส่ิงทีก่อใหเกดิอทิธพิลครอบงาํความคิดของสมาชิก  การเรยีนรูรวมกันเปนทมีตองมีการประสาน

ไปในทิศทางเดียวกัน

 จากการศึกษาแนวความคิดเกีย่วกบัการเรียนรูเปนทมีจากนกัวชิาการทานอืน่ ผูวจิยัสรปุวา  การเรยีนรู

เปนทีมหมายถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกในทีมท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรูของทีมเม่ือ                

ฝกปฏิบัติการเรียนรูเปนทีมจะทําใหเกิดทักษะการเรียนรูเปนทีม ประกอบดวยความสามารถในการกําหนด

เปาหมายและวางแผนการเรียนรูรวมกนัเพือ่ใหสมาชกิทมีเขาใจในทิศทางเดียวกนัซึง่จะสงผลตอการรวมแรง

รวมใจกนัทาํงานหรอืเรยีนรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายทีก่าํหนด ความสามารถในการปฏสิมัพนัธและเรยีนรูรวมกบั  

ผูอื่น การขจัดขอขัดแยงรวมกันโดยการใชทักษะการสนทนา (Dialogue) และการอภิปราย (Discussion) 

แสดงความคดิเหน็ในมมุมองทีแ่ตกตาง  ความสามารถในการทํางานเปนทมี และความสามารถในการประเมิน

ผลการเรียนรูเปนทีม (วราภรณ ผองสุวรรณ, 2553,119 ; สายพิณ สีหรักษ, 2551, 62 ; Decuyper, Dochy & 

Bossche, 2010,116-117 ; Knapp, 2010, 285-299 ; Marquardt, 2011, 37 ; Senge, 2006, 11) ซึ่งหาก

ไดมกีารนํามาพฒันาใหกบับุคลากรจะสงเสริมใหบคุลากรมีการพฒันาตนเอง พฒันาทมีและนาํไปสูการพฒันา

ประสิทธิภาพในการทํางาน พัฒนาการเรียนรูจากระดับบุคคล ไปสูการเรียนรูเปนทีมและการเปนองคการ    

แหงการเรียนรู

 การพัฒนาบคุคลดวยการฝกอบรมเปนเคร่ืองมอืชวยเสริมสรางทกัษะท่ีจาํเปนสําหรับการปฏิบตังิาน 

โดยพัฒนาการเรียนรูในระดับบุคคล (Individual Learning) และการเรียนรูเปนทีม (Team Learning)                

(ชูชัย สมิทธิไกร, 2556, 208) เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะและเจตคติที่ดีตอการทํางานในองคกร

ตางใหความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลองกับความตองการสําหรับการปฏิบัติงาน            

ในหนาท่ีตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและประสิทธิภาพในการทํางานขององคกร  สํานักงานเลขาธิการสภา    

การศึกษาแหงชาติ (2556, 28) โดยสมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธนและคณะไดทําการศึกษาเร่ือง การวิจัยและ      

พฒันารปูแบบการพัฒนาครแูละผูบรหิารสถานศึกษาแบบใชโรงเรยีนเปนฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก  ในประเด็น

เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาพบวา กระบวนการพัฒนาโดยการใชการฝกอบรม

โดยตรง (Direct Training) ดานหลักสูตรมอียูในระดบัมาก โดยเฉพาะอยางยิง่เมือ่ครูและผูบริหารสถานศึกษา

ภายหลังเขารับการฝกอบรมแลว ไดนําไปใชประโยชนและแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในโรงเรียนแสดงใหเห็น

วาครูและผูบริหารใหการยอมรับการฝกอบรมและการเรียนรูรวมกัน
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 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีม      

ของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครเพ่ือศึกษาทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร แลวนําผลการศึกษามาใชในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรู

เปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะชวยเพ่ิมประสิทธิผลของทีมและชวยแกปญหา                 

การจัดการเรียนการสอนโดยใหครูพัฒนาการเรียนรูเปนทีมโดยแลกเปลี่ยนความรูและแบงปนประสบการณ

การทํางานและสามารถบูรณาการความรูที่ไดจากสมาชิกทีมนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ      

พัฒนาคุณภาพของผูเรียน

วัตถุประสงค
 1.  เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร

 2.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร

 3.  เพื่อประเมินหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร

วิธีการวิจัย
 งานวิจัยนี้เปนแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้น

ตอน ดังนี้

 1.  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครเปน              

การศึกษาเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ดําเนินการเปน 2 สวนดังนี้

  1.1 การสัมภาษณผู ใหขอมูลสําคัญไดแกผู บริหารและขาราชการครูในโรงเรียนสังกัด         

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 10 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การวเิคราะหขอมูลใชการวเิคราะห

เนื้อหา (Content Analysis) จากการสัมภาษณและจัดกลุม (Categorized) ขององคประกอบการเรียนรู          

เปนทีม เปนรายดานและรายขอแลวนําไปสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของทักษะ        

การเรียนรู เปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหผู เชี่ยวชาญยืนยันคําตอบอีกครั้ง                  

สถิติวิเคราะหขอมูลคือคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทล

  1.2  การสาํรวจความคิดเหน็เกีย่วกบัองคประกอบของทักษะการเรียนรูเปนทมีของขาราชการครู

สังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากรในการวิจัยไดแก ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติ      

การสอนในระดับ ค.ศ. 1 - ค.ศ. 3 ซึ่งโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแบงเขตการศึกษาออกเปน 6 กลุม ไดแก         

(1) กลุมกรงุเทพกลาง (2) กลุมกรงุเทพใต (3) กลุมกรงุเทพเหนอื (4) กลุมกรงุเทพตะวนัออก (5) กลุมกรงุธนเหนือ 

และ (6) กรุงธนใต รวมขาราชการครูทั้งส้ิน 11,848 คน กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแกขาราชการครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร ใชการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชตารางของ Yamane 
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(1960, 1088-1089) ไดจาํนวนตวัอยางเทากบั 390 คน โดยสุมจากโรงเรยีนในสังกดักรุงเทพมหานครท้ัง 6 กลุม

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของทักษะการเรียนรูเปนทีม

ของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครสรางจากการวิเคราะหเนื้อหาและสรุปผลจากการสัมภาษณ                     

ผูเช่ียวชาญในสวนท่ี 1.1สถิตทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูลสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถามใชสถิตคิาความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) วิเคราะหขอมูลองคประกอบของทักษะการเรียนรูเปนทีมใช         

คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ขอมูลองคประกอบของทักษะการเรียนรู

เปนทีมท่ีมีคะแนนคาเฉล่ียความจําเปนในระดับมากที่สุด ผูวิจัยจะนํามาใชเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนา

หลักสูตรในขั้นตอนที่ 2 ตอไป

 2.  ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เปนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับผลท่ีไดจาก           

การศึกษาองคประกอบทักษะการเรียนรูเปนทีมที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 โดยผูวิจัยสรางโครงรางหลักสูตร แลวนํา

ไปใหผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 6 คน ตรวจสอบคุณภาพดานความเหมาะสมและ            

ความสอดคลองขององคประกอบหลักสูตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ      

ใชสถิติดัชนีความสอดคลอง หลังจากนั้นผูวิจัยนําขอมูลจากการประเมินโครงรางหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิ

มาปรับปรุงแกไขเพื่อใหไดหลักสูตรฝกอบรมที่มีความเหมาะสมและสมบูรณมากยิ่งขึ้น

 3.  ขัน้ตอนที ่3 ประเมนิหลกัสตูรฝกอบรมเปนการนาํหลกัสูตรทีผ่านการปรบัปรุงแลวไปทดลองใชกบั

ขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน โดยใชรูปแบบการทดลองแบบ            

กลุมเดียวทดสอบกอนและหลังการทดลอง (The One Group Pre-Test and Post-Test Design) เพือ่วัดทักษะ

การเรยีนรูเปนทมีกอนและหลงัการฝกอบรม การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมใชเวลา 3 วนั  รวมท้ังส้ิน 18 ชัว่โมง

โดยวิทยากรเปนผูเช่ียวชาญตามเนื้อหาสาระใหความรูและจัดกิจกรรมการอบรมดวยกระบวนการกลุม          

สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลูมดีงันี ้ 1) การเปรยีบเทยีบความแตกตางของคะแนนคาเฉล่ียของทกัษะการเรยีนรู   

เปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครโดยใชสถิติ t test (Dependent Samples) ระหวางคาเฉลี่ย

ของคะแนนกอนการใชหลักสูตรอบรมและหลังการใชหลักสูตรอบรม  2) การประเมินความพึงพอใจตอการ  

ใชหลกัสตูรตามความคดิเหน็ของผูเขาอบรม ใชแบบประเมินความพงึพอใจตอหลักสูตรฝกอบรม กาํหนดเกณฑ

ความพึงพอใจตองอยูในระดับ 3.50 ขึ้นไป

ผลการวิจัย
 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้

 1.  ผลการศึกษาทักษะการเรียนรูเปนทีมที่จําเปนของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครแบงออก

เปน 2 สวน ไดแก

  1.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและความจําเปนในการพัฒนาทักษะการเรียนรูเปนทีมของ

ขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญในรอบที่ 1 และการสอบถาม



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 256082

ความคิดเห็นในรอบที่ 2 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาทักษะการเรียนรูเปนทีมมีองคประกอบรายดาน   

4 ดานไดแก (1) ดานการกําหนดเปาหมายและการวางแผนการเรียนรูเปนทีม (2) ดานภาวะผูนําของสมาชิก

ทีม (3) ดานการปฏิสัมพันธและการเรียนรูรวมกัน และ (4) ดานการประเมินผลการเรียนรูเปนทีม

  1.2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของทักษะการเรียนรูเปนทีมของ

ขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครพบวาขาราชการครูมีความคิดเห็นวาองคประกอบของทักษะการเรียนรู

เปนทีมประกอบดวย (1) ทักษะการกําหนดเปาหมายและการวางแผนการเรียนรูเปนทีม (2) ทักษะภาวะผูนํา

ของสมาชกิทมี (3) ทกัษะการปฏิสมัพันธและการเรียนรูรวมกนัและ (4) ทกัษะการประเมนิผลการเรยีนรูเปนทมี

 2.  ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัด

กรุงเทพมหานครแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ผลการสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ซึ่งเปนการนําผล

ทีไ่ดในข้ันตอนท่ี 1 มาใชเปนเปนแนวทางในการสราง ไดสวนประกอบของโครงรางหลกัสตูร ไดแกสภาพปญหา

และความจําเปนของหลกัสตูรฝกอบรม จดุมุงหมายของหลักสูตรฝกอบรม และหนวยฝกอบรม ซึง่ประกอบดวย 

6 หนวยฝกอบรม ไดแก หนวยฝกอบรมท่ี 1 การเรียนรู เปนทีมกับการพัฒนางานของขาราชการครู                    

หนวยฝกอบรมที่ 2 การกําหนดเปาหมายและการวางแผนการเรียนรูเปนทีม หนวยฝกอบรมที่ 3 การพัฒนา

ภาวะผูนําของสมาชิกทีม หนวยฝกอบรมท่ี 4 การปฏิสัมพันธและการเรียนรูรวมกัน หนวยฝกอบรมท่ี 5             

การพัฒนาการเรียนรูเปนทีมสูการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และหนวยฝกอบรมท่ี 6 การประเมินผล     

การเรียนรูเปนทีมแตละหนวยการอบรม ประกอบดวย สภาพปญหาและความจําเปนของหนวยการอบรม     

จดุประสงคการเรียนรู แผนการฝกอบรม ประกอบดวยสวนประกอบยอย ไดแก   หวัขอเน้ือหาฝกอบรม กจิกรรม

การฝกอบรม สื่อประกอบการอบรม การวัดและประเมินผล สวนที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของโครงราง

หลักสูตรฝกอบรม พบวาโครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดบัมากถงึมากทีส่ดุ และโครงรางหลักสูตร

มีความสอดคลองกันทุกองคประกอบ

 3.  ผลการประเมินหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร สรุปผลเปน 2 สวนดังนี้

  3.1 ผลการประเมินทักษะเกี่ยวกับการเรียนรูเปนทีมของผูเขารับการอบรมตารางที่ 1  แสดง

การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยของทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัด 

กรุงเทพมหานครกอนการใชหลักสูตรอบรมและหลังการใชหลักสูตรอบรม
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ตารางที่ 1

เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนคาเฉล่ียของทักษะการเรียนรู เปนทีมของขาราชการครูสังกัด

กรุงเทพมหานครกอนและหลังการฝกอบรม

   จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินทักษะการเรียนรูเปนทีมของผูเขารับการอบรมพบวา

คาเฉลีย่จากการประเมนิทกัษะการเรยีนรูเปนทมีหลังจากฝกอบรมในภาพรวม เทากบั 4.46 ซึง่สงูกวาคาเฉล่ียจาก

การประเมนิทกัษะการเรียนรูเปนทมีกอนการฝกอบรมทีม่คีาเทากบั 4.00 อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

  3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชหลักสูตรฝกอบรมของผูเขาอบรม ประเมิน             

ภายหลงัการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมพบวา คะแนนเฉลีย่ระดับความพงึพอใจตอการใชหลักสูตรฝกอบรม   

ตามความคิดเหน็ของผูเขาอบรมโดยรวมอยูในระดบัมากทีส่ดุ (X =  4.65, S.D. = 0.33) เมือ่พิจารณารายดาน

พบวาทกุดานมคีะแนนเฉล่ียความพงึพอใจอยูในระดบัมากทีส่ดุ โดยดานกจิกรรมการฝกอบรมมคีะแนนเฉล่ีย

ระดับมากที่สุด (X =  4.80, S.D. = 0.26) รองลงมาคือดานเนื้อหาสาระและดานปจจัยสนับสนุน (X = 4.68, 

S.D. = 0.41 และ 0.33)  ดานสือ่ประกอบการอบรม (X = 4.58 , S.D. = 0.44) และดานการวดัและประเมนิผล 

(X = 4.53 ,  S.D. = 0.53) และทุกดานมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑความพึงพอใจที่กําหนดไวคือไมตํ่ากวา 

3.50

อภิปรายผลการวิจัย
 1. การศกึษาทักษะการเรยีนรูเปนทีมของขาราชการครสูงักัดกรงุเทพมหานคร  จากการศกึษา          

องคประกอบของทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครมี 4 ดาน ไดแก ดานการ

กาํหนดเปาหมายและการวางแผนการเรียนรูเปนทีม ภาวะผูนาํของสมาชิกทีม การมีปฏิสมัพันธและการเรียนรู

รวมกัน และการประเมินผลการเรียนรูเปนทีม แสดงใหเห็นวาเปนส่ิงจําเปนสําหรับขาราชการครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร ทีค่รูตองปรับเปล่ียนบทบาทใหมกีารสรางเครือขายการทํางานในลักษณะทมีงานมากยิง่ข้ึน

( )

 
  

 sig X  S.D. X S.D. 

1.  

 

3.68 0.61 4.37 0.49 -3.90* 0.000 

2.  3.98 0.58 4.45 0.55 -2.63* 0.012 

3.

 

4.19 0.52 4.54 0.43 -2.28* 0.028 

4.  4.17 0.56 4.46 0.50 -1.73* 0.092 

 4.00 0.49 4.46 0.44 -3.03* 0.004 
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สอดคลองกบังานวิจยั “แนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบัการเตรยีมความพรอมสูศตวรรษ ที ่21” (สาํนกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2557, 102) สรุปบทบาทของครูตอการสรางเครือขายความรวมมือระหวางครูโดย

ตองเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูคนเดียว” เปน “การรวมตัวกันของครูประจําการ”   (Professional  Learning 

Communities: PLC) เรยีนรูจากการทาํโครงการเปนทีมเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณการปฏิบตัหินาท่ีของครู 

เพ่ือประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาศิษยสอดคลองกับการที่สํานักการศึกษากรุงเทพมหานครที่มีการกําหนด  

เปาหมายหลักใหครูและบุคลากรการศึกษาตองมีความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน                  

ดานการศกึษาเพือ่ใหสามารถพัฒนาความรูและนําไปประยุกตใชในการปฏิบตังิาน การเรยีนรูทีเ่กิดข้ึนภายใน

องคกรและพฒันาองคกรไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูตามที ่Senge (2006, 6-10) ไดกลาววาการเรยีนรู

เปนทีมเปนหน่ึงในวินัย 5 ประการสําหรับการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  (Learning                     

Organization) สอดคลองกับ Decuyper, Dochy & Bossche (2010, 111) ที่อธิบายการเรียนรูเปนทีมวา           

มคีวามสาํคญัตอทมีเพราะทมีทีม่กีารเรียนรู (Learning Team) จะนําไปสูการเรยีนรูขององคกรซึง่เปนการเรยีนรู

แนวคิดหลักการและวิธีการทํางานรวมกันโดยถายทอดความคิดซึ่งกันและกันจากการสนทนา  มีการแสดง

ความคิดเห็นของตนใหผูอื่นไดทราบและมีการเสนอความคิดท่ีแตกตางและนําความคิดท่ีดีที่สุดไปใชใน        

การตัดสินใจซึ่งสอดคลองกับ Boon ;  Raes ; Kyndt & Dochy (2013, 359) ที่กลาววาการเรียนรูเปนทีมคือ    

การสรางและการเก็บรักษาความรูที่มาจากการแบงปน ซึ่งจะเสริมสรางการทํางานของทีมและยังเปน             

สวนประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดประสิทธิผลของทีม

 2. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครู

สังกัดกรุงเทพมหานครเนื่องจากผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาใชในการรางหลักสูตร 

ผลการประเมินโครงรางหลักสูตรพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด และมีความสอดคลอง

กับทุกองคประกอบซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Taba (1962, 422 ) ที่กลาววา องคประกอบของหลักสูตร

ประกอบดวย การกาํหนดจุดประสงค การเลือกเนือ้หาสาระและประสบการณการเรียนรู รปูแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรูที่มีความสอดคลองกัน ผลการประเมินความเหมาะสมใน   

ดานสภาพปญหาและความจาํเปนของหลกัสูตร จดุมุงหมายของหลกัสูตรเหมาะสมกบักลุมเปาหมายในระดบั

มากท่ีสดุ และมีความสอดคลองกัน เน่ืองมาจากผูวจิยัไดศกึษาสภาพความตองการจําเปนในการพัฒนาทักษะ

การเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครกอนการสรางหลักสูตร สอดคลองกับ Tyler 

(1949,17) ทีไ่ดเสนอไววาการต้ังจดุประสงคของหลกัสตูรตองมาจากการศกึษาขอมลูความคาดหวงัของสงัคม 

และคาดหวงัวาผูเรยีนควรมคีณุลกัษณะอยางไร สอดคลองกับ Taba (1962, 438)  ทีก่ลาววาตองมกีารวินจิฉยั

ความตองการ (Diagnosis of Needs) เพ่ือศึกษาความตองการและวินจิฉัยประสบการณ และความสนใจของ

ผูเรียนเพื่อมากําหนดเนื้อหาของหลักสูตร

  โครงรางหลักสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนนั้นสามารถนําไปทดลองใชไดอยางมีคุณภาพ ทั้งนี้อาจ      

เน่ืองมาจากผูวจิยับรูณาการรปูแบบการพฒันาหลกัสตูรตามแนวคดิของมารตุ พฒัผล (2558, 7-17) สดุารัตน 

ครุฑกะ (2550, 33-34) Taba (1962, 438) ที่ประกอบดวยขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร กลาวคือการศึกษา
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ขอมูลพื้นฐานเพื่อวิเคราะหสิ่งกําหนดหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรซ่ึงไดแกการจัดทําเอกสารหลักสูตร          

ที่มีความเช่ือมโยงตลอดแนว (Alignment) ระหวางจุดมุงหมายของหลักสูตร การจัดประสบการณเรียนรู        

การวดัและประเมนิผล โดยใชสารสนเทศและองคความรูทีไ่ดจากการวเิคราะหสิง่กาํหนดหลักสูตรการสอบทาน

คณุภาพหลกัสตูร (Curriculum Validation) และปรบัปรุงแกไข เปนการตรวจสอบคณุภาพของเอกสารหลักสตูร

โดยผูเช่ียวชาญและนําไปทดลองใชนํารอง (Pilot Study) เพ่ือใหมั่นใจวาหลักสูตรจะสามารถนําไปใชจริง      

ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. การประเมินหลกัสูตรฝกอบรมเพือ่เสรมิสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครู

สังกัดกรุงเทพมหานคร

  3.1 คะแนนเฉล่ียของทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครหลัง

ทดลองใชหลักสูตรสูงกวาคะแนนกอนทดลองใชหลักสูตร แสดงวาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นสงผลตอทักษะ           

การเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร อาจเปนผลมาจากองคประกอบของหลักสูตร             

ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกันทุกองคประกอบและอาจเปนผลมาจากการที่ผูวิจัย     

ใชหลักการอบรมดวยการเรยีนรูแบบผูใหญ โดยใชกระบวนการกลุมเพือ่ใหผูเขาอบรมมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกนั 

อีกทั้งวิทยากรเปนวิทยากรกระบวนการกลุมที่มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทีมทําใหผูเขา   

อบรมยินดใีหความรวมมอืสงูมาก สอดคลองกบัแนวคิดของ Knowles, Holton & Swanson (2012, 146-149)         

ทีก่ลาวถึงผูเขาอบรมทีเ่ปนผูใหญมคีวามตองการทีจ่ะเรียนรู พรอมท่ีจะนําประสบการณเดมิทีต่นมีมากอนหนา

มาชวยใหเกิดการเรียนรูไดดี เรียนรูเพื่อนําไปใชในการทํางานจะทําใหมีความพรอมที่จะเรียนรูมากขึ้น

  3.2 ผูเขาอบรมมีความคิดเห็นวาการใชหลักสูตรฝกอบรมโดยภาพรวมมีความเหมาะสม         

มากที่สุด แสดงวาผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในการเรียนรูจากหลักสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น เปนผลมาจาก      

การท่ีผูวิจัยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบผูใหญและใชกระบวนการกลุมที่ตอบสนองความตองการที่จะเรียนรู

ของผูใหญและเปนการนาํประสบการณการทํางานของผูเขาอบรมมาแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกัน สอดคลองกับ

การประเมินความเหมาะสมของการใชหลักสูตรในประเด็นกิจกรรมการฝกอบรมและความรูความเชี่ยวชาญ

ในเนือ้หาการอบรมและความสามารถในการถายทอดความรูและประสบการณของวทิยากรทีม่คีวามเหมาะสม

มากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายละเอียดระดับความเหมาะสมการใชหลักสูตรดานเน้ือหาวิชาพบวา อยูในระดับ    

มากทีส่ดุ เปนผลมาจากการท่ีผูวจิยัทาํการศกึษาสภาพปญหาและความจําเปนในการพัฒนาทกัษะการเรยีนรู

เปนทีมของขาราชการครู สอดคลองกับธํารง บัวศรี (2542,1-3) กลาวถึงการกําหนดเนื้อหาวิชาในหลักสูตร

ตองชัดเจน สมบูรณ ตองผนวกความรู ประสบการณ คานิยม แนวคิด และทัศนคติเขาดวยกันเพื่อใหผูเรียน

ไดพฒันาทัง้ในดานความรู ทศันคติ และพฤตกิรรมตาง ๆ  อนัพงึประสงคตามจดุมุงหมายของหลักสตูร  นอกจากน้ัน 

ระดับความเหมาะสมในการใชหลกัสตูรรายขอดานกิจกรรมและวธิกีารอบรมพบวา  อยูในระดับความเหมาะสม    

มากที่สุด เนื่องมาจากผูวิจัยใชกิจกรรมที่เปนการฝกปฏิบัติการโดยใชกระบวนการกลุมที่มีความหลากหลาย

สอดคลองกับเน้ือหาวิชาในแตละหนวยการอบรมและเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับผูเขาอบรมที่เปนผูใหญ 

วทิยากรยังเปนผูเชีย่วชาญในการอบรมเชิงปฏบิตักิารทีเ่นนกระบวนการกลุม กลุมสมัพนัธ การทาํงานเปนทมี
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สามารถใชกิจกรรมท่ีทําใหเกิดการเรียนรูตามเน้ือหาสาระของการอบรมน้ีมากที่สุดซ่ึงสอดคลองกับบทบาท

ของผูสอนตามแนวคิดของ Knowles,  Holton  & Swanson (2012, 257) ที่กลาววา  ผูสอนควรสงเสริม           

ใหผูเรียนใชประสบการณของเขาเปนแหลงความรู แสดงวาหลักสูตรฝกอบรมท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ

เห็นไดจากทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูหลังการทดลองใชเพ่ิมมากขึ้นและคาคะแนนเฉล่ีย         

ของทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสูงกวาเกณฑที่ผูวิจัยกําหนด นอกจากนี้ยังพบวาการประเมิน

ความเหมาะสมของการใชหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด จึงสรุปไดวาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะ

การเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถนําไปใชในการพัฒนาทักษะการเรียนรู     

เปนทีมใหแกขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครได

 อยางไรก็ตามในสภาพการณการทํางานท่ีแทจริง อาจพบกับเงื่อนไขท่ีเปนปจจัยเชิงลบที่ทําให          

การนําหลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางข้ึนนี้ไมสามารถธํารงรักษาทักษะการเรียนรูเปนทีมของผูเขาอบรม           

ใหมคีวามคงทนได อาจมสีาเหตมุาจากลักษณะงานท่ีไมเอ้ือตอการเรียนรูเปนทมีรวมกบัผูอืน่ ปญหาอุปสรรค    

จากนโยบายขององคการ ขอจํากัดของงานเรงดวนที่ไมสามารถรอการตัดสินใจของทีมได รวมทั้งบุคลิกภาพ

สวนบุคคลท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางกันที่ไมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูเปนทีมในองคการ ซึ่งประเด็น          

ดังกลาวเปนสิ่งที่ผูนําผลการวิจัยไปใชควรใหความสําคัญอยางยิ่ง

สรุป
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 

พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครและ

ประเมินหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูเปนทีมของขาราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร         

มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาทักษะการเรียนรูเปนทีมท่ีจําเปนของขาราชการครู              

สังกัดกรุงเทพมหานคร ดําเนินการ 2 สวน คือ (1.1) การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญไดแก ผูบริหารและ

ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (1.2) การสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบของ       

ทกัษะการเรียนรูเปนทีมขาราชการครูสงักัดกรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนท่ี 2 พฒันาหลักสูตรฝกอบรม โดยนาํผลทีไ่ด 

ขัน้ตอนที่ 1 มาใช ขั้นตอนที่ 3 ประเมินหลักสูตรโดยนําหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชกับขาราชการครู           

สังกัดกรุงเทพมหานคร

 ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมตองศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให   

การพัฒนาหลักสูตรมีรูปแบบท่ีถูกตอง ศึกษาวิเคราะหบริบททางสังคมและความเปล่ียนแปลงในดานตางๆ

เพื่อนํามาสูสภาพความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบเนื้อหาที่สอดคลองกับ         

ความตองการและธรรมชาตขิองผูเรียนใหมากท่ีสดุ  การกําหนดหลกัการของหลกัสูตรควรกาํหนดใหสอดคลอง

กับจุดมุงหมายของหลักสูตรและเหมาะสมกับลักษณะของผูเขาอบรม เน่ืองจากหลักการของหลักสูตรจะเปน  

กรอบแนวคดิในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูตลอดหลักสูตร  การกําหนดกิจกรรมและวิธกีารอบรมจาํเปน

อยางยิง่ทีจ่ะตองสอดคลองกบัจุดมุงหมายของการอบรมและควรกําหนดใหสอดคลองกบัหลกัการของหลักสูตร 
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เนื้อหาสาระท่ีจะอบรมรวมท้ังสื่อที่ใชในการอบรมดวยซึ่งการเลือกใชกิจกรรมและวิธีการอบรมจําเปนตอง

กระตุนใหเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว

 การนําหลักสูตรไปใชในกลุมประชากรอื่นควรดําเนินการจัดทําหลักสูตรท่ีผานการตรวจประเมิน

คณุภาพของหลกัสูตรและเพิม่ระยะเวลาในการอบรมเปนหลกัสูตรระยะส้ันเพือ่ใหผูเขาอบรมไดพฒันาทกัษะ

การเรียนรูเปนทีมไดมากข้ึน โดยยึดหลักการเรียนรูแบบผูใหญและการใชกระบวนการกลุมในการทํากิจกรรม

เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูเปนทีม ผูจัดอบรมจะตองประสานกับวิทยากรเพื่อออกแบบกิจกรรมและวิธีการ

อบรมที่เหมาะสมกับผูเขาอบรม โดยเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในทีมและนําประสบการณจาก               

การทํางานมาสนทนารวมกันกับผูเขาอบรมและควรใชกิจกรรมการฝกปฏิบัติเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรู

เปนทีมมากกวาการบรรยายเนื้อหาท่ีเปนความรูแตใหเปนการสรุปถอดบทเรียนรวมกันระหวางวิทยากร          

และผูเขาอบรมและอาจใชกิจกรรมและวิธีการอบรมแบบอื่นรวมดวย เชน การอบรมผานระบบออนไลนและ

การประชุมทางไกลผานระบบเครือขายเปนตน
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บทคัดยอ
 งานวจิยัในคร้ังน้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐาน

สําหรับนักเรียนไทยเชื้อสายคะฉิ่นระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานแมนะ อําเภอเชียงดาว                    

จังหวัดเชียงใหม และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอานออกเสียงกอนและหลังการใชแบบฝกการอาน

ออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานสําหรับนักเรียนไทยเชื้อสายคะฉิ่นระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยกลุมตัวอยาง

ในการวิจัยไดแก นักเรียนไทยเชื้อสายคะฉิ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานแมนะ ตําบลเมืองนะ 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 83 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบฝกเพื่อแกปญหา

การออกเสยีงภาษาไทยมาตรฐานสําหรบันกัเรียนไทยเช้ือสายคะฉิน่ในระดบัมัธยมศกึษาตอนตน จาํนวน 16 บท 

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของนักเรียนไทยเชื้อสายคะฉิ่นใน        

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิตริอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

 ผลการวิจัยพบวา แบบฝกการอานออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานมีคาประสิทธิภาพเทากับ 

80.09/80.04 โดยมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว และผลสัมฤทธิ์ทางการอานออกเสียง

พยัญชนะ สระและวรรณยุกตหลังเรียนโดยการใชแบบฝกสูงกวากอนเรียน โดยมีคาเฉลี่ย 80.04 และ 39.64 

ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียนพบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน           

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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คําสําคัญ
 แบบฝก   การออกเสียงภาษาไทยมาตรฐาน   นักเรียนไทยเชื้อสายคะฉิ่น   ระบบเสียง

Abstract
 This research aimed to analyze the efficiency index of the practical guide in Standard Thai 

pronunciation of lower secondary school Kachin ethnic students at Ban Maena School, Chiang Dao 

District, Chiang Mai Province, and to compare the pronunciation achievements of lower secondary 

school Kachin ethnic students before and after using the practical guide in Standard Thai pronunciation 

of lower secondary school Kachin ethnic students. The sampling group was 83 Kachin students in 

lower secondary school at Ban Maena School, Chiang Dao District, Chiang Mai Province. The tools 

used in this research were the practical guide in Standard Thai pronunciation of Lower Secondary 

School Kachin Ethnic Students including 16 chapters and the learning achievement test on         

Standard Thai pronunciation of Lower Secondary School Kachin Ethnic Students. The data were 

statistically analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test Dependent Sample. 

 The results revealed that the practical guide in Thai pronunciation had the efficiency index 

of 80.09/80.04, higher than the standard criterion. Based on the average scores, the pronunciation 

achievements of lower secondary school Kachin ethnic students after learning was higher than 

before learning by 80.04 and 39.64 respectively. It was shown that there was a significant difference 

at the .01 level.

Keywords
 Practical Guide, Standard Thai Pronunciation,  Kachin Ethnic Students,  Phonology

บทนํา
 ในประเทศไทยซ่ึงเปนสังคมท่ีมีความแตกตางทางเชื้อชาติ และวัฒนธรรม สามารถแบงไดเปน                 

กลุมชาติพันธุภาษาทั้งสิ้นถึง 70 กลุม (สุวิไล เปรมศรีรัตน, สุจริตลักษณ ดีผดุง, เอกพงศ สุวรรณเกษร, อิสระ 

ชูศรี และโสภนา ศรีจําปา, 2547) กระจายอยูในสวนตางๆ ของประเทศทั้งที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ 

ทั้งนี้การติดตอกับสังคมจะตองมีความสามารถในการใชภาษาของชนกลุมใหญหรือภาษาราชการ เพราะ      

ชนกลุมนอยไมไดแยกตัวไปดําเนินชีวติอยูตามลําพัง แตมคีวามจําเปนจะตองติดตอกับสังคมของชนสวนใหญ      

ไมวาจะเปนการตดิตอทางดานการคา การทองเทีย่ว หรือการศกึษากต็าม หมายความไดวาชนกลุมนอยเหลาน้ัน

จะตองมีความสามารถในการใชภาษาของชนกลุมใหญดวยเชนกัน ดังน้ันจึงทําใหชนกลุมนอยกลายเปน          

ผูรูสองภาษา 
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 จากความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรมและกลุมชาติพันธุที่กลาวมาแลวขางตน การวิจัยครั้งนี้ 

มุงศึกษากลุมชาติพันธุชาวคะฉิ่น โดยจากการสํารวจพบวา ชาวคะฉิ่นเปนชนเผากลุมเล็กๆ ในประเทศไทย    

มจีาํนวนประชากรเพยีง 15,000 คน และชาวคะฉิน่เกือบท้ังหมดอาศัยอยูในบานใหมสามัคค ีอาํเภอเชยีงดาว 

จังหวัดเชียงใหม ซึ่งถือไดวาเปนชุมชนคะฉิ่นแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย (มนตรี กาทู และ              

ชยันต วรรธนะภูติ, 2555) ถึงแมวากลุมคะฉิ่นจะเปนชุมชนกลุมเล็กๆ แตเปนกลุมชาติพันธุที่มีความรํ่ารวย

ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอีกชนเผาหนึ่ง ดังน้ันการศึกษาภาษาของกลุมชาติพันธุใดๆ จะสะทอนให

เห็นถึงวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุนั้น ๆ (Lander, 1966) สงผลใหการวิจัยในคร้ังน้ีมุงประเด็นการศึกษา      

ในกลุมชาตพินัธุกลุมดงักลาว นอกจากนัน้ในชวีติประจาํวนัของชาวคะฉ่ินเหลานีจ้าํเปนจะตองสือ่สารกบัคนไทย

ซึ่งใชภาษาไทยมาตรฐาน แตชาวคะฉ่ินยังไมสามารถพูดภาษาไทยมาตรฐานไดชัดเจน อันเน่ืองมาจาก          

การแทรกแซงของภาษาแมของตนเอง ทําใหเกิดขอบกพรองในการใชภาษา เชน การใชภาษาไมถูกตอง        

ออกเสยีงผดิเพ้ียน กอใหเกดิการสือ่สารแบบไรผล เขาใจไมตรงกนั ทาํใหเสียเวลาและเปนปญหาตอการดาํเนนิงาน

ตางๆ หรือบางครั้งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติเนื่องมาจากการตีความที่ผิดเพ้ียน  (บุญเหลือ     

เทพยสวุรรณ, 2518) อกีทัง้การออกเสียงผิดยงัอาจเปนเหตุนาํไปสูการเขยีนผิดอกีดวย (วฒันะ  บญุจบั, 2538)

 จากปญหาที่กลาวมาแลวขางตนแสดงใหเห็นวาปญหาการอานออกเสียงของนักเรียนไทยเชื้อสาย

คะฉิ่นเปนปญหาสําคัญที่ควรไดรับการแกไข และสงผลกระทบตอการเรียนรูของนักเรียนกลุมดังกลาว ดังจะ

เห็นไดจากผลการสํารวจของสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐานทีพ่บวา โรงเรยีนตามแนวชายแดน

ทั้งส้ิน 880 แหงในประเทศไทย ซึ่งมีนักเรียนใชภาษาถ่ินเกินกวารอยละ 50 มีผลสัมฤทธ์ิดานภาษาต่ํา ซึ่งกลุม

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวากลุมอื่น คือ นักเรียนที่อยูตามแนวชายแดนซึ่งไมไดพูดภาษาไทย

เปนภาษาหลัก ครอบครัวมีการศึกษาไมสงู และมาจากครอบครัวท่ียากจน (ผูจดัการออนไลน, 2552) โดยการ

ออกเสียงภาษาที่สองที่มีความบกพรองของนักเรียนถือไดวาเปนอุปสรรคอยางหนึ่งตอการเรียนรูของผูเรียน 

 แนวทางหน่ึงในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถอานออกเสียงภาษาท่ีสองไดอยางถูกตอง คือ การใช

แบบฝกทักษะ (นฤมล มหาไพบูลย, 2547 ; พจนารถ วงษพานิช, 2548 ; สุนทร ธัญกิจจานุกิจ, 2553 ;                 

สุมลมาลย เอติรัตนะ, 2553) ดังนั้นในการทําวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาแบบฝกเพ่ือแกปญหา         

การอานออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานสําหรับนกัเรียนไทยเช้ือสายคะฉ่ิน โดยนาํหลักการทางภาษาศาสตรเขา

มาประยกุตใชโดยตรง เพราะภาษาศาสตรเปนเร่ืองเกีย่วกับการศึกษาภาษาอยางเปนระบบ (จรลัวไิล จรญูโรจน, 

มล., 2552) เพ่ือมุ งเนนการแกไข ปรับปรุงขอบกพรองของนักเรียนท่ีตองมีการเตรียมวิธีการแตละ                      

อยางทีจ่ะแกไขใหถกูตอง ซึง่จะชวยใหนกัเรยีนมคีวามสามารถทางการเรียนมากยิง่ข้ึน อนัจะสงผลใหนกัเรียน

เหลาน้ันเปนผูที่มีความสามารถในการใชภาษาไดดี  ทําใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพ มีความรู ความสามารถ

ที่กวางขวางออกไปในทุกๆ สาขาวิชาอันจะเปนผลดีตอการดําเนินชีวิตของผูเรียนตอไป อีกทั้งการออกเสียง

ภาษาไทยไดชัดเจนยอมทําใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในสังคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข และการที่มีภาษาใชรวมกันระหวางคนกลุมใหญและคนกลุมนอยจะทําใหเกิด      

ความรูสึกเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันกอใหเกิดพลังและความสามัคคีภายในชาติขึ้น
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วัตถุประสงค
 1.  เพื่อหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานสําหรับนักเรียนไทย           

เชื้อสายคะฉิ่นระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอานออกเสียงกอนและหลังการใชแบบฝกการออกเสียง   

ภาษาไทยมาตรฐานสําหรับนักเรียนไทยเชื้อสายคะฉิ่นระดับมัธยมศึกษาตอนตน

วิธีการวิจัย
 1. กลุมตัวอยาง

  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนไทยเช้ือสายคะฉ่ินในระดับมัธยมศึกษาตอนตน      

โรงเรียนบานแมนะ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 83 คน 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น ประกอบไปดวย

  2.1 แบบฝกเพื่อแกปญหาการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานสําหรับนักเรียนไทยเช้ือสาย         

คะฉิ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 16 บท ไดแก การออกเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวที่ขึ้นตนดวย จ จาน  

การออกเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวที่ขึ้นตนดวย ฟ ฟน  การออกเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวที่ขึ้นตนดวย ฮ นกฮูก    

การออกเสียงพยัญชนะตนควบกล้ําท่ีขึ้นตนดวย กล การออกเสียงพยัญชนะตนควบกลํ้าท่ีขึ้นตนดวย                  

คล การออกเสียงพยัญชนะตนควบกลํ้าที่ขึ้นตนดวย ปล  การออกเสียงพยัญชนะตนควบกลํ้าที่ขึ้นตนดวย      

พล การออกเสียงสระเดี่ยว อึ-อือ   การออกเสียงสระเดี่ยวโอะ-โอ   การออกเสียงสระเดี่ยวเออะ-เออ  การออก

เสียงสระเดี่ยวแอ   การออกเสียงสระเดี่ยวเอ  การออกเสียงสระประสม เอีย  การออกเสียงสระประสมเอือ    

การออกเสียงสระประสมอัว และการออกเสียงวรรณยุกตจัตวา

  2.2  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการออกเสยีงภาษาไทยมาตรฐานในระดับมัธยมศกึษาตอนตน

เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการออกเสียงกอนและหลังใชแบบฝก

 3. การวิเคราะหขอมูล

  วิเคราะหคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน    

โดยใชแบบฝกเรือ่งการออกเสยีงพยญัชนะ สระและวรรณยกุตภาษาไทยมาตรฐานซึง่คาสถิตทิีไ่ดเปนคาสถิติ

ที่ไดจากการคํานวณโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบคาที 
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ผลการวิจัย
 1. ประสิทธิภาพของแบบฝกการอานออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานสําหรับนักเรียนไทย   

เชื้อสายคะฉิ่นระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานแมนะ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว        

จังหวัดเชียงใหม

  ผลการพัฒนาแบบฝกการอานออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานสําหรับนักเรียนไทยเช้ือสายคะฉ่ิน 

ระดับมธัยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานแมนะ ตาํบลเมืองนะ อาํเภอเชยีงดาว จงัหวัดเชียงใหม พบวาเม่ือรวมคะแนน

การทาํแบบฝกหดัระหวางเรยีน จาํนวน 16 บทเรียนตามหนวยเสียงพยญัชนะ สระและวรรณยกุตทีม่ใีนภาษาไทย

มาตรฐานแตไมปรากฏในระบบเสียงภาษาคะฉิ่น โดยสามารถแบงออกเปนบทเรียนละ 10 คะแนน                     

เมื่อนํามาหาคาเฉลี่ยและรอยละของคะแนนเฉล่ีย เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑประสิทธิภาพตัวแรก              

ทีต่ัง้ไว พบคาประสทิธิภาพระหวางเรยีนหรือคาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ไดเทากับ 80.09 สวนการ

รวมคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานออกเสียงของประชากรในการวิจัย จํานวน                  

30 คะแนนเม่ือนํามาหาคาเฉลีย่และรอยละของคาเฉลีย่ แลวนําไปเปรียบเทยีบกับเกณฑประสทิธิภาพตวัหลัง

ทีต่ัง้ไวพบคาประสทิธิภาพหลงัเรยีนหรือคาประสทิธิภาพของผลลัพธ (E2) ไดเทากับ 80.04 ซึง่คาประสทิธิภาพ

ของ E1 และ E2 สงูกวาเกณฑ 80/80 จงึถอืไดวาแบบฝกการอานออกเสยีงภาษาไทยมาตรฐานสาํหรับนกัเรียน

ไทยเช้ือสายคะฉิ่น โรงเรียนบานแมนะ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม มีประสิทธิภาพ         

ตามเกณฑ 80/80 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอานออกเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกต           

กอนและหลังการใชแบบฝก

  การทดสอบดานการอานออกเสียงกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนไทยเชื้อสายคะฉิ่น    

โรงเรียนบานแมนะ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียเทากับ 39.64 และ 80.04     

ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการวิเคราะหหาคาทางสถิติจากการทําแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใชแบบฝกฯ ของนกัเรียนกลุมตวัอยางดงัแสดง ในตารางที ่1

ตารางที่ 1 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติของการเปรียบเทียบคะแนน

ทดสอบดานการอานกอนเรียนและหลังเรียน (n = 83)

 N  S.D. t Sig. 
 83 39.64 2.18 79.92 .01 

 83 80.04 2.49 
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 จากตารางที่ 1 พบวาผลการศึกษาคะแนนความสามารถในการอานออกเสียงของนักเรียนไทย         

เชื้อสายคะฉิ่น โรงเรียนบานแมนะ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม กอนเรียนและหลังเรียน

โดยใชแบบฝกการอานออกเสียง พบวานักเรียนมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนทางดานทักษะการอานออกเสียง

เทากับ 987 คะแนน คิดเปนรอยละ 39.64 เม่ือทําการทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบฝกการอานออกเสียง           

พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนทางดานทักษะการอานออกเสียงเทากับ 1,993 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.04 

โดยคะแนนเฉลี่ยของกลุมเพิ่มขึ้นเทากับ 1,006 คะแนนคิดเปนรอยละ 40.40  แสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางดานการออกเสียงหลังการเรียนโดยใชแบบฝกสูงกวากอนเรียน และนักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทาง         

การออกเสียงเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 100 

อภิปรายผลการวิจัย
 แบบฝกการอานออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานสําหรับนักเรียนไทยเชื้อสายคะฉิ่นระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน โรงเรียนบานแมนะ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม มีประสิทธิภาพเทากับ 

80.09/80.04 ซึ่งมีประสิทธิภาพเทากับเกณฑที่ตั้งไว แสดงวาแบบฝกทักษะดังกลาวสามารถนําไปใช    

พัฒนาการอานออกเสียงไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองมาจากเหตุผลที่ผูวิจัยไดศึกษาหลักการและแนวคิด

เก่ียวกับแบบฝกทักษะและหลักจิตวิทยา ทําใหผูวิจัยไดออกแบบแบบฝกทักษะท่ีมีรูปภาพซึ่งเปนตัวกระตุน

ใหนกัเรยีนเกดิความสนใจในการเรียน และรปูภาพยงัชวยแกไขปญหาใหแกนกัเรยีนทีอ่านไมได ทาํใหนกัเรยีน

เหลานัน้ใชวธิกีารเดาคาํจากรปูภาพท่ีมองเห็นจงึทาํใหนกัเรียนมีความสามารถดานการอานสงูขึน้ ซึง่สอดคลอง

กับอนงค ดอนโคกสูง (2546) และ สุชานาถ ยอดอินทรพรหม (2549) ที่กลาวไววาการสรางแบบฝกควรสราง

ใหตรงจุดประสงคที่ตองการฝก และควรสรางแบบฝกที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ควรเลือกใชภาพและ     

สีสันสดใส ซึ่งนอกจากจะทําใหแบบฝกนาสนใจแลวยังเปนการพักสายตาใหกับผูเรียนดวย

 นอกจากนั้นจากการศึกษาการใชแบบฝกเพื่อฝกการอานออกเสียง สําหรับนักเรียนชาวไทยเชื้อสาย

คะฉ่ิน โรงเรียนบานแมนะ อําเภอเมืองนะ จังหวัดเชียงใหม สามารถสรุปผลการวิจัยไดคือ ผลจากการใช      

แบบฝกการอานออกเสียงกอนและหลังการใชแบบฝก สาํหรับนักเรียนชาวไทยเชือ้สายคะฉ่ิน โรงเรยีนบานแมนะ 

อําเภอเมืองนะ จังหวัดเชียงใหม พบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางดานการอานออกเสียงกอนและหลังเรียน          

โดยการใชแบบฝกมีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั .01 โดยผลการวิจัยดังกลาวแสดงให

เห็นวาการสรางแบบฝกตามขั้นตอนและกระบวนการสรางแบบฝกเสริมทักษะ คือ การเก็บรวบรวมขอมูล

ปญหาการอานออกเสียงสําหรับนักเรียนชาวไทยเชื้อสายคะฉิ่น โรงเรียนบานแมนะ อําเภอเมืองนะ               

จงัหวัดเชียงใหม สงผลใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดีขึน้ ผลเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะผูวจิยัไดนาํ

ขอมูลปญหาท่ีพบมาวิเคราะห คือ นักเรียนชาวไทยเช้ือสายคะฉ่ินมีปญหาในการดานการอานออกเสียง 

นักเรียนออกเสียงไมชัด รวมท้ังผูวิจัยไดศึกษาระบบการออกเสียงเพ่ือหาความแตกตางของหนวยเสียงใน   

ระบบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาคะฉิ่น ทั้งในสวนของระบบพยัญชนะ สระและวรรณยุกต และผูวิจัยยังใช

หลักการทางภาษาศาสตรเขามาชวยฝกใหนักเรียนที่มีปญหาในการอานออกเสียงเหลานี้ โดยอธิบายใหเห็น
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ถึง หลักการในการอานออกเสียงแตละเสียงที่ถูกตอง แสดงใหเห็นถึงตําแหนงของฐานกรณตางๆ ที่ทําใหเกิด

เสียง และทําการฝกการออกเสยีงใหถกูตองตามหลกัการทางภาษาศาสตร กจิกรรมตางๆ ทีน่าํมาฝกสวนใหญ       

เปนกิจกรรมที่เนนความสนใจและทาทายใหนักเรียนไดเห็น ไดฟงและไดฝกปฏิบัติ นอกจากน้ีคําที่นํามาฝก

ยังเปนคําท่ีมีความสอดคลองกับหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชุดพ้ืนฐานภาษาจากระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และคําท่ัวไปอ่ืนๆ ที่มักใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งเหมาะกับความรูของนักเรียน     

ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน โดยแยกเปนหมวดตามเสยีงพยญัชนะ สระ และวรรณยกุตทีไ่ดจากการเปรียบตางระหวาง

ระบบเสียงภาษาคะฉิ่นและภาษาไทยมาตรฐาน เพราะถานําคําที่นักเรียนไมรูจักความหมายมาใชในฝก          

ซึ่งเปนคําใหมสําหรับนักเรียนจะทําใหนักเรียนมีความรูสึกกลัวไมกลาออกเสียง ผลงานวิจัยนี้สอดคลอง           

กับงานวิจัยของประสงค รายณสุข (2547, 308-310) ซึ่งไดกลาวไววาการเรียนรูภาษาใดก็ตามมีลักษณะ

เหมือนกัน คอื เรยีนรูจากการไดยนิ ไดฟงในชีวติประจําวนั การสอนภาษาถาจะไดผลดีจงึควรฝกซํา้ (Drill and 

Repetition) เพื่อใหเกิดทักษะและใชโสตทัศนูปกรณเขาชวยจึงจะไดผลดี และควรเร่ิมฝกการออกเสียง             

เปนอันดับแรก   ตอจากนัน้จึงคอยสอนหลักไวยากรณและโครงสรางของภาษา ในการสอนฝกออกเสียงพยญัชนะ 

สระและวรรณยุกต ผูวิจัยจะนําหนวยเสียงที่ตองการจะใหนักเรียนฝกออกเสียงมาอธิบายถึงฐานกรณ                   

ในการออกเสยีง วธิกีารในการออกเสียงอยางถูกตองกอนเปนอันดับแรก นัน่คือ การฝกออกเสียงพยัญชนะตน 

จ จาน เนื่องจากหนวยเสียงนี้เปนเสียงกักเสียดแทรก ปุมเหงือก-เพดานแข็ง  ไมกอง นั่นคือสวนหนาของลิ้น

ซึ่งอยูถัดปลายลิ้น (กรณ) เขาไปจะเคลื่อนขึ้นไปติดกับบริเวณปุมเหงือก-เพดานแข็ง (ฐาน) ทําใหกระแสลม

จากปอดถูกกักอยูชั่วครู หลังจากน้ันปลายลิ้น-ลิ้นสวนหนาเคลื่อนลงเล็กนอย กอใหเกิดชองแคบๆ เพื่อให

กระแสลมจากปอดไหลเสยีดแทรกออกไป ขณะเปลงเสยีงนีเ้สนเสยีงไมสัน่ ซึง่สอดคลองกบัพณิทพิย  ทวยเจรญิ 

(2533) ไดประยุกตความรูทางภาษาศาสตรในเร่ืองการออกเสียงโดยอธิบายถึงตําแหนงฐานกรณที่เกิดและ

ประเภทของเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกต ทําใหเด็กสามารถออกเสียงไดดีขึ้น ชัดเจนขึ้น นอกจากน้ัน

พิณทิพย ทวยเจริญ (2533) ยังพบอีกวาฐานกรณริมฝปากเปนเสียงที่เด็กเปลงไดงายที่สุด สวนเสียงที่            

เปลงยากที่สุดคือเสียงพยัญชนะที่เกิดจากฐานกรณลิ้นสวนหลังเพดานออน

 จากการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนกลุมดงักลาวในระหวางการเรียนการสอนโดยใชแบบฝก

เสริมทักษะการอานออกเสียง พบวาในระยะแรกของการฝกนักเรียนไมกลาสองกระจกเพื่อดูตําแหนงของ    

ฐานกรณในปากของตนเองเน่ืองจากความอาย หลังจากท่ีใหนักเรียนสรางความคุนเคยกับการใชกระจกเงา

สะทอนภาพตําแหนงฐานกรณตางๆ ที่อยูในชองปาก ผูวิจัยไดเร่ิมลงมือฝก โดยผูวิจัยไดอธิบายและ                     

ฝกอยางชาๆ เพือ่ทาํใหนกัเรยีนเขาใจ และฝกซํา้ๆ จนกวานกัเรยีนจะทําตามไดอยางคลองแคลว โดยนักเรยีน

ที่มีปญหาการออกเสียงจะถูกแยกฝกจากชั้นเรียน จากการสังเกตจะพบวานักเรียนผูหญิงจะฝกออกเสียงคํา

ไดเรว็กวานกัเรยีนผูชาย นกัเรยีนใหความสนใจและตัง้ใจปฏบิตักิจิกรรมเปนอยางด ีทีเ่ปนเชนนีเ้พราะนกัเรียนหญิง

สามารถสะกดคําและอานคําศัพทได สวนนักเรียนชายสวนใหญไมสามารถอานคําศัพทดังกลาวไดและ       

สะกดคําไมเปน ซึง่สะทอนไดวานกัเรียนหญิงมคีวามตัง้ใจเรียนมากกวา และมผีลการเรยีนทีด่กีวา ซึง่ในขณะที่

นักเรียนชายสวนใหญมีความตั้งใจเรียนนอยกวา ชอบสงเสียงอึกทึก ตื่นตัวและมักมีขอสงสัยซ่ึงไมคอย         

เกี่ยวกับการเรียน 
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 หลงัจากการทดลองใชแบบฝกในการฝกการออกเสียงของนักเรยีนทัง้หมด พบวานกัเรยีนหญิงทัง้หมด

สามารถออกเสียงไดถูกตองครบทุกคํา เชน “ฟูมฟาย” สําหรับหนวยเสียงพยัญชนะตน ฟ ฟน, “ฮึดฮัด”               

ในหนวยเสียงพยัญชนะตน ฮ นกฮูก “ปลอดโปรง” ในหนวยเสียงพยัญชนะประสม ปล “กล้ํากลืน” ใน             

หนวยเสยีงพยญัชนะประสม กล “บวงสรวง” ในหนวยเสยีงสระประสม อวั “เพอเจอ” ในหนวยเสยีงสระ เออ เปนตน 

สวนนักเรียนชายสวนใหญออกเสียงไดถูกตอง แตมีปญหาในการอานคําศัพทเนื่องมาจากสะกดคําไมได           

มีความสับสนในการอานตัวอักษรหรือคําท่ีคลายๆ กัน แตหลังจากที่ผูวิจัยไดแนะนําวิธีการอานวาควรออก

เสียงอยางไร นักเรียนเหลานั้นก็สามารถออกเสียงคําศัพทเหลานั้นไดอยางถูกตองเปนสวนใหญ 

 แตถึงกระน้ันในกรณีที่มีการเรียบเรียงคําศัพทใหออกมาในรูปแบบประโยคที่มีการเลนคําที่มีสัมผัส

อกัษร หรือสัมผัสจังหวะจนออกเสียงคลายกัน แลวเรียงตอกันเปนจํานวนมาก โดยเนนใหออกเสยีงหนวยเสยีง

ที่มีปญหาท่ีเรียกวา คําล้ินพัน (Tongue Twister) เพ่ือฝกใหนักเรียนมีทักษะการอานออกเสียงใหชัดเจน         

รวมทั้งฝกสมาธิที่จะตองจดจอกับการออกเสียงคําที่เห็นใหถูกตอง ดังความเห็นของพรพิไล เลิศวิชา (2550) 

ทีก่ลาวไววาเสยีงสมัผัสคําคลองจองจะมีผลใหการรูภาษาเกดิข้ึนตามธรรมชาติในตวัเดก็ ผลการวจิยัในระดบัวลี 

และระดับประโยคพบวานักเรียนหญิงยังคงออกเสียงไดดีกวา เรียนรูไดเร็วกวา และใชเวลาในการฝก                

การออกเสียงใหไดชัดเจนนอยกวานักเรียนชาย เหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากนักเรียนหญิงมีความพรอมในเร่ือง            

การเรียนรูและการรับรูไดดีกวา โดยการฝกในขั้นแรกผูวิจัยเริ่มจากคําท่ีเปนวลีสั้นๆ และออกเสียงชาๆ ดวย

ความระมัดระวังไปจนถึงการเพ่ิมคําศัพททีม่ีความสลับซับซอนและออกเสียงเร็วข้ึน และใหนักเรยีนฝกบอยๆ 

ฝกจนนักเรยีนเร่ิมชินและสามารถออกเสียงไดเปนอยางดทีัง้ในการฝกระดับคํา ระดบักลุมคํา และระดบัประโยค

 ดงัน้ัน การใชแบบฝกโดยอาศยัความรูทางภาษาศาสตรในเรือ่งการแจกแจงระบบเสยีงและการเรยีน

รูตําแหนงที่เกิดของเสียงจึงเปนวิธีการหน่ึงที่ชวยแกไขปญหาการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของนักเรียน

ไทยเช้ือสายคะฉิน่ใหชดัเจนและถูกตอง โดยแสดงไดจากผลสมัฤทธิท์างการอานออกเสยีงพยญัชนะ สระและ

วรรณยุกตหลังเรียนโดยการใชแบบฝกของนักเรียนไทยเชื้อสายคะฉิ่น โรงเรียนบานแมนะ ตําบลเมืองนะ     

อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชยีงใหมสงูกวากอนเรยีน โดยมีคาเฉลีย่ 80.04 และ 39.64 ตามลําดบั เมือ่เปรียบเทียบ

ระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี                   

นยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของรุงลาวลัย กมุภวา (2550) ทีก่ลาวไววาคาเฉลีย่ของ

คะแนนกอนและหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูทางภาษาศาสตรเพื่อฝกการออกเสียงคําสําหรับนักเรียน

ปกาเกอะญอ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุป
 การใชแบบฝกไมเพียงแตมีสวนชวยในการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงของนักเรียนไทยเช้ือสาย

คะฉิ่น แตการประยุกตใชความรูทางภาษาศาสตรในการเรียนการสอนก็เปนสิ่งจําเปนสําหรับครูผูสอนภาษา 

จะทําใหการสอนภาษาเขาใจไดงายขึ้น มีหลักเกณฑและคําอธิบายที่ชัดเจน ปฏิบัติไดอีก ทั้งยังเปนแนวทาง

ในการแกไขปญหาขอบกพรองตางๆ ในการใชภาษาของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ัน                
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แบบฝกที่ผู วิจัยไดสรางข้ึนยังจะเปนแนวทางในการสรางแบบฝกเพ่ือแกปญหาการออกเสียงภาษาไทย

มาตรฐานสําหรับนักเรียนท่ีมปีญหาในการอานออกเสียงของโรงเรยีนอ่ืนตอไป ทัง้น้ีการวิจยัดังกลาวจะยงัเปน

โครงการนาํรองเพือ่แกไขปญหาการออกเสยีงภาษาไทยมาตรฐานของนกัเรยีนชนกลุมชาตพินัธเพือ่ใหนกัเรยีน           

เหลานัน้ใชภาษาไทยไดอยางถกูตองและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ พรอมทัง้ยงัสามารถขยายผลสูชมุชนอ่ืนๆ 

ที่เกิดปญหาในแนวทางเดียวกันตอไป
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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู             

คณะครศุาสตร   มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา กลุมตวัอยางไดแก ครพูีเ่ลีย้ง จาํนวน 17  คน  อาจารย

นเิทศกมหาวิทยาลัย  จาํนวน 10 คน  และนกัศึกษาฝกประสบการณวชิาชพีครู จาํนวน 217 คน เคร่ืองมือทีใ่ช

ในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ประเด็นในการสนทนากลุม แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูล

โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา  

 ผลการวจิยัพบวา สภาพการนิเทศนกัศกึษาฝกประสบการณวชิาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวทิยาลยั

ราชภัฏพระนครศรอียธุยาจะมคีรพูีเ่ลีย้งซึง่เปนผูทีม่บีทบาทสําคญัในการดแูล แนะนํา ใหคาํปรกึษา ชวยเหลือ

นักศึกษาโดยใชกระบวนการนิเทศติดตามซึ่งปญหาในการนิเทศ ที่พบคือ ระบบการนิเทศที่ไมเปนมาตรฐาน

เดยีวกัน ครพูีเ่ลีย้งจะเปนผูออกแบบวธิกีารนเิทศดวยตนเอง ซึง่ครูพีเ่ลีย้งควรไดรบัการพัฒนาในเรือ่งการนเิทศ

นักศึกษา โดยเฉพาะการนิเทศท่ีมีลักษณะที่เหมาะสมกับการนํามานิเทศนักศึกษาซ่ึงเปนครูใหมที่ยังไมมี
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ประสบการณ อีกท้ังควรมีการพัฒนาระบบการนิเทศของครูพี่เล้ียงแตละคนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน         

โดยลักษณะการพัฒนาอาจทําควบคูไปกับการปฏิบัติการนิเทศในสถานการณจริงซึ่งจะชวยใหครูพี่เลี้ยงได

ทําความเขาใจ ไดฝกปฏิบัติการนิเทศนักศึกษา ไดเรียนรูการนิเทศไดอยางสมบูรณและสามารถนํามาใช          

ในการนเิทศไดจริง สวนแนวโนมในการนเิทศนักศึกษาฝกประสบการณวชิาชพีครจูะเปนไปแบบรวมพฒันาวิชาชพี 

คําสําคัญ
 การนิเทศ  ครูพี่เลี้ยง  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู

Abstract
 This research aims to study the supervision student teacher faculty of education, Phranakhon 

Si Ayutthaya Rajabhat University. The samples used in this study were seventeen mentors, ten 

supervisors university and  one-hundred and seventeen student teachers. Data were collected 

using  focus group, interviews, questionnaires. Quantitative data were  analysed  using mean, 

standard  deviation and,  qualitative content were analyzed by content analysis.

 The results found that the state supervision of student teachers  the mentors play a critical 

role in the care recommended counseling to help students with the process of supervision.                

The issue of supervision is found supervisory systems are not standardized, mentors are designed 

to self-supervision. The mentors should be developed in supervising students in particular, the 

communication looks at the introduction of a new teacher supervising students. The mentors          

inexperience it should have developed the system for supervision of mentors to each in the same 

direction. The character development might do in conjunction with the operational supervision of 

the real situation, helping teachers understand, students can practice in supervision, learned     

perfectly and can be applied to real supervision and the trend in supervising student teachers to 

develop a model professional.

Keywords
 Teacher Professional Experiences, Mentor,  Student Teachers

บทนํา
 การผลิตบัณฑิตครูนั้นมีกระบวนการสําคัญประการหนึ่ง คือ  การฝกสอนหรือการฝกประสบการณ

วิชาชีพครู การที่นักศึกษาครูไดรับการศึกษาเรียนรูทางภาคทฤษฎีอยางเดียวนั้นไมเพียงพอ จึงจําเปนจะตอง

มีการฝกประสบการณวิชาชีพครูเพ่ือเพิ่มและพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในดานตางๆ จนสามารถปฏิบัติหนาท่ี
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ของครูไดอยางดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูจะเปนการพัฒนาสมรรถภาพ      

ดานความรู  ทั้งดานเน้ือหาท่ีจะใชสอนและความรูในวชิาชพี ตลอดจนความรูในดานเทคนิควิธีการตางๆ ทีจ่ะ

สามารถนาํมาใชในการวางแผนการสอนและจดักิจกรรมการเรยีนการสอนใหเกิดประสทิธิภาพ  (มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะครุศาสตร ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู, 2556, 1) การพัฒนาสมรรถภาพ

ดานการปฏบิตังิานในหนาทีค่รโูดยการฝกประสบการณวชิาชีพครขูองนักศกึษา  คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จะเปนความรวมมือกันระหวางโรงเรียนท่ีเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู        

กบัทางคณะครุศาสตร  โรงเรยีนท่ีเปนหนวยฝกมีหนาทีจ่ดัครูพีเ่ล้ียง ซึง่เปนครูทีส่อนประจาํการอยูทีส่ถานศกึษา 

ทําหนาที่นิเทศ แนะนํา ดูแล ชวยเหลือในการฝกปฏิบัติงานแกนักศึกษา ครูพี่เลี้ยงมีความสําคัญในฐานะ

เปนตนแบบแหงความเปนครูของนักศึกษา และมีความสําคัญเทียบเทากับอาจารยคนหน่ึงของมหาวิทยาลัย 

อีกทั้งทําหนาที่ดูแล ปกครองและประเมินผลการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยวิธีการนิเทศนักศึกษา            

สวนใหญครูพีเ่ล้ียงจะดําเนนิการนิเทศตามกระบวนการทีท่างสถาบนัผลติครไูดกาํหนดมาซึง่อาจจะดาํเนนิการ

ตามคูมือ คําช้ีแจงที่มอบใหกับทางโรงเรียนท่ีเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู กิจกรรมการนิเทศหลักๆ  

คอื การนิเทศการจดัการเรยีนการสอน ดาํเนินการใหนกัศึกษาฝกปฏิบตัวิชิาชีพครู  ปฏิบตักิารสอนในสถานศึกษา

ตามข้ันตอนตางๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหคําแนะนําและชวยเหลือในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   

แกนักศึกษาตามควรแกกรณี ใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางแกปญหาในการปฏิบัติงานเมื่อนักศึกษา      

เกิดปญหา ประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา และสงมอบเอกสารการประเมินผล

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาใหแกผูบริหารสถานศึกษา

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู พบวาปญหา

สําคัญที่พบมากคือ   ครูพี่เลี้ยงขาดความชํานาญในการนิเทศ   ขาดความตอเนื่องและไมมีระบบในการนิเทศ

เทาที่ควร   ความเขาใจในการแนะนําขอบกพรองตางๆ ของครูพี่เลี้ยง  เชน  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู  

ความไมมั่นใจตอการตักเตือนหรือการวางตัวของนักศึกษา ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของนักศึกษา                            

ฝกประสบการณวิชาชีพครู (สุรวีร เพียรเพชรเลิศ, 2553, 253-254)  อีกทั้งผูวิจัยไดสรุปขอมูลจากการตอบ

แบบสอบถามของผูบริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง จํานวน 190 คน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557   

ในกิจกรรมการประชุมโรงเรียนเครือขายการฝกประสบการณวิชาชีพครู พบวา โรงเรียนประสบปญหาสําคัญ

ที่เก่ียวของกับการนิเทศของครูพี่เล้ียง คือ การจัดครูพี่เล้ียง ครูพี่เล้ียงบางคนมีประสบการณในการนิเทศยัง    

ไมเพียงพอ  ครูพี่เล้ียงบางคนจบไมตรงสาขาวิชาเอกที่นิเทศทําใหไมสามารถใหคําแนะนําในเรื่องการ         

จดัการเรยีนการสอนไดอยางเตม็ท่ี ขาดการแนะนาํหลงัจากประเมนิการสอนไปแลว  คาํแนะนําของครพูีเ่ล้ียง

บางครั้งไมมีความชัดเจน ครูพี่เลี้ยงยังไมคอยเขาใจบทบาทหนาที่ในการนิเทศนักศึกษาซ่ึงสิ่งที่กลาวถึงนี้      

ลวนเปนสิ่งที่มีผลกระทบตอการเรียนรู  การพัฒนาคุณลักษณะ และคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาครู         

ทําใหนักศึกษาไมเกิดคุณลักษณะตามเปาหมายของหลักสูตรและของผูใชครู (อภิณหพร สถิตยภาคีกุล,

จุติพร อัศวโสวรรณ, จรุงใจ มนตเลี้ยง, อารี สาริปา,  สุภาวดี หนูเจริญ และคณะ 2550, 2-3)

 จากความสาํคญัของการฝกประสบการณวชิาชีพคร ูการทําหนาทีใ่นการนเิทศของครพูีเ่ลีย้งซ่ึงจะสง



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560102

ผลตอการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู และเปนสวนสําคัญท่ีจะตัดสินคุณภาพของบัณฑิตที่จะไปประกอบวิชาชีพ

ครูตอไป  จึงควรมีการสรางความเขาใจแกครูพี่เล้ียงเนนบทบาทหนาท่ีของครูพี่เล้ียงในดานการเปน                 

แบบอยางการสอน การนิเทศการสอน การประเมนิพัฒนาการการฝกสอนของนสิติ/นกัศึกษา และการพฒันา

บุคลิกภาพความเปนครู โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาวิธีการนิเทศท่ีมุงพัฒนานักศึกษาฝกประสบการณ

วชิาชีพครูในสถานศึกษาโดยมีครพูีเ่ลีย้งคอยดูแล ชวยเหลอืนกัศกึษาอยางใกลชดิ (วชริา เครือคาํอาย, 2552, 

9) ผู วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาเปนเชนไร ศึกษาปญหา ความตองการจําเปน การดําเนินงาน         

การประสานงานระหวางสถานศึกษาทีเ่ปนหนวยฝกประสบการณวชิาชีพครูกบัคณะครศุาสตร   มหาวิทยาลยัราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานการฝกประสบการณวิชาชีพครูที่มีคุณภาพ 

และมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงค
 เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

     ผูใหขอมูลหลัก                    สภาพการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา

  1.1 ครูพีเ่ล้ียงนกัศกึษาฝกประสบการณวชิาชพีคร ูคณะครุศาสตร  ภาคเรยีนที ่1  ปการศึกษา 

2558 ปฏิบัติหนาที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 486 คน ทั้งนี้กลุมตัวอยาง               

เลือกแบบเจาะจง จํานวน 17 คน โดยเลือกจากโรงเรียนที่มีจํานวนครูพี่เล้ียงนักศึกษา ฝกประสบการณ       

วิชาชีพครูหลากหลายสาขาวิชา 

  1.2 อาจารยนิเทศกมหาวิทยาลัย จํานวน 52 คน ทั้งนี้กลุมตัวอยางเลือกแบบเจาะจง จํานวน 

10 คนโดยเลือกผูที่มีประสบการณในการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูอยางนอย 5 ป

  1.3 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 486 คน เลือกกลุ มตัวอยางโดยใช                    

การสุมอยางงาย จํานวน 217 คน ซึ่งไดมาจากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie และ Morgan 

(ธานินทร  ศิลปจารุ, 2550, 50-51)

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  2.1 ประเด็นการสนทนากลุม  เก็บขอมูลจากครูพี่เล้ียงในเร่ืองบทบาทหนาท่ีของครูพี่เล้ียง      

วธีิการนิเทศนักศึกษาของครพูีเ่ล้ียง ปญหาและอุปสรรคท่ีพบในการนเิทศนักศึกษา ความตองการการพฒันา

ตนเองของครพูีเ่ล้ียงในเรือ่งทักษะ เทคนิค วธิกีารนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพครูผานการหาคุณภาพ

โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีเกณฑพิจารณาคาความสอดคลองที่ 0.67-1.00

  2.2 แบบสัมภาษณขอมลูการนเิทศนักศกึษาฝกประสบการณวชิาชีพครู เกบ็ขอมลูจากอาจารย

นเิทศกมหาวทิยาลยั ในประเดน็บทบาทหนาทีข่องครพูีเ่ลีย้ง  ปญหาสาํคญัในการนเิทศนกัศกึษาของครพูีเ่ลีย้ง 

รูปแบบและการดําเนินการพัฒนากระบวนการนิเทศ ทักษะการนิเทศของครูพี่เลี้ยงที่เหมาะสมผานการหา

คณุภาพโดยผูเชีย่วชาญตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา มเีกณฑพจิารณาคาความสอดคลองที ่0.67-1.00

  2.3 แบบสอบถามขอมูลการนเิทศนกัศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพครู เก็บขอมูลจากนกัศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพครู ในประเด็นระดับการปฏิบัติการนิเทศของครูพี่เลี้ยงที่มีตอนักศึกษาในดานการทํา

หนาทีเ่ปนครพูีเ่ลีย้ง  การดูแล ชวยเหลือ แนะนาํกบันกัศกึษา และผลท่ีนกัศกึษาไดรบัทีเ่กดิจากการนิเทศของ

ครูพี่เลี้ยงท้ังการทํางานในหนาที่ครูและเจตคติตอการประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาผานการหาคุณภาพ

โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  มีเกณฑพิจารณาคาความสอดคลองที่ 0.67-1.00 จาก

นัน้นาํไปหาคาความเชือ่มัน่ (Reliability)โดยใชสมัประสทิธ์ิอลัฟาของครอนบคั (Cronbach’alpha) ไดเทากบั 0.87

 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  วิธีการวิจัยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี          

(Mix Method) ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยดําเนินการดังนี้

  3.1 ผู วิจัยดําเนินการสนทนากลุ มกับครูพี่ เ ล้ียงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู            

โรงเรยีนวดัใหญชยัมงคล (ภาวนารงัส)ี จาํนวน 9 คน ในวนัที ่17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น. - 11.30 น. 

และโรงเรียนบางปะหัน  จํานวน 7 คน เวลา 13.00 น. - 15.00 น.  
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  3.2 ผู วิจัยดําเนินการสัมภาษณอาจารยนิเทศกมหาวิทยาลัย จํานวน 10 คน ในชวง                 

เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2558 

  3.3 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

จํานวน 217 คน ในการสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

 4. การวิเคราะหขอมูล

  4.1 การวิเคราะหขอมูลการสนทนากลุมของครูพีเ่ล้ียงและจากแบบสัมภาษณอาจารยนเิทศก

มหาวิทยาลัยในเร่ืองขอมูลการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยการวิเคราะหเนื้อหา และ             

นําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบเพื่อคนหาขอความสําคัญ และนํามาจัดกลุม เพื่อนํามาสรุปเปนประเด็นขอคนพบ 

  4.2 การวิเคราะหขอมูลการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูของครูพี่เลี้ยงจากการ

สอบถามนักศึกษาโดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
 1. ผลการสนทนากลุมครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู สรุปไดดังนี้

  1.1  บทบาท การทําหนาที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู คือ การดูแลให              

คาํปรกึษาแนะนาํและชวยเหลือในเร่ือง การจัดการเรยีนรู การจัดการเรียนการสอน และในเรือ่งการปฏบิตังิาน

ในหนาที่ครู โดยการปฏิบัติหนาที่ครูพี่เลี้ยงแบงเปนประเด็นหลักๆ ไดคือ การทําหนาที่ครูพี่เลี้ยงเพ่ือนิเทศ

ติดตาม  ใหคําปรึกษา ดูแล แนะนําและชวยเหลือนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูในเรื่องที่สําคัญที่สุด 

คือ เรื่องการจัดการเรียนการสอน เริ่มจากการแนะนําใหศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  คําอธิบายรายวิชา          

การวางแผนการจัดการเรียนรูใหกบันกัเรียน  แนะนํา ดแูลเร่ืองการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  การจัดการเรียน

การสอนในสาขาวิชาเอกของนักศึกษา การผลิตสื่อ การตรวจสอบความถูกตองของการจัดการเรียนการสอน

การวัดและประเมินผล อีกทั้งยังทําหนาที่ในการแนะนําใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูคนหารูปแบบ

การจดัการเรยีนการสอนของตนเอง เทคนคิวธิกีารสอน การวเิคราะหผูเรียนเปนรายบคุคล เร่ืองอ่ืนๆ ทีค่รูพีเ่ล้ียง

ทาํหนาท่ีนเิทศนกัศึกษา  รองลงมา คอื การทาํหนาท่ีครูในภาพรวมทัง้หมด ไมวาจะเปนการจดัทาํโครงการพฒันา

ผูเรียน งานพัสดุ งานครูประจําชั้น เอกสารในชั้นเรียน การพัฒนาบุคลิกภาพของการเปนครูที่ดี  การติดตาม

งานตางๆ ของนักศกึษาท่ีไดรบัมอบหมายจากสถาบนั  การรูจกัสรางความสัมพนัธทีด่กีบัผูปกครองของนักเรียน

  1.2  แนวคิดที่ครูพี่เลี้ยงนํามาใชในการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเปนการนิเทศ

โดยเนนทีศ่าสตรและธรรมชาติในการจดัการเรยีนการสอนในแตละรายวิชา  เนนการจัดการเรียนการสอนโดย

การลงมอืปฏบิตัจิรงิ การคนหาเทคนคิการจดัการเรยีนรูทีห่ลากหลาย พยายามหาส่ิงใหมๆ  มาสอนใหนกึถึงวา

ผูเรยีนกเ็หมอืนกบัลกูคา จงึควรตองหาสิง่ทีด่ทีีส่ดุ สิง่ทีท่าํใหเกดิความพงึพอใจมากท่ีสดุมาจดัการเรยีนการสอน

ใหกับนักเรียน สนใจกับปฏิกิริยาตอบสนองของนักเรียนหลังจากจัดการเรียนการสอนไปแลว  การสราง        

ความศรัทธา ความเช่ือม่ันใหเกิดข้ึน ใหนักเรียนเกิดความเชื่อถือในตัวของครู การคนหาเทคนิคการจัดการ

เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ การผลิตสื่อการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย การควบคุมชั้นเรียน
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  1.3  ปญหาและอุปสรรคในการทําหนาทีค่รพูีเ่ลีย้ง  พบวา นกัศกึษายังไมสามารถทําความเขาใจ

กับหลักสูตร ตลอดจนไมมีวิธีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ไมประสบความสําเร็จในการควบคุมชั้นเรียน 

ตลอดจนสัมพันธภาพระหวางครูพี่เลี้ยงและนักศึกษายังไมมีความใกลชิดกันเทาที่ควร อาจเปนปญหาเร่ือง

การติดตามการดูแลนักศึกษาได  

  1.4  ครพูีเ่ลีย้งมคีวามตองการพัฒนาในเร่ืองการนิเทศโดยเปนการใหความรูซึง่ชวยใหครพูีเ่ลีย้ง

ไดทาํความเขาใจ ไดนาํความรูไปฝกปฏบิตักิารนิเทศนักศกึษา เปนการพฒันาแบบการส่ือสาร 2 ทาง ครูพีเ่ล้ียง

ไดลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือการเรียนรูการนิเทศไดอยางสมบูรณและสามารถนํามาใชนิเทศนักศึกษาไดจริง             

มีตัวอยางในเรื่องการนิเทศที่ถูกตอง ไดศึกษาเทคนิคการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  อีกทั้งยัง

ตองการเคร่ืองมอืในการนเิทศทีส่ามารถนาํมาปรับใชในการปฏบิตัหินาท่ีครูพี่เล้ียงนกัศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพครูซึ่งจะชวยใหการฝกประสบการณวิชาชีพครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2.  ผลการสัมภาษณอาจารยนิเทศกมหาวิทยาลัย สรุปไดวา

  2.1  ครูพี่เลี้ยงควรมีบทบาทในการใหคําแนะนํา ดูแลแกนักศึกษาโดยตลอดระยะเวลาที่ทํา        

การฝกประสบการณวชิาชพีคร ู1 ป ทัง้ดานวชิาการ ดานวชิาชพีความเปนครูและดานคณุลกัษณะอนัเหมาะสม

กบัความเปนคร ู อกีท้ังครพูีเ่ล้ียงยงัตองปฏบิตัตินเปนแบบอยางทีด่ใีหกบันักศึกษาและมบีทบาทในการติดตาม 

ควบคุม ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา  

  2.2 ปญหาสําคัญในการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพครูของครูพีเ่ล้ียงท่ีสาํคัญๆ คอื 

   1) ดานการทาํหนาท่ีครูพีเ่ล้ียง  พบวา ครูพีเ่ล้ียงมีภาระงานทีต่องรับผิดชอบท่ีโรงเรียนมาก 

ทําใหไมคอยมีเวลาที่จะดูและนักศึกษาอยางใกลชิด  ครูพี่เล้ียงที่จบไมตรงกับวิชาเอกหรือสาขาวิชาของ

นกัศกึษาท่ีตองดูแล ทาํใหไมสามารถใหการนิเทศ ใหคาํแนะนาํทีลุ่มลกึสาํหรับเน้ือหาบางอยางท่ีมคีวามเฉพาะทาง 

   2) ดานการนิเทศ ครูพี่เล้ียงขาดความม่ันใจในลักษณะการนิเทศของตนเอง อีกทั้งยัง    

มคีวามกังวลเก่ียวกบัระเบียบตางๆ ของทางคณะครศุาสตร ทาํใหไมสามารถทาํการนิเทศไดอยางอสิระ ปญหา

สมัพนัธภาพระหวางครพูีเ่ลีย้งกับนกัศกึษา ชองวางระหวางวัย หรอืบคุลกิภาพบางอยางท่ีไมสามารถประสานงาน

กันได ทําใหเกิดความอึดอัดในการทําหนาที่ครูพี่เลี้ยง

   3) ดานสถานศึกษาท่ีเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู  โรงเรียนแตละแหงมี           

การควบคมุดานคณุสมบัตขิองครูพีเ่ล้ียงทีเ่ปนระบบเดยีวกนั แตยงัไมไดมรีะบบการนิเทศของครูพีเ่ล้ียงแตละคน

ที่เปนมาตรฐานเดียวกันมากนัก  สวนใหญแลวจะเปนความรับผิดชอบของครูพี่เลี้ยงแตละคนที่จะออกแบบ

การนิเทศของตนเอง 

  2.3 ครพูีเ่ลีย้งควรไดรบัการพัฒนาในเร่ืองการนิเทศนกัศกึษา โดยเฉพาะการนเิทศทีม่ลีกัษณะ

ที่เหมาะสมกับการนํามานิเทศนักศึกษาซ่ึงเปนครูใหมยังไมมีประสบการณ และควรมีการพัฒนา                       

ระบบการนเิทศของครพูีเ่ล้ียงใหเปนไปในทศิทางเดยีวกนั โดยลักษณะการพฒันาควรทําควบคูไปกบัการปฏบิตัิ     

การนิเทศในสถานการณจริง ชวยใหครูพี่เล้ียงไดทําความเขาใจ ไดฝกปฏิบัติการนิเทศนักศึกษา ไดเรียนรู     

การนิเทศไดอยางสมบูรณและสามารถนํามาใชในการนิเทศไดจริง
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 3.  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสอบถามนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  พบวาใน

ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถสรุปไดดังนี้

  3.1 ดานผลท่ีเกิดจากการนิเทศของครูพี่เล้ียงท่ีมีตอนักศึกษามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก            

โดยนักศึกษามีความคิดเห็นวา ครูพี่เลี้ยงมีเทคนิคตางๆ ใชวิธีการสนับสนุนชวยใหนักศึกษาเกิดการพัฒนา

ตนเองได ครูพี่เลี้ยงดูแลเอาใจใสนักศึกษาทั้งเรื่องการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน  เปดโอกาสใหนักศึกษา

ไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติวิชาชีพครู และที่สําคัญครูพี่เลี้ยงเปนแบบอยางที่ดีของ

การประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาได 

  3.2 ดานกระบวนการนิเทศมคีาเฉลีย่อยูในระดบัมากโดยนกัศึกษามคีวามคดิเห็นวา ครูพีเ่ล้ียง

ควบคุมดูแลนักศึกษาตามที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  ดําเนินการ      

ใหนกัศึกษาฝกปฏบิตัวิชิาชพีตามข้ันตอนท่ีมหาวทิยาลยักําหนด ครูพีเ่ล้ียงอธบิายและมอบหมายงานทีเ่หมาะสม

ใหกับนักศึกษาตลอดจนประเมินผลการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูแกนักศึกษาตามกําหนดเวลา  

  3.3 ดานเนื้อหาในการนิเทศมีคาเฉลี่ยอยู ในระดับมาก โดยนักศึกษามีความคิดเห็นวา                 

ครูพี่เล้ียงใหคําแนะนําเก่ียวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การผลิตส่ือการเรียนการสอน การควบคุม      

ชัน้เรยีน  การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู อกีทัง้แนะนําใหคาํปรกึษาในงานท่ีนกัศกึษาตองรบัผดิชอบ       

ทั้งเรื่องการจัดทําโครงการตางๆ การจัดทําแฟมสะสมผลงาน 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจยัพบวา การทาํหนาท่ีครูพีเ่ล้ียงนักศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพครู ครูทีไ่ดรบัมอบหมาย   

ใหทําหนาที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูรับทราบหนาที่ การปฏิบัติงานในการดูแล               

นิเทศ ติดตามใหคําปรึกษา ดูแล แนะนําและชวยเหลือนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยครูพี่เลี้ยงจะ

ใชแนวคิดในการดูแลนิเทศนักศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอน โดยเนนที่ศาสตรและธรรมชาติของ    

แตละรายวิชา การดูแลนักเรียน งานในหนาที่ครูผูสอนทั้งหมด ซึ่งสอดคลองกับ ชาตรี ฝายคําตา (2553, 89)  

ซึ่งไดศึกษาสภาพการฝกประสบการณวิชาชีพครู สําหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร หลักสูตรการผลิตคร ู5 ป  

ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู พบวา ครูพี่เลี้ยงเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญตอการฝกประสบการณวิชาชีพครูเปน

อยางมาก   เพราะจะเปนผูที่มีสวนชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู  เกิดการพัฒนาตนเองท้ังดานความรู          

ความเขาใจเก่ียวกับการทําหนาท่ีในวิชาชีพครู ทัง้ในเรือ่งการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู วธิสีอน วธิกีารเรยีนรู

ของผูเรียน การควบคุมช้ันเรียน การใชสื่อการจัดการเรียนรู ตลอดจนงานในหนาท่ีครูทั้งหมด ทั้งน้ีถึงแมวา      

ครูพี่เล้ียงจะมีความสําคัญตอกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาแตระบบของการนิเทศ

นกัศึกษายังคงพบปญหาทีเ่กิดข้ึน  จากการท่ีนกัศึกษายังไมสามารถทําความเขาใจเกีย่วกับหลักสูตร  ไมเขาใจ

การนําหลักสูตรมาใช  ทําใหสงผลถึงการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู นักศึกษายังไมสามารถออกแบบ           

การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย  แผนการจัดการเรียนรูไมเปนปจจุบัน  แผนการจัดการเรียนรูไมละเอียด         

เขียนเปนภาพกวางๆ เทานั้น และปญหาของครูพี่เลี้ยงท่ีขาดความม่ันใจในลักษณะการนิเทศของตนเอง     
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ปญหาสัมพันธภาพระหวางครูพี่เล้ียงกับนักศึกษา การไมมีระบบการนิเทศของครูพี่เล้ียงแตละคนที่เปน

มาตรฐานเดียวกันมากนัก  สวนใหญแลวจะเปนความรับผิดชอบของครูพี่เลี้ยงแตละคน ที่จะออกแบบ           

การนิเทศของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับสุรวีร  เพียรเพชรเลิศ  (2553, 273-276)  ซึ่งไดศึกษารูปแบบการบริหาร

จดัการและการจดัประสบการณวชิาชีพครูในสถาบันอุดมศึกษาของไทย พบวา ปญหาในการนเิทศของครูพีเ่ล้ียง 

คอื สมัพันธภาพระหวางนักศึกษากบัครพูีเ่ล้ียงยังไมมกีารใชคาํพูดท่ีเหมาะสม ครูพีเ่ล้ียงบางทานมีภาระหนาท่ี

มากจนไมสามารถดูแลนิสิต/นักศึกษาไดซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู         

ดังนั้นจากผลการวิจัยที่พบจึงควรมีการพัฒนากระบวนการนิเทศ  ทักษะการนิเทศของครูพี่เลี้ยงโดยเฉพาะ

อยางย่ิงการพัฒนาในเร่ืองมาตรฐานการนิเทศของแตละโรงเรียนเพื่อใหการนิเทศของครูพี่เล้ียงแตละคนให

เปนไปในทิศทางเดียวกัน  อีกทั้งควรรับฟงปญหาของครูพี่เลี้ยงในการนิเทศนักศึกษาและรวมมือกันระหวาง

คณะครุศาสตรและโรงเรียนที่เปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อติดตามการนิเทศของครูพี่เลี้ยง                

ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําอยางตอเน่ือง  เนนบทบาทหนาที่ของครูพี่เลี้ยงในดานการเปนแบบอยาง     

การจัดการเรียนรู การนิเทศการสอน การประเมินพัฒนาการการฝกสอนของนิสิต/นักศึกษา และการพัฒนา

บคุลกิภาพความเปนคร ู โดยเฉพาะอยางยิง่การพฒันารปูแบบการนเิทศทีมุ่งพัฒนานกัศกึษาฝกประสบการณ

วชิาชีพครูในสถานศึกษาโดยมีครพูีเ่ลีย้งคอยดูแล ชวยเหลอืนกัศกึษาอยางใกลชดิ (วชริา เครือคาํอาย, 2552, 

9) เพือ่ใหการฝกประสบการณวชิาชีพครูมคีณุภาพและสามารถผลิตบณัฑติสาขาวิชาชีพครูทีม่คีวามสมบูรณตอไป

 

สรุป
 จากการศึกษาสภาพการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบวา ครูพี่เลี้ยง คือ บุคคลที่มีความสําคัญตอการฝกประสบการณวิชาชีพครูของ

นักศึกษา โดยเปนทั้งผูที่ดูแล นิเทศ ติดตาม ใหคําปรึกษา  แนะนําและชวยเหลือนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพครู  สงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มความสามารถและตามศักยภาพ     

ของแตละคน อีกทั้งครูพี่เลี้ยงยังตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักศึกษาและมีบทบาทในการติดตาม 

ควบคุม ประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาโดยปญหาท่ีพบจากการนิเทศนักศึกษา          

ฝกประสบการณวิชาชีพครูที่สําคัญ คือ ครูพี่เลี้ยงจะมีภาระงานมาก  มีปญหาชองวางระหวางวัย การปรับตัว

เขาหากันของครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา อีกทั้งโรงเรียนที่เปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูยังไมมี                  

ระบบการนเิทศท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน ครพูีเ่ลีย้งจะเปนผูออกแบบวิธกีารนิเทศของตนเอง  ดงันัน้จงึควรมกีารพัฒนา

ระบบการนิเทศของครูพี่เลี้ยงแตละคนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยลักษณะการพัฒนาอาจทําควบคูไป

กบัการปฏบิตักิารนิเทศในสถานการณจรงิ ชวยใหครพูีเ่ลีย้งไดทาํความเขาใจ  ไดฝกปฏบิตักิารนิเทศนักศกึษา

ไดเรียนรูการนิเทศไดอยางสมบูรณและสามารถนํามาใชในการนิเทศไดจริงซึ่งการนิเทศที่มีคุณภาพของ           

ครูพี่เลี้ยงจะสงผลใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการฝกประสบการณวิชาชีพครูดวย
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้

 1. ควรมีการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการนิเทศนักศกึษาฝกประสบการณวชิาชีพครูจากโรงเรยีน

ที่มีบริบทท่ีแตกตางกันเพ่ือใหไดขอมูลท่ีชัดเจนและครอบคลุมมากย่ิงข้ึนและสามารถนํามาเปนแนวทางใน

การหารูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่มีคุณภาพตอไป

 2. ควรศกึษาแนวทางในการพฒันาการนิเทศใหกบัครพูีเ่ล้ียงเพือ่ใหครูพีเ่ล้ียงสามารถนเิทศนกัศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เอกสารอางอิง
ชาตรี ฝายคําตา. (2553). การศึกษาสภาพการจัดประสบการณวิชาชีพครู หลักสูตรการผลิตครู 5 ป : 

 รายวิชาการสังเกตและการฝกปฏิบัติงานครู. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

 เกษตรศาสตร.

ธานินทร  ศลิปจาร.ุ (2550). การวจิยัและวเิคราะหขอมลูทางสถติดิวย SPSS. กรุงเทพฯ: ว.ีอนิเตอร พร้ินท.

วชิรา เครือคําอาย. (2552). การพัฒนารูปแบบการนเิทศนักศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพครเูพ่ือพัฒนา

 สมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของนักเรียนประถมศึกษา. วิทยานิพนธ 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สุรวีร  เพียรเพชรเลิศ. (2553). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการฝกประสบการณ

 วิชาชีพครูในสถาบันอุดมศึกษาของไทย. วิทยานิพนธ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย

 เกษตรศาสตร. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะครุศาสตร ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู. (2556). 

 คูมือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 (Internship 1 and Internship 2).

 พระนครศรีอยุธยา: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

อภณิหพร สถติยภาคกีลุ, จตุพิร อศัวโสวรรณ, จรงุใจ มนตเล้ียง, อารี สารปิา, สภุาวด ีหนเูจรญิ, บบุผา เรืองรอง,

 ศรสีดุา ธติโิสภี ... ณรงค เพช็รเสง. (2550). การวจิยัและพัฒนาโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณ

 วิชาชีพเพื่อการผลิตและการพัฒนาครูอยางมีสวนรวม.  นครศรีธรรมราช: คณะครุศาสตร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560 109

ปจจัยที่สัมพันธกับการยังคงปฏิบัติงานอยูของบุคลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย* 

Factors Related to the Retention in the Private University of Academic 
Personnel in the Upper Northern Thailand

                                        
                                           พิมพวลัญช  ศรีบุญ1** 

1สาขาวชิาบริหารศาสตร (การบรหิารองคการภาครัฐและเอกชน) วทิยาลยับริหารศาสตร มหาวทิยาลัยแมโจ
เลขที่ 63  หมู 4  ตําบลหนองหาร  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 50290

*  เรียบเรียงจากดุษฎีนิพนธเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อการธํารงรักษาบุคลากรสายวิชาการ 
 ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย”
** ผูเขียนหลัก
 อีเมล: phimwalan2211@gmail.com

บทคัดยอ
 การศกึษาเรือ่ง “ปจจยัทีส่มัพนัธกบัการยงัคงปฏบิตังิานอยูของบคุลากรสายวิชาการในมหาวทิยาลยัเอกชน 

ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย” มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับการยังคงปฏิบัติ

งานอยู และ 2) ศึกษาความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูของบุคคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชน 

ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

 ผลการศึกษาพบวา ปจจยัทีส่มัพนัธกบัการยังคงปฏิบตังิานอยูในมหาวทิยาลยัโดยรวมอยูในระดับมาก 

ดานปจจัยจิตวิทยาทั้งหมด 8 ปจจัย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก ความผูกพันในองคการ ความพึงพอใจ

ในสภาพแวดลอมในการทํางาน ความสัมพันธภายในมหาวิทยาลัย ความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ              

การเห็นคุณคาในงาน และความพึงพอใจในสวัสดิการและสิทธิประโยชน สวนอีก 2 ปจจัยมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับปานกลาง ไดแก ความพึงพอใจในรายไดและการคลอยตามกลุมอางอิงของบุคลากร และการศึกษา

ความตั้งใจที่ยังคงปฏิบัติงานอยูของบุคคลากรสายวิชาการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ขอเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตภาคเหนือของประเทศไทยที่มีขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ควรใหความสําคัญกับ      

เรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการท่ีถือวาเปนฟนเฟองหลักในการขับเคล่ือน

ความมีคุณภาพของมหาวิทยาลัย

คําสําคัญ
 มหาวิทยาลัยเอกชน   บุคลากรสายวิชาการ  ความตั้งใจ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560110

Abstract
 The purposes of this study “Factors Related to the Retention in the Private University of 

Academic Personnel in the Upper Northern Thailand” were to; 1) study the factors related to         

performance in the private university of academic personnel  2) study the performance intention in 

the private university of academic personnel in the Upper Northern Thailand. 

 The study result reveal that the factors related to performance in the private university was 

generally at a high level. Psychological factors which found at a high level were provided with   

organization commitment, work environment satisfaction, university relationship, job responsibility 

satisfaction, job appreciation, and welfare benefits. And were 2 factors which found at medium 

level were provided with satisfaction of compensation, and conformation of reference group.           

The study result of the performance intention in the private university of academic personnel was 

generally at a high level. Guideline for the private university in the Upper Northern Thailand should 

be a priority in Human Resource Management, Especially with academic personnel that the main 

persons of the quality in university.

Keywords
 Private University,   Academic Personnel,   Intention

บทนํา
 “การศึกษา” เปนตัวขับเคลื่อนและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ มุงพัฒนาความเจริญ

งอกงามทางสติปญญาของเยาวชน สรางสรรคกําลังคนในระดับวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การศึกษา                   

ในระดับ “อุดมศึกษา” นั้น ประเทศไทยนอกจากจะมีมหาวิทยาลัยของรัฐแลว ยังมีมหาวิทยาลัยเอกชน             

ซึ่งเปนสถาบันที่มีสวนสําคัญในการสรางทรัพยากรบุคคลเพื่อออกมารับใชประเทศชาติ ซึ่งในปจจุบัน

มหาวิทยาลัยเอกชนแตละแหงเปดหลักสูตรตั้งแตระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอกในหลากหลาย

สาขาวิชา เพื่อผลิตบัณฑิตที่เปนกําลังแรงงานออกสูทองตลาดอยางกวางขวาง ในประเด็นเรื่องการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยเอกชนใหมีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเทากับมหาวิทยาลัยของรัฐนั้น เปนเรื่องที่อยูใน

ความสนใจของผูคนในวงการการศึกษาตั้งแตเริ่มมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเอกชนเปนตนมา เนื่องจาก

สภาพโดยทัว่ไปของมหาวทิยาลัยเอกชนและมหาวทิยาลัยของรฐัน้ันมีความแตกตางกนั อาท ิประเดน็เก่ียวกบั

ทุนที่ใชในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเอกชน  ทุนที่ใชในการบริหารจัดการมาจากเจาของมหาวิทยาลัย 

สวนมหาวิทยาลัยของรัฐทุนในการบริหารจัดการจะมาจากงบประมาณของรัฐ หรือประเด็นเรื่องของผลกําไร

หรอืความคุมคาในการบรหิารจดัการ   มหาวทิยาลยัเอกชนคาํนงึถงึผลกาํไรหรอืความคุมคาในการจดัการเรียน

การสอนมากกวามหาวิทยาลัยของรัฐ ฯลฯ เปนตน 
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สภาพการณในปจจุบัน มหาวิทยาลัยเอกชนนั้นตองมีความกระตือรือรน ขวนขวาย และตองชวยเหลือตัวเอง

มากข้ึน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแหงเพิ่มจํานวนรับเขาของนักศึกษาในแตละสาขาวิชามากข้ึน 

ตามกรอบแผนอุดมศึกษาฉบับที่ 1 พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2547 โดยการสรางความเขมแข็งใหแกมหาวิทยาลัย

ของรัฐหรือการเปนมหาวิทยาลัยอิสระหรือในกํากับของรัฐ (Public Autonomous University) เพื่อยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการขยายสาขาวิชาที่เปนท่ีตองการของสังคม และ             

ยกระดับการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัย และการใหบริการวิชาการ (เบญจา มังคละพฤกษ, 

2552) ทําใหมหาวิทยาลัยเอกชนสวนใหญกําลังตกอยูในกระแสทุนนิยมเชิงพาณิชย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตอง

แสวงหาแนวทางในการปรับตัวใหเหมาะสม คําถามคือ มหาวิทยาลัยจะใชกลยุทธใดในการบริหารจัดการ

ตนเองในสภาพท่ีกระแสทุนนิยมกําลังไหลบาเขามาทุกมิตขิองสังคม แตเราก็ปฏิเสธประเดน็เร่ืองของคุณภาพ

ทางการศึกษาทิ้งไปเสียมิได เพราะถือวาเปนสิ่งสําคัญที่สุดของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา กระแส

ทนุนิยมเชิงพาณิชยนัน้สงผลกระทบตอปญหาดานการบริหารจัดการภายในมหาวทิยาลัยเอกชน มคีวามเชือ่มโยง

สัมพันธกับปญหาเรื่องของบุคลากรท่ีมหาวิทยาลัยไมสามารถรักษา “คนดี มีความสามารถ” เอาไวได           

ปญหาเร่ืองเงินหรืองบประมาณท่ีมีจํากัด สงผลตอความฝดเคืองในการบริหารจัดการภายใน รวมถึง                   

คาตอบแทนของบคุลากรภายในมหาวิทยาลัยทีใ่นปจจบุนัอยูในอัตราท่ีตํา่กวาบคุลากรของมหาวทิยาลัยของรฐั 

(สืบเนื่องจากนโยบายภาครัฐในการเพิ่มคาตอบแทนใหกับบุคลากรภาครัฐในป พ.ศ. 2556 เปนตนมา) และ

ปญหาเร่ืองลักษณะงานท่ีเปนปญหาสืบเนื่องมาจากปญหาดานบุคลากรและงบประมาณหรือคาตอบแทน 

โดยบุคลากรมีการเขาออกงานบอย เปนผลใหการทํางานไมเกิดความตอเน่ืองเพราะมีการสับเปล่ียนตัว              

ผูปฏิบัติงานบอย  ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวามีปจจัยอะไรบางที่สัมพันธกับยังคง

ปฏิบัติงานอยู รวมถึงการศึกษาความต้ังใจที่จะยังคงปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของบุคลากรสายวิชาการ                    

ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย การธาํรงรกัษาบคุลากรในองคการ ทฤษฎีทางจิตสังคม รวมถงึทฤษฎกีารกระทําดวยเหตุผล

ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางประกอบการวิจัย 

วัตถุประสงค
 1.  เ พ่ือศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธ กับการยังคงปฏิบัติงานอยู ของบุคลากรสายวิชาการของ             

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

 2.  เพื่อศึกษาความต้ังใจที่จะยังคงปฏิบัติงานของบุคคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชน   

ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
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กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ ไดแก บุคลากรสายวิชาการหรืออาจารยประจําที่ยังคงปฏิบัติงานอยู         

ในมหาวิทยาลัยเอกชน  4 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม มหาวิทยาลัย             

ฟารอีสเทอรน และมหาวิทยาลัยเนชั่น มีจํานวนอาจารยประจําทั้งสิ้น 578 คน จากนั้นเพื่อใหไดกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางจากทั้ง 4 มหาวิทยาลัย รวม 226 คน 

จากนั้นนํากลุมตัวอยางที่ได 226 คน นี้ ทําการสุมแบบโควตา (Quota Sampling) ตามสัดสวนในแตละ

มหาวิทยาลัย (สาํนกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา, ม.ป.ป.) โดยไดกลุมตวัอยางตามสัดสวนดงันี ้มหาวิทยาลัยพายัพ

จาํนวน 121 คน มหาวทิยาลยันอรท-เชยีงใหม  จาํนวน 43 คน มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน  จาํนวน 37 คน และ

มหาวิทยาลัยเนชั่น  จํานวน 25 คน
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 2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

  ผูวจิยัใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีส่รางข้ึนเกีย่วกบัปจจยัทีส่มัพนัธกบัการยงัคงปฏบิตังิาน

อยู และแบบสอบถามเก่ียวกับความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี ทาง        

การบริหารทรัพยากรมนุษยที่เกี่ยวกับการธํารงรักษาบุคลากรในองคการจากนักวิชาการหลากหลายทาน        

เพ่ือหาปจจัยท่ีสมัพันธกบัการยงัคงปฏิบตังิานอยูของบุคลากรสายวชิาการ เน่ืองจากผูวจิยัเช่ือวา บคุลากรสายวชิาการ

จะตัดสินใจในการทํางานตอหรือลาออกน้ัน นาจะมีปจจัยหลักๆ 2 ปจจัย คือ ปจจัยสวนบุคคล และปจจัย   

ดานจิตวิทยา ที่จะเปนตัวแปรในการประเมินความตั้งใจท่ีจะยังคงปฏิบัติงานตอไปในมหาวิทยาลัยเอกชน 

ผนวกกบัทฤษฎทีางจติวิทยาสงัคม ไดแก ทฤษฎกีารกระทาํดวยเหตผุล (Theory of  Reasoned Action: TRA) 

ของฟชบายนและไอเซ็นต (Fishbein & Ajzen, 1980 อางถึงใน บุญสง วงคคํา, 2542, 40-48) ซึ่งประเด็น   

การศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับการยังคงปฏิบัติงานอยูของบุคลากรสายวิชาการ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล    

ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา อายุงาน ตําแหนงทางวิชาการ ภูมิลําเนา และภาวะสุขภาพ  ปจจัย              

ดานจติวิทยา  ประกอบดวย ความผกูพันในองคการ ความพงึพอใจในสภาพแวดลอมการทาํงาน ความสมัพันธ

ภายในมหาวิทยาลัย ความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ การเห็นคุณคาในงาน ความพึงพอใจในรายได          

ความพงึพอใจในสวสัดิการและสิทธปิระโยชน และการคลอยตามกลุมอางองิของบุคลากร  สถติทิีใ่ชในการวจิยั 

เปนการวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชสถิติ Pearson Chi-Square

ผลการวิจัย
 การศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับการยังคงปฏิบัติงานอยูและการศึกษาความต้ังใจท่ีจะยังคงปฏิบัติงาน

อยูในมหาวทิยาลัยของบคุลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย      

ในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ มีกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 189 คน จากจํานวน 226 คน 

คิดเปนรอยละ 83.63 โดยการศึกษาไดแบงออกเปน 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยสวนบุคคล และปจจัย                           

ทางดานจิตวิทยา
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ตารางที่  1 

คาความถี่ และคารอยละของกลุมตัวอยาง

                                      ปจจัยสวนบุคคล                                 จํานวน           รอยละ

เพศ

ชาย

หญิง

อายุ

ไมเกิน 25 ป

26-30 ป

31-35 ป

36-40 ป

41-45 ป

46-50 ป

51-55 ป

55 ปขึ้นไป

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ตําแหนงวิชาการ

อาจารย

ผูชวยศาสตราจารย

อายุงาน

ไมเกิน 1 ป

1-3 ป

4-6 ป

7-9 ป

10 ปขึ้นไป

ภูมิลําเนา

ภาคเหนือ (*เชียงใหม, เชียงราย, นาน, พะเยา, แพร, ลําปาง, ลําพูน, อุตรดิตถ)

ภาคกลาง (*กรุงเทพฯ, นครสวรรค, พิจิตร)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (*ศรีสะเกศ, อุดรธานี)

ภาวะสุขภาพ

ไมมีโรคประจําตัว

มีโรคประจําตัว

66

123

0

25

50

46

25

25

13

5

8

161

20

176

13

50

26

33

20

60

118

11

2

107

24

34.9

65.1

0.0

13.2

26.5

24.3

13.2

13.2

6.9

2.6

4.2

85.2

10.6

93.1

6.9

26.5

13.7

17.5

10.6

31.7

90.1

8.4

1.5

81.7

18.3
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 ตารางที ่1 จากผลการวิเคราะหคาความถี ่รอยละ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญงิ จาํนวน 
123 คน คิดเปนรอยละ 65.1 เพศชาย จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 34.9 โดยมีอายุสวนใหญอยูระหวาง 
31-35 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 26.5 รองลงมาคือ อายุ 36-40 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 24.3 
ระดบัการศกึษาสวนใหญจบการศกึษาในระดับปริญญาโท จาํนวน 161 คน คดิเปนรอยละ 85.2 รองลงมา คอื 
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 10.6 และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 4.2 ตําแหนงวิชาการสวนใหญเปนอาจารย จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 93.1 
และเปนผูชวยศาสตราจารย จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.9 อายุงานสวนใหญทํางานมาเปนระยะเวลา   
10 ปขึ้นไป จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 31.7 รองลงมาอายุงาน ไมเกิน 1 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 
26.5 สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในภาคเหนือ จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 90.1 ภาวะสุขภาพสวนใหญไมมี

โรคประจําตัว จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 81.7 และมีโรคประจําตัว จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 18.3

ตารางที่ 2 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเห็นดวยหรือความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง

 ผลการวิเคราะหปจจัยทางดานจิตวิทยาโดยรวม พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยกับขอความ หรือมี    
ความพงึพอใจอยูในระดบัมาก โดยแยกเปนรายดาน พบวา ดานความผกูพนัในองคการ กลุมตัวอยางเหน็ดวย
กับขอความ หรือมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานความพึงพอใจในสภาพแวดลอมในการทํางาน                  
กลุมตวัอยางเห็นดวยกบัขอความ หรอืมคีวามพึงพอใจอยูในระดับมาก  ดานความสมัพนัธภายในมหาวิทยาลัย 
กลุมตวัอยางเห็นดวยกับขอความ หรอืมคีวามพงึพอใจอยูในระดบัมาก ดานความพึงพอใจในงานท่ีรบัผดิชอบ 
กลุมตวัอยางเหน็ดวยกบัขอความ หรอืมีความพงึพอใจอยูในระดบัมาก  ดานการเหน็คณุคาในงานกลุมตวัอยาง     
เหน็ดวยกบัขอความ หรอืมคีวามพงึพอใจอยูในระดับมาก  ดานความพึงพอใจในรายได กลุมตวัอยางเหน็ดวย
กับขอความ หรือมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  ดานความพึงพอใจในสวัสดิการและสิทธิประโยชน 
กลุมตัวอยางเห็นดวยกับขอความ หรือมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และดานการคลอยตามกลุมอางอิง
ของบุคลากร กลุมตัวอยางเห็นดวยกับขอความ หรือมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง

 

 X  SD  
1.  

2.  

3.  

4.   

5.  

6.  

7.  

8.   

3.98 

3.60 

3.85 

3.84 

3.90 

2.91 

3.53 

3.24 

0.66 

0.66 

0.84 

0.70 

0.66 

0.94 

0.92 

0.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.60 0.60  
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 X  SD  
1.   

2.   

3.   

      

4.    

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.  

11.  

12.  

       

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.   

20.   

21.   

 

 

4.13 

3.87 

3.84 

 

3.77 

4.22 

4.08 

3.80 

2.87 

2.99 

3.44 

3.97 

3.87 

 

3.79 

3.74 

3.79 

3.35 

3.01 

3.19 

3.52 

3.32 

3.44 

 

3.62 

0.92 

1.06 

1.17 

 

1.25 

0.95 

0.95 

1.12 

1.37 

1.25 

1.33 

1.07 

1.06 

 

1.19 

1.24 

1.06 

1.24 

1.24 

1.35 

1.16 

1.15 

1.17 

 

0.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การวิเคราะหความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขต    

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบวา ความต้ังใจท่ีจะยงัคงปฏบิตังิานอยูในมหาวิทยาลัยของกลุมตัวอยาง

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความภาคภูมิใจกับงานที่ไดรับมอบหมายของ

 

ตารางที่ 3 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูของกลุมตัวอยาง
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กลุมตัวอยางอยูในระดับมากที่สุด การมีความสุขในการทํางานที่นี่ รูสึกกระตือรือรนที่จะมาทํางานทุกวัน    

อยากฝากอนาคตการทํางานท่ีเหลือไวกับมหาวิทยาลัยนี้ อยากมาทํางานเสมอ แมไมสบาย การมีอิสระใน    

การทํางานอยางเต็มที่ งานที่ทําอยูทําใหชีวิตลงตัว มหาวิทยาลัยตอบแทนผูที่มีความทุมเทดวยดีเสมอมา 

มหาวิทยาลัยใหโอกาสไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหรับผิดชอบในงานท่ีมี                      

ความสําคัญ ผูบังคับบัญชาเปนท่ีพึ่งท่ีดี ผูบังคับบัญชาดูแลเอาใจใสเปนอยางดี รูสึกสบายใจท่ีมีเพ่ือน             

รวมงานอยางท่ีเปนอยู ไดรับสวัสดิการตางๆ จากมหาวิทยาลัยอยางครบถวน มั่นใจในกระบวนการตางๆ                 

ของมหาวิทยาลัย วาไดผานการพิจารณามาอยางดีแลวมีความนาเชื่อถือ อยูในระดับมาก

ตารางที่ 4 

คารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัย 

กับเพศ

  
  

 

 

Pearson chi-square 

P = 0.005* 

  
 66 34.92 

 123 65.08 

*  0.05  

 ตารางที่ 4 การทดสอบ Pearson chi-square  พบวา ความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูใน

มหาวิทยาลัย มีความสัมพันธกับเพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา P = 0.005

ตารางที่ 5 

คารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัย 

กับระดับการศึกษา

 
  

 

 

Pearson chi-square 

P = 0.000* 

  
 8 4.23 

 161 85.19 

 20 10.58 

*  0.05  

 ตารางที่ 5 การทดสอบ Pearson chi-square  พบวา ความตั้งใจท่ีจะยังคงปฏิบัติงานอยูใน

มหาวิทยาลัย มีความสัมพันธกับระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา P = 0.000
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Pearson chi-square 

P = 0.001* 

  
 1  18 9.52 

1-3  38 20.10 

4-6  47 24.87 

7-9  26 13.76 

10  60 31.75 

*  0.05  

ตารางที่ 6  

คารอยละ และคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัย 

กับอายุงาน

 ตารางท่ี 6 การทดสอบ Pearson chi-square  พบวา ความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูใน

มหาวิทยาลัย มีความสัมพันธกับอายุงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา P = 0.001

ตารางที่ 7 

คารอยละ และคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัย

กับตาํแหนงทางวิชาการ

 
  

 

 

Pearson chi-square 

P = 0.012* 

  
 176 93.12 

 13 6.88 

*  0.05  

 ตารางท่ี 7 การทดสอบ Pearson chi-square  พบวา ความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูใน

มหาวิทยาลัย มีความสัมพันธกับตําแหนงทางวิชาการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา P = 0.012
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ตารางที่ 8 

คารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัย 

กับภูมิลําเนา

 
  

 

 

Pearson chi-square 

P = 0.000* 

  
 164 86.77 

 25 13.23 

*  0.05  
 

 
  

 

 

Pearson chi-square 

P = 0.001* 

  
 147 77.78 

 27 14.29 

 11 5.82 

 4 2.12 

*  0.05  

 ตารางที่ 8 จากการทดสอบ Pearson chi-square  พบวา ความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูใน

มหาวิทยาลัย มีความสัมพันธกับภูมิลําเนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา P = 0.001

ตารางที่ 9 

คารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางความต้ังใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัย        

กับภาวะสุขภาพ

 ตารางที่ 9 การทดสอบ Pearson chi-square  พบวา ความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูใน

มหาวิทยาลัย มีความสัมพันธกับภาวะสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา P = 0.000

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาโดยใชแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วของ ไดดงันี ้ในภาพรวม

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความต้ังใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยที่เปนปจจัยดานจิตวิทยา               

ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ปจจัยดานความพึงพอใจในรายได คาเฉลี่ยเทากับ 2.91 ซึ่งเกือบจะทุกขอคําถาม     

ในขอยอย ผลการศึกษา ออกมาวาอยูในระดับปานกลางเบี่ยงเบนไปทางนอย และในขอยอยที่เปนเรื่องของ
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การใหรางวลัเปนเงินพเิศษ เชน โบนัสสาํหรับบคุลากรทีป่ฏบิตังิานดเีดน การมรีายไดเสริมอยางสมํา่เสมอจาก

การสอนภาคพิเศษในมหาวิทยาลัย และการมีรายไดเสรมิอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจากการสอน เชน เงินคาหัวแนะนํา

นกัศึกษาทีม่รีะดับความพงึพอใจอยูในระดบันอยซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิเก่ียวกับหลักในการจายคาตอบแทน

ของ อนิวชั แกวจํานง (2552) ทีก่ลาววา นกัการจัดการทรพัยากรมนษุยพงึระลึกเสมอวา การจัดการคาตอบแทน

ทีป่ระสบผลสําเร็จตองกอใหเกิดประโยชนสงูสุดตอองคการ จงึตองกําหนดหลกัเกณฑในการจายคาตอบแทน

ที่เหมาะสมและประสิทธิภาพในการจัดการ โดยหลักการจายคาตอบแทนท่ีนักการจัดการทรัพยากรมนุษย    

นําไปใชในปจจุบัน ตองยึดหลักความเพียงพอตอการดํารงชีพไดอยางภาคภูมิใจ เปนหลักการแรกที่องคการ

คาํนึง องคการจะตองสาํรวจคาตอบแทนท่ีองคการคูแขงจายใหกบับุคคลในองคการเปนระยะๆ ประการท่ีสอง 

หลักความยุติธรรม เปนหลักในการจายคาตอบแทนที่องคการตองคํานึงถึง เน่ืองจากการจายคาตอบแทนมี

สวนชวยในการสรางขวญัและกําลังใจใหกบัพนกังานอยูรวมกบัองคการไดนานทีส่ดุ ดวยการจายคาตอบแทน

แตละตําแหนงอยางเทาเทียมกันหรือเรียกวา “หลกัความเสมอภาค (Equity)” ประการท่ีสาม หลกัความสามารถ

สวนบคุคล เปนการจายคาตอบแทนตามความสามารถของแตละบคุคล ในตําแหนงหนาทีแ่ละงานทีร่บัผิดชอบ 

ความสามารถของพนักงานอาจข้ึนอยูกับความรู ประสบการณ และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองคการ       

ประการที่สี่ หลักความสามารถในการจายขององคการ สุดทายตองคํานึงถึงความสามารถขององคการไดวา

ในแตละปมีผลประกอบการเปนอยางไรเพียงพอที่จะจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานหรือไม เน่ืองจาก    

คาตอบแทนเปนตนทนุประเภทหนึง่ จงึตองคดิอยางรอบคอบเพ่ือใหเกดิประโยชนสงูสุดตอองคการ และประการท่ีหา 

หลักการแขงขันกับองคการอ่ืนๆ เนื่องจากองคการตองการทรัพยากรมนุษยที่มีความรูความสามารถสูง              

จึงตองกําหนดคาตอบแทนที่สรางความดึงดูดในตลาดแรงงาน จึงจะทําใหสามารถแขงขันได และนอกจาก

นั้น สมคิด บางโม (2551, 156 -157) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับหลักการธํารงรักษาบุคลากรวา การธํารงรักษา

นอกจากจะใหเงินเดือนและคาจางแลว ยังตองอาศัยส่ิงจูงใจท่ีสําคัญอีก 5 ประการ ดังน้ี ประการที่หน่ึง           

สิง่จงูใจท่ีเปนวตัถ ุไดแก สิง่ของ คาํชมเชย การเพ่ิมเงนิเดอืนกรณีพเิศษ โบนสั เบีย้ขยนั เงนิสวนแบงกาํไร และ

การใหถอืหุนในบริษทั ประการทีส่องสิง่จูงใจทีไ่มเปนวัตถุ ไดแก ใหโอกาสมชีื่อเสยีง อาํนาจประจําตัวมากข้ึน 

ไดตาํแหนงทีส่งูขึน้ มโีอกาสกาวหนา และมโีอกาสทางการศกึษา ประการทีส่าม สิง่จงูใจทีเ่ปนสภาพการทาํงาน

ซึง่เกีย่วกบัวัตถเุปนหลกั เชน มหีองทาํงานสวนตวั มโีตะทาํงานเหมาะสมกบัตาํแหนง วตัถอุยางอืน่ทีแ่สดงถงึ

ความดีความชอบ การใหสวัสดิการตางๆ ตามความจําเปน ประการท่ีสี่ สิ่งจูงใจที่เปนสภาพการทํางาน                

ซึง่ไมเกีย่วกบัวตัถุ เชน บรรยากาศในการทํางาน ไมมกีารแบงพรรคแบงพวก มคีวามสามคัคี มคีวามเสมอภาค

เทาเทียมกัน ทั้งทางดานสังคมเศรษฐกิจ และการศึกษา และประการท่ีหา การบํารุงขวัญหรือสรางกําลังใจ   

ในการทํางาน เพ่ือใหพนักงานทุกคนเกิดความรัก และความผูกพันกับองคการ ที่เกิดความรูสึกวาตนมี             

สวนรวมสําคัญในการสรางชื่อเสียงกําไรใหแกองคการ เม่ือองคการมีความมั่นคงพนักงานจะย่ิงมีกําลังใจ      

ในการทํางานมากตามไปดวย

 จะเห็นไดวา เมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยทางดานจิตวิทยาดานอื่นๆ เชน ความผูกพันในองคการ 

ความพึงพอใจในสภาพแวดลอมในการทาํงาน ความสัมพนัธภายในมหาวิทยาลัย การเห็นคณุคาในงาน และ
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ความพึงพอใจในสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน ทีล่วนสงผลตอการเปนปจจยัทีส่มัพนัธกบัการยังคงปฏิบตังิาน

อยูของบุคลากรสายวิชาการในระดับความพึงพอใจมาก ซึ่งเปนที่นาสนใจวา บุคลากรสายวิชาการหรือ    

อาจารยประจาํ พงึพอใจในทุกๆ ดาน ยกเวนดานรายไดทีม่หาวทิยาลยัมอบใหพวกเขาซ่ึงมหาวิทยาลยัจาํเปนจะตอง

มีการทบทวนเร่ืองของรายไดหรือคาตอบแทนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรใหบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให

สามารถจงูใจและแขงขันกับหนวยงานหรอืมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ ในระดับเดยีวกันได ซึง่การศกึษาปจจัยท่ีสมัพันธ

กับความตั้งใจท่ียังคงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชน ใน     

เขตภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทย และนอกจากนัน้จากผลการศกึษาความสมัพันธระหวางปจจัยเกีย่วกบั

ความต้ังใจท่ีจะยังคงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยกับตัวแปรท่ีเปนปจจัยสวนบุคคล ผลการศึกษา พบวา 

ตวัแปรท่ีเปนปจจยัสวนบคุคลทุกตวัแปร ไดแก เพศ ระดบัการศึกษา อายงุาน ตาํแหนงทางวิชาการ ภมูลิาํเนา 

และภาวะสุขภาพ ลวนมีความสัมพันธกับความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัย  ซึ่งดุษฎีนิพนธ

เร่ือง “การพัฒนารูปแบบการบริหารทรพัยากรมนษุย เพ่ือการธาํรงรักษาบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวทิยาลัย

เอกชนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย” มจีดุมุงหมายในการพัฒนารปูแบบของการบริหารทรพัยากรมนุษย

เพื่อการธํารงรักษาบุคลากรที่เปนบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยเอกชนโดยเฉพาะ ซึ่งมีความแตกตาง

จากบุคลากรสายวิชาการที่อยูในมหาวิทยาลัยของรัฐโดยสิ้นเชิง 

สรุป
 การวจิยัเรือ่ง ปจจยัทีส่มัพนัธกบัการยงัคงปฏิบตังิานอยูของบคุลากรสายวชิาการของมหาวทิยาลัยเอกชน 

ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบวา ปจจัยทางดานจิตวิทยาโดยรวม กลุมตัวอยางเห็นดวยกับ

ขอความหรือมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 สวนการทดสอบความสมัพนัธระหวางความต้ังใจท่ีจะยงัคงปฏบิตังิานอยูในมหาวทิยาลัยกบัตวัแปร

ที่เปนปจจัยสวนบุคคล โดยใช Pearson chi-square  พบวา ตัวแปรที่เปนปจจัยสวนบุคคลทุกตัวแปร  ไดแก 

เพศ ระดับการศึกษา อายุงาน ตําแหนงทางวิชาการ ภูมิลําเนา และภาวะสุขภาพ มีความสัมพันธกับ              

ความตั้งใจที่จะยังคงปฏิบัติงานอยูในมหาวทิยาลัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  

 1.  มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ควรมีการทบทวนเร่ืองของรายไดหรือ         

คาตอบแทนทีท่างมหาวทิยาลยัจดัสรรใหบคุลากรสายวชิาการ เพือ่ใหสามารถจงูใจและแขงขันกบัหนวยงาน

หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในระดับเดียวกันได 

 2.  มหาวิทยาลัยเอกชนควรคํานึงถึงปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรสายวิชาการ ไมวาจะเปน เพศ  

ระดับการศึกษา อายุงานหรือประสบการณในการสอน ตําแหนงทางวิชาการ ภูมิลําเนา และภาวะสุขภาพ  

เนื่องจากปจจัยดังกลาวลวนสงผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติงานตอไปในมหาวิทยาลัย 
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1. ควรทําการศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภูมิภาคอื่นๆ ดวยเพื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบ

กันไดอยางชัดเจน

 2. หากเปนไปได ควรศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนโดยการจัดกลุมมหาวิทยาลัยเอกชนออกเปน 

มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ เพือ่งายตอการศึกษาทําความเขาใจบริบททีส่าํคญั
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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดของ

นกัศึกษาปฏิบตังิานวชิาชพีคร ูสาขาวิชาบรหิารธรุกิจ โดยผานการวิจยัปฏบิตักิารในช้ันเรยีน และ   2) สงัเคราะห

หาแนวทางการจัดการเรียนรูทีส่งเสรมิกระบวนการคิดของนักศึกษาปฏิบตังิานวชิาชพีคร ูสาขาวิชาบรหิารธรุกิจ 

โดยผานการวจิยัปฏิบตักิารในช้ันเรียน กลุมเปาหมายทีใ่ชในการวจิยัคร้ังน้ี เปนนักศึกษาปฏบิตังิานวิชาชีพครู 

ปการศึกษา 2558 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ทําวิจัยปฏิบัติการใน   

ชั้นเรียนเพื่อสงเสริมกระบวนการคิด จํานวน 9 คน วิธีการที่ใชในการรวบรวมขอมูลประกอบดวย การสังเกต 

การสมัภาษณ การสนทนากลุม รวมทัง้การวเิคราะหเอกสารแผนการเรียนรู และผลงานวิจยัปฏิบตักิารในช้ันเรียน 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ลักษณะการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดมี 2 ลักษณะ ดังน้ี คือ        

จัดการเรียนรูโดยมุงพัฒนากระบวนการคิดโดยตรง คือ การจัดการเรียนรูที่ไมคํานึงถึงสาระการเรียนรู              

ตามรายวิชา ทุกคนจัดในข้ันนําเขาสูบทเรียน และอีกลักษณะหนึ่ง คือ การบูรณาการกับการจัดกิจกรรม        

การเรียนรูทีมุ่งใหผูเรียนเรยีนรูในสาระรายวชิา และ 2) แนวทางการจดัการเรยีนรูทีส่งเสรมิกระบวนการคดิน้ัน 

เปนแนวทางที่เปนวงจรตอเนื่องกันใน 3 องคประกอบ คือ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติเพ่ือใหเกิด   

การเรียนรู (Action) และการสะทอนคิด (Reflection)
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คําสําคัญ 
 แนวทางการจัดการเรียนรู  นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  กระบวนการคิด                

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

Abstract
 The purposes of this research were to study learning management pattern that promotes 
thinking process of student teachers in business administration using classroom action research 
and to synthesize guidelines for learning management that promotes student’s thinking process. 
The population of this research included 9 student teachers in business administration from the 
Faculty of Education, Chiang Mai University, in the academic year 2015. They were assigned to 
conduct classroom action research to promote student’s thinking process. Data collection methods 
were observation, interviews, focus group, lesson plan analysis, and classroom action research 

results. 

 Research findings revealed that there were 2 patterns of learning activity management that 
promote thinking process 1) the learning management used during the lesson introduction which 
directly develops student’s thinking process, regardless of the subject contents 2) the integration 
of learning management with subject contents. In sum, guidelines for learning management that 

promotes student’s thinking process were continuing cycles consisting of plan, action, and reflection.

Keywords 
 Guidelines for Learning Management,  Student Teachers in Business Administration, 

Promote Thinking Process,   Classroom Action Research

บทนํา
 การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนเรียนรูวิธีการเรียนรู (Learning How to Learn) ใหผูเรียนเรียนรูวิธีคิด 

(Learning How to Think) เปนระบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนสรางสรรคองคความรู

ดวยตนเอง ซึง่เปนไปตามพระราชบญัญตักิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษามาตรา 

22 กาํหนดวา การจดัการศกึษาตองยดึหลกัผูเรยีนทกุคนมคีวามสามารถเรยีนรูและพฒันาตนเองได และถอืวา  

ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดและมาตรา 24(2) กําหนดใหการจัดกระบวนการเรียนรู ตองมีการฝกทักษะ

กระบวนการคิด การจัดการ การเผชญิสถานการณ และการประยกุตความรูมาใชเพือ่ปองกนัและแกไขปญหา 

(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา, 2542) ฉะนั้นบทบาทของผูสอนตองรูในศาสตรที่สอนและรูเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระตุนและเปดโอกาสใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือเปนรากฐาน             

ที่สําคัญเพื่อพัฒนาการเรียนรูดานตางๆ ที่จําเปนตอไป
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 การจัดการเรียนการสอนท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค ตองมีการออกแบบและ

วางแผนการจัดการเรียนรู โดยตองคํานึงถึงผูเรียน เนื้อหาสาระ สภาพแวดลอมและเทคนิควิธีการสอน               

ดังคํากลาวของ อาภรณ ใจเท่ียง (2546) ที่กลาววา การสอนยอมมีเปาหมายใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิ                 

ตามจุดประสงคทีก่าํหนดไว ซึง่จะบรรลุผลไดมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกบัการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ

ผูสอนที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ ผูสอนตองมีความรู ความเขาใจจึงจะจัดกิจกรรมไดถูกตองเหมาะสม 

นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2554) ไดกลาววาการจะพัฒนากระบวนการคิดใหกับผูเรียน ผูสอนตองเขาใจ

เกีย่วกับการคิด และรายละเอียดเกีย่วกับองคประกอบของการคิด เพราะทกัษะการคิดทีส่ามารถพัฒนาใหแก

ผูเรยีนน้ันมจีาํนวนมากและการคดิทกุประเภททุกระดบัลวนมีความสําคญัตอผูเรยีน ในระบบการจดัการเรยีนรู

ของโรงเรียนพบวายังมีปญหาอุปสรรคมาเปนเวลานานแลว โดยเฉพาะปญหาท่ีตัวครูหรือผูสอน ดังจะเห็น    

ไดจากคํากลาวของ ทิศนา แขมณี (2546) ที่กลาววา ปญหาในการพัฒนาการคิดของนักเรียน คือ ครูผูสอน

ขาดความรูความเขาใจที่ชัดเจนเก่ียวกับกระบวนการคิด ขาดความรูทางดานทฤษฎี หลักการ แนวคิดที่เปน

พื้นฐานของการพัฒนาการคิด ทําใหครูขาดความมั่นใจและประสบปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู           

เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน จากปญหาดังกลาวขางตนพบวาผูสอนขาดความรูความเขาใจ           

โดยเฉพาะการสอนเพื่อสงเสริมกระบวนการคิด

 นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร จะตองปฏิบัติการสอน          

ในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมิน          

การสอนตามหลกัเกณฑวธิกีารและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการครุสุภากาํหนด (สาํนักมาตรฐานวชิาชีพ   สาํนักงาน

เลขาธิการคุรสุภา, 2548) โดยการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาในสาขาวิชาเฉพาะและมีสาระท่ีกาํหนดใหฝก 

ขอ 7 คือ การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยดําเนินการในภาคเรียนที่สองของปการศึกษาที่ปฏิบัติ

การสอน  คณะศึกษาศาสตร มุงสงเสริมใหผูเรียนเปน “บุคคลแหงการเรียนรู” จึงเนนการจัดการเรียนการสอน

ทีพ่ฒันานักศึกษาอยางเต็มศักยภาพ สงเสริมใหนกัศึกษาเปนครมูอือาชีพท่ีมทีัง้ความรูและคุณธรรม จริยธรรม 

กาวทันยุคทันสมัย บูรณาการประสบการณการเรียนรูทั้งมวลไปสูการสอนจริง โดยใชความรูจากภาคทฤษฏี

และภาคปฏิบัติที่ไดศึกษานํามาประยุกตใชในสถานการณที่เปนอยูไดเหมาะกับสภาพความเปนจริงของ     

สถานศึกษา  (หนวยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู, 2557)

 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน คือ การวิจัยที่ทําโดยครูผูสอนในชั้นเรียน เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน

ชั้นเรียน และนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น 

ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน เปนการวิจัยท่ีตองทําอยางรวดเร็ว นําผลไปใชไดทันทีและสะทอน

ขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานตางๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรูทั้งของครูและผูเรียนโดยมีลักษณะสําคัญท่ีมีการ

ดําเนินงานเปนวงจรตอเน่ือง มีกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมและเปนกระบวนการเพ่ือใหไดขอคนพบ

เกี่ยวกับการแกไขปญหาที่สามารถปฏิบัติไดจริง นั่นคือขณะที่กิจกรรมการเรียนการสอนกําลังดําเนินอยู             

ก็ตองมีการวิจัยเพ่ือแสวงหาวิธีการแกปญหาที่เกิดข้ึนระหวางเรียนและทําการปรับปรุงแกไขพัฒนาผูเรียน

ควบคูกันไป ทั้งนี้ไดยึดแนวทางการวิจัยตามแนวคิดที่เสนอโดย Kemmis & McTaggart (1988)  เปนวงจร
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การวิจยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนซึง่เรยีกยอ ๆ  วา วงจร PAOR ม ี4 ขัน้ตอน คอื 1) การวางแผนหลงัจากทีว่เิคราะห

และกําหนดประเด็นปญหาที่ตองการแกไข (Plan)  2) การปฏิบัติตามแผนที่กําหนด (Act) 3) การสังเกตผล      

ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน (Observe) และ 4) การสะทอนผลหลังจากการปฏิบัติงานใหผูที่มีสวนรวมได

วิพากษวิจารณ ซึ่งนําไปสูการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตอไป (Reflect) (สุวิมล วองวาณิช, 2554)

 ในฐานะผูวจิยัซึง่เปนอาจารยนเิทศกประจําสาขาวชิาบริหารธุรกจิมองเหน็ความสาํคญัและประโยชน

จากการทาํวิจยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนของนกัศึกษาปฏิบตังิานวชิาชพีครู ทีด่าํเนนิการจดัการเรยีนรูเพือ่พัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่กําหนดในหลักสูตรตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะ

การจดัการเรียนรูทีส่งเสรมิกระบวนการคิด ซึง่จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีคาดวาจะพบลักษณะการจัดการเรียนรู     

ที่สงเสริมกระบวนการคิดและไดแนวทางการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาการจัดการ

เรียนรูของนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูตอไป

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือศึกษาลกัษณะการจัดการเรยีนรูทีส่งเสรมิกระบวนการคดิของนักศึกษาปฏิบตังิานวชิาชพีครู 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยผานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

 2.  เพื่อสังเคราะหหาแนวทางการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดของนักศึกษาปฏิบัติงาน

วิชาชีพครู สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยผานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

วิธีการวิจัย
 1. กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย

       กลุมเปาหมายทีใ่ชในการวิจยัครัง้นี ้ไดแก นกัศกึษาปฏบิตังิานวชิาชพีคร ู สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 จํานวน 9 คน ที่ทําวิจัยปฏิบัติการใน       

ชั้นเรียนตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart (1988) ซึ่งเปนวงจรการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน                         

ซึง่เรียกยอๆ วา วงจร PAOR ทีม่ทีัง้หมด 4 ขัน้ตอน คอื 1) การวางแผนหลงัจากทีว่เิคราะหและกาํหนดประเดน็

ปญหาทีต่องการแกไข (Plan)  2) การปฏบิตัติามแผนทีก่าํหนด (Act) 3) การสังเกตผลทีเ่กดิขึน้จากการปฏิบตังิาน 

(Observe) และ 4) การสะทอนผลหลังจากการปฏิบัติงานใหผูที่มีสวนรวมไดวิพากษวิจารณ ซึ่งนําไปสู          

การปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตอไป (Reflect) (สุวิมล วองวาณิช, 2554) ทําการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

เพื่อสงเสริมกระบวนการคิด โดยจําแนกตามลักษณะของกระบวนการคิดที่จัดกิจกรรมสงเสริมได 4 ลักษณะ 

การคิด ดังนี้

  1.1  กระบวนการคิดแกปญหา  จํานวน 1  คน

  1.2  กระบวนการคิดเชิงวิจารณญาณ จํานวน 1  คน

  1.3  กระบวนการคิดสรางสรรค  จํานวน 2  คน

  1.4  กระบวนการคิดวิเคราะห  จํานวน 5  คน
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 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  การวจิยัปฏิบตักิารในช้ันเรียนตามรปูแบบของวงจร PAOR โดย Kemmis & McTaggart (1988)  

ที่จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดใน 4 ลักษณะ ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดข้ันตอน วิธีการและ          

เครื่องมือดังนี้

  2.1 การสังเกตการจดักิจกรรมการเรยีนรู เพ่ือการรวบรวมขอมลูในการวจิยัโดยการสงัเกตและ

ใชเครื่องมือในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของนักศึกษา ดังนี้

   2.1.1  การนิเทศการฝกปฏบิตังิานวิชาชพีคร ู สงัเกตข้ันตอนและเทคนคิวธิกีารจัดกจิกรรม

การจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดของนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูที่ใชการวิจัยปฏิบัติการใน            

ชัน้เรยีนรวมกับเครือ่งมอืประกอบการสงัเกต คอื แบบบนัทกึการนเิทศการปฏบิตังิานวชิาชพีครู (แบบ ป.ค 2 – 06) 

และแบบบันทึกการใหคําปรึกษาการวิจัยในช้ันเรียน (แบบ ป.ค 2–08) จากคูมือการปฏิบัติงานวิชาชีพครู        

ที่จัดทําโดยหนวยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

   2.1.2  การพบปะอาจารยนเิทศกของนักศกึษาปฏิบตังิานวิชาชีพ โดยนักศกึษาตองเขามา

พบอาจารยนิเทศกเดือนละ 1 คร้ัง รวม 4 ครั้งตอภาคการศึกษา ใชการสังเกตรวมกับเคร่ืองมือ คือ                       

แบบรายงานผลการใหคําแนะนําของหนวยพัฒนาการปฏิบัติงานวชิาชีพครูและการบันทึกการประชุมกลุม

   2.1.3  การนาํเสนอผลงานวิจยัของนักศกึษาปฏิบตังิานวชิาชพีเม่ือส้ินสุดการฝกปฏิบตังิาน

วิชาชีพครู ใชการสังเกตรวมกับเครื่องมือคือ แบบสะทอนคิด ซึ่งมีการกําหนดประเด็นไว ดังนี้

    1)  ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

    2)  ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู

    3)  ความรูสึกเกี่ยวกับการทาํวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

    4)  การนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในอนาคต

  2.2 การสัมภาษณ เปนวิธีการรวบรวมขอมูลท่ีผู วิจัยใชเพ่ือตรวจสอบความเขาใจและ

กระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมกระบวนการคิด โดยกําหนดประเด็นการสัมภาษณไว 

ดังนี้

   2.2.1  กิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิดตามลักษณะการคิด ทานเขาใจความหมาย        

ขั้นตอนและตัวบงชี้พฤติกรรมอยางไร

   2.2.2  การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู สอดคลองกับขั้นตอนของลักษณะ

กระบวนการคิดที่ทานเลือก มีขั้นตอนและวิธีการแสวงหาอยางไร

   2.2.3     ผลที่เกิดกับผูเรียนในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดเปนอยางไร

  2.3 การสนทนากลุมนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู เพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดและ     

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมกระบวนการคิด ซึ่งกําหนดรูปแบบการสนทนาใหมีผู นํา               

การสนทนาและเลขานุการจดบันทึกรายงานการสนทนากลุม รวมทั้งกําหนดประเด็นการสนทนาไว ดังนี้
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   2.3.1  นักศึกษาคิดวาการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดมีความสําคัญอยางไร

   2.3.2  นักศึกษามีการวางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียนดานกระบวนการคิดอยางไร

   2.3.3  นักศึกษาไดเลือกรูปแบบและเทคนิคการสอนเพื่อสงเสริมกระบวนการคิดอยางไร

   2.3.4  ผลของการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดเปนอยางไร 

ทั้งผูสอนและผูเรียน

  2.4 การวิเคราะหเอกสาร เปนวิธีการรวบรวมขอมูลโดยการนําเอาเอกสารหลักฐาน

การปฏิบัติการจัดการเรียนรูของนักศึกษา ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาและชิ้นงานการวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศกึษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู  ฉบับสมบูรณ โดยกําหนดกรอบการวิเคราะห ดังนี้

   2.4.1  ขั้นตอนกระบวนการคิดที่นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูใช

   2.4.2  เทคนิคหรือวิธีการที่นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูใชเพื่อพัฒนาการคิดแตละขั้น

   2.4.3  เครื่องมือที่ใชเพื่อการตรวจสอบ

   2.4.4  ผลที่เกิดกับผูเรียน

 3. การวิเคราะหขอมูล

  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา จัดหมวดหมูตามวัตถุประสงค          

แลวนําเสนอในรปูแบบการบรรยายเชงิพรรณนา โดยการนําขอมูลท่ีไดทัง้จากการศกึษาคนควาและการปฏิบตัิ

กิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูมาวิเคราะหจัดหมวดหมูแลวนํามาสังเคราะห  

เปนแนวทางการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิด ฉบับราง แลวตรวจสอบแนวทางการจัดการเรียนรูที่  

สงเสริมกระบวนการคิด ฉบับราง โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน และปรับปรุงแกไขแนวทางการจัดการเรียนรู

ที่สงเสริมกระบวนการคิดตามคําชี้แนะของผูเชี่ยวชาญ

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปไดดังนี้

 1. ลักษณะการจัดการเรียนรูที่นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู ใชเพ่ือการสงเสริมกระบวนการคิด 

พบวา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดใน 2 ลักษณะ คือ

  1.1 การจดักจิกรรมการเรียนรูทีส่งเสรมิกระบวนการคดิโดยตรง เปนการจดักจิกรรมการเรยีนรู

ทีมุ่งสงเสริมกระบวนการคดิของผูเรียนโดยไมคาํนึงถึงการเรยีนรูตามสาระรายวชิา ซึง่นกัศกึษาฝกปฏิบตังิาน

วชิาชีพครูจะจัดกจิกรรมน้ีในข้ันตอนการนําเขาสูบทเรยีน โดยมวีตัถปุระสงคในการพฒันากระบวนการคิดและ

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

  1.2  การบูรณาการกระบวนการคิดกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงการเรียนรูตามรายวิชา       

เปนการจัดการเรยีนรูทีเ่กดิขึน้ในขัน้ดาํเนินการเรียนรู ทีผู่สอนคาดหวงัใหผูเรยีนเกดิการเรยีนรูตามสาระรายวชิา 

และไดนําเอากระบวนการคิดในระดับตางๆ มาบูรณาการสอดแทรก โดยการวางแผนการเรียนรูใหผูเรียน       

ไดใชกระบวนการคิดในการแสวงหาคําตอบตามรายวิชา
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 2. แนวทางการจัดการเรียนรู ที่ส งเสริมกระบวนการคิดของนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู               

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแนวทางการจัดการเรียนรูที่สงเสริม

กระบวนการคิดเปนวงจรตอเนื่องกัน มีขั้นตอนดังนี้

  2.1  การวางแผน (Plan) เปนขั้นตอนการเตรียมการกอนการลงมือปฏิบัติการจัดการเรียนรู

เพื่อสงเสริมกระบวนการคิด

  2.2  การปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู (Action) เปนขั้นตอนการนําแผนการจัดการเรียนรู      

ที่สงเสริมกระบวนการคิดไปสูการปฏิบัติในช้ันเรียนเพื่อใหผูเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซึ่งผูสอนตอง        

ดําเนินการในลักษณะการเปนแบบอยางโดยใชบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของผูสอนในดานการแสดงออก                       

ถึงกระบวนการคิด

  2.3  การสะทอนคิด (Reflection) เปนขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อ    

สงเสริมกระบวนการคิดแลว ผูสอนจะทําการพิจารณาและตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูและผลของ  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดอยางรอบคอบ เพ่ือทําความเขาใจและเกิดการเรียนรู

จากประสบการณ แลวนําไปสูการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนรูตามขั้นตอน

อภิปรายผลการวิจัย
 การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปไดดังนี้

 1. เพ่ือศึกษาลกัษณะการจัดการเรยีนรูทีส่งเสรมิกระบวนการคดิของนักศึกษาปฏิบตังิานวชิาชพีครู 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยผานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ผลการวิจัยพบวา มีลักษณะการจัดการเรียนที่

สงเสริมกระบวนการคิดใน 2 ลักษณะ คือ

  1.1  การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดโดยตรงโดยไมคํานึงถึงเนื้อหา

สาระในรายวิชา มกีารดําเนินการในข้ันนําเขาสูบทเรียนในการสงเสริมคุณธรรมดานตางๆ ตามคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค กิจกรรมที่นักศึกษาใชทุกคน คือ การใชสื่อประกอบการเรียนรูรวมกับการใชคําถาม ซึ่งไดแก      

กรณตีวัอยางรวมกบัการกาํหนดประเดน็ปญหา การใชสือ่ภาพเคลือ่นไหว รปูภาพ การเลาขาว เลาเร่ือง  เลานทิาน

และใชกจิกรรมการฝกคิดอ่ืนๆ ทีช่วยสงเสริมกระบวนการคดิ การเลอืกใชกจิกรรมตางๆ ตองคาํนึงถึงระดับช้ัน วัย

และความสนใจของนักเรียน พัฒนาการทางสติปญญาของนักเรียนตามชวงช้ันจัดประสบการณใหเหมาะสม 

ไมยากเกินไปตามวัยของนักเรียน การเลือกใชสื่อที่สามารถเห็นเปนรูปธรรมจะชวยใหนักเรียนเขาใจไดดีขึ้น 

การเอาใจใสนักเรียนอยางทั่วถึง การสอนในเรื่องตางๆ ตองคํานึงถึงประสบการณเดิมของนักเรียนและเปด

โอกาสใหไดรับประสบการณตรงก็จะเปนการสงเสริมกระบวน     การคิดตามสติปญญาของนักเรียน ซึ่งเปน

ไปตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา ของ Piaget  (Piaget อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2556, 64) เกี่ยวกับ

พฒันาการดานความคดิของเด็กวา การเรียนรูของเด็กเปนไปตามพฒันาการทางสตปิญญา ซึง่จะมพีฒันาการ

ไปตามวัยตางๆ เปนลําดับขั้น เปนไปตามธรรมชาต ิไมควรที่จะเรงเด็กใหขามจากพัฒนาการขั้นหนึ่งไปสูอีก

ขั้นหนึ่ง เพราะจะทําใหเกิดผลเสียแกเด็ก ในสวนกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดที่ตอง
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คํานึงถึงอีกขอคือความสนใจของนักเรียน ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2557, 50-78) ไดกลาวถึงยุคปจจุบันวา            

นักวิชาการไดมีการพัฒนาทฤษฎีการเรียนรูใหสามารถตอบโจทยของสภาพสังคมในปจจุบันท่ีตองการใหคน

มทีักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเร่ิมจากทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล ซึ่งความรูของผูเรียน

ตองมาจากสิ่งที่สนใจและความรูเดิม สามารถใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนได

  1.2 ลกัษณะที ่2 การจดักิจกรรมการเรียนรูทีบ่รูณาการกับเนือ้หาสาระ ลกัษณะการจัดกิจกรรม

เปนการสอดแทรกกระบวนการคิดไปพรอมๆ การจัดการเรียนรูเนื้อหาสาระในรายวิชา ซึ่งมีการดําเนินการใน

ทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู ทั้งขั้นนํา ขั้นดําเนินการและข้ันสรุปทบทวน กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่        

สงเสริมกระบวนการคิดของนักศึกษาทุกคน พบวา นักศึกษาจะใชการใชคําถาม ซึ่งถือเปนกิจกรรมหลักของ

การจัดการเรียนรูโดยใชรวมกับกิจกรรมหรือเทคนิควิธีการสอนรูปแบบตางๆ ใชการถามเปนรายบุคคล            

เพื่อตรวจสอบความรู ความเขาใจ แลวขยับสูงขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดคิดวิเคราะหหรือแสดงความคิดเห็น        

คาํถามทีใ่ชตองไมซบัซอน อกีทัง้เปนการกระตุนเราความสนใจ ตลอดจนการใชคาํถามเปนรายกลุมซึง่ใชเพือ่

สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนท้ังช้ัน ใหสมาชิกในกลุมไดเรียนรูและทํางานรวมกันในการหาคําตอบ    

เปนคําถามในระดับสูงขึ้นเพ่ือฝกการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา ประเภทของคําถามน้ันสวนใหญ  

ใชแนวคิดของเบนจามินบลูม หรือ เทคนิคคําถาม 5W1H ซึ่งสอดคลองกับ อาภรณ ใจเที่ยง (2546, 182-185) 

ทีก่ลาววา คาํถามมบีทบาทสาํคญัอยางย่ิงตอการเรียนการสอนเปนการกระตุนความคิดของผูเรยีน หากผูสอน

สามารถใชคําถามที่มีประสิทธิภาพ จะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด โดยเฉพาะประเภทคําถาม            

ของบลูม จะเปนคําถามทีส่งเสรมิความคิดริเร่ิมสรางสรรค คดิอยางมีเหตุผลและคิดนําไปใชไดด ี ซึง่สอดคลอง

กับ วิทย มูลคํา (2547, 19-24) ที่กลาวถึงการจัดการเรียนรูที่ใชกระบวนการคิด 5 ขั้นตอน การใชคําถาม         

ในแตละข้ันตอนจะกระจายสิ่งที่กําหนดในแตละข้ันอยางเปนสวนยอยๆ โดยใชคําถาม 5W1H เพราะเปน     

การคิดตามกระบวนการเปนการคิดเชงิลกึ คดิอยางละเอยีด ตลอดจนเชือ่มโยงความสัมพนัธในเชิงเหตุและผล 

และสามารถวิเคราะหขอโตแยงที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ เทคนิคนี้จึงเปนที่นิยมใช

 สวนการใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ไดแก การใชกรณีศึกษาหรือกรณีตัวอยาง            

การเลอืกใชกจิกรรมในรูปแบบตางๆ ซึง่มทีัง้ขอดี ขอเสยีในการสงเสริมกระบวนการคิด ทัง้น้ีขึน้กบักลุมนกัเรยีน

เพราะบางกิจกรรมสามารถนํามาใชไดดี บางกิจกรรมอาจใชไมไดผล หลักสําคัญของการจัดการเรียนรูที่         

สงเสริมกระบวนการคิด คือ ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ไดลงมือทํากิจกรรม เนนทักษะการแสวงหาความรู          

การคนพบและการสรางองคความรูดวยตนเอง ดังที่ คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู (2543, 4-5) ไดกลาว

ถึงการจัดการเรียนการสอนใหดําเนินการใหสอดคลองกับผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียน

มีสวนรวมในการปฏิบัติ สามารถพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห ศึกษา คนควา ทดลองและแสวงหาความรู

ดวยตนเองตามความถนัด ความสนใจ ดวยวิธีการ กระบวนการ และแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ซึง่เปนไปตาม

ที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดดําเนินการจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรูที่เนน       

ผูเรียนเปนสําคัญ โดยนาํรูปแบบการเรยีนรูของครูตนแบบมาวจิยัและพัฒนาแนวทางการจดัการเรียนรูรวมกบั  

ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรูจากสถาบันการศึกษา ผลวิจัยพบวา แนวทางการจัดการเรียนรู 9 รูปแบบ                       
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ที่ใหเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การฝกทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง การฝกปฏิบัติจริงและ     

การประยุกตใชสามารถใชไดผลดี ผลการเรียนรูของนักเรียนสูงข้ึนและสอดคลองกับหลักการจัดการเรียนรู  

ของ สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2544, 1-2) ที่กลาวถึงกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญวา หลักการ  

จัดกิจกรรมการเรียนรูตองคํานึงถึงความตองการและความสนใจของผูเรียน เปดโอกาสใหมีสวนรวมใน           

การเรียนรูใหมากที่สุด เนนการสรางองคความรูดวยตนเอง สามารถนําสิ่งที่เรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน และ

เปดโอกาสใหผูเรียนไดประเมินตนเอง จะชวยใหผูเรียนเขาใจตนเองพรอมท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนาตนเอง      

เนนเรือ่งความรวมมอืซ่ึงเปนทักษะทีส่าํคัญในการดาํเนนิชีวติประจําวัน และเนนรูปแบบการเรยีนรู (Learning 

in Styles) จัดไดทั้งเปนกลุมหรือรายบุคคล

 2. เพื่อสังเคราะหหาแนวทางการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดของนักศึกษาปฏิบัติงาน

วิชาชีพครู สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยผานการปฏิบัติการในชั้นเรียน ผลการสังเคราะหพบวา มีทั้งหมด                 

3 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติการจัดการเรียนรูและการสะทอนคิด คือ

  2.1 การวางแผน (Plan) ในขั้นตอนน้ีจะมีกิจกรรมยอยท่ีใชเปนแนวทางการจัดการเรียนรู 

ประกอบดวย การศึกษาทฤษฎี หลักการท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการคิด การวินิจฉัยผูเรียน การสรางเกณฑ    

การตรวจสอบระดับการคิด และการออกแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิด

  2.2 การปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู (Action) ในขั้นนี้เปนการนําแผนมาสูการปฏิบัติใน

ชัน้เรียน ในข้ันนีก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูทีส่งเสรมิกระบวนการคดิจะใชบคุลกิภาพ หรอืพฤตกิรรมของครเูปน

แบบอยาง ตอไปจะเปนการจดักจิกรรมการเรยีนรูทีท่กุขัน้ตอนจะมกีารสอดแทรกกจิกรรมทีส่งเสรมิกระบวนการคดิ

ในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรม และในระหวางการดําเนินการ จะมีการควบคุมตรวจสอบไปดวย

  2.3 การสะทอนคิด (Reflection) เปนการบันทึกหลังสอนถึงการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู

สงเสรมิกระบวนการคิดวา ในขณะดาํเนนิการมีเหตกุารณอะไรบาง ผลทีเ่กิดกับผูเรียนเปนอยางไร  ครไูดแกไข

ปญหาอยางไร เอาขอมูลท้ังหมดที่ไดมาทบทวน และปรับปรุงเพื่อนําไปแกไขกระบวนการจัดการเรียนรู              

ที่สงเสริมกระบวนการคิดในคราวตอไป

  จากผลการสงัเคราะหทีไ่ด จะมคีวามสอดคลองกบัระบบการเรียนการสอนของ Tyler (Tyler อางถงึ  

ใน ทิศนา แขมมณี 2556, 205) ที่ไดกําหนดองคประกอบของการจัดการเรียนการสอนไว 3 สวน คือ                      

จดุมุงหมายของการเรยีนการสอน กจิกรรมการเรียนการสอน และการประเมนิผลการเรยีนการสอน โดยขอมลู

จากการประเมินผลจะสามารถใชเปนขอมูลปอนกลับไปยังกิจกรรมการเรียนการสอน และจุดมุงหมาย            

ของการเรียนการสอนเพ่ือปรับปรุง อีกทั้งผลการสังเคราะหที่ไดยังมีความใกลเคียงกับผลการสังเคราะห            

รูปแบบการสอนของ ปรณัฐ กิจรุงเรือง (2554) ที่มีอยู 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

ขัน้ตอนที ่2 ออกแบบและพัฒนา ขัน้ตอนที ่3 การนาํรูปแบบการสอนไปใช และข้ันตอนท่ี 4 การปรับปรุงแกไข

รูปแบบการสอนโดยใชเพื่อสงเสริมดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ
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สรุป
 ลกัษณะการจดัการเรียนรูทีน่กัศกึษาปฏบิตังิานวิชาชีพครู  ใชเพือ่สงเสริมกระบวนการคดิ มกีจิกรรม

ใน 2 ลักษณะ คือ 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดโดยตรง และ 2) การบูรณาการ   

กระบวนการคดิกับกิจกรรมการเรยีนรูทีมุ่งการเรยีนรูตามรายวชิา ทัง้น้ีจากการสงัเคราะหแนวทางการจดัการ

เรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิด โดยผานการปฏิบัติการในชั้นเรียน พบวามี 3 ขั้นตอน ไดแก การวางแผน 

(Plan) การปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู (Action) และการสะทอนคิด (Reflection) ซึ่งอาจปรับไดตาม

ความเหมาะสม แนวทางการจัดการเรียนรูทีส่งเสริมกระบวนการคดินี ้จดุเร่ิมตนอยูทีก่ารศึกษาเอกสาร ทฤษฎี

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการคิด เพื่อนํามาเปนพื้นฐานในการทํางานข้ันตอไปและการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม

กระบวนการคิดของผูเรียนนั้นไมมีจุดสิ้นสุด เมื่อมีการสะทอนคิดแลวจะนําไปสูการปรับปรุงเพื่อออกแบบ     

การเรียนรูใหมไปเรื่อยๆ

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช

       การจัดการเรยีนรูทีส่งเสริมกระบวนการคดิ ไดขอสรุปจากการจดักิจกรรมทีห่ลากหลายไมไดเนน

เฉพาะกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง หากนําไปประยุกตใชอาจปรับเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของ

กลุมสาระวิชาตางๆ เพื่อใหการสงเสริมการคิดเปนไปตามวัตถุประสงคที่คาดหวัง และควรคํานึงถึงระดับชั้น 

วัยและความสนใจของผูเรียน สวนแนวทางที่ไดสังเคราะหออกมาเปน 3 ขั้นตอน สามารถนําไปปรับใชและ

เพิ่มรายละเอียดในแตละขั้นตอนตามความเหมาะสม

  2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

  2.1   ควรทําวิจัยเพ่ือหารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดสําหรับนักเรียน       

ระดับชั้นมัธยม และระดับอาชีวศึกษา

  2.2   ควรทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อสงเสริมกระบวนการคิดใหกับนักศึกษาใน

กระบวนวิชาตางๆ ในระดับอุดมศึกษา

  2.3   ควรทําวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนที่สงเสริมกระบวนการคิด
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 การวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาผลของการใชกิจกรรมแนะแนวในการเพิ่มแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ     

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตํ่าและมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับตํ่าถึงปานกลาง จํานวน 7 โรงเรียนใน    

จงัหวดัเชยีงใหม (1. จอมทอง 2. นวมนิทราชูทศิ พายพั 3. แมแตง 4. หางดงรฐัราษฎรอปุถมัภ 5. บานหนอง-ไคร      

6. แมออนวิทยาลัย และ 7. สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม) กลุมตัวอยางแบงออกเปนกลุมทดลองและ              

กลุมควบคุม กลุมละเทา ๆ กันในแตละโรงเรียน เครื่องมือวิจัยประกอบดวย กิจกรรมแนะแนว 16 โปรแกรม 

แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4 รายวิชา (คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร                    

ผลการวิเคราะหขอมูลรายโรงเรียน พบวา กลุมทดลอง จํานวน 6 โรงเรียน (โรงเรียนท่ี 1 - 6)  มีแรงจูงใจ           

ใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) กลุมทดลอง โรงเรียนที่ 1, 2 

และ 6 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรและภาษาไทยสูงกวากลุมควบคุมอยางมนียัสาํคญัทางสถิติ 

(p < .01) กลุมทดลองโรงเรียนท่ี 1 และ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวากลุมควบคุม    

อยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิ (p < .01) โรงเรียนทีไ่มพบความแตกตางระหวางกลุมในแตละวชิา คอื โรงเรียนท่ี 4, 5 

และ 7 การวิจัยครั้งนี้สรุปวา กิจกรรมแนะแนวมีแนวโนมเพิ่มแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหแกนักเรียน

ที่มีผลการเรียนต่ําได สวนกิจกรรมแนะแนวเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหแกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ํา          

ยังสรุปไมไดชัดเจนในการวิจัยครั้งนี้ 
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คําสําคัญ
 กิจกรรมแนะแนว    แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract
 The purpose of this study was to investigate the use of guidance activities to enhance 

students’ achievement motivation and academic achievement. The participants were low                    

aca-demic achievement and low to medium motivation from 7 schools in Chiang Mai province (1. 

Chom Thong, 2. Navamindarajudis Phayap, 3. Maetang, 4. Hangdong Rathrath Upatham, 5.         

Bannongkrai, 6. Maeonwittayalai, and  7. ChiangMai University Demonstration). The participants 

were divided into experimental and control group equally in every school. The research instruments   

included 16 guidance activity programs, an achievement motivation questionnaire, and four       

academic achievement tests (Math, Science, Thai, and English).  Multivariate analyses of variance 

were employed. Results reviewed that the experimental groups in 6 schools (school 1 - 6) had 

higher achievement moti-vation (p < .05) compare compared to their respective control groups. 

The experimental groups in school 1, 2, and 6 had higher academic achievement in Science and 

Thai, and school 1 and 3 in English (p < .01) compared to their respective control groups. School 

4, 5, and 7 showed no differences in all subjects between the experimental and the control groups. 

This research concluded that the guidance activities tend to enhance the low academic students’ 

achieve-ment motivation, whereas their effects on the students’ academic achievements were still 

un-clear in this study. 

Keywords
 Guidance Activities, Achievement Motivation, Academic Achievement

บทนํา
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สนับสนุนใหประชากรไทยไดรับการศึกษา มีความรู 

ความสามารถสูงข้ึน ทั้งน้ีใหประชากรไทยมีสิทธิไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ป โดยไมเสียคาใชจาย                 

มีการจดัการศึกษาทัง้ในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศยัซึง่จะทาํใหปวงชนชาว

ไทยมีโอกาสไดรบัการศึกษา ตลอดจนฝกทกัษะอาชพีไดตลอดชีวติ แตอยางไรก็ตาม ผลการศกึษาของคนไทย    

ยังถือวาไมเปนที่นาพอใจ ดังที่คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ 

และผูดอยโอกาสของวุฒิสภาไทยเห็นวา คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยยังไมเปนที่นาพอใจเทาที่ควร          

(รมว. ศธ. ยอมรับคุณภาพการศึกษาไทยยงัไมเปนท่ีนาพอใจ, 2556) โดยเฉพาะทางดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒนฯ ชี้วา คุณภาพการศึกษาของ

ไทยเปนปญหาเรงดวนที่ตองแกไข เนื่องจากการประเมินผลการสอบ O-NET ในป พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2554 

ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนในวชิาหลกัไมถงึรอยละ 50 จงึตองยกระดบัคณุภาพการศกึษาของเดก็ไทยอยางเรงดวน 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555) นอกจากนี้ ขอมูลของผูอํานวยการ

สถาบันทดสอบทางการศกึษาแหงชาติ (สทศ.) เปดเผยตรงกันวา ผลคะแนนโอเนต็ของนกัเรยีนมธัยมศึกษาปที ่ 6 

ทั่วประเทศ จากการสอบ 8 วิชา พบวา คะแนนเฉลี่ยในวิชาหลัก ไดแก ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของนักเรียนไทยยังคงทําคะแนนไดไมถึงรอยละ 50 และบางวิชายังมีคาเฉลี่ย

ตํ่าลงกวาเดิมอีกดวย โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ที่ไดคะแนนตํ่ามาก เฉลี่ยไมถึงรอยละ 

20 ซึง่แสดงใหเหน็อยางชดัเจนวา นกัเรยีนไทยมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนทีต่กตํา่ลง (ชชานนท ลิม่ทอง, 2557)

 สาเหตุของปญหาที่ทําใหเด็กนักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าสามารถวิเคราะหไดหลาย

ประการ เปนตนวามาจากสภาพแวดลอม เชน บาน โรงเรียน สภาวะทางสังคมโดยทั่วไป และจากตัวเด็กเอง 

ตัวอยางสภาพแวดลอมทางโรงเรียนที่ซึ่งอาจไมพรอมสําหรับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เชน ครูที่สอนเกง

บางคนอาจขาดแรงจูงใจในการสอน อนัเน่ืองดวยปญหาทางดานเศรษฐกจิ การขาดแคลนส่ือ และเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยสําหรับการจัดการเรียนรู เปนตน (ผูจัดการออนไลน, 2556) ครูผูสอนจึงนับวาเปนผูที่มีอิทธิพลตอ

ความสาํเรจ็ของนกัเรยีนเปนอยางมาก ครทูีม่คีวามต้ังใจและใชวธิกีารสอนทีจ่งูใจสามารถทาํใหนกัเรียนต้ังใจเรยีน 

และประสบความสําเร็จได แมจะไมสามารถชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จทุกคนไดก็ตาม แตถา               

หากครูเขาใจวิธีการที่ดีในการสรางแรงจูงใจใหกับนักเรียนก็สามารถชวยเหลือนักเรียนไดเปนจํานวนมาก 

(Kauchak & Eggen, 2012) สวนปญหาที่มาจากตัวนักเรียนก็สามารถเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหนักเรียน          

มผีลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ําได เชน เดก็ใหความสนใจเร่ืองของเกมและส่ือเพ่ือความบนัเทิงมากกวาการเรยีน

เปนตนจึงทําใหผลการเรียนลดลง (พิมพิดา โยธาสมุทร, 2556)

 รายงานการวจิยัท้ังในและตางประเทศทีแ่สดงใหเห็นวา แรงจงูใจใฝสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีวามสมัพันธ

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนตัวแปรหน่ึงที่มีอิทธิพลทางออมตอผลสัมฤทธิ์        

ทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร (สขุฤกษ ดโีนนโพธ์ิ, 2554) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน มคีวามสัมพันธ

กับปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน (กรรณิการ ภิรมยรัตน, 2554 ; Singh, 2011 ; 

Smith, 2011) ดังน้ันแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ จึงอาจเปนตัวแปรที่สําคัญตัวหนึ่งท่ีสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงขึ้นดวย 

 แรงจูงใจใฝสมัฤทธิถ์อืวาเปนคุณลักษณะภายในของผูเรียนท่ีสามารถสรางข้ึนไดดวยกิจกรรมทีห่ลากหลาย 

โดยกิจกรรมหน่ึงท่ีผูวิจัยเช่ือวาสามารถสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใหแกผูเรียนได คือ กิจกรรมแนะแนว                  

ซึ่งเปนกิจกรรมทางดานจิตวิทยาท่ีชวยใหนักเรียนคนพบศักยภาพภายในตนเอง โดยเฉพาะศักยภาพทาง      

ดานการเรียนรู กิจกรรมแนะแนวชวยใหผูเรียนเรียนรูรวมกันในบรรยากาศที่ผอนคลาย แตก็มีความทาทาย 

จึงนาท่ีจะสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการเรียนรูของนักเรียนทุกระดับไดเปนอยางดี แมกระทั่งนักเรียนมี           

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าและขาดแรงจูงใจในการเรียนซึ่งผูวิจัยใชเปนเปาหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
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วัตถุประสงค
 1.  เพ่ือทดสอบผลของกิจกรรมแนะแนวท่ีมีตอตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ทาง              

การเรียน ของนักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนต่ํากอนการทดลองและหลังการทดลอง ในจํานวน 7 โรงเรยีน

 2.  เพ่ือการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม ในจํานวน 7 โรงเรียน

วิธีการวิจัย
 1.  ประชากร 

  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2556 ทีม่ผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนต่ํา (GPA ≤ 2.40) และมคีะแนนแรงจงูใจใฝสมัฤทธ์ิทางการเรยีนอยูในระดับ

ตํา่ถงึปานกลาง (คาเฉลีย่ ≤ 3.50) จาํนวน 7 โรงเรียน ในสังกดัเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาจงัหวดัเชียงใหม ประกอบดวย 

โรงเรียนขนาดใหญ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนจอมทอง และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียนขนาดกลาง 

3 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนหางดงรฐัราษฏรอุปถัมภ โรงเรยีนแมแตง โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม 

และโรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรงเรียน คือโรงเรียนแมออนวิทยาลัย และโรงเรียนบานหนองไคร 

 2. กลุมตัวอยาง  

  กลุมตัวอยาง ดําเนินการการสุมตัวอยางอยางงาย (Random Sampling) จากจํานวนประชากร

ของแตละโรงเรียนและการสุมแบงกลุม (Random Assignment) เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดังนี้  

  2.1 กลุมตัวอยาง โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร

อุปถัมภ โรงเรียนแมแตง และโรงเรียนบานหนองไคร จํานวนกลุมตัวอยางโรงเรียนละ 40 คน โดยแบงเปน  

กลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 20 คน เทากันทุกโรงเรียน  

  2.2 กลุมตัวอยาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม และโรงเรียนแมออนวิทยาลัย จํานวน   

กลุมตัวอยาง โรงเรียนละ 36 คน แบงเปนกลุมทดลอง 18 คน และกลุมควบคุม 18 คน เทากันทุกโรงเรียน 

 3. เครื่องมือการวิจัย 

  เคร่ืองมือการวจิยัประกอบดวยเครือ่งมือทีใ่ชในการฝกและเคร่ืองมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลู

  3.1 เครื่องมือที่ใชในการฝก ไดแก ชุดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว มีจํานวน 16 โปรแกรม      

สรางโดยผูวิจัยโดยใชพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด (McClelland, 1961)         

และแนวคิดทางดานจิตวิทยาการแนะแนว 

        ชุดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวท้ัง16 โปรแกรม ประกอบดวย 1) สรางสัมพันธภาพและ      

ความคุนเคย 2) มองอดีต 1  3) มองอดีต 2  4) มองปจจุบัน 5) วางแผนอนาคต 6) ชีวิตมีคุณคากวาที่คิด         

7) ความภาคภูมิใจในตนเอง 8) มองโลกแงดี 9) แรงบันดาลใจจากคนดัง 10) แรงบันดาลใจรุนพี่ 11) เสนทาง   

สูความสําเร็จ 12) การควบคุมตนเอง 13) กํากับการเรียน 14) เรียนเกงดวยกลยุทธ 15) เกมเพ่ือเลน                    

เลนเพ่ือเรียน 16)  เดนิทางดคูวามสาํเร็จ   โครงสรางของแตละโปรแกรมประกอบดวย ชือ่โปรแกรม จดุประสงค  
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การเรียนรู เนื้อหา จํานวนสมาชิก ระยะเวลาการฝก สถานท่ีฝก เครื่องมือและอุปกรณ วิธีดําเนินการฝก            

การประเมินผลกิจกรรม แบบประเมินหลังฝกและคูมือครู ชุดโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวทั้งหมดไดรับ                

การตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ไดคาความสอดคลองเชิงเนื้อหา (IOC) ของเครื่องมือ 

เทากับ 0.84

  3.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 1) แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เปนแบบวัดมาตรประเมิน (Rating Scale) ที่มี 5 ระดับ (เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง    

เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยที่สุด) จํานวน 20 ขอ ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน         

5 ทาน ไดคา IOC เทากับ 0.89 หาความเชื่อมั่นของแบบวัดโดยใช Cronbach’s Alpha ไดคาความเชื่อมั่น 

เทากับ 0.96  2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สรางขึ้นโดยผูวิจัย จํานวน                

4 รายวิชา คือ คณิตศาสตร จํานวน 30 ขอ วิทยาศาสตร จํานวน 40 ขอ ภาษาไทย จํานวน 40 ขอ และ         

ภาษาอังกฤษ จํานวน 40 ขอ แบบวัดทั้งหมดเปนขอคําถามที่มี 4 ตัวเลือก หาคาความเที่ยงของแบบทดสอบ

โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson ไดคาความเที่ยง ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร  0.90 วิชาวิทยาศาสตร 

0.92 วิชาภาษาไทย 0.93 และวิชาภาษาอังกฤษ 0.93 

 4. ขั้นตอนการทดลอง 

  การทดลองใชแบบแผนการวิจัย  Pretest, Posttest, Control Group Design เริ่มตนผูวิจัย         

วดัแรงจงูใจใฝสมัฤทธิท์างการเรยีน และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 4 รายวชิา (คณติศาสตร วทิยาศาสตร ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนการทดลอง (Pretest) จากแบบสอบวัด

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 รายวิชา จากนั้นใหผูชวยวิจัยของ

แตละโรงเรยีนดาํเนนิการฝกกลุมทดลองตามโปรแกรมกจิกรรมแนะแนว จาํนวน 16 โปรแกรม โดยฝกสัปดาหละ 

2 ครั้ง คือ วันจันทรและวันพฤหัสบดี วันละ 1 ชั่วโมงหลังเลิกเรียน รวมท้ังสิ้น 16 ชั่วโมง ใชหองเรียนเปน     

สถานท่ีฝก สําหรับกลุมควบคุมไมไดรับการฝกตามโปรแกรมแตอยางใด เมื่อฝกครบทุกโปรแกรมแลว                   

ผูวิจัยใหนักเรียนทั้งสองกลุมทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) อีกครั้งหนึ่งดวยแบบทดสอบเดิมกับ                  

ที่ใชกอนการทดลอง ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดทั้งหมดของนักเรียนมาวิเคราะหขอมูล โดยใชการวิเคราะห            

ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) เพื่อทดสอบตามวัตถุประสงคของการวิจัย

ผลการวิจัย
 1.  ผลการวิเคราะหคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 

รายวิชาภายหลังการทดลองแยกตามโรงเรียน 
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ตารางที่ 1  

คะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Mo) และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร (Mat) 

วิทยาศาสตร (Sci) ภาษาไทย (Tha) และภาษาอังกฤษ (Eng) ของกลุมทดลอง (E) และกลุมควบคุม (C)        

ใน 7 โรงเรียน 
 

 
 

                     

X SD X SD X SD X SD X   SD X   SD X   SD 

Mo 
E  3.5 .3 3.6 .3  3.7   .3   4.2     .4    3.2 .3   4.1 .5  3.5 .2 

C  2.7 .3 3.0 .4  3.5   .3   3.4    .3    3.0 .2   3.5 .5  3.5 .1 

Mat 
E  9.8 1.8 9.8   2.4  7.6  2.6  11.5   1.9  12.3 2.6  10.6 2.0 17.1 2.6 

C  8.0 2.1 9.5 2.3  8.0  2.8  11.2   2.7  11.7 3.1  10.6 1.5 20.0 1.9 

Sci 
E 12.1 2.1 20.2 2.3  9.9  2.9  15.8   2.9  18.8 4.1  19.3 1.8 22.2 4.5 

C 10.0 2.1 14.9 3.1 10.1  2.5  14.3   3.4  18.2 3.0  16.6 3.7 27.1 2.9 

Tha 
E 16.0 3.2 23.8 2.2  9.1  1.9  15.4   3.2  20.1 4.0  20.5 3.2 25.3 3.7 

C 12.6 2.4 18.3 3.3 12.2  5.0  14.4   3.5  19.2 3.0  17.1 3.5 29.9 2.3 

Eng 
E 15.7 3.4 13.4 2.4 9.3  2.7  13.2   2.6  14.6 3.4  13.6 2.0 26.6 3.8 

C 11.0 2.9 13.1 2.7 9.7  2.6  11.1   2.4  14.7 3.2  12.3 2.6 30.7 3.0 

  ขอมลูในตารางที ่1 แสดงใหเหน็วาคะแนนเฉลีย่แรงจงูใจใฝสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของกลุมทดลอง

ทีใ่ชกจิกรรมแนะแนวสูงกวากลุมควบคุมท่ีไมไดใชกจิกรรมแนะแนวอยางเหน็ไดชดัในทกุโรงเรียน และคะแนนเฉลีย่

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 4 รายวิชา (วิชาคณิต วิทย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ของกลุมทดลอง                  

มีแนวโนมสูงกวาในกลุมทดลองในเกือบทุกโรงเรียนเชนเดียวกัน ยกเวนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ที่กลุมควบคุมมีแนวโนมของคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาตางๆ สูงกวากลุมทดลอง

 2 ผลการทดสอบกิจกรรมแนะแนวที่มีตอตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 4 รายวิชากอนการทดลองและหลังการทดลองในจํานวน 7 โรงเรียน

  การทดสอบผลของกิจกรรมแนะแนว ทีม่ตีอตวัแปรแรงจูงใจใฝสมัฤทธ์ิทางการเรยีน  และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน โดยทดสอบความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมทั้งกอนและหลังการทดลอง   

โดยใชสถิติ Hotelling ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2  

ผลการทดสอบความแตกตางระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคม กอนทดลองและหลังทดลองใน 7 โรงเรียน 

โดยใชสถิติ Hotelling’s Trace 

  ผลการทดสอบในตารางท่ี 2 พบวา ภายหลงัการทดลองกลุมทดลอง แตกตางจากกลุมควบคมุอยาง

มนียัสําคัญทางสถติ ิ(p < .05) จาํนวน 5 ใน 7 โรงเรียน ยกเวน 2 โรงเรียน คอืโรงเรียนหางดงรฐัราษฏร-อปุถัมภ 

และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม (p > .05) สวนการทดสอบกอนการทดลองไมพบความแตกตาง

ระหวางกลุมในทุกโรงเรียน

 3. ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคมุของคะแนนแรงจงูใจ

ใฝสัมฤทธิ์และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 รายวิชา หลังการทดลอง

  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคมุของคะแนนแรงจงูใจใฝสมัฤทธ์ิ 

และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4 วิชา (คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)              

ภายหลงัการทดลองในจาํนวน 7 โรงเรยีน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตวัแปร แสดงในตารางท่ี 3

   F p 

  

 
Hotelling’s Trace 

1.833(a) 

16.777(a) 

.133 

  .000** 

   

 
Hotelling’s Trace 

0.449(a) 

19.428(a) 

.811 

  .000** 

  

 
Hotelling’s Trace 

.709(a) 

3.245(a) 

.621 

  .000** 

  

 
Hotelling’s Trace 

1.360(a) 

1.282(a) 

.264 

.294 

  

 
Hotelling’s Trace 

.125(a) 

6.319(a) 

.986 

 .040* 

  

 
Hotelling’s Trace 

.907(a) 

5.874(a) 

.489 

  .001** 

  

 
Hotelling’s Trace 

1.466(a) 

.781(a) 

.231 

.572 

 
: *  .05 , **  .01  
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ตารางที่ 3  

ความแตกตางระหวางกลุมทดลองและควบคุมของคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิและคะแนนผลสัมฤทธ์ิ      

ทางการเรียน ภายหลังการทดลองใน 7 โรงเรียน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร

  MS F p 

 

 

 5.776 64.808   .000** 

 32.400 8.720   .005** 

 42.025 9.681   .004** 

 115.600 14.801   .000** 

 216.225 21.478   .000** 

 

  

 3.080 18.268   .000** 

 .225 .040 .842 

 297.025 40.462   .000** 

 286.225 36.901   .000** 

 .225 .035 .854 

 

 

 

 5.242 36.531   .000** 

 .625 .114 .737 

 21.025 2.103 .155 

 11.025 .980 .328 

 46.225 10.086   .003** 

 

 

 
 

 

 .484 5.310   .027* 

 .400 .054 .817 

 3.600 .505 .482 

 28.900 1.898 .176 

 2.025 .289 .594 

 

 

    

.506 10.106          .003** 

 3.025 .373       .545 

 3.025 .233       .632 

 9.025 .729       .399 

 .100 .009       .924 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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ตารางที่ 3  

ความแตกตางระหวางกลุมทดลองและควบคุมของคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิและคะแนนผลสัมฤทธ์ิ     

ทางการเรียน ภายหลังการทดลอง ใน 7 โรงเรียน (ตอ)

 ผลการวเิคราะหแรงจูงใจใฝสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภายหลงัการทดลอง ในตารางที ่3 พบวา กลุมทดลอง

ของจํานวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนนวมินทราฯ โรงเรียนแมแตง โรงเรียนหางดงฯ โรงเรียน

บานหนองไคร และโรงเรียนแมออนวิทยาลัย  มีคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองสูง

กวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) แตมีเพียง 1 โรง ที่ไมพบความแตกตางระหวางกลุม คือ

โรงเรียนสาธิตฯ (p > .05)  การเปรียบเทยีบคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนภายหลงัการทดลอง พบวาโรงเรียน

จอมทอง โรงเรียนนวมินทราฯ และโรงเรียนแมออนวิทยาลัย กลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                     

วชิาวทิยาศาสตรและวชิาภาษาไทยสงูกวากลุมควบคมุอยางมนียัสําคัญทางสถิต ิ(p < .01)  โรงเรยีนจอมทอง 

โรงเรียนนวมินทราฯ และโรงเรียนแมออนวิทยาลัย กลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิฯสูงกวากลุมควบคุมใน                

วิชาภาษาอังกฤษ (p < .01)  คือโรงเรียนจอมทอง และโรงเรียนแมแตง สวนโรงเรียนที่ไมพบวาความแตกตาง

ระหวางกลุมท้ัง 4 รายวิชาเลย (p > .05) มี 3 โรงเรียน คือโรงเรียนหางดงฯ โรงเรียนบานหนองไคร และ            

โรงเรียนสาธิตฯ 

 

 

 

 

 3.744 16.665           .000** 

 .028 .009           .923 

 

 

 

66.694 

106.778 

13.444 

8.033 

9.618 

2.562 

        .008** 

        .004** 

      .119 
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อภิปรายผลการวิจัย
 การศกึษาครัง้นีพ้บวากิจกรรมแนะแนวมีผลในการเพ่ิมแรงจงูใจใฝสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหแกนกัเรียน

ชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 ทีม่ผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนต่ําและมแีรงจูงใจใฝสมัฤทธ์ิทางการเรยีนต่ําถึงปานกลางให

สูงขึ้นคอนขางเดนชัด กลาวคือ กลุมทดลองใน 6 โรงเรียน มีคะแนนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา

กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งโรงเรียนเหลานี้มีทั้งโรงเรียนขนาดใหญ (โรงเรียนจอมทอง และ

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ) โรงเรียนขนาดกลาง (โรงเรียนแมแตงและโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ) 

และโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนบานหนองไครและโรงเรียนแมออนวิทยาลัย) โดยมีเพียง 1 โรงเรียนเทานั้น     

ทีไ่มพบความแตกตางระหวางกลุม คือโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยเชียงใหม ผลการวจิยัคร้ังน้ี พบวาสอดคลอง

กับงานวิจัยอื่นๆ หลายชิ้น เชน งานวิจัยของ ชิดาพันธุ มูลผล (2552) กาญจนา ไทยลําภู, วัลภา สบายยิ่ง และ

นิรนาท แสนสา (2556) และ อลิสสา  กูรมะสุวรรณ (2553) ที่พบวากิจกรรมแนะแนวมีผลในการสรางจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์ใหกับนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนไดสํารวจตัวเองและคนพบศักยภาพของตนเอง 

นักเรียนสามารถเลือกทํางานหรือทํากิจกรรมตางๆ ที่ตนเองถนัดและมีความสนใจ ซึ่งการที่ไดมีโอกาสทํา         

สิ่งท่ีชอบและสนใจนั้น ทําใหนักเรียนเกิดความมุงม่ันที่จะทํางานหรือทํากิจกรรมนั้นใหไดเกิดผลดียิ่งข้ึน       

ความมุงมั่นนี้เปนแรงจูงใจที่สําคัญ ที่ขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย หรือตามมาตรฐานที่กําหนด

ไว (McClelland, Atkinson, Clark  & Lowell, 1953) คนที่มุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จตามมาตรฐานที่วาง

ไวนั้น ลวนเปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงแทบทั้งสิ้น ดังที่เขียน วันทนียตระกูล (2553) กลาววา บุคคลที่มี  

แรงจงูใจใฝสมัฤทธ์ิสงูจะเปนคนท่ีมคีวามทะเยอทะยาน มคีวามอดทน มเีปาหมาย และความหวังท่ีจะประสบ

ความสาํเร็จ ดงันัน้จงึพยายามทีจ่ะปฏิบตัสิิง่ตางๆ ของตนเองใหดอียูเสมอ ในกิจกรรมแนะแนวทัง้ 16 โปรแกรม

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นน้ี ไดกําหนดเปาหมายอยางชัดเจน ที่จะใหนักเรียนไดเรียนรู และกระทํารวมกันอยางมี         

ความหมาย อีกทั้งตองการนักเรียนใหประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทํา กิจกรรมทุกกิจกรรมจึงแฝงไวดวยขอคิด              

ขอเตือนใจ การเสริมแรง และเสริมพลังใจ ที่จะทําใหนักเรียนเกิดความฮึกเหิม มีกําลังใจตอสูกับความยาก

ลําบาก ความทอแท หรือทอถอย ที่นักเรียนเคยเปนมา นอกจากน้ีในตัวกิจกรรมยังมีลักษณะที่ทาทาย          

ความสามารถและสรางความสนกุสนานเพลดิเพลินแกนกัเรียนอีกดวย เชน การทายปญหา การเลนเกมแขงขัน     

การเลาเรื่อง การรองเพลง การใชตัวอยางชีวิตจริงและใชคลิปวิดีโอตางๆ เปนตน 

 แมวาการดําเนินการฝกในชวงแรกๆ นักเรียนจะยังไมคอยมั่นใจ และนักเรียนหลายคนไมกลาท่ีจะ

แสดงออก ทัง้ดานการกระทํา และการแสดงความคิดเห็น เนือ่งดวยเพราะความกลัวการทาํผดิพลาด หรอืกลัว

การถูกเยาะเยยถากถาง ซึง่ผูฝกทกุคนไดตระหนกัถึงความสําคัญในเรือ่งนีด้ ีจงึใหความเปนกนัเองกับนกัเรยีน

ทุกคน แสดงความเอาใจใส และใหกําลังใจ งดเวนจากการตําหนิติเตียนใดๆ ทําใหนักเรียนเกิดความมั่นใจ 

และกลาคดิ กลาทาํมากข้ึน จนในท่ีสดุนกัเรยีนทกุคนรูสกึผอนคลาย และกระตอืรอืรนในการเขารวมทาํกจิกรรม 

อยางไรก็ตาม ในบางกิจกรรมที่จะตองใชการคิด และการสรุปออกมาเปนขอเขียน นักเรียนบางคนมักตาม

ไมทัน ทําใหเกิดความลาชา หรือติดขัดในการดําเนินกิจกรรม ผูฝกจึงตองมีการปรับเน้ือหาของกิจกรรมบาง 
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เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับสถานการณมากย่ิงข้ึน สําหรับการวิเคราะหวากิจกรรมแนะแนวมีผลกระทบตอ  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือไมนั้น พบวายังมีความแตกตางกันในแตละโรงเรียน เชน พบวามี 3 โรงเรียน          

ทีก่จิกรรมแนะแนวมผีลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตรและภาษาไทยสูงขึน้ และมี 2 โรงเรยีน

ทีพ่บวาผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงข้ึนในจาํนวนโรงเรียนท้ังหมด พบวามีเพียงโรงเรียนเดยีว

เทานัน้ ทีก่จิกรรมแนะแนวชวยเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนท้ัง 4 รายวิชา แตกม็ถีงึ 3 โรงเรยีน ทีพ่บวากจิกรรม

แนะแนวไมไดเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาใดเลย ดังนั้นผลการวิจัยคร้ังนี้ จึงไมสามารถสรุปไดอยาง

ชดัเจนวา กจิกรรมแนะแนวชวยทาํใหผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 ทีม่ผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนต่ําดีขึ้น แนวทางในการอธิบายสวนหน่ึง คือ กิจกรรมแนะแนวอาจสงผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนโดยทางออม คือผานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนน่ันเอง (McClelland, 1961)           

ดังท่ีวิจัยบางชิ้นช้ีวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (Steinmayr 

& Spinath, 2009 ; สุขฤกษ ดีโนนโพธ์ิ, 2554) การเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยอาศัยแรงจูงใจในการเรียน

อยางเดียวอาจไมเพียงพอ จึงควรมีกลยุทธอยางอื่นเสริมดวย เชน ใชเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม 

กับนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกดวย (ประกอบ มณีโรจน, 2554) 

สรุป
 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปไดวา กิจกรรมแนะแนวมีแนวโนมชวยเพ่ิมแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ               

ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์     

ทางการเรียนตํ่า สวนการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าดวย                       

การใชกจิกรรมแนะแนวน้ันยังสรุปผลไมไดชัดเจน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

ของนกัเรียนกลุมดงักลาวน้ี ควรใชเทคนคิวธิกีารสอนทีเ่หมาะสมกับความสามารถของนักเรียน การใชเวลาฝกฝน

ทีม่ากพอ และกระทําควบคูไปกับการใชกจิกรรมแนะแนวเพื่อสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใหกับนักเรียน
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บทคัดยอ
 การวิจยัเรือ่ง รปูแบบกลยทุธการบริหารงานวชิาการเพือ่เสริมสรางความคดิสรางสรรคของผูเรยีนใน

ระดับประถมศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อหารูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการเพ่ือเสริมสรางความคิด

สรางสรรคของผูเรียนในระดับประถมศึกษา ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนเอกสาร ตํารา และงานวิจัย

ทางวิชาการ ตั้งแต พ.ศ. 2521- พ.ศ. 2555 จํานวน 8 ฉบับ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวความคิดใน        

4 เรื่องตอไปนี้ 1) การบริหารองคการเพื่อใหเปนองคกรแบบเคออรดิค (Chaordic)  2) ทฤษฎีการเรียนรูแบบ

สรรคนิยม (Constructivism) 3) ทฤษฎีความคิดสรางสรรค และ  4) แนวคิดการบริหารวิชาการ เครื่องมือที่ใช

ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การบันทึกการพรรณนาวิเคราะหเอกสาร (Documentary Description Analysis)  และ

การสนทนากลุม (Focus Group Interview)โดยไดทําการวเิคราะหความสัมพันธของทั้ง 4 ทฤษฎี  เพื่อนําไป

สูการหารูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการเพ่ือเสริมสรางความคิดสรางสรรคของผูเรียนในระดับ         

ประถมศึกษา และจัดการสนทนากลุมเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของรูปแบบที่ได

 ผลการวิจัยไดคนพบประเด็นสําคัญของทฤษฎีทั้ง 4 ที่นําไปสูการสรางรูปแบบกลยุทธการบริหาร   

งานวชิาการ ที่เสริมสรางความคิดสรางสรรคของผูเรียนในระดับประถมศึกษา จํานวนทั้งหมด 6 ประเด็นดังนี้ 

1) การบริหารงานวิชาการที่ผสานระเบียบและความไรระเบียบ 2) การจัดรูปแบบองคกรแบบแนวราบ 3) 

องคการมีความมุงมั่นชัดเจน 4)  การเสริมสรางพลังอํานาจแกผูเรียน 5) การคํานึงถึงภูมิหลังทางภาษาและ

วัฒนธรรมของผูเรียน และ 6) การเสริมตอการเรียนรูในพื้นที่รอยตอพัฒนาการ โดยประเด็นสําคัญที่คนพบนี้

มีความเช่ือมโยงกันและสามารถสรางใหเกิดรูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการท่ีเสริมสรางความคิด

สรางสรรคของผูเรียนในระดับประถมศึกษา โดยเปนรูปแบบกลยุทธที่ขับเคลื่อนผานการถายเทอํานาจ             
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การทํางานของประเด็นสําคัญทั้ง 6 ประเด็น ที่ครอบคลุมกรอบการบริหารงานวิชาการอยางสมดุลกัน                 

อันกอใหเกิดงานทางดานวิชาการที่หนุนเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะความคิดสรางสรรคอยางอิสระ

คําสําคัญ
 รปูแบบกลยทุธ    การบริหารงานวชิาการ   การบริหารองคกรแบบเคออรดคิ การเรยีนรูแบบสรรคนยิม

Abstract
 This Research, “Strategy Model for Academic Administration of the Primary Education to 

Promote Learner’s Creativity" aims to form a strategic model for academic administration to 

strengthen the creativity of the students in elementary level. The population in this study are 8      

copies of textbooks and academic research from 1978-2012 concerning theories the and concepts 

of 4 issues: 1) Chaordic Model of Creative Organization Administration  2) Constructivism Learning 

Theories 3) Theories of Creativity and 4) Concepts in Academic Administration. A research tool 

used was the record of the documentary description analysis. By analysing the relationship of 4 

theories and focus group interview, these would contribute to create an academic management 

model in order to enhance the primary school learner's creativity. And the focus group interview is 

used for content validity determining of the model.

 Research has discovered a key tenet of the four theories which led to form strategic 

model for academic administration to enhance the creativity of the primary school learners in 6 

different aspects: 1) Academic Administration Combining Order and Chaos, 2) Horizontal Management 

Organization, 3) Clear Organizational Purposes, 4) Learner's Empowerment, 5) Consideration of 

language, Social and Cultural Background, and 6) Scaffolding in Zone of Proximal Development 

(ZPD). The keyword findings were connected to each other and were able to form the strategic 

model of academic administration to enhance the creativity of elementary level students. This stra-

tegic model would be driven through a balanced power distributing among all six key aspects 

concerning academic administration framework. Thus, it would contribute to the creation of aca-

demic works which reinforce the learner's creative thinking skills freely.

Keywords
 Strategy Model, Academic Administration, Chaordic, Constructivism
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บทนํา
 สงัคมโลกปจจบุนัต้ังอยูบนฐานแหงนวตักรรมและการสรางสรรค (Innovation  and Creativity Based 

Society) ทีก่ารพัฒนาทางเศรษฐกจิและสงัคมตองอาศัยทรัพยากรมนษุยทีม่ทีกัษะทางดานการคดิสรางสรรค 

อันจะสงผานใหความเจริญทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ เปนไปอยางมีคุณภาพ 

 สถาบันทางการศกึษาถือไดวา เปนหนวยทางสังคมท่ีสาํคัญท่ีมหีนาท่ีในการพัฒนาทรพัยากรมนษุย 

ใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคม การพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาจึงจําเปนตองสอดคลองกับ

คณุลักษณะอนัพึงประสงคกบัสภาพสงัคมในยคุเปลีย่นผาน ทีเ่นนพัฒนาศกัยภาพทางดานทกัษะการคดิของ

เยาวชน (วจิารณ พานิช, 2550, 15)  สถาบนัการศกึษายงัถกูวางใหเปนหนวยทางสงัคมท่ีมกีระบวนการพัฒนา

คุณภาพและศักยภาพของบุคคลท่ีมีอยูในตนเองใหเกิดความเจริญงอกงามตามความสามารถ โดยเฉพาะ   

การพฒันาทักษะการคดิใหเกดิแกผูเรยีน ดงัปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 

ไดมีการกําหนดสมรรถนะสําคัญดานการคิดไวในสมรรถนะท่ี 2 ความสามารถในการคิด โดยระบุวา                  

เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห  การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ

และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ

สังคมไดอยางเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, 12)  ในขณะเดียวกันความมุงหมายประการหนึ่ง         

ของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ก็มีความตองการใหผูเรียนมี

ความริเริม่สรางสรรค ซึง่สามารถพฒันาไดโดยใชเทคนคิหรอืวธิกีารทีห่ลากหลายตามทีส่มศักดิ ์  ภูวภิาดาวรรธน 

(2544) อุษณีย โพธิสุข, รุงเรือง สุขาภิรมย, สมชาย บัวเล็ก, กนกพร ถนอมกลิ่น และเนตรนิล หนูชูแกว (2544) 

และเกรียงศักดิ์ เจริญวงคศักดิ์ (2545) ก็ไดนําเสนอไว เชน การใชเทคนิคในการระดมสมอง เทคนิคกอรดอน 

เทคนคิการวเิคราะหความสัมพนัธขององคประกอบ เทคนคิเชือ่มโยงความสัมพนัธโดยใชการเปรียบเทยีบ เปนตน

 ดวยเหตุนี้การจัดการศึกษาในระบบ (Formal  Education) ดังเชนโรงเรียนจึงมีพันธกิจสําคัญ                 

ในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนท่ีมีทักษะทางดานการคิดในทุกระดับ รวมถึงทักษะความคิดสรางสรรค               

โดยภาระหนาท่ีสาํคัญท่ีสดุคือ การสรางความเขมแขง็ของการบรหิารงานวชิาการในสถานศึกษาโดยมกีารเนน

กิจกรรมดานการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหองเรียนของครูซึ่งสอดคลองกับงานของปรียาพร             

วงศอนุตรโรจน (2547) และสมกิต บุญยะโพธ์ิ (2547) ที่ไดกลาวถึง ความสําเร็จของสถานศึกษาอยูที่               

การบรหิารงานวชิาการ รวมท้ังพบวาการบรหิารงานวชิาการนัน้เปนหวัใจสาํคญัของสถานศกึษาจึงตองมีวธิกีาร

บริหารงานวิชาการใหมปีระสิทธิภาพ นอกจากน้ี  Davis & Thomas (1989)  กย็งัไดกลาวถึง การท่ีสถานศึกษา

มีการจัดการดานวิชาการที่เขมแข็งจะชวยใหการบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเปนไปตามจุดหมาย

ของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่จะสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เชนเดียวกับ

สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน (2550) กไ็ดกลาวถงึการบริหารงานวชิาการวา เปนงานทีส่าํคัญ

สําหรับผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียน เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิด              

ในโรงเรียน โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษาและ    

เปนเครือ่งชีค้วามสาํเรจ็รวมถงึความสามารถของผูบรหิาร ซึง่หากขาดกระบวนการบรหิารจดัการทีม่เีหมาะสม 
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ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงการนําทรัพยากรทางการศึกษามาใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริงอาจสง                 

ผลกระทบทาํใหคณุภาพการศกึษาของนกัเรยีนตํา่ตามไปดวยและจะสงผลตอศกัยภาพการคดิและพฒันาการ

ทางปญญาของผูเรียนอยางหลีกเลี่ยงมิได

 อยางไรก็ตาม การเสริมสรางใหผู เรียนมีความคิดสรางสรรคไดนั้น จําเปนตองอาศัยแนวทาง               

การบรหิารงานวิชาการในแนวท่ีเหมาะสม ทฤษฎีการบรหิารองคกรแนวสรางสรรคแบบเคออรดกิ (Chaordic) 

ถอืไดวาเปนแนวคดิการสรางใหเกดิการบริหารองคกรมมุกลับในแนวใหมทีท่าทายตอการนาํมาบรูณาการเขา

กบัการบรหิารองคการทางการศกึษา การนําแนวคดิการบรหิารแบบเคออรดกิ เขามาใชในแวดวงการศึกษาน้ัน

ไมไดถือเปนเรื่องใหม แตก็ไมใชเรื่องที่มีการทํากันแพรหลายมากนัก โดยเฉพาะในดานของฝายงานวิชาการ

นั้นยังไมมีการนําแนวคิดนี้เขามาใช (วิจารณ พานิช, 2550, 30)  การบริหารแบบ Chaordic นี้เมื่อนําเขามา

ใชกับพื้นที่การศึกษาแลวสามารถสรางองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) เชิงสรางสรรคได    

แนวคิดเคออรดิคมีลักษณะการทํางานที่มีความสลับซับซอนแตก็มีระเบียบแบบแผนในการทํางานที่มี          

ความยืดหยุนและกอใหเกิดการพัฒนาทางความคิดสรางสรรคในองคการจากสิ่งที่เรียกวา การผุดบังเกิด 

(Emergence)  อนัเอือ้ใหเกดิความคิดสรางสรรคและการแกไขปญหาอยางแปลกใหมไมมทีีส่ิน้สุด  การบรหิารงาน

ดังกลาวจึงควรไดรับการจัดวางอยางมีกลยุทธโดยผูบริหารสถานศึกษา  เพื่อการดําเนินงานเชิงรุก อันจะนํา

ไปสูกลไกที่กอใหเกิดการปฏิบัติงานและการจัดใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรู ที่จะเอื้อตอการเกิด          

ความคิดสรางสรรคแกผูเรียนในสถานศึกษา อยางไรก็ตามการใชหลักการบริหารกลยุทธในงานวิชาการ         

โดยใชเพียงแคแนวคิดการบริหารองคกรนั้นอาจจะยังไมคลอบคลุมและเพียงพอที่จะสงผลทําใหผูเรียน           

เกิดทักษะการคดิสรางสรรคได จงึจําเปนตองมแีนวคดิท่ีกระบวนการจดัการเรยีนการสอนเอือ้อํานวยใหผูเรียน

สามารถพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคได ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)  หนึ่งในหลาย

ทฤษฎีที่นักการศึกษามักนํามาใชในพื้นท่ีปฏิบัติการทางการศึกษา ที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพ            

ของทกัษะการคดิดวยตนเอง แนวคดิน้ีมจีดุเดนจากแนวคิดอ่ืนตรงท่ี เปนการสรางกรอบมโนทศันใหแกผูจดัการ

เรียนการสอนที่ตองต้ังอยูบนฐานของ การเขาใจความเปนจริงทางดานศักยภาพท่ีแทจริงของผูเรียน อันมี       

ผลมาจากปจจัยทางดานภาษา วัฒนธรรม วิธีคิด และมวลประสบการณที่แตกตางกันของผูเรียนแตละคน         

การฝกใหผู เรียนคิดและสรางความรูดวยตนเองตองเกิดมาจากการเคารพพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและ               

มวลประสบการณของผูเรยีน มากกวาการใชวธิกีารทางสถติแิละวิทยาศาสตรเขามาจบัตอง (Vygotsky, 1978, 38)

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการที่ตั้ง

อยูบนแนวคิดทฤษฎีการบริหารองคกรแนวสรางสรรคแบบเคออรดิค (Chaordic) และทฤษฎีการเรียนรู         

แบบสรรคนิยม (Constructivism)   เพือ่ใหเกดิการเสรมิสรางความคดิสรางสรรคแกผูเรยีนระดับชัน้ประถมศกึษา

ในสถานศึกษาซึ่งเด็กชวงวัยประถมศึกษาเปนชวงวัยท่ีสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคไดดีที่สุด                  

(อารี พันธมณี, 2546, 12)   ในการวิจัยครั้งนี้ ไดมุงเนนคนควาในระดับเชิงสมมติฐานเทานั้น เพื่อเปนการหา

รูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการในเชิงแนวคิด (Conceptual Model) ที่สามารถนําไปสูการเสริมสราง

ความคิดสรางสรรคแกผูเรียนไดอยางครอบคลุมจากทุกขอบขายของการบริหารงานวิชาการ
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วัตถุประสงค
 เพื่อหารูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการเพ่ือเสริมสรางความคิดสรางสรรคของผูเรียนในระดับ

ประถมศึกษา

วิธีการวิจัย
 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยเปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และ              

การสนทนากลุม (Focus Group Interview) ดังมีรายละเอียดดังนี้

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 

  ประกอบดวยเอกสาร ตําราและงานวิชาการ ตั้งแต พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2555 จํานวน 8 ฉบับ        

ทีม่คีวามเกีย่วของกับแนวคดิและทฤษฎดีงัตอไปน้ี 1) การบรหิารองคกรแบบเคออรดคิ (Chaordic)  2) ทฤษฎี

การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)  3) การบริหารกลยุทธทางวิชาการ และ 4) ทฤษฎีดานความคิด

สรางสรรค  

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ การบันทึกการพรรณนาวิเคราะหเอกสาร (Documentary 

Description Analysis) และวิเคราะหการสนทนากลุม (Focus Group Interview Analysis) ดังมีรายละเอียด

ดังนี้

  2.1  การบันทึกการพรรณนาวิเคราะหเอกสาร เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร

โดยมีรายละเอยีดท่ีครอบคลมุแนวความคดิ ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของใน 4 เรือ่ง ดงัท่ีกลาวไปแลวขางตน 

เพื่อนําไปวิเคราะหรวมกับประเด็นที่ไดจากการสนทนากลุม ทั้งนี้การวิเคราะหเอกสารนั้นผูวิจัยไดทําการ

วิเคราะหทฤษฎีทั้ง 4 แนวคิด เพื่อสรุปประเด็นหลักทางทฤษฎี ออกมาในรูปแบบของคําสําคัญ (Keyword) 

จากนั้นจะไดมีการหาความสัมพันธเชิงมโนภาพของคําสําคัญ (Keyword) ทุกตัวเพื่อสรางรางรูปแบบ                

เชิงมโนภาพ (Conceptual Model) ตามขอบขายภารกิจหลักที่สําคัญของการบริหารงานวิชาการของประชุม        

ผงผาน ( 2545) โดยครอบคลุมงานวิชาการท้ังหมดวิชาการ 9 ดาน ดงันี ้งานดานหลกัสตูรและการนาํหลักสตูร

ไปใช งานการเรียนการสอน งานส่ือการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศ      

การสอน งานวิจัยและพัฒนา งานสงเสริมพัฒนาบุคลากรและงานสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรู

  2.2  การสนทนากลุม (Focus Group) ผูวิจัยไดนําวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) 

ดวยคําถามท่ีมีความยืดหยุนและเปนลักษณะแบบปลายเปด (Open-Ended Questionnaires) เปนการ

รวบรวมขอมูลเพ่ือเติมท่ีเก่ียวของกับกลยุทธการบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรคของ       

ผูเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนมาประมวลรวมกับการวิเคราะหเอกสาร นอกจากนั้นการสนทนากลุม   

ยังเปนไปเพื่อทดสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของรูปแบบกลยุทธการบริหารงาน

วิชาการเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียนในระดับประถมศึกษา ดวยการประเมินโดยผูเช่ียวชาญ    

ซึ่งใชวิธีการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และมีเกณฑการเลือกผูเชี่ยวชาญ    
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จํานวน 5 ทาน โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้

       1) เปนผูมีประสบการณในการบริหารการศึกษาตั้งแต 5 ปขึ้นไป หรือ 

       2) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททางดานการบริหารการศึกษา และ

       3) เปนผูเชียวชาญทางดานตอไปนี้อยางนอย 1 ขอ (1)  ดานกลยุทธ (2)  ดานการสราง

รูปแบบ (3)  ดานการบริหารงานวิชาการ (4)  ดานประเมินผลการเรียนรู (5) ดานความคิดสรางสรรค และ (6)  

ดานภาษาและการสื่อสาร

  2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

   ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการจดบันทึกและการบันทึกเทป

  2.4 การวิเคราะหขอมูล

         ผูวจิยันําขอมูลท่ีไดจาการจดบนัทึกและบันทึกเทปมาทําการวิเคราะหเน้ือหาและนําเสนอ

ในรูปแบบของความเรียง

ผลการวิจัย
 ผลของการวิเคราะหทฤษฎีทั้ง 4 ทฤษฎี คือ 1) การบริหารองคการเพื่อใหเปนองคกรแบบเคออรดิค 

(Chaordic)  2) ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) 3) ทฤษฎีความคิดสรางสรรค และ               

4) แนวคิดการบริหารวชิาการ พรอมทัง้การประมวลผลจากการสนทนากลุม ทาํใหไดรปูแบบกลยุทธการบริหาร

งานวิชาการเพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรคของผูเรียนระดับประถมศึกษา ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: รูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรคของผูเรียน

                ในระดับประถมศึกษา
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 จากภาพที่ 1  แสดงรูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรคของ      

ผูเรียนในระดับประถมศึกษา โดยรูปแบบนั้นแสดงใหเห็นถึงการเร่ิมตนจากการวิเคราะหกลยุทธ (Strategic 

Analysis) และรวมวางเปาหมายการบรหิารงานวชิาการใหเอ้ือตอการเชือ่มตอนโยบายและการบรหิารงานใน

สถานศกึษาใหสงผลตอปฏิบตักิารในระดบัช้ันเรียน  ซึง่พันธกิจในการรวมกันกําหนดกลยุทธการบรหิารองคกร

ในแนวระนาบเปนสิ่งสําคัญที่ใชในการนําเขา (Input)  จากนั้นกําหนดกฎเกณฑเพื่อนําไปปฏิบัติ  (Strategic 

Formulation and Implementation) ซึ่งเปนกระบวนการ (Process) ใหบรรลุเจตนารมณรวมตามเปาหมาย

ไดรวมกันกําหนดไว รวมทั้งการประเมินและควบคุมกลยุทธ (Strategic Valuation and Control) ใหสามารถ

ดําเนินไปและมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous  Improvement) รวมทั้งมีการนําเสนอขอมูล

ยอนกลับ (Feedback) เพื่อนําไปสูผลลัพธ (Outcome) ที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การวิเคราะห การกําหนด 

และการบริหารกลยุทธนั้นตองอยู ภายในกรอบความสัมพันธของการบริหารองคกรแนวสรางสรรค                     

แบบเคออรดิค (Chaordic) ที่มีประเด็นสําคัญอยูที่ 1) การบริหารองคกรที่ผสานระเบียบและความไรระเบียบ      

(Chaos)  2) การจัดรปูแบบองคกรแบบแนวราบ (Horizontal Management Organization) และ  3) มคีวามมุงมัน่

ขององคกรที่ชัดเจน (Purpose) อีกทั้งยังตองคํานึงถึงการผสานแนวความคิดการบริหารกลยุทธควบคูไปกับ

แนวทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) ที่วางความสําคัญอยูที่ 1) การเสริมสรางพลังอํานาจ

แกผูเรียน (Empowerment)  2) การคํานึงถึงภูมิหลังทางภาษา สังคมและวัฒนธรรม (Language Social and 

Cultural  Background) และ 3) การเสริมตอการเรียนรูในพื้นที่รอยตอพัฒนาการ  (Scaffolding in Zone      

of Proximal Development: ZPD)  ซึ่งการจัดการบริหารกลยุทธการบริหารงานวิชาการภายใตแนวคิด           

การบริหารองคกรแนวสรางสรรคแบบเคออรดคิผสานไปกบั (Chaordic) แนวทฤษฎกีารเรียนรูแบบสรรคนยิม 

(Constructivism) จะสามารถสรางใหผูเรียนมีทักษะการคิดไดแบบฉับพลันแบบผุดบังเกิด (Emergence)       

ซึ่งเปนสิ่งที่เสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค

 ทั้งน้ีรูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรคของผูเรียนระดับ      

ประถมศึกษาดังกลาว   ไมไดมีการแสดงใหเห็นถึงสายงานการบังคับบัญชาในลักษณะการบริหารงานบุคคล 

หากแตเปนแนวทางท่ีจะกอใหเกิดการปฏิบัติงานรวมกันแบบมีสวนรวม กลาวคือ เปนไปในลักษณะท่ีสราง

พลังเสริมแรงซึ่งกันและกัน (Synergy) ภายใตขอตกลงรวมกันของบรรดาสมาชิกในองคกรสถานศึกษา 

 ผลการวิจัยยังไดพบวา แนวทางท่ีจําเปนตอการกําหนดกลยุทธการบริหารองคกรทางดานวิชาการ    

ที่ก อใหผู เรียนมีทักษะความคิดสรางสรรคนั้น จะตองอาศัยการจัดองคกรในรูปแบบใหม โดยเนน                       

ความสัมพนัธในแนวราบ  (Horizontal Management  Organization) ใหเกดิคณุลกัษณะของการบรหิารสถานศกึษา

ทีเ่อือ้ตอการสรางสรรคจติวญิญาณใหสมาชกิในองคกรสถานศึกษานัน้ๆ ซึง่จะมสีวนชวยทาํใหครหูรอืบคุลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาเองไดปฏิบัติงานอยางมีความสรางสรรค มากกวาการจัดการในสถานศึกษา        

ที่เนนรูปแบบขององคกรอยางเปนลําดับช้ัน (Top-Down) ซึ่งมักสรางแนวการปฏิบัติงานที่ไมกอใหเกิด         

ความคิดสรางสรรค (วจิารณ พานชิ, 2550) นอกจากนัน้แลวการดําเนนิงานดานการบรหิารกลยทุธทางวิชาการ     

ภายใตการคํานึงถึงการจัดสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมในโรงเรียนใหสอดคลองกับภูมิหลัง            
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ทางภาษา สังคมและวัฒนธรรม (Language Social and Cultural Background) ของผูเรียนก็ยังเปน              

สวนสําคัญในการสงเสริมความฉลาดและกระบวนการเรียนรูของผูเรียนผานการเสริมสรางพลังอํานาจ        

(Empowerment) โดยส่ิงสําคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคือ ครูผู สอนน้ันมีความจําเปนที่จะตองมีทักษะ                   

ทางความแวดไวทางวัฒนธรรมและภูมิหลังของผูเรียนที่ตางกัน อีกทั้งตองมีทักษะในการสอนโดยใชแนวคิด

แบบสรรคนิยม (Constructivism) เพ่ือหนุนเสริมใหการขับเคล่ือนกลยุทธการบริหารงานวิชาที่สงเสริม          

ความคิดสรางสรรคแกผูเรียนนั้นบรรลุผลดียิ่งขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการวิจัยเรื่องรูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการเพ่ือเสริมสรางความคิดสรางสรรคของ              

ผูเรียนระดับประถมศึกษา  ผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นที่เห็นสมควรนํามาอภิปราย  ดังนี้

 ประเด็นที่ 1 สภาพแวดลอมที่สงผลตอการเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรม

 สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม มีความสําคัญที่ชวยใหเกิดการสงเสริมความฉลาดและ

กระบวนการเรยีนรูของผูเรียนผานการเสริมสรางพลงัอํานาจ (Empowerment)  ดงัท่ีงานของสรุางค  โควตระกูล 

(2544) ไดเสนอไววาการคํานึงถงึภูมิหลังทางภาษา สังคมและวัฒนธรรม (Language Social and Cultural 

Background)  เปนสวนสาํคญัทีจ่ะชวยใหเกดิการพัฒนาความรู  ความเขาใจและซึมซบัประสบการณการเรียนรู

ผานส่ือกลางที่มีความหมาย (Mediation) ผานท้ังภาษา (Language) ที่มีปฏิสัมพันธทางสังคม (Social        

Interaction) อยางเคารพและใหความสําคัญตอวัฒนธรรมการเรียนรู (Culture Learning) ของผูเรียน ผูวิจัย

มีความเห็นวา  ปฏิบัติการและวิธีการท่ีมีขึ้นเพ่ือสรางความหมายใหมใหแกชุดประสบการณหน่ึงๆ  หรือ        

สรางการเปล่ียนแปลงความรับรูและความหมายท่ีมีตอชุดประสบการณหนึ่งๆ ของตัวแบบ (Model)                  

ทางวฒันธรรมท่ีมอียูในชวีติประจําวนัของผูเรยีนซึง่สวนใหญกไ็ดมกีารเรียนรูเชงิปฏบิตั ิผานระบบภาษาและ

ระบบสญัลกัษณตางๆ  ทีผู่เรยีนนัน้ใชสาํหรบัการสือ่สารใน “การเรียนรูอยางมปีฏิสมัพนัธ” (Interactive Learning) 

ระหวางผูคน ชุมชน สังคม 

 อยางไรก็ตามการจัดการศึกษาท่ีองิสภาพแวดลอมนัน้จะกอใหเกดิการเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรม  

ซึง่นกัการศึกษา นกับรหิารการศึกษา ครหูรอืบุคลากรอืน่ๆ  กค็วรทีจ่ะมองวฒันธรรมในฐานะท่ีเปนสวนสาํคญั

ใหกลุมคนไดนํามาประยุกตใชเพื่อการอยูรอดและปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวย ความรู วิธีคิด 

และระบบคณุคา ทีก่ลุมมรีวมกันในฐานะทีเ่ปนสมาชกิ นอกจากนีว้ฒันธรรมยงัไดรบัการนยิามวาเปนความเชือ่ 

สัญลักษณ และการใหความหมายที่สมาชิกในกลุมใชตีความและรับรูเกี่ยวกับตัวเอง (นงเยาว เนาวรัตน, 

2556) และสรางพลังใหเกิดความคิดสรางสรรคแกบุคคลขึ้นมา

 ประเด็นที่ 2 ความจําเปนในการเตรียมครูและผูปฏิบัติงานในสถานศึกษาใหมีสมรรถนะใน

การจัดและสงเสริมการเรียนรูบนฐานของการชวยเหลือ 

 การจัดการเรียนการสอนเปนหนาที่หลักที่ครูผูสอนปฏิบัติเปนประจํา เพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรกําหนด ภายใตการดูแลรับผิดชอบของสถานศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถทางดาน
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การคิดแบบสรางสรรค กระบวนการเตรียมครูหรือบุคคลากรทางการศึกษาจึงควรเปนไปในทิศทางที่จะสราง

ใหเกิดความคุนชินวิธกีารจัดการเรียนรูทีจ่ะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดสราง (Construct) ความรูจากความสมัพันธ

ระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรู ความเขาใจที่มีอยูเดิมดวยตนเองบนฐานของการชวยเหลือ (Scaffolding)              

เพื่อใหผูเรียนไดแกไขสถานการณปญหา (Problem Base)  ที่เขามาเปนตัวชวยกระตุนและสามารถคนควา

หาคาํตอบไดดวยตนเองอยางมคีวามสอดคลองกบับรบิทจรงิในชีวติประจาํวนั (Wood, Bruner & Ross , 1976) 

 ครูตองรูจักและมีความเขาใจตอกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในตัวตนของผูเรียนเอง และผูเรียนสราง

ความรูผานกระบวนการทางจิตวิทยาไดดวยตนเอง   ผูสอนไมสามารถไปปรับเปล่ียนโครงสรางทางปญญา

เดิม (Cognitive structure) ของผูเรียนได แตทั้งนี้ผูสอนสามารถชวยผูเรียนปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญา

ดวยกระบวนการปรับเปล่ียน (Accommodation)  และกระบวนการดูดซึมความรูและประสบการณใหม            

ที่ผูจัดผานสภาพแวดลอมหรือสถานการณที่ทําใหเกิดสภาวะไมสมดุลขึ้นคือ สภาวะที่โครงสรางทางปญญา

เดิมใชไมไดตองมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับประสบการณมากข้ึนโดยจะตองจัดวางเปาหมายของ         

การเรียนรู (Learning Goals)  และใหผูเรียนมีทักษะการคิดตามศักยภาพของตน

 ประเด็นที่ 3  การจัดการวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบใหม

 กระบวนทัศนการบริหารองคกรสถานศึกษาในบริบทที่มีความจําเปนท่ีตองผลิตทรัพยากรมนุษย       

ใหสอดรับกับสังคมยุคเศรษฐกิจเปนฐาน (Economic Based Society) (จินตนา สุจจานันท, 2556, 3) ให    

ทรงประสิทธิภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยที่มีขึ้นเรื่อยมานับจากการมีพระราชบัญญัติ                   

การศึกษา ปพุทธศักราช 2542 นั้น มีการบริหารจัดการองคกรสถานศึกษาใหมีสภาพคลอง รวมถึงมีอิสระใน

ดานอํานาจทีจ่ะบริหารจัดการสถานศกึษาดวยตนเองเพิม่ขึน้  ดงันัน้ จงึมคีวามจาํเปนอยางย่ิงทีจ่ะตองบริหาร

จัดการองคกรสถานศึกษาลึกลงในระดับวัฒนธรรมองคกร โดยใหความสําคัญตอวัฒนธรรมและสังคม ซึ่งจะ

เปนสวนหน่ึงท่ีสงเสริมความฉลาดและกระบวนการเรียนรูในพัฒนาการของผูเรียน รวมท้ังวัฒนธรรมองคกร

ดังกลาวนี้ เปนสวนที่มีความสําคัญและกระทบกับการปฏิบัติงานในระดับบุคคลของสมาชิกท่ีอยูรวมองคกร

อีกดวย

 การเปลี่ยนแปลงในระดับวัฒนธรรมองคกรจึงควรอาศัย  “การบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวม” 

(Participatory  Academic  Management)  ทีอ่าศัยความรวมมือของบุคลากรภาคสวนตางๆ  ในสถานศกึษา

เขามารวมบริหารจัดการบริหารงานวิชาการที่ผานการจัดรูปแบบแนวราบ (Horizontal Management             

Organization)  ซึง่สามารถชวยใหครหูรอืบคุลากรทางการศกึษาในสถานศึกษานัน้ มกีารพฒันาตนเองไดจาก

การปฏิบัติงาน โดยวิจารณ พานิช และ ประพนธ ผาสุกยืด (2550) กลาววา บุคลากรตองอาศัยการทํางานที่

มีความสรางสรรค  โดยไมใชพลังของอํานาจส่ังการแตพิสูจนโดยผลงานเพ่ือศิษยอันเปนเปาหมายที่มั่นคง     

มีลักษณะเปน  Self-Organizing  ที่เนนลักษณะของการจัดตัวเอง จัดระบบตัวเอง จัดระบบองคกร   เพื่อกอ

ใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)  หรือ องคกรเคออรดิก (Chaordic Organization)    

เชนเดียวกันกับสุเทพ พงศศรีวัฒน (2549) ไดเขียนเสนอไวในบทความ ผูนําสถานศึกษากับการสรางโรงเรียน

แหงการเรียนรู โดยไดระบุวาสมาชิกขององคกรเปนบุคคลเรียนรู (Learning Person)  ภายใตวัฒนธรรม        



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560 157

การเรียนรูที่เกิดขึ้นในองคกรดังกลาวนั้น จะนําไปสูเปาหมายไดโดยการมีปฏิสัมพันธที่ซับซอนจนกระทั่งเกิด

ปรากฏการณ การผุดบังเกิด (Emergence) ของสิ่งใหมหรือคุณสมบัติใหม ขึ้นมาไดอยางสรางสรรค   

 ประเด็นที่ 4  นโยบายดานการศึกษาท่ีเอื้อตอการบริหารงานวิชาการเพ่ือเสริมสราง          

ความคิดสรางสรรคของผูเรียน

 การที่จะนําเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใหบรรลุจุดประสงคไดอยาง                

เตม็ประสทิธภิาพนัน้ ผูวจิยัมคีวามเหน็วา แนวนโยบายท่ีกาํหนดแผนงานในการปฏิบตัใินระดบัสถานศกึษาจะ

ตองสอดรับนโยบายดานการบริหารของภาครัฐท่ีจะตองกําหนดเง่ือนไขการบริหารหนวยงานราชการอันเปน

กิจการภาครัฐ หรือการบริการทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกันกับรัฐ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับขอเสนอในงานของ

พรศรี ฉิมแกว (2552) ที่ศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาความเปนมืออาชีพสําหรับผูบริหารสถานศึกษา                   

ซึ่งประกอบดวย 4 ดานหลัก คือ คุณลักษณะ สมรรถนะ ความเปนผูนําทางวิชาการและผลการปฏิบัติงาน   

ผานการประเมินสภาพความเปนมืออาชีพใหเห็นวามีความสําคัญ/ความจําเปนท่ีจะสรางการขับเคลื่อน           

ในเกิดการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาไดภายใตเง่ือนไขสถานศึกษา เชน โรงเรียน นั้นอยูในสถานะที่

ประคับประคององคกรในดานเศรษฐกิจไดดวยตนเอง กลาวคือ ตองสามารถบริหารและจัดการศึกษา                        

ไดอยางเปนอสิระ ซึ่งสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติดังกลาวนั้น มักจะเปนโรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนการศึกษา

ทางเลือกที่สามารถจัดเก็บคาเลาเรียนของผูเรียน  การประคับประคองสถานะภาพการบริหารสถานศึกษา     

ใหมีสภาพคลองและเปนไปตาม “MODEL” ที่ไดมีการนําเสนอไว  นอกจากน้ีแนวทางการจัดการศึกษา         

ภายใตกรอบมาตรฐานแหงชาติบางลักษณะก็มีสวนสําคัญท่ีไมเอื้อตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคของ        

ผูเรยีน เชน การใชแบบสอบมาตรฐานแหงชาต ิ(NT, O-NET, LAS  เปนตน)  มาใชในการวดัความรูของผูเรียน   

ที่เนนเพียงแตเรื่องการทองจําของผูเรียน 

 อยางไรก็ตามการจดัการศึกษาสาธารณะ (Public Education) นัน้  ควรมุงเนนการบรหิารงานวชิาการ

ซึ่งเปนหนึ่งพันธกิจสําคัญของผูบริหารการศึกษาไดวางควบคูไป ขอเสนอการกระจายอํานาจ เพ่ิม                          

ขดีความสามารถในการบริการจัดตนเองของทองถิน่ เชนเดยีวกนักับขอเสนอของนักรัฐศาสตร ซึง่เปนการยกระดับ

ขอเสนอรูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ึนไปเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการบริหาร

และจัดการจัดการสถานศกึษาของนักบริหารสถานศึกษาก็ได

สรุป
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือหารูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสรางความคิด

สรางสรรคของผูเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา  ผลการวิจัยไดคนพบประเด็นสําคัญของทฤษฎีทั้ง 4        

ซึ่งไดแก 1) การบริหารงานวิชาการท่ีผสานระเบียบและความไรระเบียบ 2) การจัดรูปแบบองคกร                      

แบบแนวราบ 3) มีความมุงมั่นขององคกรที่ชัดเจน 4)  การเสริมสรางพลังอํานาจแกผูเรียน 5) การคํานึงถึง

ภมูหิลงัทางภาษาและวฒันธรรมของผูเรยีน และ 6) การเสรมิตอการเรียนรูในพ้ืนทีร่อยตอพฒันาการซึง่ประเดน็

ตางๆเหลาน้ีมีความเชื่อมโยงกันและสามารถสรางใหเกิดรูปแบบกลยุทธการบริหารงานวิชาการที่เสริมสราง 

ความคดิสรางสรรคของผูเรยีนในระดับประถมศึกษา โดยเปนรปูแบบกลยุทธทีค่รอบคลุมกรอบการบริหารงาน
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วิชาการอยางสมดุลกัน อันกอใหเกิดการสรางสรรคงานทางดานวิชาการที่หนุนเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะ       

ความคิดสรางสรรค

 จากผลการศึกษาน้ันผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําขอมูลวิจัยไปใชและขอเสนอในการทําวิจัย            

ครั้งตอไปตามลําดับ ดังนี้

 1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย

  1.1 การวจิยัในครัง้นีเ้ปนการศึกษาในเชิงเอกสารเพือ่นาํเสนอในรูปแบบเชิงแนวคิดเพ่ือส่ิงหนึง่

สิ่งใด (Conceptual Model for) เปนหลักการในบริบทกวาง ๆ สามารถนําไปใชไดจริงกับทุกพ้ืนที่ อยางไร

กต็ามรูปแบบกลยุทธการบรหิารงานวิชาการเพ่ือเสรมิสรางความคิดสรางสรรคของผูเรียนระดบัประถมศึกษา

ในโรงเรียนดังกลาวนั้น ควรไดรับการทดลองนําไปใชจริงในสถานศึกษาเปนเวลาอยางนอย 1 ปการศึกษา    

เพื่อสะทอนใหเห็นผลในทางปฏิบัติ โดยตองมีการบริหารสถานศึกษาในลักษณะที่พิเศษและมีการสะทอน     

ผลการปฏบิตัทิีเ่ปนจริง ทัง้ยังสามารถใหบคุลากรในสวนงานแผนงานและนโยบายของสถานศกึษาน้ันจัดเก็บ

รวบรวมขอมูลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานได 

  1.2  ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพ่ือ

เสรมิสรางความคดิสรางสรรคของผูเรียนระดับประถมศกึษาในโรงเรยีนโดยอาศัยผูมสีวนไดเสียในการจดัการ

ศกึษาไดเขามารวมกันกําหนดแนวทางหรือวธิกีารดาํเนินงานเชิงรุกในการบริหารสถานศึกษาและการบรหิาร

งานวิชาการระดับประถมศึกษาหรือระดับชั้นอื่นๆ ในโรงเรียนเพื่อใหเกิดกลไกการปฏิบัติงานและ                    

สภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่เอื้อใหเกิดความคิดสรางสรรคของผูเรียนตามขอบเขตงานวิชาการ

  1.3  ผูบริหารสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาหรือระดับอื่นๆ หรือผูบริหารการศึกษาใน   

ระดับสงูจากสวนกลางหรอืจากภาครฐัสามารถนาํรปูแบบกลยุทธการบรหิารงานวิชาการดังกลาวน้ีไปปรับใช           

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีขีดความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคใหเหมาะสมกับบริบทสังคม 

ชุมชนอันเปนที่ตั้งของสถานศึกษา

 2.  ขอเสนอในการทําวิจัยครั้งตอไป

  2.1  การทําวิจัยในครั้งตอไปนั้น ผูวิจัยอาจพิจารณาเง่ือนไขทางวัฒนธรรมท่ีสัมพันธกับ             

การเรียนรูของผูเรียน โดยมองวัฒนธรรมในลักษณะที่เปนพลวัต มีความทับซอน เลื่อนไหล เรียกวาเปน          

“การศกึษาแบบพหุวฒันธรรม” (Multicultural Education) ซึง่ถือวาเปนวาทกรรมการศึกษาเพ่ือการปลดปลอย 

เสริมพลังอํานาจผูถูกกดขี่และเพื่อฟนคืนศักดิ์ศรีและตัวตนใหผูคนกลุมชายขอบ และยังมีอิทธิพลตอทิศทาง

การทาํงานวจิยัในแวดวงการศกึษา โดยเฉพาะประเดน็ความเหลือ่มล้ํา ทัง้ในระดบัแนวคดิและการปฏบิตักิาร

ในหองเรยีน (นงเยาว เนาวรตัน, 2557) โดยเปนการสรางแนวคดิและวถิปีฏบิตัทิาทายเจาของวฒันธรรมหลัก

รวมท้ังครใูหทบทวนมมุมองการศกึษา เรือ่งโครงสรางอาํนาจ ความเปนธรรมทางสงัคม อทิธพิลของการสรางภาพ

ตายตัวฝงแนน/ฝงลึกทางชาติพันธุ (Ethnic Stereotyping) เพศสภาวะ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่การเรียนรู

และความลมเหลวทางการศึกษาของเด็กๆ ดังนั้นในการวิจัยคร้ังตอไปนั้นผูวิจัยจะตองคํานึงถึงประเด็น          

ของการจัดการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมเขารวมดวย
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  2.2  ควรศึกษาวิจัยในเชิงบูรณาการขามศาสตรการศึกษาหรือออกแบบงานวิจัยในดานกลับ   

เพื่อใชมุมมองในศาสตรอื่น ๆ ขามมามองโอกาส ทิศทางหรือความความเปนไปไดที่จะสรางการบริหารงาน

ในสถานศกึษาใหบรรลวุัตถุประสงคอยางใดอยางหนึง่และเพือ่นําเสนอประเดน็รวมเพือ่ใหเกิดการขับเคลือ่น

ในประเดน็การปฏิรูปการศึกษา เชน การกระจายอํานาจ การจัดการตนเอง

 3. ผูที่สนใจสามารถนาํผลการวจิัยไปพัฒนาตอยอดในดานการบรหิารงานวิชาการเพือ่ใหผูเรียนมี

ทกัษะเกีย่วกบักระบวนการคิดในมติอิืน่ๆ ทีแ่ตกตางออกไป เชน การคดิอยางมีวจิารณญาณ การคดิเชิงกลยทุธ 

การคิดเชิงเปรียบเทียบ การคิดเชิงอนาคต เปนตน
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บทคัดยอ
 งานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี” มีวัตถุประสงค 

1) เพ่ือศึกษาระดับพฤตกิรรมผูบริหารทีเ่นนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจงัหวัดจันทบุร ี2) เพือ่ศึกษา

ระดบัพฤตกิรรมผูบริหารทีเ่นนความสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในจงัหวดัจันทบรุ ี3) เพ่ือเปรยีบเทยีบ

พฤติกรรมผูบริหารท่ีเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามอายุและระดับ     

การศึกษา และ4) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริหารที่เนนความสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จงัหวดัจนัทบรุจีาํแนกตามอายุและระดับการศึกษาโดยกลุมประชากรท่ีใชในการศกึษาคร้ังนี ้คอื ผูบรหิารของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรี คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane 

และใชวธิกีารสุมตวัอยางอยางงายเพ่ือเลอืกกลุมตวัอยางขึน้มาศึกษา จาํนวน 68 คน เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็

รวบรวมขอมูล คอื แบบสอบถาม สวนการวเิคราะหขอมูลน้ันใชสถิตคิารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระท่ีมี 2 กลุมและสถิติ One-way ANOVA เพื่อ    

เปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางตวัแปรอิสระทีม่ ี3 กลุมข้ึนไปโดยกาํหนดระดบันัยสําคัญทางสถิตทิีร่ะดบั .05 

 ผลการศึกษาพบวา 1) พฤตกิรรมผูบรหิารดานมุงเนนงานโดยภาพรวม มรีะดับการปฏบิตัอิยูในระดับ

มากทีส่ดุ 2) พฤติกรรมผูบรหิารดานมุงความสัมพนัธพบวา  โดยภาพรวม มรีะดบัการปฏบิตัใินระดบัมากทีส่ดุ 

3) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุและระดับ

การศึกษาตางกันมีพฤติกรรมดานมุงเนนงานแตกตางกัน และ 4) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน     

จงัหวดัจันทบรุทีีม่รีะดับการศึกษาตางกนัมพีฤติกรรมดานมุงเนนความสมัพนัธแตกตางกนั สวนผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมดานมุงเนนความสัมพันธไมแตกตางกัน
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คําสําคัญ
 พฤติกรรมผูบริหาร   องคกรปกครองสวนทองถิ่น

Abstract
 The objectives of this study include: 1) to study the level of behavior executive emphasizing 

on the work aspect 2) to study the level of behavior executive emphasizing on the relationship 

aspect. 3) to compare the differences of the level of behavior executive  emphasizing on the work 

aspect separate by age and the education levels  4) to compare the differences of the level of 

behavior executive  emphasizing on the relationship aspect separate by age and the education 

levels . The sampling size was calculated by Taro Yamane’s formula with a confidence level of 95%. 

There were 68 participants used as a sampling group and were selected by using a Simple Random 

Sampling. A questionnaire was used as the research instrument in this study. Statistics used to 

analyze data included frequency, percentage, mean and standard deviation, In addition to test the 

hypothesis by analyzing the data to compare between dependent and independent variables, t-test  

and One - Way ANOVA were used. The significant difference was set at 0.05. 

 The results revealed that in the overall picture, it was found that: 1) The sample group 

rated the level of behavior executive emphasizing on the work aspect at the high level. 2) The 

sample group rated the level of behavior executive emphasizing on the relationship aspect work 

aspect at the high level. 3)  The Executive of the Local Administrative Organization who have different 

age and the education levels have different of behavior emphasizing on the work aspect. 4)             

The Executive of the Local Administrative Organization who have different age have different of 

behavior emphasizing on the relationship aspect, the Executive of the Local Administrative                

Organization who have different the education levels have not different of behavior emphasizing 

on the relationship aspect.

Keywords
 The Behavior Executive,   Local Administrative Organization

บทนํา
 ประเทศไทยไดใหความสําคัญเรื่องของการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น ทําใหเกิดรูปแบบ                  

การปกครองสวนทองถ่ินหลายรูปแบบ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานที่มีความสําคัญใน        

การพฒันาประเทศเปนอยางมาก เพราะเปนหนวยการปกครองท่ีใกลชดิกับประชาชนมากท่ีสดุ ดงัน้ันพฤตกิรรม
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ของผูบริหารท่ีแสดงออกในดานใดดานหน่ึงยอมมีผลกระทบตอการบริหารจัดการคนและองคกรให             

ประสบความสาํเรจ็หรอืลมเหลวได เพราะผูบริหารจะตองแสดงพฤติกรรมใหเหมาะสมเพ่ือใหเกิดการยอมรบั

แกผูรวมงานโดยประพฤติตนเปนตัวอยางท่ีดแีกเพ่ือนรวมงานและผูใตบงัคับบัญชา ตลอดจนมีความเปนธรรม

ในการบริหารงานอันจะสงผลตอขวัญและกําลังใจของบุคลากร เกิดความผูกพันตอองคกรและความศรัทธา

ในตัวผูบริหารเพื่อความพรอมที่จะรวมมือกันทํางานใหองคกรของตนประสบผลสําเร็จดังท่ีพงษเสฐียร         

เหลืองอลงกต (2557, 78-90) กลาวไววาหลักคุณธรรมเปนหลักการที่ผูบริหารควรใหความสําคัญเพราะเปน  

การบรหิารงานโดยการยึดถอืและเชือ่มัน่ในความถูกตองดีงามเพ่ือสรางคานยิมท่ีดงีามใหผูปฏบิตังิานในองคกร

หรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ เชน มีการปฏิบัติงานดวยความสุจริต  ดังน้ันการบริหารองคกรหรือหนวยงาน

ใดก็ตาม  ผูบริหารจําเปนตองแสดงพฤติกรรมใหเกิดการยอมรับของสมาชิกในองคกรเพ่ือความรวมใจใน           

การพัฒนาองคกร (ชุตินันท  แดงสกล, 2556)

 กลาวไดวาผูบริหารจะมีภาวะผูนาํและแสดงพฤติกรรมท่ีแตกตางกันตามสภาพการบริหาร พฤติกรรม

ที่แสดงออกจะสงผลตอการทํางานของบุคลากรในองคกร ซึ่งมีผลกระทบตอบุคลากรและองคกร                       

อยางหลีกเล่ียงไมได องคกรบางแหงบุคลากรมคีวามสขุและพอใจท่ีจะทํางาน แตบางแหงบุคลากรไมมคีวามสขุ

ในการทํางาน  ปญหาการแสดงพฤติกรรมของผูนําเปนปญหาในระดับสูงเมื่อเทียบกับปญหาดานอ่ืน ซึ่งจะ

สงผลกระทบตอขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากรในองคกร ดังนั้นพฤติกรรมผูบริหารยอมสงผล  

กบับคุลากรทีจ่ะทาํใหเกดิขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานใหประสบความสาํเรจ็ การบรหิารงานองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในจังหวัดจนัทบุรนีัน้  ผูบรหิารเปนผูทีม่บีทบาทหนาทีส่าํคญัทีส่ดุ โดยเปนผูทีม่อีาํนาจในการมอบหมาย

งานใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ และควบคุมการทํางานใกลชิด  คลี่คลายปญหาหรือขจัดความขัดแยงที่เกิด

ขึน้ในการทํางาน และท่ีสาํคญัตองเปนผูนาํในการบรหิารงานเพือ่ประโยชนในการเพ่ิมประสทิธภิาพขององคกร

อยางแทจรงิดวยตนเองจงึจะนําไปสูความสาํเร็จในการพัฒนาองคกรของตน   ดงันัน้หากผูบรหิารมีพฤติกรรม

การปฏิบัติงานที่ถูกตองเหมาะสมยอมทําใหกิจการของหนวยงานเจริญกาวหนาไปดวยดี  แตถาผูบริหารมี

พฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีไมถูกตองภารกิจของหนวยงานจะเกิดผลเสียหายไดและทําใหบรรยากาศองคกร

ในการทํางาน ไมเปนที่พึงปรารถนา ดังนั้นพฤติกรรมผูบริหารจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรและ

องคกรอยางมาก (สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, 2545)

 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาในฐานะเปนบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดจันทบุรีและ

ไดเลง็เหน็ความสาํคัญในพฤตกิรรมของผูบรหิารโดยหากมฤีตกิรรมการปฏบิตังิานทีถ่กูตองเหมาะสมจะทําให

กจิการของหนวยงานเจรญิกาวหนาแตถามพีฤตกิรรมการปฏิบตังิานท่ีไมถกูตองจะสงผลตอการบริหารจัดการ

จงึมีความประสงคทีจ่ะศึกษาพฤตกิรรมผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรเีพ่ือท่ีจะได

ทราบถึงพฤติกรรมของผูบริหารซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับการนําไปปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมของผูบริหาร

เพ่ือการบริหารงานที่ดีขององคกรอันจะนําไปสูการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี                          

ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนอยางสูงสุดตอไป



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560164

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมผูบริหารที่เนนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี

 2.  เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมผูบริหารท่ีเนนความสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน          

จังหวัดจันทบุรี

 3.  เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริหารท่ีเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี

จําแนกตามอายุและระดับการศึกษา

 4.  เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริหารท่ีเนนความสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน         

จังหวัดจันทบุรีจําแนกตามอายุและระดับการศึกษา

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย

 1.  ทราบระดับพฤติกรรมผูบริหารที่มุงเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี

 2.  ทราบระดับพฤติกรรมผูบริหารที่มุงเนนความสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดจันทบุรี

 3.  ทราบผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริหารท่ีเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน         

จังหวัดจันทบุรีจําแนกตามอายุ และระดับการศึกษา

 4.  ทราบผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริหารที่เนนความสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในจังหวัดจันทบุรีจําแนกตามอายุและระดับการศึกษา

สมมติฐานของการวิจัย
 1.  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมดานมุงเนนงาน

แตกตางกัน

 2.  ผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิน่ในจงัหวดัจันทบรุทีีม่รีะดบัการศกึษาตางกนัมพีฤตกิรรมดาน

มุงเนนงานแตกตางกัน

 3.  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมดานมุงเนน    

ความสัมพันธแตกตางกัน

 4.  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรีที่มีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรม     

ดานมุงเนนความสัมพันธแตกตางกัน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
 งานวิจัยเร่ืองพฤติกรรมผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรี ผูวิจัยไดนํา      

ตัวแปรอิสระมาจากแหลงอางอิงดังมีรายละเอียดตอไปนี้
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 พฤติกรรมผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎี

ของพฤติกรรมผูบริหาร จํานวน 2 ดาน คือ พฤติกรรมผูบริหารดานมุงเนนงานและพฤติกรรมผูบริหาร                

ดานมุงเนนความสัมพันธ (Lussier & Christopher, 2004) มาใชเปนตัวแปรตามและแสดงเปนกรอบแนวคิด           

ในการวิจัย ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย

 1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัย คร้ังน้ี คือ นายกหรือรองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น                

จังหวัดจันทบุรี ป พ.ศ. 2559  จํานวน  82  คน ดังนี้  นายกหรือรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง 

นายกหรอืรองนายกเทศมนตรเีทศบาลเมือง 5 แหง นายกหรือรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบล 38 แหงและ

นายกหรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 38 แหง (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2559)
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 2.  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ครั้งนี้  คือ นายกหรือรองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น       

จังหวัดจันทบุรี ป พ.ศ. 2559 จํานวน 68 คน ซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน          

โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ซึ่งแทนคาตามสูตรไดดังนี้

    n   =    N 
           1+N.(e2) 
    n  =   

    N  =   

    e  =   (  0.05) 

  n  =         82 

              1 + 82 (0.0025)  

      =          82 

              1.205 

    n  =       68  
 

  เมื่อไดจํานวนกลุมตัวอยางตามที่ไดกลาวไวขางตนแลว ผูศึกษาไดดําเนินการโดยใชวิธีการสุม

ตัวอยางอยางงาย (เฉลิมพล ศรีหงษ, 2543)

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย  2 ตอนดังนี้

  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกีย่วกบัขอมูลพ้ืนฐานและลกัษณะทัว่ไปของประชากรซึง่เปนขอมูล

สวนบคุคลของผูใหขอมลู ไดแก ตาํแหนง อาย ุและระดบัการศึกษา ลกัษณะของแบบสอบถามเปนแบบปลายปด

สวนตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริหารที่มุ งเนนงานและมุงเนนความสัมพันธ                     

ใชวัดระดับการปฏิบัติในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนรับผิดชอบเปนผูบริหารอยูซึ่งมี           

จํานวน 10 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ (Rating  Scale)  ในการสรางเครื่องมือที่ใช                  

ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการ  ดังนี้

  3.1  ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในเรื่องพฤติกรรมของผูบริหารที่ใชวัดระดับ

การปฏิบัติในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรีจากน้ันนํามากําหนดกรอบแนวคิดท่ีใช

ในการวิจัย กําหนดนิยามและเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม

  3.2  สรางแบบสอบถามเปนขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู บริหารขององคกรปกครอง                   

สวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อหา
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  3.3  นําแบบสอบถามท่ีไดรับการแกไขแลว ไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

เนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใชเปนคําถาม โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน

  3.4  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขตามขอเสนอของผูเช่ียวชาญไปทดลองใช (Try Out)          

กับผูบริหารที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางแตไมใชกลุมตัวอยางโดยไปทดลองใชกับผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดระยอง จํานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาคาความเที่ยง

หรือความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม (Reliability) แบบ Cronbach’s Alphaไดคาความเที่ยงหรือ                  

ความเช่ือถือไดของแบบสอบถาม เทากับ 0.84 ซึ่งถือวาแบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือไดสามารถนําไป           

เก็บขอมูลจริงตอไป

 4. การวิเคราะหขอมูล

  4.1  วเิคราะหขอมลูสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถามไดแก อายแุละระดบัการศกึษา สถติทิีใ่ช

คือ สถิติเชิงพรรณนาไดแก ความถี่และรอยละ

  4.2  วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะพฤติกรรมผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน    

จงัหวดัจันทบรุ ีสถิตทิีใ่ชคอื สถิตเิชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาความถี ่คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  4.3  ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระกับ

ตัวแปรตาม โดยใชสถิติ t-test สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระ 2 กลุม และสถิติ      

One-way ANOVA สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระ 3 กลุมข้ึนไป หากพบวามี              

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จะทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการทดสอบ            

ของ LSD (Least Significant Difference Test)

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้

 1. ลักษณะพฤติกรรมผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี

  ผลการศกึษาพฤตกิรรมผูบริหารดานมุงเนนงานโดยภาพรวม มรีะดบัการปฏบิตัอิยูในระดับมาก

ที่สุด ( X = 3.42, SD = 0.42) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดสรุปไดดังน้ี ในเร่ืองมีคุณลักษณะท่ีสามารถคิดพูด

และทําในส่ิงที่ผูอื่นเช่ือถือพรอมท่ีจะปฏิบัติตาม มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด  ( X = 3.50, SD = 0.59)             

เปนอันดับแรก รองลงมาเรื่องมอบหมายงานตางๆ ใหผูใตบังคับบัญชาอยางเปนระบบและเหมาะสมกับ

ลักษณะงาน มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ( X = 3.47, SD = 0.56) เร่ืองใหความสําคัญและความสําเร็จ           

ของงานโดยการใชผูใตบังคับบัญชาและทรัพยากรอยางคุมคา มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ( X = 3.43,           

SD = 0.58) เร่ืองมคีวามแมนยาํในระเบยีบกฎเกณฑทีเ่กีย่วของในการปฏบิตังิาน มรีะดบัการปฏบิตัมิากทีส่ดุ         

( X = 3.38, SD = 0.56) และสดุทายเร่ืองมกีลยทุธในการปฏบิตังิานใหประสบความสําเรจ็  มรีะดบัการปฏิบตัิ

มากที่สุด ( X = 3.34, SD = 0.73)
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  ผลการศกึษาพฤตกิรรมผูบรหิารดานมุงความสมัพนัธพบวา พฤตกิรรมผูบริหารโดยภาพรวม มรีะดบั

การปฏบิตัใินระดบัมากทีส่ดุ ( X = 3.48, SD = 0.42) เมือ่พิจารณาในรายละเอยีดสรุปไดดงัน้ี ดานพฤตกิรรม

ผูบริหารดานมุงความสัมพันธในเรื่องเปนผูพิจารณาผลการประเมินโบนัสประจําป ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน

และผลการเล่ือนการแตงต้ังของพนักงานใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด                  

( X = 3.56, SD = 0.58) เปนอันดับแรก รองลงมาเรื่องมีมนุษยสัมพันธที่ดีเขากับทุกคนไดดี  มีระดับ                

การปฏิบตัมิากทีส่ดุ ( X = 3.49, SD = 0.63) เร่ืองใหขวัญและกําลังใจแกผูใตบงัคับบัญชาอยางท่ัวถึงมีระดับ

การปฏิบัติมากที่สุด ( X = 3.46, SD = 0.66) เรื่องเปนผูชี้นําหรือกําหนดทิศทางใหผูอื่นปฏิบัติตามโดยอาศัย

การพูด การชักนํา หรือการแสดงพฤติกรรม เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชามีความศรัทธา  มีระดับการปฏิบัติมาก

ที่สุด ( X = 3.46, SD = 0.58) และสุดทายเรื่องหวงใยและเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอภาค  มีระดับ

การปฏิบัติมากที่สุด ( X = 3.44, SD = 0.63)

  สรุปพฤติกรรมผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรีโดยภาพรวม พบวาใน       

ดานพฤตกิรรมผูบริหารดานมุงเนนความสมัพันธ มคีาเฉล่ียระดบัการปฏบิตัมิากทีส่ดุ ( X = 3.48, SD = 0.42) 

รองลงมาดานพฤตกิรรมผูบริหารดานมุงเนนงาน มคีาเฉลีย่ระดบัการปฏิบตัมิากทีส่ดุ  ( X = 3.42, SD = 0.42)

 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา

  2.1  ผู บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรม                  

ดานมุงเนนงานแตกตางกัน

  2.2  ผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิน่ในจังหวัดจนัทบรุทีีม่รีะดบัการศึกษาตางกนัมพีฤตกิรรม

ดานมุงเนนงานแตกตางกัน

  2.3  ผู บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรม                  

ดานมุงเนนความสัมพันธไมแตกตางกัน

  2.4  ผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิน่ในจังหวัดจนัทบรุทีีม่รีะดบัการศึกษาตางกนัมพีฤตกิรรม

ดานมุงเนนความสัมพันธแตกตางกัน 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีดานมุงเนนงาน

มีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุพรรณี  มาตรโพธิ (บทคัดยอ, 2549) ที่ศึกษา      

ภาวะผูนาํของผูบริหารสตรใีนมหาวทิยาลัยของรฐัในเขตกรงุเทพมหานครพบวา ผูบริหารสตรีในมหาวทิยาลัย

ของรัฐ มีภาวะผูนําดานมุงเนนงานอยูในระดับมาก ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีการมอบหมายงาน

เพื่อใหทีมงานปฏิบัติตามและตองคิดนําและควบคุมติดตามใหงานประสบความสําเร็จจึงทําใหพฤติกรรม       

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรี ดานมุงเนนงานมีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด                 

สวนพฤติกรรมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรีดานมุงเนนความสัมพันธมีพฤติกรรมใน

ระดับมากที่สุดเชนกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชูเชิด  มัจฉาฉํ่า (2549, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาพฤตกิรรม
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ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาในสงักัดอาชวีศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรแีบบมุงสัมพันธอยูในระดับมากซ่ึงผูวจิยัมีความคิดเหน็วาผูบริหาร

สามารถกําหนดทิศทางใหผูอื่นปฏิบัติตามโดยอาศัยการพูด การชักนํา หรือการแสดงพฤติกรรมเพ่ือให                

ผูใตบงัคับบัญชามคีวามศรทัธา หวงใยและเอาใจใสอยางเสมอภาค ใหขวัญและกาํลังใจ มมีนุษยสมัพันธทีด่ี

และพิจารณาผลการประเมินใหกับผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม สงผลใหทีมงานปฏิบัติตามจึงทําให

พฤตกิรรมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ในจังหวดัจันทบรุดีานมุงเนนความสมัพันธมพีฤตกิรรมในระดับ

มากที่สุดแตเมือ่เปรยีบเทยีบกนัแลวพบวาพฤตกิรรมผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิน่ในจงัหวดัจนัทบรุดีาน

มุงเนนความสมัพนัธมคีาเฉลีย่สงูกวามุงเนนงานเพราะผูบรหิารมกีารทาํงานแบบใหความสําคญัและใหคณุคา

กบับุคลากรโดยเช่ือวาหากบุคลากรทํางานอยางมคีวามสุข ผลของงานจะออกมาดีดวยเชนกนั สาํหรบัผลการ

ทดสอบสมมตฐิานพฤตกิรรมผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรซีึง่สามารถอภปิรายผลได

ดงัน้ี

 1.  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมดานมุงเนนงาน

แตกตางกันสอดคลองกับงานวิจัยของชูเชิด มัจฉาฉํ่า (2549) ที่ศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา        

ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีพบวา อายุที่ตางกันมีพฤติกรรมผูนําแบบมุงเนนงานแตกตางกัน              

ในความคดิเห็นผูวจิยัเห็นวาอายขุองผูบรหิารทาํใหมพีฤติกรรมในการปฏบิตังิานแตกตางกันออกไป ผูบรหิาร

ที่อายุนอยจะมีประสบการณในการทํางานท่ีนอยกวาผูบริหารที่อายุมากกวาจึงมีพฤติกรรมดานมุงเนนงาน

แตกตางกัน

 2.  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรีที่มีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรม      

ดานมุงเนนงานแตกตางกนัซึง่ขดัแยงกบังานวิจยัของสุพรรณี มาตรโพธ ิ(2549) ทีศ่กึษาภาวะผูนาํของผูบรหิาร

สตรีในมหาวทิยาลยัของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครพบวา ผูบรหิารสตรีในมหาวทิยาลยัของรัฐทีม่วีฒุกิารศกึษา

ตางกันมีภาวะผูนํามุงเนนงานแตกตางกันซึ่งในความคิดเห็นผูวิจัยเห็นวาผูบริหารที่มีระดับการศึกษาตางกัน

ทําใหมีมิติมุมมองในการทํางานที่แตกตางกันจึงมีพฤติกรรมดานมุงเนนงานแตกตางกัน

 3.  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมดานมุงเนน     

ความสัมพันธไมแตกตางกนัซึง่ขัดแยงกับงานวิจยัของชูเชิด  มจัฉาฉํา่ (2549)  ทีศ่กึษาพฤตกิรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ผูนําท่ีมีอายุตางกันมีพฤติกรรมแบบมุงเนน          

ความสัมพันธแตกตางกันซึ่งในความคิดเห็นผูวิจัยเห็นวาผูบริหารที่อายุมากหรือนอย ตางมีการประสาน      

ความสัมพันธกบับุคลากรและทีมงานไดเหมอืนกนัโดยผานการใชหลักคุณธรรม เปนแนวทางในการบริหารจึง

มีพฤติกรรมดานมุงเนนความสัมพันธไมแตกตางกัน

 4.  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุรีที่มีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรม      

ดานมุงเนนความสัมพนัธแตกตางกนัสอดคลองกบังานวิจยัของประสงค เลาหะพงษ (2546) ทีศ่กึษาพฤติกรรม

ผู นําของผู บริหารกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปู                      

จังหวัดสมุทรปราการพบวา ผูนําที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมผูนําแบบมุงเนนความสัมพันธแตกตาง

กนั ซึง่ในความคิดเหน็ผูวจิยัเหน็วา ผูบรหิารทีม่รีะดบัการศกึษาตางกนั มกีารบรหิารแบบมุงเนนความสมัพนัธ
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ที่แตกตางกันออกไปเปนเพราะผูบริหารที่มีการศึกษาสูงจะมีการบริหารแบบเนนที่จิตใจของทีมงานมากกวา

ผู ที่มีการศึกษาต่ํา เพราะการศึกษาจะทําใหมีความรูควบคูกับทักษะและจิตวิทยาการบริหารไปดวย                    

จึงมีพฤติกรรมดานมุงเนนความสัมพันธแตกตางกัน

สรุป
 จากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีดานมุงเนน

ความสัมพันธมีคาเฉล่ียสูงกวามุงเนนงาน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ทางผูบริหาร                

กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินควรมีนโยบายเสริมสรางทกัษะการเปนผูนาํแบบมุงเนนงานใหแกผูบริหารทองถ่ิน  

ในเขตจังหวัดจันทบุรี นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบวาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี      

มีการปฏิบัติในดานนํากลยุทธเพื่อทํางานใหประสบความสําเร็จมีคาเฉลี่ยตํ่า ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ  

เชิงปฎิบัติการ คือ ทางผูบริหารกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินควรมีการอบรมดานการนํากลยุทธไปสู           

การปฏิบตัแิกผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดจันทบุร ีสาํหรับขอเสนอแนะในเชิงวิชาการ มดีงัน้ี 

(1) ควรศึกษาวิจัยในเรื่องพฤติกรรมผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรีในแนวทาง       

ของเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกยิ่งขึ้น และ (2) ควรศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบริหารขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในจังหวัดอื่นๆ เพื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นตอไป
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ของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3
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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคดงันี ้ (1)  เพ่ือศกึษาปจจยัดานผูบริหาร ดานคร ูและดานผูปกครองเกีย่วกบั

การดาํเนนิงานระบบดูแลชวยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรียนในอาํเภอเวยีงแหง สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3  (2) เพื่อศึกษาการดําเนนิงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหาร ครู และ

ผูปกครอง ของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงใหมเขต 3 

และ (3) เพ่ือศกึษาปจจยัทีส่งผลและสามารถพยากรณการดาํเนนิงานระบบดแูลชวยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีน

ในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 กลุมตัวอยางที่ใชใน       

การวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา

เชยีงใหมเขต 3  จาํนวนทัง้สิน้ 132 คน เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั คอื แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห          

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธและการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบวา          

ปจจัยดานผูบริหาร ดานคร ูและดานผูปกครอง มกีารปฏิบตัเิก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน

ของโรงเรยีน  ในอําเภอเวยีงแหง สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชียงใหมเขต 3 ในระดับมาก  

สวนการดาํเนนิงานระบบดแูลชวยเหลอืนกัเรียนของผูบรหิาร ครู และผูปกครองของโรงเรียนใน อาํเภอเวยีงแหง 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินงาน
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ระบบดแูลชวยเหลอืนักเรียนในระดบัมาก สาํหรับปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานระบบดแูลชวยเหลอืนักเรียน

พบวา ทั้ง 3 ปจจัย คือ ปจจัยดานผูบริหาร ดานครู และดานผูปกครอง สงผลตอการดําเนินงานระบบดูแล    

ชวยเหลอืนักเรยีน อยางมนียัสําคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่เปนไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว โดยมีคาสัมประสทิธ์ิ

สหสัมพันธ เปน 0.792, 0.908 และ 0.811 ตามลําดับ  แตมีเพียงปจจัยเดียว  คือ ปจจัยดานครูที่สามารถ

พยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดรอยละ 82.50  สวนดานผูบริหาร และดานผูปกครอง

นักเรียน ไมสามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนได โดยสรางเปนสมการพยากรณ   

ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได ดังนี้

  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

           = 0.502 + 0.881 (X
2
) 

  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน

   = 0.908 ( X
2
 )

คําสําคัญ
 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ปจจัยดานผูบริหาร  ปจจัยดานครู  ปจจัยดานผูปกครองนักเรียน 

   

Abstract
 This research aimed (1) to study the factors of administrators, teachers and guardians of 

the schools in Wiang Haeng District, Under The Office of Chiang Mai Primary Educational Service 

Area  3, (2) to investigate the student care-taking system performance of the schools in Wiang 

Haeng District, Under The Office of Chiang Mai Primary Educational Service Area  3 and (3) to 

examine the factors affecting and being able to predict the student care-taking system performance 

of the schools in Wiang Haeng District, Under The Office of Chiang Mai Primary Educational Service 

Area 3.  The sample used in this study included the teachers of the schools in Wiang Haeng District, 

Under The Office of Chiang Mai Primary Educational Service Area  3 with the total number of 132 

people.  The tools used in this research were 5-rating-scale questionnaires.  The statistics used for 

analyzing the data comprised percentage, mean and standard deviation, correlation analysis and 

multiple regression analysis.  

 The findings were as follows: According to the factors of administrators, teachers and       

student’s guardians, the sample agreed that the performance was at high level.  Regarding the 

teacher and the student care-taking system performance of the schools in Wiang Haeng District, 

Under The Office of Chiang Mai  Primary Educational Service Area 3, the sample agreed that the 
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performance was at high level as well.  Related to the results of relationship analysis among all        

3 factors affecting the student  care-taking system performance, it was found that the 3 factors had 

significantly positive relationship with the student care-taking system performance at the level of 0.01 

according to hypothesis as set with the correlation of 0.792, 0.908 and 0.811 respectively. According 

to the results of relationship analysis of the factors being able to predict the student care-taking 

system performance, it revealed that the factors of teachers were able to predict the student         

care-taking system performance at the percentage of 82.50 whereas the factors of administrators 

and the factors of guardians were not able to predict the student care-taking system performance 

by building predictive equations in form of raw score and standard score as follows:

  Predictive score in form of raw score

         = 0.502 + 0.881 (X
2
) 

  Predictive score in form of standard score

   = 0.908 ( X
2
 )

Keywords
 Student Care-Taking System, Factors of Administrators, Factors of Teachers, Factors of 

Student’s Guardians

บทนํา
 ในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรยีนมุงทีจ่ะใหนกัเรียนเปนคนเกง คนดี และสามารถอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข  ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ในมาตรา 6  และมาตราที่  7  ไดกลาวถึงความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาไววา  การจัดการ

ศกึษาตองเปนไปเพ่ือพฒันาคนไทยใหเปนมนุษยทีส่มบรูณทัง้รางกาย จติใจ  สตปิญญา  ความรู  และคณุธรรม  

มจีริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ  สามารถอยูรวมกบัผูอื่นไดอยางมคีวามสขุ  และเพือ่ใหเกิดการนาํ

ไปสูการปฏิบตัจิงึมีการจัดทําแผนการศกึษาแหงชาติ  พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2559  ขึน้เปนแผนยุทธศาสตรระยะยาว  

เพื่อเปนแนวทาง การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและการปฏิบัติงานขององคกรหนวยงานและสถานศึกษา   

ที่บูรณาการการศึกษา  การศาสนา  ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับ  ที่เนนคนเปนศูนยกลาง

การพัฒนาโดยมีวัตถุประสงคดังนี้   พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุล  สรางสังคมคุณธรรม  ภูมิปญญา  

และการเรียนรูและพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมโดยมีหนวยงานทางการศึกษาท้ังระดับนโยบายและ         

ระดับปฏิบัติทั้งของรัฐ   เอกชน  องคการปกครองสวนทองถิ่นและสถาบันอื่นๆ  ที่จัดการศึกษา นําไปสู                 

การปฏิบัติโดยลําดับ  (พิณสุดา  สิริธรังศรี, 2552, 2-3) แตจากการนําแผนพัฒนาการศึกษาเขาไปปฏิบัติ        
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ในโรงเรยีนนัน้  กพ็บวายงัไมสามารถบรรลุตามเปาหมายทีว่างไว  เนือ่งจากสงัคมไทยในอดีตเปนสงัคมเกษตรกรรม                   

ทีม่ีความเอ้ืออาทร ชวยเหลือเก้ือกูล มเีมตตากรุณาตอกันบนพ้ืนฐานของศาสนา ยดึม่ันในหลักธรรม ดาํรงตน

ตามครรลองของจารตี ประเพณแีละวัฒนธรรม มคีวามรกัความสามคัคี แตปจจุบนั สภาพดงักลาวเปลีย่นแปลง

ไปดวยกระแสของโลกาภิวตัน  สงัคมไทยกลายเปนสงัคมกึง่การเกษตรอุตสาหกรรมและการบริการ ความเอ้ืออาทร

ชวยเหลือลดนอยถอยลง สงผลตอปจเจกครอบครัวและสังคม สาเหตุจากการท่ีสังคมไทยกําลังเขาสูสังคม     

ผูสูงอายุอยางรวดเร็ว ภาวะความเปนเมืองมีมากขึ้น สงผลตอสัมพันธภาพภายในครอบครัว เกิดการหยาราง 

ครอบครวัแตกแยก  มกีารยายถ่ินเขาสูเมอืงใหญ  ในขณะทีโ่ครงสรางการศกึษาไมสมดุลระหวางปรมิาณและ

คณุภาพและทิศทางการเติบโตของประเทศ  นอกจากนี ้ยงัมปีญหาสัง่สมทัง้เรือ่งยาเสพติด และอาชญากรรม  

รวมทัง้ปญหาพฤตกิรรมท่ีไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชนในเรือ่งเพศ สิง่เสพติด อบายมุข ทีน่บัวันจะรนุแรงข้ึน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ซึ่งกรมสุขภาพจิต (2546, 1)  ไดกลาวไววา  การพัฒนาใหนักเรียนเปนบุคคล     

ที่มีคุณภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและวิถีชีวิตที่เปนสุขตามที่

สังคมมุงหวังไวโดยผานกระบวนการทางการศึกษานั้น  นอกจากจะดําเนินการดวยการสงเสริมสนับสนุน

นักเรียนแลว  การปองกันและการชวยเหลือแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เปนสิ่งสําคัญประการหนึ่ง

ของการพัฒนา  ดังน้ันภาพความสําเร็จท่ีเกิดจากการพัฒนานักเรียนใหเปนไปตามความมุงหวังน้ันจึงตอง

อาศัยความรวมมือจากผูเก่ียวของทุกฝายทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูที่ปรึกษา    

เปนหลกัสาํคญัในการดาํเนินการตาง ๆ  เพ่ือดแูลชวยเหลือนกัเรียนอยางใกลชดิดวยความรกัและเมตตาทีม่ตีอ

ศิษย และภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมีสวนสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนใหเติบโตงอกงาม           

เปนบุคคลที่มีคุณคาของสังคมตอไป  โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน 

ประกอบดวย  1) การรู จักนักเรียนเปนรายบุคคล  2) การคัดกรองนักเรียน  3) การสงเสริมนักเรียน                                      

4) การปองกันและแกไขปญหา  5) การสงตอ  ถึงแมวา ทางโรงเรียนจะมีการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นกัเรยีนเขามาแกไขปญหาทีเ่กิดข้ึน แตกไ็มสามารถทีจ่ะดาํเนนิการไดสาํเรจ็เพยีงฝายเดยีว  ซึง่จากการศึกษา

พบวา   มปีจจัยหลายอยางท่ีจะทําใหการดาํเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนสําเร็จ ไดแก  ปจจัยผูบรหิาร 

หมายถงึ   การท่ีผูบงัคับบัญชาเปนผูกาํหนดนโยบาย และวางแผนเกีย่วกับการดาํเนินงานระบบดูแลชวยเหลอื

นกัเรียน เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใหดีขึ้น ปจจัยดานครู หมายถึง 

ผูที่ทําหนาท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน โดยมีความรู               

ความสามารถในการประสานงานระหวาง นกัเรียน ผูปกครอง ชมุชน เพือ่ปรับปรุงและแกไขพฤตกิรรมของนกัเรียน

ใหเหมาะสม   ปจจัยดานผูปกครองนักเรียน  หมายถึง   ผูที่ทําหนาที่ในการเลี้ยงดูนักเรียน ในความปกครอง

ของตนเอง ดูแลเอาใจใส รับทราบปญหา และมีสวนรวมกับทางโรงเรียน ในการใหขอเสนอแนะหรือแนวทาง

ในการแกไขพฤติกรรมของนักเรียน โดยกรมสุขภาพจิต  (2546, 7) และกระทรวงศึกษาธิการ (2547, 4) ไดให

ความหมายและความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือ วา เปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน

ทุกขั้นตอนพรอมดวยวิธีการและเคร่ืองมือการทํางานท่ีชัดเจนโดยมีครูเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน      

ดังกลาว และมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไดแก คณะกรรมการ   

สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหาร
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 โรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 เปน

โรงเรียนที่มีสภาพพื้นที่หางไกลและติดชายแดน ไทย – พมา ประชากร สวนใหญเปนชนเผา มีฐานะยากจน   

ทางโรงเรียนไดนาํเอาการดําเนินงานระบบการดแูลชวยเหลือของกรมสุขภาพจิตเขามาใชเชนเดียวกับโรงเรียน

อื่นๆ แตจากการสัมภาษณหัวหนาฝายกิจการนักเรียน  ภิญโญ  ภูมิอรัญ (2558, 12 พฤษภาคม, การสื่อสาร

สวนบุคคล)  กลาววา  หลังจากทางโรงเรียนนําเอาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเขามาใช  บางปญหาสามารถ

แกไขไดแตบางปญหาก็ยังไมสามารถแกไขได  เชน ปญหาการขาดเรียนบอยของนักเรียน ปญหาเรื่อง ชูสาว 

และปญหาเร่ืองยาเสพติด  ซึ่งทางโรงเรียนกําลังหาแนวทางที่จะขอความชวยเหลือจากชุมชน วัด องคการ

บริหารสวนทองถิ่น และโรงพยาบาล เขามาชวยแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกัน  แตก็ยังไมไดมีการศึกษาวา       

ในการแกไขปญหานัน้  ควรจะขอความรวมมอืจากใครหรอืหนวยงานใดบาง ดงันัน้ผูวจิยัจึงมคีวามสนใจศกึษาวา  

มีปจจัยใดบางที่สงผลตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง             

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต  3  เพ่ือเปนแนวทางในการนําไปปรับปรุง                      

การดาํเนนิงานระบบดแูลชวยเหลือนกัเรยีนของโรงเรียนอาํเภอเวยีงแหง ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 3 ตอไป

วัตถุประสงค
 1.  เพ่ือศึกษาปจจัยดานผูบริหาร ดานครู และดานผูปกครองเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแล         

ชวยเหลอืนักเรยีนของโรงเรียนในอาํเภอเวียงแหง สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชยีงใหมเขต 3 

 2.   เพือ่ศกึษาการดาํเนินงานระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียนของผูบริหาร ครู และผูปกครองของโรงเรียน

ในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 

 3.  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลและสามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3       

สมมติฐานการวิจัย
 1. ปจจัยดานผูบริหารสงผลและสามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดแูลชวยเหลอืนักเรียนของ

โรงเรียนในอําเภอเวียงแหงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 

   2.   ปจจัยดานครูสงผลและสามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนในอําเภอเวียงแหงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 

     3.   ปจจัยดานผูปกครองสงผลและสามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 
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วิธีการวิจัย
 1. ประชากร

                   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  คณะครู ของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ปการศึกษา 2558 จํานวน 197  คน

 2. กลุมตัวอยาง

  กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยัครัง้นีไ้ดแก  ครูผูสอน จาํนวน 132 คน ของโรงเรยีน ในอาํเภอเวยีงแหง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ปการศึกษา 2558  ซึ่งไดมาจากประชากร

จํานวน 197 คน โดยผูวิจัยทําการเปดจากตารางกําหนดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & 

Morgan 1970  อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 43 – 44 ) จากนั้นทําการเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ 

เพ่ือหาจํานวนกลุมตัวอยางแตละโรงเรียน  เม่ือไดจํานวนกลุมตัวอยางแลวผูวิจัยทําการเลือกกลุมตัวอยาง

แตละโรงเรียนโดยการสุมอยางงาย  (Sample Random Sampling) 

 3. ขอบเขตดานเนื้อหา

  การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเน้ือหาท่ีครอบคลุมปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนของโรงเรยีน  ในอาํเภอเวยีงแหง  สงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษา

เชียงใหมเขต 3 ประกอบดวย ปจจัย 3 ดาน ไดแก  (1) ดานผูบริหาร (2) ดานครู และ (3) ดานผูปกครอง และ 

การดาํเนินงานระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในอําเภอเวยีงแหง  สงักัดสาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาเชยีงใหมเขต 3 ทัง้ 5 ขัน้ตอนของกรมสขุภาพจิต (2546, 7) ดงัน้ี (1) การรูจกันกัเรียนเปนรายบคุคล 

(2) การคัดกรองนักเรียน (3) การสงเสริมนักเรียน (4) การปองกันและชวยเหลือ  และ  (5) การสงตอนักเรียน

 4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถามมี 2 ตอน ดังนี้  ตอนที่  1 สถานภาพของ        

ผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ  ตอนที ่  2  ปจจยัทีส่งผลตอการดาํเนนิงานระบบดูแลชวยเหลอื

นักเรียนของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3        

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

  สาํหรบัการตรวจสอบความเทีย่งตรงและความเชือ่มัน่  ผูวจิยัไดนาํแบบสอบถามไปใหผูเชีย่วชาญ 

จาํนวน 3 คน  ตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนือ้หา โดยทัง้หมดไดยนืยนัวาเครือ่งมอืฉบบัดังกลาวมคีวามเทีย่งตรง

ดานเนื้อหา โดยไดคา IOC ตั้งแต 0.67-1.00  จากนั้นจึงไดนําไปทดลองใช (Try-Out) กับโรงเรียนบานขุน 

โรงเรียนบานกิ่วลม โรงเรียนบานวังกอง โรงเรียนบานบอหลวง โรงเรียนบานนาฟอน โรงเรียนบานเตียนอาง 

จํานวน  30  คน  เพื่อหาความเชื่อมั่น โดยมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.9756

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล

  ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง และเก็บรวบรวมขอมูล        

ดวยตนเอง จํานวน 132 คน  ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอมูลมีความสมบูรณทุกชุดและนํามาวิเคราะห       

ดวยวิธีการทางสถิติตอไป  
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 6. การวิเคราะหขอมูล

  6.1  แบบสอบถาม   แบงออกเปนตอนที่  1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดย

ใชความถี ่รอยละ และนําเสนอในรปูตารางประกอบการบรรยาย  และตอนท่ี  2 ปจจยัทีส่งผลตอการดาํเนินงาน      

ระบบดแูลชวยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรียนในอาํเภอเวียงแหง สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3  วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปตารางประกอบ                 

การบรรยาย โดยใหความหมายตามระดับเกณฑ 5 ระดับ และเกณฑในการแปลความหมายคาเฉลีย่ของบุญชม  

ศรีสะอาด (2545, 103 ) ดังนี้  4.51-5.00  หมายถึง  มีการปฏิบัติมากที่สุด  3.51-4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติ

มาก  2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง  1.51-2.00 หมายถึงมีการปฏิบัตินอย 1.00-1.50 หมายถึง        

มีการปฏิบัตินอยที่สุด

  6.2  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นกัเรยีนของโรงเรยีน ในอาํเภอเวยีงแหง สงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 3 โดย

วิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product – Correlation) แปลผลในรูปแบบของ        

ระดับความสัมพันธ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541, 315 – 316 )  

  6.3  การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลและสามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชียงใหมเขต 3 วเิคราะหโดย

การใชการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย
 1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

      ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 51.52 จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 71.97 อายุระหวาง  31 – 40 ป จํานวน 70 คน คิดเปน          

รอยละ 53.03 สถานภาพเปนครูผูสอนทั้งหมด
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 2.  ระดับการปฏิบัติปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ตารางที่  1 

ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3

 จากตารางที่  1  ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พบวา  ปจจัยดาน        

ผูบริหารมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด เทากับ 4.06  รองลงมาคือ  ปจจัยดานครู  เทากับ 4.05  สวนปจจัยดานผูปกครอง  

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดมีคาเทากับ 4.03  สําหรับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.07

การทดสอบสมมติฐาน  ผูวิจัยทําการทดสอบสมมติฐานปจจัยที่สงผลและสามารถพยากรณการดําเนินงาน

ระบบดแูลชวยเหลือนักเรยีนของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหงสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงใหมเขต 3 โดยนาํเอาคาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมาเขาโปรแกรมสําเรจ็รปูเพือ่ทาํการวิเคราะห

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธและการวิเคราะหโดยใชการถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression) โดยเลือก     

ตัวแปรตนหาสมการแบบขั้นตอน (Multiple  Regression  Analysis - Stepwise)  ผลการทดสอบสมมติฐาน  

พบวา  ปจจัยดานผูบริหาร  ปจจัยดานครู  และปจจัยดานผูปกครอง  สงผลตอการดําเนินงานระบบดูแล       

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม

เขต 3 สวนปจจัยดานครู สามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน                             

ในอาํเภอเวยีงแหงสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาเชยีงใหมเขต 3 ไดรอยละ 82.50  แตปจจยั

ดานผูบริหารและปจจัยดานผูปกครองไมสามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน           

ของโรงเรยีนในอําเภอเวยีงแหงสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3  ได ดงัปรากฏ

ในตารางที่  2 – 4

                            
X S.D. 

 
(n= 132) 

1.  4.06 0.56  

2.  4.05 0.49  

3.  4.03 0.49  

4.  4.07 0.48  
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ตารางที่ 2 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานครู และปจจัยดานผูปกครอง ที่สงผลตอ       

การดาํเนนิงานระบบดแูลชวยเหลือนกัเรยีนของโรงเรียนในอาํเภอเวยีงแหง สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3

  

 จากตารางที่ 2 พบวาปจจัยดานผูบริหาร ดานครู และดานผูปกครองมีความสัมพันธกันทางบวก       

กบัการดาํเนนิงานระบบดูแลชวยเหลอืนกัเรยีน อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่เปนไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เปน 0.792, 0.908 และ 0.811 ตามลําดับ

ตารางที่ 3  

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การพยากรณปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน     

ของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3
 

 R R2 Adjusted R2 SEest 

 ( X2 ) 0.908 0.825 

 

0.823 0.201 

 จากตารางที่ 3 พบวาปจจัยดานครู สามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ไดรอยละ 

82.50

 

 
 

 
( Y ) 

           ( X1 ) 

                    ( X2 ) 

         ( X3 ) 

0.792** 

0.908** 

0.811** 

          **  0.01 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560 181

ตารางที่ 4 

แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise)    

ปจจัยที่สามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง            

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 
 

 Unstandardized 
(B) 

SEB 
Standardized 
( ) 

T Sig. 

 (Constant) .502 .145  3.449 .001 

 (X2) .881 .036 .908 24.730 .000 

 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาปจจัยที่สามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม

เขต 3 คอืปจจัยดานคร ู( X
2
 ) สวนปจจยัดานผูบรหิาร ( X

1
 ) และปจจยัดานผูปกครองนกัเรียน   (X 

3
)   ไมสามารถ

พยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ( Y ) ได

อภิปรายผลการวิจัย
 การวจิยัเรือ่ง ปจจยัทีส่งผลตอการดาํเนนิงานระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในอําเภอเวยีงแหง 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3  ผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นท่ีนาสนใจ      

จึงนํามาอภิปรายผล ดังนี้

 1.  ปจจัยดานผูบริหารพบวา สงผลตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน          

ในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3  แตไมสามารถพยากรณ

การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนได  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา  ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญใน    

การวางแผนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแตในทางปฏิบัติไมไดใกลชิดกับนักเรียนมากเทากับ

ครูซึ่งสอดคลองกับประภาศรี ศรีวงคพันธ (2549) ไดศึกษาการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือ     

นักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหมเขต 1 พบวาปญหาและ     

ขอเสนอแนะคือ ผูบริหารไมใหความสําคัญเทาที่ควร  ขาดการติดตามอยางตอเนื่อง

 2.  ปจจัยดานครูพบวา  สงผลและสามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   

ของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ไดรอยละ 

82.50  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครู มีความใกลชิดกับนักเรียน ตองรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ทราบผลการเรียน 

และพฤตกิรรม  ตลอดจนมกีารไปเยีย่มบานนกัเรยีน มกีารแลกเปล่ียนขอมลูกบัผูปกครอง เพือ่รบัทราบขอมูล

เพิม่เตมิของนกัเรยีน  สอดคลองกบักรมสขุภาพจติ (2546, 7) ทีก่ลาววา ครูเปนบคุลากรหลกัในการดําเนนิงาน
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ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิดดวยความรักความเมตตาที่มีตอศิษยและภาคภูมิใจในบทบาทที่มี

สวนสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนใหเติบโตงอกงามเปนบุคคลท่ีมีคุณคาของสังคมตอไป 

สอดคลองกับสุรางค  โควตระกูล ( 2544, 422) กลาววา  ครูตองทําตนใหนักเรียนรักและเชื่อถือและคิดวา      

ครูเปนท่ีพึ่งได  ครูจะตองไมแสดงความรักท่ีเหล่ือมล้ํา  ควรจะมีความยุติธรรม  ปฏิบัติตอนักเรียนดวยใจ       

เปนกลางไมมีอคติ  นอกจากนี้ครูจะตองมีความสมํ่าเสมอและควบคุมอารมณได  มีทัศนคติทางบวกตอชีวิต        

ที่จะชวยนักเรียนแกปญหา  ถือวาปญหาเปนสวนหนึ่งของชีวิต  ถาใชความพยายามก็จะแกไขได  เปนผูมอง

โลกในแงดีและมีอารมณขัน  เปนผูที่นักเรียนนับถือใหความไววางใจ  ถือวาครูเปนกัลยาณมิตร  และพรอม  

ที่จะใหความชวยเหลือนักเรียนสอดคลองกับเรืองยศ  ครองตรี (2550) ไดทําการวิจัยการดําเนินงานระบบ    

การดแูลชวยเหลือนกัเรียนของโรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยั พบวาสภาพการดาํเนินงานระบบการดแูลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับอุทัย วงคจันทร         

(2551) ไดทําการศึกษาเรื่องสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่จัดการศึกษา    

ชวงชั้นที่ 1-3 ในอําเภอฝางสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยพบวาครูมีความรู              

ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหคําปรึกษาแกนักเรียน คาเฉลี่ยรวมอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับสุรศักดิ์  เสดสีกาง (2554) ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับการดําเนินงานตามระบบการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ระดับการดําเนินงาน

ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 2 โดยรวมอยู  

ในระดับมากทุกดาน และปจจัยท่ีสัมพันธกับการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดแก ปจจัย  

ดานครูผูรับผิดชอบและสอดคลองกับวรรณภา  เย็นมนัส (2557) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงาน   

ระบบดแูลชวยเหลอืนักเรยีนของครทูีป่รึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษาในจังหวดัพระนครศรอียุธยาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ผลการวิจัยพบวา  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครู

ที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 3 ในภาพรวมทุกดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก

 3.  ปจจัยดานผูปกครองพบวา สงผลตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน      

ในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 แตไมสามารถพยากรณ

การดําเนนิงานระบบดแูลชวยเหลอืนกัเรยีนได  ทัง้นีอ้าจเปนเพราะ ผูปกครอง ยงัไมเขาใจกระบวนการดําเนนิงาน

ระบบดแูลชวยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรียน ซึง่สอดคลองกบั ทะเล เจรญิผล (2547) ทีไ่ดศกึษาวจิยัเร่ืองการศึกษา

วิธีการและป ญหาระบบการช วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ                                            

จังหวัดนนทบุรีพบวา ผูปกครองและนักเรียนไมใหความรวมมือในการสงตอและขาดความตอเนื่องใน              

การติดตามผล สอดคลองกับ ประภาศรี ศรีวงคพันธ (2549) ไดศึกษาการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 1 พบวา            

ผูปกครองไมมีเวลามาพบครูเมื่อนักเรียนมีปญหาและไมเขาใจในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และ

สอดคลองกับสุทัพย  ออนนวล  (2554) ที่ไดทําการวิจัยการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ       
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โรงเรียนบานปง  แมลอบ อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน พบวา ในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ขาดส่ือกลางในการส่ือสารขอมูลที่จะทําใหนักเรียนและผูปกครองยอมรับการปองกันและการแกไขปญหา 

เชน แผนพับ โปสเตอร ซีดี เปนตน

สรุป
 จากผลการวิจยัครัง้นี ้ถงึแมจะพบวา ปจจยัดานครเูปนเพยีงปจจยัเดยีวทีส่ามารถพยากรณการดาํเนนิงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนได แสดงใหเห็นวา สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ปจจัยดานครู  แตปจจัยดานผูบริหาร     

และปจจัยดานผูปกครอง ก็ยังมีความสําคัญตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน           

ในอาํเภอเวยีงแหง สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชียงใหมเขต 3 อยู   ซึง่ผูวจิยัมีขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหงสังกัดสํานักงาน                   

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3  ดังนี้

 1.  ดานผูบริหาร  ควรสรางบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน มีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ตลอดจนการสรางขวญักําลังใจใหแกครูผูปฏิบตังิาน มกีารสงเสรมิสนับสนุนใหครูเพ่ิมพูนความรูความสามารถ

เพื่อการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2.  ดานคร ู ควรเพ่ิมพูนความรูความสามารถ อกีทัง้มีการเยีย่มบานนกัเรียนอยางตอเนือ่ง เพือ่รับทราบ

ขอมูลที่เปนจริง และสามารถนํามาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทันทวงที

 3.  ดานผูปกครอง   ทางโรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะ

เก่ียวกับการดาํเนินงานระบบดแูลชวยเหลอืนักเรียน เน่ืองจากเปนผูทีรู่จกัและเขาใจพฤติกรรมนกัเรียนไดเปน

อยางดี

 4.  ดานการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ผูบริหารควรมีนโยบายในการจัดสอนซอมเสริม

หลังเลิกเรียนแกนักเรียนที่เรียนไมทันเพื่อนหรือไมคอยเขาใจการสอนในช่ัวโมงเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู              

แกนักเรียนมากยิ่งขึ้น

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ควรวิจัยรูปแบบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนในอําเภอเวียงแหงสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 เพื่อใหไดรูปแบบที่เหมาะสมและเปนแนวทางใน

การปฏิบัติ

 2.  ควรวิจัยปจจัยอื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดแก ดานภาวะผูนํา

การเปล่ียนแปลง ดานการนิเทศติดตามและประเมินผลและดานการทํางานเปนทีม ดานนักเรียน และ              

ดานงบประมาณ เปนตน
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บทคัดยอ
 วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะการใชการควบคุมภายใน (ในระดับหลักการ

และขอปฏิบัติ) และ 2) เพ่ือศึกษาผลกระทบของการควบคุมภายในที่สงผลตอความสําเร็จอยางย่ังยืน              

ของวสิาหกจิการผลติขนาดยอมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน ประเทศไทย โดยศกึษาการควบคมุภายใน

ตามแนวคิด COSO 2013 ประกอบดวยองคประกอบ 5 ดาน หลักการการควบคุมภายใน 17 หลักการ และ

ใช COSO 2013 เปนแนวทางในการกําหนดขอปฏิบัติการควบคุมภายในของแตละหลักการ ไดขอปฏิบัติการ

ควบคมุภายในรวม 69 ขอ สาํหรบัความสําเรจ็อยางยัง่ยนื  วดัตามแนวคิดการวัดผลเชิงดลุยภาพ กลุมตวัอยาง

ในการศึกษา คือ วิสาหกิจการผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จํานวน 258 แหง                   

เก็บขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณและแบบสอบถาม เก็บขอมูลทุติยภูมิจากงบการเงิน สถิติที่ใชใน              

การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวจิยัพบวา หลกัการการควบคุมภายในท่ีถกูนาํไปปฏบิตัมิากทีส่ดุคอื การจดัโครงสรางองคกร 

กําหนดอํานาจส่ังการและความรบัผดิชอบทีช่ดัเจน อนัดบัสองคอื ระบแุละวเิคราะหความเสีย่งอยางครอบคลุม 

และอันดบัสาม คือ กิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบายและพบวา การควบคุมภายในของ COSO 2013       

มีอิทธิพลตอความสําเร็จอยางย่ังยืน โดยผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน พบวา มี 2 หลักการ

ทีม่อีทิธพิลเชงิบวกตอความสําเรจ็อยางยัง่ยนืของวิสาหกิจการผลิตขนาดยอม คอื 1) ความมุงมัน่ในการจงูใจ 

พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 2) กิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ดังน้ันหาก 
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วสิาหกจิการผลติขนาดยอมตองการประสบความสําเรจ็อยางยัง่ยนือาจเลอืกนาํขอปฏบิตักิารควบคมุภายใน

ภายใต 2 หลักการดังกลาวไปใชมากกวาหลักการอื่นๆ

คําสําคัญ
 การควบคุมภายใน   ความสําเร็จอยางยั่งยืน   วิสาหกิจการผลิตขนาดยอม 

Abstract
 The objectives of this research are 1) to study internal control implementation (in term         

of principle and practice) and 2) to study effects of internal controls which affect sustainable success 

of small manufacturing enterprises in upper Northeast, Thailand. By means of applying COSO 2013 

Internal Control-Integrated Framework including  5 internal control components and 17 internal 

control principles as guideline for defining 69 internal control practices. For sustainable success 

measured by Balanced Scorecard concept. The sample in the study was 258 small manufacturing 

enterprises in the upper Northeast. Primary data was collected through interviews and questionnaires. 

Secondary data was collected from financial statements. Statistics of analysis were confirmatory 

factor analysis and multiple regression analysis.  

 Findings showed that the top three applied  principles are 1) to establish structure, authority 

and responsibility 2) to identify and analyze the risks and 3) to deploy through policies and              

procedures. The stepwise multiple regression analysis found that there are two principles that have 

a positive influence on the sustainable success: 1) to demonstrate commitment to competence 2) 

to deploy through policies and procedures. Therefore, once the enterprises require sustainable 

success, the two principles are favorable basis to apply in organizations.      

Keywords
 Internal Control, Sustainable Success, Small Manufacturing Enterprises

บทนํา
 ในการประกอบธุรกิจ ไมวาจะเปนกิจการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ  ผูประกอบการยอมมุงหวังที่จะ

ใหกจิการบรรลวุตัถุประสงคและเปาหมายทีต่ัง้ไว และมคีวามเตบิโตอยางตอเน่ือง เจาของกจิการหรอืผูบริหาร

ตองพยายามทีจ่ะหลกีเล่ียงหรอืลดระดบัความเสีย่งลงใหนอยท่ีสดุเทาทีส่ามารถจะทาํได  ในกิจการขนาดเลก็

ที่มีกิจกรรมการดําเนินงานไมมากนัก เจาของกิจการอาจควบคุมดูแลกิจการดวยตัวเองเพียงคนเดียวได       

อยางท่ัวถึง แตเมื่อขนาดกิจการมีการขยายตัวมากข้ึน เจาของกิจการไมสามารถควบคุมดูแลไดอยางท่ัวถึง  
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การควบคุมภายในเปนปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญมากท่ีจะชวยใหกิจการบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย                         

ที่กําหนด (จันทนา สาขากร, นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2557, 2-1) การควบคุมภายใน

ไดเร่ิมมีบทบาทมากขึน้  จากกรณีการลมละลายทีไ่มมใีครคาดคดิของบรษิทัยักษใหญในประเทศสหรัฐอเมรกิา 

เชน Enron และ Worldcom เปนตน สาเหตมุาจากการทจุรติในบรษิทั และการตกแตงตวัเลขในรายงานทางการเงิน  

สงผลใหรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมาย The Public Company  Accounting Reform 

and Investor Protection Act of 2002 หรือ The Sarbanes-Oxley Act of 2002 หรือ SOX (Zhang & Pany, 

2008) ซึ่งเปนกฎหมายที่ใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน และหลังจากกฎหมายนี้มีการบังคับใชสงผล

ใหองคกรทางธรุกิจตระหนกัถึงความสาํคัญของการควบคุมภายในมากขึน้ โดยองคกรหน่ึงท่ีมบีทบาทอยางมาก

ในเรื่องการควบคุมภายใน ก็คือ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway             

Commission (COSO) (1994, 2013)  ซึ่งเปนคณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบันในสหรัฐอเมริกา 

ในป พ.ศ. 2535 COSO ไดเผยแพรกรอบแนวคิดการควบคมุภายใน (Internal Control – Integrate Framework) 

ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1) สภาพแวดลอมในการควบคุม  2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรม

การควบคุม 4) สารสนเทศและการสื่อสาร 5) การติดตามและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกร

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติ          

ตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วของ ตอมา COSO ไดเผยแพรแนวคดิการควบคุมภายในออกมาเปนระยะ 

จนลาสุดในป พ.ศ. 2556 COSO ไดปรับปรุงแนวคิดการควบคุมภายในครั้งสําคัญ ภายใตชื่อกรอบแนวคิด

การควบคมุภายใน COSO 2013 (COSO 2013 Internal Control – Integrate Framework) โดยยังคงประกอบ

ดวย 5 องคประกอบตามกรอบแนวคิดเดิมที่เผยแพรในป พ.ศ. 2535 แตเพิ่มหลักการการควบคุมภายใน 

(Internal Control Principle) 17 หลักการมาใชเปนขอกําหนดในแตละองคประกอบ รวมทั้งมีการระบุจุดเนน

ของแตละหลักการรวมอยูดวย ซึ่งสามารถนําไปใชไดกับองคกรทุกประเภทธุรกิจ แตเพ่ือใหเหมาะสมกับ

ทรัพยากรที่มีอยูของแตละองคกร อาจมีการปรับใชใหแตกตางกันตามขนาดของแตละองคกร

 องคกรทางธุรกิจขนาดใหญที่มีผู มีส วนไดเสียหลายฝาย อยางเชน บริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรพัย จะมขีอกาํหนดท่ีแสดงใหเหน็ถงึการใหความสําคญัของการควบคุมภายในอยางชดัเจนและ

สวนใหญมีการนํากรอบงานการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO มาประยุกตใชในองคกร รวมทั้งมี

หนวยงานกํากับดูแล เพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหกับผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย แตสําหรับองคกร             

ทางธุรกิจที่มีขนาดไมใหญนักและมีผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของจํานวนไมมากอยางวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม หรือ Small and Medium Enterprises (SMEs) อาจยังไมใหความสําคัญและไมมีการกําหนด

กระบวนการเกีย่วกับการควบคมุภายในอยางชัดเจน ดงังานวจิยัของ Oseifuah & Gyekye (2013) ทีไ่ดศกึษา

การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO  ของ SMEs ในเขต Vhembe ประเทศแอฟริกาใต พบวา SMEs 

มีการปฏิบัติในเร่ืองการควบคุมภายในอยูในระดับตํ่า โดยมีเพียงรอยละ 45 ของกิจการท่ีทําการสํารวจท่ีมี   

การควบคุมภายในท่ีเพียงพอซึ่งสอดคลองกับงานของ Wai (2008) ที่ไดศึกษาการรับรูถึงความสําคัญของ   

การตรวจสอบภายในของผูประกอบการ SMEs ในประเทศมาเลเซยีพบวา ผูประกอบการ SMEs มคีวามเขาใจ
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ทีจ่าํกัดเกีย่วกบัความสาํคัญของการตรวจสอบภายในซึง่จากการเขาใจทีจ่าํกัดน้ีสงผลให SMEs มกีารควบคมุ

ภายในท่ีออนแอแมกระทั่งการควบคุมภายในพ้ืนฐานท่ีควรมีแตในทางกลับกันก็มีงานวิจัยท่ีพบวา SMEs 

ตระหนกัถึงความสาํคัญของการควบคมุภายในและมกีารควบคุมภายในท่ีมปีระสทิธิผล อาทิเชน งานวิจยัของ 

Teketel & Berhanu (2009) ที่ศึกษาการควบคุมภายในของ SMEs ในประเทศสวเีดน พบวา SMEs ตระหนกัถงึ

ความสาํคญัของการมรีะบบการควบคมุภายในทีด่ ี

 สําหรับในประเทศไทยปญหาที่พบใน SMEs คือ SMEs มักขาดความรูในดานการจัดการ มักจะใช

ประสบการณจากการเรียนรูโดยเรียนถูกเรียนผิดเปนหลัก อาศัยบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่นองมาชวย   

งานการบรหิาร  ในลกัษณะนีแ้มมขีอดใีนเร่ืองการดแูลท่ีทัว่ถงึ แตเมือ่กจิการเริม่ขยายตวัหากไมปรบัปรงุการบรหิาร

จัดการใหมีระบบก็จะเกิดปญหาข้ึนได (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เครือขาย

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2548) ทั้งนี้ SMEs เปนภาคธุรกิจสวนใหญของประเทศไทย โดย ณ สิ้นป พ.ศ. 2557 

คิดเปนรอยละ 99.73 ของวิสาหกิจทั้งประเทศ (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2558)  

ถือวามีบทบาทสําคัญตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเปนอยางมาก SMEs             

จึงควรตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายในและควรไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาความรูเรื่อง

การควบคมุภายในซึง่จะชวยใหกระบวนการทํางานมีการบริหารจดัการอยางเปนระบบ   ดงัน้ันการท่ีจะให SMEs 

ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน ตองทําให SMEs ทราบถึงผลท่ีเกิดจากการมีการควบคุม

ภายในที่ดี ทั้งนี้มีงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบของการควบคุมภายในที่มีตอองคกรไวหลายมุมมอง โดย                

ผลการวิจัยสวนใหญใหผลที่สอดคลองกัน คือ การมีการควบคุมภายในที่ดีจะสงผลเชิงบวกตอองคกร เชน           

งานวิจัยของ Tsang (2007) ที่ศึกษาความสัมพันธของการควบคุมภายในกับผลการดําเนินงาน ของบริษัท    

ในตลาดหลักทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวัดระดับการควบคุมภายในจากการเปดเผยจุดออน             

การควบคุมภายในที่มีนัยสําคัญตามขอบังคับของ SOX และวัดผลการดําเนินงานจากมูลคาแตละกิจการ     

ในตลาดหลักทรัพย ผลการวิจยัพบวา กจิการท่ีมจีดุออนการควบคมุภายในทีม่นียัสาํคญัจะมมีลูคาของกิจการ

ตํ่ากวากิจการที่ไมมีจุดออนการควบคุมภายในที่มีนัยสําคัญ นอกจากนี้มีงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบของ        

การปฏบิตัติามขอบงัคบัการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีมตีอคณุภาพกําไรในประเทศเยอรมัน 

ผลศกึษาพบวา การปฏิบตัติามขอบงัคบัการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งมผีลเชิงบวกตอคณุภาพ

กาํไร (Brown, Pott & Wompener, 2014) ในประเทศไทยมีงานวิจยัท่ีศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบของการควบคุม

ภายในเชนกนั โดยมกีารศกึษาอทิธผิลของการควบคมุภายในของวิสาหกจิการผลติขนาดกลางในประเทศไทย

ทีม่ตีอวตัถปุระสงคของการควบคมุภายในท้ัง 3 ดานและผลการดาํเนนิงานทางการเงิน  ผลจากการวิจยัพบวา 

การควบคุมภายในของ COSO มีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน            

ความเช่ือถอืไดของรายงานทางการเงิน การปฏิบตัติามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วของ และผลการดาํเนนิงาน

ทางการเงินและยังพบวาการบรรลุวัตถุประสงคแตละดานเกิดจากการใชการควบคุมภายในที่แตกตางกัน 

(วินัย เหลืองวิโรจน, 2555) 
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 จากงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตน พบวา  สวนใหญจะวัดผลกระทบของการควบคุมภายในท่ีมีตอ            
ผลการดําเนินงานทางการเงิน แตในภาวะที่การทําธุรกิจมีการแขงขันทวีความรุนแรงมากข้ึน การใชตัวชี้วัด  
ผลการดําเนินงานทางการเงินเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอสําหรับผูบริหารในการสรางความสําเร็จและ        
ความอยูรอดใหกบัองคกร (Kaplan & Norton, 1992) การจะวดัผลความสาํเรจ็ทางธรุกิจอยางยัง่ยืนควรวดัผล
การดําเนินงานทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงิน ซึ่งทําไดหลายวิธีดวยกัน แตละวิธีสวนใหญจะมีแนวคิด
และหลกัการคลายคลึงกัน แตจะมรีายละเอยีดทีแ่ตกตางกนั หน่ึงในแนวคดิท่ีไดรบัการยอมรับและเปนท่ีนยิม
ในตางประเทศรวมทั้งประเทศไทย คือ การวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) ของ Kaplan    
& Norton (1992)  BSC เปนกลยุทธในการบริหารงานสมัยใหม ซึ่งจะวัดผลการดําเนินงานจากทุกมุมมอง   
เพื่อใหเกิดดุลยภาพในทุกๆ ดาน ประกอบดวย 4 มุมมอง คือ มุมมองดานการเงิน มุมมองดานลูกคา มุมมอง
ดานกระบวนการภายใน  และมมุมองดานการเรยีนรูและเตบิโต มงีานวิจยัจํานวนมากทีใ่ช BSC เปนแนวทาง
ในการพัฒนาและเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จขององคกร เชน งานวิจัยของ Hacker & Lang (2000) ที่ศึกษา       
และพัฒนาระบบการประเมินองคกรท่ีมุงเนนการทํางานเปนทีม งานวิจัยแนวทางการพัฒนาศักยภาพภาวะ
ผูนําของผูประกอบการเพ่ือการบริหารองคกรแบบดุลยภาพสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน             
เขตภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย (รฐันันท พงศวริทิธ์ิธร, ภาคภูม ิภคัวิภาส และ สธุมีนต ทรงศริโิรจน, 2559) 
และงานวิจัยของสมภาร ดอนจันดา และ คณิศร ภูนิคม (2556) ที่ทําการศึกษาตัวช้ีวัดความสําเร็จ                         
ในการดําเนินธุรกิจก่ึงแสวงหากําไร โดยประยกุตใชหลัก BSC เปนตน   จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวจิยัจึงตองการ
ศึกษาลักษณะการนําการควบคุมภายในไปปฏิบัติ และศึกษาผลกระทบของการใชการควบคุมภายในท่ีมี      
ตอความสําเร็จอยางยั่งยืนของ SMEs แตดวยลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจแตละประเภท           
ที่มีความแตกตางกัน ผูวิจัยตองการศึกษาประชากรกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกัน จึงมุ งศึกษาวิจัยที่         
วิสาหกิจการผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และผูวิจัยคาดหวังวาผลการวิจัยจะชวยให 
SMEs เลอืกนําการควบคมุภายในท่ีมผีลตอความสําเร็จไปใชในองคกร รวมท้ังใหความสาํคญักบัการควบคมุ

ภายในมากขึ้นเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนไดอยางแทจริง

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาลักษณะการใชการควบคุมภายใน (ในระดับหลักการและขอปฏิบัติ) ของวิสาหกิจ      

การผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการใชการควบคุมภายในท่ีมีตอความสําเร็จของวิสาหกิจการผลิต    

ขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 

กรอบแนวคิดการวิจัย
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ งานวิจัยครั้งนี้ใชแนวคิดการควบคุมภายใน  

ตาม COSO 2013 เปนตัวแปรอสิระโดยแยกเปนองคประกอบ 5 ดาน หลักการการควบคมุภายใน 17 หลักการ 

และใช COSO 2013 เปนแนวทางในการกําหนดขอปฏิบัติการควบคุมภายในของแตละหลักการวมทัง้หมด 
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69 ขอ แลวนํามาวัดผลกระทบที่มีตอความสําเร็จอยางย่ังยืนซ่ึงวัดตามแนวคิด Balanced Scorecard ทั้ง                     

4  มุมมอง ดังภาพที่ 1

                                            ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดการวจิยั
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วิธีการวิจัย
 1. ขั้นตอนการวิจัย การวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 ระยะ  คือ

  ระยะที ่1 เปนการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยศกึษาแนวคดิการควบคมุภายในของ COSO เนนแนวคดิ

ที่เผยแพรลาสุด คือ COSO 2013 นําขอมูลและความรูที่ไดศึกษามาเรียบเรียงและสรุปองคประกอบ                 

หลักการการควบคุมภายใน และกําหนดขอปฏิบตักิารควบคมุภายใน จากน้ันนําขอปฏิบตักิารควบคมุภายใน

ที่ไดไปสัมภาษณกลุมตัวอยางผูบริหารระดับสูงของวิสาหกิจการผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน เพ่ือระดมความคิดเห็นวาหากนําขอปฏิบัติการควบคุมภายในมาใชกับวิสาหกิจการผลิตขนาดยอม

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะสงผลอยางไร และเพ่ือคัดเลือกใหไดมาเฉพาะขอปฏิบัติการควบคุม

ภายในที่คาดวามีประสิทธิผลและเหมาะสมกับวิสาหกิจการผลิตขนาดยอม

  ระยะที่ 2 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยนําขอมูลที่ไดจาก ระยะที่ 1 ไปสรางเปนแบบสอบถาม 

และทําการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและตรวจสอบความเชื่อม่ัน 

จากน้ันจึงทําการเก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการนําแบบสอบถามไปสอบถามกับกลุมตัวอยางในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน และเก็บขอมูลทุติยภูมิจากงบการเงินป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2557 ของวิสาหกิจการผลิต

ขนาดยอม เพ่ือนําไปสูการวิเคราะหขอมูลทางสถิติหาผลกระทบของการใชการควบคุมภายในที่มีตอการ     

ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนของวิสาหกิจการผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากร คอื ผูบรหิารระดบัสงูของวสิาหกิจขนาดการผลิตขนาดยอมของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ตอนบน ประกอบดวยจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย เลย และบึงกาฬ  จํานวน 16,850 ราย 

(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557) โดยวิสาหกิจการผลิตขนาดยอมกําหนด           

ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรมลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 คือ กิจการผลิตสินคาที่มีจํานวนการจางงาน

ไมเกิน 50 คน หรือ สินทรัพยถาวรไมรวมที่ดิน ไมเกิน 50 ลานบาท 

  กลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ คือ ประชากรที่ถูกสุมอยางงายภายใตเงื่อนไข

การเลือกตัวอยางในการสัมภาษณจากประชากรแตละจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด โดยทําการสุมดวยการกําหนด

คุณสมบัติเพื่อสัมภาษณจังหวัดละ 1 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย  กลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลโดยแบบสอบถาม 

คือ ประชากรท่ีถูกสุมอยางงายจากกลุมประชากรวิสาหกิจการผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน กําหนดขนาดตัวอยางตามตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (อางถึงใน วาโร          

เพ็งสวัสดิ์, 2551) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 391 ตัวอยาง โดยวิธีการคนหาตัวอยาง 

คือ การสืบคนขอมูลงบการเงินยอนหลัง 4 ป จากระบบคลังขอมูลธุรกิจ (Business Data Warehouse)              

ในเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย โดยเลือกกลุมธุรกิจการผลิต เลือกภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ และเลือกจังหวัดแตละจังหวัดจนครบ 5 จังหวัด
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 3. การเก็บรวบรวมขอมูล

  ขอมูลปฐมภูมิ คือ ขอมูลจากการสัมภาษณ และขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูบริหาร

ระดับสูงของวิสาหกิจการผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอมูลทุติยภูมิ คือ ขอมูลจาก

งบการเงิน ซึ่งประกอบดวย กําไรสุทธิ สินทรัพยรวม ณ ตนป และสินทรัพยรวม ณ สิ้นป จากงบการเงิน           

ยอนหลงั 4 ป ไดแก ป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2557 ของแตละกจิการ ซึง่เก็บรวบรวมขอมูล จากระบบคลงัขอมูลธรุกจิ 

(Business Data Warehouse)  ในเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

 4. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย

  แบบสมัภาษณ สรางจากกรอบแนวคิดการควบคุมภายใน COSO 2013 (COSO 2013 Internal  

Control – Integrate Framework) ไดขอปฏบิตักิารควบคุมภายในทัง้หมด 72 ขอ นาํไปสัมภาษณกลุมตัวอยาง

ในการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ โดยหากผูใหสัมภาษณระบุตรงกันวาขอปฏิบัติการควบคุมภายในขอใด 

คาดวาจะไมมปีระสทิธิผลหรือไมเหมาะสมในการนาํมาใชกบัวิสาหกิจการผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ตอนบนก็จะตัดขอปฏิบัติการควบคุมภายในดังกลาวออกไป 

  แบบสอบถาม สรางจากการพัฒนาและปรับปรุงแกไขจากการสัมภาษณ โดยผลจาก                    

การสัมภาษณทําใหคงเหลือขอปฏิบัติการควบคุมภายในทั้งหมด 69 ขอ  แบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน 

คือ สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของวิสาหกิจการผลิตขนาดยอม สวนท่ี 2 ขอปฏิบัติการควบคุมภายใน และ                  

การประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน สวนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ

  ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดวยการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา          

(Content Validity) และตรวจสอบคุณภาพดานความเชือ่ม่ัน (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปสอบถาม

กบักลุมตวัอยางบางสวนเพือ่ใหไดผลตอบรบั จาํนวน 30 ราย โดยใชคาสมัประสิทธิแ์อลฟา (Alpha  Coefficient) 

ตามวธิขีอง Cronbach ซึง่การควบคุมภายใน และความสําเร็จอยางยัง่ยืน มคีาสมัประสทิธ์ิแอลฟาอยูระหวาง 

0.881 – 0.969 สรุปไดวา คาํถามในแบบสอบถามท่ีใชในงานวจิยัมคีวามนาเชือ่ถอืตามทฤษฎขีอง Cronbach 

ที่วาคาความเชื่อมั่นของคําถามไมควรตํ่ากวา 0.70 (Nunnally, 1978, 245)

 5. ตัวแปรที่ใชในงานวิจัย

       ในงานวิจยัน้ี ไมไดวดัระดับการควบคมุภายในจากคาการปฏิบตัติามหลักการการควบคมุภายใน

ทัง้ 17 หลักการโดยตรง แตจะวดัระดบัการควบคุมภายในจากคาการปฏิบตัติามขอปฏบิตักิารควบคุมภายใน 

ซึง่เปนวิธปีฏิบตัภิายใตหลักการการควบคุมภายใน   ผูวจิยัจึงกําหนดใหหลักการการควบคุมภายในเปนตัวแปรแฝง 

(Latent) และกําหนดใหขอปฏิบัติการควบคุมภายในแตละขอเปนตัวแปรสังเกตได (Observed)                           

โดยคาของการใชหลักการการควบคุมภายในทัง้ 17 หลักการ จะคาํนวณมาจากคาเฉลีย่ระดบัการนําขอปฏิบตัิ

การควบคุมภายในไปใชของแตละหลักการ 

  ตัวแปรอิสระ ประกอบดวยตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได ดังนี้

  (1)  ตัวแปรแฝง ไดแก หลักการการควบคุมภายในทั้ง 17 หลักการ ที่กําหนดข้ึนภายใต                

องคประกอบการควบคุมภายใน 5 ดาน ของ COSO 2013
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  (2) ตวัแปรสงัเกตได ไดแก ขอปฏบิตักิารควบคมุภายในของแตละหลกัการรวมทัง้หมด 69 ขอ 

วัดคาจากระดับการนําขอปฏิบัติการควบคุมภายในไปปฏิบัติ โดยแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 

5 ระดับ (Rating scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 99-100)

   ตัวแปรตาม ความสําเร็จอยางยั่งยืนของวิสาหกิจการผลิตขนาดยอมวัดคาจาก                      

ผลการดําเนินงานทางการเงินและผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางการเงินตามแนวคิด Balanced Scorecard          

ทั้ง 4 มุมมอง  แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 

การวัดคาความสําเร็จอยางยั่งยืนตามแนวคิดการวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC)

 9. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

  สถติทิีใ่ชการวเิคราะหขอมลูเชงิพรรณนา คอื คารอยละ คาเฉลีย่ และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติิ      

ที่ใชวิเคราะหวาขอปฏิบัติการควบคุมภายในเหมาะท่ีจะเปนตัวแปรสังเกตไดของแตละหลักการการควบคุม

ภายในซึ่งเปนตัวแปรแฝง คือ การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 

สถิติที่ใชวิเคราะหวาการใชการควบคุมภายในสงผลอยางไรตอความสําเร็จอยางย่ังยืน คือ การวิเคราะห        

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย
 จากการวิเคราะหเน้ือหาการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 2013 ทําใหไดขอปฏิบัติ              

การควบคุมภายใน 72 ขอ และเม่ือนําไปสัมภาษณกลุมตัวอยางเพ่ือหาขอปฏิบัติการควบคุมภายในท่ีคาดวา

  
1.   (Return on 

Assets: ROA)   3  (  . . 2555 – . . 2557) 

 5  

  ROA  

 

  

2.   

 5  (Rating Scale) 

3.   

 5  (Rating Scale) 

4.   

 5  (Rating Scale) 
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มีประสิทธิผลและเหมาะสมกับวิสาหกิจการผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลจาก         

การสัมภาษณคงเหลือขอปฏิบัติการควบคุมภายใน 69 ขอ จากนั้นนําไปสรางเปนแบบสอบถาม โดยไดสง

แบบสอบถามไปยังวิสาหกิจการผลิตขนาดยอม จํานวน 400 ชุด มีแบบสอบถามท่ีตอบกลับและมี                   

ความครบถวน สมบูรณ สามารถใชในการวิเคราะหขอมลูไดทัง้หมด 258 ชดุ คดิเปนรอยละ 64.5 ซึง่สอดคลอง      

กับ Aaker, Kumar & Day (2001) ที่วาการสงแบบสอบถามตองมีอัตราตอบกลับอยางนอยรอยละ 20 จึงเปน

ที่ยอมรับได ผลการศึกษาลักษณะการใชการควบคุมภายในของวิสาหกิจผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบนจําแนกตามหลักการการควบคุมภายใน แสดงไดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 

ระดับการปฏิบัติการควบคุมภายในของวิสาหกิจการผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

จําแนกตามหลักการการควบคุมภายใน

   x  S.D. 
1   

 

3 3.68 0.89 

2  7 3.63 0.87 

3  12 3.62 0.84 

4  2 3.59 0.85 

5  6 3.51 0.81 

6  15 3.47 0.79 

7  

 

4 3.45 0.75 

8  11 3.43 0.72 

9  14 3.45 0.73 

10  5 3.41 0.75 

11  8 3.29 0.73 

12  1 3.26 0.76 

13  9 3.20 0.75 

14  10 3.15 0.76 

15  16 3.14 0.74 

16  17 3.07 0.78 

17  13 3.02 0.76 
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 จากตารางท่ี 2 พบวาหลักการการควบคุมภายในท่ีถูกนําไปปฏิบัติมากท่ีสุดคือ การจัดโครงสราง 

องคกร กาํหนดอาํนาจส่ังการและความรบัผดิชอบทีช่ดัเจน (3.68) อนัดบัสอง คอื ระบแุละวเิคราะหความเส่ียง

อยางครอบคลุม (3.63) และอันดับสาม คือ กิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย (3.62) ผลจากตารางที่ 2 

แสดงใหเห็นวาวิสาหกิจขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีการนําไปใชของการควบคุมภายใน

ในแตละหลักการในระดับที่แตกตางกัน

 กอนการทดสอบสถติอิืน่ ไดนาํผลจากแบบสอบถามมาตรวจสอบขอมูลเพือ่ยนืยนัวาม ีความเทีย่งตรง

เชงิโครงสราง และความสอดคลองกลมกลนืของตัวแปรแฝง (หลกัการการควบคมุภายใน)  และตัวแปรสังเกตได 

(ขอปฏิบัติการควบคุมภายใน) ตัวอยางตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตไดแสดงดังตารางที่ 3 และตัวอยาง      

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน แสดงในภาพที่ 2  

ตารางที่ 3 

ตารางสัญลักษณตัวแปรแฝง (Latent) และตัวแปรสังเกตได (Observed) หลักการที่ 1 ความยึดมั่นในคุณคา 

ของความซื่อตรงและจริยธรรม

/   
 ( ) IEV 

 IEV1 

 IEV2 

 IEV3 

 IEV4 

  

 

IEV5 
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ภาพที่ 2: โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง

   และจรยิธรรม  (หลกัการที1่) ของการควบคมุภายในของวสิาหกจิขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน

 

 ผูวิจัยไดวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันกับตัวแปรแฝงท้ัง 17 หลักการการควบคุมภายใน และ     

ความสําเร็จอยางย่ังยืน ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา โมเดลตัวแปรแฝงทั้ง 18 โมเดล                 

มีตัวบงชี้ที่เหมาะสมเปนตัวแปรสังเกตได เปนไปตามเกณฑ พิจารณาไดจากคาไค-สแควร มีคาระหวาง        

0.00 - 28.90 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ มีคา p-value อยูระหวาง 0.055 - 1.000 เม่ือพิจารณาคาน้ําหนัก          

องคประกอบมีคาเปนบวกทกุคา โดยมคีาอยูระหวาง 0.65 - 0.84 และมีนยัสาํคญัทีร่ะดับ 0.05 ทกุตวัแปร  สรุปไดวา 

ขอปฏิบัติการควบคุมภายในท้ัง 69 ขอ เหมาะสมเปนตัวบงช้ีของหลักการการควบคุมภายใน 17 หลักการ      

ในการนําไปวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณกับความสําเร็จอยางยั่งยืน

 สําหรับการวิเคราะหผลกระทบของการใชการควบคุมภายในที่มีตอความสําเร็จอยางย่ังยืนของ

วิสาหกิจการผลิตขนาดยอม สามารถเขียนเปนสมการความถดถอยเชิงพหุ ไดดังนี้

Sustainable Success = β_0 + β_1IEV + β_2EOR + β_3ESAR + β_4DCC + β_5EA + β_6SSO + 

β_7IAR + β_8AFR + β_9IASC + β_10SDCA + β_11SDGC + β_12DPP + β_13URI + β_14CI + 

β_15CE + β_16COSE + β_17ECD + e
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ตารางที่ 4 

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression) ของตัวแปรหลักการการควบคุม

 จากตารางท่ี 4 พบวา เมือ่นาํตวัแปรหลักการการควบคมุภายในท้ัง 17 หลักการ พยากรณความสําเรจ็

อยางย่ังยืน ผลที่ไดคือหลักการการควบคุมภายในสามารถพยากรณความสําเร็จอยางย่ังยืนไดอยางมี                

นยัสาํคญัทีร่ะดับ 0.05 โดยคา R Square = 0.256 แสดงวาตวัแปรท้ังหมดรวมกนัอธิบายความแปรปรวนของ

ความสําเร็จอยางยั่งยืนไดประมาณรอยละ 25

 จากนั้นทําการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) เพ่ือ        

คัดเลือกตัวแปรการควบคุมภายในท่ีดีที่สุดท่ีสามารถพยากรณความสําเร็จอยางยั่งยืน โดยพิจารณาเลือก

ตัวแปรหลักการการควบคุมภายในที่มีอํานาจการพยากรณสูงสุดเขาในสมการพยากรณ และเพ่ิมตัวแปร         

ทีละตัวแปร จึงไดตัวแปรการควบคุมภายในของการพยากรณความสําเร็จอยางยั่งยืน ดังตารางที่ 5

  S.E. df p-value 
Constant 26.106 1.540 1 0.000 

 (IEV) 0.222 0.157 1 0.159 

 (EOR) 0.267 0.206 1 0.196 

  (ESAR) -0.027 0.207 1 0.894 

  (DCC) 0.286 0.118 1 0.016 

 (EA) 0.165 0.243 1 0.498 

 (SSO) 0.075 0.152 1 0.620 

 (IAR) -0.408 0.154 1 0.009 

 (AFR) 0.208 0.219 1 0.343 

 (IASC) -0.048 0.217 1 0.827 

 (SDCA) 0.115 0.138 1 0.404 

 (SDGC) -0.277 0.208 1 0.184 

 (DPP) 0.545 0.233 1 0.020 

 (URI) -0.009 0.113 1 0.937 

 (CI) -0.181 0.227 1 0.427 

 (CE) -0.410 0.241 1 0.090 

 (COSE) -0.108 0.189 1 0.566 

 (ECD) 0.427 0.175 1 0.015 

R Square = 0.256     
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ตารางที่ 5 

การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการถดถอยของตัวแปรหลักการการควบคุมภายในตอการพยากรณ     

ความสําเร็จอยางยั่งยืน 

 จากตารางที่ 5 ไดสมการพยากรณความสําเร็จอยางยั่งยืน คือ

 Sustainable Success = 25.627 + 0.393(DCC) + 0.486(DPP) + e

 อธิบายไดดงัน้ี ถาใหตวัแปรอ่ืนคงที ่วสิาหกจิท่ีใชหลักการความมุงม่ันในการจูงใจ พฒันาและรกัษา

บุคลากรที่มีความรูความสามารถ จะทําใหวิสาหกิจประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนมากขึ้น 

 ถาใหตัวแปรอื่นคงที่ วิสาหกิจที่ใชหลักการกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบายจะทําใหวิสาหกิจ

ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนมากขึ้น

 จากตารางที่ 5 พบวา หลักการความมุงม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู             

ความสามารถ (DCC) และหลักการกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย (DPP) สามารถรวมกันพยากรณ

ความสําเร็จอยางยั่งยืนไดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และมีคา R Square = 0.185 แสดงวาสมการ            

ดังกลาวสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความสําเร็จอยางยั่งยืนไดประมาณรอยละ 18.5

 และเม่ือนาํผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคณู ไปอธบิายรวมกบัการวิิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนั

จะสามารถแสดงความสัมพันธของขอปฏิบัติการควบคุมภายในที่มีตอความสําเร็จอยางยั่งยืน ดังตารางที่ 6

 

  S.E. df p-value 
Constant 25.627 1.342 1 0.000 

 

 (DCC) 

0.393 0.100 1 0.000 

 (DPP) 0.486 0.154 1 0.002 

R Square = 0.185     
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ตารางที่ 6 

หลักการการควบคุมภายในและขอปฏิบัติการควบคุมภายในของวิสาหกิจการผลิตขนาดยอมของ                       

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จอยางยั่งยืน

 จากตารางที่ 6 พบวา การควบคุมภายในโดยใชหลักการความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษา

บคุลากรทีม่คีวามรูความสามารถ ทีม่คีวามสัมพันธเชิงบวกกับความสาํเร็จอยางย่ังยืน เกิดจากการนาํขอปฏิบตัิ

การควบคุมภายในไปใชเรียงตามคาน้ําหนักองคประกอบ คือ อันดับหน่ึง มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติ               

เพือ่จดัหา พฒันา และรกัษาบคุลากรท่ีมคีวามรูความสามารถท่ีเหมาะสม (0.82) อนัดบัสอง มกีารทบทวนนโยบาย

และวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรบุคคลอยางสมํ่าเสมอ (0.79) อันดับสาม มีกระบวนการแกไขปญหาหรือ           

เตรยีมพรอมสาํหรบัการขาดบคุลากรทีเ่หมาะสมอยางทนัเวลา (0.75) หลกัการตอมา คอื การใชหลกัการกจิกรรม

การควบคุมผานทางนโยบาย ที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับความสําเร็จอยางยั่งยืน เกิดจากการนําขอปฏิบัติ

การควบคมุภายในไปใชเรยีงตามคานํา้หนกัองคประกอบ คอื อนัดับหน่ึง มกีารกาํหนดหนาทีแ่ละความรบัผิดชอบ

ในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติ (0.82) อันดับสองและอันดับสามมีคาน้ําหนักองคประกอบ       

เทากัน คอื นโยบายและกระบวนการปฏิบตัขิองบรษิทัไดรบัการนาํไปใชในเวลาทีเ่หมาะสม และมีการทบทวน

นโยบายและกระบวนการปฏิบัติใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ (0.81)

/    
   DCC  

  DCC1 0.82 

 DCC2 0.79 

 DCC5 0.75 

 

  

DCC4 0.74 

 DCC3 0.73 

 DCC6 0.69 

  DPP  

 DPP2 0.82 

 DPP3 0.81 

 DPP4 0.81 

 DPP1 0.78   
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อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงลักษณะการใชการควบคุมภายในในระดับหลักการและการนํา            

ขอปฏิบตักิารควบคมุภายในไปใชของวิสาหกิจการผลติขนาดยอมในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน โดยพบวา    

สวนใหญใหความสําคัญการควบคุมภายใน  หลักการการจัดโครงสรางองคกร  กําหนดอํานาจส่ังการและ

ความรับผิดชอบที่ชัดเจน หลักการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุมและหลักการกิจกรรม                

การควบคมุผานทางนโยบาย ตามลาํดับ อนัเปนผลมาจากวสิาหกจิการผลติขนาดยอมมขีนาดไมใหญมาก และ

มีโครงสรางองคกรท่ีไมซับซอน ทําใหสามารถนําขอปฏิบัติการควบคุมภายในของทั้ง 3 หลักการไปใชได       

อยางชัดเจน แตทั้งนี้วิสาหกิจการผลิตขนาดยอมมีการนําหลักการการควบคุมภายในไปใชครบถวนท้ัง 17 

หลกัการ  ผลการวเิคราะหองคประกอบเชงิยนืยนัแสดงผลวาขอปฏิบตักิารควบคมุภายในทัง้ 69 ขอ เหมาะสม

เปนตัวบงช้ีของหลักการการควบคุมภายใน 17 หลักการ รวมท้ังตัวแปรความสําเร็จอยางย่ังยืนดวย                   

ทั้งนี้เนื่องจากขอปฏิบัติการควบคุมภายในถูกกําหนดขึ้นจากการประยุกตจุดเนนของแตละหลักการ                

ตามแนวคิด COSO 2013 อีกทั้งไดนําขอปฏิบัติการควบคุมภายในที่กําหนดข้ึนไปสัมภาษณกลุมตัวอยาง  

เพือ่แสดงความคิดเหน็และคัดเลอืกใหเหลอืเฉพาะขอปฏบิตักิารควบคมุภายในทีค่าดวาจะมีประสิทธผิลและ

เหมาะสมกบัวิสาหกจิการผลติขนาดยอมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน   สาํหรับการศึกษาความสมัพันธ

ระหวางการใชการควบคุมภายในที่มีตอความสําเร็จอยางยั่งยืน ผลการวิจัยพบวา วิสาหกิจท่ีมีการควบคุม

ภายในที่ดีกวา  มีการประสบความสําเร็จที่ยั่งยืนหรือมีผลการดําเนินงานที่มากกวาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ Tsang (2007) วินัย เหลืองวิโรจน (2555) บุษบัน  ภูมิโคกรักษ, จุลสุชดา ศิริสม และ อิงอร นาชัยฤทธิ์ 

(2555) และสุพรรณี คําวาส (2558) โดยผลของความสําเร็จอยางยั่งยืนนั้น เกิดจากการใชการควบคุมภายใน

ที่แตกตางกัน

สรุป
 ผลการศึกษาลักษณะการใชการควบคุมภายใน (ในระดับหลักการและขอปฏิบัติ) ของวิสาหกิจ        

การผลิตขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบวามีการนําขอปฏิบัติการควบคุมภายในภายใต

หลักการการควบคมุภายในของ COSO 2013 ไปใชครบทัง้ 17 หลกัการ ซึง่ในแตละวิสาหกจิมีการนาํขอปฏิบตัิ

การควบคุมภายในไปใชในระดับที่แตกตางกัน โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลางถึงมาก (3.02–3.68             

ดังตารางที่ 2)

 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันแสดงผลวาขอปฏิบัติการควบคุมภายในท้ัง 69 ขอ ไดถูก         

จดัประเภทภายใตหลักการการควบคมุภายในทัง้ 17 หลกัการ ไมมขีอปฏบิตักิารควบคมุภายในทีม่คีาน้ําหนกั

องคประกอบติดลบ โดยมีคานํ้าหนักองคประกอบแตกตางกัน รวมทั้งตัวแปรการประสบความสําเร็จ              

อยางยั่งยืนดวย
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 ผลการศึกษาการใชขอปฏิบัติและหลักการการควบคุมภายในที่สงผลตอความสําเร็จอยางย่ังยืน       

ผลที่ไดคือวิสาหกิจท่ีมีการควบคุมภายในที่ดีสามารถทําใหวิสาหกิจประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน โดย           

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการถดถอยพหุคูณระหวางตัวแปรหลักการการควบคุมภายในกับ

ตัวแปรความสําเร็จอยางยั่งยืน สรุปผลไดวา หลักการการควบคุมภายในจํานวน 2 หลักการมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรความสําเร็จอยางยั่งยืน คือ ความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษา

บคุลากรทีม่คีวามรูความสามารถ (หลกัการท่ี 4 ในองคประกอบที ่1 สภาพแวดลอมการควบคมุ) และกจิกรรม

การควบคุมผานทางนโยบาย (หลักการที่ 12 ในองคประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม) โดยสามารถรวมกัน

พยากรณความสาํเร็จอยางยัง่ยนืไดอยางมีนยัสาํคญัทีร่ะดับ 0.01 และมีคา R Square = 0.185 โดย ขอปฏบิตัิ

การควบคุมภายในของทั้ง 2 หลักการ แสดงในตารางที่ 6

  ขอเสนอแนะดานการนาํผลวิจยัไปปฏบิตั ิสาํหรับวิสาหกิจท่ีมขีนาดไมใหญมากและมทีรัพยากร

อยูอยางจํากัด เชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การนําการควบคุมภายในของ COSO 2013 ไปใช    

ใหครบทุกองคประกอบ ทุกหลักการน้ันอาจทําใหเกิดตนทุนท่ีมากกวาประโยชนที่ไดรับ ดังน้ันหากวิสาหกิจ

ตองการปฏบิตัติามการควบคุมภายในของ COSO 2013 และตองการความสาํเร็จอยางยัง่ยนื อาจเลอืกใชใน

บางหลักการที่มีความสัมพันธในทางสถิติกับความสําเร็จอยางยั่งยืนมากกวาหลักการอื่นๆ สวนขอเสนอแนะ

ในการวจิยัครัง้ตอไป อาจทาํการศึกษาการควบคมุภายในของวสิาหกจิขนาดอืน่ หรือประเภทธุรกิจอ่ืน เพ่ือให

ไดการควบคุมภายในที่สงผลตอความสําเร็จอยางยั่งยืน หรืออาจศึกษาเพ่ือหารูปแบบการควบคุมภายในที่

เหมาะสมสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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บทคัดยอ
 การศึกษาน้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาการส่ือสารตางวัฒนธรรมและการปรับตวัของผูประกอบการชาวไทย

ในประเทศลาวในเขตหลวงน้ําทา จากนักธุรกิจ/ผูประกอบการชาวไทยท่ีประกอบธุรกิจในประเทศลาว        

จํานวน 20 คน สุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสอบถามแบบมีโครงสราง ขอมูลที่ไดจะนํา

มาวิเคราะหดวยวิธีการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ 

(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) 

 ผลการศึกษาการสื่อสารตางวัฒนธรรม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยมากที่สุด            

ดานการสื่อสารภายใตสังคมของกลุมชาติพันธุตนเอง และดานการสื่อสารภายในสังคมเจาบานและเห็นดวย

ในระดับมาก ดานความสามารถในการส่ือสารภายใตวัฒนธรรมเจาบาน และดานส่ิงที่ติดตัวผูแปลกหนา     

กอนท่ีจะเขามาอยูในวัฒนธรรมใหม ผลจากการศกึษาทางดานการปรบัตัวพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 

เหน็ดวยมากทีส่ดุดานการปรับพฤตกิรรม และเห็นดวยในระดบัมาก ดานการปรับตัวดานความคิด การปรับตัว

ดานความรูสึกตามลําดับ 
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 การสื่อสารขามวัฒนธรรม   การปรับตัวขามวัฒนธรรม   ผูประกอบการชาวไทย

 

Abstract 
 The objectives of this study were first to study of multicultural communication adaptation 

of Thai entrepreneurs in Laos, Luang Nam Tha. Questionnaire was used to collect data from 20 

Thai entrepreneurs in Laos that selected by Purposive sampling technique. Data were analyzed by 

using descriptive statistics and correlation analysis (Pearson product-moment correlation  coefficient).

 Result of multicultural communication indicated that most of respondent strongly agreed 

on Ethnic Social Communication and Host Social perspectives. However, they agreed on Host 

Communication Competence and Predisposition perspectives. The result of cross cultural adaptation 

found that most of respondent strongly agreed on Behavior. However they agreed on Cognitive 

Component and Affective Component. 

Keywords
 Cross-Cultural Communication, Cross-Cultural Adaptation, Thai Entrepreneurs

บทนํา
 การเปดเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community) ซึ่งอาเซียน (The Association for 

Southeast Asian Nations: ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตประกอบดวยสมาชิก 

10 ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา          

ไดรวมกลุมกันเพื่อรวมมือเสริมสรางใหภูมิภาคมีสันติภาพ นํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญ

กาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งกอนหนานี้เกิดเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 

Area) หรือ เรียกยอวา AFTA โดยอาเซียนจะรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กอเกิดการเคลื่อนยาย

อยางเสรีของปจจัยการผลิตทั้งสี่ ไดแก แรงงาน เงินทุน สินคา และบริการ จุดมุงหมายเพื่อมุงใหอาเซียนเปน

ตลาดและฐานการผลติเดยีวกนั รวมถึงการใชทรพัยากรใหเกิดประโยชนสงูสุด การเขาเมอืงของแรงงาน (คน) 

เงินทุนเสรี สามารถคาขายดวยเงินสกุลตางๆ ของอาเซียนโดยไมมีขอจํากัด สามารถซ้ือขายหุนขามชาติ           

ไดอยางเสรีและสําหรับในดานตลาดบริการน้ัน ไมจํากัดขอบเขตการแขงขันบริการเพ่ือสงเสริมใหประเทศ 

ASEAN ทั้ง 10 ประเทศ เปนตลาดและฐานผลิตเดียวท่ีมีการเคล่ือนยายสินคา บริการ และการลงทุน แรงงาน

ฝมอื และเงินทนุอยางเสรี จงึไดกาํหนดเปาหมายใหมลีกัษณะของการถายเทแรงงานดานฝมอืเพือ่ใหสามารถ

ทํางานในประเทศสมาชิกไดงายขึ้น (กรมอาเซียน, 2555) การรวมตัวดังกลาวตองการพัฒนาในดานตางๆ       

ทีเ่กีย่วของโดยเฉพาะความไดเปรียบของแตประเทศในกลุมตองมีการประสานและคนหาแนวทางการพฒันา
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เพือ่ใหประเทศตนเองไดโอกาสสงูสดุ โดยลดโอกาสเสยีเปรียบนอยท่ีสดุ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

มีประวัติศาสตรความรุงเรืองทางอารยธรรมอันยาวนานประเทศหน่ึงในเอเชีย มีอาณาขตติดตอกับไทยและ                

มีประวัติศาสตรและความสัมพันธกันมายาวนาน เปนความสัมพันธกันอยางลุม ๆ ดอน ๆ บางสมัยก็มีความ

สมัพนัธกนัแนบแนนและมีนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐซึง่เขามาแทนทีเ่งือ่นไขความม่ันคง ตลอดจนกระแสการ

ผลักดันของภาคธรุกิจจากหอการคา และคณะกรรมการรวมระหวางภาครัฐบาลและเอกชนในความพยายาม

สงเสรมิการคาชายแดน ซึง่อาจเปนความกระตอืรอืรนของไทยเพยีงฝายเดยีว  โดยสวนหนึง่ของความพยายาม            

ดงักลาวอาจมีสาเหตุมาจากความพยายามในการจดัระเบียบชายแดนของหนวยงานทางดานความมัน่คงของไทย 

โดยเฉพาะนโยบายสวนกลางทีอ่าจสงผลกระทบตอการคา “ประเพณ”ี ซึง่เปนสวนหนึง่ของชวีติและวฒันธรรม

ของชาวบานบริเวณแนวชายแดนท่ีดําเนินมาเปนระยะเวลาชานาน ขณะท่ีสายตาของลาวเอง อาจจะไมได

รู สึกเชนเดียวกับไทย เพราะรูว าจะตองสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยเฉพาะเมืองเล็กของลาวตาม                       

แนวชายแดนที่ติดกับไทยซ่ึงสะทอนใหเห็นจากระเบียบของรัฐบาลลาวที่อนุญาตใหเปดจุดผานแดนไดเพียง

เมืองละ 1 แหงเทานั้น จุดยืนดังกลาวดูเหมือนจะอยูตรงขามกับไทยที่มีความตองการสนับสนุนใหมีการเปด

จุดผานแดนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการคาชายแดนเปนปจจัยสําคัญซ่ึงกระทบตอระบบเศรษฐกิจของลาว และ         

ที่ผานมารัฐบาลลาวยังไมสามารถเขาไปดูแลผลประโยชนไดอยางทั่วถึง อยางไรก็ตามการปรับตนเองไปสู

กลไกตลาด ความโปรงใสและอํานาจรัฐในการคอย ๆ เขาควบคุมพื้นที่ชายแดนไดอยางมีประสิทธิภาพ         

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มปรากฏแนวโนมใหเห็นอยางชัดเจนและแนนอน (วารินทร วงศหาญเชาว, 2547)

 ปจจบุนัมกีารขยายตัวของภาคธุรกจิ  การตดิตอการคาระหวางประเทศเพ่ิมมากข้ึนในหลายประเทศ 

สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเปนอีกประเทศหนึ่งท่ีเขามาติดตอคาขายหรือเขามาประกอบธุรกิจ         

ในประเทศไทยต้ังแตอดตีจนถงึปจจบุนัจงึทาํใหมปีระชาชนไทยทีม่เีชือ้สายลาวอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย นอกจากน้ีประเทศลาวมีประชากรที่มีความคลายคลึงกับประเทศไทยในดานวัฒนธรรม     

และมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และยังคงมีความเปนอยูที่ยังไมเปลี่ยนแปลงตามกระแส

โลกาภิวัฒน จึงเปนโอกาสใหนักธุรกิจไทยสามารถลงทุนหรือรวมลงทุนกับชาวลาว เพื่อความไดเปรียบทาง   

การแขงขันและความยัง่ยืนของการรวมลงทนุในประเทศลาว โดยเฉพาะเมอืงหลวงนํา้ทาซ่ึงถือไดวาเปนประตู   

ของการกระจายสินคาอาหารไทยไปสูประเทศลาวและประเทศจีนท่ีมีการขนสงและมีการลงทุนในพ้ืนท่ี           

ดงักลาวอยางตอเน่ือง (รฐันันท พงศวริิทธ์ิธร, 2558) ซึง่ในปจจุบนัมีผูประกอบการชาวไทยไดไปลงทนุรวมกับ

ประเทศลาวมากข้ึนไมวาจะเปนดานการคาขาย ดานการผลิต ดานการลงทุน แตนกัธรุกจิไทยยงัประสบปญหา

เรื่องการติดตอสื่อสารตางวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันซึ่งการสื่อสารตางวัฒนธรรมน้ัน ประกอบไปดวยความคิด

ความอานและพฤติกรรม ทั้งในสวนที่เปนความคุนเคยและสวนที่แปลกแยกไปจากวัฒนธรรมทางดาน           

การสื่อสารของไทย บอยครั้งที่นักธุรกิจมีความลังเลไมแนใจในรูปแบบและภาษาท่ีใชในบานเมืองของเขา 

นอกจากจะทาํใหเกดิความไมเขาใจแลวยงัจะนําไปสูความผิดพลาดและผลเสยีในการดาํเนนิธรุกจิในประเทศลาว

ได ดังนั้นความสามารถท่ีจะอธิบาย สื่อความและเขาใจความหมายท่ีถูกตองของนักธุรกิจเปนปจจัย                        

ที่สําคัญมากปจจัยหนึ่งในการจัดการขามวัฒนธรรม ดวยเหตุนี้จึงจําเปนที่จะตองศึกษาถึงผลกระทบของ      
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การสื่อสารตางวัฒนธรรมตอการปรับตัวของนักธุรกิจไทย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการสื่อสาร                    

ตางวัฒนธรรมซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในคร้ังน้ี มีสวนสําคัญและเปนประโยชนอยางย่ิงตอนักธุรกิจ            

ชาวไทยเพื่อที่จะปรับตัวและทําใหเกิดการคาการลงทุนในการดําเนินการธุรกิจในตางประเทศมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคในการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาระดับความคดิเหน็ตอการสือ่สารตางวฒันธรรมของผูประกอบการชาวไทยในประเทศลาว

 2. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเหน็ตอการปรับตวัขามวฒันธรรมของผูประกอบการชาวไทยในประเทศลาว

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 1.  แนวคิดการส่ือสารตางวัฒนธรรม หมายถึง กระบวนการแลกปล่ียนและตีความสัญลักษณ  

ในบรบิทหนึง่ๆ โดยบคุคลในกระบวนการส่ือสารน้ัน มคีวามแตกตางทางวฒันธรรมมากในระดบัท่ีมกีารตคีวาม

ซึง่เก่ียวกับพฤติกรรมทีเ่หมาะสมแตกตางกัน อนันาํไปสูความหมายท่ีไมเหมือนกัน (Lustig & Koester, 1993) 

ซึ่งการสื่อสารตางวัฒนธรรมยังมีอุปสรรคในการสื่อสารตางวัฒนธรรม เมื่อมีการส่ือสารกับผู คนจาก                  

ตางวฒันธรรม มขีอสาํคญัทีค่วรตระหนกัไววาวฒันธรรมและการสือ่สารมีความเกีย่วของกนัอยางมาก วธีกีาร    

ทีค่นมองการสือ่สารวาคอือะไร ตองทําอยางไร และทาํไมตองทําอยางน้ันเปนสวนหนึง่ของวัฒนธรรม โอกาสของ     

ความเขาใจผดิระหวางสมาชกิจากตางวัฒนธรรมจะมมีาก (Jandt,1998) โดยอปุสรรคในการส่ือสารทีอ่าจจะ

พบไดสามารถแบงไดเปน 1) ความกังวลใจ 2) การคดิวาจะมีความคลายคลึงกัน 3) การมภีาพกําหนดตายตวั 

4) การยกเอาตนเองเปนศูนยกลาง 5) การมีอคิต 6) ภาษา 7) การเหยียดเชื้อชาติ 8) การตีความอวัจนภาษา

อยางผดิๆ  ดงัน้ันปญหาหลักของการส่ือสารตางวฒันธรรม คอื ความแตกตางของลกัษณะการใหความหมาย

และพฤตกิรรมการสือ่สาร เพราะผูสงสารและผูรบัสารท่ีมาจากตางวฒันธรรมตางกนั การสรางความเขาใจรวมกนั

ของการสือ่สารระหวางวัฒนธรรมนัน้ผูสงสารและผูรบัสารจะตองมีทศันคติทีด่ตีอกันและจะตองไมมคีวามรูสกึ

วาเดนกวาหรือดอยกวาในการมีปฏิสัมพันธโดยเฉพาะในกลุมที่มีความแตกตางทางดานเชื้อชาติ ศาสนา       

และชนเผา (Samovar, Porter & McDaniel, 2012) Kim (1977, 1988, 1997) กลาววา สาเหตุที่ทําใหเกิด

ความแตกตางในการปรับตัวของคนแปลกหนาในสงัคมเจาบานทีส่าํคัญ คอื การสือ่สารเพราะการสือ่สารเปน

ชองทางทีผู่แปลกหนาจะไดเรียนรูถงึสังคมเจาบาน กลาวคอืการสือ่สารนัน้แบงไดเปน 2 แงมมุ คอืการสือ่สาร

ของบคุคล (Personal Communication) ซึง่ปจจัยท่ีตองพิจารณาในแงของการส่ือสารของบุคคลตางวัฒนธรรม

คือ 1) โครงสรางทางความคิด (Cognitive Structure) 2) ความรู (Knowledge) 3) ภาพลักษณของตนเอง 

(Self-Image) 4) แรงจูงใจในการปรับตัว (Acculturation Motivation) และ 5) ความสามารถในการสื่อสาร  

ในประเทศเจาบาน (Host Communication Competence) ในสวนของการสื่อสารในสังคม (Social               

Communication) นั้นจะแบงออกเปน 2 ทิศทาง คือ สื่อมวลชน (Mass Communication) และการสื่อสาร

ระหวางบุคคล (Interpersonal Communication)
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 2.  แนวคิดการปรับตัว หมายถึง การปรับตัวท่ีเปนการผสมผสานความตองการสวนบุคคลให       

ผสมกลมกลืนกับสภาพแวดลอมไดด ีหรือสามารถปรบัส่ิงแวดลอมใหสอดคลองกับความตองการของตนเองได

ยอมทําใหบุคคลนั้นมีความสุข ในทางตรงกันขามถาบุคคลใดไมสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมหรือ    

ปรับตัวไมดี หรือไมสามารถปรับพฤติกรรมใหเขากับคนสวนใหญได บุคคลนั้นจะดําเนินชีวิตอยูในสังคมโดย

ปราศจากความสขุ ปญหาตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในสังคม มกัจะมีผลมาจากการปรบัตวัทีไ่มด ี(วภิาพร มาพบสขุ, 2540)

 3.  ทฤษฎกีารปรับตัวตางวฒันธรรม หมายถึง ขบวนการในการปรบัตวัของบุคคล เกดิจากบุคคลนัน้

กับสิ่งแวดลอม และในขบวนการของการปรับตัวมี 2 ขั้นตอน คือ 1) บุคคลจะตัดสินใจและใหการวินิจฉัย

ขาวสารที่เขาไดรับใหม โดยเอาความรูหรือขาวสารที่เขาเคยไดรับมามีสวนเกี่ยวของกันดวย 2) บุคลิกภาพจะ

เกิดขึ้นภายหลังจากการไดทําการวินิจฉัยแลว หรือตัดสินใจแลว (Chen & Starosta, 2008) โดยองคประกอบ

ของการปรับตัวจะมีองคประกอบ 3 สวน ไดแก 1) ดานความคิด (Cognitive Component) หมายถึง ความรู

ที่บุคคลมีตอสิ่งเรา ซึ่งอาจจะเปนบุคคล หรือกลุมหรือสภาวการณใดๆ ซึ่งจะเปนสวนกําหนดลักษณะและ

ทิศทางของความคิดเห็นของบุคคล 2) ดานความรูสึก (Affective Component) หมายถึง เมื่อมีความคิดและ

ความรูสึกก็ไปทางบวกหรือทางลบตอส่ิงเราน้ันได ความรูสึกทางบวกคือความรูสึกพอใจและสนใจตอส่ิงเรา 

แตทางลบคือความรูสึกไมพอใจหรือไมสนใจตอสิ่งเรา 3) ดานพฤติกรรม (Behavior Component) หมายถึง 

พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกตอส่ิงใดสิ่งหน่ึง ซึ่งจะเปนส่ิงบอกลักษณะและทิศทางของการปรับตัวของ

บุคคล โดยถาพฤติกรรมของบุคคลที่ไดแสดงออกตอสิ่งนั้นชัดเจนแนนอน ในการปรับตัวของบุคคลทางบวก

และลบ ถาพฤตกิรรมทางบวกจะพอใจและสนใจพรอมท่ีจะกระทํา แตตรงกนัขามพฤตกิรรมทางลบจะไมพอใจ

หรือไมสนใจพรอมที่จะไมทําหรือหลีกเลี่ยง (Triandis, 1971)

 จากแนวคิดและทฤษฎีนํามาประยุกตใชกับการศึกษาซึ่งสามารถเขียนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย

ไดดังภาพ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากร คือ นักธุรกิจ/ผูประกอบการชาวไทยที่ดําเนินธุรกิจในประเทศลาว เลือกกลุมตัวอยาง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งกลุมตัวอยาง ไดแก นักธุรกิจ/ผูประกอบการชาวไทยที่ดําเนินธุรกิจ  

ในประเทศลาว จํานวน 20 คน 

 2. เครื่องมือในการวิจัย

  เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใหผูตอบแบบสอบถาม

เปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเองซ่ึงแบบสอบถามไดสรางตามความมุงหมายและกรอบแนวคิดของ            

การวิจัยที่กําหนด โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 1) ขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามแบบ

เลือกตอบ (Check List) 2) การสื่อสารตางวัฒธรรม และ 3) การปรับตัว ตอนที่ 2 และ 3 เปนคําถามแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert Scale) โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมาย คือ คาคะแนน          

เฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นนอยที่สุด คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21-5.00 หมายถึง          

มีความคิดเห็นมากที่สุด

 3. วิธีวิเคราะหขอมูล

      การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิตเิชิงพรรณนา ดวยวธิกีารหาคาความถี ่รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการศึกษาถึงความสัมพันธของการสื่อสารตางวัฒนธรรมตอการปรับตัวของผูประกอบการ     

ชาวไทยในเขตพ้ืนท่ีหลวงน้ําทาท่ีประกอบธุรกิจในประเทศลาว ใชวิธีการทดสอบสมมติฐานโดยหา                       

คาสมัประสิทธิส์หสัมพนัธแบบเพียรสนั  เพ่ือใหไดตามความมุงหมายตามกรอบแนวคดิของการวิจยัทีก่าํหนด

โดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่ครอบคลุมความมุงหมาย 

ผลการวิจัย 
 ผลการวจิยัพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 14 คน  คดิเปนรอยละ 70 เปนเพศชาย มอีายรุะหวาง 

41 – 50 ป จํานวน 10 คน  คิดเปนรอยละ 50 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 11 คน                      

คิดเปนรอยละ 55 ซึ่งสวนใหญเปนผูบริหาร จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 55 และมีประสบการณ                           

ในการทํางานในองคกร มากกวา 10 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 80  อายุของธุรกิจท่ีดําเนินอยูนั้น           

สวนใหญแลวจัดตั้งมาเปนเวลาระหวาง 3 -5 ป จํานวน 7 ราย คิดเปน รอยละ 35 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน

ของธุรกิจอยูที่  2-3 ลานบาท จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 40 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560 211

ตารางที่ 1 

แสดงคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นผูประกอบการชาวไทยที่มีตอการสื่อสารขามวัฒนธรรม

 จากตารางที่ 1 ผูประกอบการชาวไทยในประเทศลาวสวนใหญใหระดับความคิดเห็นตอการสื่อสาร

ขามวัฒนธรรมในระดับมากที่สุด ไดแก ดานการส่ือสารภายใตสังคมของกลุมชาติพันธุตนเอง (  = 4.40, 

S.D. = 0.60) ซึ่งปจจัยยอยท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดสองลําดับแรกไดแก การไวใจเพ่ือนคนไทย          

มากกวาคนลาว (  = 4.75, S.D. = 0.44) ชวงเริ่มตนท่ีอยูประเทศลาวทานมักจะรับรูขอมูลขาวสารจาก     

เพ่ือนคนไทยมากวาเพ่ือนคนลาว (   = 4.70, S.D. = 0.47) และการสื่อสารภายในสังคมเจาบาน                             

(  = 4.21, S.D. = 0.36) ซึ่งปจจัยยอยที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดสองลําดับแรกไดแก การคุยกับ               

คนลาวเปนประจําในชีวิตประจําวัน (  = 4.55, S.D. = 0.51) ดูรายการโทรทัศนที่เปนภาษาลาวเปนประจํา 

(  = 4.50, S.D. = 0.51) สวนปจจัยดานท่ีผู ตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นในระดับมาก                   

ไดแก ความสามารถในการส่ือสารภายใตวัฒนธรรมเจาบาน (  = 3.98, S.D. = 0.64) ซึ่งปจจัยยอย                 

ที่มีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุดสองลําดับแรกไดแก เม่ือทักทายเจอเพ่ือนหรือคนรูจักทานจะทักทายแบบลาว

ดวยการไหวหรือกลาวคําวา “สบายดี”  (  = 4.65, S.D. = 0.49) มีความเชื่อตามแบบวัฒนธรรมชาวลาว       

(  = 4.35, S.D. = 0.58) และ สิ่งท่ีติดตัวผูแปลกหนากอนท่ีจะเขามาอยูในวัฒนธรรมใหม (  = 3.65,     

S.D. = 0.24) ซึ่งปจจัยยอยที่มีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุดสองลําดับแรกไดแก การเรียนรูวัฒนธรรมลาว            

มากอนท่ีจะเขามาทาํงานในประเทศลาว   (  = 3.85, S.D. = 0.67) มเีพือ่นชาวลาวมากอนท่ีจะเขามาทาํงาน

ในประเทศลาว (  = 3.75, S.D. = 0.64)   ตามลําดับ  

ตารางที่ 2 

แสดงคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นผูประกอบการชาวไทยที่มีตอการปรับตัวขามวัฒนธรรม
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 จากตารางที่ 2 พบวา ผูประกอบการชาวไทยในประเทศลาวสวนใหญใหระดับความคิดเห็นตอ          

การปรบัตัวขามวัฒนธรรมในระดบัมากทีส่ดุ ไดแกการปรบัตัวดานความพฤติกรรม  (   = 4.21, S.D. = 0.38) 

ซึ่งปจจัยยอยที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดสองลําดับแรกไดแก การรูเรื่องราวตางๆ ในประเทศลาวเปน

ประโยชนในการประกอบธุรกิจและการดําเนินชีวิตประจําวันในประเทศลาว การใชภาษาลาวเพื่อการติดตอ

สื่อสารกับนักธุรกิจชาวลาว (  = 4.55, S.D. = 0.51) การปรับวิธีการประกอบธุรกิจเพื่อใหเหมาะสมกับ     

ชาวลาว (   = 4.35, S.D. = 0.49) ตามลําดับ สวนปจจัยดานที่ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็น

ในระดับมาก ไดแกการปรับตัวดานความคิด (  = 4.06, S.D. = 0.31) ซึ่งปจจัยยอยที่มีระดับความคิดเห็น

สูงที่สุดสองลําดับแรกไดแก ความคิดวาการปรับตัวในการประกอบธุรกิจใหเขากับลูกคาคนลาวจะเปน

ประโยชนกับธุรกิจ (   = 4.45, S.D. = 0.51) ความคิดวาจะอยูในประเทศลาวอยางมีความสุข ถาคนลาว

ใหการยอมรับกับทานเปนสวนหน่ึงของสังคม  (  = 4.20, S.D. = 0.52) และการปรับตัวดานความรูสึก             

(  = 3.96, S.D. = 0.32) ซึ่งปจจัยยอยที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดสองลําดับแรกไดแก ความรูสึกภูมิใจ  

ที่ประกอบธุรกิจในลาวและไดรับการยอมรับจากคนลาว (   = 4.35, S.D. = 0.49) ความรูสึกดีใจที่สามารถ

พูดคุยกับคนลาวไดรูเรื่อง(   = 4.20, S.D. = 0.62)

สรุปและอภิปรายผล  
 ผลการวิเคราะหการสื่อสารตางวัฒนธรรมในภาพรวมพบวา อยูในระดับมากท่ีสุดและมาก                    

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการสื่อสารภายใตสังคมของกลุมชาติพันธุตนเองมีคาเฉล่ียสูงสุด            

ทั้งนี้เนื่องมาจากผูประกอบการชาวไทยนั้นมีความตองการที่จะรวบรวม แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

การดําเนินธุรกิจในสภาพแวดลอมที่แตกตางจากประเทศของตน อีกทั้งการสื่อสารกับกลุมชาติพันธ เปน       

การส่ือสารทีส่ะดวก รวดร็ว และเขาใจไดงาย นอกจากนีก้ารส่ือสารกบักลุมชาติพนัธยงัเปนการลดความเสีย่ง

จากความผิดพลาดในการสื่อสารในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ (Kim, 2004 อางถึงใน 

Stephen & Karen, 2009) ซึง่พบวา การสือ่สารในกลุมชาตพินัธุตนเองเปนการลดความเครยีดจากการสือ่สาร 

และยังเปนการเพ่ิมความสามารถในการเรียนรูวัฒนธรรมเจาบานไดอีกดวย ในขณะท่ีการส่ือสารภายใน      

สังคมเจาบาน ผูประกอบการชาวไทยในประเทศลาวก็ใหระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด เชน               

การติดตอส่ือสารกับเจาบานในชวีติประจําวนั และการดูโทรทัศนเปนภาษาเจาบานซึง่สอดคลองกบัการศึกษา

ของ Kim (2004 อางถึงใน Stephen & Karen, 2009) ที่พบวา การเรียนรูจากสื่อสารมวลชน เชน การฟงวิทยุ 

การรับชมโทรทัศน การอานหนังสือพิมพ การดูหนัง รวมไปถึงการชมการแสดงภายใตภาษาและวัฒนธรรม

เจาบาน เปนส่ิงหน่ึงท่ีจะทําใหเกิดการเปดรับและเรียนรูวัฒนธรรมเจาบานอันจะเปนการนําไปสูการพัฒนา

ความสามารถในการส่ือสารในภาษาเจาบานได  ผลการวิจัยยังพบวา ความสามารถในการส่ือสารภายใต

วัฒนธรรมเจาบาน และส่ิงติดตัวผูแปลกหนาอยูในระดับมาก ผลการศึกษาดานการสื่อสารในวัฒนธรรม        

เจาบานพบวา   มกีารทักทายเพ่ือนแบบลาวดวยการไหวเปนภาษาเจาบาน   นอกจากน้ียงัมคีวามเชือ่ตามแบบวฒันธรรม

เจาบาน อาจเปนเพราะภาษาและวัฒนธรรมของเจาบานน้ันมีความคลายคลึงกันซ่ึงสอดคลองกับ                  
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Orbe, M. (1998) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับความโนมเอียงทางการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมรวม มีความจําเปน           

ทีผู่แปลกหนาจะตองสรางเครอืขายภายในกลุมและมกีารเตรียมความพรอม โดยการเคารพและมีความเปดกวาง

เพื่อที่จะไดเรียนรูถึงวัฒนธรรมของเจาบานใหเร็วที่สุด เพื่อจะเปนประโยชนตอการปรับตัวและยังชวยใน        

ดานการพัฒนาความสามารถในการส่ือสารภายใตวฒันธรรมเจาบาน ยิง่ไปกวาน้ันเหตผุลในการพัฒนาและ

ปรับตนเองเน่ืองจากกลุมลูกคาสวนใหญ หรือผูสงวัตถุดบิใหแกผูประกอบการชาวไทยนัน้เปนคนลาวจงึเปนแรงผลกัดัน

ใหผูประกอบการชาวไทยนัน้ตองมกีารปรับตัวใหเขากบัวฒันธรรมของชาวลาวซ่ึงสอดคลองกบัการศกึษาของ    

ภริดา โกเชก (2548) ที่พบวา สาเหตุประการหนึ่งท่ีทําใหผูแปลกหนาตองการปรับตัวเนื่องจากมีความรูสึก       

ที่ดีตอกันซ่ึงจะสงผลใหมีการปรับตัวในระดับสูงและยังสอดคลองกับการศึกษาของ Kim (2004 อางถึงใน 

Stephen & Karen, 2009) ซึ่งกลาววาการปรับตัวทางพฤติกรรมในการสื่อสารระหวางบุคคลจะประสบ         

ความสาํเรจ็ไดนัน้จะตองมชีองทางในการสือ่สาร  ขอเสนอแนะหรือการโตตอบในการส่ือสาร  ความเปนสวนตวั 

เปาหมายในการส่ือสาร และการเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคคลโดยตองการท่ีจะสื่อสารเพ่ือใหบรรลุ

ถึงเปาหมายที่ตั้งไว 

 สรุปการวิจัยการสื่อสารและการปรับตัวขามวัฒนธรรมของผูประกอบการชาวไทยในประเทศลาว:      

หลวงนํ้าทา ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับ 1) การสรางแรงจูงใจในการเรียนรูการสื่อสาร โดยเรียนรู

จากสื่อมวลชนตางๆ รวมถึงการสื่อสารภายในชาติพันธตนเองเก่ียวกับภาษาเจาบาน 2) ความสามารถ             

ในการใชภาษาโดยการเตรียมความพรอมสําหรบัตนเองในการส่ือสารไมวาจะเปนการฟง พดู อาน หรือ เขียน

ภาษาเจาบาน เพือ่ใหเกดิความม่ันใจในการสือ่สารและ 3) การเรียนรูถงึความแตกตางทางวัฒนธรรมของคูสือ่สาร 

เพื่อใหเกิดการยอมรับในสังคมเจาบาน 

 ขอเสนอแนะ

 1.  การส่ือสารตางวัฒนธรรมดานการส่ือสารในสังคมเจาบาน (Host Social Communication)           

มีความสัมพันธเชิงบวกตอการปรับตัวดานพฤติกรรม ดังนั้นผูประกอบการชาวไทยควรมีการรับฟงขาวสาร    

ผานส่ือตางๆ เพื่อเปนการเรียนรูถึงภาษาเจาบาน นอกจากน้ีควรมีการใชภาษาเจาบานในการติดตอสื่อสาร

เพื่อชวยใหเกิดการเรียนรูและเพื่อเปนประโยชนในดําเนินธุรกิจภายใตวัฒนธรรมลาว 

 2.  ความสามารถในการสื่อสารภายใตวัฒนธรรมเจาบาน (Host Communication Competence)

ความสัมพันธเชิงบวกตอการปรับตัวดานความคิด (Cognitive Component) และการปรับตวดานความรูสึก 

(Affective Component) ดังน้ันผูประกอบการควรใชภาษาเจาบานในการสื่อสารเพื่อเปนการแสดงถึง               

การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมและเปนที่ยอมรับในสังคมเจาบาน 
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ปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

Factors Influenced the Decision in Choosing to Study in 
Higher Education Institutions of High School Students in Muang District, 

Chiang Mai Province
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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยในการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
ชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย   โรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมอืง จงัหวัดเชียงใหม การวิจยัคร้ังน้ีเปนการวจิยัเชิงปริมาณ    
โดยใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมอืในการเก็บขอมลูดวยวธิกีารสุมตวัอยางแบบโควตาและกาํหนดกลุมตวัอยาง
เปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 400 คน จากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม 10 แหง  
ในสวนแรกจะเปนการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาการแจกแจงความถี่ 
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลและวิเคราะหขอมูลดานปจจัยทางการตลาดทั้ง 7 
ดาน ตามสวนผสมทางการตลาดบริการ (7P’s) โดยจะทดสอบคาความแตกตาง ดวยวิธีทดสอบคา t (t-test) 
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) และเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทาง   
การตลาดเปนรายคูดวยวิธี Scheffe
 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสถานที่มีความสําคัญมากที่สุดในการเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนช้ันมัธยมปลาย โรงเรียนเอกชน ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม และการวิเคราะหเปรียบเทียบ         
ความแตกตางของปจจัยทางการตลาดทั้ง 7 ดาน พบวา ปจจัยดานสถานที่ คาใชจาย การสงเสริมการตลาด 
บคุลากร  ภาพลกัษณและกระบวนการบริการมีผลตอกลุมรายไดตางๆ ไมแตกตางกันทีร่ะดับนยัสาํคญั  0.05 

มีเพียงปจจัยดานการเรียนการสอนที่มีผลตอกลุมรายไดตางๆ แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

คําสําคัญ
 การตัดสินใจเลือกศึกษาตอ   สถาบนัอุดมศึกษา   นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  จงัหวัดเชียงใหม
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Abstract
 The purpose of this research is to study the factors that influence the choice to study in 
higher education institutions of private high school students in Muang District, Chiang Mai Province. 
This research is a quantitative research. Questionnaires were used to collect data by quota sampling 
and determine 400 samples from grade 12 students in 9 Chiang Mai private schools. In the first 
section is an analysis of personal data with statistical software. To determine the frequency,           
percentage, average and standard deviation of the data. In the second part is the analysis of      
service market factors, as including seven factors of the service marketing mix (7P's). It will test the 
difference with the test of t (t-test), one-way analysis of variance (One-Way ANOVA) and compare 
the difference of market factors are coupled with Scheffe.
 The research found that place was the most important factor for high school students in 
Chiang Mai private school in choosing of higher education study. Market factors in the selection of the 
seven studies in higher education. And comparative analysis of different factors found that teaching 

factor affected on income groups is significantly different. While no other factor found the difference.

Keywords 
 Factors Influenced, Decision in Choosing to Study, Higher Education Institutions,                    
High School Students, Chiang Mai Province

บทนํา
 จากอดีตที่ผานมา สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตางมีการขยายตัวเพื่อรองรับนักศึกษา    

จาํนวนมากแตเม่ือประเทศไทยเร่ิมเขาสูสงัคมผูสงูอายอุยางเตม็ตัว จาํนวนเด็กลดลงสงผลกระทบอยางมากตอ         

ทกุภาคสวน (กนกศิลป เขม็จนิดา, 2558) รวมถึงมหาวิทยาลัยเอกชนในจงัหวดัเชยีงใหม เนือ่งจากมหาวทิยาลัย

สวนใหญตางประสบปญหาในการรับนักศึกษาเขาใหมไมตรงตามจํานวนที่วางแผนไว ทําใหมหาวิทยาลัย

ตางๆ ตองแขงขันกันเพื่อใหไดนักศึกษาตามจํานวนที่ตองการ (กําชัย จงจักรพันธ, 2546)  

 ในสภาวการณดังกลาว สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการวางกลยุทธ                  

ทางการตลาด (คอตเลอร, 2547) ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายรวมกบัการบรหิารจดัการท่ีมคีณุภาพในรูปแบบ

ของการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการทางการศึกษาเพ่ือแขงขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั้งจากภาครัฐ 

และเอกชนดวยกันและเน่ืองจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดเปนธุรกิจบริการประเภทหน่ึง (ยุพาวรรณ        

วรรณวาณิชย, 2554) ดังน้ันการจัดการสวนผสมทางการตลาดบริการ หรือ 7P’s ใหสอดคลองกับ                        

กลุมเปาหมายที่สถาบันกําหนดไวจึงเปนเคร่ืองมือที่เหมาะสมในการนํามาใช  อันจะทําใหสถาบันทราบวา   

ควรใชทรัพยากรที่ตนมีอยูอยางไรจึงจะสามารถดึงดูดความสนใจจากนักเรียนกลุมเปาหมาย ทั้งยังชวยให   
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การบริหารการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไมเกิดการส้ินเปลืองงบประมาณและทรัพยากรไป                  

โดยเปลาประโยชน

 ขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี เปนปจจัยท่ีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนใน          

เขตอําเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหมใชในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเฉพาะ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจงัหวัดเชียงใหมซึง่สามารถนาํมาใชในการวางกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสม

กับกลุมเปาหมาย  ตลอดจนการวางแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรที่ตนมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ               

อันจะนํามาซึ่งผลกําไรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในที่สุด 

วัตถุประสงค 
 การศึกษาวิจยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยในการตดัสินใจเลอืกศกึษาตอในระดบัอุดมศกึษา

เอกชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย
 กรอบแนวคิดในการวิจัย ไดกําหนดตัวแปรตนจากปจจัยสวนบุคคล และตัวแปรตามมาจากแนวคิด 

สวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดาน (7 P’s) ของเลิฟล็อค และ ไรต (2546) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง

ตวัแปรทัง้ 2 กลุม วามผีลตอการตดัสนิใจเลอืกศกึษาตอในระดบัอุดมศกึษาของนกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย

โรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมอยางไร

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

 
P’s 77 P s
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วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวจิัยไดจากการสํารวจจํานวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

6 โรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 แหง ไดแก 1) โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

แผนกมัธยม  2) โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย  3) โรงเรียนดาราวิทยาลัย  4) โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม  

5) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  6) โรงเรียนวชิรวิทย  7) โรงเรียนวารีเชียงใหม 8) โรงเรียนมารมารา วิชัยวิทยา  

9) โรงเรยีนเทพบดนิทรวทิยาเชยีงใหม 10) โรงเรยีนเชยีงใหมครสิเตยีน พบวา ในป พ.ศ. 2559 ม ีจาํนวน 2,842 คน  

ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางที่มีความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง เทากับ + / - 0.05 ภายใตความเชื่อมั่น 

95% (ยุทธ ไกยวรรณ, 2552) จะมีขนาดเทากับ 350 คน กําหนดวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตาโดยแจกแจง

แบงสดัสวนตามขนาดกลุมตวัอยางจากโรงเรียนเอกชน จาํนวน 10 แหง ในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถงึ 

กรกฎาคม พ.ศ.  2559  ซึง่เปนชวงท่ีนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 จะตองหาขอมูลการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

และอาจารยฝายแนะแนวจะใหขอมูลและคําปรึกษาแนะนําแกนักเรียนในแตละโรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่        

ผูวจิยัไดเกบ็ขอมูลจากกลุมตวัอยางโรงเรียนละ 50 ชดุ อยู 7 แหง ไดแก โรงเรียนมงฟอรตวทิยาลยั แผนกมัธยม 

โรงเรยีนปรนิสรอยแยลสวทิยาลยั โรงเรยีนดาราวทิยาลยั โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม โรงเรียนเรยีนาเชลีวทิยาลัย 

โรงเรียนวชิรวิทย และโรงเรียนวารีเชียงใหม  สวนโรงเรียนมารมารา วิชัยวิทยา และโรงเรียนเทพบดินทรวิทยา

เชียงใหม  ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โรงเรียนละ 20 ชุด และเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง              

โรงเรียนเชียงใหมคริสเตียน จํานวน 10 ชุด 

 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

  ผูวิจัยใชแบบสอบถามแบบปลายปด เปนเคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียน            

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยแบบสอบถามแบงออกเปน       

2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) 

ประกอบดวย เพศ รายไดของครอบครวั ระดับการศึกษา และทีอ่ยู ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) แบบ Likert’s Scales เพื่อสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ           

การตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเอกชนใน                    

จังหวัดเชียงใหม

 3. การรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนเอกชนในระดับ

มัธยมศึกษาตางๆ ทั้ง 10 แหง โดยทําหนังสือขออนุญาตโรงเรียนแตละแหงเพื่อเก็บขอมูล แลวจึงนําขอมูลที่

ไดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของคําตอบและลงรหัสในแตละขอเพ่ือนําไปวิเคราะหดวยโปรแกรม

สําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหทางสถิติตอไป
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 4. การวิเคราะหขอมูล 

  ผู วิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหข อมูลสวนบุคคลในตอนที่ 1 ซึ่งเป นขอมูลของ                                             

ผูตอบแบบสอบถามในเร่ือง เพศ รายไดของครอบครวั ระดบัการศกึษา และท่ีอยู โดยใชสถิตแิจกแจงคาความถี ่และ

คารอยละ สาํหรบัตอนท่ี 2 ซึง่เปนการวิเคราะหปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกศกึษาตอระดบัอุดมศกึษา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลสวนนี้ดวย                 

การหาคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางตวัแปร 2 กลุม     

โดยใช คาทดสอบที (t-test) เปรยีบเทยีบความแตกตางของตัวแปรระหวาง 3 กลุมขึน้ไป โดยใชวธิกีารวเิคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way ANOVA) และเปรยีบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวธิ ีScheffe

ผลการวิจัย
 จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามพบวา ลักษณะสวนใหญที่พบ มีดังนี้     

โดยมากผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญงิ ครอบครวัของผูตอบแบบสอบถามมรีะดบัรายไดตอเดอืนอยูระหวาง 

20,000 ถึง 49,999  บาท และพบวาโดยมากครอบครัวของผูตอบแบบสอบถามจะมีสมาชิกในครอบครัว    

กาํลงัศกึษาในระดบัตางๆ ดวยเชนกนั ในดานการวางแผนเลือกศกึษาตอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

วางแผนเลือกศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล และสาขาวิชาท่ีนักเรียนสนใจเขาศึกษาตอมากท่ีสุด 

คือ วิทยาศาสตร รองลงมาคือ สังคมศาสตร ธุรกิจ กฎหมาย ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 

แสดงจํานวนและคารอยละของคณะหรือสาขาวิชาใดที่นักเรียนสนใจเขาศึกษาตอ

    
 16 4.0 

 42 10.5 

   125 31.3 

 156 39.0 

   50 12.5 

 6 1.5 

 5 1.3 

 400 100.0 
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ตารางที่ 2 

แสดงจํานวนนักศึกษาจําแนกตามความสัมพันธของรายไดรวมของครอบครัวตอเดือนที่มีตอคณะ/สาขาวิชา

ที่นักเรียนวางแผนเลือกไวสําหรับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

 การวิเคราะหข อมูลเกี่ยวกับปจจัยในการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน                              

ชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน ในเขตอาํเภอเมอืงเชยีงใหมในภาพรวม โดยจาํแนกปจจัยท้ัง 30 ปจจัย 

ออกเปน 7  ดานดวยกัน ไดแก  ดานการเรียนการสอน ดานสถานท่ี ดานคาใชจาย ดานการสงเสริม               

ทางการตลาด ดานบคุลากร  ดานภาพลกัษณของมหาวทิยาลัยและดานกระบวนการใหบริการ โดยการหาคาเฉล่ีย

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 3

 
 

 

/  

 

  

 

 
 

    
 

  

 20,000  0 5 2 17 13 3 0 42 

20,000 - 49,999  3 9 23 55 71 26 3 189 

50,000 - 79,999  2 1 13 37 55 18 2 127 

80,000 - 99,999  0 1 2 7 7 2 0 20 

 100,000  0 0 2 9 10 1 0 22 

 5 16 42 125 156 50 5 224 
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ตารางที่ 3 

แสดงคาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปจจัยในการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน   

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม 

                              
        

( Mean ) 
  

( S.D. ) 
 4.18 0.60 

1.  3.91 .963 

2.  4.15 .844 

3.   3.98 .944 

4.  4.27 .822 

5.  4.22 .760 

6.  4.52 .715 

 4.85 0.76 
7.  3.61 1.316 

8.  3.97 1.030 

9.    4.27 .827 

10.  4.00 .990 

11.  3.89 .969 

 3.80 0.95 
12.   3.92 1.032 

13.      3.86 1.020 

14.  3.55 1.156 

15.  3.86 1.118 

 3.53 0.90 
16.  3.03 1.178 

17.  3.60 1.139 

18.    3.90 1.018 

19.  3.61 1.110 

 4.16 0.65 
20.   4.45 .780 

21.  3.83 .994 

22.   3.96 .925 

23.    4.32 .797 
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ตารางที่ 3 

แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยในการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน      

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม  (ตอ)

 จากการวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 3 พบวา ดานการเรียนการสอน 

กลุมผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญแก เรื่องการนําความรูไปใชงานไดจริงมากที่สุด ดานสถานที่ 

กลุมผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญแก เรื่องความพรอมในดานอาคารสถานที่มากที่สุด ดานคาใชจาย 

กลุมผูตอบแบบสอบถาม ใหความสาํคญัแก เรือ่งคาใชจายดานการศึกษามากท่ีสดุ ดานการสงเสรมิทางการตลาด 

กลุมผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญแกเรื่อง การใหขอมูล รายละเอียดตางๆ ของมหาวิทยาลัยมากที่สุด  

ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย กลุมผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญแกเรื่อง การมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก

โดยท่ัวไปมากท่ีสุด ดานบุคลากร กลุมผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญแกเร่ือง อาจารยผู สอนมี               

ความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาท่ีสอนมากท่ีสุด และดานกระบวนการบริการ กลุมผูตอบแบบสอบถาม         

ใหความสําคัญแกเรื่อง การหาตําแหนงงานรองรับ เมื่อจบการศึกษามากที่สุด

 สําหรับผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทางการตลาดโดยรวมในการเลือก   

ศกึษาตอในระดับอดุมศกึษาของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน ในเขตอําเภอเมืองเชยีงใหม 

ระหวางปจจัยสวนบุคคลดานเพศแตละกลุม ดวยวิธีทดสอบคา t (t-test) พบวา ปจจัยดานการสอน                   

ภาพลักษณ สถานที่ กระบวนการใหบริการมีผลตอนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกตางกันที่ระดับ                 

นัยสําคัญ 0.05 สวนปจจัยดานสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากรและปจจัยดานคาใชจายมี                            

ผลตอนักเรียนชายและนักเรียนหญิงไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 4

                              
        

( Mean )   
( S.D. ) 

24.  4.23 .772 

 4.03 0.85 
25.  3.95 1.019 

26.   4.03 .936 

27.  4.13 .928 

 3.91 0.62 
28.   4.05 .845 

29.  4.04 .907 

30.   4.40 .817 
 

คาเฉลี่ย

( Mean )
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ตารางที่ 4 

เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทางการตลาดโดยรวมในการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของ

นกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนเอกชน ในเขตอาํเภอเมืองเชยีงใหม ระหวางปจจยัสวนบุคคลดานเพศ

 จากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา             

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ระหวางกลุมรายไดตางๆ  

ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวามีความแตกตางกันระหวางกลุม           

ในดานการเรียนการสอนและดานคาใชจาย ดังแสดงในตารางที่ 5

 

Levene's Test for  
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
     

 

Equal variances assumed 0.33 0.57 -1.94 398 0.05 
Equal variances not assumed   -1.87 164.03 0.06 

 Equal variances assumed 1.60 0.21 -2.56 398 0.01 
Equal variances not assumed   -2.43 161.01 0.02 

 Equal variances assumed 1.36 0.24 -1.30 398 0.20 
Equal variances not assumed   -1.25 164.73 0.21 

 

Equal variances assumed 0.22 0.64 -1.15 398 0.25 
Equal variances not assumed   -1.18 180.94 0.24 

 Equal variances assumed 1.23 0.27 -1.61 398 0.11 
Equal variances not assumed   -1.51 157.62 0.13 

 Equal variances assumed 8.72 0.00 -2.39 398 0.02 

Equal variances not assumed   -2.06 140.32 0.04 
 Equal variances assumed 0.02 0.90 -2.21 398 0.03 

Equal variances not assumed   -2.10 160.97 0.04 
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ตารางที่ 5  

เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยในการเลือกศึกษาตอในระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรยีนเอกชน ในเขตอําเภอเมอืงเชียงใหม ระหวางกลุมรายไดตางๆ ดวยการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว

 จากตารางที่ 5 พบวา มีความแตกตางกันระหวางกลุมในดานการสอนและดานคาใชจาย                      

สวนดานอืน่ๆ  พบวา ไมมคีวามแตกตางกนัระหวางกลุม ดงันัน้จงึตองนาํปจจยัดานการเรยีนการสอน และ                       

ดานคาใชจาย มาทดสอบรายคูดวยวิธี Scheffe ซึ่งปรากฏผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 6 และตารางที่ 7

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 

 
Between Groups 7.210 4 1.803 5.278 0.00 

Within Groups 134.885 395 0.341   

Total 142.095 399    

 

 
Between Groups 14.514 4 3.628 4.146 0.00 

Within Groups 345.661 395 0.875   

Total 360.174 399    

 

 
Between Groups 2.104 4 0.526 0.654 0.66 
Within Groups 317.861 395 0.805   

Total 319.965 399    

 

 
Between Groups 3.099 4 0.775 1.827 0.12 
Within Groups 167.532 395 0.424   

Total 170.631 399    

 

 
Between Groups 4.207 4 1.052 1.480 0.21 
Within Groups 280.770 395 0.711   

Total 284.977 399    

 

 
Between Groups 1.003 4 0.251 0.647 0.63 
Within Groups 153.061 395 0.387   

Total 154.064 399    

 

 
Between Groups 1.065 4 0.266 0.457 0.77 
Within Groups 230.394 395 0.583   

Total 231.459 399    
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ตารางที่ 6 

เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทางการตลาดโดยรวมดานการเรียนการสอนในการเลือกศึกษาตอ           

ในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม        

ระหวางกลุมรายไดตางๆ  เปนรายคู 

Dependent 
Variable 

(I)  
( ) 

(J)    
( ) 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 
 

20,000 
20,000 - 49,999 -.20855 .09969 .359 -.5171 .1000 

50,000 – 79,999 -.37211* .10402 .013 -.6940 -.0502 

80,000 – 99,999 -.52460* .15876 .029 -1.0159 -.0333 

 100,000 -.46248 .15379 .062 -.9385 .0135 

20,000 – 
49,999 

 20,000 .20855 .09969 .359 -.1000 .5171 

50,000 – 79,999 -.16356 .06705 .205 -.3711 .0440 

80,000 - 99,999 -.31605 .13741 .261 -.7413 .1092 

 100,000 -.25393 .13164 .446 -.6613 .1535 

50,000 – 
79,999 

 20,000 .37211* .10402 .013 .0502 .6940 

20,000 – 49,999 .16356 .06705 .205 -.0440 .3711 

80,000 – 99,999 -.15249 .14058 .882 -.5876 .2826 

 100,000 -.09037 .13495 .978 -.5080 .3273 

80,000 -
99,999 

 20,000 .52460* .15876 .029 .0333 1.0159 

20,000 – 49,999 .31605 .13741 .261 -.1092 .7413 

50,000 – 79,999 .15249 .14058 .882 -.2826 .5876 

 100,000 .06212 .18054 .998 -.4966 .6209 

100,000 
 20,000 .46248 .15379 .062 -.0135 .9385 

20,000 – 49,999 .25393 .13164 .446 -.1535 .6613 

50,000 – 79,999 .09037 .13495 .978 -.3273 .5080 

80,000 – 99,999 -.06212 .18054 .998 -.6209 .4966 
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ตารางที่ 7  

เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทางการตลาดโดยรวมดานคาใชจายในการเลือกศึกษาตอในระดบัอุดมศึกษาของ

นกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนเอกชนในเขตอาํเภอเมอืงเชยีงใหม ระหวางกลุมรายไดตางๆ  เปนรายคู

 จากตารางที่ 6 และ 7 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทางการตลาด    

โดยรวมดานการสอนในการเลอืกศกึษาตอในระดับอุดมศกึษาของนกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนเอกชน    

ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ระหวางกลุมรายไดตางๆ  เปนรายคู ดวยวิธี Scheffe พบวา ปจจัยดานการเรียน            

การสอน มีผลตอกลุมรายไดตางๆ แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนปจจัยดานสถานที่ ปจจัยดาน        

Dependent 
Variable (I)  ( ) 

(J)    
( ) 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 
 20,000 20,000 – 49,999 -.02315 .15958 1.000 -.5170 .4707 

50,000 – 79,999 .29476 .16651 .536 -.2206 .8101 

80,000 – 99,999 .50952 .25415 .405 -.2770 1.2961 

 100,000 .50271 .24620 .385 -.2592 1.2646 

20,000 – 
49,999 

 20,000 .02315 .15958 1.000 -.4707 .5170 

50,000 – 79,999 .31791 .10733 .069 -.0143 .6501 

80,000 – 99,999 .53267 .21997 .212 -.1481 1.2134 

 100,000 .52585 .21073 .185 -.1263 1.1780 

50,000 – 
79,999 

 20,000 -.29476 .16651 .536 -.8101 .2206 

20,000 – 49,999 -.31791 .10733 .069 -.6501 .0143 

80,000 – 99,999 .21476 .22504 .923 -.4817 .9112 

 100,000 .20795 .21603 .921 -.4606 .8765 

80,000 – 
99,999 

 20,000 -.50952 .25415 .405 -1.2961 .2770 

20,000 – 49,999 -.53267 .21997 .212 -1.2134 .1481 

50,000 – 79,999 -.21476 .22504 .923 -.9112 .4817 

 100,000 -.00682 .28902 1.000 -.9013 .8877 

 
100,000       

 
 
 

 20,000 
  20,000 – 49,999 
  50,000 – 79,999 
80,000 – 99,999 

-.50271 .24620 .385 -1.2646 .2592 

-.52585 .21073 .185 -1.1780 .1263 

-.20795 .21603 .921 -.8765 .4606 

      .00682 
 

.28902 
 

1.000 
 

-.8877 
 

.9013 
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คาใชจาย ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานภาพลักษณ ปจจัยดานกระบวนการ      

มีผลตอกลุมรายไดตางๆ ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการเก็บขอมูลเพ่ือศึกษาปจจัยในการเลือกศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเอกชนของนักเรียน              

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชยีงใหมในครัง้นี ้มุงทีจ่ะศกึษาความตองการของนักเรยีนทีก่าํลงั

ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมเอกชนที่อยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม             

จากการเก็บขอมูลในการสอบถามถึงสถาบันอุดมศึกษาท่ีนักเรียนวางแผนเลือกไวสําหรับการศึกษาตอ              

ในระดบัอุดมศกึษา พบวาสวนใหญตองการศกึษาตอในสถาบนัอุดมศกึษาของรัฐบาลซึง่เปนไปตามคานิยมของ

สงัคมไทยปจจบุนั  สอดคลองกับผลการวจิยัของ ศศวิมิล แสนเมอืง (2554) ซึง่พบวานกัเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย

สวนมากเลอืกมหาวทิยาลัยของรัฐในอันดบัตนๆ เนือ่งจากเปนคานยิมของสังคม โดยมีปจจยัดานช่ือเสยีง และ

สถานท่ีตัง้เปนปจจัยประกอบ ในขณะทีค่วามแตกตางของปจจัยดานรายไดของครอบครัวก็เปนปจจัยท่ีนกัเรยีน

ใชตดัสินใจในการเลอืกคณะหรือสาขาวชิาท่ีตองการจะศึกษาตอในระดบัอุดมศึกษาซ่ึงสอดคลองกับงานวจิยั     

ของธันยากร ชวยทุกขเพ่ือน (2558) ซึ่งพบวาการเลือกศึกษาตอในคณะหรือสาขาวิชาตางๆ ขึ้นอยูกับ           

ความแตกตางทางเศรษฐกิจ ทศันคติ คานิยมและความเชื่อของบุคคล

 ในสวนของการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทางการตลาดโดยรวมในการเลือก

ศกึษาตอในระดบัอดุมศึกษาของนกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย   โรงเรยีนเอกชนในเขตอําเภอเมอืงเชยีงใหม ระหวาง

กลุมรายได ซึง่พบวา ปจจัยดานการเรยีนการสอน มผีลตอกลุมรายไดตางๆ แตกตางกนัท่ีระดับนยัสําคัญ 0.05 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ธารินี พัชรเจริญพงศ (2554) ซึ่งพบวา เงินทุนในการศึกษามีผลตอความตองการ

ทางการศึกษา และเม่ือพิจารณารวมกับตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับ            

รายไดของครอบครัวที่ไมสูงมากสวนใหญ ใหความสําคัญในเรื่องการที่จะสามารถนําความรูไปใชงานไดจริง 

และหลักสูตรไดรับการรับรองจากกระทรวง ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามนาจะตองการเรียนในสาขาวิชาท่ีตนเอง

มัน่ใจไดวาสามารถนาํมาใชประกอบอาชพีไดแนนอน เพราะการศกึษาถอืเปนการลงทนุทีส่งูท้ังดานคาใชจาย 

และเวลา ในขณะทีผู่ตอบแบบสอบถามท่ีครอบครัวมีฐานะทางการเงินม่ันคง อาจจะเลือกเรียนตามสาขาวิชา

ที่เปนท่ีนิยมของสังคมมากกวามองเร่ืองการนํามาประกอบอาชีพในอนาคต สอดคลองกับงานวิจัยของ          

ธันยากร ชวยทุกขเพื่อน (2558) ซึ่งพบวาการเลือกศึกษาตอในคณะ หรือสาขาวิชาตางๆ แตกตางกันออกไป

ตามฐานะทางเศรษฐกิจของแตละครอบครัว โดยครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํามักจะปลูกฝงให             

บุตรหลานของตนมีความมุงมั่นในการศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพ

 สวนผลการวิเคราะหเปนรายคู แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทาง        

การตลาดดานคาใชจาย และการเรียนการสอนในแตละกลุมรายไดของครอบครัวในการเลือกศึกษาตอใน          

ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนเอกชน ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ดวยวิธ ีScheffe 

ดังตารางที่ 6 และ 7  พบวา ปจจัยดานคาใชจายในแตละกลุมรายไดไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ทัง้น้ีนาจะเกิดจากแตละกลุมรายไดตางมีความคิดเหน็ท่ีเหมอืนกนัภายในกลุม แตมคีวามคิดเหน็บางขอท่ีอาจ

จะแตกตางไปจากกลุมรายไดอื่นซ่ึงมีอยูไมมากนัก ดังน้ันเมื่อนําเทคนิคการทดสอบแบบ Scheffe ซึ่งมี        

ความไวที่ตํ่าลงทําใหความแตกตางดังกลาวไมมีผล ในขณะท่ีปจจัยทางการตลาดดานการเรียนการสอน      

กลบัพบวา กลุมทีม่รีายได ตํา่กวา 20,000 บาท มคีวามแตกตางกบักลุมทีม่รีายได 40,000 บาท - 79,999 บาท    

และกลุม 80,000 บาท - 99,999 บาท ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สอดคลองกับการอภิปรายขางตนที่สรุปไววา 

กลุมนักเรียนท่ีมาจากครอบครัวที่มีรายไดไมสูงนักจะมุงศึกษาในคณะ/สาขาที่สามารถหางานทําไดมากกวา 

ในขณะที่กลุมที่มีรายไดปานกลางจะนิยมเขาศึกษาตอในคณะ/สาขาที่เปนที่นิยมในชวงเวลานั้นๆ 

สรุป
 ในการวิเคราะหความสัมพันธของรายไดรวมของครอบครัวตอเดือนที่มีตอการวางแผนเลือกคณะ/

สาขาวิชาในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาพบวา นักศึกษาที่ครอบครัวท่ีมีรายไดรวมตอเดือน ตํ่ากวา 

20,000บาท สวนใหญจะเลือกเรียนคณะ/สาขาวิชาสังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมาย นักศึกษาที่ครอบครัว   

ทีม่รีายไดรวมตอเดือนสูงกวานัน้สวนใหญจะเลือกเรียนคณะ/สาขาวิชาวิทยาศาสตร เนือ่งจากนกัเรียนกลุมนี้

ตองการความม่ันใจในการหางานทํา ดังนั้นหากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมุงเนนนักเรียนกลุมดังกลาวเปน  

กลุมเปาหมายตองเนนการสรางความมั่นใจใหแกกลุมเปาหมายทั้งในขณะกําลังศึกษา เชน มีอาจารย และ

เคร่ืองมือประกอบการเรียนการสอนท่ีพรอมถายทอดความรูไดจริง และภายหลังจบการศึกษาก็จะสามารถ

ประกอบอาชีพไดตามตองการ ในขณะทีน่กัเรยีนทีค่รอบครวัมีรายไดรวมตอเดอืนสงูกวาน้ัน  สวนใหญจะเลือก

เรียนคณะ/สาขาวิชาวิทยาศาสตร ซี่งหากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมุงเนนกลุมดังกลาวเปนกลุมเปาหมาย 

นอกจากจะตองสรางความเช่ือม่ันในคุณภาพการศึกษาแลว สถาบันตองสรางความภาคภูมิใจให                        

เกิดแกนกัศึกษาของตนทัง้ศิษยปจจุบนัและศิษยทีส่าํเรจ็การศึกษาแลวเพือ่ใหเกิดการยอมรับในสงัคม   สาํหรบั

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดพบวา ปจจัยทางการตลาดดานสถานที่มีผลมากที่สุดตอ

การเลือกศึกษาตอในระดบัอดุมศึกษาของนกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน ในเขตอาํเภอเมอืง

เชียงใหม โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล สวนผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยในการเลือกศึกษา

ตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม    

ทั้ง 7 ดาน ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) และการวิเคราะหเปรียบเทียบ   

ความแตกตางระหวางกลุมรายไดตางๆ เปนรายคู ดวยวิธี Scheffe พบวา ปจจัยดานสถานท่ี ปจจัยดาน         

คาใชจาย ปจจยัดานสงเสริมการตลาด ปจจยัดานบคุลากร ปจจยัดานภาพลกัษณ   ปจจยัดานกระบวนการบรกิาร 

มีผลตอกลุมรายไดตางๆ ไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 มีเพียงปจจัยดานการเรียนการสอน                         

ที่มีผลตอกลุมรายไดตางๆ แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

 จากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดวา กลยุทธที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะนํามาใชใน          

การแขงขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ตองเร่ิมจากการวิเคราะหและเลือกกลุมเปาหมายท่ีมคีวามเหมาะสมสอดคลอง

กับทรัพยากรและความพรอมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยอาจจะนําคาใชจายที่เกิดขึ้นระหวางเขารับ   
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การศึกษามาพิจารณาเลือกกลุมเปาหมาย และนําสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดาน (7 P’s) มาดึงดูดใจ

กลุมเปาหมายมากขึน้ เชน ดานผลิตภัณฑ (Product) จะเนนการนาํเสนอหลกัสูตรทีต่รงกับความตองการของ

กลุมเปาหมายหลกั ดานคาใชจาย (Price) อาจมีการแบงชําระ หรือการใหทนุการศกึษา ตลอดจนการเหมาจาย

เพ่ือใหกลุมเปาหมายสามารถวางแผนดานการเงินไดงายข้ึน ดานสถานที่ (Place) มหาวิทยาลัยตองมี          

สถานที่ที่พรอมใหบริการทุกดาน ดานบุคลากร (People) มหาวิทยาลัยตองมีอาจารยที่นอกจากจะมีคุณวุฒิ

ตรงตามสาขาวิชาแลว ตองมีความสามารถในการถายทอดความรู และมีจํานวนท่ีสอดคลองกับจํานวน

นกัศึกษาดวย ดานภาพลกัษณ (Physical Evidence) สถาบันอุดมศกึษาเอกชนตองสรางชือ่เสียงใหเปนทีรู่จกั

ในดานตางๆ โดยเฉพาะผลงานทางวิชาการ ดานกระบวนการใหบริการ (Process) และควรมีบริการ                 

ดานการใหคําปรึกษา แนะนําในการหาตําแหนงงานเมื่อนักศึกษาจบการศึกษา และการสงเสริมการตลาด          

(Promotion) นอกจากนี้ยังตองเผยแพรขอมูลดานตางๆ ที่กลาวมาขางตนใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยาง         

กวางขวาง และรวดเร็ว เชนการเผยแพรผานสื่อออนไลน การประชาสัมพันธของสถาบันตามโรงเรียนตางๆ 

เพือ่ใหเกดิการรับรูในกลุมเปาหมายและดงึดดูใจกลุมเปาหมายใหเขามาศกึษาตอในสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนในท่ีสดุ

 สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาถึงสาเหตุที่ระดับรายไดของครอบครัวนักเรียนมี

ผลตอการตดัสินใจเลอืกคณะหรอืสาขาวิชาทีจ่ะศกึษาตอในระดับอุดมศกึษาอยางไร และมีผลมากนอยเพียงใด
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บทคัดยอ
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงค

เพื่อออกแบบโครงสรางชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศและเพื่อพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดานสิ่งแวดลอม         

ในจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน และจังหวัดเชียงราย วิธีการศึกษาเริ่มจากการกําหนด

ชั้นขอมูลสิ่งแวดลอมตามภารกิจของสํานักงานสิ่งแวดลอม ภาคที่ 1 จากน้ันทําการออกแบบโครงสราง           

ฐานขอมูลภูมสิารสนเทศ และสาํรวจเกบ็พิกดัดวยเครือ่งกําหนดตาํแหนงบนพ้ืนโลกดวยดาวเทยีม ประกอบดวย 

ชั้นขอมูลที่ตั้งสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ปริมาณขยะจําแนกรายตําบล ที่ตั้งจุดเก็บตัวอยางคุณภาพนํ้า และ   

ที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากนั้นนําเอาตําแหนงพิกัดที่ไดมาเชื่อมโยงกับขอมูลในรูปแบบของสถิติ 

ตาราง และขอความ รวมไปถงึฐานขอมลูภมูสิารสนเทศทีม่อียูเดมิ ประกอบดวยช้ันขอมลู ขอบเขตการปกครอง 

เสนถนน เสนทางนํ้า และขอมูลแบบจําลองความสูงเชิงตัวเลข ทําใหไดฐานขอมูล ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอม 

ผลการศึกษา พบวา ชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศดานสิ่งแวดลอม สามารถแสดงภาพในลักษณะของแผนที่            

เชิงคุณภาพ (Qualitative Maps) คือ แผนท่ีแสดงระดับคุณภาพนํ้า ไดมาจากจุดเก็บตัวอยางน้ําและ                   

ผลการวิเคราะหสารเคมีในน้ํา และแผนท่ีเชิงปริมาณ (Quantitative Maps) คือ แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่    

กําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งแสดงที่ตั้งและปริมาตรขยะสะสม แผนที่แสดงปริมาณขยะจําแนกเปนรายตําบล และ

แผนท่ีแสดงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศส่ิงแวดลอม สามารถแสดงขอมูลสถิติ

ตัวเลขตางๆ และตําแหนงพิกัดในลักษณะแผนที่ ทําใหทําความเขาใจไดอยางสะดวกมากกวาการนําเสนอ

ขอมูลในรูปของตารางเพียงอยางเดียว
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คําสําคัญ
 ระบบภูมิสารสนเทศ  การจัดการสิ่งแวดลอม

Abstract
 This research aimed to designed the data structure of geoinformatics database and to 

create the environmental geoinformatics database in Mae Hong Son, Chiang Mai, Lamphun and 

Chiang Rai provinces. The methodology of this research started by determining environmental data 

as geoinformatic layer of Regional Environmental Office 1 (Chiangmai). Designed data structure of 

the geoinformatic layer and collected environmental information location by Global Positioning 

System of solid waste disposal, waste classification, the water quality sampling points and the air 

quality monitoring stations. Then to join the geospatial with statistics data, tables, texts and existing 

geoinformatics database included political boundary, transportations, rivers and digital elevation 

models to create the environmental geoinformatics database. The result of the study found the 

geoinformatics can be displayed spatial data in qualitative maps of the qualitative level of water 

quality. Derived from the sampling and analysis of chemicals in the water, the quantitative maps 

show solid waste disposal site and waste accumulation, solid waste classified by Tambon and the 

location of air quality monitoring stations. The environment geoinformatics database can display 

and show statistics data location as a maps in the same time. Making it more easily understand the 

information presented in the table.

Keywords
 Geoinformatics, Environmental Management

บทนํา
 ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ เปนเครื่องมือที่เปนประโยชนอยางยิ่งที่สามารถชวยสรางความเขาใจ      

สภาพพื้นที่ และใชเปนขอมูลสนับสนุนการวางแผนเพื่อชวยใหเขาใจถึงปญหาสิ่งแวดลอม และสามารถชวย

สนับสนุนการตัดสินใจการแกปญหาเชิงพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 การประยุกตขอมูลภูมิสารสนเทศดานการศึกษาวิจัยมีความหลากหลายมากในปจจุบัน โดยเฉพาะ

ดานสิง่แวดลอม มกีารใชขอมลูภมูสิารสนเทศเปนเครือ่งมอืในการจัดทาํแผนเพ่ือแกปญหาเชิงพืน้ที ่ซึง่สามารถ

ตั้งคําถามหรือสอบถามได (Spatial Data-Processing and Querying Capabilities) และยังเปนการชวย

จดัการพืน้ที ่เพ่ือลดผลกระทบดานสิง่แวดลอมทีจ่ะเกดิขึน้กบัประชาชนในพืน้ที ่ โดยเร่ิมตัง้แตการระบตุาํแหนง

ของพื้นที่ที่เกิดปญหาสิ่งแวดลอมวิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อกําหนดพื้นที่โครงการท่ีเหมาะสมเพ่ือแกปญหา 
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(อภชิยั  วจิกัษณประเสรฐิ  และ  คณติ  ไขมกุด, 2554) ภาระกจิหน่ึงของสาํนกังานสิง่แวดลอมภาคที ่1 เชยีงใหม  

ทีเ่กีย่วของกบัการจัดทาํและพฒันาระบบฐานขอมลูสารสนเทศสิง่แวดลอมระดบัภาค คอื การตดิตามตรวจสอบ 

และเฝาระวังคุณภาพสิง่แวดลอม ฐานขอมูลภูมสิารสนเทศจะเปนเคร่ืองมอืท่ีมปีระสิทธิภาพดานการประยกุต

ใชสําหรับการวางแผน ติดตาม วิเคราะหและประเมินผลทางดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                  

ซึ่งเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือมิใหโครงการตางๆ ที่จะดําเนินการนั้นกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นและประเทศ นอกจากนี้ จากการที่ภาควิชาภูมิสารสนเทศ      

ไดไปใหบริการวิชาการดานภูมิสารสนเทศกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  1 เชียงใหม เมื่อเดือนกันยานยน 

ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 พบวา สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม มีความตองการพัฒนาฐานขอมูล

ภมูสิารสนเทศดานสิง่แวดลอม เน่ืองจากขอมูลภูมสิารสนเทศทีม่อียูในปจจุบนัยังไมครบถวนทางดานตาํแหนง

พิกัด ประกอบกับขอมูลอรรถาธิบาย (Attribute Data) ยังไมอยูในรูปแบบที่นํามาเชื่อมเขากับฐานขอมูล         

ภมูสิารสนเทศได ทาํใหยากตอการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีดวยระบบภมูสิารสนเทศ ดวยความสาํคัญดังกลาวขางตน

จึงมีความจําเปนตองพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม อันจะนําไปสูการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัดและระดับภาค ขอมูลท่ีมีความสมบูรณครบถวนและถูกตองแลวนําไปสู  

ความเขาใจในสถานการณสิ่งแวดลอม วิเคราะห และประเมินสถานการณ รวมท้ังสรางแนวทางการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมตอไป

วัตถุประสงค
 1.  เพ่ือออกแบบโครงสรางช้ันขอมูลภูมิสารสนเทศสิ่งแวดลอมครอบคลุมจังหวัดแมฮองสอน         

จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน และจังหวัดเชียงราย

 2.  เพื่อพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ แผนที่เชิงปริมาณ และแผนที่เชิงคุณภาพดานสิ่งแวดลอม

กรอบแนวคิดการวิจัย
 การวจิยัในคร้ังนีเ้ปนการวิจยัเพือ่พฒันาองคความรูโดยการออกแบบโครงสรางและพัฒนาชัน้ขอมลู

ภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงานสิ่งแวดลอม ภาคที่ 1 เชียงใหม และทําการรวบรวมขอมูล

ตาราง สถิติ หรือขอความ ที่สามารถนํามาจัดทําเปนฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดานส่ิงแวดลอม                                   

ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร พรอมกับปรับปรุงขอมูลภูมิสารสนเทศที่มีอยูเดิมใหมีความเปนปจจุบัน                                  

และถกูตองมากขึน้
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วิธีการวิจัย
 1. ขอมูลและแหลงขอมูล

  1.1 ขอมูลขั้นปฐมภูมิ คือ ขอมูลที่ไดจากการสํารวจพ้ืนที่จริงดวยเคร่ืองกําหนดตําแหนง      

บนพ้ืนโลกดวยดาวเทียม ประกอบดวย รูปถายและพิกัดท่ีตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และพิกัดท่ีตั้ง          

สถานท่ีกําจัดขยะท่ีมีการสํารวจเพ่ิมเติม เพื่อรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนและทําความเขาใจสภาพพ้ืนที่ที่มี          

ความสัมพันธกับขอมูลสิ่งแวดลอม

  1.2 ขอมูลข้ันทุติยภูมิ คือ ขอมูลท่ีรวบรวมจากสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 1 เชียงใหม            

และแหลงขอมูลอ่ืนในรูปแบบของสถิติ ตาราง และขอความ รวมไปถึงฐานขอมูลภูมิสารสนเทศที่มีอยูเดิม   

เพือ่นาํมาตอยอดและปรบัปรงุใหมคีวามเปนปจจบุนัและมคีวามถกูตองมากข้ึน ประกอบดวยชัน้ขอมูลขอบเขต

การปกครอง เสนทางน้ํา พิกัดท่ีตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ พิกัดท่ีตั้งสถานที่กําจัดขยะ พิกัดจุด               

เก็บตัวอยางน้ํา ปริมาณคา PM10 ปริมาณสารเคมีในน้ํา และปริมาณขยะแยกเปนรายตําบล โดยมี                   

การจัดรูปแบบขอมูลตารางใหอยูในรูปแบบที่สามารถเชื่อมกับพิกัดได 

 2. ขอบเขตการวิจัย

  2.1  ขอบเขตทางพื้นที่ พื้นที่ศึกษาสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดลําพูน
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  2.2 ขอบเขตทางดานเนื้อหา ประกอบดวย

   2.2.1  ออกแบบชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศของสํานักงานส่ิงแวดลอม ภาคที่ 1 เชียงใหม    

ตามภารกจิท่ีเก่ียวของกบัการใชฐานขอมูลภูมสิารสนเทศ ซึง่ทําใหไดชัน้ขอมูล (Layer) และขอมูลอรรถาธบิาย

ที่จําเปนสําหรับภารกิจดานสิ่งแวดลอม

   2.2.2  รวบรวมฐานขอมูลภูมิสารสนเทศที่มีอยูเดิม เพื่อนํามาตอยอดและปรับปรุงขอมูล

ใหมีระบบพิกัดและมีความถูกตองสําหรับนําไปใชงานไดทันที

   2.2.3  นําพิกัดตําแหนงของขอมูลสิ่งแวดลอมที่สํารวจไดมาเชื่อมโยงเขากับขอมูลตาราง

 3.  การวิเคราะหขอมูล ไดจากการวิเคราะหการกระจายเชิงพื้นที่ของขอมูลสิ่งแวดลอม โดย         

แสดงผลในรูปของแผนทีเ่ชิงคุณภาพ แผนท่ีเชิงปรมิาณ ตาราง และแผนภมู ิโดยอธบิายรวมกบัสถติเิชิงพรรณนา 

เชน รอยละ คาเฉลี่ย

ผลการวิจัย
 1. โครงสรางชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศ

        ภารกิจและหนาทีข่องสํานกังานสิง่แวดลอมภาคท่ี 1 เชียงใหม สวนหน่ึงประกอบดวย การจัดทาํ

รายงานสถานการณสิ่งแวดลอมในระดับภาค รวมท้ังวิเคราะหและประเมินสถานการณเพ่ือเปนขอมูลใน       

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศสิ่งแวดลอมระดับภาค ติดตาม

ตรวจสอบ และเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม และพัฒนาระบบเตือนภัยดานสิ่งแวดลอม เจาหนาที่สํานักงาน

สิ่งแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม และนักวิจัยไดประชุมหารือสรุปรวมกัน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559  วาตอง

ใชขอมลูภมูสิารสนเทศ จาํนวน 8 ชัน้ขอมลู ดงันี ้ทีต่ัง้สถานทีก่าํจดัขยะมลูฝอย ปรมิาณขยะจําแนกรายตําบล 

ทีต่ัง้จุดเกบ็ตัวอยางคณุภาพนํา้ ทีต่ัง้สถานตีรวจวดัคณุภาพอากาศ ขอบเขตการปกครอง เสนถนน เสนทางนํา้ 

และขอมลูแบบจําลองความสงูเชงิตวัเลข โดยแตละชัน้ขอมูลไดนาํมาออกแบบโครงสราง เพือ่แสดงเปนตวัแทน

ขอมลูบนพ้ืนผวิโลก และอางอิงตาํแหนงได ตามระบบพกิดั Universal Transverse Mercator Zone 47 North 

พื้นหลักฐาน World Geodetic System 1984 โดยมีความสัมพันธกับขอมูลเชิงอรรถาธิบายในรูปของ            

ตารางขอมูล ประกอบดวย ชื่อชั้นขอมูล คําอธิบาย ชนิดขอมูล ชื่อฟลด คุณสมบัติ และคําอธิบายฟลด             

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่  1 

โครงสรางชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศ
 

      
waste_site 

 

point number 3,N,0  

moo 2,N,0  

village 20,C  

tambon 20,C  

district 20,C  

province 20,C  

coor-X 7,N,0  X 

coor-Y 7,N,0  Y 

operator 50,C  

name 50,C  

width 6,N,2  ( ) 

long 6,N,2  ( ) 

height 6,N,2  ( ) 

volume 6,N,2  ( . .) 

density 4,N,2  ( / . .) 

accumulate 6,N,0  ( ) 

remark 100,C  

waste_qual 

 

polygon link 6,N,0  

number 2,N,0  

municipal 20,C  

tambon 20,C  

district 20,C  

population 6,N,0  ( ) 

ratio 5,N,2  

( ./ / ) 

    6,N,2

quantity57 6,N,2   57  

( / ) 
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ตารางที่  1 

โครงสรางชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศ (ตอ)

      
local_serve 2,N,0  . 

( ) 

local_waste 6,N,2  .  

 ( / ) 

remove 6,N,2   

( / ) 

use 6,N,2  

( / ) 

correct 6,N,2   

( / ) 

incorrect 6,N,2   

( / ) 

use_site 6,N,2  site ( / ) 

eliminate 6,N,2  ( / ) 

landfill 6,N,2 Landfill ( / ) 

compost 6,N,2 Compost ( / ) 

incinerator 6,N,2 Incinerator ( / ) 

hire 6,N,2  ( / ) 

local_non 2,N,0  .  

( ) 

local_qua 6,N,2  .  

 ( / ) 

local_use 6,N,2  

( / ) 

local_inc 6,N,2   

( / ) 

 

( / ) 
acumurative 8,N,2  

Waste-

qual

ปริมาณขยะ

จําแนก

รายตําบล

Polygon
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ตารางที่  1 

โครงสรางชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศ (ตอ)

      
 

water_sample 

 

point province 20,C  

river 20,C  

code 10,C  

site 255,C  

coor-X 7,N,0  X 

coor-Y 7,N,0  Y 

do 5,N,2  DO (mg/l) 

bod 5,N,2  BOD (mg/l) 

tcb 6,N,0  TCB (MPN/100ml) 

fcb 6,N,0  FCB (MPN/100ml) 

nh3 5,N,2  NH3 (mg/l) 

criteria 1,N,0  

critical 100,C  

quality 100,C  

air_sample 

 

point code 2,N,0  

coor-X 7,N,0  X 

coor-Y 7,N,0  Y 

site 255,C  

address 255,C  

polbndry 

 

line pb_type 1,N,0  

description 50,C  

trans  line trans_ID 4,N,0  

trns_typ 1,N,0  

trns_nm_t 100,C  

river  line STRM_TH 50,C  

STRM_ENG 50,C  

ST_CLASS 100,C  

ST_CL_T 100,C  

dem 

 

raster value unsigned 

integer 16 

bit 

IMAGINE Image 30x30  
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 การจัดทําโครงสรางช้ันขอมูลภูมสิารสนเทศ เปนการกําหนดรายละเอยีดของแตละช้ันขอมูลไวลวงหนา 

เพื่อใหมีการจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเชิงอรรถาธิบายที่ตรงกับการจัดเก็บขอมูลภาคสนาม ซึ่งมี         

ความแตกตางกันไปในแตละชั้นขอมูล

 2. การพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดานสิ่งแวดลอม

  จากโครงสรางช้ันขอมูลภูมิสารสนเทศที่ไดออกแบบไวแลว นําพิกัดตําแหนงของขอมูล                   

สิ่งแวดลอมที่สํารวจไดมาเชื่อมโยงเขากับขอมูลตารางและไดนํามาพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดาน          

สิ่งแวดลอม ไดแก

  2.1 ที่ตั้งสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

   ที่ตั้งสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ไดจากการสํารวจเก็บพิกัดดวยระบบกําหนดตําแหนง       

บนพื้นโลกดวยดาวเทียม (Global Positioning System) และนําพัฒนาเปนฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ

จากการสํารวจพบวา จังหวัดเชียงใหม มีสถานที่กําจัดขยะรวมทั้งหมด 91 แหง กระจายตัวอยูใน 12 อําเภอ 

โดยอําเภอแมแตง มีจํานวนสถานที่กําจัดขยะสูงที่สุด 14 แหง รองลงมาเปนอําเภอดอยเตา 11 แหง              

อําเภอเชียงดาว อําเภอแมแจม และอําเภอแมริม อําเภอละ 10 แหง อําเภอจอมทอง และเภอเวียงแหง       

อําเภอละ 9 แหง อําเภอแมออน 6 แหง อําเภอฮอด 5 แหง อําเภอสะเมิง และอําเภออมกอย อําเภอละ 3 แหง 

และอําเภอสันปาตอง 1 แหง

 ภาพที ่2: แผนทีเ่ชงิปริมาณของทีต่ัง้สถานทีก่าํจดัขยะมูลฝอยและปรมิาตรขยะในสถานทีก่าํจดัขยะ
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   สําหรับปริมาตรขยะในสถานท่ีกําจัดขยะ พบวา สถานท่ีกําจัดขยะในอําเภอแมแตง            

มีปริมาตรขยะมากที่สุด 35,401.2 ลูกบาศกเมตร โดยเฉพาะที่ตําบลสันมหาพนและตําบลอินทขิล รองลงมา

เปนสถานทีก่าํจดัขยะในอําเภอเชียงดาว มปีรมิาตรขยะ 24,067.5 ลกูบาศกเมตร โดยเฉพาะท่ีตาํบลเมอืงงาย 

รองลงมาเปนอําเภอสะเมิง 4,200.0 ลูกบาศกเมตร อําเภอจอมทอง 4,008.0 ลูกบาศกเมตร อําเภอแมแจม 

2,815.0 ลูกบาศกเมตร สวนอําเภออื่นมีปริมาตรขยะลดลง โดยอําเภอสันปาตอง มีสถานที่กําจัดขยะ              

เพียงแหงเดียวและมีปริมาตรขยะ 21 ลูกบาศกเมตร นอยที่สุดในจังหวัดเชียงใหม

  2.2 ปริมาณขยะจําแนกรายตําบล

    จากสถิติของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม พ.ศ. 2558 พบวา จํานวนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด 210 แหง มีปริมาณขยะมลูฝอยเกิดขึ้น 1,651.71 ตันตอวัน หรือ 602,875.71   

ตนัตอป องคกรปกครองสวนทองถิน่ท่ีมกีารใหบรกิารเก็บรวบรวมขนสงขยะมลูฝอย จาํนวน 149 แหง มปีรมิาณ

ขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 1,349.97 ตันตอวัน หรือ 492,738.74 ตันตอป ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปกําจัด 

877.24 ตนัตอวนัหรอื 320,194.19 ตนัตอป เปนขยะทีก่าํจดัถกูหลักวชิาการ 693.15 ตนัตอวนัหรือ 253,001.41 ตนั

ตอป และกําจัดไมถูกหลักวิชาการ 184.09 ตันตอวันหรือ 67,192.77 ตันตอป มีการนําขยะมูลฝอยไปใช

ประโยชน 472.72 ตันตอวัน หรือ 172,544.55 ตันตอป และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมมีการใหบริการ

เก็บรวบรวมขนสงขยะมลูฝอยจาํนวน 61 แหง มปีริมาณขยะมูลฝอยเกดิข้ึน 301.75 ตนัตอวันหรือ 110,136.98 

ตันตอป ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไมมีการจัดการ 230.85 ตันตอวัน หรือ 84,261.30 ตันตอป ขยะบางสวน            

มีการนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชน 70.89 ตันตอวัน ทั้งนี้ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม องคกรปกครอง             

สวนทองถ่ินสามารถนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชนทั้งส้ิน 543.61 ตันตอวัน หรือ 198,420.2 ตันตอป และ    

จากการสาํรวจมีปริมาณขยะมลูฝอยอยูตกคางสะสม 15,572.22 ตนั (สาํนักงานส่ิงแวดลอม  ภาคท่ี 1 เชียงใหม, 

2558, 14)

.  210 

602,875.71 

.  149

492,738.74
320,194.19 

253,001.41 

67,192.77

172,544.55

.  
61 

ภาพที่ 3: ปริมาณขยะ การนําไปกําจัด และปริมาณการนําไปใชประโยชน
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 การกระจายของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน พบวา บริเวณอําเภอเมืองเชียงใหม มีปริมาณขยะเกิดข้ึน       

มากที่สุด รองลงมาเปนอําเภอเชียงดาว อําเภอฝาง อําเภอดอยหลอ อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด ตามลําดับ 

นอกจากนี้ สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 1 เชียงใหม ยังไดสํารวจปริมาณขยะมูลฝอย โดยใชขอมูลที่ได            

จากแบบสอบถามจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมาย และการคํานวณอัตราการเกิดขยะมูลฝอย            

ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามขอกาํหนดของกรมควบคุมมลพิษ สรปุไดวา อตัราการเกิดขยะมูลฝอย

ในเขตเทศบาลนคร 1.89 กิโลกรัมตอคนตอวัน เทศบาลเมือง 1.15 กิโลกรัมตอคนตอวัน เทศบาลตําบล 1.02 

กิโลกรัมตอคนตอวัน และองคการบริหารสวนตําบล 0.91 กิโลกรัมตอคนตอวัน (สํานักงานสิ่งแวดลอม            

ภาคที่ 1 เชียงใหม, 2558, 12)

   ภาพที่ 4: แผนที่เชิงปริมาณของปริมาณขยะจําแนกรายตําบล

 

  2.3 ที่ตั้งจุดเก็บตัวอยางคุณภาพนํ้า

   สํานักงานสิ่งแวดลอม ภาคที่ 1 เชียงใหม ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า    

แหลงนํ้าผิวดิน ประจําป พ.ศ. 2558 ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม ลําพูน เชียงราย แมฮองสอน จํานวนแมนํ้า              

9 สาย ไดแก แมนํ้าปง แมนํ้ากวง แมนํ้าลี้ แมนํ้าแมกก แมนํ้าอิง แมนํ้าแมแตง แมนํ้าฝาง แมนํ้าจัน และ

แมนํ้าปาย รวมจํานวนจุดเก็บตัวอยางนํ้า 32 แหง

   จากผลการตรวจวดัคณุภาพน้ํา พบวา แมนํา้ทีม่คีณุภาพน้ําอยูในเกณฑคอนขางด-ีดมีาก 
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ประกอบดวย แมนํ้าปาย นํ้าแมแตง แมนํ้าปง แมนํ้าล้ี แมนํ้ากก และแมนํ้าอิง สวนแมนํ้าท่ีมีคุณภาพนํ้า          

อยูในเกณฑพอใช คอื แมนํา้แมจนั และแมนํา้ท่ีมคีณุภาพนํา้อยูในเกณฑคอนขางเสือ่มโทรม คอื แมนํา้แมจนั

  ภาพที่ 5: แผนที่เชิงคุณภาพของที่ตั้งจุดเก็บตัวอยางนํ้าและระดับคุณภาพนํ้า

  2.4 ที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

   สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมีจํานวน 8 แหง กระจายอยูในจังหวัดเชียงใหม 4 แหง 

จังหวัดเชียงราย 2 แหง จังหวัดลําพูน 1 แหง และจังหวัดแมฮองสอน 1 แหง โดยพบวา คาเฉลี่ย PM-10      

ตลอดป พ.ศ. 2558 พบวา บริเวณอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม มีคาสูงที่สุด มากกวา 70 ไมโครกรัมตอ

ลกูบาศกเมตร รองลงมาเปนบรเิวณอาํเภอเมืองเชยีงใหม มคีาอยูระหวาง 50.1- 60.0 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

สวนบริเวณจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําพูน และจังหวัดเชียงราย มีคาอยูระหวาง 40.1- 50.0 ไมโครกรัม      

ตอลูกบาศกเมตร และบริเวณพระตาํหนักภูพงิคราชนิเวศน มคีาต่ําท่ีสดุคือ นอยกวา 40 ไมโครกรมัตอลูกบาศกเมตร 
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ภาพที่ 6: แผนที่เชิงปริมาณของที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและคาเฉลี่ย PM-10 ตลอดป พ.ศ. 2558

อภิปรายผลการศึกษา
 การพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอม ทําใหเห็นภาพการกระจาย   

ของสถานการณสิ่งแวดลอมไดชัดเจนขึ้นในลักษณะของแผนที่เชิงคุณภาพและแผนที่เชิงปริมาณ แตตองมี

การออกแบบโครงสรางขอมูลไวกอน เพ่ือใหมกีารจัดเกบ็ขอมูลท่ีจาํเปนและไมซํา้ซอนกนั โดยขอมูลท่ีสามารถ

จัดเก็บในฐานขอมูลภูมิสารสนเทศนั้นเปนไดทั้งขอมูลตัวหนังสือ และขอมูลตัวเลข ดังการศึกษาของ อภิชัย  

วิจักษณประเสริฐ  และ คณิต  ไขมุกด (2554) ซึ่งไดพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลขยะมูลฝอย หรือ GIS 

for Solid Waste Management ประกอบดวย การจดัการขอมูลพ้ืนท่ีทีเ่หมาะสมสําหรับการจดัการขยะมูลฝอย 

และแสดงรายงานขยะมูลฝอย โดยไดแสดงรายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่ดําเนินการจัดเก็บ แสดงรายงาน

การกําจัดขยะมูลฝอย และแสดงรายงานการพยากรณแนวโนมปริมาณขยะมูลฝอยที่คาดวาจะเกิดขึ้น              

ในอนาคต นอกจากนี้ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ ยังมีการแสดงผลเชิงพ้ืนที่ที่สามารถจําแนกลักษณะขอมูล      

บนแผนที่ไดโดยงายท้ังแผนท่ีเชิงคุณภาพและแผนท่ีเชิงปริมาณ ทําใหสื่อสารกับผูใชแผนท่ีไดอยางชัดเจน

และสามารถนํามาตีความไดอยางงายดาย ซึ่งตรงกับผลการศึกษาของ ศิริกรณ  กันขัติ์ และ กาญจนา            

ทองบุญนาค (2554) และฐานขอมูลภูมิสารสนเทศสามารถนําไปสู การวิเคราะหหาพื้นที่เสี่ยงตอ                             

มลพิษดานตางๆ ไดอยางแมนยําและมีความนาเชื่อถือ อันจะนําไปสูการวางแผนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ดงัการศกึษาของ อริสรา เจรญิปญญาเนตร (2552) ไดทาํแผนทีพ่ืน้ท่ีเส่ียงและแหลงน้ําท่ีมคีวามเสีย่งตอการเกดิ 

มลพิษทางนํ้าของประเทศไทย โดยจุดเนนที่สําคัญยิ่ง คือ การบูรณาการเทคนิคทางดานระบบสารสนเทศ

ภมูศิาสตร และความรูทางดานส่ิงแวดลอมเพือ่ใหเกดิผลลพัธทีม่คีวามแมนยาํและมคีวามนาเชือ่ถอืมากที่สุด

สรุป
 การพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอม ไดมีการออกแบบโครงสราง  

ชัน้ขอมลูภมูสิารสนเทศ ครอบคลุมพืน้ทีจ่งัหวัดแมฮองสอน จงัหวัดเชียงใหม จงัหวัดลาํพนู และจังหวัดเชียงราย 

โดยมีชั้นขอมูลที่ตั้งสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ปริมาณขยะจําแนกรายตําบล ที่ตั้งจุดเก็บตัวอยางคุณภาพนํ้า 

ที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยกําหนดชื่อชั้นขอมูล คําอธิบาย ชนิดขอมูล ชื่อฟลด คุณสมบัติ และ  

คําอธิบายฟลด โดยเช่ือมโยงกับพิกัดตําแหนงของขอมูลสิ่งแวดลอมที่สํารวจดวยเคร่ืองกําหนดพิกัด                

ดวยดาวเทียม ทําใหไดฐานขอมูลภูมิสารสนเทศดานสิ่งแวดลอมและทําใหไดแผนที่แสดงสถานการณ              

สิง่แวดลอมท้ังในเชิงคณุภาพและเชงิปริมาณ  ฐานขอมลูภมูสิารสนเทศเพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอมน้ีสามารถ

ใชเปนขอมูลประกอบการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ เนื่องจากสามารถแสดงตําแหนงพิกัดของสถานท่ีรวมกับ    

สถติติวัเลข ทาํใหทองถิน่สามารถวางแผนติดตามและเพือ่ปองกันมลพษิตางๆ ไดอยางทนัทวงท ีและฐานขอมูล

ภูมิสารสนเทศสามารถจัดเก็บเปนสถิติรายปได ทําใหติดตามความเคลื่อนไหวของสิ่งแวดลอมยอนหลัง         

และคาดการณสถานการณในอนาคตไดอกีดวย ดงัน้ันในการศึกษาครัง้ตอไป ควรมกีารนาํเขาขอมูลยอนหลงั

เพื่อใหมีขอมูลที่ตอเน่ืองสามารถคาดการณอนาคตได ตลอดจนควรมีการใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงพื้นที่      

รวมกับขอมูลอื่นเพื่อวิเคราะหสถานการณสิ่งแวดลอมแตละดานใหมีความละเอียดยิ่งขึ้น
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อําเภอบานตาก จังหวัดตาก

Marketing Potential Approach for Bannmaekai’s Chilli Sauce Farmers 
Group at Ban Tak Distric, Tak Province

ศิริอมร กาวีระ1*   

1สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เลขที่ 120  ถนนมหิดล  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 50100

* ผูเขียนหลัก
  อีเมล: siriamorn@feu.edu

บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการตลาดของกลุมน้ําพริก

เกษตรกรบานแมไข  2) ศกึษาพฤติกรรมการซ้ือน้ําพรกิและความพงึพอใจของผูบริโภค และ  3) สรางแนวทาง

การพัฒนาศักยภาพดานการตลาดของกลุมน้ําพริกเกษตรกรบานแมไข  เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 

Method Research) ระหวางการวจิยั เชิงคณุภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ การวิจยัเชงิคณุภาพ ใชวธิรีวบรวม

ขอมูลสภาพการดําเนินงานดานการตลาด การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดและวิเคราะห SWOT          

จากสมาชิกกลุมเกษตรกรบานแมไข จํานวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณแบบ                    

มีโครงสราง และแบบสรุปความเพื่อการสังเคราะหเน้ือหา วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา  สําหรับ  

การวิจยัเชิงปริมาณใชวธิรีวบรวมขอมูลพฤติกรรมการซ้ือน้ําพริกและความพึงพอใจของผูบริโภคจากผูบริโภค

นํ้าพริกเกษตรกรบานแมไข จํานวน 333 คน จากหมูบาน จํานวน 13  หมูบาน ในเทศบาลตําบลทุงกระเชาะ 

อําเภอบานตาก จังหวัดตาก สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต           

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษา พบวา การดําเนนิงานท่ัวไปของกลุมนํา้พรกิเกษตรบานแมไขยงัไมเตบิโต

ตามที่คาดหวังไว แตสามารถที่จะดําเนินการตอไปไดและสรางรายไดใหกับกลุมสมาชิก  ผูประกอบการ            

ยังไมมีความเขาใจและยังไมใหความสําคัญทางดานการตลาดเทาท่ีควร พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค            

พบวา ผูบริโภคซื้อนํ้าพริกแกงมากที่สุดแตชอบนํ้าพริกปลายางมากที่สุด ซื้อนํ้าพริกสัปดาหละ 1 ครั้ง โดยซื้อ

จากรานคาในหมูบาน ซื้อเพราะรสชาดดี (ถูกปาก) ปจจัยหลักที่เลือกซื้อนํ้าพริกเกษตรบานแมไขคือ                  

สวนประกอบของน้ําพริกท่ีใชเปนวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ  ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอน้ําพริกกลุมเกษตร           
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บานแมไข อําเภอบานตาก พบวาทั้งภาพรวมและรายดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก อันดับแรก             

คือ ดานผลิตภัณฑ รองลงมาดานราคา ดานสถานท่ีชองการจัดจําหนายและดานสงเสริมการตลาด และ

แนวทางในการดําเนินงานดานการตลาดมี ดังน้ี 1) ดานผลิตภัณฑ (Product) ตองพัฒนาผลิตภัณฑใหมี     

ความโดดเดนมีเอกลักษณเฉพาะ รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ ออกแบบบรรจุภัณฑใหสวยงามชัดเจน             

ใชเทคโนโลยีมาชวยในการผลิต จัดหาแหลงวัตถุดิบท่ีมีตนทุนตํ่า  2) ดานราคา (Price) กําหนดราคาตาม    

ทองตลาดโดยเปรียบเทียบกับคูแขงขัน  3) ดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย (Place/Distribution)             

ตองกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจนและทําการกระจายสินคาใหเพ่ิมข้ึน  4) ดานการสงเสริมการตลาด        

(Promotion) ทําการสงเสริมการตลาดใหมากขึ้นทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ และการสงเสริมการตลาด  

เชิงกิจกรรม  5) ดานบุคคลากร (People) ทีมงานตองมีความมุงม่ัน มีความรูดานการบริหารจัดการและ         

การตลาด นําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชในการบริหารจัดการ และเปดรับขอมูลขาวสาร องคความรูตางๆ 

คําสําคัญ
 ศกัยภาพทางการตลาด   สวนประสมทางการตลาด   พฤติกรรมผูบริโภค   ความพงึพอใจของผูบริโภค

Abstract
 The present study aims to 1) study marketing administration of chilli sauce from Banmaekai 

farmers group, 2) study consumers’ buying chilli sauce behavior and their satisfaction, 3) build up 

performance development role of marketing for Banmaekai farmers group. This study is a mixed 

method research using quantitative and qualitative methods. In terms of qualitative research, the 

researcher collected the data of the condition of the marketing implementation, marketing                   

mix analysis, and SWOT analysis from 15 members of Banmaekai farmer group. The research   

instruments were structured interviews, and summary forms for the synthesis and content analysis. 

In terms of quantitative research, the researcher collected the data of the behavior on buying 

chilli sauces and the consumer satisfaction from 333 consumers in 13 villages, Thungkracho         

Sub-district Municipality, Bantak District, Tak Province. The statistics used were frequency, percentages, 

arithmetic means, and standard deviation.

 The results reveal that the business process of the agriculturalist group is not developed 

as much as the group expected, but it can be continued and that of the group can get income from 

this. Entrepreneur  doesn’t understand and take a serious consideration on marketing as well.  For 

consumer behavior information, It is also found that among various chilli sauce types the samples 

bought curry type the most and their most favorite is grilled fish chilli sauce. The buying frequency 

is once a week from a shop in their village. Approximately the quantity of sauce they bought each 
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time is about half kilogram. The reason that the consumers chose to buy is that the product tastes 

good. Factor influencing buying this product is the sauce’s ingredient. For consumers’ satisfying 

of chilli sauce of Banmaekai agriculturalist group, Ban Tak District, it was found that the consumers 

are satisfied in “much” level. When considering consumers’ satisfying in each aspect, there are 

“much” level in all aspects. The most satisfying is found in product, followed by price, channel of 

distribution and marketing promotion respectively. 

 Approach to develop marketing potential are as follows 1) Product: having product           

management for outstanding and unique characteristic, maintaining high quality, well and clear 

packaging design, using production  technology, seeking for low cost source of, 2) Price: meet 

market pricing compared with competition, 3) Place: managing channel of distribution, having clear 

target and increasing distribution, 4)  Promotion: increasing marketing promotion; advertising, 

public relation, event marketing promotion and 5) People: having determined staff with knowledge 

of marketing administration, new technology, accepting information and knowledge from autonomous 

learning or government support. 

Keywords
 Marketing Potential,   Marketing Mix,   Consumer Behavior,   Customer Satisfaction

บทนํา
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554) มีเปาหมายเพื่อ       

สรางรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศอีกประการหนึ่ง คือ การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน        

การบูรณาการกระบวนการผลิตบนพื้นฐานดานศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนน            

การผลิตเพ่ือบริโภคอยางพอเพียงภายในชุมชน สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปสหกรณ กลุมอาชีพ 

สนับสนุนการนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินมาใชในการสรางสรรค เพ่ิมคุณคาสินคา การบริการ             

รวมท้ังบมเพาะวสิาหกิจชมุชนควบคูกบัการพฒันาความรูดานการจดัการการตลาด และทักษะในการประกอบอาชีพ 

สาํหรบัจังหวัดตากเปนจังหวัดท่ีมกีารรวมกลุมวิสาหกจิชุมชนจาํนวน 25 กลุม (สาํนักงานสหกรณจงัหวัดตาก, 

2553)  และมีสินคา OTOP ที่จดทะเบียนมากถึง 307 กลุม (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, 2552)           

ซึง่กลุมผูประกอบการเหลานีเ้ปนกลุมทีช่วยขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของชมุชน อกีทัง้ยงัชวยใหเศรษฐกจิของชมุชนดขีึน้ 

ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณขอมูลเบ้ืองตนกับผูประกอบการ นักวิชาการของสหกรณจังหวัดตาก และหัวหนา

กลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับประเด็นปญหา  สรุปไดดังน้ี กลุมวิสาหกิจชุมชนไมไดมีปญหา      

เร่ืองแรงงานสําหรับการเพ่ิมยอดผลิตเพียงแตผลิตตามยอดสั่งซ้ือเทาน้ัน สวนแรงงานยังคงมีศักยภาพ                  

ที่จะผลิตเพิ่มไดอีก ซึ่งหากมีกลยุทธดานการตลาด อาจทําใหมียอดการสั่งซ้ือสินคาและยอดขาย                                      
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ทีเ่พิม่ขึน้ สงผลใหมกีารผลิตสนิคาเพ่ิมขึน้  เปนการสรางรายไดใหกบัแรงงานในกลุม หรอือาจดงึบคุคลทีก่าํลงั

วางงานที่อยูในชุมชนมารวมกลุมในการผลิตหรือในหนาที่อื่นๆ ในกลุม เชน การหาลูกคาใหม การดูแลลูกคา 

การโฆษณาเปนตน ถอืเปนการลดอัตราการวางงานไดซึง่สอดคลองกับแนวคดิสวนประสมทางการตลาดของ 

(Kotler, 2000) ที่กลาววาสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) เปนเคร่ืองมือหรือปจจัยทางการตลาด         

ที่ธุรกิจควบคุมได และรวมกันเพ่ือตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย

หรือเพื่อใชกระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความตองการในตัวสินคาและบริการของตน ประกอบดวย

ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่จําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) และ

สอดคลองกับแนวคดิของ Booms และ Bitner (1981) ทีม่องวาบุคคล (People) เปนสวนประสมทางการตลาด

ที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งการบริหารการตลาดบริการตองใชบุคลากรในการดําเนินงานและบริหารงาน กลุมนํ้าพริกเปน  

กลุมที่นาสนใจเพราะเปนสินคาใชบริโภคในชีวิตประจําวัน และคนไทยเองก็ยังนิยมบริโภคนํ้าพริกอยู              

แทบทกุบาน ประกอบกับวตัถดุบิในทองถิน่หางาย  ตนทนุตํา่ และมีมากถงึ 10 กลุม (สาํนกังานสหกรณจงัหวดัตาก, 

2553)  หากใชกลุมน้ําพรกิเปนกลุมตนแบบในการถายทอดองคความรูดานการตลาด นาจะขยายผลตอไดอกี 

และก็ยังขยายผลกับสินคาอื่นๆ ได ซึ่งกลุมที่มีความเหมาะสมจะใชเปนกรณีศึกษาคือกลุมนํ้าพริกเกษตรกร

บานแมไข  ตัง้อยูทีต่ําบลทุงกระเชาะ  อาํเภอบานตาก  จงัหวัดตาก เปนกลุมวิสาหกิจชุมชนหนึง่ในกลุมผูผลิต

นํ้าพริกของจังหวัดตากที่มีการจดทะเบียนเปนสินคา OTOP ในป พ.ศ. 2552  มีความเขมแข็งและเกิดจาก  

การรวมตัวกันของคนในชุมชน  มศีกัยภาพในการผลิตท่ีสงูและสามารถบริหารจดัการดานการเงินทําใหมรีะบบ

โปรงใส งายตอการตรวจสอบ มจีาํนวนแรงงานในทองถ่ินทีจ่ะใชในการผลติมาก วตัถดุบิมีจาํนวนมาก ราคาถกู 

หากพัฒนาศักยภาพทางดานการตลาดใหมีมากข้ึนซ่ึงจะเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพสูงมากใน          

ทุกดาน (สํานักงานสหกรณจังหวัดตาก, 2553)

 จากการทบทวนผลการวิจยัทีเ่กีย่วของกับกลุมวสิาหกจิและกลุมสินคา OTOP  ดานสภาพทัว่ไป และ

ศกัยภาพของกลุมวสิาหกจิดงัผลการศึกษาของ จริพร มหาอนิทร, อรุณ ีพงึวฒันานกุลู, ฐตินินัท พงษคะเชนทร

และขวัญฤทัย วงศคําแหงหาญ (2554) พบวา ปญหาการดําเนินงานของกลุมผูประกอบการกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนผลิตภัณฑผาและเครื่องแตงกาย จังหวัดปทุมธานี สวนใหญเกิดจากผูประกอบการไมมีความรู             

ความชํานาญในการบริการจัดการ การผลิตยังคงยึดภูมิปญญาทองถ่ินสวนผลการศึกษาของ วริษฐา หะไร 

(2548) พบวา ปญหาในการดําเนินงานของกลุมที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน คือ ความสม่ําเสมอของ

กําลังการผลิตและการปรับการวางแผนทางการตลาด  ดานพฤติกรรมของผูบริโภค ผลการศึกษาของ พงษธร  

ศรีสถาน (2548) พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดมีความสําคัญในการซื้อสินคา และมีแนวทางการพัฒนา

ดานการตลาดใหตรงตามความตองการของลูกคาซึ่งตรงกับผลการศึกษาของ กุลนันทน  ศรีพงษพันธ (2549) 

ที่พบวา การดําเนินงานดานการตลาดและดานผลิตภัณฑของกลุมมีความหลากหลาย สามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี และจากแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค (Kotler, 2000) ซึ่งมีสิ่งกระตุน

ทางการตลาด (ผลิตภัณฑ ราคา  การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด) ซึ่งสวนประสมทางการตลาดนี้ 

องคการทางธุรกิจมักใชในการกําหนดทิศทางในการทํางานทางดานการตลาดขององคกรเพ่ือใหสินคา            
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หรือบริการมีลักษณะที่แตกตางจากคูแขงขันซึ่งถือเปนกุญแจสําคัญที่จะเปดประตูไขไปสูความสําเร็จ           

(Platis & Baban, 2010, 1128) ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี โดยมุงศึกษาถึง        

สิ่งกระตุนทางการตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค รวมถึงการประเมินหลังการซื้อของผูบริโภค 

คอื การศึกษาถึงความพงึพอใจของผูบริโภคเพ่ือนํามากําหนดเปนแนวทางในการพฒันาศักยภาพดานการตลาด

จากความเปนมาของปญหาดานการตลาดขางตน ผูวจิยัเหน็วาการพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจของชมุชนนัน้ 

ประชาชนในชุมชนควรมีความรู ความเขาใจ และความมุงมั่นที่จะรวมกันดําเนินการ ซึ่งการดําเนินงาน               

ที่ดีนั้นตองมีเปาหมายที่ชัดเจน รูปญหาและแนวทางแกไขรวมถึงตั้งเปาหมายที่จะนําไปสูความสําเร็จ                

ไดชดัเจน  โดยชุมชนเองตองมีสวนรวมในทุกขัน้ตอนการดําเนินงาน ผูวจิยัจงึไดมุงศกึษาถงึแนวทางการพฒันา

ศักยภาพดานการตลาด กลุมนํ้าพริกเกษตรกรบานแมไข อําเภอบานตาก จังหวัดตาก เพื่อศึกษาปญหา

ดานการตลาด จุดเดน จุดดอยของกลุ ม และนําผลการวิจัยไปกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ                     

ดานการตลาดและสามารถนําแนวทางการพัฒนาทั้งระบบไปประยุกตใชกับวิสาหกิจชุมชนอื่นไดอยาง               

มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการตลาดของกลุมนํ้าพริกเกษตรกรบานแมไข

              2.  เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการซ้ือนํา้พรกิและความพงึพอใจของผูบริโภคตอนํา้พริกเกษตรกรบานแมไข

 3.  เพื่อสรางแนวทางการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดของกลุมนํ้าพริกเกษตรกรบานแมไข

กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธีระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ                  

มีขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย ดังนี้

 1.  การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนวิธีการศึกษาถึงสภาพการดําเนินงานดานการตลาด สวนประสม   

ทางการตลาด จุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคของกลุมน้ําพริกเกษตรกรบานแมไขและสรุปแนวทางการ

พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจดานการตลาด

  1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ประชากรและกลุมตัวอยาง ม ี1 กลุม คอื สมาชกิกลุมเกษตรนํา้พรกิบานแมไข จาํนวน 15 คน 

  1.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 2 แบบคือ  1) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง

เปนการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเปนรายบุคคลในประเด็นสภาพการดําเนินงานดานการตลาด     

สวนประสมทางการตลาด  จุดออน จุดแข็ง โอกาส  อุปสรรค ของกลุมนํ้าพริกเกษตรกรบานแมไข  2) แบบ

สรุปแนวทางการพัฒนาศักยภาพดานการตลาด รวบรวมขอมูลจากแบบสรุปแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

ดานการตลาดของกลุมนํ้าพริกเกษตรกรบานแมไข จากการประชุมกลุมกลุมนํ้าพริกเกษตรกรบานแมไข

   1.3 การวิเคราะหขอมูล

   เปนการสรปุเนือ้หาโดยวธิวีเิคราะหเน้ือหา (Content Analysis) เพือ่วิเคราะหความเหมอืน 

ความตาง และสังเคราะห เพื่อสรุปผลการศึกษาจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและประชุมกลุม

 2.   การวิจัยเชิงปริมาณ 

  เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อนํ้าพริกและความพึงพอใจของผูบริโภค มีวิธีการศึกษาดังนี้

  2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

   ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ มี 1 กลุม คือ กลุมประชาชนที่อาศัยอยูในเทศบาลตําบล       

ทุงกระเชาะ 13 หมูบาน อาํเภอบานตาก จงัหวดัตาก  จาํนวน 1,909  หลังคาเรือน (เทศบาลตําบลทุงกระเชาะ 

อําเภอบานตาก จังหวัดตาก, 2555) โดยกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูบริโภคนํ้าพริกเกษตรกร             

บานแมไขจํานวน 333 คน จากการเปดตารางสําเร็จรูปของ Krejicie & Morgan (1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 

รอยละ 95 หรือที่คาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5  (คา   = 0.05) จากนั้นคํานวณสัดสวน ( Proprotional)         

ของกลุมตัวอยางแยกตามหมูบานตามสูตร (ธานินทร ศิลปจารุ, 2548)

  2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

   เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปดโดยให                 

กลุมตัวอยางกรอกดวยตนเอง ซึ่งแบบสอบถามแบงเปน 4 สวนดังนี้

   สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และอาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเปนปลายปดแบบเลือกตอบ 
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   สวนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อนํ้าพริกกลุมเกษตรบานแมไข อําเภอบานตาก 

จังหวัดตาก ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายปดแบบเลือกตอบ

   สวนท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคตอนํ้าพริกกลุมเกษตรบานแมไข      

อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ซึ่งใชประเด็นสวนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ดานในการสรางแบบสอบถาม    

ไดแก  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่และชองการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด ลักษณะ

แบบสอบถามเปนปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือมากที่สุด (5 คะแนน) 

มาก ( 4 คะแนน)  ปานกลาง (3  คะแนน) นอย (2 คะแนน) และนอยที่สุด (1 คะแนน)

   สวนที่ 4 แบบสอบถามขอเสนอแนะของผูบริโภคที่มีตอนํ้าพริกของกลุมนํ้าพริกเกษตรกร

บานแมไข  อําเภอบานตาก  จังหวัดตาก ลักษณะแบบสอบถามเปนปลายเปด

  2.3 การวิเคราะหขอมูล

   ทาํการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามโดยหาคาทางสถิติ ไดแก คาความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการตลาด จุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค        

ของกลุมนํ้าพริกเกษตรกรบานแมไข

  ดานการดําเนินงานท่ัวไปของกลุมนํ้าพริกเกษตรบานแมไขยังไมเติบโตตามที่คาดหวังไว              

แตสามารถที่จะดําเนินการตอไปไดพอสรางรายไดใหกับกลุมสมาชิก เดิมมีสมาชิก 50 คน ปจจุบันมีจํานวน

สมาชิกท่ีเปนผูผลิตน้ําพริกเพียง 6 คน สวนสมาชิกท่ีเหลือตองไปหารายไดจากงานอื่น เน่ืองจากเมื่อผลิต        

นํ้าพริกออกมาแลวยอดขายไมสูงเพราะกลุมลูกคาสวนใหญเปนกลุมลูกคาเดิม นอกจากนี้ผูประกอบการ        

ยังไมมีความเขาใจ และยังไมใหความสําคัญทางดานการตลาดเทาที่ควร  

  ดานสวนประสมทางการตลาด  จุดแข็ง  จุดออน โอกาส และอุปสรรคของกลุมนํ้าพริกเกษตรกร

บานแมไข  ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 

ผลสรุปจุดแข็ง  จุดออน โอกาสและอุปสรรคของกลุมนํ้าพริกเกษตรกรบานแมไข
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 2. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อนํ้าพริกของผูบริโภค 

  กลุมตวัอยาง จาํนวน  333 คน พบวาผูบรโิภคสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 79.3 อายุ 46-55 ป

รอยละ 31.2  ระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 66.1  และมีอาชีพรับจาง รอยละ 43.2       

ชนดิของนํา้พรกิทีเ่คยซ้ือมากท่ีสดุ  คอื  นํา้พรกิแกง รอยละ 78.4 ชนิดของนํา้พรกิทีช่อบมากทีส่ดุ คอื นํา้พรกิปลายาง

รอยละ 53.2 ซื้อน้ําพริกสัปดาหละ 1 คร้ัง รอยละ 28.5 โดยซ้ือน้ําพริกจากรานคาในหมูบาน รอยละ 76.3       

ซื้อนํ้าพริกครั้งละครึ่งกิโล รอยละ 56.5 เหตุผลในการซื้อนํ้าพริกคือรสชาดดี (ถูกปาก) รอยละ 67.3 และ       

ปจจยัหลกัทีเ่ลอืกซ้ือนํา้พรกิเกษตรบานแมไข คอื สวนประกอบของนํา้พริกทีใ่ชวตัถดุบิทีม่คีณุภาพ รอยละ 68.2

 3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผู บริโภคตอน้ําพริกกลุ มเกษตรบานแมไข                   

อําเภอบานตาก  จังหวัดตาก

  ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอน้ําพริกกลุมเกษตรบานแมไข อําเภอบานตาก ในภาพรวมอยู             

ในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 3.73) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน 

อันดับแรก คือ ดานผลิตภัณฑ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน อันดับแรก คือ ดานผลิตภัณฑ 

(คาเฉลี่ย = 3.86)   รองลงมาดานราคา (คาเฉลี่ย = 3.73) ดานสถานที่และชองการจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย = 

3.73) และดานสงเสริมการตลาด (คาเฉลี่ย = 3.56) กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอดานผลิตภัณฑ             

อันดับแรกคือ ผลิตภัณฑมีหลายรสชาติ (นํ้าพริกมีหลายประเภท) (คาเฉลี่ย = 3.90 ) ดานราคาอันดับแรก       

คือราคาคุมคาและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย = 3.85 ) ดานชองทางการจัดจําหนาย อันดับแรก คือ

สถานที่ขายผลิตภัณฑสะดวกในการซื้อ (คาเฉล่ีย = 3.87)  และดานการสงเสริมการตลาด อันดับแรกคือ         

มีบริการพิเศษตามโอกาสอันสมควร (สั่งซื้อปริมาณเยอะ บริการสงถึงที่) (คาเฉลี่ย = 3.64)

 4. แนวทางการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน       

ใหเติบโตยั่งยืน 

  จากการศกึษาสภาพการดาํเนนิงานของกลุมน้ําพรกิเกษตรกรบานแมไข พฤตกิรรมการซ้ือ และ

ความพึงพอใจของผูบริโภค ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห SWOT และจัดทํา TOWS Matrix  เพื่อทําการ

กําหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพดานการตลาด โดยกําหนดเปนแนวทางในการดําเนินงานดังนี้

  4.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) การจดัการทางดานผลิตภณัฑใหมคีวามโดดเดนมเีอกลักษณเฉพาะ

   4.1.1 การผลิต ควรนําเครื่องจักรเขามาชวยในการผลิตจะทําใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพ

สมํา่เสมอ การผลติทีร่วดเรว็ขึน้ สามารถผลติไดเพยีงพอกบัความตองการของตลาด และสามารถขยายตลาดได

   4.1.2  การจัดหาแหลงวัตถุดิบ เนื่องจากการผลิตนํ้าพริกนี้ตองใชวัตถุดิบที่หลากหลาย    

แตมีวัตถุดิบบางชนิดท่ีสามารถจัดหาไดในทองถิ่น หากมีการจัดเตรียมวัตถุดิบไวเองโดยใหสมาชิกใน             

กลุมปลูกและสงเปนแหลงวัตถุดบิจะทําใหกลุมไดเปรียบเร่ืองตนทุนการผลิตท่ีตํา่ลงและมีวตัถุดบิอยางเพยีงพอ     

กับความตองการ

   4.1.3 การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ และพัฒนารสชาตใิหตรงกับความตองการของ   

ผูบริโภคอยูเสมอ นอกจากนี้ตองรักษาจุดเดนความเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑไว 
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   4.1.4 การพัฒนาดานบรรจุภัณฑ ใหบรรจุภัณฑมีความสวยงามและสรางตราสินคา   

ใหเปนที่รูจัก

  4.2 ดานราคา (Price)  การกําหนดราคาตองคํานึงถึงกลุมลูกคาเปาหมายและคูแขงขัน        

ตองใชการกําหนดกลยุทธตามคูแขงขันในทองตลาดเน่ืองจากกลุมผูบริโภคเปาหมายมักนําราคามา           

เปรียบเทียบกับคูแขงขัน

  4.3 ดานสถานท่ี (Place) ชองทางการจัดจําหนาย (Distribution) การจัดการชองทาง      

การจัดจําหนาย ตองทําการกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจน และเพิ่มชองทางการกระจายสินคา 

  4.4 ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) ตองเริ่มจากการสํารวจคูแขงขันวาทําการสงเสริม    

การตลาดอยางไรบางและจัดทําแผนการสงเสริมการตลาดอยางชัดเจน ระบุงบประมาณ กลุมเปาหมาย 

วตัถปุระสงคทางการตลาด โดยใชสือ่ในทองถิน่  คอื วทิยชุมุชน ปายประกาศ การออกนทิรรศการ การโฆษณา

ลงหนังสือพิมพทองถิ่น การเปนสปอนเซอรกิจกรรมงานตาง ๆ  ในทองถิ่น เปนตน

  4.5 ดานบคุลากร (People) การจัดหาบุคลากรทีม่คีณุภาพ มจีติใจมุงม่ันมาเปนทีมงานของ        

กลุม ทีมงานนี้ตองเปนผูที่มีความรูทางดานการดําเนินธุรกิจ และเปนคนสมัยใหมที่พรอมที่จะนําเทคโนโลยี

ใหม ๆ เขามาใช และเปดรับขอมูลขาวสาร องคความรูตางๆ ที่ตองอาศัยการเรียนรูดวยตนเองหรือการเรียนรู            

ที่ทางภาครัฐบาลใหการสงเสริมสนับสนุน  

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยัพบวา สมาชิกในกลุมนํา้พริกเกษตรบานแมไขขาดความรู ความเขาใจดานการตลาด 

ไมใหความสําคัญดานการตลาดเทาท่ีควร นํ้าพริกมีอายุการใชงานส้ัน ผลิตไดจํานวนจํากัดไมเพียงพอ                               

ตอความตองการของลูกคาในกรณีสั่งปริมาณมาก กําลังการผลิตไมสมํ่าเสมอ  วัตถุดิบในการผลิตในทองถิ่น

ไมเพียงพอ ตองส่ังซ้ือจากภายนอก บรรจุภัณฑของสินคาไมโดดเดน ราคาของน้ําพริกปรับข้ึนลงบอย                

การจดัจาํหนายตามรานคาในหมูบานแตยงัไมทัว่ถงึกลุมผูบรโิภค ไมมกีารทาํการสงเสรมิการขาย ภาครฐัเขามา  

สนับสนนุไมตอเนือ่งและสมาชิกรอการสนบัสนนุจากหนวยงานภาครัฐจนขาดแรงจูงใจในการท่ีจะพฒันาตนเอง 

เพือ่สามารถแขงขนัในทองตลาดไดอยางมปีระสทิธภิาพนัน้ ทางกลุมฯ ควรเรงพัฒนาศกัยภาพดานการตลาด

ซึ่งสอดคลองกับ วริษฐา หะไร (2548) ที่ศึกษาศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ OTOP ในอําเภอเมือง 

จงัหวดันราธวิาส พบวาปญหาในการดําเนนิงานของกลุมทีค่วรไดรบัการแกไขอยางเรงดวน คอื ความสมํา่เสมอ

ของกาํลังการผลติ การวางแผนทางการตลาด ชองทางการจดัจําหนายมีนอย การพฒันารปูแบบของผลติภัณฑ

และการเลือกใชบรรจุภัณฑ การขาดผูทําหนาท่ีทางการตลาดที่ชัดเจน ซึ่งจากปญหาท่ีกลุมประสบสงผลให

กลุมไมสามารถท่ีจะขยายตลาดไดและสอดคลองกับ ภูเมศ จําปาวงค (2547) ที่ศึกษาศักยภาพของชุมชน

ดานผลิตภัณฑ โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ อาํเภอเมือง จงัหวัดจันทบุร ีพบวาดานการผลิต ขาดแคลน

วัตถุดิบ การผลิตไมทัน ดานการตลาด กลุมลูกคามีขนาดเล็ก ดานการพัฒนา ผลิตภัณฑ รูปแบบผลิตภัณฑ

เปนรูปแบบเดิมๆ ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของสมบูรณ ขันธิโชติ และ ชัชสรัญ รอดยิ้ม (2558) ที่ศึกษาเเรื่อง 
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การพัฒนาศักยภาพดานการตลาดกลุม OTOP จังหวัดนนทบุรี: กรณีศึกษากลุมสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร            

พบวา ผลติภณัฑเกดิจากภูมปิญญาทองถิน่ ใชวตัถดุบิทรัพยากรในพ้ืนที ่ปญหาทีพ่บ คอื ผูประกอบการ OTOP 

ขาดความรูความเขาใจการพัฒนาผลิตภัณฑ-บรรจุภัณฑ และการสรางแบรนด ขาดความรูความเขาใจ          

ดานการตลาด 

 แนวทางการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดของกลุมน้ําพริกแมไข ตองพัฒนาไปพรอมกันเพ่ือท่ี         

จะสามารถแขงขันในตลาดซ่ึงประกอบดวย ดานผลติภัณฑ (Product) ควรมคีวามโดดเดนมีเอกลกัษณเฉพาะ 

นาํเทคโนโลยีมาชวยในการผลิต ดานราคา (Price) ควรกําหนดราคาใหตรงกับกลุมเปาหมายและตามคูแขงขัน  

ดานสถานที่ (Place) ชองทางการจัดจําหนาย (Distribution) ควรกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจนกอนและ

เพิ่มชองทางการจัดจําหนาย  ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) ควรจัดทําแผนการสงเสริมการตลาด  และ

ดานบุคลากร (People)  ซึ่งดานบุคลากรนั้นเปนสวนประสมทางการตลาดที่เพ่ิมข้ึนและเปนหัวใจสําคัญใน

การดําเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจนํ้าพริกเกษตรกรบานแมไขเปนสินคาที่มีตัวตนมิใชธุรกิจบริการ แตมี            

ความเกีย่วของกบัการบรหิารงานของกลุมท่ีตองใชบคุลากรทีม่คีวามรู ความสามารถและมจีติใจมุงม่ันในการทาํงาน

เปดรับขอมูลขาวสาร องคความรูตางๆ สอดคลองกับพงษธร  ศรีสถาน (2548) ที่พบวา แนวทางการพัฒนา

ดานการตลาดของศูนยบิ๊กเฮิรบ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กําหนดไว 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑปรับปรุง

คุณภาพของผลิตภัณฑใหมีอายุการใชงานนานขึ้น เพ่ิมขนาดของบรรจุภัณฑ ปรับปรุงบรรจุภัณฑใหเกิด      

ความสนใจดานราคาเพิม่สวนลดใหกบัสมาชกิ ดานการจดัจาํหนาย บริหารสินคาคงคลงัอยางมปีระสทิธิภาพ และ

ดานการสงเสรมิการตลาดเพ่ิมการสงเสรมิการขาย เชน แจกของแถม ของทีร่ะลึก และการประชาสมัพนัธโดย

การจัดแสดงสินคาในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลอื่นๆ วราพร โภชนเกาะ (2558) พบวา กลุมชุมชนบานโพนมี

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการตลาดประกอบดวยดานผลิตภัณฑ กลุมชุมชนควรมีการสรางตราสินคา

เพื่อใหเปนที่รูจัก  ดานราคา พบวาราคาของผลิตภัณฑไมแตกตางจากราคาตลาดทั่วไปควรเพิ่มมูลคาใหกับ

ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจดัจําหนายควรเพิม่ชองทางการจดัจําหนายและดานสงเสริมการตลาด ชมุชนยัง

ขาดความรูดานการโฆษณาประชาสัมพันธ

สรุป 
 จากผลการวิจัยพบวา 1) การดําเนินงานดานการตลาดของกลุมนํ้าพริกเกษตรกรบานแมไข                           

มีทั้งจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ทางกลุมฯ ควรตองพิจารณาถึงความสําคัญท่ีจะปรับปรุงและ

พัฒนาการดําเนินงานดานการตลาด 2) พฤติกรรมการซื้อน้ําพริกของผูบริโภค ปจจัยหลักท่ีเลือกซื้อน้ําพริก

เกษตรบานแมไข คือ สวนประกอบของนํ้าพริกที่ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีความพึงพอใจตอนํ้าพริกกลุมฯ 

ดานการตลาดมากทุกดาน ทางกลุมฯ ควรนําขอมูลที่ไดไปใชในการพิจารณารวมกับการพัฒนาศักยภาพ     

ดานการตลาดเพือ่ตอบสนองความตองการของผูบรโิภคใหเกดิความพงึพอใจสูงสดุ และ 3) แนวทางการพฒันา

ศักยภาพดานการตลาดของกลุมนํ้าพริกเกษตกรบานแมไขมีทั้งหมด 5 ดานประกอบดวย 1) ดานผลิตภัณฑ 

(Product)  2) ดานราคา (Price) 3) ดานสถานท่ี (Place)/ชองทางการจัดจําหนาย (Distribution)                            
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4) ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) และ 5) ดานบุคลากร (People) ทางกลุมฯ ควรเรงพัฒนาศักยภาพ

ดานการตลาดไปพรอมๆ กนัเพ่ือสรางความแตกตางใหกบัผลิตภัณฑสามารถแขงขันกับคูแขงขันในทองตลาด  

สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยควรศึกษาถึงผลของการนําแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

ดานการตลาดของกลุมนํ้าพริกเกษตกรบานแมไขเพ่ือเปนประโยชนตอกลุมนํ้าพริกเกษตกรบานแมไขและ

ธุรกิจของกลุมวิสาหกิจและ OTOP ตอไป และเสนอใหศึกษาถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในระบบการบริหาร

จัดการกลุมเพ่ือกลุมจะไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเกิดความแตกตางและตอบสนองกับพฤติกรรม

ของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปในปจจุบัน
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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนโดยใชหลักการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย          

เชิงคุณภาพภายใตรปูแบบของการประเมนิแบบซปิป (CIPP Model) กลุมตัวอยางสาํหรบัการวจิยัเชงิคุณภาพ

ไดแก ศิษยเกาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน 26 คน  โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง          

ตามกลุมอาชีพของศิษยเกา เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบ                           

กึง่มีโครงสราง วเิคราะหขอมูลเชงิเนือ้หาและจดักลุมโดยการสรางขอสรปุจากการจาํแนกขอมูลตามกลุมอาชีพ 

สวนประชากรสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก ศิษยเกาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จบการศึกษา         

ภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา จํานวน 73 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสอบถามแบบปลายเปดและปลายปดในสวนของแบบสอบถามปลายเปด  วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการ

วิเคราะหเน้ือหา สวนแบบสอบถามปลายปดเปนแบบมาตรประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา จุดเดนของหลักสูตรไดแกดานความทันสมัยมีการปรับตามการเปลี่ยนแปลง          

ของเทคโนโลย ีดานการจดัการเรียนการสอน อาจารยใหความเอาใจใส สอนใหรูจกัการคดิวิเคราะห นกัศกึษา

มีสวนรวมในการเรียนการสอนอยางเต็มที่ มีการเสริมประสบการณที่ดี มีทั้งทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติ 

ดานการนําไปใชสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชงานไดจริง  ดานการพัฒนาทักษะการเรียนรู มีการพัฒนา

ทักษะหลายดานท้ังการเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต การพัฒนาเว็บไซต การจัดการฐานขอมูล           
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และการใชงานกราฟก ดานคุณธรรมจริยธรรมมีการสงเสริมการทํางานเปนทีม มีการเสริมทักษะการเปน           

ผูประกอบการ สวนจุดท่ีควรพัฒนาของหลักสูตรไดแก ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกลงรายวิชาเอก              

โดยเลือกเองตามความสนใจของนักศึกษา บางรายวิชาควรปรับใหสอดคลองกับความตองการของตลาด      

เพ่ิมการฝกปฏิบัติใหมากข้ึน สวนขอเสนอแนะเพ่ิมเติมไดแก เพ่ิมช่ัวโมงการฝกประสบการณวิชาชีพ เพ่ิม    

ความเขมขนของเน้ือหาบางรายวิชา เพิ่มทักษะทางดานภาษาเอสคิวแอล เพิ่มเนื้อหาการทดสอบซอฟตแวร 

เสริมความรูดานเครือขายและเสริมทักษะการใชงานเฟรมเวิรค สวนผลการวิจัยตามกรอบของการประเมิน

แบบซิปปพบวา  ดานบริบทแวดลอมไดแก  โครงสรางและเนื้อหาหลักสูตรมีผลการประเมินอยูในระดับดี      

ดานปจจยันาํเขาประกอบดวยส่ิงสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนมีผลประเมินอยูในระดบัด ี สวนอาจารย

ประจําหลักสูตรมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก ดานกระบวนการไดแก กระบวนการเรียนการสอนมี            

ผลการประเมินอยูในระดับดี  ดานผลผลิตประกอบดวยคุณลักษณะของบัณฑิต  ดานคุณธรรมจริยธรรมมี    

ผลการประเมินอยูในระดับดมีาก สวนทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรบัผดิชอบมีผลการประเมิน

อยูในระดับดี  สวนทักษะทางปญญาการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ        

การประกอบอาชีพมีผลการประเมนิอยูในระดบัดีมาก และจากการพจิารณาผลการวจิยัทัง้ในดานจุดเดนและ

จุดท่ีควรพัฒนาพบวา  หลักสูตรมีความทันสมัยสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี             

และความตองการภาครัฐในการปรับแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0                               

โดยทิศทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนําโครงสรางของหลักสูตรเดิมมาปรับใช            

โดยการเพิม่เตมิรายวชิาดงัตอไปนี ้  รายวชิาอนิเทอรเนต็ของสรรพสิง่ รายวชิานวตักรรมดจิทิลั รายวชิาเอสควิแอล

สําหรับการรายงานและการวิเคราะห รายวิชาระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร รวมถึงปรับปรุงเน้ือหา       

ของบางรายวิชาใหสอดคลองกับความตองการในยุคปจจุบัน 

คําสําคัญ
  หลักสูตร   การพัฒนาหลักสูตร   การประเมินหลักสูตร   หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Abstract
 This research aims to study the advantages and should develop of Information Technology 

curriculum of The Far Eastern University. By using a combination of quantitative research and 

qualitative research. Under this form of assessment CIPP Model. The samples for qualitative research 

was alumni of Information Technology Department 26 people by purposive sampling use career 

group of alumni. The tools used to collect data was a semi-structured interview. Data analysis by 

using conclude the suggestion and classify by career. The population for quantitative research was 

Information Technology alumni who graduated within Thai Qualifications Framework for Higher 

Education 73 people. The tool used for data collection questionnaire were open-ended form and 
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closed-ended form. The questionnaire of open-ended form was analyzed using content analysis. 

The questionnaire of closed-ended form was Rating Scale, analyzed by mean and standard          

deviation.

 The research found that dominant features of this curriculum include: modernization adjust 

according to change of technology, The teaching and learning sections, Instructors was attentive 

and teach students to participate in learning, additional a good experience and both theory and 

practice. The implementation section can bring the knowledge to the actual deployment. The      

development section of learning skills have been developed many skills include programming, 

website design, website development, database management and graphic design. Moral and   

ethics section was encouraged as teamwork. Have increased skills as entrepreneurs. This                

curriculum have topics that should be improved as follows students choose  their majors by             

interests of students, some subjects should update by the needs of the market, increase more 

practice. The suggestions should increase the hour of practice experience, should increase the 

content of some subject, enhance the language skills of SQL, increase content of software testing, 

enhance network knowledge And the skills of using the framework tool.   The results of this research 

using the CIPP model were as follows. Context section is a structure and content of the curriculum 

it's has a good level of assessment. Inputs section are consist of the learning environment it's has 

a good level and the instructors have a very good level of assessment. Process section is a process 

of learning of curriculum it's has a good level of  assessment. Product section are consists of the 

characteristics of graduates in morality and ethics it's has a very good of assessment, the                 

characteristics of Interpersonal skills and responsibility have a good level of assessment and         

characteristics of Intellectual skill numerical analysis, communication and use of information        

technology career have a very good level of assessment. The result of the research, both in strengths 

and points of development, it was found that the curriculum is up-to-date, responsive to changing 

technology. The curriculum can develop to respond to the government needs in adjusting the          

country's development approach of Thailand 4.0. The direction of the  information technology      

curriculum development by using the structure of the original curriculum and adapted by adding 

the following courses Internet of Things, SQL for Reporting and Analysis, Enterprise Resource 

Planning Systems and adding the content of some courses in accordance with current needs.
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บทนํา
 การพัฒนาหลักสูตรจําเปนอยางยิ่งที่จะพิจารณาถึงขอมูลพื้นฐานในดานตางๆ เพื่อใหหลักสูตร            

ทีส่รางข้ึนมานัน้สมบรูณ   สามารถสนองความตองการของบคุคลและสงัคมภายใตกระบวนการของการพฒันา

หลักสูตรที่เร่ิมจากกระบวนการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานความตองการทางสังคมและเศรษฐกิจ ตามดวย

กระบวนการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรท่ีบัณฑิตทุกคนจะเปนบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและ                 

มีความรูความสามารถตอดวยกระบวนการกําหนดเน้ือหาของหลักสูตร เปนการกําหนดกรอบของเน้ือหา

รายวิชาของหลักสูตร  หลังจากนั้นคือกระบวนการนําหลักสูตรไปใชและการประเมินผลหลักสูตรเพ่ือนํา             

ผลการประเมินมาใชในการพัฒนาและปรบัปรงุหลกัสตูรอยางตอเนือ่ง   (บญุเล้ียง  ทมุทอง, 2553, 166-168 ; 

พสิณ ุ ฟองศรี, 2550, 133-136)  

 องคประกอบในการดาํเนินงานพัฒนาหลักสตูรประกอบดวย คณะกรรมการดาํเนินงานจัดทาํหลักสตูร

ศึกษาวิเคราะหสภาพของสังคมในปจจุบัน พรอมทั้งวิเคราะหหลักสูตรเดิมเพื่อนําขอมูลที่ไดมาพิจารณา        

รวมกบัขอมลูพืน้ฐานตางๆ ในการพัฒนาหลกัสตูร ปรบัปรงุแกไข แลวกาํหนดจุดประสงคใหม  องคประกอบใน

แตละสวนจะมีความสัมพันธกันและเทาเทียมกันจะขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไมได  ไดแก                 

1) การกําหนดความมุงหมายจะตองชัดเจนวา ตองใหผูเรียนในระดับนั้นมีคุณสมบัติอยางไร เมื่อกําหนด           

ความมุงหมายแลว จะไดใชเปนแนวทางในการกําหนดเน้ือหาวิชาและประสบการณในการเรียนรูตอไป             

2) การวางแผนกําหนดโครงสรางของหลักสูตรและการเลือกเน้ือหาวิชาในหลักสูตรจะตองกําหนดโครงสราง

อะไรบาง เชน จะตองใชเวลาศึกษานานเทาไหรจะตองเรียนทั้งหมดกี่หนวยกิตหรือก่ีหนวยการเรียนจึงจะ        

จบหลักสูตรได จะตองเขาเรยีนกีค่าบตอสัปดาหตอภาคเรยีน มกีารวัดและประเมนิผลอยางไร ระบบการใหคะแนน

เปนอยางไร มีวิชาใดบางที่จะตองเรียน วิชาบังคับเทาไหร และวิชาเลือกเทาไหร และวิชาเหลาน้ันประกอบ   

ไปดวยเนื้อหาอะไร มีประสบการณอะไรบาง  3) การทดลองใชหลักสูตรหรือกระบวนการเรียนการสอน            

หรือวิธีการและการจัดการเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อใหการเรียนการสอน เปนไปตามความมุงหมายของหลักสูตร

อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนจะตองจัดหาและปรับปรุงกระบวนการสอนการจัดชั้นเรียน การใชอุปกรณ            

การวัดผลและประเมนิผลและการจดักิจกรรมเสรมิทางวชิาการ ตลอดจนการสอนซอมเสรมิใหการนําหลกัสูตร

ไปใชไดเกิดประโยชนสูงสุด 4) การประเมินผลหลักสูตรเปนการประเมินคุณคาของหลักสูตรวามีคุณภาพ      

เปนอยางไร เปนกระบวนการที่ใชพิจารณาวา ความมุงหมายเปนอยางไร เนื้อหาวิชาและประสบการณตรง   

กับความมุงหมายหรือไม การเรียนการสอนมีปญหาและอุปสรรคอะไรบางและการประเมินผลเปนอยางไร  

(บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 2553, 178 – 179)



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560 261

 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน             

ไดพัฒนาขึ้นเม่ือปการศึกษา 2547 มีการปรับปรุงหลักสูตรรอบที่ 1 ในปการศึกษา 2553 และไดปรับปรุง

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2556 โดยการพัฒนาหลักสูตร

ตามแผนการพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai            

Qualifications Framework for Higher Education: TQF) และมาตรฐานสากล (Compliance to the IEEE/

ACM Computing Curricula) รวมถึงมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในดานมาตรฐานสากล        

ที่เก่ียวของและเทคโนโลยีที่เก่ียวของ รวมถึงการติดตามผลการนําหลักสูตรไปใช พรอมทั้งสรางชองทางใน  

การรบัฟงความคดิเหน็ตางๆ จากทกุฝายทีเ่กีย่วของ เชน คณาจารย นกัศกึษา ผูประกอบการภายใตปรัชญาของ

หลกัสตูรทีม่คีวามเชือ่วา  เทคโนโลยีสารสนเทศเปนกลไกสาํคญัในการประกอบอาชีพ การพฒันาคนใหสามารถ

รองรับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีจึงเปนส่ิงจําเปน ผู ที่ผ านกระบวนการพัฒนาจะสามารถกาวทัน                   

ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  และมีวัตถุประสงคของการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ                  

ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ มคีวามชํานาญรอบรูในดานการออกแบบและการพฒันาระบบสารสนเทศ รวมถึง

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน และสามารถ

นําไปประกอบอาชีพ เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอครอบครัวและตอสังคม  

โดยมีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                 

เปนลักษณะเชิงรุกที่มีศักยภาพสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับ        

การแขงขันทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ โดยการผลติบุคลากร

ทางเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่คีวามเชีย่วชาญสามารถรองรับการปฏบิตังิานในทกุองคกร สามารถพฒันาตนเอง

ใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถงึมีความเขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มีตอสังคมโดยปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

ดานมุงสูความเปนเลิศในดานการประกอบการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชภาษา (มหาวิทยาลัย  

ฟารอีสเทอรน, 2554, 125)

 ดงัน้ัน  การปรบัปรงุหลกัสูตรในรอบปการศึกษา 2561 ผูวจิยัจึงพัฒนาโครงการวจิยัการศึกษาทิศทาง

การพฒันาของหลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน โดยการศึกษาจดุเดนและจดุท่ีควร

พฒันาของหลักสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน  รวมถึงประเมนิผลความเหมาะสมของ

หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศตอไป

วัตถุประสงค
 เพือ่ศกึษาจุดเดนและจดุทีค่วรพัฒนาของหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีใชหลักการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวิจัย ดังนี้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก ศิษยเกาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่สําเร็จการศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2547 ถึงปการศึกษา 2555 ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง    

ตามกลุมอาชีพนกัศกึษา  ดงันี ้อาชพีดานโปรแกรมเมอร อาชพีดานการออกแบบ อาชพีอาจารยหรอืเจาหนาที่

อบรม อาชีพดานการดูแลระบบเครือขาย และอาชีพดานเจาของกิจการ  จํานวน 26 คน  

  1.2 ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก ศิษยเกาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี        

จบการศึกษาภายไดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2553 ถึงปการศึกษา 2555           

จํานวน 73 คน 

 2. ขอบเขตเนื้อหา

  ศกึษาจุดเดนและจดุท่ีควรพัฒนาของหลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน

และประเมินหลกัสตูรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภายใตรปูแบบของการประเมินแบบซปิป (CIPP Model) 

ดังน้ี ดานบริบทแวดลอม ไดแก โครงสรางหลักสูตร เน้ือหาหลักสูตร ปจจัยนําเขา ไดแก สิ่งสนับสนุนใน          

การจัดการเรียนการสอน อาจารยประจําหลักสูตร ดานกระบวนการ ไดแก กระบวนการเรียนการสอน               

ดานผลผลิต ไดแก คุณลักษณะของบัณฑิต  ดานคุณธรรมจริยธรรม ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ทักษะทางปญญา การวิเคราะหเชิงตัวเลข   การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    

การประกอบอาชีพ  

 3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ ไดแก แบบสัมภาษณ       

เชิงลึกแบบก่ึงมีโครงสรางเพ่ือสอบถามเก่ียวกับความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตรและเน้ือหาสอดคลอง

กับความตองการในการประกอบอาชีพ 

  3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลูในการวจิยัเชงิปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม 

ปลายเปดและปลายปด  

 4. การวิเคราะหขอมูล 

  ขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบก่ึงมีโครงสราง  วิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะห           

เนือ้หาและจัดกลุมโดยการสรางขอสรปุจากการจําแนกขอมูลตามกลุมอาชีพ สวนขอมูลทีไ่ดจากแบบสอบถาม

ปลายเปดวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาและขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายปด วิเคราะห

ขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กําหนดเกณฑในการแปลความหมายแบบการใช

ขอบเขตที่แทจริง (Exact Limits) โดยแปลคาเฉลี่ยของผลคะแนนเปนตัวช้ีวัดตามเกณฑในการวิเคราะห       

ตามแนวคิดของ เบส (Best, 1977, 190) มีรายละเอียด ดังน้ี คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด              
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คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก  คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49             

หมายถึง นอย  และ คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง นอยที่สุด

ผลการวิจัย
 1. จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาของหลักสูตร  พบวา

       1.1 จุดเดนของหลักสูตร สามารถสรุปแยกปนดานตางๆ ไดดังนี้  

               1)  ดานความทนัสมยัของหลักสูตร หลักสูตรมกีารปรบัตามการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 

ตรงตามความตองการของตลาดสามารถนาํความรูทีไ่ดมาปรับใชในชวีติจรงิไดตรงตามสายงานและตาํแหนงงาน 

                2) ดานการจัดการเรียนการสอน อาจารยใหความเอาใจใสดูแลนักศึกษา สอนใหรูจัก      

การคิดวิเคราะห  นักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอนอยางเต็มที่ มีการเสริมประสบการณทีดี  ทั้งทฤษฎี

และแนวทางการปฏิบัติ สงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูและเขาใจในรายวิชา ทั้งดานกราฟก หรือการเขียน

โปรแกรมดวยภาษาตาง ๆ

               3) ดานการนําความรูไปปรับใช  มีการสอนพื้นฐานที่ด ีสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใช

งานไดจริงทั้งในดานการพัฒนาซอฟตแวร การจัดการฐานขอมูลรวมถึงงานดานกราฟก

                           4) ดานการพัฒนาทักษะการเรียนรู  มีการพัฒนาทักษะหลายดานท้ังดานการเขียน

โปรแกรม การพัฒนาเวบ็ไซตดวยภาษาพเีอชพี  การจัดการฐานขอมูล การออกแบบเว็บไซตและการใชงานกราฟก

                           5) ดานอ่ืนๆ มีการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม การทํางานเปนทีม การเสริมทักษะเปน           

ผูประกอบการ

  1.2 จุดที่ควรพัฒนาของหลักสูตร สามารถสรุปได ดังนี้

                ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกลงรายวิชาเอกเลือกเองตามความสนใจของนักศึกษา    

บางรายวิชาควรปรับใหสอดคลองกับความตองการของตลาด เพ่ิมการปฏิบัติใหมากขึ้น  ควรเพิ่มช่ัวโมง         

การฝกประสบการณ ควรเพิ่มความเขมขนของเนื้อหาบางรายวิชา เพิ่มทักษะทางดานภาษาเอสคิวแอล และ

เนื้อหาการทดสอบซอฟตแวร ควรเสริมความรูดานเครือขายและเสริมทักษะการใชงานเฟรมเวิรค 

 2. ขอเสนอแนะในการพฒันาหลักสตูรสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  พบวา 

       โครงสรางของหลักสูตรและจํานวนหนวยกิตตามโครงสรางมีความเหมาะสม สวนขอเสนอแนะ

ของการพฒันาหลกัสตูรใหสอดคลองกบัความตองการในปจจบุนัแยกตามกลุมของการประกอบอาชพีเปนดงันี้ 

  2.1 กลุมอาชีพนักพัฒนา เชน โปรแกรมเมอร เว็บโปรแกรมเมอร โมบายโปรแกรมเมอร     

เกมสเมอร มีขอเสนอแนะใหเพิ่มเติมเนื้อหาในดาน Internet of thing, Big Data, Data Science, Object    

Oriented Programming, Web service, Representational State Transfer สําหรับเชื่อมตอ Application, 

PHP Data Object Machine Learning,  Internship, การออกรายงาน การเขียนโปรแกรมทดสอบ                   

ระบบเสริมหลักการของ Automated Testing  การดึงดาตา การดึง Service และทักษะกระบวนการคิด 
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  2.2 กลุมอาชีพนักออกแบบ เชน นักออกแบบเว็บไซต  มีขอเสนอแนะใหเพิ่มเติมเนื้อหาใน  

ดานเทคโนโลยี Front End  และ Information Graphic 

         2.3 กลุมอาชพีการสอนและการฝกอบรม เชน อาจารย เจาหนาทีอ่บรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

มีขอเสนอแนะใหเพิ่มเติมเนื้อหาในดานศึกษาเชิงพฤติกรรมของมนุษยที่มีตอเทคโนโลยี

  2.4 กลุมอาชีพดแูลเครอืขาย เชน เจาหนาทีศ่นูยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูดแูลระบบเครือขาย  

และบริหารเครือขายเจาหนาท่ีเทคนิค มีขอเสนอแนะใหเพ่ิมเติมเนื้อหาในดาน Server Management             

(การจัดการ Linux Server Configuration การตั้งคา Server รองรับการทํางาน เชน Web Server, Mail  

Server, File Server, Cloud node.js, Security)

  2.5 กลุมอาชพีเจาของกจิการ มขีอเสนอแนะใหเพิม่เตมิเนือ้หาในดานเทคโนโลยทีีเ่กีย่วของ 

กับการทําธุรกิจ Expert Excel, Planning, Macro

 3. การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละดาน    

พบวา

                   3.1 ภาพรวมผลการประเมินความเหมาะสมดานโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหา

หลักสูตร พบวา อยูในระดับท่ีเหมาะสมมาก (คาเฉล่ียเทากับ 4.2)  เมือ่พิจารณารายการประเมนิพบวา จาํนวน

หนวยกติของหลกัสตูรและรายวิชาเอกเลอืกมคีวามเหมาะสมมากกวาดานอืน่ (คาเฉลีย่เทากบั 4.3)  รองลงมา 

ไดแก ความทันสมัย  ความเหมาะสมของหลักสูตรเทียบกับเทคโนโลยีปจจุบัน และรายวิชาแกน  รายวิชาเอก               

(คาเฉล่ียเทากับ 4.2) สวนหลักสูตรตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ความเหมาะสมนอยกวาดานอืน่ 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.1)

  3.2 ภาพรวมผลการประเมินความเหมาะสมดานสิง่สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 

พบวา อยูในระดบัท่ีเหมาะสมมาก (คาเฉลีย่เทากับ 4.0) เม่ือพิจารณารายการประเมินพบวา จาํนวนหองเรยีน

มคีวามเหมาะสมมากกวาดานอืน่ (คาเฉล่ียเทากับ 4.1)  รองลงมาไดแกความเหมาะสมของสือ่และเทคโนโลยี

ทีใ่ชในการเรยีนการสอน (คาเฉลีย่เทากับ 4.0) สวนจาํนวนหองและจาํนวนเคร่ืองปฏบิตักิารและความทันสมยั

ของซอฟตแวรและอุปกรณหองปฏิบัติการมีความเหมาะสมนอยกวาดานอื่น (คาเฉลี่ยเทากับ 3.9)  

  3.3 ภาพรวมผลการประเมินความเหมาะสมดานอาจารยประจําหลักสูตร  พบวาอยูใน

ระดับท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.5) เม่ือพิจารณารายการประเมินพบวา คุณวุฒิของอาจารย

ประจําหลักสูตรมีความเหมาะสมมากกวาดานอื่น (คาเฉลี่ยเทากับ 4.6)  รองลงมาไดแก ความเหมาะสม        

ในการดแูลนกัศึกษาและการใหคาํปรกึษาของอาจารยประจาํหลกัสูตรและการสงเสรมิดานคณุธรรมจรยิธรรม 

(คาเฉลีย่เทากับ 4.5) สวนจาํนวนอาจารยประจาํหลกัสูตรมคีวามเหมาะสมนอยกวาดานอืน่ (คาเฉลีย่เทากับ 4.4) 

  3.4 ภาพรวมผลการประเมนิดานกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสตูร 

พบวา มีความเหมาะสมในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.2) เมื่อพิจารณารายการประเมิน พบวา การสงเสริม

ใหนกัศกึษาเรียนรูกระบวนการทํางานโดยการปฏิบตัจิรงิ การสงเสรมิใหนกัศกึษาคนควาหาความรูดวยตนเอง 

การสงเสรมิใหนกัศึกษาแสดงความคดิเหน็ แสดงความสามารถรวมทัง้การจัดสงนักศึกษาแขงขัน การสงเสรมิ
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ใหนักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมเติม เชน การเชิญวิทยากรมาใหความรู การสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรม       

เรียนรูดวยตนเองโดยผานกิจกรรมชมรมและกิจกรรมจากโครงการมีความเหมาะสมเทากันทุกดาน                    

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.2)  

  3.5 ภาพรวมผลการประเมินดานคุณลักษณะของบัณฑิตดานคุณธรรมจริยธรรม พบ

วามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.6) เม่ือพิจารณารายการประเมิน พบวา สิ่งที่มี

ความเหมาะสมมากที่สุดไดแก ความซื่อสัตย การเคารพสิทธิของผูอื่นและการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ             

(คาเฉลีย่เทากบั 4.8) รองลงมาไดแก ความมวีนิยัและความรับผดิชอบ การปฏบิตัติามกฏระเบียบของหนวยงาน  

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.7) รองลงมาไดแก ความขยันและอดทนและการมีมนุษยสัมพันธ การปรับตัวเขาสังคม     

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.6) สวนคุณลักษณะของบัณฑิตในการมีจิตอาสามีความเหมาะสมนอยท่ีสุด (คาเฉลี่ย   

เทากับ 4.2) แตยังอยูในระดับที่เหมาะสมมากเชนกัน 

  3.6 ภาพรวมผลการประเมินดานทักษะทางการวางแผนและการแกปญหา พบวามี    

ความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ียเทากับ 4.6) เมื่อพิจารณารายการประเมิน พบวา สิ่งท่ีมี           

ความเหมาะสมมากท่ีสุดไดแก การมีสติในการวิเคราะหสถานการณเฉพาะหนา (คาเฉลี่ยเทากับ 4.7)              

รองลงมาไดแกทกัษะการแกปญหาเฉพาะหนาและการจดัลําดบัความเหมาะสมของงาน  (คาเฉลีย่เทากบั  4.7) 

สวนทักษะการตัดสินใจโดยใชเหตุผลและความสามารถในการวางแผนการทํางานมีลําดับความเหมาะสม  

รองลงมา (คาเฉลี่ยเทากับ 4.5)    

  3.7 ภาพรวมผลการประเมนิดานทกัษะทางดานการวเิคราะหเชงิตวัเลขและการส่ือสาร 

การแกปญหาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  พบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (คาเฉลีย่เทากับ 

4.4)  เมื่อพิจารณารายการประเมินพบวา สิ่งที่มีความเหมาะสมมากที่สุดไดแก  ทักษะดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการนําเสนอขอมูล (คาเฉลี่ยเทากับ 4.7)  รองลงมาไดแก ทักษะดานการอานภาษาอังกฤษ   

และทักษะดานการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ  (คาเฉลี่ยเทากับ 4.6) สวนทักษะดานคณิตศาสตรและสถิติ    

มีความเหมาะสมนอยที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 3.9)  แตยังอยูในระดับที่เหมาะสมมากเชนกัน

  3.8 ภาพรวมผลการประเมินดานทักษะทางปญญา  พบวามีความเหมาะสมอยูใน           

ระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ียเทากับ 4.6) เมื่อพิจารณารายการประเมินพบวา สิ่งที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุด    

ไดแก การมสีตใินการวิเคราะหสถานการณเฉพาะหนา (คาเฉลีย่เทากบั 4.7) รองลงมาไดแก ทกัษะการแกปญหา

เฉพาะหนาและการจัดลําดับความเหมาะสมของงาน  (คาเฉล่ียเทากับ 4.6) สวนทักษะการตัดสินใจ                  

โดยใชเหตุผลและความสามารถในการวางแผนการทํางานมีความเหมาะสมในระดับเทากัน (คาเฉลี่ย         

เทากับ 4.5)  
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อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยทําใหทราบวา จุดเดนของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีไดแก ความทันสมัยของหลักสูตรที่สามารถนําความรูที่ไดมาปรับใชไดจริง อาจารยใหความเอาใจ

ใสดูแลนักศึกษา สอนใหรูจักการคิดวิเคราะห สงเสริมนักศึกษาใหมีสวนรวมในการเรียนการสอนอยางเต็มที่ 

มีการเสริมประสบการณทีดี มีทั้งทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติ สงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูและเขาใจใน

รายวิชาทั้งดานการพัฒนาซอฟตแวร การจัดการฐานขอมูล รวมถึงงานดานกราฟก การพัฒนาเว็บไซต             

ดวยภาษาพเีอชพ ีมกีารอบรมคณุธรรมจรยิธรรม การทาํงานเปนทมี และสงเสรมิทกัษะการเปนผูประกอบการ 

สวนจุดที่ควรพัฒนาไดแก การเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกลงรายวิชาเอกเลือกเองตามความสนใจ                   

ของนักศึกษา บางรายวิชาควรปรับใหสอดคลองกับความตองการของตลาด เพ่ิมการปฏิบัติใหมากข้ึน               

ควรเพิ่มช่ัวโมงการฝกประสบการณ ควรเพิ่มความเขมขนของเนื้อหาบางรายวิชา เพ่ิมทักษะทางดาน             

ภาษาเอสคิวแอลและเพ่ิมเนื้อหาการทดสอบซอฟตแวร ตลอดจนควรเสริมความรูดานเครือขายและ                

เสริมทักษะการใชงานเฟรมเวิรค ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง  พ .ศ .  2552 ของคณะสถิติประยุกต                                               

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตรในการพฒันาหลกัสตูรใหสอดคลองกบัความตองการของตลาดการจางงาน        

(สุภาพร  ตรีนภา, 2554, 70-71)

 ในสวนของขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพบวา โครงสราง       

ของหลักสูตรและจํานวนหนวยกิตตามโครงสรางมีความเหมาะสม สวนขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร

ใหสอดคลองกบัความตองการในปจจุบนัแยกตามกลุมในการประกอบอาชีพ มขีอเสนอแนะใหเพ่ิมเตมิเนือ้หา

ดงัตอไปนี ้ดาน Internet of thing, Big Data, Data Science, Object Oriented Programming, Web Service, 

Representational State Transfer สําหรับเชื่อมตอ Application, PHP Data Object Machine Learning,  

Internship, การออกรายงาน การเขียนโปรแกรมทดสอบระบบ เสริมหลักการของ Automated Testing            

การดึงดาตา การดึง Service และทักษะกระบวนการคิด ดานเทคโนโลยี  Front End  และ Information 

Graphic  การศึกษาเชิงพฤติกรรมของมนุษยทีมีตอเทคโนโลยี Server  Management (การจัดการ Linux 

Server Configuration การตั้งคา Server  รองรับการทํางาน เชน Web Server, Mail Server, File Server, 

Cloud node.js, Security  เทคโนโลยีทีเ่ก่ียวของกบัการทําธรุกิจ Expert  Excel, Planning, Macro ซึง่สอดคลอง

กับผลการวิจัยการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครในลกัษณะการประเมนิเนือ้หาสาระของหลกัสตูร โดยการปรับเนือ้หาของรายวิชา

ที่สอดคลองกับการนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ (ดวงใจ  เขมวิรัตน, ธานี  คงเพ็ชร, ศิริชัย สาระมนัส 

และ วิภา  จักรชัยกุล, 2555, 120) 

 ในสวนการประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรในแตละดานพบวา ผลการประเมินดานอาจารย

ประจําหลักสูตรอยูในระดับดีมาก สวนดานโครงสรางและเน้ือหาหลักสูตรดานสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนอยูในระดับดีซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุภาพร ตรีนภา  (2554) ที่พบวา ผูเรียนมีความคิดเห็น
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ตอหลักสูตรดานปจจัยเบื้องตนของหลักสูตร ไดแก การจัดการเรียนการสอนและสื่อการสอนอยูในระดับมาก

สรุป
 ผลการวิจัยพบวา จุดเดนของหลักสูตรไดแก ดานความทันสมัยมีการปรับตามการเปลี่ยนแปลง       

ของเทคโนโลย ีดานการจดัการเรียนการสอน อาจารยใหความเอาใจใส สอนใหรูจกัการคดิวิเคราะห นกัศึกษา

มสีวนรวมในการเรยีนการสอนอยางเตม็ที ่สวนจดุทีค่วรพฒันาของหลกัสตูร ไดแก ควรเปดโอกาสใหนกัศกึษา

เลือกลงรายวิชาเอกเลือกเองตามความสนใจของนกัศึกษา บางรายวิชาควรปรับใหสอดคลองกับความตองการ

ของตลาด เพิม่การฝกปฏบิตัใิหมากขึน้ สวนขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิไดแกเพิม่ชัว่โมงการฝกประสบการณวชิาชพี 

เพ่ิมความเขมขนของเน้ือหาบางรายวชิา เพ่ิมทักษะทางดานภาษาเอสควิแอล เพ่ิมเนือ้หาการทดสอบซอฟตแวร เสรมิ

ความรูดานเครือขาย และเสริมทักษะการใชงานเฟรมเวริค สาํหรบัทศิทางการพัฒนาหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรน ของรอบปการศึกษา 2561   ควรพฒันาหลกัสูตร

ใหตอบสนองตอความตองการภาครัฐในการปรับแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

โดยการนําขอเสนอแนะเก่ียวกับเนื้อหาของรายวิชาไปปรับเพิ่มเติมในหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับ               

ความตองการรวมถึงพัฒนาจุดเดนของหลักสูตรใหดีอยางตอเนื่องและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนาใหดีขึ้น              

ในดานคณุลกัษณะของบณัฑติสามารถนาํไปพัฒนาบัณฑติใหตรงตามความตองการไดอยางตอเนือ่ง รวมถึง

ปรับปรุงเนื้อหาของบางรายวิชาใหสอดคลองกับความตองการในยุคปจจุบัน
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Abstract
 This research primarily aimed to identify the problems in writing of EFL students, and to 

analyse written works with corpus linguistic analysis methods. The subjects of this research mainly 

were 27 students who registered ENG214 English Writing. The subjects were assigned to write an 

essay on the topic ‘My Special Places’ Then, all essays were scored by using the designated rubric 

criteria in Grammar Uses, Lexical Issues, Coherency and Cohesion. The score range was between 

1.0 (for the lowest performance) and 5.0 (for the highest performance) with 0.5 for increments. 

After that, the scores were analysed with SPSS, and Corpus Linguistic programmes. Moreover, the 

measurement of text readability, known as readability indices, namely, Flesch-Kincaid Grade 

Level, Gunning-Fog Score, Coleman-Liau Index, SMOG Index, and Automated Readability Index, 

was used to investigate which reading level the essays reflected. The results showed that the       

writing problems regarded to EFL of the subjects could be classified and divided into four facets: 

Grammar Uses, Lexical Issues, Writing Styles, and Practicing hours and Feedbacks from Instructors.

Keywords
 Writing Problems, Corpus Linguistics, EFL Learners, Higher Education
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ระบุปญหาในการเขียนของนักเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปน        

ภาษาตางประเทศ และ 2) วิเคราะหงานเขียนท้ังหมดดวยวิธีการทางภาษาศาสตรคลังขอมูล ตัวอยางท่ีใช    

ในการศึกษา คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ ENG 214 English Writing 

จํานวน 27 คน โดยใหเขียนความเรียงในหัวขอ “My Special Places” จากนั้นใหคะแนนงานเขียนรายบุคคล

ดวยหลักเกณฑที่กําหนดไวตามหัวขอ การใชไวยากรณ ประเด็นดานคําศัพท ความสอดคลองตอเนื่อง             

และความราบรื่นของเนื้อเรื่อง รายงานคะแนนระหวาง 1.0 คะแนน (สําหรับงานเขียนคุณภาพตํ่า) ไปจนถึง 

5.0 คะแนน (สําหรับงานเขียนคุณภาพสูง) เกณฑการเพิ่มคะแนนทีละ 0.5 คะแนน  วิเคราะหผลการเขียน  

ดวยโปรแกรม SPSS และโปรแกรมภาษาศาสตรคลังขอมูลออนไลน นอกจากนี้ทําการวิเคราะหวัดดัชนี                

ความสามารถในการอานได (Readability Index) อื่นๆ อีก 5 ดัชนี ไดแก 1) Flesch-Kincaid Grade Level 

2) Gunning-Fog Score 3) Coleman-Liau Index 4) SMOG Index และ 5) Automated Readability Index 

ผลการวิจัยพบวา ปญหาดานการเขียนของนักเรียนที่ศึกษาวิจัย สามารถแบงออกเปน 4 มิติ ไดแก                          

1) ปญหาดานการใชไวยากรณ 2) ปญหาดานคําศัพท 3) รูปแบบการเขียน และ 4) ชั่วโมงการฝกฝนและ               

การใหผลสะทอนกลับจากผูสอน

คําสําคัญ 
 ปญหาดานการเขียน    ภาษาศาสตรคลังขอมูล   ผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ

ระดับอุดมศึกษา

Introduction
 Learning English as a foreign language, as known as EFL, has been gaining more interest 

these days because of its necessary roles as lingua franca and to be in support of the fashionable 

increase of a new economy revolution 4.0 (Forman, 2016). Consequently, English skills, as well as 

other alternative languages that have potentiality in economic climate, such as Chinese, Korean, 

Spanish, or German, for example, will play an immensely necessary role, for they could lend such 

an effective tool to accessing to important data. It is interesting that when considering all four    

English skills, writing appears the most problematic of EFL students, according to the evaluation 

of students’ ability to command English language as a communicative tool (Ahmadian, Rahimi & 

Asefi, 2016 ; Cedar & Setiadia, 2016 ; Black & Nanni, 2016 ; Dueraman, 2015). It seems that EFL 

learners face some problems, of which native speakers could easily overcome, and they have been 

overlooked because not so much research has raised such issues to the public, especially in EFL 

Thai learners. Some problems are due to the confusion between the agreement of subject and verb 
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(Ferris & Roberts, 2001 ; Ferris, 2006 ; Darus & Subramaniam, 2009 ; Nayan & Jusoff, 2009).         

Others might be grammatical errors (Truscott, 1996 ; Ferris, 1999); noun uses, verb declension, 

prepositions, collocations, or syntactical errors (Schneider & McCoy, 1998 ; Watcharapunyawong 

& Usaha, 2013).

 Due to the participation of Thailand in Asean Economic Community (AEC) since 2016, it is 

inevitable, at present, that English is used as a medium language for communication among members 

of the community. Thus, all English skills are increasingly required, at least in a good commanding 

level, for new graduates going to the workplace, either in national or in international scope              

(Kirkpatrick, 2012). Furthermore, several companies also request that applicants should include 

their international proficiency test results, like TOEIC, with their résumé. Some firms will offer             

additional monetary incentive supposing the applicants prove their English skills are in a higher 

level (Panyawong-Ngam, Tangthong & Anunvrapong, 2015). Others may grant them an opportunity 

to work abroad with holiday-taking periods. These, altogether, seem probably to put the students 

who are not ready in the English skills in a difficult situation (Puengpipattrakul, Chiramanee &       

Sripetpun, 2007). It was recently reported that English skills of Thai students were classified as ‘very 

low proficiency’ at the rank of 56th out of 72 countries (Education First, 2016), this reaffirmed that 

English skills of the majority of Thai students are not in a prompt action; therefore, their future might 

be in difficulty.

 In learning to write in another language, learners’ errors are an unavoidable element, for it 

is impossible for language learners to learn or acquire a language without error-making (Dulay, 

Burt & Krashen, 1982). Corder (1978) claims that learners’ errors can disclose the methodology of 

the language employed or studied. Thus a number of studies focus on analysis of errors produced 

by second language learners for numerous purposes, for example, to reveal what learners use 

when learning a second language, to show the sources of errors which learners commit, and to 

know what the usual obstacles in EFL learning are. 

 According to a meeting of Business English Department, Faculty of Arts, The Far Eastern 

University, the most common problem about English skills among its students was found is writing. 

Moreover, a number of satisfaction letters from employers also suggested that the students of the 

Far Eastern University should have practised their writing skill more often so that their performance 

would meet the requirement of their future employers.

 Thus, this is the reason why this research aimed to investigate if there are some rooms for 

developing the writing ability of The Far Eastern University students.
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Objectives
 1. To identify the problems in writing of EFL students that most of them are still inferiority 

so that they should be corrected in order to improve their writing ability. 

 2. To analyse written works with corpus linguistic analysis methods, which can possibly 

yield some beneficial suggestions.

Significance of the Research

 In order to explore how to enable the students of The Far Eastern University to write             

effectively, writing ability of the students was evaluated to see whether there are any pitfalls, and 

to explore which areas they urgently need to be advised. 

Methodology

 1. Subjects

  The subjects of this research mainly were 27 students who registered ENG214 English 
Writing. They are the second year students who major in Business English, Faculty of Arts of           
The Far Eastern University.
 2.  Instruments
      In the current study, two research instruments were used to collect data.
  1) Students’ writing essays on the topic “My Special Places”.
  2) Vocab Trainer: Two sets of vocabulary with around one thousand words each.   
 3.  Data analysis 
      In this study, three different instruments were used to analyse data.
       1) Rubric Score Criteria (Cobb, n.d. a,b) was used for analysing the students’ writing 
in grammatical, lexical, coherency and cohesive aspects, as well as the length of the essay.
   The criteria were based on the following rubric scores: 
         5.0 = no grammatical errors found; no misspelling; the complete understanding 
of the essay is overall.
   4.5 = few grammatical errors and misspelling may be found, but having no      
significant effects upon understanding the essay.
   4.0 = some grammatical and misspelling errors may be found, and the essay 
shows a few ambiguity, however, it can be read comprehensively. 
   3.5 = grammatical and misspelling errors may affect the meaning conveyed in 
the essay in  some way.
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   3.0 = several grammatical and misspelling errors are found and affected the 
meaning in the essay. 
   2.5 = many errors of both grammar and misspelling are found and they affected 
the  understanding of the essay to some extent; some points may be difficult to understand.
        2.0 = many errors of both grammar and misspelling are found and they affected 
the  understanding of the essay to some extent; some points are hardly possible to understand due 
to the misspelling of word(s) or the repeated misuse of grammatical structures. 
        1.5 = many errors in both grammar and misspelling, including the word order, 
all of these  hinder overall the understanding of the essay; comprehension seems rather difficult 
due to several aspects: grammatical structure, misspelling, word choices, or a misuse of words. 
        1.0 = many errors in both grammar and misspelling, which hinder overall the 
understanding of the essay; comprehension seems rather impossible, look like just grouping of 
words in a random together.
  2)  Five readability indices: Flesch-Kincaid Grade Level, Gunning-Fog Score, 
Coleman-Liau Index, SMOG Index, and Automated Readability Index were used for calculating an 
overall essay to see which reading level of the essay reflects, the text quality, and detailed from 
syllables to sentences. 
  3)  Two online programmes: Frequency Analysis and Vocab Profilers (Cobb, n.d. 

a,b) were used for analysing the writing text corpus.

Procedure
 The students were assigned to write an essay on the topic ‘My Special Places,’ with which 

they feel familiar in the first period of ENG214 English Writing course. Then, all essays were scored 

by using the designated rubric criteria (Cobb, n.d. a,b) in Grammar Uses, Lexical Issues, Coherency 

and Cohesion. The score range was between 1.0 (for the lowest performance) and 5.0 (for the 

highest performance) with 0.5 for increments. This obligation was in exception to only the sub 

criterion ‘Length of Essay’. For this, the qualitative assessment of ‘satisfied’ or ‘unsatisfied’ was 

implemented, instead. 

 After that, the scores were analysed with SPSS, and Corpus Linguistic programmes. 

Moreover, the measurement of text readability, known as readability indices, namely, Flesch-Kincaid 

Grade Level, Gunning-Fog Score, Coleman-Liau Index, SMOG Index, and Automated Readability 

Index, was used to investigate which reading level the essays reflected. In addition, the text           

quality, detailed from syllables to sentences, will also be reported as well.
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 During studying this course, the students were assigned to complete Vocab Trainer, which 
were two sets of vocabulary with around one thousand words each. They had to choose the parts 
of speech and define the meaning of each word without using dictionaries to investigate what their 
vocabulary profiles may be looked like. Two online programmes, Frequency Analysis and Vocab 
Profilers (Cobb, n.d. a,b), were used to analyse the writing text corpus. These latter analyses would 

insinuate the overview of the performance of the students’ writing ability.

Results
 1. Writing Analysis with Rubric Score Criteria

  The results of students’ free writing on ‘My Special Places’ found that most of the       
students investigated had the ability in use of grammar lexical and coherency and cohesion in 
medium level (average scores are 2.69, 2.80, and 2.56, respectively). When taking Grammar Use 
and Lexical Issues into consideration, the maximum score was 4.0, which means some                       
grammatical and misspelling errors may be found, and the essay showed a little ambiguity, yet it 
could be read comprehensively, whilst the minimum score was 2.0, which means many errors of 
both grammar and misspelling were found and they affected the overall understandability of the 
essay to some extent. Misinterpretation, misimplication, and misunderstanding of the essay might 
occur due to its unclear and/or its ungrammatical structures; some points are hardly possible to be 
understood due to the misspelling of word(s) or the repeated misuse of grammatical structures. 
Coherency and cohesion appeared to be rather obvious problems for most of the students due to 
the fact that the average score was just 2.56 and nearly half of the students got around 2.0 only. 
Several students confronted the problem of developing their essays to complete their thoughts. 
 Misspelling was one of the main errors found in all essays. Supporting details were hardly 
seen in the writing works. In the same vein, discourse markers were sometimes used, but in            
unsatisfied manner. All of these defects were the main problems of the students participating in this 
research.  Regarding the length of the essay, over three-fourths were classified into ‘satisfied’ cat-
egory (77.78%), with the length between 70 to 197 words; whereas around one-fourth was               
unsatisfied (22.22%), with the length of less than 60 words. Moreover, nearly all essays showed 
undeveloped themes or topics by failing to express the main points the students would like to show 

or emphasise. 

 2. Corpus Linguistic Analysis

  All of the essays were recompiled to a homogeneous text corpus, and then analysed 
with online programmes. (Cobb, n.d. a,b).
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Table 1

Related Ratios & Indices

1. Pertaining to whole text 
Words in text (tokens) 2415.00 

Different words (types) 660.00 

Type-token ratio 0.27 

Tokens per type 3.66 

Sentences in text 171.00 

Average sentence length (words) 15.09 

StdDev 12.22 

2. Pertaining to on-list only 
Words in text (tokens) 2354.00 

Different words (types) 610.00 

Families 518.00 

Tokens per Family 4.54 

Types per Family 1.18 

3. Pertaining to cognates in *classified* on-list items only (English 1 - 11K) 
Tokens in analysis 2259.00 

Cognate with French (or with English if Latin = French) 234.00 

Non-Cognate with French (or with English if Latin = French) 2025.00 

Cognateness = (234/2259) 0.10 

COUNT INDEX (Averaged Individual Word Frequencies Approach) 

Sum of individual freqs 5,336,627,235.00 

Divided by rateable tokens 2242.00 

Mean frequency 2,380,297.61  

(SD=5,499,580.70) 

Count Index Log10
a 6.38  

(SD=15.52) 
 asmall index = higher proportion low freq items 
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 According to Table 1, if considering only pertaining to a whole text, the overall 2,415 words 
(tokens) were analysed. Of these, 660 different words (types) were recognised. The type-token 
ratio was 0.27, whilst tokens per type were 3.66. These mean that around every 100 different words 
sampled from the written works, we would find 3.66 words that belonged to the same type. This 
may be implied the limitation of lexical density of the students. In this text corpus, 171 sentences 
were recognised with the average sentence length (words) of 15.09 ± 12.22. Regarding to pertaining 
to on-list only, the results demonstrated that the words in text (words) were 2,354. Of these, 610 
different words (types) were recognised with 518 word families. Tokens per family were 4.54, 
whereas types per family were 1.18. The cognateness analysis was 0.10; this means that just only 
10% of the written words in the analysis showed that the students scarcely recognised the cognate, 
words in two or more languages having a similar meaning and spelling. The count index, Averaged 

Individual Word Frequencies Approach, log10 was 6.38.

Table 2

Measure Text Readability 

Readability Grade Level 
1. Readability Formula 
         Flesch-Kincaid Grade Level 3.9 
         Gunning-Fog Score 6.4 
         Coleman-Liau Index 8.2 
         SMOG Index 8.0 
         Automated Readability Index 2.4 

Average Grade Level 5.8 
2. Readability Formula 
         Flesch-Kincaid Reading Ease 83.2 
         Spache Score 3.8 
         New Dale-Chall Score 15.2 

3. Text Quality 
Sentences > 30 Syllables 19.0 
Sentences > 20 Syllables 56.0 
Words > 4 Syllables 10.0 
Words > 12 Letters 0 
Passive Voice Count 7.0 
Adverb Count 143.0 
Cliché Count 0 
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 Measure text readability analysis was performed and shown in Table 3. This work used five 

different kinds of readability formula, namely Flesch-Kincaid Grade Level, Gunning-Fog Score, 

Coleman-Liau Index, SMOG Index, and Automated Readability Index. The average score was 5.8, 

which approximately equals to grade 6-student level. Moreover, when considering the readability 

formula score used, namely Flesch-Kincaid Reading Ease, Spache Score, and New Dale-Chall 

Score, the scores were 83.2, 3.8, and 15.2, respectively. Regarding the text quality, it was found 

that 19 sentences appeared to have more than 30 syllables, and 56 sentences showed to have 20 

syllables. Narrowing down to a word level, it was found that 10 words with more than four syllables 

were used; there were no words with more than 12 syllables reported. Passive structure was used 

in just only seven sentences. Moreover, 143 adverbs were reported in the corpus, and no cliché 

used in the text corpus compiled from the written works. 

 About the vocabulary profile of the overall essays, it is obvious that 91.68 per cent of words 

(tokens), or 2,214 words, used by the students belonged to the category K-01. This can be visualised 

in Table 3. The most common words the students used were ‘special’ ‘home’ ‘family’ ‘like’ ‘places,’ 

for example. Approximately 3.40 per cent, or 82 words, belonged to the category K-02. The rest, 

which belonged to the category K-03 to K-20, belonged to the insignificant number. 95 per cent 

cut point of the text corpus belonged to the category K-02, which means that the overall text          

appeared fairly easy to follow and comprehend. 

Table 3
Frequency Analysis of Words Used (only the first 82 words shown in the table) 1

RANK FREQ 
COVERAGE 

WORD RANK FREQ 
COVERAGE 

WORD 
individual cumulative individual cumulative 

1 124 4.82% 4.82% I 42 10 0.39% 52.83% MAKE 

2 106 4.12% 8.94% AND 43 10 0.39% 53.22% OR 

3 96 3.73% 12.67% MY 44 10 0.39% 53.61% SO 

4 87 3.38% 16.05% THE 45 9 0.35% 53.96% AS 

5 71 2.76% 18.81% IS 46 9 0.35% 54.31% HERE 

6 66 2.57% 21.38% TO 47 9 0.35% 54.66% I'M 

7 54 2.10% 23.48% IN 48 9 0.35% 55.01% IF 

8 48 1.87% 25.35% A 49 8 0.31% 55.32% DOI 

9 37 1.44% 26.79% HAVE 50 8 0.31% 55.63% EVERY 

10 33 1.28% 28.07% BECAUSE 51 8 0.31% 55.94% FRIENDS 
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Table 3
Frequency Analysis of Words Used (only the first 82 words shown in the table)  (Continued) 1

RANK FREQ 
COVERAGE 

WORD RANK FREQ 
COVERAGE 

WORD 
individual cumulative individual cumulative 

11 33 1.28% 29.35% OF 52 8 0.31% 56.25% LIVE 

12 31 1.20% 30.55% SPECIAL 53 8 0.31% 56.56% MACAO UNIVERSITY 

13 31 1.20% 31.75% THERE 54 8 0.31% 56.87% TR 

14 29 1.13% 32.88% PLACE 55 7 0.27% 57.14% ALL 

15 29 1.13% 34.01% VERY 56 7 0.27% 57.41% CHIANG 

16 28 1.09% 35.10% PLACES 57 7 0.27% 57.68% HAS 

17 27 1.05% 36.15% NUMBER 58 7 0.27% 57.95% KRABI LANGUA 

18 25 0.97% 37.12% ARE 59 7 0.27% 58.22% GE 

19 25 0.97% 38.09% AT 60 7 0.27% 58.49% MAI 

20 24 0.93% 39.02% FOR 61 7 0.27% 58.76% MOST 

21 24 0.93% 39.95% HOME 62 7 0.27% 59.03% THEY  WATERFALL 

22 24 0.93% 40.88% LIKE 63 7 0.27% 59.30%              LL 

23 21 0.82% 41.70% THIS 64 7 0.27% 59.57% WE 

24 20 0.78% 42.48% FAMILY 65 7 0.27% 59.84% YOU 

25 20 0.78% 43.26% WAS 66 6 0.23% 60.07% ALSO 

26 20 0.78% 44.04% WITH 67 6 0.23% 60.30% BAN 

27 19 0.74% 44.78% WHEN 68 6 0.23% 60.53% FEEL 

28 18 0.70% 45.48% GO 69 6 0.23% 60.76% LOT

29 17 0.66% 46.14% ME 70 6 0.23% 60.99% NOT 

30 16 0.62% 46.76% BEAUTIFUL 71 6 0.23% 61.22% ON 

31 16 0.62% 47.38% HAPPY 72 6 0.23% 61.45% PARENTS 

32 16 0.62% 48.00% IT 73 6 0.23% 61.68% POK 

33 16 0.62% 48.62% MANY 74 6 0.23% 61.91% TRAVEL 

34 15 0.58% 49.20% GOOD 75 6 0.23% 62.14% WANT 

35 14 0.54% 49.74% TIME 76 5 0.19% 62.33% ABOUT 

36 12 0.47% 50.21% BUT 77 5 0.19% 62.52% AIR 

37 12 0.47% 50.68% LOVE 78 5 0.19% 62.71% ALWAYS 

38 12 0.47% 51.15% PEOPLE 79 5 0.19% 62.90% BEST 

39 11 0.43% 51.58% FOOD 80 5 0.19% 63.09% BIG 

40 11 0.43% 52.01% IT'S 81 5 0.19% 63.28% CAN 

41 11 0.43% 52.44% THAT 82 5 0.19% 63.47% COLD 
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Discussion 
 The student performance on the designated free writing topic ‘My Special Places’ appeared 
just rather mediocre. The majoring of them was facing with the confusion of grammatical rules. 
Consequently, almost all of the written works were rather short, undeveloped, and lexically limited, 
as well as less cohesive and fluent. Moreover, the influence of the Thai language also distracted 
the students to imitate the syntactical and stylistic uses, resulting in errors found in most works. 
This issue has been discussed in the work of Pongsiriwet, Fakhri, Obenauf, Deaton & Bower (2001) 

in terms of ‘fossilization.’

 The problems that most subjects encountered in this work can be classified the problems 
into four facets: Grammar Uses, Lexical Issues, Writing Styles, and Practising Hours. 

 1. Grammar Uses

                  1.1 The limitation of knowledge in grammar rules

       The overall knowledge of the students in terms of grammatical matters appeared 
inadequate, or did not cover all important aspects, as they should have had. Most of the students’ 
writing was influenced by Thai language grammar rules and syntaxes, which gave such                        
non-standard English writing patterns. This could be detected in 1) Subject-Verb Agreement             
2) Verb Tense 3) Parallelism 4) Collocations of words 5) Voices and 6) Discourse markers (Pongsiriwet, 
2001). The possible solution to such problems may be that it is obligatory and essential that most 
of the students consult or review the grammatical lessons in all aspects; consequently, they could 
then use these rules in their own writing with ease (Truscott, 1996 ; Ferris, 1999). The repeated 
practice with feedback from the instructor could help them the most. (Brabeck, Jeffrey & Fry, 2009).
 1.2 The limitation of exposure hours to English media: novels, newspaper, magazine,        

Internet articles/essays, or other online social media 

  In order to be congruent with the new era of information that each person could access 
to news and information all the time with comfortable and supporting devices, students should be 
able to employ their own entire device as an educational enhancing tool. In this case, it will increase 
their inputs of English language uses of grammatical patterns and styles. Then, they could imitate 
and learn how to use them in their own free style, similar to what native speakers could do. Students 
should get the most use of accessible media nowadays, such as Facebook, Twitter, or any other 
online articles, news, or magazines. As a result their English manipulation may go further because 
this potentially increases their exposure time to good examples of English language. When their 
familiarity with these features of the language reaches a crystallisation point, they will adeptly       

possess a command of the language as they desire (Chen & Chung, 2008 ; Thornton & Houser, 

2005 ; Stockwell, 2007). 
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 2.  Lexical Issues

  2.1 The limitation of understanding the parts of speech 
   This problem is due to a lack of realisation of how important the parts of speech 
are. This, in view of writing, causes the problem to the extent that they do not know how to combine 
words appropriately, or even know how to do, but they still show some flaws in combination because 
of their assumption to Thai language, which differs from one another definitely. The solution to this 
problem is that students should learn all of these together: how a word was spelt, to what parts of 
speech it belongs, and what meanings the word could convey in different connotations. In addition, 
a study of word family relationship will enhance students’ ability to use the word more mastery as 

well (Kittigosin & Phoocharoensil, 2015 ; Khamkhien & Kanoksilapatham, 2015). 

  2.2 The limitation of word formation: Prefixes and Suffixes
   The study of prefixes and suffixed will provide such essential knowledge              
background for students. This will help them learn how to form words, and change parts of speech 
of words: all of which are required to be applied in a good writing. More than 80 per cent of words 
in English have been borrowed or have originated from Latin and Greek. Consequently, putting 
more effort to learn the prefixes and suffixes of Latin and Greek would provide such beneficial 

background to write good essays. 

  2.3 The limitation of word order due to parts of speech’s prerequisite understanding
   Tseng (2016) has studied the error types of EFL writers and found that the problem 
was due to a lack of good understanding of parts of speech, resulting in placing words in a wrong 
order, or not collocating with words of their counterparts. The students can use the application of 
online dictionaries or online corpora databases which give more examples of how words can be 

used; they can also learn the word combination in collocations. 

  2.4 The limitation of vocabulary levels that are frequently used, hierarchically categorised 
by Tom Cobb
   Luo & Liao (2015) suggests the use of corpora for error correction in EFL learners’ 
writing. This method is worth trying to use with Thai EFL students because the programme                   
will analyse and point out the weakness in view of vocabulary statistically (Yoon & Hirvela, 2004). 
If such these applicable to the students in the research, their writing ability will much be improved.
  2.5 The limitation of recognition and recall of vocabulary to use as desire
   Phoocharoensil (2016) investigated grammatical and lexical errors in                         
low- proficiency Thai graduate students’ writing and found that most of them were because of their 

limitation of recognition and recall of vocabulary to use as desire. 
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 3.  Writing Styles

  3.1 The limitation of styles in writing
         Ghanbari, Dehghani & Shamsaddini (2016) investigated the use of discourse 
markers in academic and non-academic writing. They found that most problems were due to the 
fact that students’ lack understanding to manipulate discourse markers effectively. Some tried to 
use them too much that it seemed to be a drawback because the essay looked awkward and 
clumsy. Others placed them in an improper position, resulting in ambiguity of meanings. 

  3.2 The limitation of fluency in employing the writing styles in their own works
   Phuket & Othman (2015) conducted the research to understand EFL students’ 
errors in writing. They found that students often used their own unorganised thoughts to write 
every genre of works. This exactly seemed to be wrong and out of topic because of their limitation 
of competency in employing the writing styles in their own works. Reading much more from              
authoritative sources may help improve their writing.
 4. Practising Hours and Feedbacks from Instructors
  4.1 The uneasiness of using English after class and feedbacks
   Vibulphol (2016) investigated students’ motivation and learning and teachers’ 
motivational strategies in English classrooms in Thailand and suggested that students should more 
often practise English skills in their everyday lives. Moreover, another factor, feedbacks from          
instructors, might also play a significant role in student’s writing development (Bitchener, Young & 
Cameron, 2005). Effective continual feedbacks to students who show a lack of errors enhance the 
most rapid progress of their works. (Guénette, 2007).
  4.2  A learning effect of making fun of learners who are during in progress of practice 
   This can cause most of the learners are on the verge of indifference, which         
appears to be a self-protection mechanism to avoid social rejection, to practise English trial-and-
error method. Some students have to cope with such problems and they do not want to be               
rejected from the group. They might feel insecure to be different from their peers, in all manners. 
Thus, if many of their peers incline to consider that practising English all the time, or even in a man-
ner of imitating native speakers, is a show-off performance, it is somewhat difficult to change their 
fixed mindset to the growth mindset, which seem pretty more appropriate, to develop necessary skills 
of English or other potentially alternative Indo-European languages, like German, French, Spanish, 
or Italian. (Wang & Rajprasit, 2015 ; Weerachairattana & Wannaruk, 2016 ; McDonough, Crawford 
& De Vleeschauwer, 2016)
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  4.3 Cultivation of the willingness habit in English learning
   Another mindset is they have to hold their ground in persisting to use English 
every day. Motivation may most likely play an important role in such view. This would spur their 
stamina to the infinity in learning English language (Fujiwara, 2015). It may be viewed because of 
psychological effects: if one knows how important the skill is, one will keep focus stayed for a 
longer interval. Another suggestion is that they have to practise English, whichever approach they 

could, day in and day out.

Conclusion and Further Studies
 All of these points of view may shed some light on how to improve students’ ability in        
writing and correct their works. Four key problems, namely, Grammar Uses, Lexical Issues, Writing 
Styles, and Practising Hours and Feedbacks from Instructors, were represented as the most       
problematic issues to focus. Of these, Grammar Uses and Lexical Issues appeared to be the 
chronic obstacle for most of the students participating in this research, Writing Styles, Practising 
Hours and Feedbacks from Instructors were other enhancing factors that could effectively help 
students to achieve their goal the most. 
 From this research, Grammar Uses and Lexical Issues were the only inclination of the 
students’ performance. Thus, there need to be further research in depth to reaffirm the assumptions 
concerning the students’ problems about such topics. In addition, the levelled vocabulary should 
individually be tested to see their vocabulary profile. Grammar Uses in detailed topics should also 
be examined to see in which topic of syntactic errors they often made.  If these errors have been 
corrected in time and continuously, this will pave the way for the students to their English ability 
improvement, which seems much more necessary to the next advanced level.
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บทคัดยอ
  การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ         

คุรุสภาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและผูใชบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในปการศึกษา 2559  จํานวน 322 คน เคร่ืองมือท่ีใชใน      

การวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และ   

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ การประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐาน

วิชาชีพของคุรุสภาในสวนของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาโดยรวมทั้ง 13 ดาน เห็นวานักศึกษามีความรู                

ตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา คาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดาน พบวา            

ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ คอื ความรูดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รองลงมา

ความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ และความรูดานการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา      

สําหรับการประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ในสวนของผูใชบัณฑิต 

โดยรวมท้ัง 13 ดาน เห็นวานักศึกษามคีวามรูตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของครุสุภา คาเฉลีย่อยูในระดบัมาก   
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เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ คือ ความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และ                

จรรยาบรรณ รองลงมา คอื ความรูดานการปฏิบตักิารสอนในสถานศกึษาในสาขาวชิาเฉพาะ และดานจติวทิยา

สําหรับครู

คําสําคัญ
  มาตรฐานวิชาชีพ    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

Abstract
  This research was to evaluate knowledge of students in according to professional standards 

of teachers’ performance graduate diploma program in teaching profession, Faculty of Education, 

The Far Eastern University. The group included 322 graduates and graduate users of graduate 

diploma program in teaching profession, 2015 academic year. The research instrument was a 

questionnaire with the set of rating scales of 1-5. The data analysis mean and standard deviation. 

The study concluded that evaluation knowledge of students in according to professional standard 

of teachers’ performance in parts of Graduate standard from covering 13 aspects, had the mean 

score at most level, namely, contents of innovation and information technology education, contents 

of moral and ethics , and contents of the practice teaching in academic respectively. Another part 

is evaluation knowledge of students in according to professional standard of teachers’ performance 

in part of graduate users from covering 13 aspects, had the mean score at most level, namely, 

contents of moral and ethics, contents of the practice teaching in academic, and psychology for 

teachers.

Keywords
  Professional Standards,  Teachers' Performance Graduate Diploma Program in Teaching 

Profession

บทนํา
  การศึกษาถือเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนามนุษย ซึ่งการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนั้น ปจจัย            

ที่มีอิทธิพลสําคัญที่สุดปจจัยหน่ึง คือ ครู กลาวคือ ครู จะตองมีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษา            

แหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, 4) สําหรับวิชาชีพทางการศึกษา     

เปนวิชาชีพช้ันสูงตองอาศยัความรูความชาํนาญเปนการเฉพาะไมซํา้ซอนกับวิชาชีพอ่ืน   ตลอดจนเปนวิชาชีพ

ทีม่ผีลกระทบตอผูรบับรกิารและสาธารณะชนโดยตรง วชิาชพีทางการศกึษาจงึตองมกีารควบคมุการประกอบ
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วิชาชีพเปนพิเศษ เพราะฉะนั้นผูที่จะเขาสูวิชาชีพจึงตองผานการศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติใหมี   

ความรู ความชํานาญเปนระยะเวลายาวนานพอสมควรเพื่อใหสามารถประกอบวิชาชีพไดดวยวิธีการ               

แหงปญญา (Intellectual Method) มอีสิระในการใชวชิาชพีตามมาตรฐานวชิาชพี (Professional Autonomy) 

และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional Ethics) โดยมีสถาบันวิชาชีพ (Professional Institution) หรือ      

องคกรวิชาชีพ (Professional Organization) เปนแหลงในการสรางสรรคจรรโลงวิชาชีพ นอกจากบทบาท     

ดังกลาวแลว ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษายังมีบทบาทสําคัญตอสังคมและความกาวหนาของประเทศ       

ดังนี้  1) สรางพลเมืองดีของประเทศ โดยการใหการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะทําใหประชาชนเปนพลเมืองตามที่

ประเทศชาติตองการ 2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

3) สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติจากคนรุนหน่ึงไปอีกรุนหน่ึงใหมีการรักษาความเปนชาติ          

ไวอยางมั่นคงยาวนาน

  ดงันัน้ ขอบงัคบัครุสุภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 จงึไดกาํหนด

คณุลักษณะและคณุภาพท่ีพงึประสงคในการประกอบวิชาชพีทางการศึกษาทีผู่ประกอบวิชาชพีทางการศึกษา

ตองประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยกําหนด

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาไว 3 ดาน ประกอบดวยมาตรฐานดานความรูและประสบการณวิชาชีพครู 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 

2550, 1) ดังที่กลาวมานั้นจะเห็นไดวามาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพถือเปนหลักเกณฑสําคัญ    

ในการสรางหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเพ่ือท่ีจะผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ

ทางการศึกษาที่คุรุสภากําหนด  ตลอดจนเจตคติที่ดีที่มีตอวิชาชีพซ่ึงบุคคลใดท่ีตองการประกอบวิชาชีพ    

ทางการศกึษากต็องเปนผูทีม่เีจตคติทีด่แีละมแีรงจูงใจใฝสมัฤทธิท์ีด่ใีนการทีจ่ะเลอืก หรือกําหนดพฤติกรรมและ        

เปาหมายที่ดีซึ่งพฤติกรรมและทัศนคติเปนตัวแปรสําคัญมาก เพราะเปนส่ิงท่ีชวยผลักดันใหนักศึกษามี        

ความมานะพยายาม มีความอดทนที่จะเอาชนะตออุปสรรคเพื่อบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งเอาไว และ

พยายามทําสิง่ตาง ๆ  ใหเหมาะสมตอการศึกษาในมหาวทิยาลยั การจดัการศึกษาหลักสตูรประกาศนยีบตัรบัณฑติ

สาขาวิชาชีพครู มีวัตถุประสงคในการผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงท่ีมีความลุมลึกในศาสตร                  

ของตน ในขณะเดียวกันก็ตองสามารถนําความรูและความสามารถของตนไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนาและ

การแกปญหาในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการศึกษาระดับน้ีจึงตองมีหลักสูตรที่ดียืดหยุนและ   

มีการพัฒนาใหเหมาะสมกับริบทของวิชาชีพอยูตลอดเวลา

  นอกจากนี ้ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 มาตรา 81 ยงัไดกาํหนดใหภาครัฐ

ตองจัดการศึกษา การอบรม และการสนับสนุนใหเอกชนเขามาชวยจัดการศึกษา การอบรมใหเกิดความรู         

คูคุณธรรม ตลอดจนจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ เพ่ือปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับ      

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยใน

ศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและ
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สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมของชาติทําใหมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ             

พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เพื่อเปนกฎหมายแมบทในการบริหารและจัดการศึกษา

อบรมใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษา         

แหงชาต ิพ.ศ. 2542  ไดกาํหนดแนวทางในการดาํเนนิงานกํากับ ดแูล รกัษา และพฒันาวชิาชพีทางการศึกษา

โดยกําหนดในมาตรา 53 ใหมีองคกรวิชาชีพครูผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษามีฐานะเปน      

องคกรอสิระภายใตการบรหิารของสภาวิชาชพีในกํากับของกระทรวง มอีาํนาจหนาท่ีในการกําหนดมาตราฐาน

วชิาชีพ ออกและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ กาํกับดูแลและการปฏบิตัติามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

รวมท้ังการพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา เพราะฉะนั้นเพื่อใหครู ผูบริหาร

สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการศึกษาของ

ชาติ เปนผูมีความรู ความสามารถ และทักษะอยางสูงในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ        

ประพฤติปฎิบตัตินตามจรรยาบรรณของวชิาชพีจึงมีการตราพระราชบญัญัตสิภาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2546 ใหเปนกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กําหนดใหมีสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเรียกวา คุรุสภา มีอํานาจหนาท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพออกและเพิกถอนใบอนุญาต        

ประกอบวิชาชีพ และกาํหนดใหวชิาชีพทางการศึกษาเปนวชิาชีพควบคุม ประกอบดวยวิชาชีพครู วชิาชีพผูบรหิาร     

สถานศึกษา วิชาชีพผูบริหารการศึกษา วิชาชีพควบคุมอ่ืนตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหวิชาชีพทาง  

การศึกษาเปนวิชาชีพควบคุมจะเปนหลักประกันและคุมครองใหผูรับบริการทางการศึกษาไดรับการศึกษา

อยางมคีณุภาพรวมทัง้จะเปนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวชิาชพีใหสงูข้ึน (สาํนักงานเลขธกิารคุรสุภา, 2553) 

  โดยจะเหน็ไดจากในปจจบุนัสถานศกึษาตาง ๆ  ตัง้แตระดับประถมศกึษาจนถึงอดุมศึกษาไดดาํเนินการ

ใหผู ที่มีวุฒิทางการศึกษาขั้นตํ่าระดับปริญญาตรีและปริญญาสาขาอ่ืนที่มิใช ทางการศึกษาหรือ                

ครุศาสตร/ศกึษาศาสตรทาํหนาท่ีสอนนกัเรียน นสิติ นกัศึกษามาเปนเวลานานพอสมควร และดวยสภาพสงัคม

ที่เปล่ียนไป การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพนั้น ตองพัฒนาองคประกอบทางดานการศึกษาใหเปนไป          

อยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผูสอนมีบทบาทสําคัญตอสังคมและความเจริญกาวหนาของประเทศ จึงตอง

อาศัยความรูความชํานาญเปนการเฉพาะ คุรุสภาจึงไดมีพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2546 เพื่อกําหนดเปนมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนั้นบุคลากรทางการศึกษาไมวาจะ

ทําหนาท่ีสอนในสถาบันใดหรือระดับใด จําเปนตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 44(2) ซึ่งกําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพควบคุม             

ตองมีคุณสมบตัิโดยมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเทาหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 

  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปดสอนทั้งระดับปริญญาตรี

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท  โดยทุกหลักสูตรที่เปดทําการจัดการเรียนการสอนไดรับ

การรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานคณะการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และไดรับการรับรองจาก        

การประเมินคุณภาพการศกึษาภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 

แลว โดยเฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ      
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ทางดานการศึกษาซึ่งมีประสบการณดานการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศมามากกวา 20 ป ที่พรอม   
จะใหความรูดานวิชาชีพครู 
  ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยเห็นวาหลังจากท่ีผูเรียนสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต     
สาขาวชิาชีพครูไปแลว  มกีารพัฒนาเพิม่ข้ึนมากนอยเพียงใด ตามสมรรถนะมาตรวิชาชีพของครุสุภาโดยศึกษา
ขอมูลทั้งในสวนเอกสารที่เกี่ยวของและสวนของขอมูลจากบัณฑิตและผูใชบันฑิตเปนสําคัญ ทั้งนี้จะไดนํา        
ผลสรุปท่ีไดไปพัฒนาและปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวชิาชพีครู   
ใหสอดคลองกับตามสมรรถนะมาตรฐานวชิาชีพของคุรสุภาเพ่ือการจัดการศึกษาใหมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
ในโอกาสตอไป

วัตถุประสงค
  เพ่ือประเมนิความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐานวชิาชีพคุรสุภาของหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

วิธีการวิจัย 
  1. ประชากร  
   ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ  
   1.1 บณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีคร ูในปการศกึษา  
2559 จํานวน 161 คน
   1.2  ผูใชบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ในปการศึกษา 2559 จํานวน 161 คน 
  2. เครื่องที่ใชในการวิจัย 
   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการประเมินความรูของนักศึกษาตาม 
สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา แบงออกเปน 2 ชุด ประกอบดวย 
   2.1 ชุดที่ 1  แบบสอบถามสําหรับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  

สาขาวิชาชีพครู ในปการศึกษา 2559
    ตอนที่ 1  การประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
    ตอนที่ 2  ขอเสนอแนะอ่ืน ในการประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภาเปนแบบปลายเปด (Open-Ended Questionnaires) 
   2.2 ชดุท่ี 2  แบบสอบถามสาํหรบั ผูใชบณัฑิตท่ีสาํเรจ็การศกึษาหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบณัฑิต 
สาขาวิชาชีพครู ในปการศึกษา 2559
    ตอนที่ 1  การประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
    ตอนที่ 2  ขอเสนอแนะอ่ืน ในการประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภาเปนแบบปลายเปด (Open-Ended Questionnaires) 
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  3. การเก็บรวบรวมขอมูล

   คณะผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามตามขั้นตอนดังนี้

   3.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไปยังผูบริหารกลุมฯ และผูบริหาร

สถานศึกษาเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

   3.2 ผู วิจัยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชสอบถาม โดยขอความรวมมือในการ                  

ตอบแบบสอบถามจากผูใชบณัฑติในสถานศกึษาและบณัฑติหลักสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีครู

ปการศึกษา 2559

   3.3 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติตอไป

  4.   สถิติที่ใชในการวิเคราะห

   การวิเคราะหคาเฉลี่ย บรรยายแบบพรรณนาการประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะ

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จะใชการประมาณคา 5 ระดับตามมาตราสวนประมาณคา ไดแก นอยที่สุด     

นอย  ปานกลาง มาก และมากที่สุด โดยกําหนดคาคะแนนเปน 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ จากนั้นนํา      

คะแนนท่ีไดมาหาคะแนนเฉล่ียโดยกาํหนดเกณฑในการแปลผลการประเมินการใหคาคะแนน โดยกําหนดเกณฑ     

ดงัน้ี คะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00  หมายถึง  มากทีส่ดุ  คะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถงึ   มาก   คะแนนเฉล่ีย 

2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง  1.51 – 2.50 หมายถึง  นอย  และคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง                  

นอยที่สุด

ผลการวิจัย
  ระดับการประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาไดดําเนินการ

วิเคราะหและนําเสนอขอมูลตามลําดับขั้น ดังนี้
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ตารางที่ 1 

ระดบัการประเมนิความรูของนกัศกึษาตามสมรรถนะมาตรฐานวชิาชพีของครุสุภาของบณัฑติและผูใชบณัฑติ

ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559

 
  

 S.D.   S.D.  

1.  4.66 0.49 
 

4.51 0.52  

2.  4.65 0.48 
 

4.43 0.56  

3.  4.49 0.51  4.44 0.54  

4.  4.63 0.50 
 

4.53 0.53  

5.  4.52 0.55 
 

4.38 0.56  

6.  4.63 0.49 
 

4.51 0.54  

7.  4.56 0.50 
 

4.45 0.59  

8.  4.72 0.46 
 

4.48 0.55  

9.  4.62 0.49 
 

4.48 0.51  

10.  4.50 0.57 
 

4.44 0.53  

11.    4.69 0.50 
 

4.64 0.48  

12.  4.67 0.48 
 

4.50 0.54  

13. 

 
4.66 0.48 

 
4.60 0.50  

 4.62 0.50  4.49 0.53  
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  จากตารางท่ี 1 พบวาการประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน                   

ในสวนของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูในปการศึกษา 2559       

โดยรวมเห็นวานักศึกษามีความรูตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย 4.62, S.D. 0.50)  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ในการประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะ

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาโดยเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ คือ ความรูดานนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (คาเฉลีย่ 4.72, S.D. 0.46) รองลงมาความรูดานคณุธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ (คาเฉลี่ย 4.69, S.D. 0.50)  และความรูดานการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (คาเฉลี่ย 

4.67, S.D. 0.48) 

  สาํหรบัผูใชบณัฑติ ทีส่าํเรจ็การศึกษาหลักสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชพีครใูนปการศึกษา 

2559  โดยรวมเห็นวานักศึกษามีความรูตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 4.49 , S.D. 0.53)  เมื่อพิจารณารายดานพบวา ในการประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะ

มาตรฐานวชิาชพีของครุสุภา โดยเรยีงลาํดับดานทีม่คีาเฉล่ียสูงสุด 3 ลาํดับ คอื ความรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณ (คาเฉลี่ย 4.64, S.D. 0.48) รองลงมาความรูดานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                 

ในสาขาวิชาเฉพาะ (คาเฉลี่ย 4.60, S.D. 0.50)  และดานจิตวิทยาสําหรับครู (คาเฉลี่ย 4.53, S.D. 0.53)

อภิปรายผลการวิจัย
  บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในปการศึกษา 2559        

มีความตระหนักและใหความสําคัญในในเร่ืองของการประยุกตใชสื่อและประเมินส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร และนําไปประยุกตใชในกระบวนการ     

จัดการเรียนการสอนสงสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยนวัตกรรมเอง เพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองได             

ตามศักยภาพอยางเต็มที่และเต็มความสามารถทันตอยุคเหตุการณปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ

กาญจนา  คณุานรุกัษ (2543) กลาววา  หลักสตูรเปนโครงการหรือแผนหรือขอกาํหนดอันประกอบดวยหลักการ  

จุดมุงหมายโครงสรางกิจกรรมและวัสดุอุปกรณตาง ๆ ตลอดจนสื่อ-เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะนํามาใช            

ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูความสามารถโดยสงเสริมใหเกิดเอกกัตบุคคล

พัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตนเองและรวมถึงลําดับของประสบการณที่จะกอใหเกิดการเรียนรูสะสม              

ที่จะชวยใหผูเรียนรูจักแปลความคิดไปสูการปฏิบัติชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จการเรียนรูดวยตนเอง        

มีชีวิตอยูในสังคมที่ดี รองลงมา คือ ความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ไดแก มีการปฏิบัติตน

เปนแบบอยางท่ีดมีาก มจีติสาํนกึสาธารณะ และเสยีสละใหสงัคม มกีารปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

ซึง่สอดคลองกบัจดุมุงหมายของหลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพคร ูมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน 

(2556) ทีก่ลาวไววา  “การสรางครคูณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตองผานกระบวนการเรียนรูและการปฏิบตั”ิ 

ตามวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการศึกษา มีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) เปนผูที่มีความรูในสาขาวิชาทางการศึกษา 
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มีความสามารถและมีคุณธรรม พรอมที่จะประกอบอาชีพครูไดอยางมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู 2) เปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรท่ีทําใหผูเรียนเกิด  

ความใฝรู มีคุณธรรม อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  3) เปนผูใฝรู ใฝเรียนและมีคุณลักษณะเปนผูนําทาง

วชิาการ  4) สามารถประยกุตเทคโนโลยเีพ่ือพัฒนาตนและพัฒนางานในหนาท่ีครูไดอยางมปีระสิทธิภาพ และ 

5) เปนผูมคีวามสามารถคดิเปน ทาํเปน แกปญหาเปน มสีมรรถนะตามมาตรฐานความรูวชิาชพีคร ู (มหาวทิยาลัย

ฟารอีสเทอรน, 2556) รองลงมาคือ ความรูดานการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไดแกมีการจัดทํา    

แผนการจัดการเรียนรูเพือ่จดุประสงคการสอนท่ีหลากหลาย มคีวามสามารถในการสอน การออกแบบทดสอบ 

การวัดและประเมินผลผูเรียน ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือหาเนื้อหารายละเอียดที่จะนําไปสอน      

ใหผูเรียนเกิดความเขาใจและบรรลุวัตถุประสงคในรายวิชาท่ีไดกําหนดไวซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุมิตร  

คณุานกุร (2533) ทีว่า  กระบวนการพัฒนาหลกัสูตรจะตองประกอบดวยกจิกรรม 5 ประการ คอื  1) การกําหนด

วัตถุประสงคของหลักสูตรโดยหลักสูตรแตละหลักสูตรจะตองมีจุดมุ งหมายที่แสดงถึงเอกลักษณและ

วตัถุประสงคทีแ่ตกตางกนัออกไป  จดุมุงหมายของหลักสตูรแตละระดับควรสอดคลองและสงเสรมิจุดมุงหมาย

ของการศึกษาในระดบัชาติ  กจิกรรมแรกน้ีเปนความพยายามท่ีจะหาคาํตอบตอคาํถามทีว่า “จะใหการศึกษาไป 

เพ่ืออะไร”  ซึ่งผูพัฒนาหลักสูตรจะตอบคําถามนี้ไดก็ตอเม่ือไดทําการสํารวจและวิจัยขอมูลดานตาง ๆ                 

ทั้งท่ีเก่ียวกับสังคมและผูเรียนมาแลว  2) การเลือกการจัดเน้ือหาและกิจกรรมในข้ันท่ีสองของการพัฒนา 

หลักสูตรคือ การเลอืกสรรวชิาความรูและประสบการณตาง ๆ  ทีค่าดวาจะชวยใหผูเรียนพัฒนาไปสูจดุมุงหมาย

ที่กําหนดไว  นอกจากนี้ยังตองพิจารณาดวยวาเนื้อหาสาระอะไรควรนําไปสอนกอนหรือหลัง เพ่ือใหผูเรียน

สามารถเรียนรูและพัฒนาไปไดอยางมีผลสัมฤทธิ์สูงสุด  3) การนําหลักสูตรไปปฏิบัติ หมายถึงการที่ผูบริหาร

สถานศึกษาและผูสอนนาํเอาโครงการของหลกัสตูรท่ีเปนรปูเลมไปปฏิบตัใิหเกดิผล    หวัใจของการนําหลักสตูร

ไปปฏิบัติคือ  การสอนและบุคคลท่ีมีความสําคัญที่สุดในข้ันนี้ คือ ผูสอน 4) การประเมินผลหลักสูตรเปน         

การคนหาคําตอบวา  หลักสูตรสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคหรือไม  มากนอยเพียงไร และอะไร   

เปนสาเหตกุารประเมิน หลักสูตรครอบคลุมไปถงึการพจิารณา  ขัน้ตอนทัง้สามขัน้ คอื การกาํหนดวตัถุประสงค

การเลอืกและการจดัเนือ้หาและกจิกรรมและการนําหลักสูตรไปใชเพ่ือหาขอบกพรอง  5) การปรบัปรงุหลกัสูตร

กระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรมีลักษณะเปนวัฏจักรเร่ิมตนดวยการกําหนดวัตถุประสงคเลือกและ          

จัดเนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงค  นําหลักสูตรไปปฏิบัติใหเกิดผลตามที่ตั้งวัตถุประสงคไว 

ประเมินผลหาขอบกพรองของกระบวนการนี้ และนําผลที่ไดไปปรับปรุงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร                

จึงเร่ิมตนดวยกระบวนการ และขั้นตอนเดิมอีก คือ ปรับปรุงวัตถุประสงค  เมื่อวัตถุประสงคเปล่ียนไป  

กระบวนการที่เหลือจะเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองรับกันจนถึงการประเมินผลหลักสูตร และนําเอาขอมูล              

ที่ไดจากการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งหนึ่งเปนวัฏจักรเวียนตอเนื่องกัน สําหรับผูใชบัณฑิตที่สําเร็จ

การศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบัณฑติ สาขาวิชาชีพครู ในปการศกึษา 2559  มคีวามเหน็วา  จากทีบ่ณัฑติ

ไดรบัการพัฒนาในหลกัสูตรดงักลาวแลวจนสาํเรจ็การศึกษา บณัฑิตมีการพฒันาพฤตกิรรมและมีความม่ันใจ

ในอาชีพครูมากย่ิงข้ึน และสามารถนําเอาความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ไปประยุกต            
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ใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม อาทิ การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกลูกศิษยและเพ่ือนรวมงาน      

มากขึน้ มจีติสาธารณะและเสียสละใหสงัคมโดยไมหวงัส่ิงตอบแทน ตลอดจนมีการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

(2556) ที่กลาวไววา “การสรางครูคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตองผานกระบวนการเรียนรูและการปฏิบัติ” 

ตามวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการศึกษา รองลงมา คือความรูดานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน      

สาขาวิชาเฉพาะ ไดแก  มคีวามสามารถในการจดัการเรียนรูในสาขาวชิาเอกมีความสามารถประเมิน ปรับปรุง 

และศึกษาวิจยัเพือ่พฒันาผูเรยีน มคีวามสามารถในการปฏบิตังิานอ่ืนทีไ่ดรบัมอบหมายไดอยางมปีระสิทธภิาพ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ วินัย ไชยวงคญาติ (2555) ไดทําการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบสาระความรู         

สาระการฝกทกัษะ สมรรถนะระหวางกอนเขาศกึษาและหลงัศกึษาของผูเรยีนหลักสตูรประกาศนียบตัรบัณฑติ 

สาขาวิชาชีพครู  และเพื่อวัดระดับเจตคติที่มีตอวิชาชีพครู  สรุปผลการวิจัยไดวาหลังการศึกษากลุมตัวอยาง

มีความรูและสมรรถนะเพิ่มขึ้นในดานการพัฒนาหลักสูตรมากที่สุด ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน  สวนมาตรฐานความรูดานภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครูที่มีความแตกตางคาเฉล่ีย   

นอยที่สุดตองปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซ่ึงสอดคลองกับ          

แนวคดิของกาญจนา  คณุานุรกัษ (2543) กลาววาหลักสตูรเปนโครงการหรือแผนหรือขอกาํหนดอันประกอบดวย

หลักการ  จุดมุงหมาย  โครงสรางกิจกรรม และวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ในการจัดการเรียนการสอนที่จะพัฒนา     

ผูเรียนใหเกิดความรูความสามารถโดยสงเสริมใหเอกกัตบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตนเองและ      

รวมถึงลําดับของประสบการณที่จะกอใหเกิดการเรียนรูสะสมที่จะชวยใหผู เรียนรู จักแปลความคิด                           

ไปสูการปฏิบัติชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรูดวยตนเอง มีชีวิตอยูในสังคมที่ดี

สรุป
  จากผลการศึกษาสรุปไดวา  การประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ            

ของคุรุสภา  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน มีผลการประเมิน          

การพัฒนาอยูในระดับมากที่สุด มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสอดคลองตามสมรรถนะ

มาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภาไดกําหนดไวอยางครบถวน โดยผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําเอาความรู               

ทีไ่ดรบัไปพฒันาการปฏิบตังิานของตนเองใหเกดิประสิทธภิาพมากย่ิงขึน้ แตกย็งัมบีางสวนทีม่คีวามตองการ

ที่จะไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองในเรื่องตาง ๆ อาทิ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิจัยในชั้นเรียน     

ดานการใชภาษาตางประเทศ เปนตน ดงันัน้ผูวจิยัจงึมขีอเสนอแนะวา  มหาวทิยาลยัควรมกีารจดัอบรมสมัมนา

เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่เนนการใชสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและ                

นําสูบทเรียน การอบรมการเขียนงานวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู                           

ความเปนเลิศตามความถนัดของผูเรยีนและทกุรายวชิาของหลักสตูรควรเพ่ิมเติมการใชเทคนิคดานภาษา ตางประเทศ

ไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหสามารถกาวออกไป        

ประกอบวิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธภิาพสูงสดุ สาํหรับขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้ตอไปควรศึกษาปญหา
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และอุปสรรคในการดําเนินงานการประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา           

และควรติดตามประเมินผลการประเมินเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต       

สาขาวิชาชีพครูใหเหมาะสมและสอดคลองตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาตอไป
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บทคัดยอ
  การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางวิถีชีวิตของ           

ชาวบานกับตนยางและถนนสายเชียงใหม-ลําพูนจากอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อนําไปสูแนวทางการถายทอด

ความรูและความสําคัญของตนยางและถนนสายเชียงใหม-ลําพูนใหแกผูคนในปจจุบัน ตลอดจนแนวทาง    

การใชประโยชนจากขอมูลประวัติศาสตรทองถิ่นอยางเหมาะสม ใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการคนควา

ขอมูลจากเอกสารโดยใชแบบบันทึกขอมูลจากเอกสาร/หลักฐาน การสํารวจพื้นที่ภาคสนามรวมกับการวิจัย

แบบมีสวนรวมของชุมชนดวยกระบวนการสังเกตและการสัมภาษณผูคนในชุมชนท้ังแบบเจาะจงและ                

ไมเจาะจง ไดแก พระภิกษุจํานวน 2 รูป ผูใหญบาน 10 คน ผูสูงอายุ จํานวน 64 คน และตัวแทนจากภาครัฐ

และเอกชน จํานวน 5 คน โดยใชแบบสัมภาษณ และแบบรายการประเด็นการสนทนากลุม จากน้ันจึงนํา       

ขอมูลองคความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรชุมชนมาจัดเวทีเสวนา ณ ลานกิจกรรมใตรมยางนาและโรงเรียน           

ผูสูงอายุตําบลสารภี สรุปผลจากการวิจัยพบวา เกิดความเปล่ียนแปลงความสัมพันธระหวางวิถีชีวิตของ         

ชาวบานกับตนยางและถนนสายเชียงใหม-ลําพูนจากอดีตจนถึงปจจุบัน ประวัติศาสตรชุมชนสารภีสามารถ
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แบงความเปล่ียนแปลงได 5 ยุคสมัย ไดแก ยุคขุนกองกิจประมวลและขุนสารภีภิรมย ยุครองปงหาง-                

ถนนซปุเปอร ยคุรือ้ฝาย-การทองเทีย่ว ยคุการฟนฟชูมุชน และยคุของการเปนพืน้ทีก่ึง่เมืองก่ึงชนบท โดยรอยตอ      

แตละยุคสมัยไดชี้ใหเห็นเรื่องความสัมพันธในการจัดการและแบงปนทรัพยากรเปนสําคัญ รวมทั้งมีพิธีกรรม

ทางความเชื่อท่ีสําคัญ คือ ประเพณีทางพุทธศาสนาและพิธีกรรมพุทธ-ผี  แนวทางการถายทอดความรู            

และความสําคัญของตนยางและถนนสายเชียงใหม-ลําพูนใหแกผูคนในปจจุบันที่สําคัญ คือ การจัดกิจกรรม

ตางๆ ที่เปดโอกาสใหคนในชุมชนไดมาเขารวมอยางอิสระ พบปะกัน มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น      

เสนอแนวทางในการดูแลและอนุรักษตนยางอยางหลากหลาย และควรเปนกิจกรรมท่ีทําใหคนในชุมชน         

รูสกึวาตนเองเปนสวนหน่ึงและมคีวามสาํคัญท่ีจะมีบทบาทตอการพัฒนาชุมชน ดแูลสาธารณสมบัตขิองชุมชน

และมีความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองมากขึ้น สวนแนวทางการใชประโยชนจากขอมูลประวัติศาสตร      

ทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของชุมชนคือ การนําขอมูลทางประวัติศาสตรมาเปนขอมูลสงเสริมการทองเท่ียว    

ในเครือขายสังคมออนไลน สงเสริมรายไดของคนในชุมชน คนในชุมชนชวยกันอนุรักษสมบัติชุมชนดังกลาว 

เพ่ือใหเกิดความสวยงามในพ้ืนท่ีและสงเสริมใหเกิดภาพลักษณที่ดีอันเปนเสนหเชิญชวนใหมาทองเท่ียว          

รองลงมาเปนการนําขอมลูประวตัศิาสตรเชือ่มโยงสูการจดัการเรียนการสอนเพือ่ถายทอดสูเยาวชน

คําสําคัญ
  ประวัติศาสตรทองถิ่น    ตําบลสารภี   ตนยางนา   ถนนเชียงใหม-ลําพูน

Abstract
  This research was to study the changes of relation between the folkway and local                  

Disterocapaceac that located at Chiangmai - Lamphun Road from the past to the present, to   

guideline the knowledge communication of  Local Disterocapaceac that located at Chiangmai - 

Lamphun Road for current people, and look for the way to use and apply local history information 

appropriately by using Historical method for research papers and data from documents, Exploration 

on field research with the participation of the community though observation and interview process 

both of specific and non-specific, namely, 2 monks, 10 leaders, 64 older persons, and representative 

from government and private sector. The research instruments included an interview form and a 

group discussion form then use these knowledge to organize the forum at the courtyard and           

elderly school in Saraphi Community.

  The conclusion of this research found that the changes of relation separated for 5 periods, 

namely, KhunKongkitpramuon and KhunSaraphi Period, Ping ReverSeperation Period, Weir      

Demolition Period, Community Renewal Period, and Peri-urban area Period. The relation of each 

period were Buddhist Ceremony and faith.
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  The guideline of knowledge communication to current people is the activity arrangement 

that villagers in Saraphi community can express opinions and brainstorm for conservation.                  

The ways to use and apply history information are to promote the local history on social media and 

social network then the sequel are the income of community and provide the history information to 

school for learning and teaching. 

Keywords
  Local History,  Saraphi, Dipterocapaceac, Chiang Mai - Lamphun Road

บทนํา
  การศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินมีความสําคัญตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เนื่องดวยเปน

ประวัติศาสตรเปรียบเสมือนวิถีชีวิต ตัวตนในอดีตของบรรพบุรุษนํามาสูการถายทอดประสบการณรวมกัน     

ใหคนในทองถิ่นไดเห็นรากเหงาของตนเอง เกิดความสํานึก เห็นคุณคา ความภูมิใจ และศักดิ์ศรีของสิ่งที่มีอยู

ที่เปนมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษในทองถ่ินผานตํานานเรื่องเลา วิถีชีวิตของผูคน ประเพณีวัฒนธรรม           

รวมถึงรองรอยโบราณสถานภายในชุมชน “ความทรงจํา รวมกันของสังคม” จึงมีความสําคัญตอการเขาใจ    

ตัวตนและเชื่อมโยงผูคนเขาไวดวยกันท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต (อรรถจักร สัตยานุรักษ,  2548, 8)          

เร่ืองราวความเปนมาของผูคนในชุมชนแตละพื้นท่ีซึ่งอาจจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ 

ศาสนา ความเชื่อ ความคิด มีวิวัฒนาการของแตละสังคมทองถ่ินมาอยางยาวนานนั้น ไดหลอหลอม                     

ใหเกิดสํานึกรวมกันข้ึนเปนคนในทองถิ่นเดียวกัน มีอัตลักษณศักด์ิศรีของสังคมทองถิ่น แสดงใหเห็นถึง         

ความสัมพันธของผูคนที่มีประวัติศาสตรทองถิ่นรวมกัน (ชุติมา คําบุญชู, สุภาพ  ตะใจ, อุบลพรรณ วรรณสัย,  

ทัตพิชา ชลวิสูตร และ ตุลาภรณ  แสนปรน, 2553, 1) ดังน้ันเพ่ือใหการศึกษาชุมชนสามารถตอบสนอง           

องคความรูของชุมชนจึงตองอาศัยคนในชุมชนเปนผูกําหนดและรวมกันสรางประวัติศาสตร

  ในชวงหลายปที่ผานมาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขยายตัวเขาสู ชุมชนทําใหชุมชนสูญเสีย           

ความเปนตัวตนและอํานาจไปพรอมๆ กับความรูเกาๆ ขาดการสืบทอดพัฒนาและปรับใช ความรูใหม              

ทีม่าจากภายนอกไมเพยีงพอทีย่ดึเหน่ียวใหชมุชนมีพลงัและศกัยภาพทีจ่ะเผชญิกบัปญหาของสังคมสมยัใหม

เกิดการหลงใหลการบริโภค การทําตามอยางคนอ่ืน ตลอดถึงการช่ืนชมกับวัฒนธรรมของประเทศอ่ืน                   

ไมใหความสาํคญักบัทองถิน่ การศกึษาประวตัศิาสตรของชมุชนจงึเปนแนวทางหน่ึงในการสรางความเขมแขง็ 

อยางยั่งยืนใหกับชุมชน เพราะไดศึกษาและเรียนรูเร่ืองราวเก่ียวกับตนเอง เขาใจตนเองผานเหตุการณ              

ทางประวัติศาสตร เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมอันเปนมรดกทางภูมิปญญาของชุมชน     

(พิมพอุมา ธัญธนกุล, 2558, 354) 

  ชมุชนสารภี เปนชมุชนทีมี่ตาํนานเร่ืองเลาและรองรอยทางโบราณคดีเกีย่วเนือ่งกบัความหลากหลาย

ของความเชื่อและตํานาน มีลักษณะของเครือขายชุมชนจากที่ตางๆ  อพยพและต้ังหลักปกฐานกระจายตัว
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ตามลุมแมนํ้าปง (สุมนมาลย สิงหะ, สมบูรณ บุญชู, นันทศิลป บุญชู และปพิชญา  ปนเจริญ, 2548,                        

1) เปนทางผานและเชื่อมโยงระหวางเชียงใหม-ลําพูน มีตนยางขนาดใหญอายุเกิน 100 ป ขึ้นเรียงราย

อยูสองฟากถนนซ่ึงถือเปนสัญลักษณหนึ่งเดียวของชาวเชียงใหมและอําเภอสารภีเปรียบเสมือนอารยธรรม

ลานนาท่ีมีชีวิต เปนมรดกเกาแกที่ทรงคุณคาแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนเมืองเชียงใหมตั้งแตอดีต             

จนถึงปจจุบนั วากนัวาเปนถนนสายประวัตศิาสตรสายเดยีวทีม่กีารปลกูตนยางมากทีส่ดุในประเทศ นอกจากนี้

ยงัปรากฎศาสนาสถาน คตคิวามเช่ือในหลายศาสนา ทัง้วดั ศาลเจา รวมถงึพธิกีรรมทองถิน่อนัเปนเอกลกัษณ

ที่สะทอนความเชื่อและความผูกพันกับตนยางนาและถนนสายเชียงใหม-ลําพูน ความเชื่อเหลาน้ีสะทอน          

ถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่ทรงคุณคาควรแกการศึกษาและอนุรักษสืบทอด

แกคนรุนหลงั ทัง้นีเ้พราะปจจบุนัพ้ืนทีช่มุชนตําบลสารภมีกีารเตบิโตข้ึนอยางรวดเร็วอนัเปนผลจากการขยายตวั

ทางเศรษฐกิจและการคมนาคมอยางตอเนือ่ง จนชมุชนตําบลสารภพีฒันาไปสูความเปนพืน้ทีก่ึง่เมอืงกึง่ชนบท 

ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีกระทบตอชุมชนด้ังเดิมและกอปญหาใหชุมชน เชน การบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะ 

การทาํลายตนยางนาและโบราณสถาน การละเลยวถิชีวีติประเพณแีละวฒันธรรมอนัเปนรากเหงาของตนเอง 

ทั้งนี้ เพราะคนในชุมชนตําบลสารภีขาดการสืบทอดความรู ทางประวัติศาสตรของชุมชนทามกลาง                     

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว อาจสงผลใหความเปนตัวตนของชุมชนตําบลสารภี ถูกทําลายลง

หากไมมีการศึกษาและรวบรวมองคความรูของชุมชน  จะทําใหชุมชนสูญเสียความเปนตัวตนทามกลาง           

การเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน การพัฒนาอยางขาดความรูความเขาใจจะทําใหมรดกอันทรงคุณคา

จากความทรงจํารองรอยโบราณสถานและประเพณอีนัสําคญัจะสูญหายไปกบัคนรุนกอน  (มานนูณย  สตุคีา, 

ฐิติมา ญาณะวงษา  และ นวพร ชลารักษ, 2559, 2)

  เปนท่ีนาสังเกตวา แมชมุชนตําบลสารภจีะมีความนาสนใจเพราะเปนชุมชนท่ีมรีองรอยและเรือ่งเลา

ตํานาน คติความเชื่อและความสําคัญของพื้นท่ีชุมชนโดยเฉพาะตนยางนาและถนนสายเชียงใหม-ลําพูน     

แมวาจะมีความพยายามถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับตนยางนาและถนนสายเชียงใหม-ลําพูนออกมาบาง      

ก็ตาม แตผลงานท่ีผานมาสวนใหญยังขาดความชัดเจนและการรวบรวมในมิติประวัติศาสตรเอาไว                 

อยางจริงจัง คนในชุมชนไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับชุมชนอยางแทจริง มีความเปนปจเจกชนมากขึ้น      

การพัฒนาหรือการแกไขปญหาของชุมชนไมอยูบนพื้นฐานของชุมชนอยางแทจริง (มานูนณย สุตีคา, ฐิติมา 

ญาณะวงษา และ นวพร ชลารักษ, 2559, 3) และดวยในพื้นที่มีถนนสายประวัติศาสตรและตนยางนาที่         

อายุมากกวา 100 ป จึงทําใหเปนที่สนใจตอผูที่พบเห็นและใครรูประวัติความเปนมา ประกอบกับหนวยงาน 

และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาในพื้นท่ีก็ไมมีขอมูลที่สามารถนําไปปรับใชได 

ตามความเปนจรงิ ทาํใหการวจิยัเรือ่งการศกึษาประวตัศิาสตรทองถิน่โดยการมีสวนรวมของชมุชนตาํบลสารภี

อาํเภอสารภี จงัหวัดเชียงใหม: ตนยางนาและถนนสายเชียงใหม-ลาํพนูเปนแนวทางในการศึกษา เรือ่งราวทาง

ประวัติศาสตรของชุมชนท่ีเลาเรื่องราวโดยใชชุมชนเปนผู เลาเร่ืองของตนเอง เปนกระบวนการวิจัย                      

ทางประวัติศาสตรที่สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของคนในทองถ่ินและแสวงหาแนวทางท่ีนําไปสู                     

การสรางกระบวนการเรียนรู ใหคนในทองถิ่นไดเขาใจถึงรากเหงาของตนเอง สามารถอธิบายเหตุผล                   
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แหงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับทองถ่ินของตนได รวมถึงการเกิดจิตสํานึกในคุณคาของทองถ่ินของตน        

กระตุนใหคนในทองถิ่นตระหนักถึงการสรางความเขมแข็งและสํานึกรวมกันของผูคนในทองถิ่น

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือศึกษาความเปล่ียนแปลงความสัมพันธระหวางวิถีชีวิตของชาวบานกับตนยางและ                

ถนนสายเชียงใหม-ลําพูนจากอดีตจนถึงปจจุบัน

  2. เพ่ือศึกษาแนวทางการถายทอดความรูและความสาํคัญของตนยางและถนนสายเชยีงใหม-ลาํพูน  

ใหแกผูคนในปจจุบัน

  3. เพ่ือหาแนวทางในการใชประโยชนจากขอมูลประวัติศาสตรทองถิ่นอยางเหมาะสมโดยการมี   

สวนรวมของชุมชน

วิธีการวิจัย
  1. ขอบเขตด านเ น้ือหา  ผู  วิจัยได ดํ า เ นินการศึกษาและการจัดเ ก็บข อมูลใน                                                  

ดานประวัติศาสตรเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้

        1.1 บรบิทและประวัตศิาสตรของชมุชน ไดแก ประวตักิารกอตัง้หมูบาน / ตาํบล สถานทีส่าํคญั 

การใชชีวิตในอดีต ตนยางนาและถนนสายเชียงใหม-ลําพูน ความเชื่อ ศาสนา และภูมิปญญาทองถิ่น 

        1.2  ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน

        1.3  สถานการณขององคความรูทางประวัติศาสตร แหลงภูมิปญญา และตนทุนดานตางๆ ที่

สําคัญตอชุมชน 

        1.4  แนวทางในการใชประโยชนจากขอมูลทางประวัติศาสตรอยางเหมาะสม

  2. การเก็บขอมูลเอกสารและภาคสนาม 

   2.1  กระบวนการวิจยัทางประวัตศิาสตร ดวยการศึกษาขอมูลจากเอกสาร โดยอาศยัแหลงขอมูล

จากหนงัสือตาํนานมลูศาสนาเชียงใหม-เชยีงตุง เวยีงกมุกาม: การศกึษาประวตัศิาสตรชมุชนโบราณในลานนา 

ประวัติศาสตรลานนา ตํานานพื้นเมืองเชียงใหมฉบับ 700 ป เอกสารที่เกี่ยวของกับบริบทชุมชนสารภี           

เอกสารการทองเที่ยว และขอมูลจากเว็ปไซตตางๆ ที่เกี่ยวของ 

   2.2  สํารวจภาคสนามดวยการศึกษาขอมูลจากภาพถาย เพื่อนํามาวิเคราะหโครงสรางทาง

กายภาพ และความสําคัญของพื้นที่ การพัฒนาของชุมชนในชวงเวลาตาง ๆ 

   2.3  ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาโดยใชเทคนิคการวิจัยแบบ PAR (Participatory Action 

Research) ที่เนนการวิจัยแบบมีสวนรวมจากคนในทองถิ่น โดยมีวิธีในการจัดเก็บขอมูล ดังตอไปนี้

    1)  การสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลไดแก พระภิกษุจํานวน 2 รูป ผูใหญบานจํานวน 10 คน 

และผูสูงอายุ จํานวน 64 คน สอบถามเจาะจงและไมเจาะจง แบบสัมภาษณเปนแบบสัมภาษณแบบ                   

มโีครงสราง ใชคาํถามปลายเปด เพือ่ศกึษาการรับรู ทางประวัตศิาสตรของบุคคลกลุมตางๆ เพือ่รวบรวมขอมลู
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ชุมชนในหลากหลายดานแลวนําขอมูลมาวิเคราะหดวยกระบวนการสนทนากลุมและเวทีเสวนาในชุมชน

    2) การจัดเวทีเสวนา 

                              กลุมผูใหขอมูลไดแก ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ จํานวน 5 คน  และ

ผูสูงอายุ  จํานวน 64 คน ประเด็นการเสวนาเพื่อนําขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาเอกสาร การสํารวจภาคสนาม

และการสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูลดวยการถกเถียงเพื่อตรวจสอบความถูกตอง และเก็บขอมูลเพ่ิมเติม    

บันทึกขอมูลโดยแบบบันทึกการสนทนากลุม

ผลการวิจัย
  1. ความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางวิถีชีวิตของชาวบานกับตนยางและ                    

ถนนสายเชียงใหม - ลําพูนจากอดีตจนถึงปจจุบัน

   ประวัติศาสตรชุมชนสารภี มีประวัติศาสตรที่ติดตอกับชุมชนภายนอกอื่นๆ มีความหลากหลาย

ของความเชื่อและตํานานในทางภูมิศาสตรชุมชนสารภีเปนทางผานและเชื่อมโยงระหวางเชียงใหม-ลําพูน    

รองรอยของการเขามาอยูอาศัยกอนการกอตั้งเชยีงใหมตอการอพยพโยกยายลดลงเมื่อประมาณ 200 กวาป  

การเกิดข้ึนของชมุชนทองถ่ินไมมรีูปแบบตายตัว และผสมผสาน ตาํบลสารภีอยูในแอง-ทีร่าบเชียงใหมลาํพนู 

มีลักษณของเครือขายชุมชนจากที่ตางๆ อพยพและต้ังหลักปกฐานกระจายตัวตามลุมนํ้าปง แมไมเปน           

เครือญาติเดยีวกันเม่ือพจิารณาระบบเกาผหีรอืระบบเครอืญาติในชุมชนพบวา มหีลายตระกลูในหมูบาน มอีายุ

ในการเขามาตั้งชุมชนไมเทากัน และมีอิสระที่จะเขามาไดตลอดเวลา 

   ประวัติศาสตรของตําบลสารภีเร่ิมตนจาก พ.ศ. 2475 สามารถแบงได 5 ยุคสมัย ไดแก                    

ยุคขุนกองกิจประมวลและขุนสารภีภิรมย ยุครองปงหาง-ถนนซุปเปอร ยุครื้อฝาย-การทองเที่ยว ยุคการฟนฟู

ชุมชน และยุคของการเปนพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทโดยมีสาระสังเขปดังนี้

   ยุคที่ 1 ยุคขุนกองกิจประมวล และขุนสารภีภิรมย (กอน พ.ศ. 2470) ชุมชนอยูภายใต    

การปกครองอยางหลวมๆ ของเจานายภาคเหนอื ชาวบานตําบลปากกอง สารภแีละอโุมงค จ. ลาํพูน ทาํมาหากิน

ดวยการทําไรนา และทําสวน มีการสงเสริมใหชาวบานปลูกลําไยเพ่ือการคา เกิดการเชาที่ดิน และคาขาย   

แลกเปลี่ยนสินคาตางถิ่นระหวางอําเภอ มีการสรางทางรถไฟกรุงเทพฯ เชื่อมเชียงใหม พ.ศ.2464 มีผลผลิต

เหลือขายและเวลาสรางสรรคพื้นที่วัฒนธรรม เชน การละเลนพื้นบาน (สะลอ ซอ ซึง) ชาวบานถือผีมด ผีเม็ง

กอนหันมานับถือครูบาศรีวิชัยและลูกศิษย จากการมีสวนรวมในการสรางทางขึ้นวัดดอยสุเทพ ศรัทธาใน

พระพุทธศาสนามากขึ้นตามลําดับ 

   ยุคที่ 2 รองปงหาง-ถนนซุปเปอร (พ.ศ. 2470 – พ.ศ. 2527) การขยายตัวของเมืองเชียงใหม

สูพื้นท่ีเกษตร การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญชวงนี้คือ การตัดถนนซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม-ลําปาง พ.ศ. 2512         

สงผลตอชุมชนโดยตรง การเปล่ียนมือที่ดินสูการเก็งกําไรของนายทุน เกิดการขยายและสรางฝายถาวร              

ในชุมชน ประเด็นเรื่องเหมืองฝายกลายเปนเทคนิคในการหาเสียงของนักการเมืองทองถิ่น ระดับจังหวัดและ

ประเทศ สําหรับ “ปงหาง” คือ การเคล่ือนตัวของลําน้ําปงเดิมท่ีสัมพันธกับการจัดการทรัพยากรของ                   
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กลุมชาติพันธุอพยพเขาตั้งถิ่นฐานรวมกับชุมชนคนเมือง ทั้งชาวลัวะเดิม  คนปากกาเกอญอ ไดปดกั้นนํ้าปง            

เพ่ือผันน้ําเขาสู บานและพื้นท่ีเกษตรกรรมของตนเอง เกิดการแบงปนน้ําและการจัดสรรนํ้ารวมกัน                       

การเปลี่ยนแปลงลํานํ้าทําใหโบราณสถานและวัดรางจํานวนมากอยูใตลํานํ้าปงใหมในปจจุบัน ชุมชนมี       

ความเช่ือเร่ืองความศักด์ิสิทธ์ิและตองการสํารวจบูรณะ กลุมเกษตรก็ปรับตัวรวมกลุมอาชีพเพ่ือตอบสนอง

แหลงทุนจากหนวยงานราชการ เชน กลุมทํานาสารภี กลุมปุยหมักบานปากกอง กลุมจักสาน ตน

   ยุคที่ 3 รื้อฝายหินทิ้ง (พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2538) เปนชวงการขยายตัวเมืองเชียงใหมสูพื้นที่ 

เกษตรกรรมอยางรวดเรว็และตอเนือ่ง จากตัง้นิคมอตุสาหกรรมลาํพูน พ.ศ. 2528 หนุมสาวออกไปทาํงานนอก

ชุมชน ทําใหขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ชาวสวนหันมาใชนํ้าบาดาล ลําเหมืองรางเพราะขาดการดูแล  

ประกอบมีที่ดินรกรางวางเปลาจํานวนมากโดยเฉพาะริมถนนซุปเปอร นโยบายการทองเที่ยวไดปรับเปลี่ยน

ทรัพยากรชุมชนไปสูสมบัติเอกชน จึงเกิดกรณีชาวบานอําเภอสารภีไดรวมคัดคานการรื้อฝายในสมัย             

นายกชาตชิาย ชณุหวณั (พ.ศ.2535 - พ.ศ.2538) เพ่ือสรางการทองเท่ียวทางนํา้เปนตนมา และรวมกลุมแกไข

ปญหาการบริหารจัดการเหมืองฝายเฉพาะเหมืองฝายพญาคํา ทั้งภายในชุมชนและประสานประโยชน             

กับหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังมีการริเริ่มรวมกลุมเกาเพื่อทําหนาที่ใหม เชน กลุมจักสานเขง-คุตีขาว 

และชุมชนยังคงสืบสานประเพณีตามพุทธศาสนาอยางเขมแข็ง 

   ยคุท่ี 4 ยคุการฟนฟูชมุชน (พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2548) เน่ืองจากผลผลติทางการเกษตรขาดทุน 

ชาวสวนจึงมีการปรับตัวสูอาชีพที่หลากหลายตามชวงวัย ทุนผญา (ภูมิปญญา) และเงินตราความตองการ  

สินเช่ือและเงินกู จึงเกิดกลุมอุปถัมภ-นักการเมืองผูกขาด การจัดสรรผลประโยชนสูกลุมตางๆ ในชุมชน              

ชาวบานในพื้นที่ปรับตัวปรุงพืชเงินสดระยะสั้น (Cash Crop) และความตองการเชาที่ดินรายปจากเกษตรกร

ตางอําเภอจํานวนมาก ทําใหเกิดปญหาขาดแคลนที่ดินเชารายป และมีการใชสารเคมีจํานวนมาก                               

สงผลกระทบตอสุขภาพและระบบนิเวศน เชน ลําเหมือง ทรัพยากรชีวภาพในลํานํ้า 

   ยุคของการฟนฟูชุมชนนี้ถือเปนยุคท่ีสําคัญ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา        

เจาอยูหัวรัชกาลที่  5 อันเปนปที่สยามประเทศไดมีการจัดการปกครองสวนภูมิภาคซ่ึงแตเดิมอยูในฐานะ         

หัวเมืองประเทศราชมาเปนรูปแบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล  มีขาหลวงจากรัฐบาลกลางมา          

เปนผูปกครองตางพระเนตรพระกรรณของพระเจาอยู หัวฯ เชียงใหมในสมัยน้ันเปนตอนปลายสมัย                      

พระเจาอินทวโรรสสุริยวงค  (เจาสุริยะ  พ.ศ. 2440 –  พ.ศ. 2452)  เจาผูครองนครเชียงใหม  องคที่  8  และ

อยูในความดูแลของ “ขาหลวงสิทธ์ิขาดมณฑลพายัพ” ผูที่ดํารงตําแหนงน้ีเปนคนแรกของมณฑลพายัพ                      

คอื  มหาอาํมาตยโทเจาพระยาสุรสีวศิษิฐศกัด์ิ (เชย  กลัยานมิตร)  ซึง่เปนผูทีไ่ดนาํความเจรญิกาวหนามาสู       

แผนดินลานนา  อันเปนสวนหนึ่งของมณฑลพายัพ  โดยเฉพาะเมืองเชียงใหม  ไดกําหนดนโยบาย  ที่เรียกวา  

“นํ้าตอง  กองตํ๋า ”  หมายถึง  การพัฒนาคูคลองรองนํ้า  การตัดถนนหนทางและการปรับปรุงถนนหลวง           

ใหความรมร่ืนแกผูสัญจรไปมา  จึงเปนตนกําเนิดตนไมริมทางหลวงโดยกําหนดใหทางหลวงแตละสาย      

ปลูกตนไมไมใหซํ้ากัน ไดแก 
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    ถนนในตัวเมืองเชียงใหม  ปลูกตนไมเมืองหนาว      

          ถนนรอบคูเมือง  ปลูกตนไมสักและตนสน   

         ถนนสายเชียงใหม - สารภี    ปลูกตนไมยาง     

         ถนนสายเชียงใหม - สันกําแพง ปลูกตนไมฉําฉา  หรือตนจามจุรี     

          ถนนสายเชียงใหม - ดอยสะเก็ด  ปลูกตนไมประดู    

         ถนนสายเชียงใหม – หางดง  ปลูกตนไมขี้เหล็ก

   มหาอํามาตยโทเจาพระยาสุรสีวิศิษฐศักดิ์ (เชย  กัลยานมิตร) เปนผูแรกเร่ิมนําตนยางจํานวน

กวา  1,500 ตนมาปลูกตามสองขางทางริมถนน  เร่ิมตั้งแตเชิงสะพานเนาวรัฐตัวเมืองเชียงใหมไปทางใต       

ของตัวเมือง  เร่ิมตั้งแตเขตตําบลหนองหอยเขาสูอําเภอสารภีผานตําบลหนองผ้ึง  ตําบลยางเน้ิงและ                      

ไปสิ้นสุดท่ีตําบลสารภีเขตติดตอระหวางจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูนดวยระยะทาง 10  กิโลเมตร             

ซึง่ในสมัยน้ันการกําหนดเขตแดนระหวางนครพิงคกบัเมืองหริภญูชัยยังไมแนนอนและไมมอีะไรเปนเคร่ืองหมาย

หรือเปนสัญลักษณของทั้งสองเมือง  ดังนั้นเจาผูครองทั้ง 2 นคร คือ เมืองเชียงใหม  ไดแก  พระเจาอนิทวโรรส

สรุยิวงค และเมอืงลาํพนู  ไดแก  เจาอนิทยงยศโชตไิดตกลงวาควรกาํหนดจุดแดนบนถนนสายน้ีใหเปนกิจลักษณะ  

เพื่อจะไดไมเปนปญหาในอนาคตโดยเชียงใหมปลูกตนยาง  สวนลําพูนปลูกตนขี้เหล็ก

   ตนยางตนแรก ไดรบัการปลกูประมาณป  พ.ศ. 2442  และพนัธุของตนยางท่ีปลูกอยูรมิสองฟาก

ถนนดังกลาวเปน พันธุยางนา  อยูในสกุลไมยางมีชื่อเรียกหลายชื่อ  เชน  ยางขาว  ยางแดง  ยางหยวก           

ยางแมนํ้า   ยางควาย  ยางกุง  และยางใต  ตนยางเปนไมตนผลัดใบขนาดใหญสูงเต็มที่  50  เมตร  เรือนยอด

เปนพุมกลม  เปลอืกลาํตนเปนสีนํา้ตาลออนปนขาวในบางจุดเปลือกเรียบมแีตกเปนสะเก็ดบางในชวงฤดูแลง  

โดยตนยางจะออกดอกในระหวางเดือนพฤศจิกายน - เดือนพฤษภาคมและผลยางจะแกจัดใน                                        

ชวงเดือนกุมภาพันธ – เดือนมีนาคม

   ผูสูงอายุที่ยังมีชีวิตอยูในปจจุบันเปนผูรับจางปลูกตนยาง โดยไดรับคาจางในการปลูกตนละ 8 

สตางคตอมาไดมีการเกณฑชาวบานที่ยากจน ไมมีเงินเสียภาษีใหรัฐกับชาวบานที่ไมอยากไปเปนทหาร            

ใหไปปลูกตนไมยางท่ีบานหนองหอยโดยไดนาํตนไมยางบรรทกุลอเกวียน (งวัลอ)  ไปแจกจายใหแกชาวบาน

ที่ถูกเกณฑมาปลูกตนไมยาง ตามท่ีขาหลวงกําหนดให  โดยเริ่มปลูกที่บานหนองหอยมาตามถนนเชียงใหม 

– สารภี  จนสุดเขตแดนซึ่งในสมัยนั้นเปนทางเกวียน  (ทางงัวลอ) 

   การปลูกตนไมยางอยางเปนจริงเปนจังมีขึ้นในป  พ.ศ. 2465 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี  6  โดยชาวบานที่ถูกเกณฑไปปลูกตนไมยางจะรับผิดชอบดูแลรดนํ้า       

ตนไมยาง  คนละประมาณ 4 - 5 ตน  ถาหากพบวาตนไมยางทีต่นปลูกตายก็จะตองปลูกทดแทน  นอกจากน้ี     

ยังมีเหตุการณทางประวัติศาสตรที่สําคัญในชวงเวลาน้ัน เกิดสงครามโลกครั้งที่  2  ตนยางนาท่ีปลูก                       

อยูบนถนนบริเวณหนาโรงเรียนวัดปากกองก็ไดทําเปนหอคอยเพ่ือใชประกาศใหชาวบานทราบเหตุราย            

จากเครือ่งบนิทีน่าํระเบิดมาท้ิงและสมยันัน้ไฟฟายงัไมมใีช   ชาวบานบางคนไดนาํยางของตนไมยางมาจดุไฟ

ใชในเวลากลางคืนดวย  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560304

   ยุคที่ 5 ยุคการเปนพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท (พ.ศ.2549 – พ.ศ. 2558) ตําบลสารภีเปนชุมชน

ที่มีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ปจจุบันตําบลสารภีมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 6,261 คน ซึ่งประชากร         

สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําสวนผลไม ทําสวนผัก อาชีพรองลงมาคือ อาชีพรับจาง คาขาย 

รับราชการ ฯลฯ สวนใหญมีฐานะความเปนอยูปานกลางถึงยากจนแตกลับพบวา  มีการพัฒนาทุก ๆ ดานใน

แงสถานประกอบการและอุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยมีการประกอบธุรกิจในเขตพ้ืนท่ีอยางหลากหลาย       

โดยเฉพาะรานขายของชํา รานอาหารและเคร่ืองด่ืม  โรงงานอุตสาหกรรมและปมนํ้ามัน ซึ่งถือไดวามี                

การพัฒนาจนสภาพความเจริญเปนเขตกึ่งเมืองที่เชื่อมตอกับอําเภอเมืองเชียงใหม ซึ่งไดรับผลกระทบและ    

กอใหเกดิปญหาตางๆ ไดแก ดานเสนทางคมนาคม ถนน ซอยตาง ๆ ยงัไมไดรบัการพัฒนา  บางแหงชาํรดุเสยีหาย 

การระบายนํา้บางจุดทกุหมูบานยังมปีญหาตองแกไข ไฟทางสาธารณะไมเพยีงพอตอการขยายตวัของชมุชน 

พื้นที่ หมู 7 , 8 , 9 มีปญหาขาดแคลนโทรศัพทสาธารณะ ประชาชนบางสวนประสบปญหาดานเอกสารสิทธิ์

ในท่ีทํากิน ประชาชนบางสวนยังประสบปญหาขาดแคลนนํ้าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคและบางพื้นท่ียังไมมี

ระบบประปาครอบคลุมทุกหลังคาเรือน – ปญหานํ้าเพื่อการเกษตรในฤดูแลงไมเพียงพอ  บางพื้นที่เนื่องจาก  

ลําเหมืองตื้นเขิน และปญหาดานมลพิษและหมอกควัน ประชาชนขาดความเขาใจในการดูแลรักษา              

สภาพแวดลอมอันสงผลใหเกิดมลพิษและหมอกควนัในพื้นที่ตําบลสารภี

  2. แนวทางการถายทอดความรูและความสําคัญของตนยางและถนนสายเชยีงใหม-ลาํพนู

ใหแกผูคนในปจจุบัน 

   การจัดกิจกรรมตางๆ ที่เปดโอกาสใหคนในชุมชนไดมาเขารวมอยางอิสระ พบปะกัน มีบทบาท

ในการแสดงความคิดเห็นเสนอแนวทางในการดูแลและอนุรักษตนยางอยางหลากหลาย ทําใหคนในชุมชน    

มีรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงและมีความสําคัญท่ีจะมีบทบาทตอการพัฒนาชุมชน รวมดูแลสาธารณสมบัติ

ของชุมชน และมีความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองมากขึ้น อันเปนแนวทางสําคัญที่ทําใหเกิดการถายทอด

ความรูและความสําคัญของตนยางและถนนสายเชียงใหม-ลาํพูนใหแกผูคนในปจจุบนั โดยการกาํหนดเปาหมาย

กิจกรรมรวมกัน และกิจกรรมเหลานั้นควรเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชนผาน        

การปฏบิตั ิ รวมทัง้ควรมชีองทางการตดิตอส่ือสารทีห่ลากหลาย ทัง้การพบปะกนั เพ่ือถายทอดความรูในระดบั

ทีง่ายท่ีสดุ คอื การเริม่ตนการถายทอดความรูจากคนกลุมเล็กๆ ซึง่ทํางานดวยกันมาระยะหนึง่ เม่ือมีเปาหมาย

รวมกนัและตองการท่ีจะแบงปนแลกเปล่ียนความรู ประสบการณ เปนเครอืขายความสัมพนัธทีไ่มเปนทางการ 

ทําใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนความรู และความเขาใจไดดีกวาการเรียนรูจากหนังสือ เอกสาร หรือ               

การฝกอบรมตามปกติ 

  3. แนวทางการใชประโยชนจากขอมูลประวัตศิาสตรทองถิ่นอยางเหมาะสม 

   แนวทางการใชประโยชนจากขอมูลประวัติศาสตรทองถ่ินไดเนนแนวทางที่นําไปสูการพัฒนา    

ใหยั่งยืน ไดแก การจัดพิมพเผยแพรขอมูลผลการวิจัยใหคนในทองถิ่นไดใชศึกษาคนควา เปนฐานในการทํา   

การศึกษาเชงิลึกเฉพาะประเดน็ตอไป และนําขอมูลทางประวัตศิาสตรทองถิน่มาเปนขอมูลสงเสริมการทองเท่ียว

ในเครือขายสังคมออนไลน และสื่อออนไลนตางๆ ที่จะทําใหเกิดการตื่นตัวท่ีจะเขามาทองเท่ียว อันเปน            
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การสงเสริมรายไดของคนในชุมชนผานการทองเท่ียว การคาขายและยังสงผลใหคนในชุมชนเกิดความคิด         

ที่จะอนุรักษเพ่ือใหเกิดความสวยงามในพื้นท่ีและสงเสริมใหเกิดภาพลักษณที่ดีเพ่ือเชิญชวนใหคนตางถิ่น      

มาทองเที่ยว และสงเสริมรายไดในชุมชน ตลอดจนควรนําขอมูลประวัติศาสตรเชื่อมโยงสูการจัดการเรียน     

การสอนของโรงเรียนโดยบูรณาการใหเขากับการเรียนการสอนที่ใชแหลงการเรียนรูทางประวัติศาสตร             

และภูมิปญญาเปนหองเรียนใหเยาวชนไดศึกษาตอไป

อภิปรายผลการวิจัย
  ความเปลีย่นแปลงความสมัพนัธระหวางวิถชีวีติของชาวบานกับตนยางและถนนสายเชียงใหม-ลาํพนู

จากอดีตจนถึงปจจุบันทําใหทราบถึงประวัติศาสตรชุมชนสารภีวา สามารถแบงตามความเปลี่ยนแปลงได 5 

ยคุสมัย ไดแก ยคุขนุกองกจิประมวลและขุนสารภภีริมย ยคุรองปงหาง-ถนนซุปเปอร ยคุรือ้ฝาย-การทองเทีย่ว 

ยุคการฟนฟูชุมชน และยุคของการเปนพื้นที่กึ่งเมืองก่ึงชนบท โดยรอยตอแตละยุคสมัยไดชี้ใหเห็นเร่ือง         

ความสัมพันธในการจัดการและแบงปนทรัพยากรเปนสําคัญ และท้ังยังสะทอนใหเห็นความสําคัญของตนยาง

และถนนสายเชียงใหม-ลําพูน ซ่ึงผลการศึกษานี้สอดคลองกับสุมนมาลย สิงหะ, สมบูรณ บุญชู   นันทศิลป 

บุญชู และปพิชญา ปนเจริญ (2548, 37-48) ที่ไดอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางวิถีชีวิต

ของชาวบานกับตนยางและถนนสายเชียงใหม-ลําพูนในอดีตวา  มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตผาน             

ระบบการปกครองปลกูตนยางนา และไดแบงประวตัศิาสตรเรือ่งเลาของชมุชนตําบลสารภีได 4 ยคุสมัย ไดแก         

ยุคขุนกองกิจประมวลและขุนสารภีภิรมย ยุครองปงหาง-ถนนซุปเปอร ยุครื้อฝาย-การทองเท่ียว และ                      

ยุคการฟนฟูชุมชน และเน่ืองจากชวงระยะเวลาของการวิจัยมีความแตกตางกันในยุคสมัยของชุมชนท่ีม ี         

การเปลีย่นแปลงไปตามสภาพสงัคมและประเทศ ทาํใหผลการวจิยัครัง้นีพ้บวา ขอมลูชวงยคุสมยัของการเปนพ้ืนที่

กึ่งเมืองกึ่งชนบทมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจน  

  สําหรับแนวทางการถายทอดความรูและความสําคัญของตนยางและถนนสายเชียงใหม-ลําพูน          

ใหแกผูคนในปจจุบนั ไดแก การจัดกิจกรรมตางๆ  ทีเ่ปดโอกาสใหคนในชมุชนไดมาเขารวมอยางอสิระ พบกนั 

พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนวทางในการดูแลและอนุรักษตนยางอยางหลากหลาย ทําใหคนในชุมชน

เกดิจติสาํนกึวาตนเองเปนสวนหน่ึงและมีความสําคญัทีจ่ะมบีทบาทตอการพัฒนาชุมชน ดแูลสาธารณสมบัติ

ของชุมชน และมีความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองมากขึ้น เปนแนวทางสําคัญที่ทําใหเกิดการถายทอด  

ความรูและความสําคัญของตนยางและถนนสายเชียงใหม-ลําพูนใหแกผูคนในปจจุบัน โดยการกําหนด           

เปาหมายกิจกรรมรวมกัน และกิจกรรมเหลาน้ันควรเปนกิจกรรมทีก่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันของคนในชมุชน

ผานการปฏิบัติและควรมีชองทางการติดตอสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งการพบปะกันซึ่งการถายทอดความรู        

ในระดับท่ีงายทีส่ดุ คอื การเร่ิมตนการถายทอดความรูจากคนกลุมเลก็ๆ ทีเ่ปนเครอืขายความสมัพันธทีไ่มเปน

ทางการ เกิดจากความใกลชิด ความพอใจ และพื้นฐานที่ใกลเคียงกัน ลักษณะที่ไมเปนทางการจะเอื้อตอ     

การเรียนรู และการสรางความรูใหมๆ มากกวาโครงสรางที่เปนทางการสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับชุมชน

แนวปฏิบัติ (Community of Practice) ของธวัชชัย หลอวิจิตร (2550, 3 - 10 ) ที่กลาววา การมี                             
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ชมุชนแนวปฏิบตั ิทาํใหเพ่ิมพนูความรูทีล่กึซึง้ขึน้เรือ่ย ๆ  ในระดบัทีง่ายทีส่ดุ ชมุชนแนวปฏบิตั ิคอื คนกลุมเลก็ ๆ  

ซึง่ทํางานดวยกนัมาระยะหนึง่ มเีปาหมายรวมกนั และตองการทีจ่ะแบงปนแลกเปล่ียนความรู ประสบการณจาก

การทาํงาน กลุมดงักลาวมกัจะไมไดเกดิจากการจัดตัง้โดยองคกร แตเปนกลุมทีเ่กดิจากความตองการทางสังคม 

และความพยายามท่ีจะทําใหบรรลุผลสําเร็จ เปนกลุมท่ีไมมีอํานาจ ไมมีการกําหนดไวในแผนภูมิโครงสราง

องคกร เครือขายความสัมพันธที่ไมเปนทางการ เกิดจากความใกลชิด ความพอใจ พื้นฐานที่ใกลเคียงกัน 

ลักษณะท่ีไมเปนทางการจะเอื้อตอการเรียนรูและการสรางความรูใหม ๆ มากกวาโครงสรางท่ีเปนทางการ    

ทั้งน้ีอาจเพราะการเรียนรูซึ่งไดรับจากการทํางาน และชีวิตประจําวันเปนหลักเปนแงมุมเชิงปฏิบัติ ปญหา

ประจาํวนั เครือ่งมอืใหม ๆ  พฒันาการในเรือ่งงาน วธิกีารทาํงานทีไ่ดผล และไมไดผล การมปีฏสิมัพันธระหวาง

บุคคล ทําใหเกิดการถายทอดแลกเปล่ียนความรูฝงลึก สรางความรู และความเขาใจไดมากกวาการเรียนรู 

จากหนังสือ หรือการฝกอบรมตามปกต ิเครือขายท่ีไมเปนทางการ ซึง่มีสมาชิกจากตางหนวยงานชวยใหองคกร

ประสบความสําเร็จไดดีกวาการสื่อสารตามโครงสรางที่เปนทางการ 

  สวนแนวทางการใชประโยชนจากขอมูลประวัติศาสตรทองถ่ินมีจุดเนนสําคัญท่ีนําไปสูการพัฒนา   

ใหยั่งยืน ไดแก การจัดพิมพเผยแพรขอมูลผลการวิจัยใหคนในทองถิ่นไดใชศึกษาคนควา เปนฐานในการทํา  

การศึกษาเชงิลึกเฉพาะประเดน็ตอไป และนําขอมูลทางประวัตศิาสตรทองถิน่มาเปนขอมูลสงเสริมการทองเท่ียว

ในเครือขายสังคมออนไลน และสื่อออนไลนตางๆ ที่จะทําใหเกิดการตื่นตัวของบุคคลทั่วไปอาจสนใจที่จะเขา

มาทองเที่ยว อันเปนการสงเสริมรายไดของคนในชุมชนผานการทองเที่ยว การคาขาย  คนในชุมชนเกิดสํานึก

การอนุรักษเพื่อใหเกิดความสวยงามในพ้ืนที่และสงเสริมใหเกิดภาพลักษณที่ดี เพื่อเชิญชวนใหคนเขามา      

ทองเที่ยว ตลอดจนควรนําขอมูลประวัติศาสตรเชื่อมโยงสูการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยบูรณาการ

ใหเขากับการเรียนการสอนดวยการใชแหลงการเรียนรูทางประวัติศาสตร และภูมิปญญาเปนหองเรียน             

ใหเยาวชนไดศึกษาตอไป สอดคลองกับผลการวิจัยของเมธี ใจศรี, นิศาชล ทองขาว, พะเยาว   พิกุลสวัสดิ์, 

พวงผกา หลักเมือง และ จนัทร รตันจีระวงค (2552, 112-115 ) ทีพ่บวา แนวทางในการใชประโยชนจากขอมูล

ที่ไดจากการศึกษาวิจัยโดยที่ใหคนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมแบงออกเปนการถายทอดองคความรูและ      

การพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาใหยั่งยืน คือ การนําองคความรูไปสรางเปนหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียน      

โดยบรูณาการใหเขากบัการเรียนการสอน พรอมกบัใชแหลงการเรยีนรูทางวฒันธรรม ภมูปิญญาเปนหองเรยีน

ใหเยาวชนไดศึกษาสังเกต สัมผัสดวยตนเอง สิ่งนี้จะปลูกฝงใหเยาวชนมีสํานึกที่ดีตอชุมชนและภูมิปญญา     

ซึ่งเปนมรดกของบรรพบุรุษของตน ทั้งนี้การใชประโยชนจากขอมูลประวัติศาสตรหรือจากการผลการวิจัย      

โดยการบูรณาการเขาสูการเรยีนการสอนในสถานศกึษาเปนแนวทางการพัฒนาท่ียัง่ยนืเพราะคนในชุมชนจะ

มองเห็นความสําคัญของการศึกษาและการถายทอดสูคนรุนหลังอันจะทําใหองคความรูนั้นไมมีวันสูญหาย

และการเรียนรูสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต
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สรุป
  ความเปลีย่นแปลงความสมัพนัธระหวางวิถชีวีติของชาวบานกับตนยางและถนนสายเชียงใหม-ลาํพนู

จากอดีตจนถึงปจจุบัน  พบวาประวัติศาสตรชุมชนสารภี สามารถแบงความเปลี่ยนแปลงได 5 ยุคสมัย ไดแก              

ยคุขุนกองกจิประมวล และขนุสารภภีริมย ยคุรองปงหาง-ถนนซปุเปอร ยคุร้ือฝาย-การทองเทีย่ว ยคุการฟนฟู           

ชุมชน และยุคของการเปนพ้ืนท่ีกึงเมืองกึ่งชนบท โดยรอยตอแตละยุคสมัยไดชี้ใหเห็นเรื่องความสัมพันธ         

ในการจัดการและแบงปนทรพัยากรอยางสาํคัญ และใหความสําคญัตอตนยางและถนนสายเชียงใหม-ลาํพูน

ที่ตางกัน มีพิธีกรรมทางความเชื่อที่สําคัญ คือ ประเพณีทางพุทธศาสนาและพิธีกรรมพุทธ-ผี  มีแนวทาง         

การถายทอดความรูและความสาํคัญของตนยางและถนนสายเชยีงใหม-ลาํพูนใหแกผูคนในปจจุบนั ทีส่าํคัญ 

คือ การจัดกิจกรรมตางๆ ที่เปดโอกาสใหคนในชุมชนไดเขารวมมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น                  

เสนอแนวทางในการดูแลและอนุรักษตนยางอยางหลากหลาย  แนวทางการใชประโยชนจากขอมูล

ประวัติศาสตรทองถิ่นอยางเหมาะสม คือ การนําขอมูลทางประวัติศาสตรมาเปนขอมูลสงเสริมการทองเที่ยว

ในส่ือสังคมออนไลน   สงเสริมรายไดของคนในชุมชน คนในชมุชนเกดิจิตสํานึกอนุรกัษเพ่ือใหเกิดความสวยงาม

ในพ้ืนท่ีและสงเสริมใหเกิดภาพลักษณที่ดี  เชิญชวนใหคนภายนอกมาทองเที่ยว รวมทั้งการนําขอมูล

ประวัติศาสตรเช่ือมโยงสูการจัดการเรียนการสอนเพื่อถายทอดสูเยาวชน ดังน้ันผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวา      

ควรมีการพัฒนาตําบลสารภีและถนนสายเชียงใหม-ลําพูนใหเปนแหลงทองเท่ียวในเชิงประวัติศาสตร            

และวัฒนธรรม นอกจากจะเปนการสรางรายไดใหชุมชนแลว ยังเปนประโยชนทางดานวิชาการแกนักเรียน 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป และควรมีการผลักดันใหนําเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตรตนยางนาและ                   

ถนนสายเชียงใหม-ลําพูนใหเกิดเปนหลักสูตรทองถ่ินข้ึนเพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและสรางความตระหนัก                

ใหเยาวชนรักและภูมิใจในทองถ่ินของตน โดยการจัดใหมีเวลาเรียนหรือจัดเปนชุมนุมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ

ประวัติศาสตรตนยางนาและถนนสายเชียงใหม-ลําพูน  
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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงค 1) เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยที่มาชม                        

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชานุสรณอําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ     

นักทองเที่ยวชาวไทยที่มาชมวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชานุสรณ  อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 3)      

เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาวัดเฉลมิพระเกยีรตพิระจอมเกลา ราชานสุรณ อาํเภอแจหม จงัหวดัลําปาง 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวชาวไทยที่เดินทางมาทองเท่ียว         

วัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง จํานวน  400 คน ในชวง                  

เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับดานแหลงทองเที่ยวและ                  

สภาพแวดลอม ดานราคาสินคาและบริการ ดานการคมนาคม ดานการบริการ และดานความปลอดภัย            

โดยใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และการหาคาเฉลี่ย (Mean)       

ในการวิเคราะห  

  ผลการศึกษาพบวา ขอมูลพ้ืนฐานของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมาทองเที่ยววัดเฉลิมพระเกียรติ 

พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง สวนใหญเปนเพศชาย อยูในชวงอายุ 20 – 29 ป 

ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป มีสถานภาพสมรส มีรายได 10,001 - 20,000 บาท ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 

สวนขอมูลพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทย พบวา สวนใหญมีรูปแบบการเดินทางมากับครอบครัว       

ลักษณะการมาเที่ยวจะมาทําบุญ พาหนะที่ใช คือ รถยนต พักบานพักสวนตัว มีคาใชจายมากกวา 500 บาท 
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ตอครั้ง มาไมเกิน 1 คร้ังตอป และในสวนความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีตอวัดเฉลิมพระเกียรติ

พระจอมเกลาราชานสุรณ อาํเภอแจหม จงัหวัดลาํปางท้ัง 5 ดาน พบวา ดานแหลงทองเท่ียวและสภาพแวดลอม 

มีความพึงพอใจสูงที่สุดและอีก 4 ดาน คอื ดานความปลอดภัย ดานการคมนาคม ดานการบริการ ดานราคา

สินคาและบริการ ลวนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทั้งสิ้นตามลําดับ จากผลการวิจัยครั้งนี้เปนประโยชน

สาํหรบัผูประกอบการธรุกิจนําเทีย่ว หนวยงานทีเ่ก่ียวของ  นกัวิชาการและผูสนใจเกีย่วกบัการศกึษาพฤตกิรรม

และความพงึพอใจของนกัทองเท่ียวชาวไทยทีม่ตีอวัดเฉลิมพระเกียรต ิพระจอมเกลาราชานสุรณ  อาํเภอแจหม 

จงัหวดัลาํปางสามารถนาํองคความรูไปใชประโยชนในการพฒันาสถานทีท่องเท่ียวรวมทัง้ในงานวิจยัช้ินตอไป

คําสําคัญ
  พฤติกรรม   ความพึงพอใจ  การทองเที่ยว

Abstract
  The objective of this study was: 1) to study behaviours of Thai Tourists towards Wat     
Chalermprakiat Prajomklao Rachanusorn Temple, Chae Hom District, Lampang Province.                      
2) to study satisfaction of Thai Tourists towards Wat Chalermprakiat Prajomklao Rachanusorn 
Temple, Chae Hom District, Lampang Province 3) To provide the guidance in development of the 
Wat Chalermprakiat Prajomklao Rachanusorn Temple, Chae Hom District, Lampang Province.      
The sample comprises 400 Thai tourists travelling to attraction Wat Chalermprakiat Prajomklao 
Rachanusorn Temple. This study focuses on information and the environment, Price Products and 
Services, Transportation, Services and Security. Analyzed by descriptive statistic Include statistical 
frequency, percentage, mean were used.  
  The study found that most Thai Tourists were male, aged 20 to 29, and Married. They were 
general workers with average income 10,001 and 20,000 baht per month. They graduated with 
under graduate degree of the behavior it was found that most of them traveled with family for 
merit making. They travelled in cars, Stayed in private residence. They spent more than 500 baht 
per trip, once a year the satisfactions towards Wat Chalermprakiat Prajomklao Rachanusorn        
Temple, Chae Hom District, Lampang Province are in 5 factors. the attractions the environment, 
are the most important things and Services and Security, Transportation, Price Products and        
Services, Satisfaction was at a high level.

  The results of this study are useful for the tour operators, the related organizations academics, 

and the people who are interested in the study of the behaviours of Thai Tourists towards                     

Wat Chalermprakiat Prajomklao Rachanusorn Temple, Chae Hom District, Lampang Province.         

It can be used and beneficial in developing for the tourist attractions for further researches.
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บทนํา
  อตุสาหกรรมทองเท่ียวมีบทบาทสาํคัญตอการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย ปจจุบนัสถานการณ 

การทองเทีย่วในประเทศมกีารปรับตัวดีขึน้อยางตอเนือ่งแตเศรษฐกจิท่ีฟนตัวคอนขางกาํจัด ทาํใหนกัทองเทีย่ว

เกิดความระมดัระวังท่ีจะเดินทางมาเทีย่ว ดงัน้ันจากการสงเสริมดานการทองเท่ียวของภาครัฐ หนวยงานเอกชน

และอ่ืน ๆ คาดหวังว าการทองเท่ียวจะเติบโตมากขึ้นทั้งมาตรการสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐ                               

กลุมประชุมสัมมนา เพ่ือเปนการกระตุนตลาดการทองเที่ยวในชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว (Low Season)       

เพื่อที่จะเกิดการกระจายรายไดสูทองถ่ิน เกิดการสรางงาน สรางอาชีพ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ                

ไปยังชุมชน จากการสํารวจสถิติการใชจายดานการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวพบวา ประเทศไทยมีรายได          

จากอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนอันดับ 1 ตั้งแตป พ.ศ. 2525 เปนตนมาโดยป พ.ศ. 2558 ประเทศไทย        

มีนักทองเที่ยวขาเขา (Inbound Tourism) เปนจํานวน 29.88 ลานคน มีรายไดจากการทองเที่ยวขาเขาน้ี             

สงูถึง 2.23 ลานลานบาท เกินเปาท่ีตัง้ไว 3 หม่ืนลานบาท มนีกัทองเท่ียวตางชาตทิีเ่ดินทางเขาสูจงัหวัดเชียงใหม 

29 ลานคน สาํหรับสถานการณการทองเท่ียวภายในประเทศของคนไทย พบวาในป พ.ศ. 2558  มนีกัทองเท่ียว

ชาวไทยเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ จํานวน 138.8 ลานคน สรางรายได  7.9 แสนลานบาท นับวาเปน

ระดับการขยายตวัท่ีดขีึน้หลังจากทีม่กีารเปลีย่นแปลงทางการเมอืงภายในประเทศ (วรรณสริ ิโมรากลุม, 2559)

จังหวัดลําปางเปนจังหวัดที่มีความนาสนใจทางดานการทองเที่ยวเปนอยางมาก เปนอีกจังหวัดหนึ่งใน            

ภาคเหนอืท่ีอดุมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติทีม่คีณุคา สิง่แวดลอมทีส่วยงาม และประเพณีวฒันธรรมอันทรงคณุคา 

อีกท้ังหลักฐานทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมยังคงปรากฏใหเห็นอยูในวิถีชีวิตของคนลําปางซ่ึงถือเปน      

อัตลักษณที่งดงามและสามารถนํามาเชื่อมโยงเขากับการทองเท่ียวไดเปนอยางดี เปนจังหวัดที่เกาแกและ       

มคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตร   มวีดัทีม่คีวามสาํคญัหลายแหง วดัเฉลมิพระเกยีรตพิระจอมเกลาราชานสุรณ

หรือช่ือเดิมเรียกวา วัดพระพุทธบาทปูผาแดงซึ่งต้ังอยูที่อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง จุดเดนของวัดนี้                

ไดแก ความงดงามของเจดียขนาดเล็กสีขาวสรางข้ึนบนภูเขาสูงเสียดฟา ลอมรอบไปดวยทิวเขาสูง ซึ่งสราง

จากแรงศรัทธาของประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนท่ี ดวยลักษณะภูมิศาสตรที่ตั้งของวัดอยูบนภูเขา               

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง บนยอดเขาแหงนี้มีรอยพระพุทธบาท ประดิษฐานอยูเปนที่เคารพบูชาของ             

ชาวอําเภอแจหม อดีตยังไมมีการทําถนนขึ้นสูดอย  ดังนั้น พุทธศาสนิกชนผูศรัทธาจึงตองเดินเทาผานปาทึบ

และหนาผาสูงข้ึนไปสักการะบูชารอยพระพุทธบาทแหงน้ี หลวงพอไพบูลย สุมังคโล (พระเทพวิสุทิญาณ)       

เจาอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา ไดเดินทางมาสักการะรอยพระพุทธบาทโดยการเดินเทา         

พลังศรัทธาของทานเปนท่ีมาของการสรางวัด ประกอบกับในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั 

(ราชกาลที่4) พระราชสมภพครบ 200 ป เม่ือวันท่ี 18 ตลุาคม พ.ศ.  2547 ทางคณะสงฆจงึมีมติใหสราง                 

วดัเฉลมิพระเกยีรติถวายแดพระองคทานเพือ่นอมระลึกถงึพระมหากรณุาธิคณุของพระองคทีม่ตีอปวงชนชาวไทย           
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จึงไดสรางวัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกลาราชานุสรณ ที่ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม จังหวัดลําปางข้ึน 

วัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกลาราชานุสรณ ไดจัดเปนสถานที่ทองเที่ยวท่ีมีนักทองเที่ยวชาวไทยและ              

นักทองเที่ยวชาวตางชาติเปนจํานวนมาก ถอืไดวา เปนวดัทีม่คีวามนาสนใจตอการทองเทีย่วของจงัหวัดลาํปาง    

(ผูจดัการออนไลน, 2557)  และจดัอยูใน 1ใน10 อนัดบั Unseen Thailand ของสถานท่ีทองเท่ียวในประเทศไทย 

และยังมีการสงเสริมการทองเที่ยวจากภาพยนตรเรื่อง หลวงพี่แจส 4G ใหเปนที่รูจักและนาสนใจอีกดวย

  ดังน้ัน การศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีต อ                   

วดัเฉลิมพระเกียรต ิพระจอมเกลาราชานุสรณ อาํเภอแจหม จงัหวดัลาํปาง จะทาํใหไดขอมูลเกีย่วกบัพฤติกรรม

และความพึงพอใจของนักทองเทีย่วชาวไทยท่ีมตีอวดัเฉลมิพระเกยีรต ิพระจอมเกลาราชานสุรณ อําเภอแจหม 

จังหวัดลําปาง วาเปนอยางไร องคประกอบใดที่มีความสําคัญตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยวนี้ ขอมูลเกี่ยวกับ

แนวโนมของแหลงทองเที่ยวน้ี ซึ่งธุรกิจการทองเที่ยวท่ีเก่ียวของสามารถนําไปพัฒนาการทองเที่ยว                       

ในแหลงทองเท่ียวนีไ้ด รวมท้ังนําขอมูลจากการวจิยัในคร้ังน้ีมาประกอบการปรบัปรุงพัฒนาวัดเฉลิมพระเกยีรติ 

พระจอมเกลาราชานุสรณ อาํเภอแจหม จงัหวัดลาํปางใหมกีารบรกิารตรงกับความตองการของนักทองเท่ียว       

ชาวไทยและสามารถนํามาบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาการตลาดการทองเที่ยว

และยังสามารถนาํมาใชประโยชนตอสาขาวชิาการจดัการการทองเท่ียวและมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรนตอไป

วัตถุประสงค
  1. เพือ่ศกึษาพฤติกรรมของนกัทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาชมวดัเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชานุสรณ 

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

  2. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัทองเท่ียวชาวไทยตอวดัเฉลมิพระเกียรตพิระจอมเกลาราชานสุรณ 

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

  3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม 

จังหวัดลําปาง  
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กรอบแนวคิดการวิจัย                    

วิธีการวิจัย
  ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเขามาทองเที่ยววัดเฉลิมพระเกียรติ 

พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ในการหาขนาดของกลุมตัวอยางในกรณีไมทราบ   

จาํนวนประชากรแนนอน (Infinite Population) การคํานวณขนาดกลุมตวัอยางตามสตูรของ คอชเรน (Cochran, 

1977, 76) โดยผูศึกษากําหนดระดับความเช่ือม่ันเทากับรอยละ 95 มีคาความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได           

รอยละ 5 สัดสวนของประชากรที่จะทําการสุม 0.5 คํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางตามสูตร ดังนี้
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    n =  

 
n =   

P =    50% (0.5)  

Z =   95%  1.96 (  5%) 
d =   (0.05) 
 

  n =    

                  n =    

n  =   

  = 384 

  ดังนั้น  ผู  วิจัยจึงได กําหนดขนาดกลุ มตัวอย างโดยใช สูตรการหาขนาดกลุ มตัวอย าง                                                                    

ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 384 คน แตเพื่อปองกันความผิดพลาด และไดใหระดับความเชื่อมั่น งานวิจัย   

ชิ้นนี้จึงเก็บกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  งานวิจัยน้ีไดนําแบบสอบถามที่ปรับมาจากแบบสอบถามของปวีณา  ทวีวงศโอฬาร (2552) ที่ทํา     

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ             

แบบสอบถามของณัฐพล เนียมแกว, ทิพยวดี โพธิ์สิทธิพรรณ และ อภิไทย แกวจรัส (2559) ที่ไดทําการศึกษา

เรือ่งพฤตกิรรมการทองเท่ียวของนกัทองเท่ียวชาวไทยทีเ่ขาชมวัดพระสงิหวรมหาวหิาร และแบบสอบถามของ

ธรรญชนก คําแกว (2555) ที่ไดทําการศึกษาเร่ือง การวิเคราะหความพึงพอใจของนักทองเท่ียวที่                               

มีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทโบราณสถาน กรณีศึกษาพระอารามหลวงในเขตอําเภอเมือง             

จังหวัดเชียงใหมและแบบสอบถามของพิญญา ดวงฟู และดวงธิดา นันทาภิรัตน (2559) ที่ไดทําการศึกษา

เรือ่ง การศึกษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจของนกัทองเท่ียวชาวไทยในการเดนิทางทองเท่ียวจังหวัดลาํปาง
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และไดจากการรวบรวมจากเอกสารและงานวจิยัตางๆ มาปรับใชในแบบสอบถามของงานวจิยันีโ้ดยสอบถาม

เกีย่วกับเร่ือง ขอมลูพืน้ฐานของนกัทองเท่ียว พฤติกรรมของนกัทองเท่ียวและความพึงพอใจในแหลงทองเท่ียว 

5As จากน้ันนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมนักทองเท่ียวท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีกําหนด (Pilot Test)     

จาํนวน 30 ชดุ เพือ่นาํผลมาตรวจสอบและทาํการวเิคราะหหาคาความเชือ่ม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม 

โดยการหาคาสมัประสทิธอลัฟา (Alpha Coefficient) ผลวิเคราะหพบวา แบบสอบถามมคีาความเชือ่มัน่เทากบั 

0.91 นับวาแบบสอบถามนี้มีคาความเชื่อมั่นสูง

  การเก็บรวบรวมขอมูล

  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามแจกนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยว

วัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ในชวงเดือนพฤษภาคม ถึง           

เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2559 สามารถรวบรวมเก็บแบบสอบถามไดจาํนวน 400 ชดุ ตามเปาหมายทีไ่ดกาํหนดไว

  การวิเคราะหขอมูล

  การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอวัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกลา

ราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ที่ไดจากแบบสอบถามโดยการนําขอมูลมาคํานวนจากการใช

โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปโดยขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง และขอมูลที่เกี่ยวของกับนักทองเที่ยว โดยการ

แจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(S.D.) โดยมีการแปลความหมายของคาเฉลี่ยดังนี้ (ราตรี นันทสุคนธ, 2556) คะแนนคาเฉลี่ย 4.51 

- 5.00 หมายถงึ ระดับความพงึพอใจมากทีส่ดุ คะแนนคาเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถึงระดบัความพงึพอใจมาก 

คะแนนคาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง คะแนนคาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง 

ระดบัความพึงพอใจนอย และคะแนนคาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถงึ ความสาํคญัอยูในระดบัพึงพอใจนอยสุด

ผลการวิจัย
  1. ขอมูลพื้นฐานของนักทองเที่ยวชาวไทย

          ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวไทยพบวา นักทองเที่ยวท่ีมาทองเที่ยวยัง         

วดัเฉลมิพระเกียรต ิพระจอมเกลาราชานุสรณ อาํเภอแจหม จงัหวดัลาํปาง สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 57)  

อาย ุ20 -29 ป (รอยละ 43) อาชพีรบัจางท่ัวไป (รอยละ 26) สถานภาพสมรสแลว (รอยละ 50) มรีายไดระหวาง 

10,001-20,000 บาท (รอยละ 35) และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ45)   

  2. ขอมูลพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาทองเที่ยววัดเฉลิมพระเกียรติ 

พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

   ขอมลูพฤตกิรรมของนกัทองเทีย่วชาวไทยทีม่าทองเทีย่ววัดเฉลมิพระเกียรติพระจอมเกลาราชานสุรณ 

อําเภอแจห ม จังหวัดลําปาง พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมาทองเที่ยวยังวัดเฉลิมพระเกียรติ                                  

พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง สวนใหญมีรูปแบบการเดินทางมากับครอบครัว         

(รอยละ 45) ลักษณะการมาเที่ยวเพื่อมาทําบุญ (รอยละ 56) พาหนะที่ใชเดินทางโดยใชรถยนต (รอยละ 86) 
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คนหาขอมูลการทองเท่ียวจากอินเตอรเน็ต (รอยละ 33) สถานท่ีพักแรม บานพักสวนตัว (รอยละ 72)                       

มีคาใชจายในการมาทองเที่ยวมากกวา 500 บาท ตอครั้ง (รอยละ 34) และมีความถ่ีในการมาทองเที่ยว           

ไมเกิน 1 ครั้งตอป (รอยละ 62)

  3. ขอมูลระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอวัดเฉลิมพระเกียรติ

พระจอมเกลาราชนุสรณ

          ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักทองเทีย่วชาวไทยท่ีมตีอวดัเฉลมิพระเกียรตพิระจอมเกลา

ราชานุสรณ ในแตละดานมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้ 

ตารางที่ 1  

ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยดานสถานที่และสภาพแวดลอม
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  ผลการวจิยั พบวา สวนใหญมรีะดับความพึงพอใจในบรรยากาศภายในแหลงทองเทีย่วมีความรมรืน่ สงบ 

เหมาะสําหรับการการพักผอน และทําบุญ (คาเฉลี่ย 4.16) รองลงมาดานเปนแหลงทองเที่ยวมีความสวยงาม

และความเหมาะสมในการจัดสถานที่ไดอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.92) ดานความสะอาด (คาเฉลี่ย 3.91) 

ดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟา  นํ้าด่ืม/นํ้าใช  โทรศัพทสาธารณะ)  และดานคุณภาพ ใชการไดดี                   

(คาเฉลี่ย 3.74) โดยมีเฉลี่ยรวมของดานสถานที่และสภาพแวดลอม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.93) 
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ตารางที่ 2

ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยดานราคาสินคาและบริการ

   S.D. 
1. / /

 

2.   /  

3.    /  

   

4.   

3.67 

 

3.80 

3.56 

 

3.80 

 

 

 

 

 

 

0.75 

 

0.79 

0.89 

 

0.81 

 3.70  0.81 

  ผลการวิจัย พบวา ดานเจาหนาที่ใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามเปนอยางดี (คาเฉลี่ย 3.80)            

รองลงมาจะเปนดานรานจําหนายสังฆทานและสัตวปลอย มีจํานวนเพียงพอและราคาเหมาะสม (คาเฉล่ีย 

3.80) ดานรานจําหนายอาหารและเครื่องดื่มมีจํานวนเพียงพอและราคาเหมาะสม มีความสะอาด (คาเฉลี่ย 

3.67) และดานการสื่อความหมายตาง ๆ เชน ปาย/สัญลักษณการใหความรู เชน แผนพับเอกสารและอื่น ๆ 

(คาเฉลี่ย 3.56) โดยมีคาเฉลี่ยรวมของดานราคาสินคาและบริการอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.70) 

ตารางที่ 3

ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยดานการคมนาคม

   S.D. 
1.   / /

 
2.  ( /

/ ) 

3.   

3.75 

 

3.85 

 

3.66 

 

 

 

 

 

0.94 

 

0.97 

 

0.96 

 3.75  0.96 
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  ผลการวิจัยพบวา ดานการคมนาคมในเร่ืองของดานสถานท่ีทองเท่ียวมีการบริการรถโดยสาร        

ประจําทาง (รถสีล่อแดง/รถตุกตุก/อืน่ๆ) (คาเฉลีย่ 3.85) รองลงมาจะเปนดานการเดนิทางมายงัแหลงทองเท่ียว           

มีความสะดวก/ปลอดภัย/มีปายสัญลักษณบอกทางชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.75) และดานสถานที่ทองเท่ียว               

อยูใกลตัวเมือง การเดินทางเดินสะดวกสบาย (คาเฉลี่ย 3.66) โดยมีคาเฉลี่ยรวมของดานการคมนาคม              

อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 3.75) 

ตารางที่ 4

ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวดานการบริการ

   S.D. 
1.   

2.  -  / /  

3.   (  

)  

3.72 

3.59 

3.85 

 

 

 

0.95 

0.99 

0.98 

 3.72  0.97 

   S.D. 
1.     

2. /

 

3. 

 

3.90 

3.84 

 

3.87 

 

 

 

 

0.97 

0.98 

 

0.95 

 3.87  0.97 
  

  ผลการวิจัยพบวา ดานการบริการในเร่ืองของคําแนะนํา (เอกสารหรือบุคลากรหรือปายประกาศ      

หรอือืน่ ๆ) อยางชัดเจน (คาเฉลีย่ 3.85) รองลงมาจะเปนในเร่ืองของดานระยะเวลาการใหบรกิารทีเ่หมาะสม      

(คาเฉล่ีย 3.72) และดานในเร่ืองของการบริการหองน้ํา-หองสุขาท่ีสะอาด/เพียงพอ/สะดวกตอการใชงาน         

(คาเฉลี่ย 3.59) โดยมีคาเฉลี่ยรวมของดานการบริการอยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 3.72)

ตารางที่ 5

ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวดานความปลอดภัย

  ผลการวิจัยพบวา ดานมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย (คาเฉลี่ย 3.90)              

รองลงมาจะเปนในเร่ืองของดานภายในสถานที่ทองเท่ียวมีความปลอดภัยตอทรัพยสินของนักทองเท่ียว            

(คาเฉล่ีย 3.87) และดานในเรื่องของการเดินทางไปยังสถานที่ทองเท่ียวมีความสะดวกสบาย/ปลอดภัย            
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 S.D.  

 

 

  

 

 

3.93 

3.87 

3.75 

3.72 

3.70 

 

 

 

 

 

0.95 

0.97 

0.96 

0.87 

0.85 

 3.79  0.92 

อภิปรายผลการวิจัย 
  1. ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล

         ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวไทยพบวา นักทองเที่ยวท่ีมาทองเที่ยวยัง        

วัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง สวนใหญรอยละ 43 เปนเพศชาย 

รอยละ 57 ชวงอายรุะหวาง 20 -29 ป รอยละ 43 อาชพี รบัจางทัว่ไป รอยละ 26 สถานะภาพสมรส รอยละ 50 

รายได 1,0001 - 20,000 รอยละ 35 ศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 45 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ     

ปวีณา ทวีวงศโอฬาร (2552) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการทองเที่ยว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และณัฐพล เนียมแกว, ทิพยวดี โพธิ์สิทธิพรรณ และ อภิไทย แกวจรัส (2559)           

ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาเขาชมวัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

และธรรญชนก คําแกว (2555) ที่ไดทําการศึกษาเร่ืองการวิเคราะหความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ    

แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทโบราณสถาน กรณีศึกษาพระอารามหลวงในเขตอําเภอเมือง               

จังหวัดเชียงใหม และของพิญญา ดวงฟู และดวงธิดา นันทาภัรัตน (2559) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษา

(คาเฉลี่ย 3.84) โดยมีคาเฉลี่ยรวมของดานความปลอดภัยอยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 3.87)

  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดนําประเด็นสําคัญมาใชในการอภิปรายผลการศึกษาถึงความพึงพอใจ

ของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอวัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

แบงออกเปน 5 ดาน เมือ่พจิารณาผลโดยรวมจากนักทองเท่ียวชาวไทยทีม่าทองเท่ียวพบวาดานแหลงทองเท่ียว

และสภาพแวดลอม (คาเฉลี่ยรวม 3.93) มีคาเฉลี่ยรวมมากที่สุด รองลงมาดานความปลอดภัย  (คาเฉลี่ยรวม 

3.87) ดานการคมนาคม (คาเฉลี่ยรวม 3.75)  ดานการบริการ (คาเฉล่ียรวม 3.72) และดานราคาสินคา           

และบริการ (คาเฉล่ียรวม 3.70)  มีระดับความพึงพอใจมากเทากันตามลําดับ ในแตละดานมีรายละเอียด     

สรุปไดดังนี้

ตารางที่ 6

ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในแตละดาน
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พฤตกิรรมและความพงึพอใจของนกัทองเท่ียวชาวไทยในการเดนิทางทองเท่ียวจงัหวดัลําปาง โดยนักทองเท่ียว

จะมีความตองการ มอีํานาจซ้ือและเตม็ใจทีจ่ะจายเงนิเพ่ือซ้ือสินคาและบรกิารทีก่ําหนดในเวลาน้ันเน่ืองจาก

เพศชายชอบเดินทางทองเที่ยวในเวลาวางหรือวันหยุดทําใหเพศชายมีจํานวนการทองเที่ยวเขาวัดทําบุญ

มากกวาเพศหญงิซึง่เปนชวงวัยทีก่าํลงัเขาสูวยัทาํงานจึงตองมีการแสวงหาความผอนคลาย หรอื จากการทํางาน 

หรือจากการศึกษา 

  2. ขอมูลพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยววัดเฉลิมพระเกียรติ 

พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

   ในการศึกษาครั้งน้ี ไดนําประเด็นสําคัญมาใชในการอภิปรายผลการศึกษาถึงพฤติกรรมของ      

นักทองเท่ียวชาวไทยที่มีตอวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง               

แบงออกเปน 6 ดาน ไดแก รูปแบบการเดินทาง ลักษณะการมาเท่ียว พาหนะที่ใช แหลงขอมูลท่ีใช                   

สถานที่พักแรม คาใชจาย และการมาใชบริการ 

   1.1 รูปแบบการเดินทาง

               นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญมีรูปแบบการเดินทางทองเที่ยวมากบัครอบครัว เนื่องจาก 

ความพงึพอใจในการเดินทางทองเท่ียวเปนธรรมชาตขิองมนุษยทกุคนโดยสัญชาติญาณอยูแลว และยินดีจาย

เงินเพื่อหาความพึงพอใจจากการเดินทางทองเท่ียวดวยการซื้อบริการทองเท่ียวที่ใหความสุขสบาย และมา

เพ่ือทําบุญจึงพากันมาท้ังครอบครัว นอกจากนั้นแตละคนอาจจะมีลักษณะความตองการเดินทางทองเท่ียว

แตกตางกนัซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ธรรญชนก คาํแกว (2555) ที่ไดทําการศกึษาเรือ่ง การวิเคราะห

ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทโบราณสถาน กรณีศึกษา              

พระอารามหลวงในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 

   2.2 ลักษณะการมาเที่ยว

    นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญเลือกมาเที่ยวเพื่อมาทําบุญเนื่องจากตามความเชื่อของ    

คนไทยวาการทําบุญคือการสงเสริมชีวิตใหเดินทางไปในทางท่ีดี ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ                     

ณัฐพล เนียมแกว, ทิพยวดี โพธิ์สิทธิพรรณ และ อภิไทย แกวจรัส (2559) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรม  

การทองเท่ียวของนกัทองเท่ียวชาวไทยทีม่าเขาชมวัดพระสิงหวรมหาวหิาร และของธรรญชนก คาํแกว (2555) 

ที่ไดทําการศึกษาเร่ืองการวิเคราะหความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม    

ประเภทโบราณสถาน กรณีศึกษาพระอารามหลวงในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม   

   2.3 พาหนะที่ใช

        นกัทองเทีย่วชาวไทยใชพาหนะในการมาทองเทีย่วคอื มาโดยรถยนต เน่ืองมาจากรถยนต

มีความสะดวกสบาย สามารถโดยสารไดครั้งละหลายคนและมีความปลอดภัยในการเดินทางมากกวา             

ยานพาหนะอื่น ๆ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของของณัฐพล เนียมแกว, ทิพยวดี โพธ์ิสิทธิพรรณ และ          

อภิไทย แกวจรัส (2559) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเขาชม

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร  
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   2.4 สถานที่พักแรม

         นกัทองเทีย่วชาวไทยสวนใหญทีเ่ดนิทางมาเทีย่วเลอืกไมใชบริการทีพ่กั เพราะพกัทีบ่านพกั 

สวนตัว อยางไรก็ตามธุรกิจที่พักเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนักทองเท่ียวสามารถพักคางคืนชั่วคราวในระหวาง

เดินทางทองเท่ียวไดอยางสะดวกสบายและปลอดภัย จึงจําเปนตองมีธุรกิจท่ีพักไวบริการนักทองเท่ียวใน     

แหลงทองเทีย่วเพือ่รองรบันกัทองเทีย่วชาวไทยท่ีเปนคนนอกพืน้ทีท่ีเ่ดนิทางมาทองเทีย่วยงัวดัเฉลมิพระเกยีรติ 

พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง  

   2.5 คาใชจายในการเดินทางมาทองเที่ยว 

    นกัทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญ เดนิทางมาทองเท่ียวมคีาใชจายในการมาทองเท่ียวมากกวา 

500 บาท ซึ่งเปนคาใชจายท่ีไมสูงนักเน่ืองจากคาครองชีพในปจจุบันและสินคามีราคาสูงข้ึนจึงทําให                  

นกัทองเทีย่วชาวไทยสวนใหญทีเ่ดินทางมาตองประหยดัคาใชจายเพิม่มากขึน้และมาทองเท่ียวแบบไมคางคนื

   2.6  ความถี่ในการมาใชบริการ 

                นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญมีความถี่ในการมาใชบริการ 1 คร้ังตอป เน่ืองจากมี           

ความความตองการพักผอนและรูปแบบสถานที่ทองเที่ยวนี้เหมาะสมกับกลุมครอบครัวซ่ึงสอดคลองกับ           

ผลการศกึษาของ ธรรญชนก คาํแกว (2555) ทีไ่ดทาํการศกึษาเร่ืองการวเิคราะหความพงึพอใจของนักทองเท่ียว

ที่มีตอแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทโบราณสถาน กรณีศึกษาพระอารามหลวงในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม   

  3. ขอมูลระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย

   3.1 ดานแหลงทองเที่ยวและสภาพแวดลอม

    นกัทองเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจในดานแหลงทองเท่ียวและสภาพแวดลอมมากทีส่ดุ 

คือ ดานบรรยากาศภายในแหลงทองเท่ียวมีความรมร่ืน สงบ เหมาะสําหรับการพักผอนและทําบุญ                      

(คาเฉลี่ย 4.16) สอดคลองกับการศึกษาของ ธรรญชนก คําแกว (2555) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห

ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทโบราณสถาน กรณีศึกษา              

พระอารามหลวงในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากวัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกลาราชานุสรณ 

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง เปนวัดที่มีนักทองเที่ยวจํานวนมากและมีบรรยากาศภายในแหลงทองเที่ยวที่ดี 

จึงเหมาะตอการพักผอนและทําบุญ

   3.2 ดานราคาสินคาและบริการ

    นักทองเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจในดานราคาสินคาและบริการมากท่ีสุด คือ                

ดานรานจําหนายอาหารและเครือ่งด่ืมมจีาํนวนเพยีงพอและราคาเหมาะสมหรอืมคีวามสะอาด (คาเฉลีย่ 3.80) 

สอดคลองกบัการศกึษาของ พชรดา  มงคงนวคณุ (2555) ทีไ่ดทาํการศกึษาเร่ืองความพงึพอใจของนักทองเท่ียว

ชาวไทยท่ีมีตอตลาดนํ้าตล่ิงชันเน่ืองจากวัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม          

จงัหวัดลาํปาง มนีกัทองเท่ียวมาทองเท่ียวเปนจาํนวนมากจงึจาํเปนตองมีรานอาหารไวเพือ่รองรบัความตองการ

ของนักทองเที่ยว
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   3.3 ดานการคมนาคม

     นักทองเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจในดานการคมนาคมมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 3.85)           

คือ  ดานการเดินทางมายังแหลงทองเท่ียว มีความสะดวก ปลอดภัย และมีปายสัญลักษณบอกทางชัดเจน 

เน่ืองมาจากวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ตั้งอยูในบริเวณ      

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง จึงทําใหการคมนาคมสะดวกสบายซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของณัฐพล    

เนียมแกว, ทิพยวดี โพธิ์สิทธิพรรณ และ อภิไทย แกวจรัส (2559) ที่ไดทําการศึกษาเร่ือง พฤติกรรม                     

การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเขาชมวดัพระสิงหวรมหาวิหาร 

   3.4   ดานการบริการ

      นักทองเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจในดานการบริการมากที่สุด คือ ดานมีระยะเวลา    

การใหบริการที่เหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.85) เนื่องจากวัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกลาราชานุสรณ                    

อาํเภอแจหม  จงัหวดัลาํปาง มพีระภิกษสุงฆจาํวดัอยูเปนจํานวนมากจึงจาํเปนตองมเีวลาเปด-ปดทาํการเปนเวลา  

เพือ่พระภกิษสุงฆไดทาํวดั ซึง่สอดคลองกับผลการศึกษาของพิญญา ดวงฟู และดวงธิดา นนัทาภิรตัน  (2559) 

ทีไ่ดทาํการศกึษาเรือ่ง การศึกษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจของนกัทองเท่ียวชาวไทยในการเดนิทางทองเท่ียว 

จังหวัดลําปาง

   3.5  ดานความปลอดภัย 

    นักทองเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจในดานความปลอดภัยมากที่สุด คือ ดานภายใน  

สถานท่ีทองเท่ียวมีความปลอดภัยตอทรัพยสินของนักทองเท่ียว (คาเฉล่ีย 3.90) เน่ืองจากวัดเฉลิมพระเกียรติ 

พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง มีนักทองเท่ียวเดินทางมาเปนจํานวนมาก จึงทําให  

ตองมีสถานท่ีจอดรถที่มีความปลอดภัย เพื่อรักษาทรัพยสินของนักทองเที่ยวท่ีมาทองเที่ยวซ่ึงสอดคลองกับ          

ผลการศกึษาของของณฐัพล เนียมแกว, ทิพยวดี โพธิ์สิทธิพรรณ และ อภิไทย แกวจรัส (2559) ที่ไดทําการ

ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเขาชมวัดพระสิงหวรมหาวิหาร

  4. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชานุสรณ 

อําเภอแจหม จังหวัดลําปางของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยว

   จากการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเที่ยว 

ทาํใหไดองคประกอบท่ีนกัทองเท่ียวใหลาํดับความสาํคัญมากทีส่ดุ คอื ดานแหลงทองเท่ียวและสภาพแวดลอม  

ดงันัน้กลยทุธทีเ่สนอใหใช คอื บรรยากาศภายในแหลงทองเท่ียวมคีวามรมรืน่ สงบ เหมาะสาํหรบัการพักผอน 

และทําบุญ

สรุป
  การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยที่มีตอวัดเฉลิมพระเกียรติ            

พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง เมื่อพิจารณาผลโดยรวมจากนักทองเท่ียว พบวา          

นักทองเท่ียวสวนใหญมาเพ่ือทําบุญ วัดมีองคประกอบดานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมจึงมีความสําคัญ และ    
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สรางความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียวเปนลําดับสูงสุด และดานความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในภาพรวม

ทั้ง 5 ดาน  ดานแหลงทองเที่ยวและสภาพแวดลอมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ควรใหความสําคัญ         

กับบรรยากาศภายในแหลงทองเที่ยวใหมีความรมร่ืน สงบ เหมาะสําหรับการพักผอน และทําบุญ                        

สวนดานราคาสินคาและบริการมคีาเฉลีย่รวมนอยท่ีสดุ โดยสามารถนําขอมลูดงักลาวมาใชประกอบแนวทาง

ในการพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรตพิระจอมเกลาราชานุสรณ อาํเภอแจหม จงัหวดัลําปาง ใหเปนแหลงทองเท่ียว

ที่สอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว ตอไป 

  สําหรับขอเสนอแนะการทําวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษาถึงการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอ      

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปางกับวัดอื่นในพ้ืนที่จังหวัดลําปาง          

เพือ่จะไดหาแนวทางในการบรกิารทีเ่หมาะสมตอไป
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2559 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาสําหรับครู  จํานวน 180 คน ทําการเก็บขอมูล

จากนักศึกษาโดยใชแบบสอบถามศึกษาความสัมพันธของตัวแปรเชิงคุณภาพของนักศึกษา วิเคราะหขอมูล

โดยการจัดอันดับความสําคัญของแรงจูงใจในการจัดการเรียนรูในโรงเรียนของนักศึกษา และระดับ                

ความสมัพันธจากคาสมัประสทิธ์ิความสมัพันธแบบลําดับทีข่องสเปยรแมน  (Spearman’s Rank Correlation 

Coefficient)

  ผลการวิจัยพบวา 1) อันดับความสําคัญของแรงจูงใจในการเรียนรูในโรงเรียนของนักศึกษา ไดแก 

การใหรางวัล   การใหเปนคะแนน  การพูดชมเชย  การแขงขันระหวางนักเรียนในหอง (แขงกับกลุมที่คละกัน) 
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และการใชเทคนิควธิกีารสอนทีจ่งูใจ 2) ระดับแรงจูงใจในการจดัการเรยีนรูของนกัศกึษาสาขาวชิาชพีครใูชวธิี

การสงเสริมใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนประกอบดวย ดานการแขงขันระหวางกลุม (กลุมคละเกง       

ปานกลาง ออน) ดานการเพียรพยายาม (ไมละท้ิงการเรียนเมือ่เผชญิกับความยากลาํบาก) และดานกอใหเกิด

เสริมพลังอํานาจ เชน มีกําลังใจในการทํางานยิ่งขึ้น 3) ความสัมพันธของตัวแปรการจัดการเรียนการสอน        

ที่นักศึกษาไดเลือกใชเพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจพบวา การใหความสําเร็จในการเรียน การใหรูจัก

วัตถุประสงคของการเรียนและการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P<0.01) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธตั้งแต .006 - .366 สวนการใหรางวัลทางสังคมและการใหรูจัก

วัตถุประสงคของการเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดยมีคาสัมประสิทธิ์          

สหสัมพันธตั้งแต .039 -.202

คําสําคัญ
  แรงจูงใจ   การจัดการเรียนรู

Abstract
  The objective of this study was to investigate motivation and learning management in school 
in the teacher occupational program of Faculty of Education, Far Eastern University. Subjects were 
180 student-teachers who registered Philosophy in Education and Psychology Program for teacher. 
Questionnaires were developed to study the correlation among qualitative variables. Data collection 
were analyzed and ranked according to the motivation and the learning management applying in 
the classrooms the student-teachers taught. The data were analyzed using Spearman’s ranking 
correlation coefficient to examine the levels of correlation.
  The findings showed that: 1) The motivation in learning management that the student-
teachers used in classes were ranked respectively as follows: social rewarding, scoring, praising, 
group competing (compete with mixed ability in learning proficiency), and utilizing teaching strategies.  
2) The levels ranking of motivation in learning management by the student-teachers in the teacher 
occupational program to enhance learning motivation were arranged from the highest frequently 
to hardly ever demonstrating as follows: group competing (group members were separated by learning 
proficiency: good, moderate, poor), effort in learning, and empowering e.g. effort to learn. 3) The correlation 
between variables of learning management which the student-teachers  determined to enhance       
students’ motivation in learning were considered correlated. There were statistically significant correlations 
(p<0.01) from providing the opportunity of success, managing the recognition of the learning objectives, 
and maintaining a good atmosphere in learning with the correlation coefficient at .006 -.366. While there 
were statistically significant correlations (p<0.05) between social rewarding and managing the recog-
nition of learning objectives with the correlation coefficient  at .039 - .202.
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บทนํา
  แรงจูงใจเปนองคประกอบในกระบวนการเรียนการสอนทําใหผู เรียนเกิดความกระตือรือรน                        

มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้นและมีความสนใจในเน้ือหาท่ีตนเองกําลังเรียน รวมไปถึง              

การพฒันาการเรียนไปสูเปาหมายทีผู่สอนไดวางไวและสามารถพัฒนาไปสูการกาํหนดตําแหนง ทางวชิาการ

ที่เลื่อนลําดับสูงขึ้น โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใชแรงจูงใจท่ีมีขอคนพบท่ีมีความสอดคลองกัน  พบวา            

การใชแรงจูงใจภายในที่สามารถจูงใจนักเรียนไดผลดีในระหวางการเรียนการสอน คือ การใชบทเพลง และ

การตั้งเปาหมายในการเรียนการสอนรวมกับนักเรียน  สวนการใชแรงจูงใจภายในที่สามารถจูงใจใหนักเรียน

มีการฝกซอมหลังเรียน คือ การใชบทเพลงและการสรางระเบียบวินัยในการฝกซอมได 

  ทั้งน้ีมีผลงานวิจัยของ วัชราภา ขันสําอาง (2543, 59-60)ไดสรุปเก่ียวกับบรรยากาศการเรียนรู          

ทางจิตวิทยาที่มีตอแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทฤษฎีสําหรับนักเรียน พบวา นักเรียนที่เรียน      

ในบรรยากาศการเรียนรูทางจิตวิทยา มีคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจสูงกวานักเรียนที่เรียนตามปกติ ภายหลัง           

การเรียนมีคะแนนเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิสงูกวากอนเรียน ประกอบกบัท่ีแรงจูงใจ (Motives) กบัการจูงใจ (Motivation) 

นั้นแตกตางกันแตมีความเกี่ยวของกันอยางมากเพราะวา การจูงใจเปนกระบวนการและเทคนิควิธีการ              

ในการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้น (กฤษมันท วัฒนาณรงค, 2552, 52)

  สําหรับการเรียนการสอน ครูผูสอนไมควรที่จะจัดกิจกรรมท่ีตองใชเฉพาะแรงจูงใจภายในเทานั้น       

ถึงแมวาแรงจูงใจภายในน้ันจะมีพลังสูงในการเรียนรูมากก็ตามแตแรงจูงใจภายนอกที่ครูผูสอนสรางข้ึน        

และทําใหมคีวามสาํคญัสาํหรับผูเรยีนในการเรยีนรู กจ็ะสามารถสรางประสทิธภิาพและประสทิธผิลอันจะนํา

ไปสูคณุภาพของการเรยีนการสอนได ซึง่ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพทุธศกัราช 2542 แกไขเพิม่เตมิ 

(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ไดกําหนดแนวทางสําหรับการปฏิรูปดานการเรียนการสอน ซึ่งครูผูสอนตองรูจัก

ใชหลักสูตรอันสงผลในการปรับเปล่ียนใหเกิดแรงจูงใจภายในดวย ซึ่งสามารถนําไปใชไดในสถานการณ      

ของการเรียนรูไดเปนอยางดี อีกท้ังปทุมพร โพธิ์กาศ (2554, 40) ไดสรุปเกี่ยวกับลักษณะของแรงจูงใจซ่ึงมี

การกระทําหรือพฤติกรรมหลายรูปแบบ เชน ตองการความสําเร็จ ตองการเงิน คาํชมเชย อํานาจ และในฐานะ

ที่เปนคนยังตองการมีอารมณผูกพันและอยูรวมกลุมกับผูอื่น

  จากประเด็นดังกลาวขางตน ปญหาในการสรางแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา

สาขาวิชาชีพครูที่คณะผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลของนักศึกษารายวิชาปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาสําหรับ    

ครู ที่ผานมา พบวา การประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรูสําหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาอยูในระดับ            

มากที่สุด ไดแก  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําของสกินเนอร จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 30.10 

รองลงมาคอื ทฤษฎีการเรยีนรูแบบวางเงือ่นไขแบบคลาสสคิ จาํนวน 36 คน คดิเปนรอยละ 29.30 และทฤษฎี

การเรียนรูความสัมพันธเชื่อมโยงของธอรนไดค จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 25.20 สวนอันดับ   การสงเสริม
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ใหนักเรียนเกิดมีแรงจูงใจในการเรียนการสอนของนักศึกษา พบวา อยูในระดับมากที่สุด ไดแก  การใหรางวัล 

จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 29.30 รองลงมาคือ การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน จํานวน  34 คน                           

คิดเปนรอยละ 27.60 และการใหความสําเร็จในการเรียน จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 20.30                               

(มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม, 2558)

  ดงันัน้ แรงจงูใจเปนสิง่ทีส่รางขึน้ได ทัง้แรงจงูใจภายในและแรงจงูใจภายนอก การสรางแรงจงูใจนัน้ 

เกดิไดทัง้การสรางขึน้ดวยตนเอง และการสรางขึน้โดยผูอืน่ทีเ่รยีกวา “การจงูใจ” แรงจงูใจเปนศกัยภาพทีม่อียู

กับตัวผูเรียนที่เกิดจากการไดรับประสบการณตาง ๆ ที่ผานมาในชีวิต โดยผานทางการไดพบไดเห็นตัวอยาง

หรือรูปแบบท่ีตรงใจ โดนใจ การไดรับการส่ังสอน การพูดคุย หรือการไดมีการพบปะสังสรรคทางสังคมกับ     

คนท่ีพิเศษบางคน ลวนมีผลตอการสรางแรงจูงใจทั้งส้ิน ดังนั้นการเรียนการสอนในช้ันเรียน หากไมใหเกิด

ความนาเบื่อ (Drudgery) ซึ่งตองมีมากกวาความสนุกสนาน (Delight) นั้น คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศกึษาแรงจูงใจกบัการจดัการเรยีนรูในโรงเรยีนของนกัศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวชิาชพีครู 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงครายวิชาปรัชญา  

การศึกษาและจิตวิทยาสําหรับครูไดมอบหมายงานใหนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูทุกคนไดนําความรูจาก            

การรวมคิด รวมสรางสื่อ และเอกสารประกอบการสอนไปใชเปนแรงขับเคล่ือนตามที่พระราชบัญญัติ                 

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ไดกําหนดไวเกี่ยวกับ           

ครูผูสอนตองรูจกัใชหลักสูตรการเรยีนการสอนทีส่งผลตอการปรบัเปล่ียนใหเกิดแรงจงูใจในการจดัการเรยีนรู 

วิญู  พูลศรี, ประพันธ สุทธาวาส, บุญเลิศ คําปน และ ญาณินท คุณา (2558) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญ

ของแรงจูงใจ ดงัน้ี 1) เปนพลงักระตุนใหบคุคลแสดงพฤติกรรม 2) กาํหนดทศิทางและเปาหมายของพฤติกรรม 

และ 3) กําหนดระดับความพยายามของการกระทําท่ีมีประเภทของแรงจูงใจ ประกอบดวย 3 ดาน คือ 1) 

Physiological Motives ซึ่งเปนแรงจูงใจดานรางกาย/สรีระ ไดแก ความหิวกระหาย ความเจ็บปวด                  

ความตองการทางเพศ  การพักผอน 2) Psychological  Motives ซึ่งเปนแรงจูงใจดานจิตวิทยา  ไดแก          

ความตองการทํากิจกรรม  การควบคุม  ความรัก 3) Social Motives  ซึ่งเปนแรงจูงใจทางสังคม  ไดแก          

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ใฝสัมพันธ  ใฝอํานาจ  ความตองการความมั่นคง  ตําแหนง  ฐานะทางสังคม ซึ่งทฤษฎี

การลดแรงขับ (Drive Reduction Theory) โดย Dollard Miller & Hull  กลาววา  เมื่อคนเรามีสภาพที่ขาดหรือ

เกนิสมดุลในรางกายโดยธรรมชาตขิองคนเราจะแสวงหาส่ิงทีจ่ะมาปรับสภาพใหรางกายมีความสมดุลอยูเสมอ  

เชน  เมื่อหิว คนเราจะด้ินรนหาอาหารมารับประทานเพ่ือลดความหิวน้ัน สําหรับทฤษฎีความคาดหวัง             

(Expectancy  Theory) ของ วูรม (Vroom)  เชื่อวา  เมื่อบุคคลคาดหวังผลจากการกระทําของตน  เขาจะเลือก

กระทําตามคุณคาของผลที่จะเกิดข้ึนน่ันคือ แรงจูงใจเกิดจากคุณคาของส่ิงลอใจ (Incentive) เชน  รางวัล     

เงินทอง หรือสิ่งตอบแทนอ่ืน ๆ  ที่เขาจะไดรับและทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (Hierarchy of Needs       

Theory) ซึง่ มาสโลว (Maslow) เชือ่วา คนเราจะมคีวามตองการพ้ืนฐานมากท่ีสุด  เมื่อไดรับการตอบสนองจน

เปนท่ีพอใจในขั้นน้ันและจะเกิดแรงจูงใจที่สูงข้ึนไปไดอีกตามลําดับข้ัน ไดแก 1) ความตองการทางกาย 

(Physiological Needs)  2) ความตองการความปลอดภัย (Safety  Needs)  3) ความตองการทางสังคม 
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(Social  Needs) 4) ความตองการความภูมิใจ (Esteem Needs)  5) ความตองการสมหวังในชีวิต                        

(Self Actualization Needs) จากธรรมชาตขิองการสรางแรงจงูใจ ในการเรียนทีก่ลาวมาขางตน คณะผูวิจัย         

จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจกับการจัดการเรียนรูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต         

สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

วัตถุประสงค
  เพื่อศึกษาแรงจูงใจกับการจัดการเรียนรูในโรงเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  จังหวัดเชียงใหม

นิยามศัพทเฉพาะ
  แรงจูงใจ หมายถึง ภาวะที่กระตุน หรือผลักดันใหบุคคลเกิดพฤติกรรมอยางมีเปาหมายแบงได           

2  แบบ คอื 1) Intrinsic  Motivation: แรงจงูใจภายใน   เปนภาวะทีบ่คุคลตองการและเตม็ใจ ทีจ่ะทําพฤตกิรรม

นั้นดวยตนเอง เชน ความหิว  ความรัก  2) Extrinsic  Motivation: แรงจูงใจภายนอกเปนภาวะที่บุคคลไดรับ

อิทธิพลจากภายนอกมากระตุนใหทําพฤติกรรมนั้น  เชน เงินทอง ยศหรือฐานะทางสังคม  คําชมเชย ตําแหนง  

สิ่งตอบแทนตาง ๆ  

  การจัดการเรียนรูในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมา                             

จากประสบการณและการฝกหัดของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวิชาชพีคร ู คณะศกึษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เชียงใหม 3 ดาน ประกอบดวย 1) ดานความรู (Cognitive  Domain) 2)                   

ดานเจตคติ (Affective  Domain)  และ 3) ดานทักษะ (Psychomotor Domain)

  นักศึกษา หมายถึง ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สํานักงาน    

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานการการอาชีวศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

โรงเรียนขยายโอกาส  การศึกษานอกโรงเรียน พุทธศาสนา องคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน                    

จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
  การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการใชแรงจูงใจกับการจัดการเรียนรู ในโรงเรียนของนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม 

เปนการศึกษาพฤติกรรมที่ใชในการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรเชิงคุณภาพของนักศึกษาท่ีลงทะเบียน

รายวิชาปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาสําหรับครู   

  1.  ประชากร

                    ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
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(สช.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานการอาชีวศึกษา สํานักบริหารงาน        

การศึกษาพิเศษ โรงเรียนขยายโอกาส  การศึกษานอกโรงเรียน พุทธศาสนา องคการปกครองสวนทองถิ่น          

ทีล่งทะเบยีนเรียนหลักสตูรประกาศนียบตัรบัณฑติ สาขาวิชาชีพคร ูคณะศึกษาศาสตร   มหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรน 

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 180 คน 

  2. เครื่องมือในการเก็บขอมูล  

   เปนแบบสอบถามกําหนดใหกลุมตัวอยาง จํานวน 170 คน ตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ตอน   

ไดแก 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) แรงจูงใจที่นําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน และ  3) 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพิ่มเติม   

  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  

   ไดแจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษารายวิชาปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาสําหรับครู          

จาํนวน 180 ชดุ ไดรบัแบบสอบถามกลับคืน จาํนวน 170 ชดุ  ตรวจสอบความสมบรูณทัง้ฉบบั  มแีบบสอบถาม

ที่นํามาวิเคราะหได จํานวน 160 ชุด คิดเปน 94.12 โดยเก็บขอมูลหลังจากเรียนเนื้อหาแรงจูงใจและทฤษฎี

การจัดการเรียนรู

  4.  การวิเคราะหขอมูล

         4.1 ขั้นตอนที่  1 วิเคราะหจากแบบสอบถามของนักศึกษาเพื่อสรุปอันดับความสําคัญของ          

แรงจูงใจในการเรียนรูในโรงเรียนของนักศึกษา

         4.2 ขัน้ตอนท่ี  2 วเิคราะหระดบัความสัมพนัธจากคาสมัประสิทธิค์วามสัมพนัธแบบลาํดบัทีข่อง

สเปยรแมน  (Spearman’s Rank Correlation Coefficient)

 

ผลการวิจัย
  1.  อันดับความสําคัญของแรงจูงใจในการเรียนรูในโรงเรียนของนักศึกษา

        คณะผูวจิยัไดนาํเสนอผลการวิจยัแยกตามความสําคัญของแรงจงูใจในโรงเรียนของนกัศึกษาดังน้ี

   1.1 การใหรางวัล อันดับความสําคัญของจํานวนและรอยละ ดังนี้

            1) ใหเปนคะแนน (จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 91.90) 2) ใหเปนของที่กินได เชน ขนม 

อาหาร เงิน (จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 59.40) 3) ใหเปนสัญลักษณ ดาว และใหเปนสิ่งของ เชน สมุด 

หนังสือ (จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 53.10) 4) ใหเปนเกียรติบัตร (จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 24.40) 

และ 5) ใหสิทธิพิเศษอยางอื่น (จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 17.50)   

   1.2  การใหรางวัลทางสังคม อันดับความสําคัญของจํานวนและรอยละ ดังนี้

         1) การพูดชมเชย (จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 97.50) 2) การยิ้มให (จํานวน 110 คน 

คดิเปนรอยละ 68.80)   3) การใชสญัลักษณแสดงความพอใจ (ทาทาง) (จํานวน 84 คน คดิเปนรอยละ 52.50)  

4) การแตะตัวเด็ก (จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 45.00)   และ 5) การใหความสนิทสนม (จํานวน 57 คน     

คิดเปนรอยละ 35.60)   
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   1.3  การแขงขัน อันดับความสําคัญของจํานวนและรอยละ ดังนี้ 

              1) แขงขันระหวางนักเรียนในหอง (แขงกับกลุมที่คละกัน) (จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 

59.40)  2) แขงขันระหวางหมูตอหมู (กลุมเกง ปานกลาง ออน) (จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 48.80)             

และ 3) แขงขันกับตนเอง (แขงกับเกณฑ) (จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 43.80)   

   1.4 การชวยเหลือทางสังคม อันดับความสําคัญของจํานวนและรอยละ ดังนี้ 

             1) ชวยเหลือบาง (ไมบอยมากนัก) ชวยเหลือเปนบางครั้ง (จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ  

93.10)   2) ชวยเหลือทุกครั้ง และนาน ๆ จะชวยเหลือ (หากคิดได) (จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 90.00)   

และ 3) ไมไดชวยอะไรเลย (จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 9.40)   

   1.5  การลงโทษ อันดับความสําคัญของจํานวนและรอยละ ดังนี้

              1) การหักคะแนน (จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 86.90)   2) การใหทํางานเพิ่ม               

มากกวาเดิม เชน คัดคํา ทําความสะอาด หรือใหเลิกชากวาปกติ (จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 80.60)                      

3) การลงโทษทางวาจา เชน การดุดา ตําหนิ (จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 80.00) 4) การสงตอ                       

(เชน สงใหผูอํานวยการ สงใหฝายปกครอง หรือสงหนวยงานภายนอก เชน สาธารณสุข) (จํานวน 38 คน        

คิดเปนรอยละ 23.80)  และ 5) การลงโทษทางกาย เชน การเฆี่ยนตี (จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 9.40)    

   1.6  การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน อันดับความสําคัญของจํานวนและรอยละ ดังนี้ 

              1) การใชเทคนิควิธีการสอนที่จูงใจ (จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 93.80)   2) การใช

สื่อการสอนที่จูงใจ (จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 93.10)   3) การพัฒนาความสัมพันธที่ดี (จํานวน 113 คน    

คิดเปนรอยละ 70.60)   และ 4) การปรับสภาพของหองเรียน (จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 35.00)   

  2. ระดับแรงจูงใจในการเรียนรู

       ไดนาํเสนอผลการวเิคราะหขอมลูเกีย่วกบัวิธกีารสงเสริมใหนกัเรียนเกิดแรงจงูใจในการเรียนของ

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

จังหวัดเชียงใหม  ดังนี้
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ตารางที่ 1  

วธิกีารสงเสรมิใหนกัเรยีนเกดิแรงจงูใจในการเรยีนของนกัศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีครู

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม 

    
    

 (Competition)      

 -  70 60 30 1.75 2 

   ( ) (43.75) (37.50) (18.75)   

-  (  15 45 100 2.29 1 

     ) (9.38) (28.12) (62.50)   

-  ( ) 82 50 28 1.65 3 

 (51.25) (31.25) (17.50)   

       

-  (Planning) 90 58 12 1.49 3 

 56.25 36.25 7.50   

-  (Study  

  Management) 

32 

(20.00) 

61 

(38.10) 

67 

(41.90) 

2.19 2 

-  (Persistence) 42 41 77 2.23 1 

 (26.25) (25.62) (48.13)   

      

-    

    

29 

(18.13) 

55 

(34.37) 

76 

(47.50) 

2.31 1 

-  48 50 62 2.10 2 

     (30.00) (31.25) (38.75)   

-  88  

   (55.00) (33.75)   

:    
  

  จากตารางท่ี 1 แสดงวิธกีารสงเสรมิใหนกัเรยีนเกดิแรงจูงใจในการเรยีนของนกัศึกษาสาขาวิชาชพีครู 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม พบวา 1) มีการแขงขันระหวางหมูตอหมู    

(กลุมคละเกง ปานกลาง ออน) มากที่สุด (คาเฉลี่ย = 2.29) รองลงมา คือ มีการแขงขันระหวางนักเรียนในหอง 

(แขงกับกลุมท่ีคละกนั) (คาเฉลีย่ = 1.75) และแขงขันกับตนเอง (แขงกับเกณฑ) (คาเฉลีย่ = 1.65) 2) พฤตกิรรม

เชิงบวก พบวา ดานการเพียรพยายาม  (Persistence) มากที่สุด (คาเฉลี่ย = 2.23) รองลงมาคือ การจัดการ
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การเรียน (Study  Management) (คาเฉลี่ย = 2.19) และการวางแผน (Planning)  (คาเฉลี่ย = 1.49) 3)       

การจูงใจสําหรับนักเรียน พบวา กอใหเกิดการเสริมพลังอํานาจ เชน มีกําลังใจในการทํางานยิ่งขึ้น มากที่สุด 

(คาเฉลี่ย = 2.29) รองลงมาคือ นํานักเรียนไปสูจุดหมายปลายทาง เชน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น   

(คาเฉลี่ย = 2.29) และเปนสิ่งกระตุนใหนกัเรียนเกิดความพรอมในการเรียน (คาเฉลี่ย = 2.29) 

ตารางที่ 2  

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรการจัดการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาไดเลือกใชวิธีการเพื่อสงเสริม     

ใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน

 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 
b1 1        

b2 .331** 1       

b3 .189* .039 1      

b4 .229** .201* .227** 1     

b5 .144 .134 .084 .023 1    

b6 .330** .168* .069 .202* .075 1   

b7 .026 .076 .085 .088 .099 .075 1  

b8 .006 .076 .366** .074 .273** .017 .013 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed 

:  
     b1 =        b2 =     b3 =  ( ) 

     b4 =       b5 =             b6 =   

     b7 =           b8 =  
 

  จากตารางที่ 2 แสดงผลการพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษา 

ไดเลือกใชวิธีการเพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน พบวา การใหความสําเร็จในการเรียน,           

ใชการแขงขัน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (p = .039)  การใหรูจกัวัตถุประสงคของการเรียนและการสราง

บรรยากาศในชัน้เรยีน มคีวามสัมพนัธกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p < 0.01) โดยมคีาสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ

ตั้งแต .006-.366 สวนการใหรางวัลทางสังคม (การเสริมแรงทางสังคม) และการใหรูจักวัตถุประสงคของ       

การเรียน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธตั้งแต 

.039-.202
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อภิปรายผลการวิจัย

  1. ความสําคัญของแรงจูงใจในการเรียนรูในโรงเรียนของนักศึกษา พบวา การใหรางวัลทางสังคม   

การแขงขัน การชวยเหลือทางสังคม  การลงโทษ ตลอดจนการสรางบรรยากาศในช้ันเรียนเปนวิธีการสราง    

แรงจูงใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย   

ฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม ดังที่ ฐิติพร  กอนนาค (2556, 72) ไดสรุปพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

องคกรโดยรวมอยูในระดับมากทีส่ดุโดยคาเฉล่ียสูงสุด คอื ดานการปฏบิตังิานในหนาท่ีซึง่ตรงกับงานวจิยัของ

ชินวัฒน ศักด์ิพิชัยมงคล (2554, 88) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร มีความสัมพันธกัน    

ทางบวก ทั้งน้ีนักศึกษามีการประยุกตใชทฤษฎีสําหรับการเรียนการสอนที่เลือกใชทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ 

ประกอบดวย 1) ทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค (Classical Conditioning) ของพาฟลอฟ 2) 

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขดวยการกระทํา (Operant Conditioning Theory) ของสกินเนอร  3) ทฤษฎีการเรียนรู

ความสัมพันธเช่ือมโยง (Thorndike's Connectionism Theory) ของธอรนไดค  4) ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบ

ตอเน่ือง (Contiguous Conditioning)  ของกัทธรี 5) ทฤษฎีการเรียนรูแบบเสริมแรง (Hull's Systematic 

Behavior Theory) ของฮัลล (Hull) 6) ทฤษฎีกฎการเรียนรูหลักการเรียนรูของทฤษฎีกลุม (Gestalt Theory)  

ของเกสตัลท (Gestalt) 7) ทฤษฎีการเรียนรูแบบสนาม ( Lewin's Field Theory) ของเลวิน (Lewin)  8) ทฤษฎี

การเรียนรูแบบเครื่องหมาย (Sign Theory) ของทอลแมน (Tolman) 9) ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม 

(Social Learning Theory) ของแบนดูรา (Bandura) ประกอบกับขอคนพบของวัชราภา ขันสําอาง (2543, 

59-60)ไดสรุปเกี่ยวกับบรรยากาศการเรียนรูทางจิตวิทยาท่ีมีตอแรงจูงใจ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน             

ดานทฤษฎสีาํหรับนกัเรียนพบวา นกัเรียนท่ีเรยีนในบรรยากาศการเรยีนรูทางจิตวทิยา มคีะแนนเฉลีย่แรงจงูใจ

สูงกวานักเรียนที่เรียนตามปกติ ภายหลังการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์สูงกวากอนเรียน

  2. วิธีการสงเสริมใหนักเรียนเกดิแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม โดยการแขงขันระหวางหมู

ตอหมู (กลุมคละเกง ปานกลาง ออน) ที่มีพฤติกรรมเชิงบวกดานการเพียรพยายาม (Persistence) และ          

การจูงใจสําหรับนักเรียนในการปฏิบัติการเรียนการสอนดานการกอใหเสริมพลังอํานาจ เชน มีกําลังใจใน      

การทํางานย่ิงขึ้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พุทธศักราช 2545 ไดกําหนดไวเกี่ยวกับครูผูสอนตองรูจักใชหลักสูตรอันสงผลในการปรับเปลี่ยนใหเกิด            

แรงจงูใจภายในซึง่สามารถนาํไปใชไดในสถานการณของการเรยีนรูไดเปนอยางด ีประกอบกบัที ่ปทมุพร โพธิก์าศ 

(2554, 40) ไดสรุปเก่ียวกับลักษณะของแรงจูงใจซึ่งมีการกระทําหรือพฤติกรรมหลายรูปแบบ เชน ตองการ

ความสําเร็จ ตองการเงิน คําชมเชย อํานาจ และในฐานะที่เปนคนยังตองการมีอารมณผูกพันและอยูรวมกลุม

กบัผูอื่น ซึ่ง มาสโลว (Maslow) เชื่อวา คนเราจะมีความตองการพื้นฐานมากที่สุดเมื่อไดรับการตอบสนองจน

เปนที่พอใจในข้ันนั้น และจะเกิดแรงจูงใจท่ีสูงขึ้นไปไดอีกตามลําดับขั้น ไดแก 1) ความตองการทางกาย 

(Physiological Needs) 2) ความตองการความปลอดภัย (Safety  Needs)  3) ความตองการทางสังคม 

(Social  Needs) 4) ความตองการความภูมิใจ (Esteem Needs)  5) ความตองการสมหวังในชีวิต                      
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(Self Actualization Needs) (วิญู  พูลศรี, ประพันธ สุทธาวาส, บุญเลิศ คําปน และ ญาณินท คุณา, 2558)

  3. ความสัมพันธของตัวแปรการจัดการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาไดเลือกใชวิธีการเพื่อสงเสริม              

ใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน พบวา มีการใหความสําเร็จในการเรียน มีวิธีการแขงขัน ตลอดจนการ      

ใหรูจักวัตถุประสงคของการเรียนและการสรางบรรยากาศในชั้นเรียนและการใหรางวัลทางสังคม  (การเสริม

แรงทางสังคม) และการใหรู จักวัตถุประสงคของการเรียน มีความสัมพันธรองลงไปซึ่งพระราชบัญญัติ               

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ไดกําหนดแนวทางสําหรับ

การปฏิรูปดานการเรียนการสอนซ่ึงครูผูสอนตองรูจักใชหลักสูตรอันสงผลในการปรับเปล่ียนใหเกิดแรงจูงใจ

ภายใน สอดคลองกับผลการวิจัยของปทุมพร โพธ์ิกาศ (2554, 40) ไดสรุปเก่ียวกับลักษณะของแรงจูงใจ          

ซึ่งมีการกระทําหรือพฤติกรรมหลายรูปแบบ เชน ตองการความสําเร็จ ตองการเงิน คําชมเชย อํานาจ และ      

ในฐานะท่ีเปนคนยังตองการมีอารมณผูกพันและอยูรวมกลุมกับผูอื่น   จากประเด็นเกี่ยวกับวิธีการลงโทษ      

ในขอคนพบของงานวจิยัครัง้นี ้พบวา เปนการสรางบรรยากาศใหเกดิการเรียนรูในหองเรียน โดยใชวธิกีารใหเดก็

ไดหยุดพักเพ่ือสํานึกผิด (Time Out) เพ่ือชวยใหเด็กฝกการควบคุมตนเอง จากประเด็นน้ีพบวา นักศึกษา          

มีการประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรูสําหรับการเรียนการสอนมากที่สุด ไดแกทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบ              

การกระทําของสกินเนอร รองลงมาคือทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค และทฤษฎีการเรียนรู     

ความสัมพันธเชื่อมโยงของธอรนไดค (มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  จังหวัดเชียงใหม, 2558)

สรุป
  ผลการวิจัยแรงจูงใจกับการจัดการเรียนรูในโรงเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอิสเทอรน  จังหวัดเชียงใหม คร้ังน้ีมีขอคนพบท่ีขอ          

สรุปประเดน็สาํคัญ ไดวา นกัศึกษาใหความสาํคัญกบัการสรางแรงจงูใจในการเรยีนของนกัเรียนโดยการเสรมิแรง   

ที่เปนคะแนน ควบคูไปกับการใหรางวัลทางสังคม เชน การพูดชมเชย   สวนวิธีการสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจ

นักศึกษาใชการแขงขันระหวางหมูตอหมู (กลุมคละเกง ปานกลาง ออน) และการจัดการเรียนการสอนไดเนน

วิธีการแขงขัน การใหรูจักวัตถุประสงคของการเรียน และการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน 

  การประยุกตผลการวิจัยไปใชอาจทําไดหลายแนวทาง เชน ครูผูสอนเนนการสรางบรรยากาศใน      

การเรียนรูในชั้นเรียน และการสรางแรงจูงใจในการเรียนดวยวิธีการเสริมแรง และการแขงขันท่ีใหนักเรียน        

ที่มีความสามารถระดับตาง ๆ ไดมีสวนรวมอยางกระตือรือรน นอกจากนี้สามารถฝกใหเด็กสามารถควบคุม

ตนเองในการเรียนรู เชน ใชวิธีการใหเด็กไดหยุดพักเพื่อสํานึกผิด (Time Out) ตามที่นักศึกษาเสนอแนะใน 

งานวิจัยนี้เพื่อเสริมสรางบรรยากาศของการเรียนรูไดอีกทางหนึ่งดวย

  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ฟารอีสเทอรน  เชียงใหมที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ มีวิธีการใชแรงจูงใจกับการจัดการเรียนรู                   

ในโรงเรียนที่มีการใชแนวคิดทฤษฎีประกอบการจัดการเรียนรูในลักษณะตาง ๆ กันไปนั่นเปนเพราะวาทุกคน

ปฏิบัติหนาที่ครูอยูในโรงเรียนสังกัดตาง ๆ ที่มาศึกษาในหลักสูตรฯ ดังนั้นในการวิจัยในคร้ังตอไปควรมี             
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การศึกษาเก่ียวกับการวิจัยเชิงสัมพันธเปรียบเทียบ หรือการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือใหไดขอมูลประกอบ                  

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตอไป
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1.  ขอมูลเบื้องตนของวารสาร
 1.1 วัตถุประสงค
  1) เพ่ือเปนส่ือกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค           
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในสาขาวิชาการบรหิารธรุกิจและการจัดการ รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร 
นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                  
ที่มีคุณภาพซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือ                        
สรางองคความรูใหม และประโยชนในเชิงปฎบิตัทิีน่กัปฎบิตัสิามารถนาํไปประยกุตใชในภาคสวนตางๆ ทัง้ภาครัฐ        
ภาคธุรกิจและภาคสังคมและชุมชน
  2) เพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย         
นกัวิชาการ และนักศึกษา
 1.2 ขอบเขตเนื้อหา  ประกอบดวย  
  1) บริหารธุรกิจและการจัดการ  
  2) รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
  3) นิเทศศาสตร  
  4) ศิลปศาสตร 
  5) เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  6) สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 1.3 กําหนดตีพิมพเผยแพร
    วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรนเริม่ตพีมิพเผยแพรมาตัง้แตป พ.ศ. 2550  โดยจัดทํา
เปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)  
  1) ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม
  2) ฉบับที่ 2   เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน
  3) ฉบับที่ 3  เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน
  4) ฉบับที่ 4   เดือนตุลาคม  - เดือนธันวาคม
2. นโยบายการพิจารณารับตีพิมพผลงาน
 2.1 คําแนะนําทั่วไป
  1) ผลงานที่เสนอตีพิมพตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือส่ิงพิมพใดมากอน                    
(ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ)
  2) ผลงานทีเ่สนอตพีมิพตองไมอยูในระหวางการพจิารณารอตพีมิพในวารสารหรอืสิง่ตพีมิพอืน่ใด
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  3) กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียนตอง
แสดงใหเห็นวาบทความท่ีสงมาไดมีสวนเพ่ิมเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุ   
ในบทความวาไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
  4) ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในบทความถือเปนทัศนะของผูเขียน กองบรรณาธิการไมจําเปน
ตองเหน็พองดวยกับทัศนะเหลาน้ันและไมถอืวาเปนความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ กรณีมกีารฟองรอง
เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
  5) ลิขสิทธบทความเปนของผู เขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการสงวนสิทธ์ิ             
ตามกฎหมาย การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน             
ลายลักษณอักษร
 2.2 ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาตีพิมพบทความท้ังภาษาไทยและ         
ภาษาอังกฤษ  ดังนี้
  1) บทความวิชาการ (Academic Article) 
  2) บทความวิจัย (Research Article) 
  3) บทความปริทัศน (Review Article) 
  4) บทวิจารณหนังสือ (Book Review) 
 2.3 การพิจารณากลั่นกรองบทความ
  1) บทความท่ีจะไดรบัพิจารณาตพีมิพ ตองเปนบทความท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ
และมีประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพ่ือใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม และประโยชน  
ในเชิงปฎบิตัทิีน่กัปฎิบตัสิามารถนําไปประยุกตใชทัง้ในภาคสวนตาง  ๆทัง้ภาครฐั ภาคธรุกจิ  และภาคสังคมและชมุชน
  2) บทความท่ีจะไดรบัการตพีมิพตองผานกระบวนการกล่ันกรองจากผูทรงคณุวุฒ ิ(Peer Review)     
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานและไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
 2.4  กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)
  1) กองบรรณาธกิารจะแจงใหผูเขียนทราบเมือ่กองบรรณาธกิารไดรบับทความเรยีบรอยสมบรูณ
  2) กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความวาอยูในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม รวมถึง
คุณภาพทางวิชาการและประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติ
  3) ในกรณทีีก่องบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรบับทความไวพจิารณาตีพมิพ กองบรรณาธิการ
จะดาํเนินการสงบทความเพ่ือกล่ันกรองตอไป โดยจะสงใหผูทรงคณุวุฒใินสาขาวิชาทีเ่ก่ียวของ จาํนวน 2 ทาน
ประเมินคุณภาพของบทความวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมจะลงตีพิมพหรือไมโดยกระบวนการกล่ันกรองนี้        
ทั้งผูทรงคุณวุฒิและผูเขียนจะไมทราบขอมูลของกันและกัน (Double-Blind Process)
  4) เมื่อผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแลว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตาม          
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิวาบทความนั้น ๆ ควรนําลงตีพิมพหรือควรจะสงใหผูเขียนแกไขแลวสงให         
ผูทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่ง หรือปฎิเสธการตีพิมพ
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3. ขอกําหนดตนฉบับ
 3.1 การจัดพิมพตนฉบับ
  1) ผลงานที่เสนอพิจาณาตีพิมพควรมีความยาวประมาณ 5 - 10 หนากระดาษ A4 
  2) บทความภาษาไทย พิมพดวย Font Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 Point บทความ   
ภาษาอังกฤษ พิมพดวย Font Time New Roman ขนาดตัวอักษร 12 Point
  3) ระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว (เทากันทุกดาน)
  4) หมายเลขหนา ใหใสไวตําแหนงดานบนขวา ตั้งแตตนจนจบบทความ
  5) ชื่อเรื่องบทความ ขนาดตัวอักษร 18 Point (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ
  6) บทคดัยอภาษาไทย ความยาว 1 ยอหนา (250 คาํ) ขนาดตัวอกัษร 16 Point พมิพ 1 คอลัมน
และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
  7) บทคัดยอภาษาอังกฤษ ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point  พิมพ           
1 คอลัมน และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
  8) เนื้อหาพิมพ 1 คอลัมน  ขนาดตัวอักษร 16 Point
  9) ชื่อและหมายเลขกํากับตาราง  ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) ใหพิมพไวบนตาราง          
จัดชิดซาย ใตตารางบอกแหลงที่มา จัดชิดซาย
  10) ชือ่ภาพและหมายเลขกํากบัภาพ  ชือ่แผนภมูแิละหมายเลขกาํกบัแผนภมู ิขนาดตวัอกัษร 14 
Point (ตัวหนา) ใหพิมพไวใตภาพ  (ควรเปนภาพที่ชัดเจน และควรแนบ File ภาพมาดวย)
  11) แผนภูม ิจดัก่ึงกลางหนากระดาษ  ใตภาพ  แผนภูมบิอกแหลงท่ีมา จดัก่ึงกลางหนากระดาษ 
  12) ชื่อบรรณานุกรม/เอกสารอางอิง  ขนาดตัวอักษร 16 Point (ตัวหนา) จัดชิดซาย สวนเนื้อหา
บรรณานุกรม/เอกสารอางอิง ขนาดตัวอักษร 16 Point พิมพ 1 คอลัมน
  13) พิมพชื่อและนามสกุลของผูเขียนทุกคน พรอมระบุคุณวุฒิสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ           
(ถามี) ตําแหนงงาน และหนวยงานที่สังกัด หรือสถานศึกษา และแนบ File .jpg  ภาพถายผูเขียนมาดวย
  14) ผูเขียนตองตรวจสอบความถูกตองของการพิมพตนฉบับ เชน ตัวสะกด วรรคตอน และ      
ความสละสลวยของการใชภาษา
 3.2 สวนประกอบของบทความ
  1) บทความวิชาการ  หัวขอและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ตองการนําเสนอใหชัดเจนและมีลําดับ
เน้ือหาทีเ่หมาะสมเพ่ือใหผูอานสามารถเขาใจไดชดัเจน รวมถงึมีการใชทฤษฎวีเิคราะหและเสนอแนะประเด็น
อยางสมบูรณ   โดยควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ (สามารถมีหัวขอหรือองคประกอบที่แตกตางได)
   (1) ชื่อเรื่อง (Title)
   (2) บทคัดยอ (Abstract)
    สรุปเน้ือหาของบทความใหไดใจความชัดเจน  กําหนดใหมีทั้งบทคัดยอภาษาไทยและ   
ภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา
   (3) คําสําคัญ  (Keyword)
    ระบุคําที่เปนคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
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  (4) บทนํา (Introduction)
   เปนสวนแนะนําและปูพืน้เร่ืองเพ่ือใหผูอานทราบขอมูลเบ้ืองตนของเน้ือหา เปนการจูงใจให
ผูอานเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ 
  (5) เนื้อหา (Body of Text)
   เปนสวนหลักของเนื้อหาบทความ การจัดลําดับเนื้อหา ควรมีการวางแผนจัดโครงสราง       
ของเน้ือหาท่ีนาํเสนอใหเหมาะสมกบัธรรมชาตขิองเน้ือหานัน้ การนําเสนอเนือ้หาควรมคีวามตอเนือ่งเพ่ือชวย
ใหผูอานเขาใจสาระนั้นไดโดยงาย
  (6) สรุป (Conclusion)
               เปนการสรุปเนื้อหาในบทความท้ังหมดออกมาอยางชัดเจน และกระชับโดยมีการสรุป          
ปดทายเนื้อหาที่เราไดนําเสนอไปแลวามีผลดีหรือผลเสียอยางไร 
              (7) เอกสารอางอิง (Reference)
                    เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบ APA (American Psychological Association) 
 2) บทความวิจัย  ควรมีการนําเสนอผลการวิจัยท่ีไดรับอยางเปนระบบ โดยควรมีองคประกอบ         
ดังตอไปนี้ (สามารถมีหัวขอหรือองคประกอบที่แตกตางได)
  (1) ชื่อเรื่อง (Title)
                ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและตามดวย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดตอมา
  (2) บทคัดยอ (Abstract)
                กาํหนดใหมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา 
ไมเกิน 250 คาํ (การเขียนบทคัดยอ คือ การสรุปสาระสําคัญของเร่ืองโดยเฉพาะวัตถุประสงค วีธีการ และ       
ผลการวิจัย)
  (3) คําสําคัญ  (Keyword)
                ระบุคําที่เปนคําสําคัญของเนื้อหาเหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
  (4) บทนํา  (Introduction)
                เปนการอธิบายถึงที่มาและความสําคัญของปญหาและเหตุผลที่นําไปสูการวิจัยมีขอมูล   
ทางวิชาการสนับสนุนหรือโตแยง รวมถึงแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ 
  (5) วัตถุประสงค (Research Objectives)
                ระบุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการวิจัย
  (6) วิธีการวิจัย (Research Methodology)
                อธิบายถึงกระบวนการดําเนินการวิจัยอยางละเอียดและชัดเจน
  (7) ผลการวิจัย (Results)
                เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามลําดับขั้นของการวิจัย การใชตารางหรือแผนภูมิ                  
ไมควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะหผลที่คนพบอยางชัดเจน
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  (8) อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
                ผสมผสานปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยใหเขากับหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัย      
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยใหสอดคลองกับประเด็นปญหาการวิจัย
  (9) สรุป (Conclusion)
                สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยนั้นไปใชประโยชน
  (10) เอกสารอางอิง (Reference)
   เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบของ APA (American Psychological Association) 
 3.3 การอางอิง
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนใชรูปแบบการอางอิงของ  APA (American               
Psychological Association)
  1) การอางอิงในเนื้อหาใหใชรูปแบบ ดังนี้
   (ชื่อ-นามสกุลผูแตง, ปที่พิมพ, เลขหนา)
           ตัวอยาง
           (เกียรติศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2546, 64)
  2) เอกสารอางอิงทายบทใหใชรูปแบบ ดังนี้
          (1) หนังสือ           
    ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
    ตัวอยาง
    Bolinger, D. (1977). The Form of Language. London: Longmans.
                           (2) บทความจากวารสาร
    ชื่อผูแตง.(ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่(ฉบับที่), เลขหนาที่อางถึง
    ตัวอยาง
                  Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and The Hiring Process in Organizations. 
      Consulting Psychology Journal: Practice and Research. 45(2), 10-36.
           (3) วิทยานิพนธ
                 ชือ่ผูแตง. (ปทีพ่มิพ). ชือ่วิทยานิพนธ. วทิยานิพนธปริญามหาบัณฑิต   ชือ่มหาวิทยาลัย.
                 ตวัอยาง
                 สรรพงษ จันทเลิศ. (2546). การสรางเว็บไซตทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย. 
      วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
           (4)  เว็บเพจ
                 ชือ่ผูแตงหรือ่หนวยงานเจาของเวบ็ไซต. (ปทีจ่ดัทาํ). ชือ่เรือ่ง. สบืคนเม่ือ วนัที ่เดอืน ป, 
      จาก URL.
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                              ตัวอยาง
                 ชวนะ ภวภานนัท. (2548). ธรุกจิสปาไทยนากาวไกลไปกวานี.้ สบืคนเม่ือ 25 ธนัวาคม 
        2548, จาก Htpp://www.businesstgai.co.th/content.php?data=407720-. 
        opinion, 
     American Psychological Association. (1999). Electronic Preference Formats 
        Recommended by the American Psychological Association.   
        Retrieved July  18, 1999, from: http://www.apa.org/journals/webref.html. 

4.  การสงตนฉบบั
 ผูเขยีนสงตนไฟลตนฉบบับทความ (Microsoft Word) และแบบฟอรมนาํเสนอบทความเพือ่พจิารณา
ตีพิมพไดที่ทางอีเมลที่: wanichakorn.kk@feu.edu หรือทางระบบ Online Submissions ที่ https://www.
tci-thaijo.org/index.php/FEU/pages/view/online_submissions

5.  การตดิตามอานผลงานทีร่บัการพจิารณาตพีมิพในวารสาร
 ผูเขียนที่ผลงานไดรับพิจารณาตีพิมพในวารสาร สามารถติดตามอานผลงานดังกลาวไดจาก         
วารสารฉบับอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมทั้งจากระบบ                
การจัดการวารสารออนไลน Thai Journal Online: ThaiJo (URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/
FEU)  สําหรับผูเขียนที่ตองการวารสารฉบับพิมพ  ผูเขียนตองติดตอกองบรรณาธิการเพ่ือส่ังจองวารสาร        
ลวงหนากอนเวลากําหนดออกของวารสารฉบับนั้นๆ โดยอัตราจําหนายวารสารของแตละฉบับจะคิดราคา      
ตอเลมตามที่โรงพิมพเสนอมายังกองบรรณาธิการ และคาจัดสงวารสารจะคิดคาจัดสงทางไปรษณียแบบ        
สิ่งพิมพในราคาเลมละ 25 บาท
  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560342

                                                วันที่ ……….เดือน………....…….พ.ศ……….

เรียน   บรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………………………………….
 (Mr./Mrs./Ms.)……………………………………………………………………………………………….
คุณวุฒิสูงสุด และสถานศึกษา ………………………………………………………………..…………………….…
ตําแหนง/ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี)…………………………………………………………………...……………..
สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา…………………………………………………………………………………...………..
ขอสงบทความชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)………………………………………………………………………...............….
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………….....………….

ประเภทบทความที่สง  (   )   บทความวิชาการ (Academic article)  (    )  บทความวิจัย (Research article) 
     (   )  บทความปริทัศน (Review article)     (    )  บทวิจารณหนังสือ (Book review)
                                      กรณีเปนบทความที่เสนอเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ โปรดระบุ ดังนี้
     (   )  บทความวิจัย          (   ) บทความวิชาการ 
     ชื่อหลักสูตร...............................................................................................................
                                      มหาวิทยาลัย ............................................................................................................
           โดยมี...................................................................................เปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก
                                      หนวยงานที่สังกัดของอาจารยที่ปรึกษา………………………………………………......
     ทั้งนี้ไดสอบปากเปลาวิทยานิพนธผานแลวเมื่อวันที่……….เดือน.………..… พ.ศ……...
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก ……………………........……..….หมูที่……ซอย…………...………...................…
ถนน…………………...…………..ตําบล/แขวง………..………………อําเภอ/เขต…………...……………….……
จังหวัด...........................................................................................................รหัสไปรษณีย..............................
โทรศัพท………………..................…โทรศัพทมือถือ……………..................……โทรสาร………………..............
E-mail………………………………………………………………………………………………..………………….
ขาพเจาขอรับรองวาบทความนี้   (   )  เปนผลงานของขาพเจาเพียงผูเดียว
       (   )  เปนผลงานของขาพเจาและผูที่ระบุชื่อในบทความ
 บทความนีไ้มเคยตีพมิพในวารสารใดมากอน และไมอยูในระหวางกระบวนการพิจารณาตพีมิพในวารสารอ่ืน          
รวมท้ังจะไมนําสงไปเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น ๆ อีกนับจากวันท่ีขาพเจาไดสงบทความฉบับน้ีมายัง                  
กองบรรณาธิการวารสารวชิาการมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน ขาพเจาและผูเขียนรวมยอมรับหลกัเกณฑการพิจารณา
ตนฉบบั ทัง้ยนิยอม ใหกองบรรณาธกิารตรวจแกตนฉบบัตามท่ีเหน็สมควร พรอมนีข้อมอบลิขสทิธิบ์ทความทีไ่ดรบัการ
ตีพิมพใหแกมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน กรณีมีการฟองรองเร่ืองการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับภาพ แผนภูมิ  ขอความ
สวนใดสวนหน่ึง และ/หรือขอคิดเห็นท่ีปรากฎในบทความใหเปนความรับผิดชอบของขาพเจาและผูเขียนรวมแตเพียง
ฝายเดยีว
          
          ลงชื่อ ...................................................
                                                            (                                              )
                                                                                              ............./................../.............   

แบบฟอรมนาํเสนอบทความเพ่ือพจิารณาตพีมิพเผยแพรในวารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน






