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บทบรรณาธิการ  

บทความวชิาการ

บทความวิจัย

บทวิจารณหนังสือ

การบริหารทรัพยากรมนุษยกับการเปดเสรีการคา
ในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประไพศรี  ธรรมวิริยะวงศ

ชุมชนนักปฏิบัติ: แนวทางการจัดการความรูเพ่ือ
สรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
จิระพงค  เรืองกุล

การวิจัยกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู
วรรณวดี มาลําพอง

เตรยีมความพรอมเพือ่พฒันาการเรยีนรูสูเดก็ปฐมวยั
นิธิภัทร กมลสุข

การสอนเพ่ือการแกปญหาการอานไมออกเขยีนไมได
นราวัลย พูลพิพัฒน
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การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม
ในโรงเรียนประถมศึกษา
อุไรวรรณ  หาญวงศ

การเสริมสรางสมรรถนะสาํคัญของผูเรียนตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยใชแนวพุทธธรรม
วีระชัย ศรีหาพล

การสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการจัดการความรูดานการ
บริหารงานระหวางสถาบันอุดมศึกษา
อดิเรก เยาววงค

นักขาวพลเมืองกับการใชสื่อออนไลนในการขับ
เคลื่อนดานสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
ธัญญา จันทรตรง

กระบวนการสรางแบรนด "กรีนบัส" 
ของ บริษัท ชัยพัฒนาขนสง เชียงใหม จํากัด 
โสภา เขียวสุข

ผลของการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย 
: ความโนมเอยีงทางการเมอืงและวฒันธรรมทางการเมอืง
ไพบูลย  โพธิ์หวังประสิทธิ์ 

สถานการณธุรกิจเพื่อสังคมภายใตบริบททุนทางสังคม
ในอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
กาญจนา  สมมิตร
    
ปจจยัสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการตัดสินใจ
มาทองเท่ียวจงัหวัดเชยีงใหมของนักทองเท่ียวชาวจนี
นรพรรณ โพธิพฤกษ  วิจิตรา บุญตัน 
และทิพยวดี โพธิ์สิทธิพรรณ
    
ภาวะผูนําของผูบริหารระดับตนของมหาวิทยาลัย
ฟารอีสเทอรน
วลัยพร  เตชะสรพัศ

ความคาดหวังของผูประกอบการในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ตอคุณลักษณะอันพึ่งประสงคของ
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
เจนจริรา ขันแกว

ปจจยัท่ีมผีลตอการเลอืกงานของบณัฑติระดับปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
เสฏฐวฒุ ิ หนุมคาํ  และ สชัฌเุศรษฐ เรอืงเดชสุวรรณ

ความคดิเหน็ของผูใชบณัฑติตอการพฒันาตามสาระความรู 
สาระการฝกทกัษะ สมรรถนะระหวางกอนเขาศกึษาและ
หลังศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ปรีชา บัววิรัตนเลิศ

ฉันคือ เอรี
ไพบูลย โพธิ์หวังประสิทธิ์
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เจาของ:
  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ความเปนมา:
   วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรนเร่ิมตพีมิพเผยแพรมาตัง้แตป พ.ศ. 2550  โดยจัดทาํเปน
ราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป)  ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม - เดือนพฤษภาคม 
จดัพมิพบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจยั (Research Article) บทความปริทศัน (Review Article) 
และบทวิจารณหนังสือ (Book Review) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกล่ันกรองของ                 
ผูทรงคณุวฒุ ิ (Peer Review) ในสาขาวิชาทีเ่กีย่วของ จาํนวน 2 ทาน ปจจุบนัวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรน 
เปนวารสารท่ีไดรบัการยอมรับใหอยูในฐานขอมลูศนูยดชันกีารอางองิวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index 
Centre)

วัตถุประสงค:
   1. เพือ่เปนสือ่กลางในการตพีมิพเผยแพรผลงานวชิาการ ผลงานวจิยั และงานสรางสรรคทัง้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร นิเทศศาสตร 
ศิลปศาสตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่มีคุณภาพ สามารถ
แสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม  และประโยชนใน
เชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  ภาคสังคมและชุมชน
    2. เพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย  นักวิจัย 
นักวิชาการ  และนักศึกษา

ขอบเขต:
    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic  Article) 
บทความวิจัย (Research Article)  บทความปริทัศน (Review Article)  และบทวิจารณหนังสือ (Book Review) 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภายใตเง่ือนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร  เอกสารการประชุม หรือ
สิ่งพิมพใดมากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานพินธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอื่น  
ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเนื้อหา  ดังนี้
   บริหารธุรกิจและการจัดการ
   รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
   นิเทศศาสตร
   ศิลปศาสตร
   เทคโนโลยีสารสนเทศ
   สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
  ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา  เวสารัชช          กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  ศาสตราจารยไชยยศ  เหมะรัชตะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ที่ปรึกษา:
  ดร. กิตติพัฒน  สุวรรณชิน    อธิการบดี
บรรณาธิการ:
  ดร. ฉัตรทิพย  สุวรรณชิน    รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กองบรรณาธิการ:
  ศาสตราจารย ดร. เกตุ  กรุดพันธ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ           ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม
  รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ                ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม
  รองศาสตราจารยวรรณวดี  มาลําพอง               มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล        มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ     มหาวิทยาลัยพะเยา
  ดร. อภิญญา ศักดิ์ดาศิโรรัตน                     มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  อาจารยเนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  นางสาววณิชากร แกวกัน    มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กองจัดการ:
  นางสาววณิชากร  แกวกัน         มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  นางสาวกมลรัตน  เชื้อเสือนอย                     มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  นายรัตนชัย  ศรีวิสุทธิ์                                   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  นางสาวสมปรารถนา ประกัตฐโกมล       มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
  นางจิณหนิภา  คําวรรณะ                     มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กําหนดออก:
  ปละ 2 ฉบับ โดยกําหนดออกทุกเดือนพฤษภาคม และ เดือนพฤศจิกายน 
การสมัครสมาชิก:
  สมัครสมาชิก ปละ 100 บาท
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สถานที่ติดตอ:
  กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  120  ถ.มหิดล  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  50100  
  โทร. 053-201800-4  ตอ 3211-12  โทรสาร. 053-201810
  E-mail: wanichakorn@feu.ac.th
  URL: journal.feu.ac.th 
 
 
 ทัศนะและขอคิดเห็นใด ๆ ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนทัศนะของผูเขียน กองบรรณาธิการ
 ไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานั้นและไมถือวาเปนความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
 ความรบัผดิชอบดานเนือ้หาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเขียนแตละทาน กรณมีกีารฟองรองเร่ือง
 การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
 ลิขสิทธิ์บทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  ไดรับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การตีพิมพซํ้า
 ตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนลายลักษณอักษร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับให
อยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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รายนามคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ประจําฉบับ

ศาสตราจารย  พลโท  มณเฑยีร  ประจวบด ี  ทีป่รึกษาอาวุโสสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ศาสตราจารย  ดร. พศนิ  แตงจวง   ขาราชการบาํนาญ มหาวทิยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารย  ดร. ธร สนุทรายทุธ   มหาวทิยาลัยบรูพา
รองศาสตราจารย  ดร. กาํจร  หลยุยะพงศ  มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช
รองศาสตราจารย  ดร. มนสชิ  สทิธสิมบรูณ  มหาวทิยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย  ดร. รวพิร  คเูจรญิไพศาล  ขาราชการบาํนาญ  มหาวทิยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารย  ดร. ทกัษณิา  คณุารกัษ  มหาวทิยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารย  ดร. สมพงศ  วทิยศกัดิพ์นัธุ  ขาราชการบาํนาญ  มหาวทิยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารย  ดร.  เลศิพร  ภาระสกลุ  มหาวทิยาลัยธุรกจิบณัฑติย
รองศาสตราจารยเอมอร  ชติตะโสภณ   ขาราชการบาํนาญ  มหาวทิยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารยตระกลู  มชียั   จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย
รองศาสตราจารยชศูร ี เทีย้ศริเิพชร   มหาวทิยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารยสเุทพ  พงศศรวีฒัน   ขาราชการบาํนาญ มหาวทิยาลัยราชภฎัเชยีงราย
รองศาสตราจารยจฑุาทพิย  ภทัราวาท  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารยฉตัรชยั  ลอยฤทธวิฒุไิกร  มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช
รองศาสตราจารยสรุนิทร  ยอดคาํแปง   มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม
ผูชวยศาสตราจารย   ดร. ทวิากร  แกวมณ ี  มหาวทิยาลัยนเรศวร
ผูชวยศาสตราจารย   ดร. สมาน  ฟแูสง  มหาวทิยาลัยราชภฏัลาํปาง

ผูชวยศาสตราจารย  ดร. วารณุ ี สกลุภารกัษ  มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดสุติ
ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ฐาปนยี ธรรมเมธา  มหาวทิยาลัยศิลปากร
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.  สกุานดา  ตปนยีางกรู  ขาราชการบาํนาญ  มหาวทิยาลัยเชียงใหม
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.  กฤษดา  ตัง้ชยัศกัดิ ์  มหาวทิยาลัยอัสสมัชญั
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.  อศัวนิ เนตรโพธิแ์กว  สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร
ดร. อไุรวรรณ หาญวงศ    มหาวทิยาลัยเชียงใหม
ดร. เจตนา เมืองมลู    สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา ลาํพนู เขต 1
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  เรียน ทานผูอานทุกทาน 

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนฉบับนี้ เปนวารสารฉบับที่ 2 ของปที่ 7 ของวารสารวิชาการ        
มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน โดยจดัทาํทัง้ในรปูแบบวารสารอเิล็กทรอนกิส (URL: http://journal.feu.ac.th) และรปูเลม    
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดผานการรับรองคุณภาพใหอยูกลุมท่ี 1 ในสาขาวิชามนุษยศาสตร           
และสงัคมศาสตรของฐานขอมลูศูนยดชันกีารอางอิงวารสารไทย (Thai - Journal Citation Index Centre: TCI) ทั้งนี้  
กองบรรณาธกิารมคีวามมุงมัน่ในการรกัษามาตรฐานและพฒันาคุณภาพวารสารใหมมีาตรฐานทีส่งูขึน้ โดยใหความสําคญั
กับการควบคุมคุณภาพของทุกบทความท่ีไดรับการตีพิมพตองผานการประเมินอยางเขมขนจากผูทรงคุณวุฒิที่มี    
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ และไมมีสวนไดเสียกับผูเขียนบทความ  รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการประเมิน
คณุภาพบทความ การแจงผลการประเมนิแกผูเขยีน ตลอดจนการตีพมิพบทความใหมคีวามสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึน้ 
  ในวารสารฉบบันี ้ ผูอานจะไดพบกบับทความทีม่เีน้ือหาสาระดานการศกึษาและการพฒันาทรพัยากรมนุษย
ที่นาสนใจหลายเรื่อง  ดวยเพราะการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรไทย     
ใหมีคุณภาพและพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเต็มรูปแบบในป พ.ศ. 2558  ซึ่งประเทศสมาชิกจะมี
การติดตอคาขาย ไปมาหาสูกันมากขึ้นทั้งดานการลงทุน การทองเที่ยว  และการเคลื่อนยายบุคลากรและแรงงาน
วิชาชีพ   บทความในเลม อาทิ เรื่อง “การเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใชแนวพุทธธรรม”  “การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมใน
โรงเรยีนประถมศกึษา” “การวิจยักบัการพัฒนากระบวนการเรียนรู”  “การบรหิารทรพัยากรมนุษยกบัการเปดเสรีการคา
ในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และ “ชุมชนนักปฏิบัติ: แนวทางการจัดการความรูเพ่ือสรางความไดเปรียบ        
ในการแขงขัน” เปนตน 
  สาํหรบัทานทีส่นใจอานบทความดานการบริหารธุรกิจ และการจัดการการทองเท่ียว  วารสารฉบับน้ีขอนาํเสนอ
บทความเร่ือง “สถานการณธรุกิจเพือ่สงัคมภายใตบรบิททนุทางสงัคม ในอาํเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม”  “กระบวนการ
สรางแบรนด “กรีนบัส” ขอบรษิทั ชยัพัฒนาขนสง เชียงใหม จาํกัด” และ “ปจจัยสวนประสมการตลาดทีม่ผีลตอการ    
ตดัสนิใจมาทองเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหมของนกัทองเทีย่วชาวจนี”  นอกจากนัน้ ผูอานจะไดพบกับบทความในประเดน็อืน่          
ทีน่าสนใจอีกหลายบทความ เชน เรื่อง “นักขาวพลเมืองกับการใชสื่อออนไลนในการขับเคล่ือนดานสิทธิมนุษยชน      
ในสังคมไทย”  และ “ผลการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย: ความโนมเอียงทางการเมืองและวัฒนธรรม
ทางการเมือง”
  สุดทายนี้ กองบรรณาธิการ ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิ
จากหลากหลายสถาบันท่ีกรุณาประเมินคุณภาพบทความกอนการตีพิมพ  และขอถือโอกาสน้ีเชิญชวนคณาจารย                 
นกัวิจยั นกัวิชาการ และนสิติ นกัศกึษา เสนอผลงานเพ่ือตีพมิพเผยแพรในวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรนได
ตลอดป โดยสามารถศึกษาคําแนะนาํในการจดัเตรยีมตนฉบบัทายเลมหรือจากเว็บไซตวารสารที ่URL: journal.feu.ac.th 

         บรรณาธิการ

º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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บทคัดยอ
  การเปดเสรีทางการคาในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ.  2558 จะเปนแรงผลักดันให
เกิดการเปล่ียนแปลง (Force of Change) ที่สําคัญท่ีจะทําใหองคการตางๆ มีความจําเปนท่ีจะตองปรับตัวเพื่อ          
เพิม่ขดีความสามารถในการดาํเนนิธรุกจิในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิง่ภายใตภาวะการแขงขนัทีม่แีนวโนมจะรนุแรง
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งสําคัญที่จะทําใหองคการสามารถเพ่ิมขีดความสามารถดังกลาวนั้น  ผูบริหารจะตองใหความสําคัญ
กบัปจจัยในดานการบรหิารทรัพยากรมนุษยในองคการ องคการจะตองเตรียมพรอมสําหรับการเปลีย่นแปลงในอนาคต 
โดยเริม่ตนจากการประเมินความพรอมในดานการบรหิารทรัพยากรมนษุยทีเ่ปนอยูในปจจบุนัขององคการ เพ่ือประเมิน
วาธุรกิจของตนมีความพรอมมากหรือนอยเพียงใดในการท่ีจะสามารถพลิกวิกฤติใหกลายเปนโอกาส การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในมุมมองที่ถูกตอง (Human Resource Focus) จะเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญที่ชวยสรางโอกาสใน
การดําเนินธุรกิจ สรางจุดเปลี่ยนแปลงใหองคการเติบโต

คําสําคัญ
  การบริหารทรัพยากรมนุษย   การเปดเสรีการคา  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

Abstract
  The implementation of free trade within the ASEAN Economic Community (AEC) to begin in the 
Year 2558 will be an impetus for big changes that will force various organizations to make improvement on 
capacity building to be able to operate efficiently under more competitive environment in the future. Most 
importantly, the executives must focus on human resource management to ensure that the organization 
will be ready to compete. This can be started by performing an assessment on human resources of see 
if the organization has enough capacity to turn crisis into opportunity when it arrives. In this regard, the 
focus on human resource management will be a key factor in helping the organization to grow and be 
able to cope with the big changes in the future

การบริหารทรพัยากรมนุษยกบัการเปดเสรีการคาในกลุมประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
Human Resources Management and the Implementation of Free Trade in 

ASEAN Economic Community

ผูชวยศาสตราจารยประไพศรี  ธรรมวิริยะวงศ*
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บทนํา
  การเกิดโลกาภิวัฒนไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงกับการจัดระเบียบโลกท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยีอยางตอเนื่องและเห็นเปนรูปธรรม ไมเวนแมแตกลุมประเทศอาเซียนท่ีตองมีการปรับตัว มีการจัด
ระเบียบใหม และมีการสรางความรวมมือใหมๆ ในหลายรูปแบบ รวมท้ังการรวมตัวที่เรียกวา การกาวเขาสูการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป พ.ศ. 2558 ซึ่งการเกิดขึ้นของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนน้ันจะสงผลกระทบกับไทยในหลายๆ ดาน รวมไปถึงดานทรัพยากรมนุษยทัง้ในภาพรวมของประเทศ
ในระดับมหภาคและทั้งในระดับตัวบุคคลที่เปนระดับจุลภาค 
  บทความนี้ผูเขียนตองการนําเสนอเรื่องที่เกี่ยวของกับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 
โดยนําเสนอขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความเปนไปไดของผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับ              
การบริหารทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย และกรณีตัวอยางขององคการที่มีการดําเนินการเพื่อรับมือกับ                   
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   เพื่อใหนักบริหารทรัพยากรมนุษยที่อยูในฐานะเปนผูดําเนินการสรรหาบุคลากรที่มี         
ความรูความสามารถและเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคลากรขององคการ  รวมทั้งการปรับตัวในการทํางานกับบริษัท        
ขามชาติ เมื่อมีการเปดเสรีทางการคาในกลุมประชาคมอาเซียน (AEC) 

ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  หลายทานคงทราบกันดีอยูแลววา “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) เกิดจากสมาคมประชาชาติ
แหงเอเซยีตะวันออกเฉียงใต (The Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) หรอื “อาเซียน” โดยอาเซียน
เดิม ไดถือกําเนิดจากการประกาศ “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) โดยมีประเทศสมาชิกเมื่อเริ่มกอตั้ง
รวม 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร ในป พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ         
สงเสริมความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และ   
การบริหาร ภายหลังอาเซียนไดขยายวงออกไป  เพิ่มสมาชิกขึ้นเปน 10 ประเทศ โดยเริ่มจากบรูไน และเวียดนามใน
ป พ.ศ. 2538 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว และพมา ในป พ.ศ. 2540 และกัมพูชาไดเปนสมาชิกรายท่ี 10           
ซึ่งเปนรายสุดทายที่เขารวมในอาเซียนในป พ.ศ. 2541
  ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2540 ผูนาํอาเซียนไดรบัรองเอกสาร “วสิยัทศันอาเซยีน 2020” กาํหนดเปาหมายหลัก 
4 ประการเพื่อมุงพัฒนาอาเซียนไปสู “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ใหเปนผลสําเร็จภายใน
ป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่งจะประกอบดวย “เสาประชาคมหลักรวม 3 เสา” ไดแก ประชาคมความมั่นคงอาเซียน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม - วัฒนธรรมอาเซียน รวมทั้งจัดโครงสรางองคการของอาเซียน 
รองรับภารกิจและพันธกิจ รวมทั้งแปลงสภาพอาเซียนจากองคการที่มีการรวมตัวหรือรวมมือแบบหลวมๆ เพ่ือสราง
และพัฒนามาสูสภาพการเปน “นติบิคุคล” ซึง่เปนท่ีมาของการนาํหลกัการนีไ้ปรางเปน “กฎบตัรอาเซยีน” ซึง่ทําหนาท่ี
เปน “ธรรมนูญ” การบริหารปกครองกลุมประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งผนึกกําลังเปนหนึ่งเดียวกัน ดังปรากฏ
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ตามสโลแกนท่ีวา “สบิชาติ หนึง่อาเซียน” โดย “กฎบตัร” แยกตามเสาหลักทีส่าํคญัทัง้ 3 เสา อาจสรุปใหเหน็เปนสงัเขป 
ดังนี้
  เสาหลักที่ 1 เสาหลักดานการเมืองและความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน สนบัสนนุสงเสรมิ สนัติภาพ 
ความมัน่คง การปกครองแบบประชาธปิไตย การบรหิารจดัการอยางมีธรรมาภบิาล การสงเสริมใหบรรลุความเจริญ         
รวมกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหประชาคมเปนภูมิภาคที่เปดกวาง มีพลวัต และยืดหยุนไดในการตั้งรับภาวะ
ผันผวนของเศรษฐกิจ มีหลักประกันที่จะทําใหเกิดสันติสุขในอาเซียน
  เสาหลักที่ 2 เสาหลักทางดานเศรษฐกิจ มีการมุงเนนพัฒนาใหเปนตลาดรวม (Single Market) และเปน
ฐานการผลิตอนัเดยีวกนั (Single Production Base) ซึง่จะตองมกีารไหลเวียนของสินคา บรกิาร การลงทุนและแรงงาน
ฝมือทั่วทั้งภูมิภาคของประชาคมอาเซียน มีเงินทุนไหลเวียนโดยเสรี และมีสถานะการพัฒนาทางเศรษฐกิจในหมู
สมาชิกประชาคมทีเ่ทาเทยีมกนั รวมท้ังเสริมสรางเศรษฐกิจทีเ่จรญิเตบิโตอยางมีเสถยีรภาพดานการเงิน การประสาน
ในดานนโยบายเศรษฐกิจระหวางสมาชกิทัง้ 10 ประเทศ มกีฎระเบียบท่ีดีดานการเงิน ทรพัยสนิทางปญญา  นโยบาย
การแขงขันทางการคา และการคุมครองผูบริโภคทั้งประชาคมโดยกําหนดจะใหเรงพัฒนาพรอมเปน “ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” ใหไดเร็วข้ึนจากกําหนดเดิมในป พ.ศ.  2563 มาเปนในป พ.ศ. 2558 แทนและเสาหลักท่ี 2           
นี่เองที่จะสงผลกระทบกับการบริหารทรัพยากรมนุษยโดยตรง
  เสาหลักที่ 3 เสาหลักทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน จะพุงเปาหมายไปที่การทําให
เห็นความสําคัญของประชากรในอาเซียน และเปนสัมพันธภาพระหวางประชากรของชาติหนึ่งไปสูประชากรของอีก
ชาติหนึ่ง รัฐสภาของ 10 ประเทศ จะประสานรวมมือกันในกิจกรรมตางๆ สมาชิกของประชาคมอาเซียนจะไปมาหาสู
กันแลกเปลี่ยนใกลชิดระหวางบุคลากรดานการศึกษา สถาบันตางๆ และภาคธุรกิจเอกชนในบรรดาประเทศสมาชิก 
รวมทั้งการปฏิสัมพันธของบุคคลชั้นมืออาชีพ ศิลปน นักเขียนและสื่อสารมวลชนของทั้ง 10 ประเทศ

แนวโนมของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับการบริหารทรัพยากรมนุษย
  ภาคธุรกิจอาจไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาในกลุมประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558                 
ซึง่จดุนีจ้ะเปนแรงผลักดนัใหเกดิการเปล่ียนแปลง (Force of Change) ทีส่าํคญัทีจ่ะทาํใหองคการตางๆ มคีวามจําเปน
ที่จะตองปรับตัวเองในการเพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะอยางย่ิงภายใตภาวะการ
แขงขันที่มีแนวโนมจะรุนแรงมากย่ิงขึ้น ซึ่งสิ่งสําคัญที่จะทําใหองคการสามารถเพ่ิมขีดความสามารถดังกลาวน้ัน          
ผูบริหารจะตองเนนใหความสําคัญกับปจจัยในดานการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ องคการจะตองเตรียม
พรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเริ่มตนจากการประเมินความพรอมในดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
ที่เปนอยูในปจจุบันขององคการ เพื่อที่จะประเมินไดวาธุรกิจของตนเองมีความพรอมมากหรือนอย เพียงใด ในการที่
จะสามารถพลกิวิกฤติใหกลายเปนโอกาส การบริหารทรัพยากรมนษุยในมมุมองท่ีถกูตอง (Human Resource Focus) 
จะเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญที่ชวยสรางโอกาสในการดําเนินธุรกิจ สรางจุดเปลี่ยนแปลงใหองคการเติบโตแบบกาว
กระโดด หรือ “Changes S Curve” นั่นเอง  ซึ่งผูเขียนมองแนวโนมดานทรัพยากรมนุษยมีโอกาสเกิดสถานการณ       
ดังตอไปนี้
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  1. การโยกยายแรงงานที่ใชทักษะสูงจากไทยไปยังประเทศอาเซียนอื่น เชน สิงคโปร มาเลเซีย ในทาง
กลับกันก็จะเกิดการโยกยายแรงงานทักษะจากประเทศอื่นมายังประเทศไทย เชน จากฟลิปปนส กัมพูชา ลาว
  2.  การแขงขันดานแรงงานจะรุนแรงมากขึ้น โอกาสที่การจางงานจะเปนของนายจางมีมากขึ้นเพราะมี
ตัวเลือกในตลาดแรงงานที่มีจํานวนมากกวาเดิม มีโอกาสที่จะจางงานดวยคาจางที่ถูกลงกวาเดิม
  3.  ชองวางของความแตกตางดานศักยภาพของแรงงานทักษะจะมีชองกวางมากข้ึนกวาเดมิ อนัเกดิ
จากการแขงขันดานการจางงานที่รุนแรงทําใหแรงงานทักษะจะตองพัฒนาตัวเองใหเกิดศักยภาพและความสามารถ
ที่หลากหลายโดดเดนกวา “ผูอื่น” ซึ่ง “ผูอื่น” นับจากนี้ไปจึงไมใชเปนเพียงคนในตลาดแรงงานในประเทศของตนเอง
เทานั้น แตหมายรวมไปถึงคนในตลาดแรงงานที่อยูในกลุมประเทศอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศดวยกัน ดังนั้น ผูที่มี
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเองมากกวาก็จะไดเปรียบมากยิ่งขึ้นไป
  4. เกดิความตองการทกัษะความสามารถบางอยางสงูกวาทีเ่คยเปนกอนหนานี ้โดยอยางนอยจะเปน
ทักษะความสามารถเก่ียวกับ
   4.1  ทักษะความสามารถดานภาษา โดยเฉพาะอยางย่ิงภาษาอังกฤษและภาษาจีน รองลงมาก็คือภาษา
อื่นในประเทศอาเซียนท่ีแรงงานทักษะท่ีไมใชคนในประเทศน้ันสนใจจะไปทํางาน อยางเชน แรงงานทักษะในกัมพูชา
ทีต่องการมาทํางานในประเทศไทย นอกจากจะมีทกัษะภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดแีลว หากสามารถใชภาษาไทยได
ก็จะมีโอกาสดีกวาผูอื่น ทั้งน้ี ทักษะดานภาษาท่ีตองการ ไมไดเปนเพียงในระดับของการใชไดเทาน้ัน แตจะตองอยูใน
ระดับที่ใชไดเปนอยางดี
   4.2  ทักษะการนําเสนอ ซึ่งจะตอยอดจากทักษะดานภาษา เพราะทักษะการนําเสนอจะเปน
ความสามารถทีท่าํใหบคุคลทีอ่ยูตางชาตติางภาษาสามารถจะรับรูและเขาใจสิง่ทีเ่ราตองการเพ่ือนาํไปสูการเห็นชอบ 
การอนุมัติ หรือการนําไปปฏิบัติได
       4.3 การมีความกลาถามกลานําเสนอความคิดของตน หรือที่เรียกวา Assertiveness ซึ่งทักษะเรื่องนี้
จะทําใหผูอื่นไดรับรูความคิดของเรา และเราก็จะไดรับทราบความคิดของอีกฝายไดอยางถูกตอง  เพราะคนไทยจะมี
จุดออนอยางมากในเรื่องน้ี การเปดใจกวางและเปล่ียนมุมมองที่เคยติดยึดคานิยมจากการเรียนประวัติศาสตรแบบ
ชาตินิยมในอดีตมาวา ชาติของตนเหนือกวาชาติเพื่อนบานไปเปนมุมมองที่มีตอประเทศเพ่ือนบานท่ีมีศกัดิ์ศรีความ
เปนมนุษยและความเปนชาติเสมอภาคและเทาเทียมกับชาติเรา  
       4.4 การทํางานขามวัฒนธรรมและความหลากหลาย เปนเร่ืองเก่ียวกับการเขาใจในความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของแตละประเทศ ของแตละสังคม แลวสามารถปรับตัว บริหารจัดการ และรับมือกับความแตกตางทาง
วัฒนธรรมไดโดยไมกอใหเกิดปญหา และความสามารถสรางผลสําเร็จในการทํางานไดแมจะมีความแตกตางทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแรงงานทักษะคนใดที่ปรับตัวไดงายในการขามวัฒนธรรมทั้งการไปประจําที่อื่นหรือการทํางานรวมกับ
คนชาติอื่นๆ และที่เขามาในประเทศของตนแรงงานทักษะคนนั้นก็จะมีโอกาสในการถูกจางงานดีกวาผูอื่น
       4.5 ความพรอมในการเดินทางทัง้ชัว่คราวและไปประจําเปนระยะเวลานานยังตางประเทศ แรงงานทกัษะ
คนใดท่ีไมยดึติดกับสถานท่ีใดท่ีหน่ึง มคีวามพรอมท่ีจะเดินทางไปประจาํยังประเทศใดก็ได หรือสามารถเดนิทางไปท่ี
ใดกไ็ดตามทีไ่ดรบัมอบหมาย กจ็ะมโีอกาสในการถูกจางงานดีกวาคนอืน่ๆ เพราะแมวาปจจบุนัเราจะสามารถทํางาน
ผานเครือขายการสื่อสารที่มีการพัฒนามาเปนลําดับ แตความจําเปนที่จะตองมีคนไปทํางานประจํายังประเทศตางๆ 
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กย็งัมีความจําเปนในบางงานท่ีจะตองอาศัยการควบคุมใกลชดิหรือจําเปนตองอาศัยการส่ือสารกันแบบโดยตรงตอหนา
   4.6  การทํางานอยางไมจํากัดเวลาและสถานท่ีดวยเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมีการพัฒนาไปมาก ทําให
ความเหลื่อมเวลาของแตละประเทศ  เชน เวลาที่สิงคโปรเร็วกวาไทย 1 ชั่วโมง ไมไดเปนอุปสรรคที่จะตองจํากัดเวลา
ใหอยูในชั่วโมงทํางานอีกตอไป ดังนั้น แรงงานทักษะ จึงตองมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดานการสื่อสารทุก
รูปแบบเพื่อใหสามารถทํางานกับเพื่อนรวมงานที่อยูในประเทศตางๆ ได
  5.  การเกิดสํานักงานเสมือนจริงในสองลักษณะ คอื การไมมสีาํนักงานประจําแตมสีาํนักงานท่ีใชประชมุ
ทางไกลโดยพนักงานยังประจําอยูในประเทศของตน หรืออาจจะเกิดลักษณะของการทํางานขามประเทศเสมือนอยู
ในประเทศนั้น เชน บริษัทมีสํานักงานตั้งอยูที่สิงคโปร แตหนวยงานใหบริการลูกคาแบบคอลเซ็นเตอร (Call Center) 
ตั้งอยูที่ฟลิปปนส เปนตน
       แนวโนมของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน จะสงผลโดยตรงตอนักบริหารทรัพยากร
มนุษยใหตองเตรียมการรับมืออยางมีความพรอมสําหรับการมุงสูการเปดเสรีทางการคาในกลุมประชาคมอาเซียน 
โดยมีประเด็นสําคัญซึ่งผูเขียนไดรวบรวมนํามาสรุป แบงออกเปน 6 ประเด็น ดังนี้
  1. ความสามารถของพนกังานในการดําเนนิธรุกจิในระดบัขามชาต ิ(Global Competency)
   ความสามารถในการดําเนินธุรกิจในระดับขามชาติ (Global Competency) ของพนักงานในองคกร          
สิง่แรกท่ีเราจะนกึถึงคือเรือ่งของภาษา ซึง่แตเดิมองคกรมุงเนนในดานภาษาของพนักงานเฉพาะภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
ในขณะที่หลายองคกรเริ่มใหความสําคัญกับภาษาที่สาม คือ ภาษาอาเซียน นั่นเอง โดยเฉพาะในประเทศท่ีจะตอง
เขาไปดําเนินกิจการ หรือลงทุนทางดานธุรกิจ ดังนั้น ในเรื่อง ความสามารถในการดําเนินธุรกิจในระดับขามชาติ 
(Global Competency)   ควรมุงเนนภาษาใหเปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหการดําเนินธุรกิจสะดวกยิ่งขึ้น คําถามที่เปน   
พืน้ฐานทีส่ดุทีช่วยประเมินความพรอมขององคกรในเร่ืองนี ้กค็อื พนกังานในองคกร มคีาเฉลีย่ทางดานภาษาอังกฤษ 
(TOEIC Score) ในระดบัใด หรอื จาํนวนสดัสวนของพนกังานทีม่คีวามสามารถดานภาษาในระดบัทีส่ามารถไปปฏิบตั ิงาน
ตางประเทศไดมีจํานวนเทาใด ฯลฯ เปนตน
   ในเรือ่งของความสามารถทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ  (IT Literacy) ถอืเปนเร่ืองท่ีจาํเปนอยางยิง่ เพราะ
ในการทํางานในปจจุบนั ทกัษะความสามารถในดานน้ีจะชวยใหการทาํงานเปนไปอยางรวดเร็ว ผูบริหารและพนักงาน
ตองมีความสามารถและความเขาใจในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Literacy) ซึ่งจะชวยใหการปฏิบัติงาน         
มีความคลองตัวไมถูกจํากัด ดวยเงื่อนไขของเวลาและสถานท่ี
   อีกประเด็นหน่ึงท่ีสําคัญซ่ึงเปนความสามารถในกลุมคุณลักษณะ (Attribute) คือเร่ืองของการทํางานกับ
กลุมคนที่แตกตางและหลากหลาย  (Diversity at Work) พนักงานในองคกรมีความพรอมในการปฏิบัติงานรวมกับ
คนที่แตกตางวัย แตกตางวัฒนธรรม แตกตางฐานความคิดมากนอยเพียงใด จําเปนอยางย่ิงที่องคกรตองเตรียม     
ความพรอมพัฒนาความสามารถในดานนี้ไวลวงหนา เนื่องจากเปนความสามารถที่ตองใชระยะเวลาในการเตรียม
ความพรอม
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  2. การพฒันาความสามารถในดานธุรกจิของพนกังาน (Business Acumen Competency)
   ในเร่ืองของการพัฒนาความสามารถ (Competency) ทีส่าํคญัสาํหรบัพนกังาน คอื ความรอบรูทางธรุกจิ   
(Business Acumen Competency) ในภาวะการแขงขันในอนาคต องคกรเองจะตองมพีนักงานท่ีมขีดีความสามารถ 
มีความรอบรูในธุรกิจที่ตัวเองดูแลรับผิดชอบอยู  การพัฒนาความสามารถ (Competency) มีสวนสําคัญในการขับ
เคลื่อนการดําเนินธุรกิจขององคกร คือ ความรอบรูในธุรกิจขององคกร (Business Acumen) คําถาม คือ เราจะทํา
อยางไรใหพนักงานของเรามีความรอบรูและเขาใจในธุรกิจของตัวเองในระดับสูง สามารถเชื่อมโยงงานในหนาท่ี 
(Function) ของตัวเองใหสนับสนุนกลยุทธขององคกรหรือจะทําอยางไรใหพนักงานมีความเขาใจทิศทางธุรกิจ  และ
กลยุทธในการดําเนินธุรกิจเชนเดียวกันกับผูบริหารระดับสูงสุด   ตวัช้ีวัดท่ีสําคัญในความสามารถดังกลาวน้ี สามารถ
วัดไดจากการประเมินความสามารถ (Competency Assessment) โดยเฉพาะในเร่ืองของความสามารถทางธุรกิจ 
(Business Acumen Competency) ขององคกรโดยพิจารณาวาพนักงานสวนใหญมีความสามารถในดานนี้                   
อยูในระดับใด
  3. ความรวดเร็วและเหมาะสมในการพัฒนาพนักงานใหมีขีดความสามารถสูง (Speed Learning)
   ในเร่ืองความรวดเร็วและเหมาะสมในการพัฒนาพนักงานใหมีขีดความสามารถสูง การพัฒนาและ            
ฝกอบรมในหลาย ๆ องคกรยังมุงเนนการฝกอบรมและพัฒนาในแงมุมของปจจัยนําเขา(Input) และกระบวนการ 
(Process) เปนหลัก ทําใหการตั้งเปาหมายในการพัฒนาความสามารถ  จะดูที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นในการฝกอบรมและ
พัฒนาพนักงาน มากกวาผลลัพธที่เกิดข้ึนในเชิงธุรกิจ (Business Impact) หรือ ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน       
(Job Performance) เชน จํานวนวันฝกอบรมตอคนตอป  จํานวนวันฝกอบรมตอคนตอปเฉลี่ยในแตละระดับ  รอยละ
การจัดอบรมตามแผนการฝกอบรมและพัฒนาประจําป ฯลฯ เปนตน ความทาทายขององคกรในการพัฒนา              
ความสามารถของพนักงาน คือ การกําหนดรูปแบบการฝกอบรมและการพัฒนาท่ีตรงกับทิศทางองคกรที่ตองการ       
ในอนาคตในอีกสองปขางหนา องคกรอาจตองมีการสรางคุณลักษณะของพนักงานในระดับตางๆ ทัง้ระดับปฏิบตักิาร  
บังคับบัญชา  จัดการ  บริหารนโยบายและกลยุทธ วาจะตองมีความสามารถอยางไร เพ่ือใหการพัฒนาออกแบบ 
หลักสูตรเปนความจําเปนที่แทจริงขององคกร นอกจากนี้องคกรจําเปนตองสรางเคร่ืองมือที่จะชวยในเรื่องของ            
การสนับสนุนการเรียนรูในระดับบุคคลและในระดับองคกร เชนการเรียนแบบ E-Learning ในระดับบุคคลและ           
การเรียนในระดับองคกร เชน เว็บไซตการสรางระบบการเรียนแบบตัวตอตัว (Coach) ภายในองคกร ฯลฯ ที่จะทําให
การถายทอดองคความรูตางๆ ทําไดอยางท่ัวถึง รวดเร็วและเปนระบบ ซึ่งจะทําใหองคกรไมตองเผชิญกับปญหา          
ในเร่ืองขององคความรูที่ติดอยูกับตัวบุคคล ดวยขออาง “หวงวิชา ไมมีเวลาสอน” ประกอบกับยังเปนการสราง
วัฒนธรรมในการแบงปนความรูใหแกกันและกันในองคกรอีกดวย
  4. การบริหารจัดการพนักงานที่มีขีดความสามารถสูง (Talent Management)
   การบรหิารจดัการพนักงานทีม่ขีดีความสามารถสงูเปนความทาทายทีส่าํคญัในการเตรยีมความพรอมรับ
การเปดเสรีทางการคาในกลุมประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558   องคกรตองพัฒนาตนเองใหเปน ธนาคาร                 
คนเกง (Talent Bank) คนเกงอยากเขามารวมงาน เมื่ออยูกับองคกร คนเกงดังกลาวสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใน          
การทํางานใหสูงขึ้น (High Value Added)  ในเรื่องการบริหารจัดการพนักงานที่มีขีดความสามารถสูง องคกรควรมี
การวิเคราะหประเมินตําแหนงกลยุทธ (Strategic Job) ใหชัดเจน เพราะตําแหนงที่สําคัญ (Position) ตองเปนผูที่มี
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ขีดความสามารถสูง  ในทางตรงขาม หากตําแหนงนั้นสําคัญแตผูดํารงตําแหนงไมมีความสามารถ วิสัยทัศนไมดี     
การเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญขององคกรยอมอยูในสถานการณที่ยากลําบากแนนอน  ดังนั้น องคกร
ควรใหความสําคัญกับการสราง พัฒนาและ รักษาคนท่ีมีขดีความสามารถสูงใหมาก ตัวชี้วัดที่สาํคัญ  คือ จํานวน
สัดสวนผูนําในอนาคต (Future Leader) ขององคกร หรือจํานวนสัดสวนคนที่มีความสามารถสูงในองคกรของเราที่
พรอมทํางานเม่ือเปดเสรีทางการคาในกลุมประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบวามีจํานวนสัดสวนเทาใด (Talent Ratio) 
ถาผลปรากฏวาอยูในเกณฑตํ่า นี่คือสัญญาณอันตรายขององคกร
  5. การบริหารกําลังคนใหคุมคา (Manpower Utilization)
   การดําเนินธุรกิจภายใตการแขงขัน องคกรตองใหความสําคัญกับตนทุนการบริหารกําลังคนใหคุมคา 
(Manpower Utilization) จึงจําเปนอยางยิ่งเมื่อมีการเปดเสรีทางการคาในกลุมประชาคมอาเซียน การใชกําลังคน    
จะตองใชอยางคุมคาและสอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจขององคกรใหมากท่ีสดุ ซึง่จําเปนจะตองมีการประเมิน
วเิคราะหเรือ่งของทศิทางการดําเนินธรุกจิของตัวเองในอนาคต สามารถระบุไดวาอะไรเปนหนาทีห่ลกั (Core Function) 
อะไรเปนหนาท่ีชวยสนับสนุน (Non - Core Function) ซึง่หนาท่ีชวยสนับสนุน (Non - Core Function)  ควรจางผูเช่ียวชาญ 
(Expertise) เปนผูดําเนินการ จะเกิดความคุมคาและประหยัดไดมากกวาการท่ีพนักงานจะตองมาลองผิดลองถูก     
ในการทํางานแมวาบางครั้งอาจจะมีขอกฏหมายเปนขอจํากัดก็ตาม 
  6. การสรางจิตสํานึกอยางเรงดวนใหกับพนักงาน (Sense of Urgency)
   การสรางจิตสํานึกอยางเรงดวน (Sense of Urgency) ใหกับพนักงานในทุกระดับ โดยเนนประเด็น          
เร่ืองการที่พนักงานในองคกรสวนใหญมีความรู ความเขาใจ มองโอกาสในอนาคต และผลกระทบของการเปดเสรี
ทางการคาในกลุมประชาคมอาเซยีนในป พ.ศ. 2558 วาเปนสิง่ทีต่องรับรูนัน้มจีาํนวนนอย  จงึจาํเปนอยางย่ิงทีอ่งคกร
ตองสรางการต่ืนตัวในเร่ืองนี้แกพนักงาน โดยการใหความรู สื่อสาร ใหพนักงานเขาใจ มองเห็นความจําเปนในการ
เปล่ียนแปลงท้ังระบบ กระบวนการทํางาน ความสามารถ วิสัยทัศน ฯลฯ องคกรจําเปนท่ีจะตองมีทิศทางท่ีชัดเจน     
ในการดําเนินธุรกิจ สื่อสารดวยชองทางตางๆ อยางท่ัวถึง (Boundless Communication) และพยายามเนนย้ํา
สมํ่าเสมอ (Consistency) เพื่อใหตระหนักถึงความจําเปนในการเปล่ียนแปลง มุงมั่น กระตือรือลนในการพัฒนา     
ความสามารถของตนเองเพื่อตอบสนองทิศทางการดําเนินธุรกิจขององคกรในอีกสองปขางหนา นอกจากนี้องคกร   
ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนษุยทีจ่ะเปนเครือ่งมอืในการสรางแรงจงูใจ (Incentive) 
ในการชวยขับเคลื่อนองคกร ไมวาจะเปนเรื่อง ระบบในการบริหารการปฏิบัติงาน การบริหารคาจาง การใหรางวัล  
และการยกยอง (Reward & Recognition) การบริหารจัดการสายอาชีพ ฯลฯ ที่มีสวนชวยสนับสนุนอยางสําคัญ          
อันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น

กรณีตัวอยางขององคการในประเทศไทยที่ไดปรับตัวเพื่อรับมือกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  1. กรณีตัวอยางที่หนึ่ง การเตรียมคนผาน Management Trainee ของบริษัทเดินเรือไทยแหงหนึ่ง
          บริษัทน้ีมีโปรแกรม Management Trainee ที่พัฒนานักศึกษาท่ีจบใหมเพ่ือใหกาวข้ึนไปสูระดับผูบริหาร
อยางม่ันใจดวยการผานกระบวนการพัฒนาอยางตอเน่ืองทัง้ภูมภิาค โดยทีผ่านมาจะมีเฉพาะผูเขาโปรแกรมทีม่าจาก
ประเทศสิงคโปรเทาน้ัน แตเพ่ือใหเกิดความพรอมสําหรับคนไทย บริษัทแหงนี้จึงไดเริ่มรับผูเขารวมโปรแกรมจาก
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ประเทศไทยเขาสูกระบวนการฝกอบรมรวมกบัผูเขาโปรแกรมจากประเทศสิงคโปร     และจะเพิม่จาํนวนผูเขาโปรแกรม
จากประเทศไทยมากข้ึนเปนลําดับ
  2. กรณตีวัอยางทีส่อง กาํหนดเกณฑการข้ึนเปนผูบรหิารระดบัสูงของบรษิทัไทยขนาดใหญสองแหง
          เน่ืองจากบริษทัไทยขนาดใหญสองแหงน้ีมคีวามคลายคลึงรวมกันอยูประการหน่ึงก็คอื กาํลังขยายตัวอยาง
มากไปยงัตางประเทศ ดงันัน้ จงึตองการสรางแรงจงูใจใหคนในองคการตองการไปหาโอกาสและความทาทายในการ
ไปทํางานทีต่างประเทศ   จงึไดกาํหนดหลักเกณฑขอหนึง่ในการเล่ือนตําแหนงไปสูการเปนผูบรหิารระดับสงูวาจะตอง
เคยประจาํท่ีสาขาตางประเทศเปนเวลาอยางนอยก่ีปเพ่ือใหไดผูบริหารท่ีมคีวามคิด มคีวามเขาใจ  ทีเ่ปนสากลมากกวา
บุคคลอื่น
  3. กรณตีวัอยางทีส่าม พฒันาหลักสตูรการฝกอบรมอยางตอเนือ่งเกีย่วกบัความรูดาน International 
Human Resources Management ใหกับทีมงานบริหารทรัพยากรมนุษยทั้งหมด
   บริษัทแหงนี้เปนบริษัทยักษใหญทางดานปโตรเคมี ผูบริหารไดมีการเตรียมความพรอมใหกับพนักงาน             
ในหนวยงานบริหารทรัพยากรมนุษยทั้งหมดใหเขาใจการทํางานบริหารทรัพยากรมนุษยขามชาติ โดยการจัดการ       
ฝกอบรมอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดการรับรูที่ใกลเคียงกันและสามารถปรับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย               
ในองคการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สรุป
  การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถสงผลทั้งทางตรงและทางออมตอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยในประเทศไทยอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได  ทั้งน้ีเพราะจะเกิดการเคล่ือนยายแรงงานทักษะอยางเสรี      
ที่กอใหเกิดภาวะกดดันตอการปรับตัวของแรงงานทักษะทั่วทั้งภูมิภาค จึงเปนภารกิจสําคัญของนักบริหารทรัพยากร
มนุษยทีต่องเตรยีมความพรอมเพือ่รองรบัการเปล่ียนแปลงดังกลาว  ทัง้ในแงการพฒันาศกัยภาพและทักษะใหมของ
ตนเองและในแงการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองตอความเปนอาเซียน  ประเทศสมาชิก
ใดของประชาคมอาเซียนท่ีเตรียมความพรอมและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรมนุษยไดดีเพียงไร
ยอมสรางโอกาสท่ีดีใหเกิดขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันใหมากขึ้นเพียงน้ัน  ในทางตรงขาม ประเทศ        
ที่ละเลยและมีความพรอมดานทรัพยากรมนุษยรองรับการเปล่ียนแปลงนอย นอกจากประเทศจะสูญเสียโอกาสดีๆ  
แลวยังตองเผชิญปญหาที่เปนภัยคุกคามตามมาอีกมากมาย ดังนั้นหวงเวลาท่ีเหลือ ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับ         
เร่ืองนี้ควรตระหนักและหันมารวมมือรวมใจผนึกกําลังอยางจริงจังพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย  เพ่ือสราง      
ความพรอมและสรางโอกาสใหกับประเทศของเราใหสามารถยืนหยัดทามกลางการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
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บทคัดยอ
  องคการไดนําแนวคิดการจัดการความรูเขามาใชเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน การจัดการความรู       
ทีมุ่งเนนการแลกเปล่ียนเรียนรูกนัในเครอืขายของคนผูซึง่มคีวามสนใจในสิง่ใดสิง่หนึง่รวมกนั เปนส่ิงท่ีชวยสรางคณุคา
ใหกับองคการเปนอยางมาก แนวทางการจัดการความรูที่เรียกวา “ชุมชนนักปฏิบัติ” จึงถูกนํามาใชในการจัดการ    
ความรูกันอยางแพรหลายมากยิ่งขึ้น บทความน้ีไดทบทวนแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการความรู แนวคิดเกี่ยวกับ
ชุมชนนักปฏิบัติ จากน้ันไดนําเสนอกระบวนการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมการเตรียมการจัดต้ังชุมชน      
การกาํหนดบทบาทหนาทีแ่ละความรับผดิชอบ การอาํนวยความสะดวกและจัดหาพืน้ที ่การดาํเนนิกจิกรรมของชมุชน 
การติดตามและประเมินผล และการรักษาความตอเนื่องของชุมชน ในตอนทายของบทความไดกลาวถึงปจจัยแหง
ความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งไดแก ความไววางใจของสมาชิกในชุมชนเอง การไดรับการสนับสนุน
จากผูบริหารระดับสูง และการมีเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดําเนินงาน

คําสําคัญ
  การจัดการความรู   ชุมชนนักปฏิบัติ    ความไดเปรียบในการแขงขัน

Abstract
  Organization has adopted the concept of knowledge management to increase the competitive 
advantage. Knowledge management that focused on knowledge sharing in the network of people who 
are common interested was created the value for organization. Therefore, the knowledge management 
approach which is called communities of practice had been widely used. This article was reviewed the 
general concepts of knowledge management and communities of practice. Then, to point out the process 
of the development of communities of practice, including, the establishment of the communities, defining 
the roles and responsibilities, facilitating and acquisition, the activities in the communities, monitoring and 
evaluation, and maintaining the continuity of the communities of practice. Key success factors of the 
development of communities of practice such as the community members’ trust, the supporting of senior 
management, and the providing of appropriate technology to support their operations were suggested 
in the last section of this paper.
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บทนํา
  ความรูเปนสิ่งที่ขับเคลื่อนองคการและเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหองคการประสบความสําเร็จ (Evan, 2003; 
Neilson, 2005) องคการบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไดโดยอาศัยการจัดการและการบูรณาการความรูเขากับ         
การทํางาน (Droge, Claycomb, & Germain, 2003) การแลกเปล่ียนเรียนรูกนัของพนกังานทําใหเกิดความรูใหมและ
ชวยเพิ่มความสามารถในการสรางนวัตกรรม (Wu & Cavusgil, 2006 ; Camelo-Ordaz, Garci' a - Cruz, Sousa-
Ginel & Valle - Carbrera, 2011) เพิ่มพูนผลการปฏิบัติงานขององคการ  (Luh Wang, Chiang & Mei Tung, 2012) 
และสรางความไดเปรยีบเหนือคูแขง (Bodhanya, 2008) ปญหาประการสําคัญของการจัดการความรู  คอื การทีอ่งคการ
ไมสามารถถายโอน แลกเปลีย่น และนาํความรูทีม่อียูมาใชในการทาํงานเพือ่สรางคณุคาใหกบัองคการได (Birkinshaw, 
2001; Sambamurthy & Subramani, 2005) ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากความรูไมเพียงแตซอนอยูภายในองคการ
เทานั้น แตยังมีความรูที่ฝงลึกอยูภายในตัวบุคคลซึ่งเปนการยากท่ีจะดึงความรูเหลานั้นออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 
ในการน้ีองคการจึงจําเปนตองมีความสามารถ (Capabilities) ในการท่ีจะนําความรูที่ซอนอยูนั้นมาแลกเปลี่ยน
ถายทอดและนํามาใชประโยชนในการทํางาน ความรูจึงเปนเรื่องยากท่ีจะบริหารจัดการ ดังนั้นการจัดการความรูจึง
เปนสิ่งที่ทาทายองคการเปนอยางมาก การหาแนวทางในการจัดความรูที่เหมาะสมจึงมีความจําเปนยิ่ง
  การแลกเปล่ียนเรยีนรูรวมกันของคนในองคการเพ่ือท่ีจะนาํความรูไปประยุกตใชในการทํางานถือเปนประเด็น
ที่มีความสําคัญยิ่งในการจัดการความรู ซึ่งสามารถบรรลุไดดวยการสรางเครือขายของคนที่มีความสนใจในส่ิงใด      
สิ่งหนึ่งรวมกัน เพ่ือใหเกิดปฏิสัมพันธของคนในการแลกเปล่ียนเรียนรูอันจะนํามาซึ่งคุณคาใหกับองคการ (Gelin & 
Milusheva, 2011) แนวทางการจัดการความรูทีมุ่งเนนการพัฒนาชุมชนนกัปฏิบตั ิ(Communities of Practice: CoPs) 
ใหเกิดขึ้นภายในองคการสามารถตอบสนองตอความตองการดังกลาว (Wenger & Snyder, 2000)  บทความนี้ได
ทบทวนแนวคดิทัว่ไปเก่ียวกับการจัดการความรู แนวคดิเก่ียวกับชมุชนนกัปฏิบตั ิจากนัน้ไดนาํเสนอกระบวนการพัฒนา
ชุมชนนักปฏิบัติซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการนําแนวคิดชุมชนนักปฏิบัติเขามาใชในการจัดการความรู และไดกลาว
ถึงปจจัยแหงความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติไวในตอนทายของบทความ เนื้อหาตามลําดับ ดังนี้

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการความรู
  ความรู คือ สารสนเทศที่มีคุณคา ซึ่งมีการนําประสบการณ วิจารณญาณ ความคิด คานิยมและปญญาของ
มนษุยมาวเิคราะหเพ่ือนําไปใชในการสนบัสนนุการทาํงานหรือใชในการแกปญหา (ทพิวรรณ หลอสวุรรณรัตน, 2548) 
ความรูแบงออกเปนสองประเภท คือ ความรูแบบไมชัดแจง (Tacit Knowledge) และความรูแบบชัดแจง (Explicit 
Knowledge) (Nonaka, 1994 ; ทพิวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2548) ความรูแบบไมชดัแจงเปนความรูทีย่ากทีจ่ะอธบิาย
ดวยคําพูด มีรากฐานมาจากการกระทําและประสบการณ เปนความเช่ือ ทักษะ และตองผานการฝกฝนเพ่ือใหเกิด
ความชํานาญงาน สวนความรูชัดแจงเปนความรูที่รวบรวมไดงาย สามารถจัดระบบและแลกเปลี่ยนโดยงายดวยวิธี 
ที่เปนทางการไมจําเปนตองอาศัยปฏิสัมพันธกับผูอื่น 
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ความรูสามารถนาํมารวบรวม กระจาย และใชอยางมปีระสิทธิภาพโดยผานการจัดการความรู (Knowledge Management) 
(Davenport, Long, & Beers, 1998) การจัดการความรูมีขึ้นเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 4 ประการ ไดแก เปาหมายของ
งาน เปาหมายการพฒันาคน เปาหมายการพฒันาองคการไปสูองคการแหงการเรียนรู และเปาหมายความเปนชุมชน
เปนหมูคณะ ความเอื้ออาทรระหวางกันในที่ทํางาน (วิจารณ พานิช, 2551) การจัดการความรูเปนกระบวนการที่ตอง
ทําอยางตอเนื่องและเพ่ิมการหมุนเวียนความรูมากข้ึนเรื่อยๆ ดวยการแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition)   
การสรางความรู (Knowledge Creation) การจัดเก็บและคนคืนความรู (knowledge Storage and Retrieval) และ
การถายทอดความรูและใชประโยชน (Knowledge Transfer and Utilization)  (พยัต วุฒิรงค, 2555)
  ในการแสวงหาความรูนั้นองคการควรมีการแสวงหาความรูที่มีประโยชนและมีผลตอการดําเนินงานของ
องคการท้ังจากแหลงภายนอกและภายในองคการ สวนการสรางความรูนัน้เปนการสรางความรูขึน้ใหม (Generative) 
ซึ่งอาจเกดิจากความเขาใจลึกซ้ึงของแตละบคุคล และควรเปนความรูที่เช่ือมโยงกบัความตองการของลูกคา ในขณะ
ที่การจัดเก็บและการคนคืนความรูคือการท่ีองคการตองกําหนดวาอะไรที่จะถูกจัดเก็บไวเปนความรู มีการใหความ
สําคัญกับการเก็บรักษาเพ่ือท่ีจะไดคนคืนความรูมาใชประโยชนไดงายและสะดวก เชน การทําฐานขอมูลความรู       
การจัดทําสมุดจัดเก็บรายชื่อและทักษะของผูเช่ียวชาญ การประชุม และการอบรม เปนตน สําหรับการถายทอด      
ความรูและการนําความรูไปใชประโยชนนั้นถือเปนประโยชนสูงสุดสําหรับการจัดการความรูขององคการ ความรูได
ถูกนํามาใชในการแกปญหา การพัฒนาผลิตภัณฑใหม รวมถึงการตอบสนองความตองการของลูกคา ทั้งนี้อาจนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการกระจายและถายทอดความรู ทาํใหองคการเรียนรูไดเรว็ข้ึน (พยัต วฒุริงค, 2555)
  การจัดการความรูสามารถทําไดในสองแนวทางหลัก ไดแก แนวทางท่ีมองการจัดการความรูเปนเหมือน
เทคโนโลยี และแนวทางท่ีมองการจดัการความรูเปนเหมือนมนุษยหรือชุมชน (Swan, 2003 ; ทพิวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 
2548) แนวทางแรกมองวาความรูที่อยูในสมองของคนนั้นสามารถนํามากําหนดรหัส เก็บและถายทอดตอไปได           
จุดมุงหมายตามแนวทางน้ี คือ การเปลี่ยนความรูไมชัดแจงเปนความรูแบบชัดแจง ซึ่งสามารถรวบรวมถายทอดผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศได สวนแนวทางท่ีสองน้ันมองวาการจัดการความรูเปนมากกวาเทคโนโลยี แนวทางน้ีมุงเนน     
ที่กระบวนการเรียนรู ลักษณะทางสังคมและความสัมพันธของความรู ซึ่งสอดคลองกับมุมมองของนักพฤติกรรม
องคการที่เชื่อวาความรูและสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูในองคการนั้นเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคม 
แนวทางในการจัดการความรูจึงควรครอบคลุมการออกแบบตางๆ ที่จะทําใหคนไดมีปฏิสัมพันธทางสังคมรวมกัน      
ดังน้ัน Wenger (1998) จึงไดนําเสนอแนวคิดชุมชนนักปฏิบัติขึ้นซ่ึงเปนส่ิงท่ีชวยสงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธของคนท่ีมี
ความแตกตางกนั อนัจะนํามาซ่ึงการแลกเปล่ียนเรียนรู ความสรางสรรค นวัตกรรม และความไดเปรยีบในการแขงขัน 
(O’ Dell & Hubert, 2011)

แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติ 
  Plessis (2008) กลาววา ชุมชนนักปฏิบัติ คือ กลุมของคนท่ีทํางานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายบางอยาง     
โดยผานการสราง แลกเปล่ียน เก็บเกีย่วและนําความรูไปใช ในทาํนองเดียวกนักับ Wenger & Snyder (2000) ทีก่ลาว
วาชุมชนนักปฏิบัติ หมายถึง กลุมของคนที่มารวมกันอยางไมเปนทางการเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณและ              
ความสนใจรวมกันในองคการ กลุมคนในชุมชนนักปฏิบัติไดแลกเปล่ียนประสบการณและความรูกันอยางอิสระใน
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แนวทางที่สรางสรรคเพื่อรวมกันแกปญหาในแนวทางใหมๆ ซึ่งสอดคลองกันกับ บดินทร วิจารณ (2547) ที่ไดกลาว
ไววาชุมชนนักปฏิบัติ  คือ กลุมคนท่ีมีความชอบ ใสใจ มีความสนใจในสาระหรือมีปญหารวมกัน สมาชิกในชุมชน     
จะเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันเปนระยะๆ ตลอดเวลา จากความหมายของนักวิชาการขางตน
จึงพอจะสรุปไดวา ชุมชนนักปฏิบัติ คือ การรวมกันของกลุมคนท่ีมีความชอบ ความสนใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเพ่ือ     
แลกเปลีย่นประสบการณและความรูกนัอยางสรางสรรคเพ่ือนาํความรูไปใชประโยชนและแกปญหาในแนวทางใหมๆ
  ชุมชนนักปฏิบัติมีคุณลักษณะที่สําคัญใน 3 มิติ ไดแก ความผูกพันรวม การเปนเจาของกิจการรวมกัน และ
การแบงปนความรู (Wenger, 1998) ในมิติความผูกพันรวมนั้น คือ การมองวาชุมชนนักปฏิบัติมีความแตกตางจาก
ชมุชนปกตใินแงของระดบัความสมัพันธของสมาชกิ ซึง่เปนความสมัพันธทีเ่หนยีวแนนอันเกดิจากความผูกพันในการ
ที่จะทําส่ิงใดสิ่งหน่ึงใหสําเร็จ การเปนสมาชิกต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการปฏิบัติที่จะทําใหเกิดผลงานรวมกัน ซึ่งทําให
เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีมอีทิธิพลตอความเขาใจของกันและกัน การวิจารณ การรวมแสดงความคิดเห็นจะ
เปนส่ิงท่ีชวยเสริมองคความรูของชุมชนและแนนอนวาเปนการเพ่ิมพูนความรูของสมาชิกแตละคน สวนในมิติของ   
การเปนเจาของกิจการรวมกันน้ันเปนลักษณะท่ีวาชุมชนเปนผูกําหนดกิจกรรมและสรางวิธีปฏิบัติกันข้ึนมาเพ่ือท่ีจะ
บรรลุเปาหมายตามท่ีตองการ ซึง่ไมจาํเปนทีส่มาชิกทกุคนน้ันจะตองเห็นดวย แตสิง่ทีส่าํคญัคอืการมองวาการปฏิบตัิ
ที่เกิดข้ึนน้ันเปนเร่ืองของการเจรจาตกลงรวม การปฏิบัติที่เกิดข้ึนจึงเปนส่ิงท่ีสมาชิกในชุมชนเปนเจาของรวมกัน         
ในขณะที่มิติการแบงปนความรู คือการที่ชุมชนนักปฏิบัติมีการพัฒนาคลังความรูเพื่อแบงปนกันใชประโยชน ซึ่งอาจ
เปนเร่ืองราว สัญลักษณ ภาษา วิธีการทํางาน หรือแนวคิดตางๆ ที่ชุมชนไดพัฒนาข้ึนจนกลายเปนสวนหน่ึงของ        
การปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับ คลังความรูกลายเปนทรัพยากรท่ีสรางความหมายความเขาใจรวมกัน และประโยชนใน  
การสรางผลงาน
  ในดานองคประกอบของชุมชนนักปฏิบตั ิWenger, McDermott & Snyder (2002) นัน้มองวาชมุชนนักปฏิบตัิ
มีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก หัวขอความรู (Domain) ชุมชน (Community) และ วิธีปฏิบัติ (Practice)
  1. หัวขอความรู คือ เน้ือหาหรือปญหาท่ีสมาชิกมีความสนใจรวมกันทําใหเกิดความรับผิดชอบใน                     
องคความรูและพัฒนาวิธปีฏบิตัติางๆ ขึน้มา สมาชิกอาจมคีวามรูเก่ียวกับหวัขอความรูไมเทากนั แตทัง้หมดมคีวามเขาใจ
รวมกันเก่ียวกับหัวขอความรูนั้น ซึ่งชวยใหสมาชิกตัดสินใจไดวาอะไรเปนสิ่งที่สาํคัญ ความเขาใจรวมกันครอบคลุม
วัตถุประสงค ประเด็นปญหาท่ีไดรับการแกไขไปแลวและท่ียังไมไดแกไข นอกจากน้ีหัวขอความรูยังเปนสิ่งที่ชวยให
สมาชิกทราบวาอะไรที่ควรนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันจึงจะทําใหเกิดประโยชน
  2. ชุมชน ซึ่งเปนการรวมตัวกันของสมาชิกโดยมีความผูกพันทางสังคม ความเชื่อมั่นในความสามารถ           
และความชอบตอสิ่งใดส่ิงหน่ึงรวมกันเปนสิ่งที่ชวยยึดเหน่ียวใหสมาชิกแลกเปล่ียนความรู นั่นหมายความวาการ     
แลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนั้นมีความเชื่อมโยงกันและตั้งอยูบนพื้นฐานของความไวเนื้อเชื่อใจ
  3. วิธีปฏิบัติ เปนผลลัพธจากการรวมตัวกันของสมาชิก ซึ่งสวนใหญ คือ ความรูในรูปแบบตางๆ ที่สมาชิก     
ในชุมชนรวมกันสรางข้ึนมาเพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการทํางานประจําวันของตน รวมท้ังเปนความรูที่ไดจาก         
การเรียนรูในงานของแตละคนมาปอนกลับใหกับสมาชิกอื่นในชุมชน
  เม่ือพิจารณาจากลักษณะและองคประกอบของชุมชนนักปฏิบัติจะเห็นวาชุมชนนักปฏิบัติมีความแตกตาง
จากการรวมตัวของกลุมคนในองคการรูปแบบอื่น ดังที่ Wenger & Snyder (2000) ไดชี้ใหเห็นความแตกตางระหวาง
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กลุมทํางานที่ไมเปนทางการ (Formal Work Group) ทีมโครงการ (Team Project) และเครือขายที่ไมเปนทางการ 
(Informal Network) กับชุมชนนักปฏิบัติทั้งในสวนของวัตถุประสงค กลุมคนท่ีอยูในสังกัด สิ่งท่ีรวมกลุมคนไวดวยกัน 
และระยะเวลาของการรวมตัว ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 
ความแตกตางระหวางชุมชนนักปฏิบัติกับการรวมตัวของกลุมคนรูปแบบอื่นขององคการ

    รูปแบบของ          วัตถุประสงค ใครบางที่อยูในสังกัด     สิ่งที่รวมกลุมคนไว       ระยะเวลาของ

   การรวมกลุม                                                                              ดวยกัน               การรวมกลุม

ชุมชนนักปฏิบัติ

กลุมทํางานที่

ไมเปนทางการ

ทีมโครงการ

เครือขายที่

ไมเปนทางการ

พัฒนาความสามารถ

ของสมาชิก สราง

และแลกเปลีย่นความรู

สงมอบสินคา

หรือบริการ

เพื่อใหสามารถบรรลุ

งานบางอยางเฉพาะ

รวบรวมและกระจาย

ขอมูลขาวสาร

ทางธุรกิจ

กลุมคนผูซึ่งคัดเลือก

ตัวเอง

ทุกคนที่ตองรายงาน

ตอหัวหนากลุม

พนักงานท่ีไดรบัมอบหมาย

งานจากหัวหนา

เพื่อนหรือคนรูจักในธุรกิจ

ความชอบ ความผูกพัน

และความมีตัวตน

ที่ยดึโยงอยูกับ

ความชํานาญของกลุม

เปาหมายและ

ความตองการในงาน

เปาหมายของโครงการ

ความจําเปนรวมกัน

นานเทาท่ีความสนใจ

รวมกันของกลุม

ยังคงอยู

จนกระทั่งมีการ

เปลี่ยนแปลง

โครงสรางใหม

จนกระทั่งโครงการ

นั้นเสร็จสิ้น

นานเทาท่ีกลุมคนมี

เหตุผลท่ีจะติดตอกัน

ที่มา: Wenger & Snyder, 2000, 142.

  ชุมชนนักปฏิบัติมีความเก่ียวของกับการเรียนรูและเปนกุญแจสําคัญที่ชวยสรางความสามารถขององคการ 
(Evan, 2003) โดยกลาวไดวาชุมชนนักปฏิบัตินั้นมีประโยชนตอการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน 
โดยสงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการต้ังคําถาม สุนทรียสนทนา และการแลกเปล่ียนความรูซึ่งเชื่อมโยง        
ไปยังความรูที่ไมชัดแจงหรือความรูฝงลึกที่มีไปยังสมาชิกอื่นของชุมชน (Bennet & Bennet, 2008 ; Krishnaveni & 
Sujatha, 2012) ชุมชนนักปฏิบัติยังมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธขององคการ ดังกรณีของธนาคารโลกท่ีได
นําชุมชนนักปฏิบัติมาเปนแนวทางในการจัดการความรูเพื่อผลักดันกลยุทธอื่นของธนาคาร ในอดีตชุมชนนักปฏิบัติ 
ที่ธนาคารโลกนั้นมีลักษณะเปนกลุมเล็กๆ และกระจัดกระจายไมเช่ือมโยงกัน จนเม่ือธนาคารไดกําหนดเปาหมาย      
สูการเปน “ธนาคารแหงความรู” ธนาคารไดสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติ ทําใหชุมชนนักปฏิบัติ            
มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเกินกวา 100 ชุมชน และในแตละชุมชนมีผูเขารวมเปนจํานวนมาก การลงทุนในชุมชน 
นักปฏิบัติทําใหเกิดการพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรซ่ึงขับเคล่ือนกลยุทธตางๆ ของธนาคารที่กําหนดข้ึน           
ไดอยางดียิ่ง (Wenger & Snyder, 2000)
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  นอกจากประโยชนของชมุชนนกัปฏิบตัทิีม่ตีอพนักงานและการขับเคล่ือนกลยุทธขององคการ ชมุชนนกัปฏิบตัิ
ยังเปนที่มาของความไดเปรียบในการแขงขัน (Liedtka, 1999 ; Lesser & Storck, 2001; O’ Dell & Hubert, 2011) 
ซึ่งอธิบายไดจากแนวคิดมุมมองพื้นฐานของความสามารถ (Capabilities-Based Biew) โดยอาจกลาวไดวา ชุมชน
นักปฏิบัติเปนเหมือนความสามารถ (Capability) ขององคการท่ีสรางความไดเปรียบในการแขงขันผานการเรียนรู 
(Learning) การรวมมือ (Collaboration) และการพัฒนากระบวนการตางๆ ของชุมชนนักปฏิบัติเองอยางตอเนื่อง 
(Liedtka, 1999) การเรียนรู การรวมมือ หรือการดําเนินการตางๆ ที่เปนปฏิสัมพันธของคนในชุมชนนั้นจะทําใหเกิด
ทุนทางสังคม ซึ่งสงผลตอความไดเปรียบในการแขงขันนั่นเอง (Lesser & Storck, 2001) ดูภาพที่ 1

     ภาพที่ 1: ชุมชนนักปฏิบัติกับการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
     ที่มา: ปรับจาก Lesser & Storck, 2001, 833.

  
  ภาพท่ี 1 พิจารณาไดวาชุมชนนักปฏิบัติซึ่งเปนที่รวมของทรัพยากรท่ีมีคุณคา (สมาชิกที่มารวมกันอยูใน
ชมุชน) นัน้ชวยสรรสรางทนุทางสงัคมข้ึนมาโดยผานการแลกเปล่ียนเรียนรู การรวมมือกัน รวมถึงกระบวนการขัดเกลา
ทางสงัคมและปฏสิมัพนัธทีเ่กดิขึน้ในชมุชน เรยีกไดวาเปนเครือขายของความสมัพันธ (Nahapiet & Ghoshal, 1998) 
ทนุทางสงัคมหรอืทรพัยากรท่ีอยูในรปูของเครอืขายความสัมพันธของบคุคลหรือกลุมสังคมน้ันมอีทิธพิลตอการเพิม่พูน
ผลการปฏิบัติงานขององคการและความไดเปรียบในการแขงขัน ดังกรณีตัวอยางบริษัทเย่ือกระดาษสยาม จํากัด 
(มหาชน) ในเครือซิเมนตไทย ซึง่ไดใชเวทีชมุชนนักปฏิบตัเิพ่ือการแลกเปล่ียนความรูระหวางสมาชิก จนเกิดเปนเครือขาย
ของความสัมพันธหรือทุนทางสังคมท่ีสงผลตอผลการดําเนินงานขององคการ (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2548) 
บริษัทไดมีการประเมินผลการมีสวนรวมของสมาชิกดวยการใหหัวหนางานเปนแชมเปยนทําหนาท่ีสนับสนุนและ
ติดตามพนักงานในสังกัดวาไดมีสวนรวมในการแบงปนความรูกับชุมชนหรือไม การกระทําดังกลาวถือเปนสวนหน่ึง
ในการสรางวัฒนธรรมการมสีวนรวมในการจัดการความรู ทาํใหมจีาํนวนชุมชนนักปฏิบตัเิพ่ิมมากข้ึน พนักงานสามารถ

เรียนรูไดเร็วขึ้นและนําความรูไปใชประโยชนในโครงการตางๆ เพิ่มมากข้ึน เชนเดียวกันกับบริษัท P&G และบริษัท 
Rolls-Royce ซึง่ไดนาํชุมชนนกัปฏิบตัมิาเปนแนวทางในการสรางความรูและนวตักรรม โดยมีจาํนวนชมุชนนกัปฏิบตัิ
ทางดานการวิจัยและพัฒนามากถึง 20 ชุมชน ความรูและนวัตกรรมที่เกิดข้ึนจากการทํางานรวมกันของชุมชน           
เหลานี้ทําใหบริษัทบรรลุเปาหมายของธุรกิจไดในระยะเวลาที่สั้นลง (Meeuwesen & Berends, 2007) ตัวอยาง         
ดังกลาวแสดงใหเห็นวา ยิ่งมีทุนทางสังคมมากเทาใดจะยิ่งทําใหองคการน้ันมีความไดเปรียบในการแขงขันมากขึ้น
เทาน้ัน ดังนั้นองคการจึงควรหันมาเสริมสรางเครือขายความสัมพันธของบุคคลหรือกลุมสังคม โดยการพยายาม      
เสริมสรางโอกาสในการมีสวนชวยเหลือกันและพยายามทําใหเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณรวมกันของพนักงาน 
ซึ่งสามารถทําไดโดยการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติใหเกิดขึ้นในองคการนั่นเอง
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กระบวนการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ
  เพ่ือใหชุมชนนักปฏิบัติดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิผลน้ันมีขอควรพิจารณาในแตละกระบวนการของ        
การพัฒนาซ่ึงเร่ิมตนจากการเตรียมการจัดตัง้ การกําหนดบทบาทหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ การอํานวยความสะดวก
และจัดหาพ้ืนท่ี การดําเนินกิจกรรมของชุมชน การติดตามและประเมินผล และการรักษาความตอเนื่องของชุมชน    
ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2: กระบวนการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ

  การเตรียมการจัดตั้ง เพื่อเตรียมการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติควรมีการระบุประเภทเนื้อหาหรือหัวขอความรู 
(Domain) รวมทัง้จาํนวนของชมุชนทีม่อียูแลวในองคการ (Evan, 2003 ; Krishnaveni & Sujatha, 2012) โดยมุงคน     
หาวามีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความรูอะไรบาง มีการดําเนินการในกิจกรรมนั้นอยางไร อะไรที่ทําไดดี อะไร
ที่เปนอุปสรรค ในการจัดตั้งชุมชนนั้นควรหลีกเล่ียงการจัดตั้งชุมชนจากคําสั่งของผูบริหาร ชุมชนนักปฏิบัติควรเกิด
ขึน้อยางเปนธรรมชาติจากความพรอมใจของแกนนาํและสมาชิกในชุมชน (วจิารณ พานชิ, 2551) โดยไดรบัการยอมรับ
จากผูบริหารระดบัสูง ดงัน้ันจงึควรทาํใหผูบริหารไดตระหนักและเขาใจถึงนโยบายตางๆ ทีเ่ก่ียวของกบัการดาํเนนิงาน
ของชุมชน รวมทั้งการพยายามทําใหเกิดการยอมรับจากสมาชิกในทีม อุทิศเวลากับกิจกรรมของชุมชนอยางเต็มที่ 
นอกจากนี้ควรมีการเตรียมคําตอบสําหรับคําถามบางอยางที่ผูบริหารหรือสมาชิกอาจกังวล เชน เวลาท่ีแตละคนจะ
ใชหรือไดรับอนุญาตใหสามารถเขารวมกิจกรรมการสรางความรูที่จะมีขึ้น องคการจะทราบไดอยางไรวาชุมชน             
นักปฏิบัตินั้นจะมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล องคการจะทราบไดอยางไรวากิจกรรมตางๆ ของชุมชนนั้นจะเกิด
ประโยชนกับธุรกิจจริงๆ เปนตน (Evan, 2003) หากสามารถตอบคําถามที่ผูบริหารหรือสมาชิกสงสัยเปนกังวลไดนั่น
จะเปนการสรางการยอมรับจากผูบริหารและสมาชิกที่มีตอชุมชนพรอมกาวสูการดําเนินการในขั้นตอนถัดไป
  กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบ ในชุมชนนักปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จจะมีการกําหนดบทบาท
และความรับผิดชอบของผูมีสวนเก่ียวของไวชัดเจน (Evan, 2003) ผูมีสวนเก่ียวของท่ีสําคัญ ไดแก ผูสนับสนุน          
สภาแหงนวัตกรรม ผูประสานงาน และสมาชิกของชุมชน 
  ผูสนับสนุน (Sponsor) อาจเปนผูบริหารระดับสูงซึ่งเปนผูที่ตระหนักถึงความสําคัญของการมีอยูของชุมชน
นักปฏิบัติ เปนผูที่มีวิสัยทัศนเล็งเห็นถึงผลลัพธที่เกิดข้ึนจากชุมชน และเปนผูมีที่สามารถตัดสินใจในเรื่องการจัดหา
ทรัพยากรท่ีจําเปนใหกับชุมชนได ผูสนับสนุนจําเปนตองมีทักษะในการโนมนาวและเต็มใจท่ีจะใหเวลากับ                    
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การประชาสมัพันธงานของชมุชน รวมท้ังเปนผูทีม่คีวามเขมแข็งพรอมท่ีจะฟนฝาอุปสรรคตางๆ ทีอ่าจเกิดข้ึนระหวาง
การดําเนินงานของชุมชน ในขณะที่สภาแหงนวัตกรรม (Innovation Council) จะเปนผูที่มีบทบาทในการกลั่นกรอง
แนวคดิทีเ่สนอโดยชุมชนนกัปฏิบตั ิและทาํหนาท่ีในการใหคาํแนะนําในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับความสอดคลองกับกลยทุธ 
เปาหมายขององคการ สภาแหงนวัตกรรมทํางานรวมกับผูบริหารระดับสูงในการชวยเหลือการดําเนินงานของชุมชน
ที่ สงผลตอการพัฒนาองคการ
  ในสวนของผูประสานงานน้ันจะเปนคนท่ีทาํหนาท่ีคอยชวยเหลืองานธุรการท่ีทาํใหการดําเนนิการของชมุชน
เปนไปอยางสะดวกราบรื่น ซึ่งไดแก การนัดการประชุม การใชหองประชุม วิทยากรที่ปรึกษา และกิจกรรมธุรการอื่นๆ 
สาํหรบับทบาทหนาทีข่องสมาชกิชมุชนนัน้คอืการเปนผูกาํหนดเร่ืองทีจ่ะเรยีนรูและจดัสรรหนาทีท่ีต่องทาํในการเรียนรู
นัน้ 
  อาํนวยความสะดวกและจดัหาพืน้ท่ี การอาํนวยความสะดวกในท่ีนีค้อืการจดัหาทรพัยากรจาํเปนตอการ
ดําเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติ โดยเฉพาะในสวนของงบประมาณ ซึ่งควรมีการเตรียมการใหครอบคลุมคาใชจาย    
ในการเดินทางเพื่อการประชุม คาใชจายสําหรับวิทยากรภายนอก คาใชจายของผูประสานงานหรือธุรการ นอกจาก
นีค้วรมีการเตรยีมการทรพัยากรดานเทคโนโลยี ซึง่มคีวามจําเปนในกิจกรรมของชมุชน เชน ระบบอินทราเนต็ (Intranet) 
อุปกรณสําหรับ Video Conference หรือซอฟแวร (Software) ตางๆ สําหรับการประชุมแบบออนไลน (Evan, 2003) 
ในสวนของการจัดหาพื้นที่เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรูนั้นสามารถจําแนกพื้นที่ออกเปน 2 ประเภท คือ          
พื้นท่ีจริงและพ้ืนท่ีเสมือน (วิจารณ พานิช, 2551) พื้นท่ีจริงอาจเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูที่เกิดข้ึนในงานประจํา            
ซึง่สามารถทาํไดในหลากหลายรูปแบบ เชน สภากาแฟ การประชมุทีก่าํหนดไวเปนประจาํตามหนางาน (เชน การสงเวร
ของพยาบาลในโรงพยาบาล) หรือการจัดพื้นที่สําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรูในวาระพิเศษ เชน ตลาดนัดความรู ในขณะ
ที่พื้นที่เสมือนนั้นเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน E-mail Loop เว็บไซต บล็อก 
เปนตน 
  การดําเนินกิจกรรม ในการดําเนินกิจกรรมของชุมชนควรมีการส่ือสารใหทราบท่ัวกันวามีชุมชนอะไรอยู
บาง หากมีผูสนใจเขารวมชุมชนเขาเหลานั้นจะตองดําเนินการใดเพ่ือเขารวมชุมชน กิจกรรมหลักของชุมชนคือ            
การแลกเปล่ียนเรียนรูกนัของสมาชกิ ชมุชนไหนท่ีสามารถดําเนินการในพ้ืนทีง่านประจําไดกส็ามารถแลกเปล่ียนเรียนรู 
สุนทรียสนทนากันในส่ิงที่เกิดขึ้นประจําวันกันภายในหนวยงาน เชนเดียวกันกับชุมชนออนไลนที่สามารถใช              
ความกาวหนาของเทคโนโลยีในการแลกเปล่ียนเรียนรูกันไดตลอดเวลา นอกจากน้ันควรมีการเผยแพรสิ่งท่ีไดเรียนรู 
โดยอาจจัดกิจกรรมเผยแพรความรูเปนครั้งคราว มีการจัดทําเอกสารแนะนําวิธีการท่ีจะไดประโยชนสูงสุดจากการ  
เขารวมกิจกรรม (Evan, 2003)
  การติดตามและประเมินผล เน่ืองจากชุมชนนักปฏิบัติมีการใชทรัพยากรท้ังขององคการและของสมาชิก
ในชุมชน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของชุมชน ซึ่งควรทําอยาง
ระมัดระวังไมใหเกดิสภาพท่ีเปนลกัษณะของการควบคุมจดัการชมุชนมากจนเกินไป คาํถามท่ีนาสนใจในการติดตาม
และประเมินผลความสําเร็จของชุมชนนักปฏิบัติ (Evan, 2003) ไดแก
  1. การดําเนินกิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติมีสวนชวยใหธุรกิจกาวหนาหรือไม
  2. อะไรที่เปนตัวชี้วัดประสิทธิผลของการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชน
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  3. ชมุชนนกัปฏบิตัชิวยพัฒนาองคความรูทีส่งเสรมิการเพิม่โอกาสในการทาํงานของสมาชกิในอนาคตหรือไม
  4. มีการเรียนรูอะไรบางที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งเปนประโยชนตอองคการบาง
  การรักษาความตอเนื่องของชุมชนนักปฏิบัติ สิ่งที่องคการควรใหความสําคัญคือ การทําใหพื้นที่ชุมชน
นักปฏิบัติเกิดบรรยากาศของความสนุกสนาน คึกคัก และมีการนําประสบการณ ความรูตางๆ ของคนในชุมชน            
นักปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนกันอยางตอเน่ือง (วิจารณ พานิช, 2551) มีการขยายชุมชนใหเปนที่สนใจของพนักงานอื่น 
ในการน้ีสมาชิกของชุมชนนักปฏิบัติควรรวมกันส่ือสารและเผยแพรการดําเนินการ ถอดบทเรียนที่ไดจากการแลก
เปลีย่นเรยีนรูรวมกันของชุมชนใหสมาชกิและผูอืน่ในองคการไดรบัทราบ ซึง่อาจมีการจดัทําเอกสารแนะนําประโยชน
ทีไ่ดจากกจิกรรมและการเรียนรูรวมกนั พยายามจัดใหมกีารพบปะกันของชมุชนท้ังในพ้ืนทีจ่ริงและพ้ืนทีเ่สมือนอยาง
สมํ่าเสมอ มีการสรางเครือขายสวนบุคคลและกระตุนเชิญชวนใหคนมารวมออกความคิดเห็นบนอินทราเน็ต มีการ   
ตั้งคําถามท่ีนาสนใจชวนใหคนตอบ มีการทบทวนเร่ืองของรางวัลการแสดงใหเห็นถึงคุณคาของชุมชนนักปฏิบัติที่มี
ตอองคการ รวมทั้งการทําใหเกิดความภาคภูมิใจและประโยชนรวมของสมาชิกที่มีตอชุมชน (Evan, 2003 ; วิจารณ 
พานิช, 2551) การกระทําดังกลาวมาน้ันมีสวนสําคัญในการทําใหสมาชิกไดรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงของชุมชน     
อันจะทําใหชุมชนคงอยูและมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง

ปจจัยแหงความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ
  ความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติเกิดขึ้นจากปจจัยแหงความสําเร็จ 3 ประการ ไดแก ความไว
วางใจกันของสมาชิกในชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง และการมีเทคโนโลยีชวยสนับสนุน           
การดาํเนนิงาน (Wenger & Snyder, 2000 ; Evan, 2003 ; Wenger, 2004 ; Borzillo, 2009; Krishnaveni & Sujatha, 
2012)
  ความไววางใจของสมาชิกในชุมชน การเขารวมโดยสมัครใจของสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติเปนส่ิงท่ีมี
ความสาํคัญเปนอยางมาก ความสาํเร็จของชมุชนเกิดจากการท่ีสมาชกิมคีวามไววางใจซ่ึงกันและกันในความซ่ือสัตย
และความสามารถของสมาชิก (Wenger & Snyder, 2000 ; Krishnaveni & Sujatha, 2012) หากการเขารวมชุมชน
ของสมาชิกน้ันปราศจากการบังคบั เกิดข้ึนดวยความสมัครใจจะทําใหความสัมพันธของสมาชิกเกดิข้ึนไดอยางรวดเร็ว 
และเมื่อสมาชิกคํานึงถึงผลประโยชนรวมกันของชุมชนและองคการจะทําใหเกิดความไววางใจ (Wenger & Snyder, 
2000) สมาชิกในชุมชนพูดคุยภาษาเดียวกันสงผลใหการดําเนินงานตางๆ ของชุมชนราบรื่นและประสบความสําเร็จ
ในที่สุด (Lesser & Storck, 2001) 
  การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง หากชุมชนนักปฏิบัตไิดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงจะย่ิง
ทาํใหการนาํแนวคิดชุมชนนกัปฏิบตัเิขามาใชในองคการนัน้ประสบความสําเร็จมากย่ิงข้ึน (Wenger, 2004 ; Borzillo, 
2009 ; Krishnaveni & Sujatha, 2012) ผูบริหารระดับสูงควรรวมกําหนดแนวทางการดําเนินงานและเนื้อหาหรือรูป
แบบของชุมชนนกัปฏิบัติในลักษณะของการมีสวนรวม ไมใชลักษณะการควบคุม (Wenger, 2004 ; Borzillo, 2009) 
โดยท่ีมกีารดําเนินงาน เน้ือหาหรอืรูปแบบทีม่คีวามสมัพันธและสอดคลองกับธุรกิจ (Evan, 2003 ; Milne & Callahan, 
2006) นอกจากนีผู้บรหิารควรใหการสนับสนนุดานการเงิน อปุกรณ วสัด ุหรอืคาใชจายตางๆ ทีเ่กีย่วของกับการดําเนิน
งานของชุมชน พรอมทั้งจัดใหมีเวลาเพื่อรับฟงเรื่องราวตางๆ ของสมาชิก ที่สําคัญผูบริหารควรชี้ใหสมาชิกในชุมชน
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ทราบวาสิง่ทีพ่วกเขากําลงัดาํเนินการอยูนัน้เปนสิง่ทีม่คีณุคาและมคีวามสาํคญัตอองคการเปนอยางมาก การกระทํา
ดังกลาวจะทําใหสมาชิกตระหนักและมีความผูกพันกับชุมชนทําใหชุมชนเขมแข็งและมีความตอเนื่องมากยิ่งขึ้น
  เทคโนโลยีสนบัสนุน เทคโนโลยีมสีวนชวยในการเขาถงึและแลกเปล่ียนขอมลู รวมทัง้ชวยเช่ือมตอสมาชกิ
ทีอ่าจจะไมสามารถมาพบหนากัน รวมถึงชมุชนทีก่ระจัดกระจายตามลักษณะทางภูมศิาสตร การนําระบบสารสนเทศ
มาใชทําใหชุมชนสามารถเผยแพรความรูไปสูสมาชิกไดงายและรวดเร็ว โดยสามารถทําไดในรูปของเว็บบอรด          
(Web Board) อินทราเน็ต (Intranet) อินเทอรเน็ต (Internet) หรือกรุปแวร (Groupware) (พยัต วุฒิรงค, 2555) 
เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดการสื่อสารและถายโอนความรูตลอดเวลาทําใหเกิดชุมชนนักปฏิบัติเสมือน (Virtual 
Community of Practice) ซึ่งชวยใหการดําเนินการตางๆ มีประสิทธิผลไดเชนเดียวกัน

บทสรุป
  องคการไดนาํแนวคิดชุมชนนกัปฏิบตัมิาเปนแนวทางในการจัดการความรู เพราะเปนวิธกีารทีช่วยใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนสูคนที่เหมาะสม และมีประโยชนตอการเพิ่มพูนสมรรถนะของพนักงาน สงเสริม                   
ใหเกิดทุนทางสังคมจากปฏิสัมพันธของสมาชิกในชุมชน ซึ่งเปนที่มาของความไดเปรียบในการแขงขัน
   ชุมชนนักปฏิบัติ คือ การรวมกันของกลุมคนท่ีมีความชอบ ความสนใจในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงเพ่ือแลกเปล่ียน
ประสบการณและความรูกันอยางสรางสรรคเพ่ือนําความรูไปใชประโยชนและแกปญหาในแนวทางใหมๆ โดยมี        
องคประกอบทีส่าํคญั 3 ประการคือ หวัขอความรู ชมุชน และวธิปีฏิบตั ิลกัษณะของชุมชนนกัปฏิบตันิัน้มคีวามแตกตาง
จากการรวมกลุมคนประเภทอ่ืนทีม่อียูในองคการ เนือ่งจากชมุชนนกัปฏบิตันิัน้มคีวามเหนียวแนนในความผกูพนัรวม 
การเปนเจาของกิจการรวมกัน และมุงที่จะแบงปนความรูซึ่งกันและกัน 
  ในการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการนําแนวคิดนี้มาใชในการจัดการความรูนั้น          
ควรใหความสําคัญกับการจัดต้ังชุมชนซึ่งควรเกิดจากความสมัครใจของผูที่จะเขารวม มีการกําหนดบทบาทหนาท่ี
ของผูที่เก่ียวของไวชัดเจน มีการจัดหาทรัพยากรอํานวยความสะดวกและจัดหาพ้ืนที่เพ่ือใหชมุชนไดดําเนินกิจกรรม 
นอกจากนี้ควรมีการติดตามและประเมินผลความกาวหนาของชุมชน โดยมุงเนนผลลัพธที่เกิดข้ึนกับองคการ               
เปนสําคัญ ชุมชนนักปฏิบัติควรมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและเผยแพรการดําเนินงานใหสมาชิกและผูอื่น                
ไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนรางวัล การแสดงใหเห็นถึงคุณคาของชุมชน การทําใหเกิดความ      
ภาคภมูใิจและประโยชนรวมของสมาชกิทีม่ตีอชมุชน ซึง่ถอืเปนแนวทางทีส่าํคญัในการรักษาความตอเน่ืองของชมุชน
นักปฏิบัติที่ดี ทั้งนี้จะพบวาความไววางใจของสมาชิกในชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง และ      
การมเีทคโนโลยีทีส่นบัสนุนการดําเนนิงานของชุมชนทีเ่พียงพอน้ันเปนปจจยัแหงความสาํเร็จซึง่ชวยใหชมุชนนกัปฏิบตัิ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันไดอยางแทจริง
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บทคัดยอ
  การวิจัยในชั้นเรียนเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ครูใชคนควาหาความจริงเพื่อนํามาใชแกปญหา       
หรือพัฒนากระบวนการเรียนรูในชั้นเรียนอยางเปนระบบ เพื่อสืบคนสภาพท่ีเปนจริง หาสาเหตุของปญหา แสวงหา
วิธีการแกปญหาเชิงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู  การดําเนินการวิจัยดังกลาวจะตองมีการวางแผนและ
ดําเนินงานตามข้ันตอน ประกอบดวย 1) การทบทวนการสอนท่ีผานมา วิเคราะหกระบวนการสอนท่ีดําเนินการอยู
เพ่ือคนหาประเด็นปญหาการวิจัย  2) การกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย  3) การศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
4) การเลือกวิธีการวิจัยท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคการวิจัย 5) การทําความเขาใจลักษณะขอมูลและแหลงขอมูล        
6) การจัดเตรียมวิธีการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 7) การวิเคราะหขอมูล รายงานผล และการนําผลไป
ใช  และ 8) การคิดปญหาที่จะทําวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูในแงมุมอื่นตอไป   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
รูของผูเรียน ครูผูสอนอาจใชกระบวนการวิจัยในกรณีตางๆ ไดแก การใชกระบวนการวิจัยเพ่ือแกปญหาในกรณีที่      
ผลการเรียนรูไมเปนไปตามวัตถุประสงคทีว่างไว  หรือการใชกระบวนการวิจยัเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูใหดีขึ้น       
ในกรณีที่ครูไมพบปญหาในการจัดการเรียนรู  รวมทั้งการใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการสอนเพ่ือ           
ยกระดับของตนเองซ่ึงอาจมีผลตอการยกระดับวิทยฐานะในตําแหนงหนาท่ีของครู  ในดานวิธกีารวจิยัเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู ครูตองตัดสินใจเลือกรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคการวิจัย บางครั้งอาจใชวิธีการวิจัย 2 วิธี    
ผสมผสานกัน ซึ่งในบทความนี้ไดนําเสนอวิธีการวิจัยไว 6 วิธีการ ดังนี้ 1) การวิจัยแบบสํารวจ 2) การเปรียบเทียบ     
หาสาเหตุ 3) การวิจัยแบบศึกษาความสัมพันธ 4) การวิจัยแบบศึกษารายกรณี 5) การทดลองใชนวัตกรรม และ 6) 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

คําสําคัญ
  การวิจัย     การพัฒนา     กระบวนการเรียนรู

Abstract
  A classroom research is a scientific process which teachers use to find truths in order to solve 
problems or develop classroom learning process systematically, to search real conditions, to find causes 
of problems, to seek problem solutions related to teacher’s learning process development.  The mentioned 

การวิจยักบัการพฒันากระบวนการเรยีนรู
Research and Development of Learning Process

รองศาสตราจารยวรรณวดี มาลําพอง*
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research methodology has to be planned and performed based on procedures including 1) reviewing 
previous teaching and analyzing current teaching process to find problems of research 2) setting research 
objectives    3) studying documents and researches concerned 4) selecting a research method suitable 
for research objectives  5) understanding data characteristics and data sources 6) preparing methods 
and tools to collect data  7) analyzing data, reporting results and implementing 8) thinking of a new         
research to develop learning process in different overviews.  According to research and development of 
learning process, teachers may use research process in various cases including application of research 
process to solve problems in case of learning results irrelevant to research objectives or application of 
research process to develop learning process in case of teachers do not find any problems concerning 
teaching together with application of research process to develop teaching innovation to enhance         
themselves which affect academic standing in position of teachers. Regarding research method for    
learning development, teachers have to decide to select method of research appropriate for research 
objectives.  Sometimes, 2 methods might be combined. In this article, 6 methods of research are              
presented as follows: 1) survey of exploratory research 2) causal comparative studies 3) interrelationship 
studies 4) case studies 5) experimental studies and 6) action research.

Keywords
  Research,   Development,   Learning Process

บทนํา
  ครูที่มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาผูเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคของการสอน จะตองวิเคราะหกระบวนการ              
การจัดการเรยีนรูของตนเองอยูตลอดเวลาเพือ่แสวงหาวธิกีารท่ีจะนาํไปสูวธิกีารพัฒนาผูเรียน   ดงัน้ันครจูะเกิดคําถาม
ตาง ๆ ขึ้นตลอดเวลาท่ีจําเปนตองหาคําตอบและวิธีการท่ีเปนระบบที่จะทําใหไดคําตอบที่เช่ือถือได คือ การวิจัย         
ครูหลาย ๆ ทาน ไดใชการวิจัยในการพัฒนาการสอนของตนอยูแลว โดยเม่ือเกิดปญหาการสอนข้ึนก็ตองหาทาง          
แกปญหา หรือแสวงหาวิธีการใหม ๆ มาพัฒนาการสอน แตสวนใหญครูยังใชการพัฒนาไมเต็มรูปแบบ เพียงคิดแลว
ลองทํา  บางครัง้มกีารตรวจสอบผล มกีารเปรยีบเทียบผลแตขาดการจัดระบบการดําเนนิการวิจยั ไมมกีารดําเนนิงาน
อยางเปนระบบ ไมมีการบันทึกการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอน ทายสุดไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน                         
จนครูเองไมรูตัววาไดใชการวิจัยในกระบวนการจัดการเรียนรูอยูแลว ถาครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรูอยาง            
เปนระบบ  เมือ่ไดตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนวาบรรลุวตัถุประสงคการเรียนรูหรือไมแลว ครูจะบอก
ไดวาเกดิปญหาหรืออุปสรรคใดในกระบวนการสอนบาง ปญหาน้ันมาจากสาเหตใุดเปนสําคัญ ครูจะตองรบีหาวิธกีาร
แกไขปญหาหรืออปุสรรคนัน้ หรือครจูะบอกไดวากระบวนการสอนท่ีครใูชเหมาะสมเพียงใด ตองมีการปรับปรงุแนวทาง
การจัดกิจกรรมในรูปแบบใหมหรือไม  รวมทั้งจําเปนตองมีการพัฒนาส่ือการสอนลักษณะใหมที่ใหผูเรียนเรียนรู        
ดวยตนเองเพื่อชวยลดเวลาสอนของครูหรือไม  ซึ่งในกรณีนี้การสรางนวัตกรรมการสอนเพื่อการทดลองใชก็อาจจะ
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เกิดขึน้ หรอืครูบางคนอาจตองการเขาใจความรูสกึหรือความคดิเห็นของผูเรยีนก็ตองคิดหาวิธกีารท่ีจะทําใหไดคาํตอบ
เหลานั้น วิธีการที่จะชวยใหครูไดคําตอบเหลานั้นเร็วที่สุดก็คือ “การวิจัย”
  การใชการวิจยัเพ่ือนาํผลมาพฒันากระบวนการจัดการเรียนรูนัน้ตองดาํเนินการอยางเปนระบบโดยไมแยกอิสระ
จากการสอน แตจะดําเนินการไปพรอม ๆ  กัน ตั้งแตกําหนดวัตถุประสงคไววาตองการทําอะไร เชน ตองการหาสาเหตุ
ของการไมผานวัตถุประสงคการเรียนรูของผูเรียน หรือตองการทดลองวิธีสอน เปนตน จากน้ันก็วางแผนดําเนินการ 
แลวดําเนินการตามแผน เตรียมเคร่ืองมือเพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงาน วิเคราะหและสรุปรายงานผล ซึ่งเรียกวา 
“การวิจัยในชั้นเรียน” หรือ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน”

ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
  การวจิยัในชัน้เรยีนเปนกระบวนการทางวทิยาศาสตรทีค่รใูชคนควาหาความจริงเพือ่นาํมาใชแกปญหาหรอื
พัฒนากระบวนการเรียนรูในช้ันเรียนอยางเปนระบบ เพ่ือสืบคนสภาพท่ีเปนจริง หาสาเหตุของปญหา แสวงหาวิธี     
แกปญหาเชิงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครู อันเปนผลตอการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว และยังเปนกระบวนการท่ีใชตรวจสอบผลสําเร็จของการใชนวัตกรรมการสอนที่ครูพัฒนาขึ้นเพื่อสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียนใหไดรับการพฒันาตามวัยอยางเต็มศักยภาพ

ขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู
  ในการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู ตองมีการวางแผนและดําเนินการการวางแผนตามข้ันตอน ดังนี้
  ขัน้ท่ี 1 ทบทวนกระบวนการสอนท่ีผานมา วเิคราะหกระบวนการสอนท่ีกาํลังดําเนินการอยูเพ่ือคนหาประเด็น
ปญหาในการวิจยั  ในขัน้ตอนนีเ้ม่ือครพูบปญหาหลายเร่ือง ครูควรจัดลําดับความสาํคญัของปญหาโดยพิจารณาจาก
ความรุนแรง และความเรงดวนของปญหา  จากนั้นจึงกําหนดใหเปนปญหาในการวิจัย
  ขั้นที่ 2 กําหนดปญหาที่ตองการทําวิจัยและกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย
  ขัน้ท่ี 3 ศกึษาเอกสารงานวิจยัของคนอ่ืนทีเ่ก่ียวของกับปญหาวิจยัในข้ันที ่2 เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผน
การวิจยั การสรางนวัตกรรมการสอน การสรางเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลซ่ึงจะทําใหเกิดกรอบความคิดการวิจยัท่ีชดัเจน
  ขั้นที่ 4 เลือกวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัย
  ขั้นที่ 5 ทําความเขาใจลักษณะขอมูล และแหลงขอมูล
  ขั้นที่ 6 จัดเตรียมวิธีการ / เครื่องมือที่จะใชเก็บรวบรวมขอมูล
  ขั้นที่ 7 วิเคราะหขอมูล / รายงานผล และการนําผลไปใช
  ขั้นที่ 8  คิดปญหาที่จะทําวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูในแงมุมอื่นตอไป

การใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
  ในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนนั้น ครูผูสอนอาจใชกระบวนการวิจัยในกรณีตาง ๆ ดังนี้
  1. การใชกระบวนการวิจยัเพือ่แกปญหา ในกรณีทีผ่ลการจัดการเรียนรูไมไดรบัความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงค
ที่วางไว ครูสามารถใชการวิจัยในการวิเคราะหหาสาเหตุและแสวงหาวิธีการแกปญหาตามสาเหตุนั้น เชน เด็กบวก
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เลขสองหลักไมได เด็กออกเสียงตัวสะกดไมชัดเจน เด็กจับใจความในเร่ืองที่กําหนดใหอานไมได แมแตเปนปญหา
ดานจิตพิสัย เชน เด็กพูดโกหก เด็กสมาธิสั้น เปนตน ก็สามารถทําการวิจัยเพื่อแกปญหาได
  2. การใชกระบวนการวจิยัเพ่ือพฒันาใหดขีึน้ ในกรณทีีค่รูไมพบปญหาในการจดัการเรียนรูโดยทีผู่เรียนทกุคน
เกิดพฤติกรรมการเรียนรูตามเกณฑที่กําหนดไวในวัตถุประสงค แลวครูก็อาจคิดวาจะทําอยางไรเพื่อใหผลการเรียนรู
ของผูเรยีนสูงขึน้ หรอืเพ่ือใหบรรยากาศการเรียนดีขึน้ ใหผูเรยีนเปนศนูยกลางของการเรยีนรูมากขึน้โดยพัฒนาปรบัปรุง
บางประเด็นในกระบวนการจัดการเรียนรูที่ใชอยูเดิม การวิจัยลักษณะนี้อาจเปนการพัฒนานวัตกรรมการสอนก็ได
  3. การใชกระบวนการวิจยัเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการสอนท่ีตองการยกระดบัของตนเองซึง่อาจมีผลตอการยก
ระดับวิทยฐานะในตําแหนงหนาท่ีดวย จะตองเปนผูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค แสวงหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู
ใหม ๆ เพ่ือใหเกิดการสรางความรูใหมในวงวิชาการ จะตองคิดพัฒนานวัตกรรมการสอนอยูเสมอและตองใช
กระบวนการวิจัยเพื่อทดลองนวัตกรรมการสอนที่คิดขึ้นเพื่อใหไดผลการศึกษาที่นาเชื่อถือและเผยแพรได
  ในการใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูทั้งสามประการนี้  ผูเขียนสรุปเปนแผนภาพ ดังภาพที่ 1
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  ตัวอยางการวิจัยเพื่อพัฒนาแกปญหา
  1. การแกปญหานักเรียนขาดทักษะการเขียนที่ถูกตอง
  2. พัฒนาแบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร
  3. การศึกษานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า
  4. การพัฒนานิสัยในการทํางาน
  5. การพัฒนาลักษณะนิสัยใฝรูใฝเรียน
  ตัวอยางการวิจัยเพื่อพัฒนา
  1. รูปแบบการอภิปรายซักถามที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
  2. การสอนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมดานหลักภาษาไทย
  3. รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
  4. การพัฒนาแผนการสอนโดยใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียน
  ตัวอยางการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
  1. การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องเสียงภาษาไทย
  2. การพัฒนานวัตกรรม การตูนประกอบแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องระบบจํานวนเต็ม
  3. การพัฒนาชุดการทดลองวิทยาศาสตร
  4. รูปแบบการสรางเสริมประชาธิปไตยที่เนนเทคนิคการเรียนรูแบบมีสวนรวม
  5. ชุดการสอนเรื่องทักษะการปฏิบัติขลุยเพียงออ
  6. การพัฒนาหลักสูตรวัฒนธรรมทองถิ่น

วิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
  วิธีการวิจัยมีหลายรูปแบบแตละรูปแบบเหมาะสมกับวัตถุประสงคการวิจัยที่ตางกัน ครูตองตัดสินใจเลือก
วิธีการวิจัยที่เหมาะสม บางครั้งอาจใชวิธีการวิจัย  2 วิธีผสมผสานกัน ทั้งนี้จะตองพิจารณาวาวิธีใดที่ใหคําตอบตาม
วัตถุประสงคการวิจัยไดดีที่สุด และควรใชเครื่องมือใดในการเก็บขอมูล ดังที่ผูเขียนไดสรุปไวในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 
ตัวอยางการเลือกวิธีการวิจัยเพื่อหาคําตอบตามวัตถุประสงคและเครื่องมือที่จะใชในการเก็บขอมูล
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  สําหรับวิธีการวิจัยที่จะนําผลการวิจัยไปพัฒนากระบวนเรียนรู  ในที่นี้จะนําเสนอวิธีการวิจัย 6 วิธี ดังนี้
  1.  การวิจัยแบบสํารวจ (Survey of Exploratory Studies)
   เปนการวิจัยท่ีมุงคนหาสภาพความเปนจริงในประเด็นตางๆ เพ่ือนําขอคนพบมาพัฒนาวิธกีารสอน โดย
กําหนดประเด็นท่ีตองการรู แลวออกแบบเครื่องมือไปหาคําตอบ เพ่ือใหไดขอมูลและการนําผลการวิเคราะหขอมูล  
มารายงานลักษณะท่ีมีอยูในสภาพน้ัน ๆ วิธีการวิจัยน้ีอาจเปนการเร่ิมตนเพ่ือนําไปสูการวิจัยเพ่ือแกปญหาหรือ          
การวิจัยเพื่อพัฒนา เชน สํารวจปญหาการเรียนการสอน สํารวจความตองการของนักเรียน สํารวจลักษณะกิจกรรม   
ที่นกัเรียนพึงพอใจ สํารวจเจตคติตอวิชาใดวิชาหนึ่ง สํารวจสภาพครอบครัวของนักเรียน
  2.  การเปรียบเทียบหาสาเหตุ (Causal Comparative Studies)
   ใชเพ่ือศึกษาหาความสัมพันธของสาเหตุและผลโดยสังเกตจากผลแลวสืบเสาะไปหาสาเหตุโดยการ
เปรียบเทียบความแตกตางและความคลายคลึงระหวางปรากฏการณหรือคุณลักษณะเพื่อตรวจสอบดูวามีสิ่งใดควร
จะเปนสาเหตุ หรือทําใหเกิดเหตุการณนั้น เชน ศึกษาสาเหตุของนักเรียนที่ตกซํ้าชั้น ศึกษาสาเหตุของการขาดเรียน 
ศึกษาสาเหตุที่ทําใหนักเรียนทะเลาะวิวาทกนั ศึกษาสาเหตุของการออกเสียงภาษาไทยไมชัด เปนตน
  3.  การวิจัยแบบศึกษาความสัมพันธ (Interrelationship Studies)
   เปนการศึกษาความสัมพนัธระหวางตัวแปรตาง ๆ  ตัง้แตสองตวัข้ึนไป เพ่ือใชในการวางแผนการสอนหรือ
ออกแบบนวัตกรรมการสอน เชน ศึกษาความสัมพันธระหวางวิธีสอนของครูกับผลการเรียนของนักเรียน ศึกษาความ
สมัพันธระหวางผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกบัเจตคติตอการเรียนของนักเรยีน ศกึษาปจจยัท่ีสงผลตอผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน เปนตน
  4.  การวิจัยแบบศึกษารายกรณี (Case Studies)
   เปนการวจิยัทีมุ่งศกึษาเร่ืองใดเรือ่งหนึง่อยางเฉพาะเจาะจง อยางละเอยีดลึกซ้ึง โดยศึกษากบัเด็กคนหน่ึง
หรือกลุมหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะเพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงสภาพปญหา สาเหตุแหงปญหาท่ีจะนําไปสูการแกปญหา
ที่ตรงประเด็น หรืออาจศึกษากรณีแหงความสําเร็จเพื่อเปนตัวอยางของรูปแบบการดําเนินการในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง    
เชน ศึกษากรณีเด็กติดอาง หรือเด็กมีปญหาเรื่องอื่น ๆ หรือ กรณีศึกษาเด็กอัจฉริยะดานตาง ๆ เปนตน

ตารางที่ 1 
ตัวอยางการเลือกวิธีการวิจัยเพื่อหาคําตอบตามวัตถุประสงคและเครื่องมือที่จะใชในการเก็บขอมูล (ตอ)
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  5. การทดลองใชนวัตกรรม (Experimental Studies)
   ครพูฒันานวัตกรรมการสอนชนิดใดชนดิหน่ึงแลวนําไปทดลองใชจรงิกับนกัเรียนในช้ันเพ่ือตรวจสอบผล
ของการใชนวัตกรรมชนิดน้ัน ลักษณะเชนน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi - Experimental Design) ซึ่งสามารถ         
จัดกระทําไดหลายวิธีการ ในการอธิบายกรณีทดลองตอไปนี้ ไดใชอักษรยอเพื่อแทนความหมาย ดังนี้
   X    หมายถึง   การใชนวัตกรรม
   O หมายถึง การวัดผลหรือการทดสอบเพื่อเก็บขอมูล
   5.1 กรณีนักเรียน กลุมเดียว (Single - Group Designs)
    วิธีที่ 1   One - Shot Case Study

    ผูวิจัยใชนวัตกรรมกับนักเรียนกลุมหนึ่งแลวตรวจสอบผลหลังการใชนวัตกรรมนั้น
    X       O
    ตัวอยาง   ใหนกัเรยีนทีเ่รยีนเกงคณติศาสตรสอนกลุมนกัเรยีนทีเ่รยีนออน (Peer Tutoring)
     X  คือ การใหนักเรียนเกงสอนกลุมนักเรียนที่เรียนออน
     O      คือ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตรของกลุมนักเรียนออน
    วิธีที่ 2   One Group Pretest - Posttest Design
    ผูวิจัยจัดใหมีการสอบกอนและหลังการใชนวัตกรรม
    O       X       O   

    ตัวอยางใชตัวอยางเดียวกับวิธีที่ 1 โดยจัดใหมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตรกอน ใหนักเรียน
ทีเ่รียนเกงลงมือสอนและเมือ่สอนเสรจ็ ใชขอสอบฉบบัเดียวกันวัดผลสัมฤทธ์ิอกีคร้ังหน่ึง แลวนําคะแนนจากการสอบ
กอนและหลังมาเปรียบเทียบกัน
    วิธีที่  3   Time Series Design
    ผูวิจัยจัดใหมีการสอบหลายครั้งเปนชวงเวลาทั้งกอนและหลังการทดลอง
          O

1
       O

2
       O

3
      X      O

1
      O

2
       O

3
  
    โดยใชตัวอยางเดียวกับวิธีที่ 1 ผูวิจัยวัดผลสัมฤทธิ์กอนการทดลอง อาทิตยละ 1 ครั้ง และวัดหลัง
การทดลองอีกอาทิตยละครั้ง โดยมีเหตุผลในการตรวจสอบความคงที่ของผลสัมฤทธิ์ทั้งกอนและหลังการทดลอง
    วิธีนี้เหมาะสําหรับการทดลองท่ีมีจุดประสงคเก่ียวกับการพัฒนาความคงทนของการเรียนรู              
หรือพัฒนาความจํา
  5.2 กรณมีกีลุมเปรยีบเทยีบ (Control Group Design)
   รปูแบบน้ีผูวิจยัตองจดันกัเรียนเปน 2 กลุม ทาํหนาทีเ่ปนกลุมทดลอง คอื กลุมทีจ่ะนํานวัตกรรมทีพ่ฒันาข้ึน
ไปทดลองใช และอกีมมุหน่ึงทําหนาท่ีเปนกลุมเปรยีบเทยีบหรอืกลุมควบคุม คอื กลุมทีไ่มไดรบันวัตกรรมหรอืกลุมทีม่ี
การสอนโดยวิธเีดมิ การจดักลุมมกัจะไมสามารถใชวธิสีุม (Random) จาํเปนตองใชกลุมนกัเรยีนทีม่อียู จงึไมจดัเปน      
การวจิยัทีส่มบูรณ จดัเปนการวิจยักึง่ทดลอง (Quasi  - Experimental Designs)



 »‚·Õè 7 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

35

    วธิทีี ่1   Static - Group Design
    X       O กลุมทดลอง                          
      กลุมเปรยีบเทยีบ
     วธิทีี ่2   Nonequivalent Control Group Design
    O        X       O กลุมทดลอง             
    O               O           กลุมเปรยีบเทยีบ
    วธิทีี ่3    Ordering Effects
                   จดันกัเรียนใหเปน 2 กลุม
                  กลุมที ่1    เรยีนโดยนวัตกรรมทีพ่ฒันาขึน้ แลวใหเรียนแบบเดิม
                  กลุมที ่2    เรยีนแบบเดิมกอนแลวเรยีนโดยนวตักรรมตอภายหลัง
    วธิทีี ่4  Matching
    เน่ืองในการทดลองนวัตกรรมการสอนในหองเรียนปกตผิูวจิยัไมสามารถใชวธิสีุมในการจดักลุมตวัอยาง
ไดแตผูวจิยัสามารถใชวธิ ีMatching โดยจับคูนกัเรียนท่ีมคีณุลกัษณะบางประการท่ีคาดวานาจะมีผลตอการทดลอง     
เชน เพศ อายุ ระดับความสามารถท่ีใกลเคียงกันเปนคูๆ  แลวแยกแตละคูใหอยูในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ        
แลวจงึพจิารณากาํหนดรปูแบบการทดลองทีต่องการ
  6. การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research)
         ใชเพ่ือแกปญหาและพัฒนางานของผูวจิยัเอง เปนการศึกษาคนควาเก่ียวกับการปฏิบตังิานของตนโดยการ
รวบรวม รวมมอืการสะทอนตนเอง การใชวจิารณญาณ โดยผูวจิยัท่ีตองเปนผูปฏิบตังิานเอง  กรณขีองการวิจยัในช้ันเรยีน 
ผูวิจัยคือครูผูสอนเองที่มุงศึกษาในภาคปฏิบัติเก่ียวกับการแกปญหาท่ีประสบอยู และมุงสูการบรรลุเปาหมายของ           
การเรยีนการสอน โดยใชกระบวนการความรวมมือของผูเกีย่วของ  อาจเปนนกัเรียน ผูปกครอง หรอืบคุคลในชมุชน           
โดยมลีกัษณะสาํคญั ดงันี้
         6.1 ใชงานทีต่นเองปฏบิตัอิยู ลงมอืปฏบิตักิารดวยเทคนิควธิทีีค่ดิวาจะนาํไปสูการปรบัปรุงแกไข
   6.2 ดาํเนนิการเปนชวงๆ ในแตละชวงตองดาํเนนิการครบวงจร คอื วางแผน ลงมอืปฏิบตั ิสงัเกต รวบรวม
ขอมลูและสะทอนเพือ่การพัฒนาปรบัปรงุ ในการดําเนนิงานในข้ันตอไป หรือวงจรตอไป ดงัอธิบายดวยภาพน้ี

 
 
                                                                                           
 
                                                               
 
                                                       

ภาพที ่2 วงจรการวจิยัปฏบิตักิาร 
ทีม่า: กติพิร ปญญาภญิโญผล, 2549
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   6.3 ใหความสําคัญกับขอมูลเชิงคุณภาพ คือ ขอมูลจากการสังเกตระหวางปฏิบัติการ ที่ตองนํามา
วิเคราะห และตอบสนองใหทันเหตุการณในขณะปฏิบัติงาน
       6.4 กจิกรรมทกุชวงเวลาตองเปดโอกาสใหมสีวนรับผดิชอบทีเ่ก่ียวของกบังานเขามีสวนรวมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานและผลที่ไดจากการปฏิบัติงาน เปนการชวยควบคุมกระบวนงานใหมีความเหมาะสม
กับการปฏิบัติยิ่งขึ้น อีกทั้งตองใหความสนใจตอปจจัยอื่นๆ ที่มีผลเกี่ยวของกับการวิจัยที่ไดคาดหมายไวกอน
   ตัวอยางงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
        1.  การพัฒนาหองสมุดมีชีวิตในโรงเรียน
        2.  การพัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชน
        3.  การบริหารจัดการหอพักนักเรียนแบบมีสวนรวม
        4. การสงเสริมความรวมมือของผูปกครองในการพัฒนาความพรอมทางการเรียนของเด็กปฐมวัย

สรุป
  กระบวนการวจิยัเปนเคร่ืองมอืท่ีชวยใหครูไดคนควาหาความจริงเพือ่ใชเปนขอมลูในการแกปญหาหรอืพัฒนา
กระบวนการเรียนรูในชั้นเรียนอยางเปนระบบ ทั้งนี้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูตองมีการวางแผนและดําเนินงาน
ตามข้ันตอน รวมท้ังมีการเลือกใชกระบวนการวิจัยและวิธีการวิจัยท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคการวิจัย  เม่ือครูได
ทาํการวิจยัในชัน้เรียนควบคูไปกับการปฏบิตักิารสอนอยางเหมาะสมแลวจะสงผลใหสามารถออกแบบวิธกีารสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  วงวิชาการการศึกษามีองคความรูและ
นวัตกรรมการสอนเพ่ิมขึน้ ตลอดจนสงผลใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานท่ีดขีองครู และพัฒนาไปสูความเปนครมูอือาชพี
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สงเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 ดาน คือดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ตลอดจนการสงเสริมใหเด็กมีคุณธรรม
จริยธรรม ตระหนักถึงหนาท่ีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีจิตใจท่ีดีงามรูจักการรอคอย มีการเอ้ือเฟอแบงปน                 
อันกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ ซึ่งผลจากการที่ในแตละชวงวัยมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วพอแมควรรีบ
สงเสริมสนับสนุนใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีตั้งแตในชวงวัยนี้ โดยใชปจจัยทั้ง 5 ประการ  คือ อาหาร การดูแลใหความรัก
เอาใจใส การเลนที่สมวัย การใชภาษาและสิ่งแวดลอม ที่ทุกปจจัยลวนมีสวนชวยสงเสริมพัฒนาการทุกดานของเด็ก
ทัง้ดานการเคลือ่นไหว ความคดิสรางสรรค ความรบัผดิชอบในชีวติประจาํวนั การเขาสงัคมและดานภาษา นอกจากนัน้
ไดยกตัวอยางแบบทดสอบที่เปนมาตรฐานในการประเมินพัฒนาการของเด็กในแตละดานเพ่ือเปนเกณฑ                         
ในการพิจารณาวาเด็กมีพัฒนาการตามวัยเพียงใด

คําสําคัญ
  เด็กวัยอนุบาล   พัฒนาการ

Abstract
  Development plans for kids according to their age are advicable and considerable. The purpose 
of this paper is to present major developments in preschool, which constitutes the foundation of every 
people’s lives. This paper explained the importance of preschool development in order to understand the 
nature of children of this age in all three aspects.  It  aimed to encourage  the four main developments of 
preschoolers which are   physical, emotional, social and intellectual developments. Moral principles, 
obligations, social responsibility, generousity, tolerance and teamwork are also significant. Due to the fact 
that the kids of preschool age could develop so fast, the parents were expected to supply them with five 
most important elements;  proper dietary,  attention,  recreation, language and environment.  These elements  
promoted kids' development  in terms of physical movement, creative thinking, daily responsibility,          
socialisation and linguistic skills. A standardized test was also given as an example  to assess and          
determind the kids’ developments in each aspects. 
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บทนํา
  ชวงชีวิตของมนุษยแตละวัยมีความสําคัญท่ีแตกตางกัน แตวัยท่ีมีความสําคัญมากที่สุดสําหรับ                           
การวางรากฐานของชีวติ  คอื ชวงปฐมวยัหรือเดก็วยัอนบุาล (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน, 2547, 2) 
เพราะเปนวัยท่ีมกีารเปลีย่นแปลงจากวยัทารกสูวยัเดก็ท่ีพรอมจะเรยีนรูในสงัคมท่ีกวางขึน้  พรอมกบัการเปลีย่นแปลง
พัฒนาการทุกดานที่เติบโตอยางรวดเร็วในเด็กวัยนี้  ไมวาจะเปนพัฒนาการดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม
และจรยิธรรมท่ีควรสรางเสรมิพัฒนาการทกุดานใหแกเด็กวัยน้ีไดเจริญเตบิโตเตม็ศักยภาพ เพือ่ท่ีจะเติบโตเปนเยาวชน
ทีด่ ีเฉลียวฉลาด คดิเปน ทาํเปน มคีวามสขุและเปนกําลงัสาํคญัในการพัฒนาประเทศตอไป ดงัทีไ่ดมกีารศึกษาคนควา
งานวิจยัมากมายท่ีอธิบายถึงความสําคัญของการพัฒนาการเรียนรูในวยัเดก็ท่ีนกัจิตวิทยาและนักการศกึษาไดกลาว
ถึงความสําคัญไวดังนี้
  Hurlock (1970, 33-34) กลาววาวัยเด็กนับไดวาเปนวัยแหงวิกฤติการณในการพัฒนาบุคลิกภาพเปนระยะ
สรางพ้ืนฐานของจิตใจในวยัผูใหญตอไป บคุลิกภาพในวัยผูใหญแมจะมคีวามแตกตางในวัยเด็กมากเทาใดก็ตามแต
จะเปนความแตกตางที่ถือกําเนิดจากรากฐานในวัยเด็ก 
  Spinthall (1990, 25) กลาววาในชวง 5 ปแรกของมนษุย เปนระยะท่ีสาํคญัทีส่ดุในการวางรากฐานบุคลกิภาพ 
ซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพน้ัน เด็กจะตองมีการเรียนรูเพ่ือเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงพฤติกรรมที่ตอบสนองตอ
สถานการณที่ไดรับ โดยการตอบสนองนี้มีผลมาจากวุฒิภาวะทางรางกาย สติปญญา และประสบการณที่ไดรับจาก
สภาพแวดลอม 
  Bloom (1998, 46) กลาวถึงความสําคัญของพัฒนาการเด็กไววา  รอยละ 50 ของสติปญญามนุษยจะเริ่ม
พัฒนาข้ึนในชวง 4 ปแรกของชีวิตอีกรอยละ 30 พัฒนาในชวง 4 - 8 ป และอีกรอยละ 20 พัฒนาในชวงตอๆ มา         
แสดงใหเห็นวาในชวงเวลาตั้งแต 0 - 6 ป นั้น เปน “ชวงวิกฤติ (Critical Period)” ของการเรียนรู    
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547, ความนํา)  กลาวถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยไววาเดก็อาย ุ3 -5 ป  เปนวยัทีร่างกาย และสมองของเด็กกาํลงัเจริญเตบิโต เดก็ตองการความรกั  ความเอาใจใส
ดูแลอยางใกลชิด เด็กวัยน้ีมีโอกาสเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสท้ังหา ไดสํารวจ  เลน  ทดลอง  คนพบตัวเอง          
ไดมโีอกาสคดิแกปญหา เลอืก ตดัสนิใจ ใชภาษาสือ่ความหมาย  คดิรเิริม่สรางสรรค  และอยูรวมกับผูอืน่อยางมีความสุข
  พีระพร รัตนาเกียรติ (2549, 67)  ไดกลาววา การเรียนรูในชวงแรกเกิดถึง 6 ป ถือไดวาเปนโอกาสทอง          
ของการเรียนรู เพราะสมองของเด็กมีการเปล่ียนแปลงท้ังปริมาณเสนใยสมองและจุดเชื่อมตอสารเคมีในสมอง            
รวมทั้งรอยหยักท่ีพื้นผิวสมอง ซึ่งลวนสงผลตอสติปญญาและความฉลาดของเด็ก ถาเด็กไดรับการพัฒนา มีการ  
กระตุนดวยวิธกีารท่ีถกูตองจะชวยพัฒนาเซลลสมอง  การวางพ้ืนฐานของการเรียนรูจะชวยใหทกัษะการเรียนรูพฒันา
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
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  ดงัน้ัน จงึกลาวไดวา พฒันาการทุกดานของมนุษยมรีากฐานมาจากพัฒนาการในวัยเด็ก โดยเฉพาะชวงปฐมวัย
เปนชวงที่สําคัญยิ่งของชีวิต  เด็กปฐมวัยควรมีการสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
การใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 เพ่ือพัฒนาใหเกิดความคิดสรางสรรค ทักษะคณิต ทักษะภาษา  มีปฏิภาณไหวพริบใน   
การแกปญหาและเชาวนปญญาในการพัฒนาใหเกิดกระบวนการคิด รวมทั้งมีอารมณสุนทรีย เติบโตเปนประชากร        
ที่มีคุณภาพ ดังคํากลาวที่วา “เด็กกอนวัย 6 ป ถือเปนวัยทองของชีวิต หากตองการใหพลเมืองเปนแบบไหนก็จะตอง
ปูพื้นฐานใหกอนวัย 6 ป การจะรอพัฒนาท่ีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษาก็จะสายเกินไป”                 
(ราศี ทองสวัสดิ์, 2540, 1) ดังน้ัน การเรียนรูพัฒนาการเด็กในวัยน้ีไมเพียงเรียนรูเพ่ือเขาใจธรรมชาติของเด็ก                  
แตยังเรียนรูเพื่อชวยสรางประชากรที่ดีมีประโยชนใหประเทศชาติไดอีกดวย

ธรรมชาติของเด็กปฐมวัย
  เด็กปฐมวัยเปนเด็กที่อยูในชวงอายุ 3 - 6 ป ซึ่งเปนชวงอายุที่พอแมนําเด็กเขาโรงเรียนอนุบาล  เพื่อเตรียม
ความพรอมในการเรียนรูการเขาสงัคมทีก่วางขึน้ เดก็วยันีจ้ะเร่ิมพฒันาลักษณะความเปนตวัของตัวเองใหความสนใจ
ในสิ่งรอบตัวอยากรูอยากเห็น  ชอบตั้งคําถามในเร่ืองตางๆ  เริ่มมีการเลนอยางอิสระและชอบท่ีจะชวยเหลือตัวเอง
มากขึ้น  ราศี  ทองสวัสด์ิ (2540, 20) กลาววาการท่ีจะพัฒนาเด็กปฐมวัยตองเขาใจธรรมชาติของเด็กวัยปฐมวัย          
ในชวงอาย ุ3 - 6 ป  วามีลกัษณะเปนเชนใดเพือ่ยอมรบัถึงลักษณะเฉพาะวัยอยางถูกตองและสามารถใหการสนบัสนุน
สงเสริมพัฒนาการเด็กวัยนี้ไดอยางเหมาะสมโดยลักษณะธรรมชาติของเด็กวัยนี้แบงเปนประการหลักๆ ดังนี้
  ประการท่ี 1 เด็กในวัยน้ีมีลักษณะพฤติกรรม “ยึดตนเองเปนศูนยกลาง” ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก          
ดูเปนคนเห็นแกตัว หวงของ ไมยอมแบงปนสิ่งที่ตนมีแกผูใดและจะเริ่มเปนผูใหเมื่ออายุประมาณ 4 - 6 ปขึ้นไป
  ประการที ่2 เด็กวัยน้ียงัไมเขาใจสิง่ท่ีเปนนามธรรม การสอนเดก็วัยน้ี โดยการเลาบรรยายหรือบอกกลาวดวย
คําพูดจึงยากที่เด็กจะเขาใจดังเชนผูใหญ
  ประการที ่3 เด็กวยันีย้งัไมเขาใจเหตุผลการอบรมส่ังสอนคณุธรรมจริยธรรม   ดงันัน้ ควรหลกีเลีย่งการลงโทษ
เดก็ในวัยนีเ้พราะเด็กยงัไมสามารถโยงการลงโทษวาเก่ียวของกับการกระทําของตนเองอยางไร จงึเปนทีม่าของแนวคิด
ในการเล้ียงดูเด็กในวัยน้ีวา วธิกีารส่ังสอนใหเด็กเปนคนท่ีมคีณุธรรมและจรยิธรรมตองจัดการเรียนรูดวยการเลานิทาน
ใหฟงหรือจัดกิจกรรมการเลนเกี่ยวกับศิลปศึกษา เปนตน

พัฒนาการที่สําคัญของเด็กวัยอนุบาล
  เนื่องจากพัฒนาการของมนุษยมีการเกิดขึ้นเปนลําดับขั้นตามวัยที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางกันในแตละวัย 
ทําใหมีนักวิทยาศาสตรทําการศึกษาคนควาลําดับขั้นของพัฒนาการท้ังดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา 
จนเกิดเปนทฤษฎีตางๆ มากมายรวมใชชื่อวา “ทฤษฎีขั้นตอนของพัฒนาการ” ซึ่งเปนทฤษฎีที่เร่ิมตนใหความรู
กระบวนการพัฒนาการของมนษุยและเปนทฤษฎทีีก่ลาวถงึมากในวงการจิตวิทยา คอื ทฤษฎีพฒันาการทางบุคลิกภาพ
ของฟรอยด ที่กลาวถึงโครงสรางของบุคลิกภาพจะประกอบดวย อิด (Id) เปนตนกําเนิดของบุคลิกภาพ และ                  
เปนสวนที่ติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด อีโก (Ego) จะเปนสวนของบุคลิกภาพที่ทําหนาที่ประสาน อิด และ ซูเปอรอีโก 
(Superego) ใหแสดงบุคลิกภาพออกมา เพื่อใหเหมาะสมกับความเปนจริงและขอบเขตท่ีสังคมกําหนดและ                       
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ซูเปอรอีโกที่เปนสวนที่เกี่ยวของกับศีลธรรมจรรยา บรรทัดฐานของสังคม คานิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ 
ซึ่งทําหนาที่ผลักดันใหบุคคลประเมินพฤติกรรมตางๆ ทีเกี่ยวของกับมโนธรรม จริยธรรมที่พัฒนามาจากการอบรม
เลี้ยงดู โดยเด็กจะรับเอาคานิยม บรรทัดฐานทางศีลธรรมจรรยา ทฤษฎีจิตสังคมของอิริกสันที่มีแนวคิดวา แตละคน
จะมีประสบการณกับวิกฤติภายในเชื่อมโยงกับแตละข้ันของชีวิต 8 คร้ัง ซึ่งในสามขั้นแรกถือเปนชวงท่ีสําคัญที่สุด      
ซึ่งเกิดในชวงปฐมวัย คือ ขั้นท่ี 1 การเช่ือใจ-การไมเช่ือใจ ขั้นท่ี 2 การเปนตัวของตัวเอง-ความละอายใจและ                 
ความสงสัย ขั้นท่ี 3 การคิดริเร่ิม-การรูสึกผิด ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท ที่กลาวถึงการเรียนรู           
ของเดก็ท่ีเปนไปตามพฒันาการทางสตปิญญา ซึง่จะมีพฒันาการไปตามวัยตาง ๆ  เปนลําดับขัน้และทฤษฎีพฒันาการ
ทางจริยธรรมของโคลเบิรก ที่กลาวถึงจริยธรรมท่ีมีพื้นฐานมาจากการพัฒนาทางสติปญญาโดยการพัฒนาการทาง
จริยธรรม จะเกิดขึ้นเปนลําดับตั้งแตวัยทารก และจะคอย ๆ พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งการรับรูทางสังคมและบทบาท
ทางสังคม ก็มีความสัมพันธทางจริยธรรมของบุคคลดวย โดยที่เราสามารถประเมินระดับจริยธรรมในตัวบุคคล              
ไดจากเหตุผลท่ีบุคคลเลือกกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งจะพบวาทุกทฤษฎีเปนรากฐาน          
ในการแบงพัฒนาการออกเปนแตละชวงวัย ตามท่ีจรรยา เผือกภู (2553, 67) ไดกลาววาเด็กในวัย 3-6 ป มพีฒันาการ         
ทีส่าํคญัตามวัยอยู 4 ดาน คอื ดานรางกาย อารมณ สงัคมและสตปิญญา ซึง่ความสาํคญัในพฒันาการแตละชวงปก็จะ
มีความตองการการพัฒนาแตกตางกันไปในแตละดานทั้งทางดานรางกาย อารมณ  สังคมและสติปญญา                         
ซึ่งในเด็กปฐมวัยสามารถอธิบายถึงพัฒนาการที่สําคัญทั้ง 4 ดานได ดังนี้ 
  1.  พัฒนาการทางกาย  เด็กวัยน้ีนับวาเปนเด็กวัยตอนตนท่ีมีสวนสูงและน้ําหนักเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว          
แตจะขยายออกทางสวนสูงมากกวาดานขางกลามเน้ือและกระดูกจะเร่ิมแข็งแรงขึ้น แตกลามเน้ือที่เก่ียวกับ                   
การเคลือ่นไหวยังเจรญิไมเต็มทีก่ารประสานงานของอวัยวะตางๆ  ยงัไมดพีอ จากการศกึษาของ Gesell (1940, 54-56) 
พบวาเด็กชวงวัย 3-6 ป มีพัฒนาการทางกายท่ีสําคัญหลายอยาง  เชน  มีการทรงตัวไดดี  ยืนขาเดียวไดนานขึ้น              
ขึ้นบันไดเองได  วิ่งไดเร็วกวาเดิม วิ่งเล้ียวมุมได  ควบคุมการวิ่งใหชาลงและเร็วขึ้นได  กระโดดใหตัวลอยสูงได              
เตนและบริหารรางกายไดตามจังหวะดนตรี  ถบีสามลอเด็กๆ ได  ใชรางกายบางสวนโตตอบตอสิง่เราแทนการโตตอบ
ทัง้รางกายได  สามารถขวางปาของได  ทาํกจิกรรมท่ีใชกลามเนือ้มาก เชน วาดรปูตอภาพ ชวยพอแมทาํงานบาน เปนตน  
  2. พฒันาการทางอารมณ เด็กวัย 3-6 ป มกัเปนเดก็เจาอารมณและแสดงอารมณตางๆ ออกมาอยางเปดเผย
และมีอิสระเต็มที่ เด็กวัยน้ีมักมีความกลัวอยางสุดขีด  อิจฉาอยางไมมีเหตุผล  โมโหราย การท่ีเด็กมีอารมณเชนน้ี             
อาจจะเปนเพราะเด็กมีประสบการณกวางข้ึน  อารมณจึงเกิดข้ึนเพราะเง่ือนไขทางสังคมตั้งแตสังคมภายในบาน             
จนกระท่ังถึงสงัคมภายนอกบาน  เด็กท่ีเคยไดรบัแตความรกัความเอาใจใสจากพอแมและผูทีอ่ยูใกลชดิ เม่ือตองพบกบั
คนนอกบานซ่ึงไมสามารถเอาใจใสเด็กไดเทาคนในบานและไมสามารถท่ีจะเอาใจใสไดเหมือนเมือ่เด็กเล็กๆ  เดก็จงึรูสกึ
ขดัใจเพราะคิดวาตนเปนคนท่ีมคีวามสามารถกวาคนอืน่  เดก็จะยกยองบชูาตนเองและพยายามปรับตวัเพ่ือตองการ
ใหเปนทีร่กัและเปนทีย่อมรบัของบุคคลขางเคยีง การแสดงอารมณในวยันีม้กัจะใชคาํพดูแสดงอารมณตางๆ แทนการ
รกุรานดวยกําลังกายเพราะพัฒนาการทางรางกายยังไมโตเต็มท่ี  ทั้งน้ีเด็กแตละคนมีอารมณไมเหมือนกันข้ึนอยูกบั
สขุภาพ  การอบรมเลีย้งดจูากพอแมและสภาพแวดลอมทางสงัคม เชน เด็กท่ีเติบโตข้ึนจากสภาพแวดลอม   ทีส่งบเงียบ
ไดรับความรักความเอาใจใสและการตอบสนองความตองการอยางสม่ําเสมอ  พอแมมีอารมณคงเสนคงวา เด็กจะ
เติบโตขึน้เปนคนทีม่อีารมณมัน่คงกวาเด็กทีม่สีภาพแวดลอมทีต่รงกนัขาม  อารมณของเดก็ปฐมวยัทีพ่บไดมีดังนี้
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   2.1  ความกลัวที่อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ  เชน เกิดจากอารมณดั้งเดิมของมนุษย หมายความ
วามนษุยเราเกิดมาพรอมกบัอารมณกลัวซ่ึงมีลกัษณะเปนสัญชาตญาณ  และความกลัวท่ีเกิดจากสติปญญาท่ีพฒันา
ขึ้นมากกวาวัยทารกจึงมีความกลัวมากกวา เพราะสามารถมองเห็นอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับตนเองได เชน              
การกลัวทีสู่งเกิดจากจินตนาการชอบคดิฝนถงึสิง่ตางๆ  โดยไมมเีหตผุล  ทีเ่ดก็คดิวาเปนอนัตรายเกดิจากประสบการณ
ที่ไดรับ เชน กลัวสุนัขเพราะเคยถูกสุนัขกัด เปนตน  และเกิดจากการเลียนแบบหรือการเห็นแบบอยาง  เชน เด็กกลัว
เพราะมีแมหรือพ่ีเล้ียงเปนคนท่ีขลาดกลัวซ่ึงเด็กไดเห็นเปนแบบอยาง  วิธีการปองกันและแกไขไมใหเด็กกลัว คือ         
ไมควรเอาสิ่งท่ีเด็กกลัวมาแหยเพราะทําใหเด็กกลัวมากขึ้น  วิธีการท่ีดีคือตองทําใหเด็กรูวาเรายอมรับความกลัว        
ของเดก็และควรเปดโอกาสใหเด็กไดแตะตองสิง่ท่ีทาํใหเด็กกลัวดวยวธิกีารท่ีคอยเปนคอยไป  คอื ใหเด็กไดสงัเกตและ
ทําตามแบบอยางพฤติกรรมที่กลาหาญของผูอื่นพรอมทั้งใหเหตุผลและใหคําชมเชยเพื่อเด็กจะไดหายกลัวสิ่งนั้น
   2.2 ความโกรธ เด็กวัยน้ีจะแสดงอารมณอยางเปดเผยตรงไปตรงมาจงึมีลกัษณะท่ีรนุแรงและโตตอบส่ิง
ที่ทําใหโกรธหรือผูที่ทําใหโกรธและมักจะเปนไปในลักษณะของการทําลาย เชน กระทืบเทา ลมตัวลงกลิ้งเกลือก  กับ
พื้นแลวแผดเสียงรองเพื่อระบายอารมณ  ขวางปาสิ่งของ ฯลฯ  เด็กวัย 3-6 ป เริ่มรูจักใชคําพูดระบายอารมณโกรธ
แทนการรุกรานดวยกําลังกายเพราะพัฒนาการทางรางกายยังไมแข็งแรงพอ
     2.3 ความรักความสัมพันธของพอแมและผูที่อยูใกลชิดกับเด็กท่ีมีมาต้ังแตวัยทารกเปนส่ิงท่ีสําคัญ        
ในการสรางความรักความพอใจใหเกิดขึ้นแกเด็ก  โดยปกติเด็กวัยนี้มีประสบการณนอย  ตลอดเวลาที่ผานมามักจะ
ไดรับความรักจากผูที่อยูใกลชิดเปนสวนใหญ  เด็กจึงมักจะมองโลกในแงดี  มีความรักกวางขวางเผ่ือแผไปยังสัตว
เลี้ยงและของเลนที่ไมมีชีวิตดวย  เด็กจะรักทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของกับเขาโดยไมมีการเลือกที่รักมักที่ชงั เด็กจะแสดง        
ความรกัโดยการเขาไปอยูใกลบคุคลท่ีตนรักเพ่ือใหเขาเอาอกเอาใจย้ิมหวัเราะดวย  และในขณะเดียวกันเด็กก็รูจกัการ
ประจบเอาใจผูอื่นและจะทําตามคนที่ตนรัก  แมกระทั่งสัตวเลี้ยงเด็กก็แสดงอารมณอยางเปดเผย
      2.4 ความอจิฉาเปนอารมณผสมระหวางความโกรธความกลวัและการขาดความรกัความอบอุนรวมกนั  
ความอจิฉาเกดิจากพอแมซึง่เคยใหความรกัแกเด็กแลวเปล่ียนไปใหความรกัแกคนอ่ืน เชน นองท่ีเกดิใหม  ในวยั 2-5 ป 
เมื่อแมมีนองใหม  แมและคนอื่นๆ จะหันไปสนใจนองใหมจนลืมเด็ก เมื่อความรักถูกเปลี่ยนมือเชนนี้  เด็กยอมจะมี
ความรูสึกอิจฉาเปนธรรมดาเพราะเด็กรูสึกวามีคนมาแยงความรักไปจากตน  เด็กจะแสดงความอิจฉานองดวยการ
แกลงนอง ทบุตีนอง บางคนกเ็รียกรองความสนใจใหกลับคืนมาดวยการถอยหลงักลับไปเปนเด็กทารกอกี เชน ปสสาวะ
รดท่ีนอน โยเยข้ีออน กดัเล็บ ดดูนิว้ พอแมอาจแกไดดวยการทําใหเดก็รูวานองเปนสมบัตขิองเขา เขามีสวนเปนเจาของ
และขณะเดียวกันพอแมกใ็หความสนใจตอเขาดวย  ปญหาน้ีกจ็ะคอยๆ หมดไป  การปองกันไมใหเด็กมีอารมณอจิฉา
ตองคํานึงถึงหลัก “ความเปนเจาของ” เม่ือมีใครเขามาเปนสมาชิกใหมในครอบครัวควรมอบความเปนเจาของใหเด็ก
และในขณะเดียวกันพอแมก็ตองใหความรักความสนใจเด็กใหเทาเดิมเพราะเด็กเล็กๆ ตองการความรักความสนใจ
จากพอแมแตเพียงผูเดียว  ตองการสิทธิและความเปนหน่ึงในครอบครัวจนกวาเด็กจะไดเรียนรูการมีนํ้าใจเอื้อเฟอ         
เผื่อแผถึงคนอื่น
      2.5 ความสนใจและความอยากรูอยากเห็นแมเด็กวัยน้ีจะมีความสนใจในระยะเวลาอันส้ัน 10-15 นาที
แตเด็กมีความอยากรูอยากเห็นทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวเขา  เด็กจึงชอบซักถามบอย ๆ เชน 
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“นั่นอะไร ?” เปนตน พอแมตองเขาใจและใจเย็นอธิบายถึงสิ่งตางๆ ดวยภาษางายๆ ไมควรพูดตัดบทหรือดุวาจนเด็ก
ไมกลาถาม  เด็กสวนใหญที่มีความอยากรูอยากเห็นมักจะเปนไปในรูปพฤติกรรมรื้อและทําลายเหมือนเด็กซน              
คือ มือจะอยูไมนิ่ง ชอบจับนั่นฉวยนี่ รื้อสิ่งของออกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย เชน เด็กจะรื้อนาฬกาออกดูวาขางในมีอะไร    
ผูใหญที่ไมเขาใจจะโกรธและดุเด็กวา “ ซน” เสมอ 
  3.  พฒันาการทางสงัคม เดก็ปฐมวยัจะเรียนรูเขาใจและใชภาษาไดดขีึน้ พอแมและผูทีอ่ยูใกลชดิตลอดจนครู
ที่ไดอบรมส่ังสอนเพื่อใหเด็กเขาใจถึงวัฒนธรรม  คานิยมและศีลธรรม  โดยเริ่มจากส่ิงที่งาย เชน การพูดจาสุภาพ           
การเคารพกราบไหว ฯลฯ เพื่อใหเด็กเติบโตเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้น เมื่อเขาไปอยูในโรงเรียนอนุบาลเด็ก          
จะรูจักคบเพื่อน  รูจักการผอนปรน  รูจักอดทนในบางโอกาส  รูจักการใหและการรับ Piaget (1952, 37) นักจิตวิทยา
กลุมที่เนนความรูความเขาใจ (Cognitive) ไดกลาวไววา  เด็ก 3-6 ป เรียนรูพฤติกรรมทางสังคมจากเพื่อนในโรงเรียน
อนุบาลหรือเพื่อนบานวัยเดียวกัน  แตเด็กวัยนี้ยังเขาใจถึงความถูกตองและความผิดไมลึกซึ้งนัก  ลักษณะทางสังคม
ของเด็กวัยน้ี เชน เด็กวัยน้ีจะมีเพ่ือนนอยและมักจะเปล่ียนเพ่ือนเสมอเพราะสังคมของเด็กวัยอนุบาลไมแนนอน         
เด็กจะรูจกัเสียสละของบางอยางเพ่ือใหไดสิง่อ่ืนท่ีตนพอใจมาแทน   เดก็วัยน้ีจะเลนรวมกันท้ังสองเพศอยางสนุกสนาน
แตเด็กวัยน้ีแมจะมีการทะเลาะกันบอยแตเด็กก็จะคืนดีกันในระยะเวลาตอมาเพราะเด็กลืมงาย เด็กจะชางพูด           
ชอบอางหลักฐาน เชน “ผมวิ่งเกงกวาเธอ” เปนตน  เด็กจะทําตามผูใหญไดงาย ไมดื้อดึงและมีความรับผิดชอบมาก
ขึ้นสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคมได  มีความละอายใจและการเขาใจถึงการเส่ือมเสียช่ือเสียงจึงสามารถ
เลือกคบกับเพื่อนไดดีขึ้น  สุดทายเด็กวัยนี้จะสนุกสนานอยูกับการเลนละครเพราะเด็กวัยนี้มีจินตนาการกวางขวาง
เรื่องที่เลนอาจคิดขึ้นเองหรือเลียนแบบโทรทัศน  ดังนั้น พอแมควรเอาใจใสเด็กในการดูรายการโทรทัศนที่เหมาะสม
    4.  พฒันาการทางสตปิญญา เด็กวัยน้ีมคีวามสามารถในการใชภาษาไดเปนอยางด ี เด็กจะเรยีนรูคาํศัพท
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉล่ียแลวเด็กอายุ 3 ป จะรูจักคําศัพทประมาณ 3,000 คํา และเด็กสามารถใชคําวลี               
และประโยคในการแสดงบทบาทตามแบบอยางโทรทัศนได  รูจักใชทาทางประกอบคําพูด เด็กจะชางซักถาม                  
มักมีคําถามวา “ทําไม” “อยางไร” แตก็ไมสนใจคําตอบและคําอธิบาย  คําพูดของเด็กวัยนี้สามารถพูดประโยคยาวๆ 
ทีต่อเนือ่งกันได  สามารถเลานิทานส้ันๆ  ใหจบได  และมักเอาเร่ืองจริงปนเร่ืองสมมตเิม่ือเดก็เร่ิมเขาวัย 5 ป  พฒันาการ
ทางภาษาจะสูงมาก  สามารถตอบคําถามตรงเปาหมายชัดเจนและส้ัน  การซักถามนอยลงแตจะสนใจเฉพาะเร่ืองไป  
นอกจากนี้การเลานิทานของเด็กในวัยนี้ยังเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาทักษะการแกปญหาที่ดีของการเรียนรู       
ในชวงวัยตอไป (นํ้าฝน ปยะ, 2543, 67) 
        ความสามารถทางสติปญญาของเด็กในวยัน้ีทีพ่บวามีมากอกีดานหนึง่ คอื ความสามารถในการจินตนาการ
และการสรางเรื่อง   ดังน้ันจึงเปนโอกาสเหมาะท่ีควรใหการสนับสนุนและสงเสริมจินตนาการของเด็กใหมากที่สุด     
เทาท่ีจะมากไดโดยอาศัยนิทานบทละครและภาพวาดตางๆ  วธิกีารสงเสริมใหเด็กมีจินตนาการตอไป คอื การกระตุน
ใหกําลังใจใหเด็กเลาตอไปและใหคําชมหรือรางวัล  เมื่อเด็กเลาจบควรจัดหาเวลาพิเศษหรือโอกาสพิเศษ เชน        
“ชัว่โมงเลานทิาน”  “วนันทิานสุดสปัดาห” เปนตน  อยางไรกต็ามพบวาเด็กวัยนีไ้มมพีฒันาการเก่ียวกับการจดัประเภท
สิ่งของเปนหมวดหมู  ไมมีพัฒนาการในเรื่องความคงตัวในเรื่องขนาดนํ้าหนักและปริมาตร เชน ทดลองรินนํ้าจํานวน
เทากันใสลงในแกว 2 ใบ  ใบหนึ่งมีลักษณะเรียวสูง  อีกใบหนึ่งใหญและเตี้ย  แลวถามเด็กวานํ้าในแกวไหนมากกวา
กนั เดก็จะตอบวานํา้ในแกวใบเรยีวสงูมากกวาเพราะเด็กเหน็วาระดบันํา้สงูกวา  ทีเ่ปนดงันีเ้พราะความคิดความเขาใจ
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ของเด็กขึ้นอยูกับการรับรูหรือสิ่งที่เห็นดวยตา
  พฒันาการขางตนเหน็ไดวาเด็กวัยน้ีเปนวัยท่ีมพีฒันาการการเปล่ียนแปลงหลายๆ  ดานทีพ่รอมเขาสูการเรยีนรู
สังคมที่กวางและหลากหลายข้ึน  ดังนั้นผูที่เลี้ยงดูเด็กหรือผูที่ใกลชิดจึงควรมีความรูความเขาใจในพัฒนาการ             
ดานตางๆ ของเด็กวัยนี้  เพื่อความเขาใจในลักษณะเฉพาะของวัยเด็ก อีกทั้งเปนแนวทางในการสงเสริมพัฒนาการ
ใหสามารถเติบโตแข็งแรงสมบูรณพรอมทั้งทางรางกาย สังคม อารมณและสติปญญา

ปจจัยที่สงเสริมพัฒนาการ
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2536, 7-11) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีสงเสริมพัฒนาการของเด็กท่ี
สําคัญ 5 ประการ คือ
  1.  อาหาร อาหารมีความสําคัญตอชีวิตตั้งแตอยูในทองแม เด็กจํานวนมากขาดอาหารต้ังแตอยูในทองแม
และมีนํ้าหนักแรกคลอดตํ่ากวา 2500 กรัม ระยะหลังคลอดถึง 6 เดือน เปนระยะที่ควรไดรับอาหารที่เหมาะสมที่สุด 
คือ นํ้านมแม ซึ่งมีคุณคาทุกอยางพรอม เมื่อเด็กอายุ 3 เดือน ควรเริ่มใหอาหารเสริมโดยเริ่มทีละอยางและทีละนอย
จนเด็กไดรบัอาหารเสริมครบ 5 หมู เดก็ตองการอาหารในปริมาณและคุณภาพท่ีเพยีงพอกับความตองการของรางกาย
  2. ความรักและความเอาใจใส มนุษยทุกคนตองการความรักความอบอุน ความรูสึกปลอดภัยและ                
ความไววางใจกัน สิ่งเหลานี้เปนอาหารใจและเปนรากฐานที่สําคัญมาก ถาพอแมและครูเขาใจเด็ก  รูจักตอบสนอง                  
ความตองการเด็กอยางเหมาะสมและสามารถสรางความผูกพันทางใจกับเดก็ไดอยางดแีลว  เดก็จะมีอารมณแจมใส  
เจรญิเติบโตไว  ราเรงินารัก เมือ่โตขึน้จะมคีวามมัน่ใจในตวัเองและมองโลกในแงด ีรูจกัปรับตวัอยูกบัผูอืน่ไดเปนอยางดี
ตรงขามกับเด็กที่ไมมีพอแมอุมชูเอาใจใสมักจะเปนเด็กหงอยเหงาและอาจมีลักษณะท่ีมีปญหาในการปรับตัว               
ซึ่งแกไขไดยาก  ฉะนั้นถาเราตองการใหเด็กสมองดี เรียนดี มีนํ้าใจงาม  เราตองปูพื้นฐานทางจิตใจใหกับเด็กดวยการ
อยูใกลชิดดูแลเด็ก  รูจักช่ืนชมกับความสามารถตางๆ ที่เด็กทําได ทารกที่กินนมแม จะไดรับสัมผัสทางกายและ               
ความอบอุนทางจิตใจในขณะที่อุมลูกมองหนาลูก ยิ้มกับลูก ความใกลชิดสนิทสนมนี้มีสวนชวยกระตุนการเรียนรู    
ของเด็กอีกทางหน่ึง เม่ือเด็กโตข้ึนควรใหโอกาสเด็กทําอะไรดวยตัวเองบาง เชน ใหเด็กเดินเอง ใหรูจักรับประทาน
อาหารเอง แมจะหกเลอะเถอะบางในระยะแรก  การใหเด็กรูจกัชวยเหลือตัวเองในเรือ่งตางๆ  จะชวยใหเด็กมีพฒันาการ
ทุกดานดีขึ้น ซึ่งทําใหเด็กมีความพรอมที่จะเรียนรูสิ่งอื่นๆ ตอไปไดดีดวย
   3. การเลน การเลนเปนกจิกรรมทีท่าํใหเดก็มพีฒันาการทุกดาน ในขณะทีเ่ด็กเลน เด็กจะใชประสาทสมัผสัตางๆ 
ฝกการใชภาษา ฝกการแกปญหา เรียนรูการปรับตัว และไดผอนคลายความตึงเครียด พอแมและครูจึงตองเขาใจใน
คุณคาของการเลน เตรียมอุปกรณและกิจกรรมการเลนใหเหมาะสมเพื่อใหการเลนเกิดประโยชนแกเด็กมากที่สุด
   4. การฝกทางภาษา ประสบการณทางภาษา โดยเฉพาะการฟง และการพูดเปนสิ่งที่มีความสําคัญ                    
ตอพัฒนาการดานสติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคมของเด็กมาก การท่ีพอแมพูดคุยกับลูกต้ังแตลูกยังพูดไมได      
ดูผิวเผินเหมือนเปนสิ่งเหลวไหล แตที่จริงแลวเปนสิ่งที่ควรกระทําอยางย่ิง เมื่อเด็กโตข้ึนเด็กควรไดรับประสบการณ
ทางภาษาจากการรูจกั ชือ่ สิง่ของ บคุคล สิง่ทีท่าํในชวีติประจาํวัน เชน ฟงเพลง รองเพลง ฟงนทิาน และเรือ่งราวตางๆ 
เมื่อเด็กอยูในวัย 3 - 6 ป เด็กจะมีความสนใจในการฟงและพูดมากขึ้น ฉะนั้นผูใหญควรฟงเด็กเลาเรื่องที่เขาสนใจ 
ตอบคําถามของเด็ก รับฟงความคิดเห็นของเด็กเสมอ ควรหาหนังสือมาอานใหเด็กฟง  หาภาพใหเด็กดูและชวนเด็ก
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พูดคุย การตอบและถามคําถามเด็ก การเลนเกมท่ีเด็กตองใชภาษา เปนส่ิงท่ีพอแมและครูควรนํามาใชกับเด็ก                
ในวัยนี้มากที่สุด  การที่เด็กไดมีพัฒนาการดานภาษาเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะเด็กจะสามารถบอกความรูสึกนึกคิด
และความตองการของตนได ผูใหญก็จะสามารถสอนส่ิงตางๆ ใหเด็กเขาใจการกระทําตางๆ ตามเหตุและผล             
เปนการวางพ้ืนฐานของการใชภาษาและความคิดอยางมีเหตุผล ซึ่งมีความสําคัญตอการเรียนรูของเด็กในดานอ่ืนๆ
อยางยิ่ง
  5. สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมท่ีสําคัญตอเด็กอยางย่ิง คือ ตัวบุคคล ซึ่งไดแก พอแมและครู ครอบครัว                      
ที่สัมพันธระหวางพอแมลูกอบอุนราบรื่น พอแมยอมรับสภาพและความสามารถของลูก มีความขัดแยงในการอบรม
ลูกนอยที่สุด สุขภาพจิตและกายของพอแมเปนปกติ จะชวยใหพัฒนาการของเด็กดําเนินไปไดดี  เมื่อเด็กไปโรงเรียน
ความสัมพันธอันดีระหวางครูกับเด็ก และเด็กกับเด็กมีความสําคัญตอพัฒนาการทางสังคม อารมณและจิตใจของ
เด็กมาก ครูจึงตองเปนผูที่มีความรักความเขาใจเด็กและเปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก เพื่อใหเด็กเกิดความอบอุนใจ         
และไววางใจในตวัคร ูกลาพูดกลาแสดงออก  สิง่แวดลอมทีส่าํคญัทีส่ดุสําหรบัเดก็  คอื  ตวับคุคลท่ีเดก็ยดึเปนตวัแบบ            
การสอนใหเด็กเกง ใหดีนั้น  วิธีที่ดีก็คือ การเปนตัวอยางที่ดีแกเด็ก กิริยา ทาทาง การกระทําทุกอยางของผูใหญ          
เปนสื่อใหเด็กเลียนแบบ  ฉะนั้นเมื่อเด็กทําผิดสิ่งแรกที่ผูใหญจะตองพิจารณา คือ  สิ่งแวดลอมของเด็ก การแกปญหา
จึงตองแกที่สิ่งแวดลอมหรือตัวผูใหญดวย 
  ดังน้ันเด็กจะมีการพัฒนาการไดดีหรือไมนั้นข้ึนอยูกับความพรอมของปจจัยทุกๆ ดาน ทั้งดานอาหาร          
ความรัก ความเอาใจใส การเลน การฝกทางภาษา และสิ่งแวดลอมทุกดานมีอิทธิพลในการสงเสริมสนับสนุน                
ในการเจริญเติบโตของเดก็เพื่อเขาสูความพรอมของพัฒนาการในวัยตอไป

การสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
  พฒันาการของเดก็ในแตละชวงวัยมีความสาํคัญท่ีควรมีการเตรียมความพรอมใหเด็กมีพฒันาการทีเ่หมาะสม
กับวัย  โดยมีเกณฑที่นิยมใชในการวัดพัฒนาการของเด็กเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน  คือแบบทดสอบ
พัฒนาการของเดนเวอร (Denver Developmental Screening Test: DDST) ของ ดร. วิลเลียม  เค แฟรงเคนเบอรก  
(Dr. William K. Frankenberg)   ที่ประเมินพัฒนาการ 4  ดานที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของมนุษยประกอบดวย
พัฒนาการทางการชวยเหลือตนเองและสังคม (Personal-Social) พัฒนาการดานการใชกลามเน้ือมัดเล็ก                    
(Fine Motor-Adaptive) พัฒนาการดานภาษาและการไดยิน (Language - Hearing) และพัฒนาการดานการ             
ใชกลามเน้ือมัดใหญ (Gross Motor) ซึง่พัฒนาการทัง้ 4 ดานน้ีสามารถนาํมาปรับเปนกิจกรรมทีช่วยสงเสริมพัฒนาการ
เด็กกอนวัยเรียนเพื่อเตรียมความพรอมใหเด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัยตามดานตางๆ (นิตยา ไทยาภิรมย  
จุฑามาศ โชติบาง  สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  และ นพวรรณ รัตนดํารงอักษร, 2551, 256-259)
  1. สงเสริมพัฒนาการดานการเคลื่อนไหว
         เด็กปฐมวัยเปนวัยท่ีมีความสําคัญมากในการพัฒนาการดานการเคล่ือนไหว  ควรฝกฝนใหเด็กไดใช
กลามเนื้อมัดใหญและกลามเน้ือมัดเล็ก จากการทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาการดานตางๆ  เชน การว่ิง การฝกทรงตัว     
เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดใหญ หรือการฝกใหเด็กไดหยิบจับของเล็กๆ การวาดภาพระบายสี ก็จะชวยฝกฝนการ            
ใชกลามเนื้อมัดเล็กไดเปนอยางดี (บุญเลี้ยง ทุมทอง และ ทิพาพร สุจาริ, 2554, 89) 
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  2. สงเสริมพัฒนาการดานความคิดสรางสรรค
        จินตนาการของเด็กในวัยน้ีจะชวยสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาใหกับเด็กอยางมาก  โดยเฉพาะ   
ในดานความคิดสรางสรรคที่เกิดจากความคิดจินตนาการของเด็ก  เมื่อไดทํากิจกรรม เชน การเลนตอเติม วาดภาพ
เลาเร่ืองหรือการเลนบทบาทสมมติก็เปนกิจกรรมที่ควรสนับสนุนเพราะนอกจากเปนการสงเสริมความคิดสรางสรรค
แลว ยงัเปนการสงเสริมพฒันาการดานรางกายและสังคมอกีดวย  อกีทัง้กจิกรรมสรางสรรคยงัสามารถพฒันาจิตเดก็
ไดอยางมีคุณภาพ คือ ใหเปนผูมีความอดทนเพราะตองสรางสรรคผลงานของตนจนสําเร็จ จะสรางความภูมิใจ           
ตอตนเองหรือสรางความรูสึกที่ดีตอตนเองได เนื่องจากการเปดโอกาสใหเด็กพึ่งตนเองในการทําสิ่งตางๆ ตาม           
ความสามารถ เปนการกระตุนใหเด็กตระหนักถึงความมีคุณคาในตนเอง  เด็กจะเปนผูมีความมั่นใจและกลาที่จะ  
ผจญปญหา ในขณะเดียวกันเด็กจะไดรับการพัฒนาทางสังคม เพราะเด็กจะไดมีโอกาสทํางานรวมกับเพ่ือน                   
เด็กจึงเรียนรูการแกปญหาการทํางาน รูจักปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง ซึ่งเปนพื้นฐานของการอยูรวมกันดวยดี
ในสังคม เมื่อเด็กสรางผลงานสิ้นสุดแลว การชักชวนใหเด็กชื่นชมผลงานของตนเอง เปนการปลูกจิตสํานึกเด็ก               
ใหเห็นคุณคาของศิลปะที่ตนสรางขึ้น และฝกฝนการแสดงความชื่นชมในความสวยงาม สรางความเพลิดเพลินและ
ความสุขจากสิ่งใกลๆ ตัวเด็กเอง
  3. สงเสริมการฝกหนาที่ความรับผิดชอบในชีวิตประจําวันและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
        เดก็วัยน้ีสามารถเรียนรูหนาท่ีและความรับผดิชอบจากการฝกใหเดก็ไดชวยเหลือตวัเองในกิจกรรมประจาํวัน
งายๆ เชน หยิบเสื้อผา  ตักขาวกินเอง  ซึ่งกิจกรรมเหลานี้เปนการฝกใหเด็กไดเรียนรูถึงหนาที่และคุนเคยกับการทํา
กจิกรรมดวยตนเอง  ทัง้นีผู้ทีด่แูลเดก็ควรใหคาํชม  เม่ือเดก็สามารถทํากจิกรรมน้ันไดเอง  เพือ่เปนการเสริมแรงใหเดก็
เกิดความภูมิใจและอยากท่ีจะเรียนรูทําอะไรดวยตนเองเพ่ิมขึ้น  การท่ีพอแมหรือผูดูแลชวยเหลือเด็กดวยความรัก    
จะทําใหเด็กมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง สงเสริมการเปนตัวของตัวเอง และการนับถือตนเอง              
พรอมกับชวยใหเด็กรูสึกภาคภูมิใจที่ไดทําดี (Gordon, Hymes & Browne, 1995, 214)  นอกจากนี้ ควรพยายาม    
หาโอกาสในการสอนเด็กใหเปนมนุษยที่ดี ไดแก 1) สอนใหรูจักหนาที่ของตน คือ ใหเด็กมีความรับผิดชอบในหนาที่ 
เชน หนาที่ของการเปนลูกที่ดี เชื่อฟงผูใหญ มีระเบียบวินัย เก็บของเลนเขาที่หลังเลิกเลน กินนอนเปนเวลา  ฯลฯ 2) 
สอนใหรูถูกรูผิด มีความละอายและเกรงกลัวตอบาป คือทําสิ่งที่ดีงาม ไมทําสิ่งที่ไมดีทั้งตอหนาและลับหลังผูใหญ 
และสอนใหมีความกตัญูกตเวที คือ ใหเด็กมีความสํานึกรูคุณตอผูมีพระคุณท้ังหลายทั้งพอแม ปูยาตายาย                 
ครูอาจารย ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ฯลฯ พรอมทั้งหาทางตอบแทนบุญคุณใหไดมากท่ีสุดเทาที่จะทําได          
ก็จะเปนสวนชวยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กอีกทาง (ขวัญฟา รังสิยานนท, 2552, 89)
  4. สงเสริมการเขาสูสังคมภายนอกครอบครัว
        การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากท่ีสุดของเด็กวัยนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงจากสังคมภายในครอบครัว              
ไปสูสังคมที่กวางข้ึนจากโรงเรียนหรือกลุมเพ่ือนท่ีเด็กตองเรียนรูการอยูรวมกัน  รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น        
โดยกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการดานสังคมไดเปนอยางดี  คือกิจกรรมการเลนรวมกับผูอื่นเพราะนอกจากจะฝกการ
อยูรวมกับผูอื่นแลว เด็กยังสามารถเรียนรูวาพฤติกรรมใดเปนที่ยอมรับหรือพฤติกรรมใดที่สังคมไมยอมรับ
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  5. สงเสริมพัฒนาการดานภาษา
        พัฒนาการดานภาษาเปนพัฒนาการท่ีเด็กมีการพัฒนาการอยางตอเน่ืองตามวัยซึ่งเม่ือเด็กมาถึงวัยนี้
สิ่งที่จะชวยสงเสริมพัฒนาการได  คือ การฝกใหเด็กไดพูดคุยจากการเลาเร่ืองเพื่อดูวาเด็กมีความเขาใจในภาษา          
ที่พูดมากนอยเพียงใด และพอแมควรแสดงความชื่นชมกับการกระทําของเด็ก  เมื่อเด็กทําถูกตองเหมาะสมเพ่ือ           
ใหเด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและกลาแสดงออกมากขึ้น (Brewer, 2001, 176)

สรุป 
  เด็กปฐมวัยเปนวัยพื้นฐานที่สําคัญของชีวิตเพราะเปนวัยที่มีพัฒนาการดานตาง ๆ เปลี่ยนแปลง พัฒนา   
อยางชดัเจน โดยเดก็วัยนีจ้ะเปนพลงัท่ีสาํคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศชาตจิงึข้ึนอยูกบัคุณภาพของ
เด็กท่ีมีความสมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา การจัดกิจกรรมตองสงเสริมเพือ่ใหเกิด
พฒันาการในทุก ๆ  ดานทีเ่หมาะสมกับวยัตลอดจนสามารถนําความรูทีไ่ดรบัมาประยุกตใชในชวีติประจําวนัได ทั้งยังมี
คณุภาพจิตใจท่ีดีสามารถดาํรงชีวิตอยูในสงัคมไดอยางมคีวามสขุ ซึ่งถือวาเปนรากฐานทีส่ําคัญตอการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติในอนาคต
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บทคัดยอ
  ในปจจุบันเด็กไทยประสบปญหาการอานไมออกเขียนไมไดเปนจํานวนมาก จึงเปนวาระเรงดวนท่ีทุกฝาย
ตองรีบแกไขเพ่ือ “ตัดไฟแตตนลม” กอนท่ีจะวิกฤติมากเกินกวาการเยียวยาแกไข คงถึงเวลาแลวท่ีจะนําปญหา            
ดังกลาวมาวิเคราะหทบทวน เพ่ือหาสาเหตุที่แทจริง พรอมทั้ง หาแนวทางแกไขปญหาใหตรงจุดกันอยางจริงจัง          
และตอเนือ่ง บทความนี ้ผูเขียนไดหยิบยกเอาแนวทางการสอนอานเขยีนภาษาไทยและวิธกีารแกปญหาการอานไมออก
เขียนไมไดจากนักการศึกษา นักคิดนักเขียนและครูผูสอนมาเขียน เพื่อเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติและประยุกต
ใชในการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม ไดแก การสอนอานเขียนภาษาไทยดวยวิธีโฟนิกส (Phonics) หรือการสอน
แบบแจกลูกสะกดคํา การสอนตามแนวธรรมชาติ (Natural Approach) โดยสวนใหญการสอนตามแนวธรรมชาติ      
จะไดรับความนิยมและถูกนํามาเปนแบบอยางและทดลองใชในโรงเรียนหลายแหง รวมทั้ง มีการพัฒนาการสอน    
แบบบูรณาการ โดยนําเอาการสอนตามแบบธรรมชาติกับการสอนตามวิธีโฟนิกสมาผสมผสานเขาดวยกัน เรียกวา 
การสอนแบบสมดุลภาษา (Balanced Literacy) และไดนาํไปทดลองใชซึง่ไดผลดกีวาเดมิ จงึไดมกีารเสนอวธิกีารสอน
แบบสมดลุภาษามาประยุกตในการสอนภาษาไทยใหกบันกัเรยีน โดยครผููสอนจะตองมคีวามยดืหยุนในการสอน และ
เอานักเรียนเปนศูนยกลาง (Student - Centered) คิดหาวิธีที่จะทําใหนักเรียนมีความสามารถ ในการอานมากยิ่งขึ้น

คําสําคัญ
  การอาน   การเขียน   การสอนดวยวิธีโฟนิกส   การสอนตามแนวธรรมชาติ   การสอนแบบสมดุล

Abstract
  Nowadays, many Thai children are facing illegible problem which is an urgent case all parties 
who concerned have to be in a hurry to solve it in order to nip something in the bud before this crisis 
becomes too serious to remedy.  It is probably time to raise the mentioned issue to analyze as well as to 
review in order to find root causes and ways how to solve the problem in the exact point seriously and 
continuously.  In this article, the author has singled out approaches how to teach Thai reading and writing 
and solution methods of illegible problem from educators, thinkers, authors and teachers using as an 
approach of implementation and application for teaching appropriately including teaching Thai reading 
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and writing by using the phonic teaching method or the practice book for spelling words and Natural   
Approach.  The Natural Approach is mostly popular used as a model and experimented at several schools.  
In addition, there is a development of an integrated teaching; a combination of Natural Approach and the 
phonic teaching method called Balanced Literacy which is experimented and the result is more effective 
than the first one.  Thus, it is proposed that Balanced Literacy should be applied to teach Thai for pupils.  
Teachers should be flexible while teaching, focus on pupils as the most important thing and figure out a 
way to make them much more capable of reading. 

Keywords
  Reading, Writing, Phonic Method Teaching, Natural Approach, Balanced Literacy

บทนํา
  ภาษาไทยเปนเคร่ืองมือสําคัญในการติดตอส่ือสาร และเรียนรูตลอดชวีติของคนไทยทกุคน แตปญหาสําคัญ
ในสังคมไทยปจจุบันปรากฏวาเด็กไทยในระดับประถมศึกษาจํานวนมากบกพรองเร่ืองการอานและเขียนภาษาไทย 
อีกทั้ง คนไทยอานหนังสือกันนอย จนทางการตองกําหนดเรื่องการสงเสริมการอานใหเปนวาระแหงชาติ
  จากขอมูลการสํารวจเพ่ือคัดกรองเด็กนักเรียนท่ีมีปญหาดานการอานไมออกเขียนไมไดของสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 445,000 คน  มีที่อยูในขายตองปรับปรุง 
ประมาณ 127,300 คน แยกเปนนกัเรียนท่ีอานไมไดเลย จาํนวน 27,000 คน นกัเรียนท่ีอานได  แตอยูในระดับปรบัปรงุ 
จํานวน 23,700 คน อานไดแตไมเขาใจ จํานวน 14,600 คน อานไดเขาใจบาง จํานวน 62,000 คน สวนนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ก็เชนกัน จากจํานวน 444,000 คน มีที่อยูในขายตองปรับปรุง  ประมาณ 73,290 คน แยกเปน
นักเรียนที่อานไมไดเลย จํานวน 7,880 คน นอกนั้นเปนนักเรียนที่อานไดแตอยูในระดับปรับปรุง จํานวน 6,750 คน 
อานไดแตไมเขาใจ จํานวน 7,080 คน และอานไดเขาใจบาง จํานวน 51,580 คน (ฟาฏินา วงศเลขา, 2557) จะเห็น
วาขอมูลตัวเลขดังกลาวสะทอนปญหาระบบการศึกษาของไทยคอนขางมาก เพราะทั้งช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กับ       
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีนักเรียนท่ีตองปรับปรุงเร่ืองการอานออกเขียนไดประมาณ 2 แสนคน ซึ่งการท่ีนักเรียน            
มีปญหาดานการอานการเขียนเชนนี้  สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอื่นๆ ตกตํ่าไปดวย เนื่องจากการอานการ
เขียนภาษาไทยเปนพื้นฐานในการศึกษาเรียนรูวิชาอื่นๆ เปนอยางมาก
  เมือ่กลาวถึงปญหาการอานไมออกเขยีนไมไดของนักเรียนคร้ังใด มกัจะมีการกลาวโทษไปยงัหลายฝาย เชน 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ไมมีการซํ้าชั้น  หนังสือเรียนวาไมดีเหมือนยุคกอน  ผูบริหารที่ใหครูที่จบวิชาเอก
ใดก็ไดมาสอนวิชาภาษาไทย  ครูที่มุงทําแตผลงานเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะของตัวเองจนลืมภาระหนาที่ในการปลุกปน
นักเรียนใหอานออกเขียนได และสุดทายโทษพอแมที่ไมเอาใจใสดูแลลูก โยนภาระหนาท่ีใหครูฝายเดียว นอกจากน้ัน
ยังโทษสื่อมวลชนตางๆ ที่เปนตัวอยางในการใชภาษาไทยที่ผิดเพี้ยนทั้งดานการอานและการเขียนอีกดวย
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  ปญหาท่ีเกิดขึ้นควรเปนความรับผิดชอบของทุกภาคสวน เมื่อเปนเชนนี้จึงเปนหนาที่ที่จะตองรวมกันแกไข
เพ่ือทําใหคุณภาพเด็กไทยดีขึ้น หากทุกฝายตระหนักถึงปญหาและชวยกันพิจารณาหาแนวทางแกไขอยางจริงจัง       
จะสงผลใหปญหาการอานไมออกเขียนไมไดของนักเรียนลดนอยลง ทั้งน้ี ในฐานะครูที่ตองหาวิธีการจัดการเรียน      
การสอนเพื่อใหนักเรียนอานออกเขียนไดมากย่ิงขึ้น จึงขอเสนอแนวทางแกไขนํามายกตัวอยางใหเห็นเพียงบางสวน 
และหวังวา ถาทุกฝายจะรวมมือกัน ผลการอานการเขียนของนักเรียนก็นาจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

แนวทางการสอนอาน เขียน ภาษาไทย
  การสอนใหเด็กมีพื้นฐานในการอาน จะตองใหมีการพัฒนาและฝกฝนการอานใหมาก ๆ ถาจะสอนใหเด็ก
เขียนหนังสือได จะตองหัดเขียนบอย ๆ ทั้งนี้ เด็กจะสามารถเรียนไดดี ถาหากมีความสนใจในส่ิงที่กําลังเรียนอยู        
สนุก และมีความสุขไปกับสิ่งที่เรียน ดังนั้น ครูผูสอนควรศึกษากลวิธีตาง ๆ เพื่อนํามาปรับกระบวนการสอนใหเขาถึง
เด็กใหมากที่สุด หนังสือที่ใหอานควรสนุก นาสนใจ ใหความรูใหมอยูเสมอ  รวมทั้ง บรรยากาศในหองเรียนถือเปน   
สิ่งสําคัญท่ีจะทําใหเด็กมีความสนใจในการเรียน ดังน้ัน ควรจัดใหมีกิจกรรม กระทํา ทดลอง ไดคิด ไดตัดสินใจ             
ใหเด็กมีความกระตือรือรนและมีสวนรวม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียน และครูควรเปดโอกาสใหเด็ก
ไดแสดงความคิดเห็น โดยไมกลัวถูกตําหนิ ซึ่งจะชวยใหเด็กกลาคิด กลาแสดงออกมากขึ้น 
  แนวทางการสอนอาน สอนเขียน
  แนวทางการสอนอาน สอนเขียน นั้น มีนักการศึกษาไดเสนอแนวทางไวหลายวิธี ดังนี้
  1. การสอนดวยวิธีโฟนิกส (Phonics)  หรือการสอนแบบแจกลูกสะกดคํา
                   การอานแบบแจกลูกสะกดคํา เชน ก อะ กะ   กอ อา กา  กอ อิ กิ  กอ อี กี กอ อุ กุ กอ อู กู ฯลฯ นั่นคือ
ใชพยัญชนะตนประสมสระ จนครบทุกสระจากนั้นเปลี่ยนตัวพยัญชนะตน เปน ตัว จ ตัว ด ตัว ต ตัว บ  ตัว ป ตัว อ 
เมื่อฝกจนคลองแลว เริ่มมีตัวสะกด กอ อะ กอ กัก  กอ อะ ดอ กัด  กอ อะ บอ กับ หรือ กอ อา งอ กาง  กอ อา นอ 
กาน จากนั้น ก็เริ่มอานออกเสียงวรรณยุกต กอ อา กา ไมเอก กา  กอ อา ไมโท กา  เปนตน 
  2. การสอนตามแนวธรรมชาติ (Natural Approach)
   ยุคตอมา นักการศึกษาบางคนไดนําแนวการสอนอานแบบใหมมาใช คือการสอนอานเปนคํา ๆ เพราะ
เช่ือวาการอานคําท่ีมีความหมายจะชวยใหเด็กเรียนรูไดเร็ว และจําไดงาย จึงทําใหเด็กสะกดคําไมเปน ซึ่งการสอน
อานแบบนี้มีหลักการ คือ
   2.1 เนนความเขาใจกอนการใชภาษา คือ การฟงใหเขาใจกอนพูด และอานใหเขาใจกอนเขียน
   2.2 เรียนในเรื่องใกลตัว เรื่องเปนปจจุบัน เห็นประโยชน
   2.3  เรียนอยางสนุกสนาน ไมกลัว ไมเครียด
          การสอนตามแนวธรรมชาติ เปนวิธีที่นิยมในการสอนผูเรียนที่ไมไดใชภาษาไทยเปนภาษาแม เนื่องจาก
ผูเรียนสวนใหญ จะรูจกัคําและความหมายของคําในภาษาแมของตนแลว จงึตองการเรียนภาษาไทยใหไดรูเร่ืองสือ่สาร
กนัไดอยางรวดเรว็ โดยไมตองมาน่ังแจกลูกสะกดคําใหเสยีเวลา ทัง้นี ้เสาวลักษณ รตันวชิช (2533) แหงมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไดนําแนวคิดนี้มาทดลองสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา เรียกวา แนวการสอน
แบบมุงประสบการณทางภาษา (Concentrated Language Experience) ซึ่งมีวิธีการสอนภาษาโดยสอนอานและ
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เขียน จากเรื่องที่ผูเรียนเขาใจและมีประสบการณ และแนวการสอนนี้เปนที่นิยมในการนําไปใชในโรงเรียนหลายแหง 
  อยางไรก็ตาม ไมวาจะใชแนวการสอนใดก็ยอมมีทั้งขอดีขอเสีย ขึ้นอยูกับหลักการ ปรัชญา ความเชื่อ          
บริบทตาง ๆ รวมทั้ง ในอเมริกาพบวาผูสอนและผูเรียน มีปญหาการโตแยงเร่ืองการสอนภาษาตามแบบธรรมชาติ 
และตามแนวโฟนิกส (Phonics) มาเปนเวลาหลายปเชนกัน ในเมืองไทย แมจะไมมีการโตแยง แตผลที่เกิดข้ึน               
คือปญหาเด็กอานไมออกเขียนไมไดมีจํานวนมากข้ึน ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนใหสังคมหันมามองวาเกิดอะไรขึ้นในระบบ     
การศึกษาของไทย และหลายคนโทษครูผูสอนวาไมมีวิธีการสอนที่เหมาะสม

วิธีการแกปญหา การอานไมออก เขียนไมได
  ครูผูสอน และนักการศึกษาหลายคนไดเพียรพยายามคิดหาวิธีแกปญหาการอานไมออกเขียนไมได 
เปนตนวา โครงการ 4 เดือน 90 ชั่วโมง โดยมีหลักการ ดังนี้
  1.  ครูนําเด็กอานออกเสียง แจกลูก สะกดคํา ผันเสียงวรรณยุกต วันละ 30 นาที
  2.  ครูนําเด็กอานออกเสียงคํา อานเรื่อง วันละ 5-10 นาที
  3.  ครูใหเด็กคัดคําและเรื่องที่อานลงในสมุด วันละ 10 นาที 
  4.  ครูใหเด็กเขียนตามคําบอกที่เรียนรูแลว วันละ 10-15 นาที 
  ศวิกานท ปทมุสตู ิ(2551) ไดเสนอแนวคิดไวในหนังสอื “เดก็อานไมออกเขียนไมไดแกงายนิดเดยีว” โดยเสนอ
แนวคิดไว 4 ขั้นตอน คือ
  1. ขั้นที่หนึ่ง แจกลูก ใหผูกจํา
  2. ขั้นที่สอง อานคํา ยํ้าวิถี
  3. ขั้นที่สาม คัดลายมือ ซํ้าอีกที
  4. ขั้นที่สี่ เขียนคําบอก ทุกชั่วโมง 
  สงัเกตดูจะพบวา การสอนอานแบบแจกลูกสะกดคาํยงัเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีสาํคญัและตองมกีจิกรรมอืน่เสริม 
ดังที่ ศิวกานท ปทุมสูติ (2551) ไดเสนอแนะกิจกรรมการสอนอานและคิดในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ดังนี้
  กิจกรรมหลัก:  ครูเลาเรื่องและเลานิทานใหนักเรียนฟง 
       นักเรียนเลานิทานใหเพื่อนฟง 
       ครูอานเรื่องและนิทานภาพใหนักเรียนฟง 
       นักเรียนเลาเรื่องจากภาพใหเพื่อนฟง
       ครูและนักเรียนชวนกันทองบทรอยกรองจากนิทานภาพ
       ครูและนักเรียนชวนกันฟงและอานจับใจความ
       ครูและนักเรียนชวนกันพูดคุย ถามตอบ จากเรื่องที่อาน 
       ครูและนักเรียนชวนกันเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 
  กิจกรรมเสริม:   จัดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติจากเรื่องเลาและนิทานตาง ๆ
       จัดกิจกรรมวันรักการอานและคายรักการอาน 
       จัดกิจกรรมมุมหนังสือและบานหนังสือ
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       จัดกิจกรรมเที่ยวรานหนังสือ
       จัดกิจกรรมชวนพอแมอานหนังสือ
       จัดกิจกรรมนิทรรศการการอาน (ศิวกานท ปทุมสูติ, 2553)

  ในประเทศนิวซีแลนด ไดพัฒนาการสอนแบบบูรณาการสอนตามแบบธรรมชาติ กับการสอนตามวิธีโฟนิกส
เขาดวยกัน แลวใชชื่อวา สมดุลภาษา (Balanced Literacy) ซึ่งศาสตราจารย ดร.อารี สัณหฉวี แหงมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไดนํามาทดลองใชที่โรงเรียนสาธิตบางนา ปรากฎวาไดผลดี เด็กนักเรียนชอบ               
อานหนังสือมาก และไดเสนอวิธีการสอนแบบสมดุลภาษามาประยุกตใชในการสอนภาษาไทย ดังนี้ (Balanced      
Literacy, 1991 อางถึงใน อารี สัณหฉวี, 2550)  
  1. อานหนังสือใหฟงทุกวัน ครูควรจัดเวลาประมาณ 8-10 นาที อานหนังสือใหเด็กฟงทุกวัน ครูสามารถใช
หนังสือแบบเรียนภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ คือ หนังสือภาษาพาที และวรรณคดีลํานํา เปนสื่อการเรียน      
การสอน หรือนําหนังสือท่ีกระทรวงศึกษาธิการแนะนําเปนหนังสืออานนอกเวลามาอานใหเด็กฟงก็ได ซึ่งการ               
อานหนังสือใหเด็กฟง ทําใหไดประโยชน คือ
   1.1  นักเรียนไดฟงวิธีการอานที่ถูกตอง ครูควรเลือกเรื่องที่จะอานวานาสนใจ และซอมอานอยางมีชีวิต
ชีวา แตไมจําเปนตองทําเสียงแบบละคร
   1.2 จากเรื่องราวที่ไดฟง นักเรียนจะไดรูโครงสรางของเรื่อง เชน ตอนตน ตอนกลาง ตอนจบ หรือไดรู
เรื่องแนวตางๆ ตลอดจนลักษณะปญหา การแกปญหาของบุคคลตางๆ และไดเรียนรูใหม ๆ
   1.3  สรางความสนใจในการอาน นักเรียนหลายคนจะตามไปขอยืมหนังสือในหองสมุด สนใจ ติดตาม
อาน วารสาร นิตยสารที่ครูนํามาอานใหฟง 
   1.4  สรางนิสัยรักการอาน 
   1.5  ถาเปนบทความสารคดี นักเรียนก็จะไดความรูใหม
  2.  ฝกอานในใจใหเปนนิสัย ครูควรจัดเวลาวันละ 10-15 นาที ใหนักเรียนไดอานเงียบๆ ตามลําพัง เปนการ
สรางนิสัยรักการอาน แรกๆ อาจมีปญหา แตครูตองอดทน และพยายามดําเนินการสมํ่าเสมอ
  3. อานรวมกันท้ังช้ัน หลังจากท่ีครูอานหนังสือใหเด็กฟง แลว ครูควรสนทนาพูดคุยกับเด็กใหเด็กเลาเรื่อง     
ตั้งคําถาม ใหเด็กเรียงลําดับเหตุการณ ครูซักถามถึงตัวละคร เหตุการณในเรื่อง ปญหาของเรื่องที่อาน การแกปญหา
ของตัวละคร จากนั้น ถาเด็กยังอานไมคลอง ครูก็ควรสอนแจกลูกสะกดคํา โดยนําคําจากเรื่องที่อานมาฝกใหคลอง 
ครูอาจมีศัพทฝาผนัง (Word Wall) มาใหนักเรียนฝกหรือใชสอนทบทวน
  4. ฝกอานกลุมยอย ครูจัดแบงนักเรียนเปนกลุมเล็กประมาณ 4-6 คน ตอกลุม แตละกลุมใหมีความสามารถ
ในการอานใกลเคียงกัน นักเรียนในกลุมจะใชหนังสืออานเลมเล็ก แตละกลุมจะเปดหนังสืออานเงียบๆ ภายในกลุม    
มกีารชวยเหลือกันบาง ระหวางมีการอานเปนกลุมยอยน้ี ครูจะเดินดูแลการอานของแตละกลุม เพ่ือสังเกตวาใครอาน
ไดเพยีงไร กลุมทีย่งัอานไมได ครจูะสอนฝกใหอานสะกดคํา จนสามารถอานได ระหวางทีค่รูตรวจตราการอานของเด็ก
แตละกลุมนี ้กลุมอืน่ๆ อาจจะไดรบัมอบหมายใหทาํงาน (Tasks) ตางๆ เชน เขียน อานเปนคู วาดภาพ ทาํกจิกรรมทางภาษา 
ในหนึ่งวันครูอาจสอนการอานสะกดคําได 1-2 กลุมยอย ดังนั้นในหนึ่งสัปดาหครูก็นาจะสอนเด็กไดครบทุกคน 
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  5. อานเองตามลาํพัง ครูควรฝกใหนกัเรยีนไดเลือกหนังสือโดยอสิระและอานเอง ในหองเรียนควรมีมมุหนงัสือ 
ครูอาจนําหนังสือนิทาน วารสาร สารคดีตางๆ มาจัดวางไว เปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกและขอยืมไปอานในเวลา
วาง หรือยืมไปอานที่บาน 
  6. อานหนังสือท่ีบาน ครูควรกําหนดใหนักเรียนไดอานหนังสือท่ีบานทุกวัน  วันละ 30 นาที โรงเรียนใน             
ตางประเทศมีการบานใหนักเรียนนอย แตจะมีการบานใหนักเรียนตองทําเปนประจําคือการอานหนังสือที่บานทุกวัน 
ในระดับช้ันประถมตนจะเปนการอานใหพอแมฟง หรืออานเงียบตามลําพัง แตจะมีสมุดบันทึกช่ือเร่ืองที่อาน และ       
ผูปกครองเซ็นชื่อกํากับ แตถาเปนนักเรียนระดับสูงขึ้น ก็จะมีบันทึกสรุปการอานและขอคิดเห็นจากการอานสงครู
  จะเห็นวา แนวทางการสอนอานแบบสมดลุภาษาเปนการผสมผสานวิธกีารอานท้ังแบบแจกลกู สะกดคําและ
แบบธรรมชาติเขาดวยกัน นั่นคือครูตองมีความยืดหยุนในการสอน และมองที่ตัวนักเรียนเปนสําคัญ คิดหากลวิธีใด
ก็ไดที่จะทําใหนักเรียนมีความสามารถในการอานมากยิ่งขึ้น 
  ในดานการสอนเขียนตามแนวสมดลุภาษา นัน้เปนการสอนทีต่อเน่ืองกับการสอนอาน โดยหลงัจากทีค่รอูาน
หนังสือหรือเลานิทานใหเด็กฟงแลว ครูอาจนําคําจากในเรื่องมาขึ้นกระดานราว 8-10 คํา เพื่อฝกเขียน โดยครูเขียน
ใหดูเปนตัวอยาง แตสําหรับเด็กวัยเล็ก ๆ ราว  3-5 ขวบ อวัยวะทางกระดูก นิ้ว ขอมืออาจะยังไมพัฒนาเต็มท่ี                  
จึงยังไมควรเครงครัดในการเขียนวาจะตองถูกตองสวยงาม ครูอาจจะใหเด็กวาด หรือถามเด็กวาตองการส่ือสาร      
อะไรแลวครเูขยีนกํากบัไวให ครบูางคนสอนใหเดก็ใชนิว้เขยีนพยญัชนะ สระ บนพืน้ทราย หรอืใหเขยีนในอากาศ เขยีน
หลังเพื่อน จากนั้นก็เริ่มฝกเขียนตามจุดประในสมุดเมื่อเด็กเริ่มเขียนคําไดบางแลว ครูจึงคอยสอนคัดลายมือ
  การสอนเขียนระยะเร่ิมแรกนี้ เปนการสอนใหเขียนรวมกัน โดยใหออกไปเขียนบนกระดาน หรือเขียนบน
กระดาษแผนใหญ ถานักเรียนสามารถเขียนคําไดบางแลว ครูอาจซักถามเร่ืองราวจากเรื่องท่ีอานหรือท่ีครูเลา               
เชน ถามเหตุการณตอนตน ตอนกลาง ตอนจบ ถามถึงตัวละคร วามีใครบางหรือใหนักเรียนสรุปขอคิดจาก                    
เรื่อง กระดาษแผนใหญที่นักเรียนชวยกันเขียนครูสามารถเก็บรวบรวมไวเพื่อทําเปนหนังสือเลมใหญ หรือติดที่บอรด
ขางฝาใหนักเรียนมาเปดดูได
  เมื่อฝกเขียนรวมกันแลว ครูจะใหเด็กฝกเขียนเปนกลุมยอย และเขียนตามลําพัง หรือใหเด็กจับกลุม                
กลุมละ 4-6 คน เขียนเรื่องราวจากหนังสือที่อาน หรือใหตอเรื่องจนจบ หรือใหแตงเรื่องใหมตามความคิดจินตนาการ
ของเด็ก คําใดที่เขียนไมได ครูจะเขาไปชวยแนะนําเขียนใหดู
  ครูสอนเพลงและคํากลอนท่ีมีสัมผัสคลองจอง ใหเด็กอานทองจํา และแจกบทเพลง บทกลอน ดังกลาว          
ใหเด็กนํากลับบาน เพื่ออานและเขียนใสสมุดเก็บเขาแฟม
  ครูทําบัตรชือ่นักเรียนแผนใหญๆ  เพ่ือใหนกัเรียนฝกเขียนตาม หรือในโอกาสพิเศษ เชน วนัสําคัญในเทศกาล
ตาง ๆ  หรือวันพอ วันแม วันเกิดเพื่อน ครูจะเขียนคําอวยพรในบัตรเปนตัวอยาง แลวใหนักเรียนมีกิจกรรมพิเศษ เชน 
การออกไปศึกษานอกสถานท่ี การทําอาหาร ครูอาจใหนกัเรยีนเลาเรือ่ง แลวครเูขียนบนกระดาษแผนใหญ ใหนกัเรยีน
อานทบทวน หลังจากนั้น ใหนักเรียนเขียนคัดลอกไวในสมุดของตนเอง แมกระทั่งการบันทึกเร่ืองราวประจําวัน              
ครูก็อาจชวยแนะนําดวยการซักถาม ครูเขียนเปนตัวอยางและใหนักเรียนเขียนคัดลอกไวในสมุดเลมเล็กไดเชนกัน
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สรุป
  จดุสําคัญของการสอนอานสอนเขียนภาษาไทย คอื การทําใหประสบการณการเรียนสนุกสนานเด็กไมเครียด 
ไมรูสึกมีปมดวยที่อานไมออกเขียนไมได แตจะรวมมือกันพัฒนาไปสูการอานใหออกเขียนใหไดตอไป โดยมองวา       
ทั้งครูทั้งนักเรียนเปนคนสําคัญในการจัดกิจกรรมการสอนอานสอนเขียนอยางมีเปาหมาย ไมคิดท่ีจะทอดท้ิงนักเรียน
คนใดคนหนึ่งใหตกคางอยูเดียวดาย 
  สตริคแลนด กิลลิลัน (Strickland Gillilan, 2014) นักการศึกษาของนิวซีแลนดไดกลาววา 
    “You may have tangible wealth untold:
    Caskets of Jewels and coffers of gold.
    Richer than I you can never be-
    I had a mother who read to me.”
  ผูเขียนขอถอดความเปนภาษาไทย ดังนี้ 
    “ถึงเธอมี สินมากมายเปนกายกอง 
    มีเพชรทอง เปนถุงถัง ก็ชางเถิด
    เธอไม รวยกวาฉัน อยาฝนเพริด 
    (เพราะฉันมี) แมคอยเปด หนังสืออานใหฉันฟง” 
  ดังนั้น ถาครูผูสอนไดทําหนาที่เชนเดียวกับแมของเด็กๆ และทุกฝายรวมมือกัน ปญหาการอานไมออกเขียน
ไมไดก็นาจะลดลงได 
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การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียนประถมศึกษา
Organization of Extra - Curriculum Activities Supplementing Elementary School 

Environment - Related Science

ดร. อไุรวรรณ  หาญวงค*

บทคัดยอ
  การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่ (1) สรางกจิกรรมเสริมหลกัสตูรวทิยาศาสตรสิง่แวดลอมสําหรับนกัเรยีนประถม
ศกึษา และ (2) ศกึษาผลการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอมสําหรับนักเรียนประถมศึกษา กลุมตัวอยาง
คอื นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่4 ถงึช้ันประถมศึกษาปที ่6 ปการศึกษา 2554 จาํนวน 227 คน ประกอบดวย (1) นกัเรียน
โรงเรยีนชลประทานผาแตก จาํนวน 107 คน (2) นกัเรียนโรงเรยีนวดัขะจาว จาํนวน 80 คน และ (3) นกัเรียนโรงเรียนวดั
ชางเคีย่น จาํนวน 40 คน เครือ่งมอืทีใ่ชในการวิจยั  ม ี3 รายการ คอื (1) กจิกรรมเสรมิหลกัสูตรวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม 
(2) แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ (3) แบบวดัเจตคติตอส่ิงแวดลอม ทาํการวเิคราะหขอมูลโดยการ
แจกแจงความถี่ อธิบายแนวโนมเขาสูสวนกลางดวยคาเฉลี่ยเลขคณิต และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยที่ไดคือ                           
(1) ไดกจิกรรมเสรมิหลักสตูรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 5 กจิกรรมหลกั รวม 14  กจิกรรมยอย ในแตละกิจกรรมยอย           
มคีวามสมัพนัธกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตัง้แต 4 ถงึ 8 ทกัษะ และ (2) ผลการจัดกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร
วทิยาศาสตรสิง่แวดลอมท่ีมตีอนกัเรียนพบวา  (2.1) นกัเรียนมีรอยละคะแนนเฉล่ียของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ทกุทักษะสูงกวาเกณฑการผาน (70%)  ทกัษะทีน่กัเรยีนมรีอยละคะแนนเฉลีย่สงูสดุคอื ทกัษะการวดั รองลงมา คอื ทกัษะ
การสงัเกต และ (2.2) นกัเรียนมเีจตคต ิ  ตอสิง่แวดลอมอยูในระดบัการจดัระบบมากเปนอนัดบั 1 รองลงมาคือ ระดบั 
การเหน็คณุคา ระดบัการตอบสนอง และระดับการรับรู ตามลาํดบั

คาํสาํคญั
  กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร  วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

Abstract
  This research was to (1) construct the extra-curriculum to support environment-related science 
for elementary school students, and (2) study the results of organizing extra-curriculum to support the 
environment-related science for elementary school students. The samples included 227 Prathom Suksa 
4-6 students enrolled in the 2011 academic year or classified basing on the school as (1) 107 students 

*อาจารยประจําสํานักวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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from Chonlaprathan Pha Taek School, (2) 80 students from Wat Khajaw School, and, (3) 40 students from 
Wat Chang Khian School. Three research instruments were used-(1) extra-curriculum activities on             
environment-related science in elementary school, (2) scientific skill assessing scale, and (3) attitude 
toward environment scale. The collected data were analyzed in terms of frequency, standard deviation, 
arithmetic mean, and content analysis. As a result of the research, (1) there were 5  main extra-curriculum 
activity plans composing of 14 sub-plans each of which was related to 4-8 science process skills. Regarding 
the effect of the extra-curriculum activities, (2) it was found that (2.1) the students had mean score                
in every skill of science process higher than the set criterion of 70% with the highest mean score on 
measuring skill followed by observational skill and (2.2) the students had the highest attitude towards 
environment at classification level, followed, in ranking order, by value recognition, response, and perception 
levels.

Keywords
  Extra - Curriculum Activities, Environment - Related Science, Science Process Skills

บทนํา
  วทิยาศาสตรมบีทบาทสาํคญัยิง่ในสงัคมโลกปจจบุนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกีย่วของกบั ทกุคนทัง้       
ในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ  ที่มนุษยไดใช       
เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลานี้ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิด
สรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษย ไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค   
คิดวิเคราะห วิจารณ  มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู   มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ  
สามารถตัดสนิใจโดยใชขอมลูทีห่ลากหลายและมีประจกัษพยานท่ีตรวจสอบได  วทิยาศาสตรเปนวฒันธรรมของโลก
สมัยใหมซึง่เปนสังคมแหงการเรียนรู ดงัจะเห็นไดจากองคความรู ทกัษะสําคัญและคุณลักษณะในหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพืน้ฐานวทิยาศาสตร (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน, 2551,10) ทีเ่นนการนาํความรูและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการศึกษาคนควาหาความรูและแกปญหาอยางเปนระบบ การคดิอยางเปนเหตุ
เปนผล คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และจิตวิทยาศาสตร
   การที่จะใหผูเรียนบรรลุองคความรู ทักษะสําคัญและคุณลักษณะของวิชาวิทยาศาสตรดังกลาวนั้น การจัด
กิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดพัฒนาการทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาจะอาศัยการจัดกิจกรรมในหองเรียน
แตเพียงอยางเดียวยอมไมเพียงพอ จงึจําเปนตองอาศยัเวลานอกเหนือจากเวลาเรียนเพ่ือเสริมทักษะแกผูเรียนใหกวาง
ขวางยิง่ขึน้ กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เรยีกวากจิกรรมเสริมหลกัสตูรหรอืกจิกรรมรวม  (Co - Curricular Activities) ดงัที ่ประกอบ 
ประพันธวิทยา (2542, 12) สรุปไววากิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความสําคัญและจําเปนท่ีจะตองจัดใหแกผูเรียนเพื่อ      
ใหมีโอกาสสัมผัสสถานการณจริงและไดรับประสบการณตรงดวยตนเอง จึงมีความสําคัญอยางย่ิง เพราะใน                 
การดํารงชีวติน้ันไมไดขึน้อยูกบังานดานวิชาการเพียงอยางเดียว แตขึน้อยูกบัการปรับตัว การแกปญหา การวิเคราะห 
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และการวิจัยดวยตนเอง
  กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีโรงเรียนตองจัดใหแกผูเรียน เน่ืองจากเปนกิจกรรม      
ทีผู่เรียนพฒันาความรูและเพ่ิมประสบการณทางวิทยาศาสตร สงเสริมความคดิสรางสรรค สามารถพัฒนาเจตคติทาง
วิทยาศาสตร แลวยังมุงสงเสริมความรูดานเนื้อหา และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ดังที่ ภพ เลาหไพบูลย 
(2542, 324)  ไดกลาววากิจกรรมวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมหนึ่งที่จัดทําขึ้นเพื่อเสริมความรู
วิทยาศาสตรและความสนใจของนักเรียนในสิ่งท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
โรงเรยีนอาจจดัเปนกิจกรรมวทิยาศาสตรนอกหองเรียนหรือเปนกิจกรรมภายในหองเรียน ควรจัดกิจกรรมใหนักเรียน
ไดรบัผลสัมฤทธ์ิในดานความรูวทิยาศาสตร  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคตทิางวิทยาศาสตร สาํหรับ
การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรใหเกิดผลดีที่สุดแกผูเรียน เสนห ทิมสุกใส (2542, 290) ไดนําเสนอหลักในการจัดวา     
การจัดกิจกรรมทุกครั้งตองมีจุดหมายที่ชัดเจน และสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ควรมุงเนนการพัฒนาทั้ง
ดานความรู ทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร จัดใหเหมาะสมกับเหตุการณ และสภาพแวดลอมของ
โรงเรียน 
  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรเพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ            
มีเจตคติที่ดี ใหสอดคลองกับหลักการของหลักสูตรท่ีเนนความสัมพันธกับชีวิตของผูเรียนน้ัน อุไรวรรณ หาญวงค 
(2551) กลาววาตองอาศัยวิธกีารสอนท่ีเนนประสบการณตรงของผูเรียน และการเลือกเน้ือหาท่ีนาสนใจ เปนเร่ืองใกล
ตวัท่ีเก่ียวของกับการดํารงชีวติ การดํารงอยูของสังคม และประเทศชาติ สิง่แวดลอมเปนปญหาเรงดวนของสงัคมไทย 
เน่ืองจากสถานการณสิง่แวดลอมของประเทศไทยในปจจุบนัอยูในภาวะนาเปนหวงและบางเร่ืองกาํลังอยูในขัน้วิกฤติ
ซึง่สงผลกระทบตาง ๆ ไดแก การสญูเสยีสภาพปาไม   ตนนํา้  ลาํธาร การเกดิสภาพภูมอิากาศแปรปรวน ภาวะฝนแลง
และนํา้ทวมฉับพลัน ซึง่สวนหน่ึงเปนภัยธรรมชาติ แตสวนใหญเปนผลมาจากการกระทําของมนษุยทีม่จีาํนวนประชากร
เพ่ิมขึน้ตลอดเวลาทาํใหการขยายตัวของชมุชนเมอืงมากขึน้ ผลจากการพฒันาเกษตรกรรม อตุสาหกรรม การกอสราง
และการทองเท่ียวอยางรวดเร็ว ไดกอผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนเมืองและชุมชนในชนบท 
จังหวัดเชียงใหมมีปญหาดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกทําลาย การเกิดไฟปา ปญหานํ้าทวม 
ปญหาขยะ ภาวะมลพิษจากน้ําและอากาศพิษ จึงมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองใหความรู สรางจิตสํานึก เจตคติ 
ตลอดจนสงเสริมการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสิ่งแวดลอม เพราะผูเรียนเปนเยาวชนท่ีเปนกําลังสําคัญใน                
การพัฒนาและฟนฟูสิง่แวดลอมของทองถิน่ ของประเทศ และของโลก เพ่ือผลท่ีดตีอคุณภาพชีวติของคนในสังคมโลก 
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนถือเปนจุดเริ่มตนใกลตัวในการจัดกิจกรรมสําหรับผูเรียน
  การวิจยัคร้ังนี ้ผูวจิยัมคีวามสนใจในการจัดกจิกรรมเสรมิหลักสตูรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอมในโรงเรยีนประถม
ศึกษา เพื่อสรางและศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียนประถมศึกษา

วัตถุประสงค
  1. เพื่อสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
  2. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
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วิธีการวิจัย
  1. กลุมตัวอยาง
   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 
2554 จาํนวน 3 โรงเรยีน คอื (1) โรงเรยีนชลประทานผาแตก อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม (2) โรงเรียนวดัขะจาว 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และ (3) โรงเรียนวัดชางเคี่ยน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม                 
รวม 227 คน (ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ประชากรทั้งหมด 333 คน) (Hendel  อางถึงใน เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552, 
78) แตละโรงเรียนแยกจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของตน ประกอบดวย กลุมที่ 1 
เปนนักเรียนโรงเรียนชลประทานผาแตก อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม จํานวน 107 คน แบงเปนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 33 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 38 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
จํานวน 36 คน กลุมที่ 2 เปนนักเรียนโรงเรียนวัดขะจาว อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 80 คน            
แบงเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 4 จํานวน 26 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 25 คน และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 29 คน และกลุมที่ 3 เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดชางเค่ียน              
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม จํานวน 40 คน
  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน 2 ประเภทคือ
   2.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย ประกอบดวยกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ที่สรางขึ้นใหสอดคลองกับบริบทสิ่งแวดลอมของโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนชลประทานผาแตก โรงเรียนวัด
ขะจาว และ โรงเรียนวัดชางเคี่ยน  
   2.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 2 ฉบับ ประกอบดวย  
              ฉบับที่ 1 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแบบวัดที่ใชหลังการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะไดแก  (1) ทักษะการ
สังเกต (2) ทักษะการวัด (3) ทักษะการจําแนกประเภท (4) ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและ      
สเปสกับเวลา (5) ทักษะการคํานวณ  (6) ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (7) ทักษะการลงความเห็น
จากขอมูล และ (8) ทักษะการพยากรณ
              ฉบับท่ี 2 แบบวัดเจตคติตอส่ิงแวดลอม เปนแบบวัดท่ีใชหลังการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม วดัเจตคตติอสิง่แวดลอม 4 ระดบั ไดแก (1) ระดบัการรบัรู (2) ระดบัการตอบสนอง (3) ระดบั
การเห็นคุณคา และ (4) ระดับการจัดระบบ
  3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
   3.1 กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
             3.1.1  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติที่มีตอสิ่งแวดลอม 
    3.1.2  กําหนดจุดประสงคและสวนประกอบของกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
ไดแก ลักษณะของกิจกรรม อุปกรณ สื่อการทํากิจกรรม เวลาที่ใช
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    3.1.3 สาํรวจสิง่แวดลอมในโรงเรยีน ไดแก สภาพทัว่ไปภายในบริเวณโรงเรยีนและพ้ืนทีร่อบโรงเรยีน 
สํารวจวามีสิ่งแวดลอมใดที่นาสนใจในการจัดกิจกรรมโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน พรอม
ทั้งกําหนดบริเวณที่จะใชเปนแหลงศึกษาภาคสนาม
    3.1.4 กาํหนดกิจกรรมใหตรงกับสิง่แวดลอมทีจ่ะใหนักเรียนเรียนรูโดยสรางกิจกรรมใหสอดคลอง
กับจุดประสงคโดยใชฐานสิ่งแวดลอมและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ
    3.1.5  สรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมที่สงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและเจตคติตอสิ่งแวดลอม เนนใหผูเรียนไดคิด ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง จํานวน 5 กิจกรรมหลัก 
ทั้งหมด 14 กิจกรรมยอย 
    3.1.6  รวมกับครูวิทยาศาสตรของแตละโรงเรียนพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรม รูปแบบ
กจิกรรม ลาํดับข้ันตอนการทํากิจกรรม ความถกูตองของภาษา และปรบัปรุงใหเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนแตละ
โรงเรียน 
    3.1.7 นํากิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมที่สงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรและเจตคตติอสิง่แวดลอม ไปดาํเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสตูรจากผูเชีย่วชาญจํานวน 
2 ทาน
    3.1.8  นาํกิจกรรมเสริมหลกัสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมไปทดลองใหนกัเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เปนโรงเรียนกลุมตัวอยางชั้นละ 1 คน ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรสิ่งแวดลอม 
    3.1.9  สังเกตการทํากิจกรรม และสอบถามความเขาใจที่มีตอการทํากิจกรรมของนักเรียน
    3.1.10 ปรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เพื่อใหเขาใจงายและเหมาะสม
กับบริบทของนักเรียนแตละโรงเรียน 
   3.2  แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดดําเนินการสราง ดังนี้
    3.2.1  ศึกษา วิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในบริบทของสิ่งแวดลอมโดยยึดตาม
แนวสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ
    3.2.2 สรางแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแตละทักษะ ที่มีลักษณะเปนแบบ
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 35 ขอ
    3.2.3 นําแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปดําเนินการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบวัด ความครอบคลุมเนื้อหา จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน และทําการปรับปรุงแกไข
    3.2.4  นาํแบบวัดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปทดลองใหนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่4  
ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดชางเคี่ยน ชั้นละ 1 คน อานเพื่อตรวจสอบความเขาใจในขอคําถามและคําตอบ 
และทําการปรับปรุงแกไข
    3.2.5 นําแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนวัดชางเคี่ยน 
จาํนวน 106 คน ประกอบดวยนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 จาํนวน 44 คน และ ชัน้ประถมศกึษาปที ่6 จาํนวน 62 คน 
    3.2.6 นําแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปดําเนินการหาความยากงาย คาอํานาจ
จําแนก โดยใชเทคนิค 27% แลวคัดเลือกขอสอบไวจํานวน 30 ขอ มีความยากงาย ระหวาง 0.24 ถึง 0.78 และคา
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อํานาจจําแนก ระหวาง 0.26 ถึง 0.71 
    3.2.7  นําขอสอบจํานวน 30 ขอมาหาความเชื่อมั่นโดยใชวิธี KR-20 ไดความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.72
    3.2.8 ปรับปรุงแกไขและจัดทําเปนฉบับสมบูรณ
   3.3 แบบวัดเจตคติตอสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการสราง ดังนี้
    3.3.1 ศึกษาแบบวัดจิตสํานึกตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของ อรุณี แสงเพ็ญ (2537) 
จากการวิจยัเรือ่ง การสรางแบบวดัจิตสํานึกตอทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 6  
ที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 94.13 ถึง 94.65 
    3.3.2 คัดเลือกแบบวัดจิตสํานึกตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ของ อรุณี แสงเพ็ญ                    
จาก 60 ขอ ไดจํานวน 20 ขอ แลวนํามาปรับชื่อและสถานการณใหเปนเรื่องใกลตัวนักเรียน เปนแบบวัดประมาณคา 
4 ระดับ ไดแก (1) ระดับการรับรู (2) ระดับการตอบสนอง (3) ระดับการเห็นคุณคา และ (4) ระดับการจัดระบบ
    3.3.3 นําแบบวัดเจตคติตอสิ่งแวดลอมไปดําเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา                     
ความถูกตองของภาษา จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 
    3.3.4 ปรับปรุงคําถามตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา เพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น และจัดทําเปนฉบับสมบูรณ
   3.4 การดําเนินการวิจัย
    3.4.1  ประชุมครูวิทยาศาสตรแตละโรงเรียน เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม แนวทางการจัดกิจกรรม การเตรียมนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
    3.4.2  ครวูทิยาศาสตรแตละโรงเรยีนดําเนนิการจัดกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม
ในโรงเรียน
    3.4.3 หลังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและเจตคติตอสิ่งแวดลอมของนักเรียน
   3.5  การวิเคราะหขอมูล
    3.5.1  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แลวเทียบเกณฑการผาน 70%
    3.5.2 เจตคตติอส่ิงแวดลอม โดยการแจกแจงความถ่ี อธิบายแนวโนมเขาสูสวนกลางดวยคาเฉล่ีย
เลขคณิต กําหนดเกณฑการแปลความหมายขอมูลจากแบบวัดเจตคติตอสิ่งแวดลอม ดังนี้
                       ระดับ  1 การรับรู   มีคานํ้าหนักคะแนน  1  คะแนน
                       ระดับ  2 การตอบสนอง  มีคานํ้าหนักคะแนน  2  คะแนน 
                       ระดับ  3 การเห็นคุณคา  มีคานํ้าหนักคะแนน  3  คะแนน 
                       ระดับ  4 การจัดระบบ  มีคานํ้าหนักคะแนน  4  คะแนน
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ผลการวิจัย
  1. ตอนที่ 1  ผลการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา
       ผลการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ไดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วทิยาศาสตรสิง่แวดลอมในโรงเรยีน 5 กจิกรรมหลกั รวมท้ังหมด 14 กจิกรรมยอย ในแตละกิจกรรมยอยมคีวามสัมพนัธ
กับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตั้งแต 4 ถึง 8 ทักษะ ดังนี้ 
   1.1 กิจกรรมที่ 1  รอบรั้วโรงเรียน  เวลา 2 ชั่วโมง  ประกอบดวย
           กิจกรรม 1.1 แผนผังโรงเรียน สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการหาความสัมพันธ
ระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการคํานวณ และทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
    กิจกรรม 1.2   แผนที่ตนไม สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ และทักษะ
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
   1.2  กิจกรรมที่ 2   การวัดแสนสนุก  เวลา 2 ชั่วโมง  ประกอบดวย      
    กิจกรรม 2.1 รอนและเย็น สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ และทักษะ
การลงความเห็นจากขอมูล
    กิจกรรม 2.2 รอบเอวตนไม สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะจําแนกประเภททักษะ
การคํานวณ และทักษะการพยากรณ   
          กิจกรรม 2.3 ความยาวของสิ่งที่ชอบ สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจัดกระทํา
และสื่อความหมายขอมูล และทักษะการลงความเห็นจากขอมูล
   1.3  กิจกรรมที่ 3 พรรณไมนารู เวลา 3 ชั่วโมง ประกอบดวย       
          กิจกรรม 3.1  ดอกไมแสนสวย สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะ                   
การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา และทักษะการลงความเห็นจากขอมูล
    กิจกรรม 3.2 ใบไมนารู  สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหา                
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูลและทักษะ       
การลงความเห็นจากขอมูล
    กิจกรรม 3.3  เปลือกไมใบไม สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหา  
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา และทักษะการลงความเห็นจากขอมูล
    กิจกรรม 3.4 เงามหัศจรรย สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหา      
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการคํานวณ ทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมาย
ขอมูล และ ทักษะการพยากรณ
   1.4 กิจกรรมที่ 4 สิ่งมีชีวิตรอบตัว เวลา 3 ชั่วโมง ประกอบดวย       
    กิจกรรม 4.1 พื้นท่ีชีวิต สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจําแนกประเภททักษะ   
การคํานวณ และทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
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    กิจกรรม 4.2 สัตวหนาดิน สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหา          
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการพยากรณ
            กิจกรรม 4.3  สัตวรอบตัว สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหา         
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา และทักษะการลงความเห็นจากขอมูล
   1.5 กิจกรรมที่ 5  มหัศจรรยของนํ้า  เวลา 2 ชั่วโมง  ประกอบดวย    
           กิจกรรม 5.1 นํ้าแหงชีวิต สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจําแนกประเภท           
ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการคํานวณ ทักษะการจัดกระทําและ       
สื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการพยากรณ
           กิจกรรม 5.2 สืบจากนํ้า สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการจัดกระทํา
และสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการพยากรณ
  2.  ตอนที่ 2   ผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
   2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
                 จากการวัดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปที ่4 ถงึชัน้ประถมศึกษา
ปที่ 6 จําแนกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 8 ทักษะ ดังตารางที่ 1

ตารางที่  1    
คะแนนเฉลี่ยและรอยละคะแนนเฉลี่ยของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จําแนกตามทักษะ

1. การสังเกต          4     3.07  0.64      76.75  ผาน
2. การวัด           4     3.25  0.92      81.25  ผาน
3. การจําแนกประเภท        4     3.01  0.76     75.25  ผาน
4. การหาความสัมพันธระหวาง    4     2.95  0.68      73.75  ผาน
    สเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา    
5. การคํานวณ          4     2.85   0.73      71.25  ผาน
6. การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  4     3.00  0.73      75.00  ผาน
7. การลงความเห็นจากขอมูล      3     2.29  0.78      76.33  ผาน
8. การพยากรณ          3     2.21  0.79         73.67  ผาน

  จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวานักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับ
นกัเรียนประถมศึกษา มรีอยละคะแนนเฉล่ียของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทกุทักษะสูงกวาเกณฑการผาน 
(70%) ทักษะที่นักเรียนมีรอยละคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะการวัด (รอยละ 81.25) รองลงมา คือ ทักษะการสังเกต 
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การลงความเห็นจากขอมูล การจําแนกประเภท ตามลําดับ
   2.2  เจตคติตอสิ่งแวดลอม
                จากแบบวัดเจตคติจํานวน 20 ขอ ซึ่งแตละขอแสดงระดับเจตคติ 4 ระดับ ระดับเจตคติของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอสิ่งแวดลอม ดังตารางที่ 2

ตารางที่  2    
จํานวนและรอยละของคําตอบแบบวัดเจตคติตอสิ่งแวดลอม จําแนกตามระดับชั้น 

    ป. 4     1,980 (99)    368  18.59     423     21.36     544     27.46   645   32.59
    ป. 5     1,260 (63)    240  19.04     254     20.16     369     29.29   397   31.51
    ป. 6     1,300 (65)    240  18.46     281     21.62     334     25.69   445   34.23

     ชั้น       คําตอบ      ระดับ 1         ระดับ 2   ระดับ 3        ระดับ 4
                ทั้งหมด    จํานวน    รอยละ  จํานวน   รอยละ จํานวน   รอยละ    จํานวน รอยละ
                  (คน) 

  จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวานักเรียนช้ันประถมศึกษาทุกช้ัน มีเจตคติตอส่ิงแวดลอมอยูในระดับการจัด
ระบบมากเปนอันดับ 1 (รอยละ 32.59, 31.51 และ 34.23) รองลงมาคือ ระดับการเห็นคุณคา ระดับการตอบสนอง 
และระดับการรับรู ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  จากผลการวิจัยท่ีไดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 5 กิจกรรมหลัก                  
รวมทั้งหมด14 กิจกรรมยอย แตละกิจกรรมยอยมีความสัมพันธกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตั้งแต 4         
ถงึ 8 ทกัษะ ผูวจิยัดําเนินการสรางกิจกรรมเสรมิหลกัสูตรวทิยาศาสตรสิง่แวดลอมอยางมรีะบบ   เริม่จาก (1) วเิคราะห
จดุประสงคและสวนประกอบของกิจกรรมเสรมิหลักสตูรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม ทีม่คีวามเก่ียวของสัมพนัธกบัทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขัน้พ้ืนฐาน 8 ทกัษะ และเจตคติตอส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนการมุงเนนท่ีจะพัฒนาใหผูเรียน
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรซึ่งเปนทักษะการคิด หรือกระบวนการแกปญหา (สุวัฒก  นิยมคา, 2531, 164) 
ทีเ่ปนวิธกีารใชแกปญหาตาง ๆ  ทีเ่กิดข้ึนผานการปฏิบตัแิละฝกฝนความคิดอยางมรีะบบ (วรรณทิพา รอดแรงคา และ 
พิมพันธ เดชะคุปต, 2542, 3) เกิดจิตสํานึก ความรูสึก ทัศนคติ ประสบการณ ความชํานาญ และการมีสวนรวมใน
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม จิตสํานึกจะทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกหวงใยตอส่ิงแวดลอม เกิดความ
ตระหนัก และคานิยมดานส่ิงแวดลอม ความชํานาญและประสบการณ จะชวยใหผูเรียนประพฤติในส่ิงท่ีเปนผลดี       
ตอสิ่งแวดลอม และทําใหผูเรียนไดมีโอกาสมีสวนรวมในกิจกรรมแกไขปรับปรุงและปกปองส่ิงแวดลอม เพ่ือเปน        
การปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดีที่จําเปนในการดํารงชีวิตที่เอื้อตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมในอนาคต (ปยะพงษ                 
สุริยะพรหม, 2546) (2) สํารวจ วิเคราะห สิ่งแวดลอมในโรงเรียน เพื่อกําหนดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดคิด มีสวนรวม
ในการทํากิจกรรม ไดลงมือปฏิบตักิจิกรรมดวยตนเอง ซึง่สอดคลองกับ ทศินา แขมมณ ี (2542, 4 และ 41) ในการออกแบบ
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยใชโมเดลซิปปาที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง 
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ไดแก แนวคิดการสรางสรรคความรู แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุมและการเรียนแบบรวมมือ และแนวคิดเกี่ยวกับ      
การเรียนรูแบบกระบวนการ สอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางที่เนนใหผูเรียน
สรางความรูดวยตนเอง มีปฏิสัมพันธตอกัน เรียนรูจากการแลกเปล่ียนขอมูลความคิดประสบการณแกกันและกัน       
มีบทบาท มีสวนรวมในการเรียนรูมากที่สุด และสอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2548, 133-134) ที่กลาวถึงหลักการ
จดัการเรียนรูตามสภาพจริงวาการเรียนรูเรือ่งใด ๆ  กย็อมมคีวามสัมพนัธกบับรบิทของเร่ืองนัน้ ๆ  การเรียนรูโดยคาํนงึ
ถงึบรบิทแวดลอมเปนการเรยีนรูท่ีสมัพันธกบัความจรงิจึงสามารถนาํไปใชในชวีติประจาํวันได (3) สรางกจิกรรมเสรมิ
หลักสูตรใหสอดคลองกับจุดประสงคโดยใชฐานส่ิงแวดลอมในบริบทของโรงเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ ดังที่ประคอง ฤกษวันเพ็ญ (2545, 2) และ เกษม จันทรแกว (2544, 8-16) แสดงให
เห็นวาในการศึกษาส่ิงแวดลอมน้ัน จําเปนตองทําความเขาใจลักษณะของส่ิงแวดลอมและมุมมองของจุดประสงค     
ที่จะนํามาเก่ียวของตอการศึกษา ซึ่งจะสงผลตอความตระหนัก ความเขาใจ ความรับผิดชอบ ตลอดจนมีแรงจูงใจ      
ที่จะมีสวนรวมในการปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม มีความรูสึกรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมตาม
คณุสมบตัขิองบคุคลตอส่ิงแวดลอม (UNESCO, 1976)  (4) ดาํเนินการพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรม รปูแบบ
กจิกรรมรวมกับครูวิทยาศาสตรของแตละโรงเรียน ปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมใหเหมาะ
สมกบับรบิทของนกัเรียนแตละโรงเรยีน ซึง่การทํากจิกรรมรวมกบัครใูนการวางแผนงานกอนนาํไปปฏิบตั ิและเนนการ
มปีฏสิมัพนัธทีด่กีบัครูเพ่ือความรวมมือในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแกผูเรยีนน้ัน สอดคลองกับ
กระบวนการทํางานที่เนนการรวมใจ รวมคิด และรวมมือ (กรมวิชาการ, 2542, 52) และ (5) ดําเนินการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของหลักสูตรจากผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตร ซึ่งใหขอเสนอแนะในการนําไปใชกับนักเรียนที่เรียนรู
ชาโดยใหเพื่อนชวยดูแลในลักษณะของพี่เลี้ยง แลวนําไปทดลองกับนักเรียนที่เปนโรงเรียนกลุมตัวอยางชั้นละ 1 คน 
เพื่อสังเกตพฤติกรรมและความเขาใจของนักเรียนที่มีตอการทํากิจกรรม แลวนํากิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมมาปรับใหเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนแตละโรงเรียน ผลจากการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วทิยาศาสตรสิง่แวดลอมท่ีมคีวามสอดคลองกับบริบทแตละโรงเรยีน เม่ือครูนาํกิจกรรมไปจดัใหแกนกัเรียนแลวทําให
นักเรียนไดคิด วางแผน ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม และมีโอกาสไดฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรผานกิจกรรมสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
  2.  จากผลการวิจยัทีพ่บวา นกัเรยีนมรีอยละคะแนนเฉล่ียของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทกุทกัษะ
สูงกวาเกณฑการผาน (70%) ทักษะที่นักเรียนมีรอยละคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะการวัด รองลงมาคือ ทักษะการ
สงัเกต นัน้ แสดงใหเห็นวากิจกรรมเสรมิหลักสตูรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอมชวยสงเสรมิใหนกัเรียนมีทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร ซึง่เปนผลมาจากกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรดังกลาวท่ีแตละกิจกรรมยอยไดสงเสรมิใหนกัเรียนมีโอกาส
คิด ไดวางแผน ลงมือฝกทักษะตาง ๆ  ดวยตนเอง ทั้งทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะ
การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการคํานวณ ทักษะการจัดกระทําและส่ือ           
ความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการพยากรณ อยางตอเนื่อง การที่นักเรียนไดลงมือ
ปฏิบตัจินเกิดทักษะดังกลาว สอดคลองกบัหลกัการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Context) ของ ราเชน มศีรี (2544, 
39-40) ที่สรุปวา การออกแบบการเรียนรูโดยการนําเสนอเปนกรณีศึกษายอย (Mini-Case Study) ที่เปนการเรียนรู
ในสถานการณตาง ๆ ที่ผูเรียนพบเห็นในชีวิตจริง ผูเรียนจะสามารถบูรณาการความรูใหมกับความรูเดิมเขาดวยกัน 
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และสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของตนได อยางตอเนื่อง
  จากผลการวิจยัท่ีพบวา นกัเรียนมีเจตคตติอสิง่แวดลอมอยูในระดบัการจดัระบบมากเปนอนัดบั 1 รองลงมา
คอื ระดบัการเหน็คณุคา ระดับการตอบสนอง และระดับการรบัรูนัน้ แสดงใหเหน็วากจิกรรมเสรมิหลักสูตรวทิยาศาสตร
ที่มุงเนนใหนักเรียนไดสัมผัสส่ิงแวดลอมในโรงเรียนดวยตนเองน้ัน นักเรียนไดมีสวนรวมในการคิด การลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง ไดรับประสบการณตรงจากการสัมผัสธรรมชาติของสิ่งแวดลอมใกลตัว ทําใหนักเรียนรูสึกวาการเรียนรู
จากส่ิงแวดลอมรอบตวัเปนเร่ืองท่ีงาย สนุก นาสนใจ   จงึเกิดความซาบซึง้ตอส่ิงแวดลอมและคานิยมความรบัผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอม

สรุป
  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 5 กิจกรรมหลัก     
รวม 14 กิจกรรมยอย ในแตละกิจกรรมยอยมีความสัมพันธกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตั้งแต 4 ถึง 8 
ทักษะ ซึ่งผูวิจัยดําเนินการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางมีระบบ โดยเริ่มจากการวิเคราะหจุดประสงคและสวน
ประกอบของกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเก่ียวของสัมพันธกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 8 ทักษะ 
และเจคติตอส่ิงแวดลอม การสํารวจ วิเคราะห สิ่งแวดลอมในโรงเรียนเพ่ือกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนไดคิด และมี       
สวนรวมในการทํากิจกรรม ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  รวมทั้งการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคลองกับบริบท
ของโรงเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ การพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรม
รวมกับครูวิทยาศาสตรของแตละโรงเรียน ตลอดจนการตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรจากผูเชี่ยวชาญ            
ซึ่งใหขอเสนอแนะในการนําไปใชกับนักเรียนท่ีเรียนรูชาโดยใหเพ่ือนชวยดูแลในลักษณะพ่ีเล้ียง ในดานผลการจัด
กจิกรรมทีม่ตีอนกัเรยีน พบวา นกัเรยีนมรีอยละคะแนนเฉลีย่ของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทกุทกัษะสงูกวา
เกณฑการผาน (70 %)  และนักเรียนมีเจตคติตอสิ่งแวดลอมอยูในระดับการจัดระบบมากเปนอันดับ 1 รองลงมาคือ 
ระดับการเห็นคุณคา ระดับการตอบสนอง และระดับการรับรูซึ่งแสดงใหเห็นวากิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร     
ที่มุงเนนใหนักเรียนไดสัมผัสส่ิงแวดลอมในโรงเรียนดวยตนเอง นักเรียนมีสวนรวมในการคิด และลงมือปฏิบัติ              
ดวยตนเอง ไดรับประสบการณจากการสัมผัสธรรมชาติ ทําใหนักเรียนรูสึกวาการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมรอบตัวเปน
เร่ืองท่ีงาย สนุก นาสนใจ ดังนั้น หากครูวิทยาศาสตรในโรงเรียนตาง ๆ ที่สนใจการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สามารถนําผลการวิจัยน้ีไปปรับใหเหมาะสมกับบริบทส่ิงแวดลอมของโรงเรียนตนได             
และหากมีการวิจัยเก่ียวประเด็นน้ีในครั้งตอไป ควรมีการออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม    
ในโรงเรียนในการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะ
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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ  1)  เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการ
เสริมสรางสมรรถนะสาํคญัของผูเรยีน ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พทุธศักราช 2551 2)  เพ่ือพฒันา
กระบวนการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยใชแนวพุทธธรรม  พื้นท่ีการวิจัย เปนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2 
จํานวน 3 แหง กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวยผูบริหาร และครูโรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งหมด 9 คน กลุมผูรับ   
การพัฒนา ไดแก นักเรียนที่ครูในแตละโรงเรียนเจาะจงคัดเลือก โรงเรียนละ 30 คน รวมทั้งหมด 90 คน ระยะเวลา  
ในการดําเนินการวิจัยกําหนดไวในปการศึกษา 2554 ผลการวิจัยพบวา
  1. สภาพปจจุบัน ครูและผูบริหาร มีความเห็นวา  สมรรถนะสําคัญของผูเรียนดานการใชทักษะชีวิต และ  
การแกปญหามีความสําคัญมากทีส่ดุ ปญหาท่ีพบ คอื เดก็สวนใหญขาดทกัษะการทาํงานบาน ทีเ่ปนกจิวตัรประจาํวนั 
เชน การกวาดบาน ลางจาน ซักผา หุงขาว เปนตน และตองการใหผูเรียนมีความสามารถดานการใชทักษะชีวิต         
เปนลําดับแรก ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการคิด ความสามารถในการส่ือสาร และความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี รองลงมาตามลําดับ
  2. กระบวนการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนโดยใชแนวพุทธธรรมท่ีเหมาะสม มี 7 ขั้นตอน คือ   
ศกึษาแนวคดิทฤษฎ ีศกึษาสภาพปจจบุนั ปญหาและความตองการ  กาํหนดจุดเนนในการพฒันา สงัเคราะหพทุธธรรม  
กําหนดกิจกรรม นําไปปฏิบัติ และ วัดและประเมินผลเชิงประจักษ
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Abstract
  The purpose of this research was (1) to study the current conditions problems and needs, and 
(2) to strengthen the significant performance of students according to core curriculum for basic education 
in B.E. 2551 by the Buddhist concept. The areas of research were the 3 elementary schools in Udonthani 
Education Service Office Area 2. The key informants consist of executives and teachers at all 3 people, 
including 9 people. The group of selection students in each school amount 30 people in total 90 people. 
Research period in the academic year 2011. Research findings can be concluded as follows; 
  1. Current condition of the teachers and executive’s opinion found that the performance of          
students as ability to use life skills and the ability to solve problems are the most important.  The finding 
of problems from the direct experience of teachers, executives are the most children lack the skills to work 
as a daily routine that the past children were ever done such as sweeping the house, washing dishes, 
washing cloth, cooking rice and so on.  Needs of teachers and executives are to provide students with 
the ability to use life skills come first, followed by the ability to solve problems, the ability to think, the ability 
to communicate and the ability to use technology, respectively.
            2. The development of procedure of the strengthening  the significant performance of students 
by the Buddhist concept can be concluded as follow;  Study of the theory, Study the current conditions, 
problems and needs, The focus of development, Selection the Buddhist concept, Set the activities, Put 
into practice, Empirical measurement and evaluation.

Keywords
  Buddha dhamma, Performance of students

บทนํา
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดวิสัยทัศน ใหมุงพัฒนาผูเรียนทุกคน        
ซึง่เปนกาํลงัของชาติใหเปนมนุษยทีม่คีวามสมดุลทัง้ดานรางกาย มคีวามรู คณุธรรม  มจีติสาํนกึในความเปนพลเมอืงไทย
และเปนพลเมืองโลก ยดึม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข มคีวามรู 
และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษา ตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ บนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ มีจุดหมาย
ของหลักสูตรท่ีชัดเจน ในประเด็นสําคัญ  5  ประการ คือ  1)  มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค                 
เห็นคุณคาของตนเอง มวีนิยัและปฏิบตัตินตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยดึหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  2)  มคีวามรู ความสามารถในการส่ือสาร การคดิ การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมทีกัษะ
ชีวิต  3)  มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย  4)  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกใน    
ความเปนพลเมอืงไทย และพลโลก ยดึมัน่ในวถิชีวีติและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัรยิ
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ทรงเปนประมุข และ  5)  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม 
มจีติสาธารณะท่ีมุงทาํประโยชนและสรางสิง่ทีด่งีามในสงัคม และอยูรวมกนัในสังคมอยางมคีวามสขุ ซึง่แนวทางการ
บรรลจุดุหมายนัน้ หลกัสูตรไดกาํหนดใหมุงเนนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเกิดสมรรถนะสาํคัญ 5 ประการ เปนพ้ืนฐาน
เบื้องตน คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, 18-25)
  จากการประกาศใชหลักสูตรดังกลาว สงผลใหหนวยงานท่ีรบัผิดชอบการจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเฉพาะ
เขตพืน้ท่ีการศกึษาทัว่ประเทศ ตองกําหนดยุทธศาสตรการพฒันาผูเรียนในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ ใหมคีณุภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร ที่กําหนดใหผูเรียนมีความสามารถ หรือเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังกลาวขางตน ซึ่งจะสงผลตอ
คุณภาพและมาตรฐานดานอื่น ๆ ตอไปอยางสอดคลองเหมาะสม
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  (เดิมคือ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี 
เขต 2)  เปนหนึ่งในเขตพื้นที่ทั่วประเทศ  ที่มีหนาที่ในการกํากับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตรับผิดชอบให
มีผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรม โดยมีเขตพื้นที่บริการครอบคลุม 6 อําเภอ คือ อําเภอกุมภวาป อําเภอวังสามหมอ อําเภอ
ศรีธาตุ อําเภอโนนสะอาด   อําเภอหนองแสง และอําเภอประจักษศิลปาคม มีโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด 202 
แหง ไดจดัอบรมการจดัทาํหลกัสตูรสถานศึกษา ตามแนวหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551 
เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดไดรู และเขาใจถึงวิสัยทัศน  หลักการ จุดหมาย ตลอดจนจุดเนนการ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร  และเพื่อใหสถานศึกษาแตละแหงไดมีหลักสูตรสถานศึกษา
ทีส่อดรบัแนวทางการพัฒนาสังคมระดับชาติ อยางไรกต็ามหลกัสูตรแตละแหง กพ็ฒันาเฉพาะโครงสรางสาระรายวิชา
และเวลาเรียน สวนสาระสําคัญและรายละเอียด ทีมุ่งเนนถึงวิธีการหรือกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหไดตาม
มาตรฐานหลกัสูตร ยงัไมมคีวามชัดเจน เปนสวนใหญ (สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาอดุรธานี เขต 2 กลุมนเิทศตดิตาม
และประเมินผล, 2553, 25-29)      
  การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเกิดสมรรถนะสําคัญตามมาตรฐานหลักสูตร อาจพิจารณาเลือกไดหลายมิติ  
และหากพิจารณาถึงมิตดิานโอกาสท่ีผกูพันอยูกบัสังคมไทยมานาน และอาจกลาวไดวา เปนวิถชีวีติของคนไทย โอกาส
นั้นก็คือ พระพุทธศาสนา หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา หรือที่เรียกวา  พุทธธรรมนั้น มีสวนสําคัญตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไทย  ดังที่  ฌาน ตรรกวิจารณ  อธิบายไววา  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพุทธคือการใชหลัก 
อริยสัจ 4 ซึ่งคลายคลึงกับแนวการพัฒนามนุษยกระแสหลัก โดยหลักธรรมอริยสัจ 4 จะเริ่มตนที่ “ทุกข” คือการเขาใจ
ปญหาของชีวิตที่ตองมีการแกไข   หลักธรรมปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปจจยตา ซึ่งกลาวถึงเหตุปจจัยที่มปีฏิสัมพันธ
ตอกัน (เมือ่สิง่นีม้ ีสิง่นีจ้งึม ีเมือ่สิง่นีเ้กดิขึน้ สิง่นีจ้งึเกดิขึน้ เพราะสิง่นีไ้มม ีสิง่นีจ้งึไมม ีเพราะสิง่นีด้บัไป สิง่นีจ้งึดับไป)  
หรือหลักธรรม  ปรโตโฆสะท่ีกลาวถึงสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู  ปฏิบัติธรรมซึ่งแสดงใหเห็นวา           
พุทธธรรมน้ันกลาวถึงเร่ืองสภาพแวดลอมหรือบริบทมีอิทธิพลตอความเปนอยูของมนุษย มนุษยจึงตองเลือกสถานท่ี 
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูและพัฒนาตนเองดวย เพราะมนุษยไมไดอยูอยางโดดเดี่ยวหรืออยูเหนือ
อทิธพิลของสภาพแวดลอมเสมอไป แตสรรพสิง่จะมคีวามเกีย่วของโยงใยมผีลกระทบซึง่กนัและกนัอยางหลีกเลีย่งไม
ได (ฌาน  ตรรกวิจารณ, 2550, 83-86)  พระสมชาย ปโยโค ไดศึกษาวิธีการประยุกตสัมมาวาจาเพื่อพัฒนาสังคม     
ไดขอคนพบวา การสื่อสารดวยสัมมาวาจา ไดแก การไมพูดเท็จ ไมพูดใสรายผูใด ไมพูดคําหยาบ และไมพูดเพอเจอ 
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วาจาที่เหมาะสม ยอมเปนที่เชื่อถือไดของมหาชนทั้งปวง  และจิตใจของผูพูดอยางถูกตองเชนนั้น ก็ยอมสงบเย็นและ
มั่นคง เปนท่ีตั้งของความถูกตองแหงการกระทําท้ังปวงและเปนการแสดงออกทางวาจาดวย ความรูความเขาใจถึง
ความถูกตองของการพูดท่ีไดใครครวญพิจารณาอยางรอบคอบดีแลว อีกท้ังยังสงผลใหผูพูดไดพัฒนาตนเองไปสู    
ทางสายกลางเพ่ือไปถึงจุดสูงสุด และถึงพรอมในอริยมรรคอันเปนทางหลุดพนอันประเสริฐ ประพฤติปฏิบัติดวย      
ความสุจริตทั้งกาย วาจา ใจ เพื่อประโยชนสุขแกตนเองและผูอื่น ทําใหสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข (พระสมชาย  
ปโยโค, 2554, 4)  พรรณพมิล   หลอตระกลู  (2554)  ไดแสดงความคิดเห็นวา ในกระบวนการเรียนรูของเดก็จะประกอบ
ดวย ศีล สมาธิ ปญญาโดยธรรมชาติ หากไดรับแรงขับที่เหมาะสม เด็กยอมสามารถพัฒนาตนเองไดตามวัยอันควร        
นอกจากน้ีพระดนัย อนาวิโล ไดศกึษาหลักการประยุกตใชพทุธธรรมในสถานศึกษา พบวา หลักพุทธธรรมท่ีสอดคลอง
กบัหลกัการบรหิารสถานศกึษา ประกอบดวย หลกัสปัปรุสิธรรม ๗ วาดวยการครองตน  เปนธรรมของสัปปุริสชน คือ   
คนดี ประกอบดวย รูหลักการ  รูจุดหมาย  รูตน  รูประมาณ  รูกาล   รูชุมชน และรูบุคคล หลักสังคหวัตถุ ๔ วาดวย
การครองคน เปนธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมูชนใหสามัคคี  ประกอบดวย  ทาน คือ การให  ปยวาจา คือ 
วาจาอันเปนที่รัก อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน  และสมานัตตตา คือ ความมีตนเสมอหรือทําตนเสมอตน
เสมอปลาย  และหลกั อทิธบิาท ๔ วาดวยการครองงาน เปนคณุธรรมทีน่าํไปสูความสาํเร็จแหงผลทีมุ่งหมาย  ประกอบดวย  
ฉันทะ คือ ความพอใจ  วิริยะ คือ ความเพียร  จิตตะ คือ ความคิดมุงไป  และวิมังสา  คอื ความไตรตรอง   ซึง่ผูบริหาร
การศกึษาควรยดึหลกัธรรมท้ัง 3 นีเ้พ่ือนาํไปประยกุตใชกบัการบริหารงานของสถานศกึษา (พระดนัย  อนาวิโล, 2554, 
บทคัดยอ)       
  จากความสาํคัญทีก่ลาวมาขางตน แสดงใหเหน็วาพทุธธรรมเปนเรือ่งทีค่นในสังคมจําเปนตองตระหนกัและ
ใหความสําคัญมากข้ึน หลกัธรรมคําสอนของพระพุทธเจา หรอืคาํสอนทางพระพุทธศาสนา อกีท้ังพุทธวิธกีารปองกัน 
และจัดการกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ นานา ที่แฝงมากับพุทธธรรมนั้น ลวนเปนเรื่องที่ทันสมัย ใหมเสมอ สงผลดีตอ   
ผูนอมนํามาปฏบิติัไดไมจาํกัดกาลเวลา  ทาํใหผูวจิยัสนใจทีจ่ะทําการศกึษาการเสริมสรางสมรรถนะสําคญัของผูเรยีน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 โดยใชแนวพุทธธรรม

วัตถุประสงคการวิจัย
  1. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผู เรียน                     
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  2.  เพ่ือพฒันากระบวนการเสรมิสรางสมรรถนะสําคญัของผูเรยีนตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยใชแนวพุทธธรรม

ระเบียบวิธีวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดสาระสําคัญ ดังนี้
  1.  กลุมเปาหมาย  
   1.1 พืน้ที ่ไดแก โรงเรยีนประถมศึกษา สงักดัสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 2 
   1.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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     1.2.1 ประชากร ไดแก ผูบรหิาร โรงเรยีนสังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี 
เขต 2 จํานวน  202  คน   ครูผูสอน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จํานวน  
1,012  คน  
     1.2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 จํานวน  202  คน   ครูผูสอน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี          
เขต 2 จํานวน  202  คน  โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง
     1.2.3 ผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวยผูบริหาร และครูโรงเรียนพื้นที่วิจัย  จํานวน 
3 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวมทั้งหมด 9 คน ศึกษานิเทศก จํานวน 1 คน  อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
จํานนวน 2 คน  และพระภิกษุ จํานวน 2 รูป
     1.2.4 กลุมตัวอยางผูเรียนรับการพัฒนา จํานวน 90 คน โดยผูใหขอมูลสําคัญคือ ผูบริหารและครู
ผูสอนโรงเรียนพื้นที่วิจัย จํานวน  3 โรงเรียน โดยเจาะจงคัดเลือก โรงเรียนละ 30 คน
  2.  เครื่องมือ/วิธีการที่ใชในการวิจัย 
   2.1  แบบสอบถามความคิดเหน็เก่ียวกับสภาพปจจบุนั ปญหา และความตองการการเสริมสรางสมรรถนะ
สาํคัญของผูเรียน ทีผู่วจิยัไดพฒันาขึน้โดยผานการตรวจสอบความถูกตองเชงิเน้ือหาจากผูเชีย่วชาญและคํานวณหา
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดวยโปรแกรม SPSS for Windows  ไดผลลัพธคาความเชื่อมั่นที่ .8584  จากนั้น
สงใหกลุมตวัอยางท้ังกลุมตวัอยางท่ีเปนผูบรหิาร และกลุมตวัอยางท่ีเปนครูผูสอน กลุมละ 202 ฉบบั ดวยตนเองและ
จัดสงทางไปรษณีย    
   2.2  สนทนากลุมยอยผูบริหาร และครูผูสอน จํานวน 9 คนโดยใชแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางซึ่ง
ใชขอมูลจากการสังเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหา และ
ความตองการการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนมาเปนแนวทาง 
   2.3  นําผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการเสริม
สรางสมรรถนะสาํคัญของผูเรียน และผลจาการสนทนากลุมยอยผูบริหารและครผููสอนมาเปนแนวทางในการสัมภาษณ
เชิงลึกผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการเลือกพุทธรรมในการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
   2.4  ผูวจิยัรวมกบักลุมคร ูและผูบรหิารในโรงเรียนเปาหมาย จาํนวน 9 คน นาํขอคนพบจากแบบสอบถาม 
การสนทนากลุมยอยผูบริหารและครูผูสอน และการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิมาพัฒนากระบวน การเสริมสราง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
   2.5  ประเมินการเรียนรูของผูเรียนโดยใชแบบบันทึกการเรียนรู และแบบสังเกตพฤติกรรม
  3. การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจดวยการหาคารอยละ  สวนการวิเคราะห
ขอมูลจากแบบสัมภาษณ  แบบบันทึกการเรียนรู  แบบสังเกตพฤติกรรม และการจดบันทึก ใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา 
(Content Analysis)
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ผลการวิจัย
  ผูตอบแบบสอบถามกลุมคร ูมจีาํนวนทัง้หมด 180 คน  เปนเพศหญิง รอยละ 11  เพศชาย  รอยละ  89    มอีายุ 
ระหวาง 21- 30 ป รอยละ 12  อายรุะหวาง 31-40  ป รอยละ 49  อายรุะหวาง 41-50 ป รอยละ 29  อายตุัง้แต 51 ปขึน้ไป 
รอยละ 10   มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 61  และมีวุฒิการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี รอยละ 39 
  ผูตอบแบบสอบถามกลุมผูบริหารมีจํานวนทั้งหมด 171 คน เปนเพศหญิง รอยละ 9  เพศชาย รอยละ 91  
จาํแนกตามอายุ  มอีายรุะหวาง 31-40  ป รอยละ 3.51   อายรุะหวาง 41-50 ป รอยละ 46.19  อายตุัง้แต 51 ปขึน้ไป   
รอยละ 50.3  มวีฒุกิารศกึษาระดับปรญิญาตร ี รอยละ1.75 และมวีฒุกิารศกึษาสูงกวาระดบัปริญญาตรี รอยละ 99.25

  1. สภาพปจจุบัน ปญหา การเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 โดยใชแนวพุทธธรรม 
  
ตารางที่ 1  
แสดงความคิดเห็นของครูที่มีตอสภาพปจจุบันของสมรรถนะสําคัญของผูเรียน

      ที่          สมรรถนะสําคัญของผูเรียน        รอยละ (คน)        แปลความหมาย

   1  ความสามารถในการสื่อสาร        6   (11)        มีความสําคัญที่ 4
   2  ความสามารถในการคิด   17  (30)        มีความสําคัญที่ 3
   3  ความสามารถในการแกปญหา   22  (40)        มีความสําคัญที่ 2
   4  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  51  (92)        มีความสําคัญที่ 1
   5  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี    4  (7)        มีความสําคัญที่ 5
 n =180
     จากตารางที่ 1  แสดงใหเห็นวา  สภาพปจจุบัน   ครู มีความเห็นวา ความสามารถดานการใชทักษะชีวิต       
มีความสําคัญ มากที่สุด คิดเปนรอยละ  51  รองลงมา คือ ความสามารถในการแกปญหา  คิดเปน รอยละ 22  และ
รอยละ 4 มีความเห็นวา ความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีความสําคัญ

ตารางที่  2  
แสดงความคิดเห็นของผูบริหารที่มีตอสภาพปจจุบันของสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

      ที่          สมรรถนะสําคัญของผูเรียน        รอยละ (คน)        แปลความหมาย

   1  ความสามารถในการสื่อสาร     7   (12) มีความสําคัญที่ 4
   2  ความสามารถในการคิด   11   (19) มีความสําคัญที่ 3
   3  ความสามารถในการแกปญหา   48   (82) มีความสําคัญที่ 1
   4  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  29   (50) มีความสําคัญที่ 2
   5  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี    5   (8)  มีความสําคัญที่ 5

 n =171
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  จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ผูบริหารมีความเห็นวา  ความสามารถในการแกปญหา  มีความสําคัญ       
มากท่ีสุด รอยละ 48  รองลงมา คือความสามารถในการใชทักษะชีวิต รอยละ 29 และรอยละ 5 มีความเห็นวา         
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีความสําคัญ
  2. ความตองการการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
   2.1 เด็กสวนใหญขาดทักษะการทํางานบานท่ีเปนกิจวัตรประจําวัน ซึ่งเด็กในสมัยกอนเคยทํา  เชน 
การกวาดบาน ลางจาน ซักผา หุงขาว เปนตน พรอมนี้ก็ไดเสนอวา พุทธธรรมที่ควรนํามาประยุกตใชเสริมสราง
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน ควรประกอบดวย  อริยสัจ 4 มรรคมีองค 8 พระสงฆ ไดเสนอวา ปจจุบันเด็กและเยาวชน 
มีพฤติกรรมทางกาย และวาจา แข็งกระดาง ควรจะสงเสริมใหเด็กมีสัมมาคารวะตอครู ผูปกครอง หรือผูใหญ และ
จากการสนทนากลุมยอยนี้ พบวา ครูและผูบริหารมีความตองการใหพัฒนาความสามารถ คือสมรรถนะสําคัญของ  
ผูเรียนโดยองครวม          
   2.2 การนําพุทธธรรมมาประยุกตใชเปนแนวทางการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียน โดยผูทรง
คุณวุฒิมีความเห็นวา หลักธรรมขอ  อริยสัจ 4 (ทุกข-สมุทัย-นิโรธ-มรรค) ไตรสิกขา (ศีล-สมาธิ-ปญญา) การเจริญ
ภาวนา ศีล วินัย และมรรคมีองค 8  (สัมมาทิฏฐิ-สัมมาสังกัปปะ-สัมมาวาจา-สัมมาอาชีวะ-สัมมากัมมันตะ-               
สมัมาวายามะ-สมัมาสต-ิ สมัมาสมาธิ) เปนพทุธธรรมท่ีเหมาะสมจะนํามาประยุกตใชเปนแนวทางเสริมสรางสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน 
  3. การพัฒนากระบวนการเสริมสรางสมรรถนะสําคญัของผูเรยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
   พทุธธรรมท่ีบคุลากรในพ้ืนท่ีการวิจยั และผูทรงคุณวุฒ ิไดเสนอมาน้ันเปนขอพุทธธรรมท่ีอยูในกรอบของ  
มรรคมีองค 8 (อัฏฐังคิกะมัคค)  เมื่อไดขอคนพบดังกลาวขางตนแลว ผูวิจัย รวมกับกลุมครู ผูบริหารในโรงเรียนเปา
หมาย วางแผน กําหนดกิจกรรม กําหนดปฏิทินการปฏิบัติ   ซึ่งไดขอสรุปที่การประยุกตพุทธธรรม คือ มรรคมีองค 8 
โดยสังเคราะหเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียนในชมุชนพื้นที่เปาหมาย  ได 6 กิจกรรม ดังนี้
   ชดุกจิกรรมที ่1 มศีลีวตัรขจดัอกศุล  ประกอบดวย 3 กจิกรรม คอื กจิกรรมเคารพปชูนยี  กจิกรรมกนิอิม่
ดมีคีา และกิจกรรมซักผาใหพิสุทธิ์
   ชุดกิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติตนใหงามประณีต ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมเก็บกวาดธุลี  กิจกรรม
บายศรีไตรรัตน  และกิจกรรมขจัดกังวล
   ซึ่งจะแสดงฐานคิดที่มาของกิจกรรมตามแผนภูมิ ดังนี้
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แผนภูมิที่ 1 : แสดงฐานคิดที่มาของชุดกิจกรรม

  เมื่อไดดําเนินการใหนักเรียนทดลองปฏิบัติในภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา 2554 แลว  
ผูวิจัยไดถอดบทเรียนโดยการสะทอนผลจากบุคคลท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ครู ผูบริหาร นักเรียน และผูปกครอง
นกัเรยีน จาํนวน 12 คน ดวยวิธกีารประชุมกลุมยอย ไดขอสรปุ คอื การนําพทุธธรรมมาประยกุตเปนแนวทางการเสริม
สรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียน โดยผานกิจกรรมตาง ๆ สามารถพัฒนาผูเรียนใหเห็นคุณคาของตนเอง และผูอื่น 
เห็นคุณคาของความเปนทองถ่ิน จากวิถีธรรมชาติ มีมุมมองชีวิตท่ีเปนสัมมาทิฐิ เห็นคุณคาของความเปนมนุษย        
อยูรวมกันอยางสันติและเปนกัลยาณมิตร มีความสมัครสมานสามัคคี มีการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น                  
ซึง่คุณลักษณะเหลาน้ีเปนทกัษะทีจ่าํเปนอยางย่ิงในการดํารงชวีติในโลกปจจบุนัทีม่คีวามซับซอนเปล่ียนแปลงตลอด
เวลา  ซึง่จะตองใชทกัษะชวีติและสัมมาทฏิฐิอยางมสีมาธติลอดการดําเนินชีวติ    และไดคนพบกระบวนการการเสริม
สรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนโดยใชแนวพุทธธรรมที่เหมาะสม  7 ขั้นตอน ดังนี้
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อภิปรายผลการวิจัย
  สมรรถนะสําคัญของผูเรียนถือเปนเรื่องใหมสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและผูบริหาร ยังมุงประเด็นไป
ที่ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งแยกสวนกัน (บรรจบ  บรรณรุจิ, 2554, สัมภาษณ) สมรรถนะสําคัญเปนเรื่องของความสามารถที่เกิด
กบัผูเรียนจนกลายเปนอุปนิสยัฝายดี   ยกตวัอยางขอคนพบจากงานวิจยัประเด็นท่ีผูเรียนทํางานบานไมเปน หรือไมมี
ทกัษะการทาํงาน  เชน  การลางจาน  การกวาดบาน  จะคาดหวงัใหผูเรียนตองลาง ตองกวาด ดวยการสัง่  ออกกฎใหทาํ 
แลวมาพิจารณาความสําเร็จที่เรียกวาเปนผลสัมฤทธิ์ โดยการนับจํานวนผูที่ลาง ที่กวาด  คงไมใชแนวทางที่จะกอให
เกดิการพฒันาอยางตอเนือ่งและเรยีนรูตลอดชีวติ   การจะใหผูเรียนรูจกัลางจาน กวาดบานเปนนัน้  สิง่สาํคญัจะตอง
ถูกขับออกมาจากแรงผลักดันภายในของผูเรียน  โดยที่ครูเปนเพียงผูคอยชี้แนะ และเคนพลังภายในของผูเรียนออก
มาใหได ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา ของ Spencer, L. M. & Spencer, S. M. (1993, 19-20) ที่วา ความสามารถ
ของบุคคลนั้นเปรียบเสมือนภูเขานํ้าแข็งที่ลอยอยูในนํ้า โดยมีสวนหนึ่งที่เปนสวนนอยลอยอยูเหนือนํ้าซึ่งสามารถ
สังเกตและวัดไดงาย สําหรับสวนของภูเขานํ้าแข็งที่จมอยูใตนํ้าซึ่งเปนสวนที่มีปริมาณมากกวานั้น เปนสวนที่ไมอาจ
สงัเกตไดชดัเจนและวัดไดยากกวา และเปนสวนท่ีมอีทิธพิลตอพฤติกรรมของบคุคลมากกวา ซึง่ตองการแรงขับทีเ่หมาะ
สมในการแสดงพฤติกรรม และสอดคลองกับจิรประภา  อัครบวร (2549, 21) ที่อธิบายวา บุคคลท่ีมีผลการปฏิบัติงาน
ดีจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกวาสมรรถนะ ซึ่งมาจากความรู ทักษะ และคุณลักษณะ 

   ขอคนพบอีกประการหน่ึงจากงานวิจัย คือ  ความตองการใหเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนดาน    
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  เปนความตองการที่ครูเห็นวามีความจําเปนมากที่สุดที่ตองพัฒนาอยางเรงดวน   
เพราะในปจจุบันเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ถูกบังคับใหเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู  ตองเรียนใหครบในรอบ
สัปดาห ชองวางที่จะชวยบมเพาะเด็กใหเกิดความสามารถในการใชทักษะชีวิตภายในโรงเรียน  มีนอยมาก การสอน
ของครูก็สอนตามตารางเนนการใหความรู แตขาดการฝกฝน  ถาขาดการฝกฝนในเรื่องใด ๆ แลว การดําเนินชีวิตก็
เปนอยูอยางยากลําบาก ดังที่พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต)  (2553, 2-3)  ไดเสนอแนะไววา “การดําเนินชีวิต
ของมนุษยตองเรียนรู  ตองฝกทั้งหมด ซึ่งเปนหลักการของพระพุทธศาสนาที่สอนตามธรรมชาติวา  มนุษยเปนสัตวที่
ตองฝกและฝกได  ฝกใหดําเนินชีวิตไดดียิ่งข้ึน จะไดมีความสุข มีชีวิตท่ีดีงาม เปนอิสระ และอยูรวมกันไดอยางมี
สันติสุขในสังคมและในโลก” 

    แผนภูมิที่ 2 :   แสดงขั้นตอนของกระบวนการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
         โดยใชแนวพุทธธรรมที่เหมาะสม
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  กระบวนการเสรมิสรางสมรรถนะสาํคญัของผูเรยีนโดยใชแนวพทุธธรรม มอีงคประกอบ  คอื บาน  วดั  โรงเรยีน 
และพุทธธรรม โดยใหนํ้าหนักที่บานเปนสวนใหญ เนื่องดวยกิจกรรมตาง ๆ  จะเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตไดตองเกิด
จากการปฏิบัติอยางตอเนื่อง และสงผลไปถึงการดํารงชีวิตในครอบครัวของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับคําอธิบายของ
พระพรหมคุณภรณ (ป.อ.ปยุตโต) (2553, 5) ที่อธิบายวา “พอเด็กเกิดมาลืมตาดูโลก การศึกษาก็เริ่ม เด็กจะเห็นโลก
และมองโลกอยางไร ก็อยูที่พระพรหมคือพอแมจะแสดงชักนําใหการศึกษาเดินหนาไป  การศึกษาเรื่องตาง ๆ จึงตอง
เร่ิมตนต้ังแตที่บาน โดยการนําของพอแมที่แนแทวาเปนครูคนแรกของลูก”  ซึ่งการศึกษาน้ันจะตองมีพุทธธรรมกํากับ
ประจําใจ  จะชวยหลอหลอมใหมีทักษะชีวิต คิดเปน ทําเปน แกปญหาได สามารถเผชิญสถานการณอยางเขาใจ     
ความสัมพันธ ซึ่งจะสงผลตอการเกิดสมรรถนะสําคัญของผูเรียนเชิงประจักษในที่สุด 
  กระบวนการเสริมสรางสมรรถนะสําคญัของผูเรยีนท่ีสาํคญัอกีประการหน่ึง คอื การวัดและประเมินผล จาํเปน
อยางย่ิงที่ตองมีการปฏิบัติอยางตอเน่ือง ซึ่งจะตองทําในลักษณะทดลองปฏิบัติเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับผลการ
วิจัยของ เสนห  เสาวพันธ (2554, 90) ที่คนพบวา การวัดพฤติกรรมใฝดีของผูเรียน ที่สําคัญตองใหทดลองปฏิบัติ      
ในสถานการณจริง

สรุป 
  1. การพฒันาใหเดก็มคีวามสามารถดานทกัษะชวีติพืน้ฐานเปนเร่ืองทีค่นในพืน้ทีต่องการใหเกดิขึน้อยางตอเนือ่ง    
ประเด็นสําคัญเฉพาะในโรงเรียนอยูท่ีตัวครู ครูควรจัดการเรียนรูดวยบรรยากาศท่ีเปนปสสัทธิ ผอนคลาย สงบเย็น 
สอดแทรกกิจกรรมเสริมความสามารถดานการใชทักษะชีวิตพื้นฐานอยางตอเนื่อง เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน  
และที่สําคัญที่สุดครูตองมีความพรอม มีความรู  ความเขาใจ อยางถองแทเกี่ยวกับสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
  2. การเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรียนโดยใชแนวพุทธธรรมน้ัน  สิ่งสําคัญคือโจทยการวิจัย ปญหา 
หรือความตองการตองมาจากคนในพื้นท่ี และการปฏิบัตินั้นจะตองทําอยางตอเนื่องจึงจะสามารถพัฒนาไดอยาง
สมบูรณ
  3. การวิจัยครั้งนี้ ใหความสําคัญกับพื้นที่หรือชุมชนเปนสําคัญ  ดังนั้นการนําไปใชในพื้นที่อื่น บางกิจกรรม
ควรประยุกตใชใหสอดคลองกับพื้นที่หรือชุมชนนั้น ๆ
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การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียนประถมศึกษา
Organization of Extra - Curriculum Activities Supplementing Elementary School 

Environment - Related Science

ดร. อไุรวรรณ  หาญวงค*

บทคัดยอ
  การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่ (1) สรางกจิกรรมเสริมหลกัสตูรวทิยาศาสตรสิง่แวดลอมสําหรับนกัเรยีนประถม
ศกึษา และ (2) ศกึษาผลการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอมสําหรับนักเรียนประถมศึกษา กลุมตัวอยาง
คอื นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่4 ถงึช้ันประถมศึกษาปที ่6 ปการศึกษา 2554 จาํนวน 227 คน ประกอบดวย (1) นกัเรียน
โรงเรยีนชลประทานผาแตก จาํนวน 107 คน (2) นกัเรียนโรงเรยีนวดัขะจาว จาํนวน 80 คน และ (3) นกัเรียนโรงเรียนวดั
ชางเคีย่น จาํนวน 40 คน เครือ่งมอืทีใ่ชในการวิจยั  ม ี3 รายการ คอื (1) กจิกรรมเสรมิหลกัสูตรวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม 
(2) แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ (3) แบบวดัเจตคติตอส่ิงแวดลอม ทาํการวเิคราะหขอมูลโดยการ
แจกแจงความถี่ อธิบายแนวโนมเขาสูสวนกลางดวยคาเฉลี่ยเลขคณิต และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยที่ไดคือ                           
(1) ไดกจิกรรมเสรมิหลักสตูรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 5 กจิกรรมหลกั รวม 14  กจิกรรมยอย ในแตละกิจกรรมยอย           
มคีวามสมัพนัธกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตัง้แต 4 ถงึ 8 ทกัษะ และ (2) ผลการจัดกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร
วทิยาศาสตรสิง่แวดลอมท่ีมตีอนกัเรียนพบวา  (2.1) นกัเรียนมีรอยละคะแนนเฉล่ียของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ทกุทักษะสูงกวาเกณฑการผาน (70%)  ทกัษะทีน่กัเรยีนมรีอยละคะแนนเฉลีย่สงูสดุคอื ทกัษะการวดั รองลงมา คอื ทกัษะ
การสงัเกต และ (2.2) นกัเรียนมเีจตคต ิ  ตอสิง่แวดลอมอยูในระดบัการจดัระบบมากเปนอนัดบั 1 รองลงมาคือ ระดบั 
การเหน็คณุคา ระดบัการตอบสนอง และระดับการรับรู ตามลาํดบั

คาํสาํคญั
  กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร  วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

Abstract
  This research was to (1) construct the extra-curriculum to support environment-related science 
for elementary school students, and (2) study the results of organizing extra-curriculum to support the 
environment-related science for elementary school students. The samples included 227 Prathom Suksa 
4-6 students enrolled in the 2011 academic year or classified basing on the school as (1) 107 students 

*อาจารยประจําสํานักวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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from Chonlaprathan Pha Taek School, (2) 80 students from Wat Khajaw School, and, (3) 40 students from 
Wat Chang Khian School. Three research instruments were used-(1) extra-curriculum activities on             
environment-related science in elementary school, (2) scientific skill assessing scale, and (3) attitude 
toward environment scale. The collected data were analyzed in terms of frequency, standard deviation, 
arithmetic mean, and content analysis. As a result of the research, (1) there were 5  main extra-curriculum 
activity plans composing of 14 sub-plans each of which was related to 4-8 science process skills. Regarding 
the effect of the extra-curriculum activities, (2) it was found that (2.1) the students had mean score                
in every skill of science process higher than the set criterion of 70% with the highest mean score on 
measuring skill followed by observational skill and (2.2) the students had the highest attitude towards 
environment at classification level, followed, in ranking order, by value recognition, response, and perception 
levels.

Keywords
  Extra - Curriculum Activities, Environment - Related Science, Science Process Skills

บทนํา
  วทิยาศาสตรมบีทบาทสาํคญัยิง่ในสงัคมโลกปจจบุนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกีย่วของกบั ทกุคนทัง้       
ในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ  ที่มนุษยไดใช       
เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลานี้ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิด
สรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษย ไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค   
คิดวิเคราะห วิจารณ  มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู   มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ  
สามารถตัดสนิใจโดยใชขอมลูทีห่ลากหลายและมีประจกัษพยานท่ีตรวจสอบได  วทิยาศาสตรเปนวฒันธรรมของโลก
สมัยใหมซึง่เปนสังคมแหงการเรียนรู ดงัจะเห็นไดจากองคความรู ทกัษะสําคัญและคุณลักษณะในหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพืน้ฐานวทิยาศาสตร (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน, 2551,10) ทีเ่นนการนาํความรูและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการศึกษาคนควาหาความรูและแกปญหาอยางเปนระบบ การคดิอยางเปนเหตุ
เปนผล คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และจิตวิทยาศาสตร
   การที่จะใหผูเรียนบรรลุองคความรู ทักษะสําคัญและคุณลักษณะของวิชาวิทยาศาสตรดังกลาวนั้น การจัด
กิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดพัฒนาการทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาจะอาศัยการจัดกิจกรรมในหองเรียน
แตเพียงอยางเดียวยอมไมเพียงพอ จงึจําเปนตองอาศยัเวลานอกเหนือจากเวลาเรียนเพ่ือเสริมทักษะแกผูเรียนใหกวาง
ขวางยิง่ขึน้ กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เรยีกวากจิกรรมเสริมหลกัสตูรหรอืกจิกรรมรวม  (Co - Curricular Activities) ดงัที ่ประกอบ 
ประพันธวิทยา (2542, 12) สรุปไววากิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความสําคัญและจําเปนท่ีจะตองจัดใหแกผูเรียนเพื่อ      
ใหมีโอกาสสัมผัสสถานการณจริงและไดรับประสบการณตรงดวยตนเอง จึงมีความสําคัญอยางย่ิง เพราะใน                 
การดํารงชีวติน้ันไมไดขึน้อยูกบังานดานวิชาการเพียงอยางเดียว แตขึน้อยูกบัการปรับตัว การแกปญหา การวิเคราะห 
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และการวิจัยดวยตนเอง
  กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีโรงเรียนตองจัดใหแกผูเรียน เน่ืองจากเปนกิจกรรม      
ทีผู่เรียนพฒันาความรูและเพ่ิมประสบการณทางวิทยาศาสตร สงเสริมความคดิสรางสรรค สามารถพัฒนาเจตคติทาง
วิทยาศาสตร แลวยังมุงสงเสริมความรูดานเนื้อหา และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ดังที่ ภพ เลาหไพบูลย 
(2542, 324)  ไดกลาววากิจกรรมวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมหนึ่งที่จัดทําขึ้นเพื่อเสริมความรู
วิทยาศาสตรและความสนใจของนักเรียนในสิ่งท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
โรงเรยีนอาจจดัเปนกิจกรรมวทิยาศาสตรนอกหองเรียนหรือเปนกิจกรรมภายในหองเรียน ควรจัดกิจกรรมใหนักเรียน
ไดรบัผลสัมฤทธ์ิในดานความรูวทิยาศาสตร  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคตทิางวิทยาศาสตร สาํหรับ
การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรใหเกิดผลดีที่สุดแกผูเรียน เสนห ทิมสุกใส (2542, 290) ไดนําเสนอหลักในการจัดวา     
การจัดกิจกรรมทุกครั้งตองมีจุดหมายที่ชัดเจน และสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ควรมุงเนนการพัฒนาทั้ง
ดานความรู ทักษะกระบวนการ และเจตคติทางวิทยาศาสตร จัดใหเหมาะสมกับเหตุการณ และสภาพแวดลอมของ
โรงเรียน 
  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรเพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ            
มีเจตคติที่ดี ใหสอดคลองกับหลักการของหลักสูตรท่ีเนนความสัมพันธกับชีวิตของผูเรียนน้ัน อุไรวรรณ หาญวงค 
(2551) กลาววาตองอาศัยวิธกีารสอนท่ีเนนประสบการณตรงของผูเรียน และการเลือกเน้ือหาท่ีนาสนใจ เปนเร่ืองใกล
ตวัท่ีเก่ียวของกับการดํารงชีวติ การดํารงอยูของสังคม และประเทศชาติ สิง่แวดลอมเปนปญหาเรงดวนของสงัคมไทย 
เน่ืองจากสถานการณสิง่แวดลอมของประเทศไทยในปจจุบนัอยูในภาวะนาเปนหวงและบางเร่ืองกาํลังอยูในขัน้วิกฤติ
ซึง่สงผลกระทบตาง ๆ ไดแก การสญูเสยีสภาพปาไม   ตนนํา้  ลาํธาร การเกดิสภาพภูมอิากาศแปรปรวน ภาวะฝนแลง
และนํา้ทวมฉับพลัน ซึง่สวนหน่ึงเปนภัยธรรมชาติ แตสวนใหญเปนผลมาจากการกระทําของมนษุยทีม่จีาํนวนประชากร
เพ่ิมขึน้ตลอดเวลาทาํใหการขยายตัวของชมุชนเมอืงมากขึน้ ผลจากการพฒันาเกษตรกรรม อตุสาหกรรม การกอสราง
และการทองเท่ียวอยางรวดเร็ว ไดกอผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนเมืองและชุมชนในชนบท 
จังหวัดเชียงใหมมีปญหาดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกทําลาย การเกิดไฟปา ปญหานํ้าทวม 
ปญหาขยะ ภาวะมลพิษจากน้ําและอากาศพิษ จึงมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองใหความรู สรางจิตสํานึก เจตคติ 
ตลอดจนสงเสริมการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสิ่งแวดลอม เพราะผูเรียนเปนเยาวชนท่ีเปนกําลังสําคัญใน                
การพัฒนาและฟนฟูสิง่แวดลอมของทองถิน่ ของประเทศ และของโลก เพ่ือผลท่ีดตีอคุณภาพชีวติของคนในสังคมโลก 
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนถือเปนจุดเริ่มตนใกลตัวในการจัดกิจกรรมสําหรับผูเรียน
  การวิจยัคร้ังนี ้ผูวจิยัมคีวามสนใจในการจัดกจิกรรมเสรมิหลักสตูรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอมในโรงเรยีนประถม
ศึกษา เพื่อสรางและศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียนประถมศึกษา

วัตถุประสงค
  1. เพื่อสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
  2. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
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วิธีการวิจัย
  1. กลุมตัวอยาง
   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 
2554 จาํนวน 3 โรงเรยีน คอื (1) โรงเรยีนชลประทานผาแตก อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม (2) โรงเรียนวดัขะจาว 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และ (3) โรงเรียนวัดชางเคี่ยน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม                 
รวม 227 คน (ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ประชากรทั้งหมด 333 คน) (Hendel  อางถึงใน เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552, 
78) แตละโรงเรียนแยกจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของตน ประกอบดวย กลุมที่ 1 
เปนนักเรียนโรงเรียนชลประทานผาแตก อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม จํานวน 107 คน แบงเปนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 33 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 38 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
จํานวน 36 คน กลุมที่ 2 เปนนักเรียนโรงเรียนวัดขะจาว อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 80 คน            
แบงเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 4 จํานวน 26 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 25 คน และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 29 คน และกลุมที่ 3 เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดชางเค่ียน              
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม จํานวน 40 คน
  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน 2 ประเภทคือ
   2.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย ประกอบดวยกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ที่สรางขึ้นใหสอดคลองกับบริบทสิ่งแวดลอมของโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนชลประทานผาแตก โรงเรียนวัด
ขะจาว และ โรงเรียนวัดชางเคี่ยน  
   2.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 2 ฉบับ ประกอบดวย  
              ฉบับที่ 1 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแบบวัดที่ใชหลังการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะไดแก  (1) ทักษะการ
สังเกต (2) ทักษะการวัด (3) ทักษะการจําแนกประเภท (4) ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและ      
สเปสกับเวลา (5) ทักษะการคํานวณ  (6) ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (7) ทักษะการลงความเห็น
จากขอมูล และ (8) ทักษะการพยากรณ
              ฉบับท่ี 2 แบบวัดเจตคติตอส่ิงแวดลอม เปนแบบวัดท่ีใชหลังการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วทิยาศาสตรสิง่แวดลอม วดัเจตคตติอสิง่แวดลอม 4 ระดบั ไดแก (1) ระดบัการรบัรู (2) ระดบัการตอบสนอง (3) ระดบั
การเห็นคุณคา และ (4) ระดับการจัดระบบ
  3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
   3.1 กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
             3.1.1  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติที่มีตอสิ่งแวดลอม 
    3.1.2  กําหนดจุดประสงคและสวนประกอบของกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
ไดแก ลักษณะของกิจกรรม อุปกรณ สื่อการทํากิจกรรม เวลาที่ใช
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    3.1.3 สาํรวจสิง่แวดลอมในโรงเรยีน ไดแก สภาพทัว่ไปภายในบริเวณโรงเรยีนและพ้ืนทีร่อบโรงเรยีน 
สํารวจวามีสิ่งแวดลอมใดที่นาสนใจในการจัดกิจกรรมโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน พรอม
ทั้งกําหนดบริเวณที่จะใชเปนแหลงศึกษาภาคสนาม
    3.1.4 กาํหนดกิจกรรมใหตรงกับสิง่แวดลอมทีจ่ะใหนักเรียนเรียนรูโดยสรางกิจกรรมใหสอดคลอง
กับจุดประสงคโดยใชฐานสิ่งแวดลอมและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ
    3.1.5  สรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมที่สงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและเจตคติตอสิ่งแวดลอม เนนใหผูเรียนไดคิด ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง จํานวน 5 กิจกรรมหลัก 
ทั้งหมด 14 กิจกรรมยอย 
    3.1.6  รวมกับครูวิทยาศาสตรของแตละโรงเรียนพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรม รูปแบบ
กจิกรรม ลาํดับข้ันตอนการทํากิจกรรม ความถกูตองของภาษา และปรบัปรุงใหเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนแตละ
โรงเรียน 
    3.1.7 นํากิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมที่สงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรและเจตคตติอสิง่แวดลอม ไปดาํเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสตูรจากผูเชีย่วชาญจํานวน 
2 ทาน
    3.1.8  นาํกิจกรรมเสริมหลกัสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมไปทดลองใหนกัเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เปนโรงเรียนกลุมตัวอยางชั้นละ 1 คน ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรสิ่งแวดลอม 
    3.1.9  สังเกตการทํากิจกรรม และสอบถามความเขาใจที่มีตอการทํากิจกรรมของนักเรียน
    3.1.10 ปรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เพื่อใหเขาใจงายและเหมาะสม
กับบริบทของนักเรียนแตละโรงเรียน 
   3.2  แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดดําเนินการสราง ดังนี้
    3.2.1  ศึกษา วิเคราะหทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในบริบทของสิ่งแวดลอมโดยยึดตาม
แนวสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ
    3.2.2 สรางแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแตละทักษะ ที่มีลักษณะเปนแบบ
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 35 ขอ
    3.2.3 นําแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปดําเนินการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบวัด ความครอบคลุมเนื้อหา จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน และทําการปรับปรุงแกไข
    3.2.4  นาํแบบวัดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปทดลองใหนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่4  
ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดชางเคี่ยน ชั้นละ 1 คน อานเพื่อตรวจสอบความเขาใจในขอคําถามและคําตอบ 
และทําการปรับปรุงแกไข
    3.2.5 นําแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนวัดชางเคี่ยน 
จาํนวน 106 คน ประกอบดวยนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 จาํนวน 44 คน และ ชัน้ประถมศกึษาปที ่6 จาํนวน 62 คน 
    3.2.6 นําแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปดําเนินการหาความยากงาย คาอํานาจ
จําแนก โดยใชเทคนิค 27% แลวคัดเลือกขอสอบไวจํานวน 30 ขอ มีความยากงาย ระหวาง 0.24 ถึง 0.78 และคา
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อํานาจจําแนก ระหวาง 0.26 ถึง 0.71 
    3.2.7  นําขอสอบจํานวน 30 ขอมาหาความเชื่อมั่นโดยใชวิธี KR-20 ไดความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.72
    3.2.8 ปรับปรุงแกไขและจัดทําเปนฉบับสมบูรณ
   3.3 แบบวัดเจตคติตอสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการสราง ดังนี้
    3.3.1 ศึกษาแบบวัดจิตสํานึกตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของ อรุณี แสงเพ็ญ (2537) 
จากการวิจยัเรือ่ง การสรางแบบวดัจิตสํานึกตอทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 6  
ที่มีความเชื่อมั่นรอยละ 94.13 ถึง 94.65 
    3.3.2 คัดเลือกแบบวัดจิตสํานึกตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ของ อรุณี แสงเพ็ญ                    
จาก 60 ขอ ไดจํานวน 20 ขอ แลวนํามาปรับชื่อและสถานการณใหเปนเรื่องใกลตัวนักเรียน เปนแบบวัดประมาณคา 
4 ระดับ ไดแก (1) ระดับการรับรู (2) ระดับการตอบสนอง (3) ระดับการเห็นคุณคา และ (4) ระดับการจัดระบบ
    3.3.3 นําแบบวัดเจตคติตอสิ่งแวดลอมไปดําเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา                     
ความถูกตองของภาษา จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 
    3.3.4 ปรับปรุงคําถามตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา เพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น และจัดทําเปนฉบับสมบูรณ
   3.4 การดําเนินการวิจัย
    3.4.1  ประชุมครูวิทยาศาสตรแตละโรงเรียน เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม แนวทางการจัดกิจกรรม การเตรียมนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
    3.4.2  ครวูทิยาศาสตรแตละโรงเรยีนดําเนนิการจัดกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม
ในโรงเรียน
    3.4.3 หลังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและเจตคติตอสิ่งแวดลอมของนักเรียน
   3.5  การวิเคราะหขอมูล
    3.5.1  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แลวเทียบเกณฑการผาน 70%
    3.5.2 เจตคตติอส่ิงแวดลอม โดยการแจกแจงความถ่ี อธิบายแนวโนมเขาสูสวนกลางดวยคาเฉล่ีย
เลขคณิต กําหนดเกณฑการแปลความหมายขอมูลจากแบบวัดเจตคติตอสิ่งแวดลอม ดังนี้
                       ระดับ  1 การรับรู   มีคานํ้าหนักคะแนน  1  คะแนน
                       ระดับ  2 การตอบสนอง  มีคานํ้าหนักคะแนน  2  คะแนน 
                       ระดับ  3 การเห็นคุณคา  มีคานํ้าหนักคะแนน  3  คะแนน 
                       ระดับ  4 การจัดระบบ  มีคานํ้าหนักคะแนน  4  คะแนน



 »‚·Õè 7 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

61

ผลการวิจัย
  1. ตอนที่ 1  ผลการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา
       ผลการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ไดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วทิยาศาสตรสิง่แวดลอมในโรงเรยีน 5 กจิกรรมหลกั รวมท้ังหมด 14 กจิกรรมยอย ในแตละกิจกรรมยอยมคีวามสัมพนัธ
กับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตั้งแต 4 ถึง 8 ทักษะ ดังนี้ 
   1.1 กิจกรรมที่ 1  รอบรั้วโรงเรียน  เวลา 2 ชั่วโมง  ประกอบดวย
           กิจกรรม 1.1 แผนผังโรงเรียน สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการหาความสัมพันธ
ระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการคํานวณ และทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
    กิจกรรม 1.2   แผนที่ตนไม สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ และทักษะ
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
   1.2  กิจกรรมที่ 2   การวัดแสนสนุก  เวลา 2 ชั่วโมง  ประกอบดวย      
    กิจกรรม 2.1 รอนและเย็น สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ และทักษะ
การลงความเห็นจากขอมูล
    กิจกรรม 2.2 รอบเอวตนไม สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะจําแนกประเภททักษะ
การคํานวณ และทักษะการพยากรณ   
          กิจกรรม 2.3 ความยาวของสิ่งที่ชอบ สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจัดกระทํา
และสื่อความหมายขอมูล และทักษะการลงความเห็นจากขอมูล
   1.3  กิจกรรมที่ 3 พรรณไมนารู เวลา 3 ชั่วโมง ประกอบดวย       
          กิจกรรม 3.1  ดอกไมแสนสวย สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะ                   
การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา และทักษะการลงความเห็นจากขอมูล
    กิจกรรม 3.2 ใบไมนารู  สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหา                
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูลและทักษะ       
การลงความเห็นจากขอมูล
    กิจกรรม 3.3  เปลือกไมใบไม สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหา  
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา และทักษะการลงความเห็นจากขอมูล
    กิจกรรม 3.4 เงามหัศจรรย สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหา      
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการคํานวณ ทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมาย
ขอมูล และ ทักษะการพยากรณ
   1.4 กิจกรรมที่ 4 สิ่งมีชีวิตรอบตัว เวลา 3 ชั่วโมง ประกอบดวย       
    กิจกรรม 4.1 พื้นท่ีชีวิต สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจําแนกประเภททักษะ   
การคํานวณ และทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
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    กิจกรรม 4.2 สัตวหนาดิน สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหา          
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการพยากรณ
            กิจกรรม 4.3  สัตวรอบตัว สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหา         
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา และทักษะการลงความเห็นจากขอมูล
   1.5 กิจกรรมที่ 5  มหัศจรรยของนํ้า  เวลา 2 ชั่วโมง  ประกอบดวย    
           กิจกรรม 5.1 นํ้าแหงชีวิต สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจําแนกประเภท           
ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการคํานวณ ทักษะการจัดกระทําและ       
สื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการพยากรณ
           กิจกรรม 5.2 สืบจากนํ้า สงเสริมทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการจัดกระทํา
และสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการพยากรณ
  2.  ตอนที่ 2   ผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
   2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
                 จากการวัดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปที ่4 ถงึชัน้ประถมศึกษา
ปที่ 6 จําแนกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 8 ทักษะ ดังตารางที่ 1

ตารางที่  1    
คะแนนเฉลี่ยและรอยละคะแนนเฉลี่ยของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จําแนกตามทักษะ

1. การสังเกต          4     3.07  0.64      76.75  ผาน
2. การวัด           4     3.25  0.92      81.25  ผาน
3. การจําแนกประเภท        4     3.01  0.76     75.25  ผาน
4. การหาความสัมพันธระหวาง    4     2.95  0.68      73.75  ผาน
    สเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา    
5. การคํานวณ          4     2.85   0.73      71.25  ผาน
6. การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  4     3.00  0.73      75.00  ผาน
7. การลงความเห็นจากขอมูล      3     2.29  0.78      76.33  ผาน
8. การพยากรณ          3     2.21  0.79         73.67  ผาน

  จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวานักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับ
นกัเรียนประถมศึกษา มรีอยละคะแนนเฉล่ียของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทกุทักษะสูงกวาเกณฑการผาน 
(70%) ทักษะที่นักเรียนมีรอยละคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะการวัด (รอยละ 81.25) รองลงมา คือ ทักษะการสังเกต 
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การลงความเห็นจากขอมูล การจําแนกประเภท ตามลําดับ
   2.2  เจตคติตอสิ่งแวดลอม
                จากแบบวัดเจตคติจํานวน 20 ขอ ซึ่งแตละขอแสดงระดับเจตคติ 4 ระดับ ระดับเจตคติของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอสิ่งแวดลอม ดังตารางที่ 2

ตารางที่  2    
จํานวนและรอยละของคําตอบแบบวัดเจตคติตอสิ่งแวดลอม จําแนกตามระดับชั้น 

    ป. 4     1,980 (99)    368  18.59     423     21.36     544     27.46   645   32.59
    ป. 5     1,260 (63)    240  19.04     254     20.16     369     29.29   397   31.51
    ป. 6     1,300 (65)    240  18.46     281     21.62     334     25.69   445   34.23

     ชั้น       คําตอบ      ระดับ 1         ระดับ 2   ระดับ 3        ระดับ 4
                ทั้งหมด    จํานวน    รอยละ  จํานวน   รอยละ จํานวน   รอยละ    จํานวน รอยละ
                  (คน) 

  จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวานักเรียนช้ันประถมศึกษาทุกช้ัน มีเจตคติตอส่ิงแวดลอมอยูในระดับการจัด
ระบบมากเปนอันดับ 1 (รอยละ 32.59, 31.51 และ 34.23) รองลงมาคือ ระดับการเห็นคุณคา ระดับการตอบสนอง 
และระดับการรับรู ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  จากผลการวิจัยท่ีไดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 5 กิจกรรมหลัก                  
รวมทั้งหมด14 กิจกรรมยอย แตละกิจกรรมยอยมีความสัมพันธกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตั้งแต 4         
ถงึ 8 ทกัษะ ผูวจิยัดําเนินการสรางกิจกรรมเสรมิหลกัสูตรวทิยาศาสตรสิง่แวดลอมอยางมรีะบบ   เริม่จาก (1) วเิคราะห
จดุประสงคและสวนประกอบของกิจกรรมเสรมิหลักสตูรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม ทีม่คีวามเก่ียวของสัมพนัธกบัทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขัน้พ้ืนฐาน 8 ทกัษะ และเจตคติตอส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนการมุงเนนท่ีจะพัฒนาใหผูเรียน
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรซึ่งเปนทักษะการคิด หรือกระบวนการแกปญหา (สุวัฒก  นิยมคา, 2531, 164) 
ทีเ่ปนวิธกีารใชแกปญหาตาง ๆ  ทีเ่กิดข้ึนผานการปฏิบตัแิละฝกฝนความคิดอยางมรีะบบ (วรรณทิพา รอดแรงคา และ 
พิมพันธ เดชะคุปต, 2542, 3) เกิดจิตสํานึก ความรูสึก ทัศนคติ ประสบการณ ความชํานาญ และการมีสวนรวมใน
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม จิตสํานึกจะทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกหวงใยตอส่ิงแวดลอม เกิดความ
ตระหนัก และคานิยมดานส่ิงแวดลอม ความชํานาญและประสบการณ จะชวยใหผูเรียนประพฤติในส่ิงท่ีเปนผลดี       
ตอสิ่งแวดลอม และทําใหผูเรียนไดมีโอกาสมีสวนรวมในกิจกรรมแกไขปรับปรุงและปกปองส่ิงแวดลอม เพ่ือเปน        
การปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดีที่จําเปนในการดํารงชีวิตที่เอื้อตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมในอนาคต (ปยะพงษ                 
สุริยะพรหม, 2546) (2) สํารวจ วิเคราะห สิ่งแวดลอมในโรงเรียน เพื่อกําหนดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดคิด มีสวนรวม
ในการทํากิจกรรม ไดลงมือปฏิบตักิจิกรรมดวยตนเอง ซึง่สอดคลองกับ ทศินา แขมมณ ี (2542, 4 และ 41) ในการออกแบบ
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยใชโมเดลซิปปาที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง 
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ไดแก แนวคิดการสรางสรรคความรู แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุมและการเรียนแบบรวมมือ และแนวคิดเกี่ยวกับ      
การเรียนรูแบบกระบวนการ สอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางที่เนนใหผูเรียน
สรางความรูดวยตนเอง มีปฏิสัมพันธตอกัน เรียนรูจากการแลกเปล่ียนขอมูลความคิดประสบการณแกกันและกัน       
มีบทบาท มีสวนรวมในการเรียนรูมากที่สุด และสอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2548, 133-134) ที่กลาวถึงหลักการ
จดัการเรียนรูตามสภาพจริงวาการเรียนรูเรือ่งใด ๆ  กย็อมมคีวามสัมพนัธกบับรบิทของเร่ืองนัน้ ๆ  การเรียนรูโดยคาํนงึ
ถงึบรบิทแวดลอมเปนการเรยีนรูท่ีสมัพันธกบัความจรงิจึงสามารถนาํไปใชในชวีติประจาํวันได (3) สรางกจิกรรมเสรมิ
หลักสูตรใหสอดคลองกับจุดประสงคโดยใชฐานส่ิงแวดลอมในบริบทของโรงเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ ดังที่ประคอง ฤกษวันเพ็ญ (2545, 2) และ เกษม จันทรแกว (2544, 8-16) แสดงให
เห็นวาในการศึกษาส่ิงแวดลอมน้ัน จําเปนตองทําความเขาใจลักษณะของส่ิงแวดลอมและมุมมองของจุดประสงค     
ที่จะนํามาเก่ียวของตอการศึกษา ซึ่งจะสงผลตอความตระหนัก ความเขาใจ ความรับผิดชอบ ตลอดจนมีแรงจูงใจ      
ที่จะมีสวนรวมในการปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม มีความรูสึกรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมตาม
คณุสมบตัขิองบคุคลตอส่ิงแวดลอม (UNESCO, 1976)  (4) ดาํเนินการพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรม รปูแบบ
กจิกรรมรวมกับครูวิทยาศาสตรของแตละโรงเรียน ปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมใหเหมาะ
สมกบับรบิทของนกัเรียนแตละโรงเรยีน ซึง่การทํากจิกรรมรวมกบัครใูนการวางแผนงานกอนนาํไปปฏิบตั ิและเนนการ
มปีฏสิมัพนัธทีด่กีบัครูเพ่ือความรวมมือในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแกผูเรยีนน้ัน สอดคลองกับ
กระบวนการทํางานที่เนนการรวมใจ รวมคิด และรวมมือ (กรมวิชาการ, 2542, 52) และ (5) ดําเนินการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของหลักสูตรจากผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตร ซึ่งใหขอเสนอแนะในการนําไปใชกับนักเรียนที่เรียนรู
ชาโดยใหเพื่อนชวยดูแลในลักษณะของพี่เลี้ยง แลวนําไปทดลองกับนักเรียนที่เปนโรงเรียนกลุมตัวอยางชั้นละ 1 คน 
เพื่อสังเกตพฤติกรรมและความเขาใจของนักเรียนที่มีตอการทํากิจกรรม แลวนํากิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมมาปรับใหเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนแตละโรงเรียน ผลจากการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วทิยาศาสตรสิง่แวดลอมท่ีมคีวามสอดคลองกับบริบทแตละโรงเรยีน เม่ือครูนาํกิจกรรมไปจดัใหแกนกัเรียนแลวทําให
นักเรียนไดคิด วางแผน ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม และมีโอกาสไดฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรผานกิจกรรมสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
  2.  จากผลการวิจยัทีพ่บวา นกัเรยีนมรีอยละคะแนนเฉล่ียของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทกุทกัษะ
สูงกวาเกณฑการผาน (70%) ทักษะที่นักเรียนมีรอยละคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะการวัด รองลงมาคือ ทักษะการ
สงัเกต นัน้ แสดงใหเห็นวากิจกรรมเสรมิหลักสตูรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอมชวยสงเสรมิใหนกัเรียนมีทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร ซึง่เปนผลมาจากกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรดังกลาวท่ีแตละกิจกรรมยอยไดสงเสรมิใหนกัเรียนมีโอกาส
คิด ไดวางแผน ลงมือฝกทักษะตาง ๆ  ดวยตนเอง ทั้งทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะ
การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการคํานวณ ทักษะการจัดกระทําและส่ือ           
ความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการพยากรณ อยางตอเนื่อง การที่นักเรียนไดลงมือ
ปฏิบตัจินเกิดทักษะดังกลาว สอดคลองกบัหลกัการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Context) ของ ราเชน มศีรี (2544, 
39-40) ที่สรุปวา การออกแบบการเรียนรูโดยการนําเสนอเปนกรณีศึกษายอย (Mini-Case Study) ที่เปนการเรียนรู
ในสถานการณตาง ๆ ที่ผูเรียนพบเห็นในชีวิตจริง ผูเรียนจะสามารถบูรณาการความรูใหมกับความรูเดิมเขาดวยกัน 



 »‚·Õè 7 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

65

และสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของตนได อยางตอเนื่อง
  จากผลการวิจยัท่ีพบวา นกัเรียนมีเจตคตติอสิง่แวดลอมอยูในระดบัการจดัระบบมากเปนอนัดบั 1 รองลงมา
คอื ระดบัการเหน็คณุคา ระดับการตอบสนอง และระดับการรบัรูนัน้ แสดงใหเหน็วากจิกรรมเสรมิหลักสูตรวทิยาศาสตร
ที่มุงเนนใหนักเรียนไดสัมผัสส่ิงแวดลอมในโรงเรียนดวยตนเองน้ัน นักเรียนไดมีสวนรวมในการคิด การลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง ไดรับประสบการณตรงจากการสัมผัสธรรมชาติของสิ่งแวดลอมใกลตัว ทําใหนักเรียนรูสึกวาการเรียนรู
จากส่ิงแวดลอมรอบตวัเปนเร่ืองท่ีงาย สนุก นาสนใจ   จงึเกิดความซาบซึง้ตอส่ิงแวดลอมและคานิยมความรบัผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอม

สรุป
  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 5 กิจกรรมหลัก     
รวม 14 กิจกรรมยอย ในแตละกิจกรรมยอยมีความสัมพันธกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตั้งแต 4 ถึง 8 
ทักษะ ซึ่งผูวิจัยดําเนินการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางมีระบบ โดยเริ่มจากการวิเคราะหจุดประสงคและสวน
ประกอบของกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเก่ียวของสัมพันธกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 8 ทักษะ 
และเจคติตอส่ิงแวดลอม การสํารวจ วิเคราะห สิ่งแวดลอมในโรงเรียนเพ่ือกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนไดคิด และมี       
สวนรวมในการทํากิจกรรม ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  รวมทั้งการสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคลองกับบริบท
ของโรงเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ การพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรม
รวมกับครูวิทยาศาสตรของแตละโรงเรียน ตลอดจนการตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรจากผูเชี่ยวชาญ            
ซึ่งใหขอเสนอแนะในการนําไปใชกับนักเรียนท่ีเรียนรูชาโดยใหเพ่ือนชวยดูแลในลักษณะพ่ีเล้ียง ในดานผลการจัด
กจิกรรมทีม่ตีอนกัเรยีน พบวา นกัเรยีนมรีอยละคะแนนเฉลีย่ของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทกุทกัษะสงูกวา
เกณฑการผาน (70 %)  และนักเรียนมีเจตคติตอสิ่งแวดลอมอยูในระดับการจัดระบบมากเปนอันดับ 1 รองลงมาคือ 
ระดับการเห็นคุณคา ระดับการตอบสนอง และระดับการรับรูซึ่งแสดงใหเห็นวากิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร     
ที่มุงเนนใหนักเรียนไดสัมผัสส่ิงแวดลอมในโรงเรียนดวยตนเอง นักเรียนมีสวนรวมในการคิด และลงมือปฏิบัติ              
ดวยตนเอง ไดรับประสบการณจากการสัมผัสธรรมชาติ ทําใหนักเรียนรูสึกวาการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมรอบตัวเปน
เร่ืองท่ีงาย สนุก นาสนใจ ดังนั้น หากครูวิทยาศาสตรในโรงเรียนตาง ๆ ที่สนใจการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สามารถนําผลการวิจัยน้ีไปปรับใหเหมาะสมกับบริบทส่ิงแวดลอมของโรงเรียนตนได             
และหากมีการวิจัยเก่ียวประเด็นน้ีในครั้งตอไป ควรมีการออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม    
ในโรงเรียนในการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะ
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การสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
เพื่อการจัดการความรูดานการบริหารงานระหวางสถาบันอุดมศึกษา

The Synthesis and Electronic Data Information for Knowledge Service Management
of Educational Administration between Higher Education Institutions

อดิเรก เยาววงค*

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลัลภ พริยิะสรุวงศ**

บทคัดยอ
  การวิจยัคร้ังน้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนกิส เพ่ือการจดัการความรู ดานการบริหารงาน 
ระหวางสถาบันอุดมศึกษา และสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการจัดการความรู
ดานการบริหารงาน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา กลุมขอมูลที่นํามาสังเคราะหองคประกอบ ไดแก 1) แนวคิดการจัด
ทาํขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาต ิ 2) แนวคดิภารกจิของผูบริหารสถานศกึษา และ  3) แนวคดิการบริหารงาน
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา เครื่องมือที่ใชในการสังเคราะหขอมูลไดแก 1) แบบสํารวจขอมูล เพื่อสังเคราะห
ขอมลู ประกอบดวย กลุมขอมลู โครงสรางขอมลู รายการขอมลู และ 2) แบบสรปุขอมลูเพ่ือการสงัเคราะหองคประกอบ
และขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ดานการบริหารงานระหวางสถาบันอุดมศึกษา สวนข้ันตอนการสังเคราะห         
องคประกอบใชทฤษฏีของ Harris Martin Cooper ไดแก 1) กําหนดคําถามและเงื่อนไขการเลือกพิจารณารายงาน
วิจัย 2) การรวบรวมขอมูล 3) การประเมินคุณภาพของขอมูล  4) ผลการวิเคราะหขอมูล และ 5) สรุปผลการวิจัย สถิติ
ที่ใชในการสังเคราะหขอมูลคือ คาความถี่และรอยละ ผลการสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อการจัดการความรู ดานการบริหารงาน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา พบวามีองคประกอบ 6 ดาน 
ไดแก 1) องคประกอบดานการบริหารงานนักศึกษา  2) องคประกอบดานการบริหารงานบุคลากร 3) องคประกอบ
ดานการบริหารงานวิชาการ 4) องคประกอบดานการบริหารงานสถานศกึษา 5) องคประกอบดานการบริหารโครงการ 

และ 6) องคประกอบดานการบริหารงานทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน

คําสําคัญ 
  การสังเคราะหองคประกอบ    ขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส    การบริหารงาน  สถาบันอุดมศึกษา

* นกัศึกษาหลักสูตรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม มหาวทิยาลัย  
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
** ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (อาจารยที่ปรึกษาหลัก)
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Abstract
  The Synthesis and Electronic Data Information for Knowledge Service Management of Educational 
Administration between Higher Education Institutions to the purposes was 1) To study Electronic Data 
Information for Knowledge Service Management of Educational Administration between Higher Education 
Institutions 2) To synthesis and Electronic Data Information for Knowledge Service Management of      
Educational Administration between Higher Education Institutions. The information for research was 1) 
The National Education Information System (NEIS) 2) Mission of Higher Education 3. The Educational 
Administration. The Synthesis tool was 1) The survey document for synthesis was data Instruction,                
list data and data source 2) The summary of Synthesis Electronic Data Information for Knowledge Service 
Management of Educational Administration between Higher Education Institutions. The step of Synthesis 
usage Harris Cooper Theory was 1) Formulating the Problem 2) Gathering Information from Studies  3) 
Evaluating the Quality of Studies  4) Interpreting the evidence 5) Presenting the Results. The data were 
analyzed by using percentage and frequency.  The analysis revealed as following: there are 6 components 
were 1) Academic Management   2) Student Management 3) Human Resource Management 4) Academy 
Management 5) Project Management 6) Resource and Infrastructure Management.

Keywords
  Model Synthesis, Electronic Data Information, Educational Administration, Higher Education     
Institutions

บทนํา
  สถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)           
จัดระบบการศึกษาในระดับปริญญา ซึ่งมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการดานการศึกษา (สํานัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ซึ่งในแตละหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีมาตรฐานขอมูลสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสที่จัดทําขึ้นภายในสําหรับรับ-สงขอมูลสารสนเทศในหนวยงานตนเอง สวนการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
สถาบันอุดมศึกษานิยมใชการรับ-สงขอมูลในรูปแบบอื่นๆ เชน แฟกซเอกสาร ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
สาเหตุเน่ืองจากในแตละสถาบันอุดมศึกษา มกีารพัฒนาฐานขอมูลและมีนโยบายท่ีแตกตางกัน  รวมท้ังมีการใชรหัส
อางองิขอมลูทีแ่ตกตางกนั ตลอดจนมีรปูแบบขอมลูและชนดิของขอมลูทีแ่ตกตางกนั (สาํนักปลดักระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร, 2553)  นอกจากน้ียังมีสาเหตุมาจากขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสมีอยูจํานวนมาก 
ทาํใหไมทราบถึงความตองการขอมูลท่ีตองการแลกเปลีย่นขอมูลท่ีแทจริง และไมสามารถตดิตามขอมูลท่ีแลกเปลีย่น
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาได  
  การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สําคัญอยางหนึ่ง คือ การวางแผนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกหนวยงาน และยังตองทําหนาที่ในการตัดสินใจ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว นอกจากนี้
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การบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษายังตองมีการบริหารงานตามปจจัยพื้นฐานเชน คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ    
รวมถึงขอมูลสารสนเทศที่เปนสวนสําคัญอีกประการหน่ึงที่ผูบริหารหรือผูมีสวนเกี่ยวของตองนํามาใชในการกําหนด
ยุทธศาสตร นโยบายในการบริหารงาน เปนตน (จอมพงศ มงคลวนชิ, 2555)
  การสังเคราะหองคประกอบของขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเผยแพรบนเครือ
ขายอินเทอรเน็ต ซึง่เปรยีบเสมือนฐานขอมูลความรูขนาดใหญ ทีม่ขีอมูลสารสนเทศจํานวนมากและขอมูลมีลักษณะ
ทั้งแบบเปนโครงสรางและไมเปนโครงสราง การจัดหมวดหมูของขอมูลสารสนเทศจึงเปนส่ิงสําคัญเพ่ือใหไดขอมูล      
ทีจ่าํเปนตอการแลกเปล่ียนขอมลูความรูระหวางสถาบันอดุมศกึษา ซึง่จะชวยใหเกิดการพฒันาดานการเรียนการสอน 
และขอมูลสารสนเทศสามารถนํามาใชในการตัดสินใจของผูบริหารใหมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถาบันอุดมศึกษายังเปนการสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาเกิด
การเรียนรูตลอดชีวติ ซึง่เปนยุทธศาสตรสาํคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาซ่ึงสอดคลองกับสรุปสาระสําคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ที่กลาวถึงการพัฒนาประเทศใหอยูบนฐาน    
ความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  จากความเปนมาดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศ
อเิล็กทรอนกิส เพือ่การจดัการความรูดานการบริหารงานระหวางสถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ใหไดขอมลูตรงความตองการ
ของผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สามารถแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจําเปนอยางย่ิงตอการพัฒนาการเรียนการสอน  การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองคกร  
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพการทํางาน และเปนตนแบบในการพัฒนารูปแบบขอมูลสารสนเทศในสถาบันการศึกษา             
แหงอื่นๆ ตอไป

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือศึกษาขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการจัดการความรูดานการบริหารงานระหวางสถาบัน
อุดมศึกษา            
  2. เพ่ือสงัเคราะหองคประกอบและขอมลูสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการจัดการความรูดานการบริหารงาน 
ระหวางสถาบันอุดมศึกษา

ตัวแปรที่ตองการศึกษา
  1. ตัวแปรตน คือ ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ขอมูลภารกิจผูบริหารสถานศึกษา และขอมูลบริหารงาน
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา        
  2. ตัวแปรตาม คือ ผลการสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการจัดการ        
ความรู ดานการบริหารงาน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา

ขอบเขตการวิจัย
  การสังเคราะหองคประกอบในการวิจยัคร้ังนี ้ผูวจิยัตองการทราบถึงรปูแบบขอมลูสารสนเทศอิเลก็ทรอนกิส 
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ดานการบริหารงาน ที่สามารถนําขอมูลมาแลกเปลี่ยนระหวางสถาบันอุดมศึกษา โดยทําการเลือกกลุมตัวอยาง        
จากรายงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (MIS) ของสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณาจากรายงานขอมูล
สารสนเทศผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต จํานวน 15 สถาบันอุดมศึกษาดังตอไปนี้ 1) สถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่
ภาคเหนือ จํานวน 2 แหง 2) สถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคกลาง จํานวน 6 แหง 3) สถาบันอุดมศึกษาในเขต
พืน้ท่ีภาคใต จาํนวน 3 แหง 4) สถาบันอุดมศกึษาในเขตพืน้ท่ีภาคตะวันออก จาํนวน 1 แหง และ 5) สถาบนัอุดมศกึษา
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 3 แหง

กรอบแนวคิดในการวิจัย          
  ผูวจิยัใชกรอบแนวคิดในการวิจยัประกอบดวย ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ (สาํนักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2553) ขอมูลการบริหารการศึกษา (Smith, 1982) และขอมูลการบริหารภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
(Knowles, 1970) ดังภาพที่ 1

  ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
                  เพื่อการจัดการความรู ดานการบริหารงาน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา

วิธีดําเนินงานวิจัย
  การวิจัยในครั้งนี้เปนงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสํารวจเพ่ือสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการจัดการความรู                      
ดานการบริหารงานระหวางสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการปรับปรุงจากอาจารยที่ปรึกษา จากนั้นจึงทําการสังเคราะห
ขอมูลจากรายงานสารสนเทศ (MIS) จากกลุมตัวอยาง โดยแบงการวิจัยออกเปน 3 ขั้นตอนดังตอไปนี้
  1.  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฏีและขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ดังตอไปนี้
       1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากขอมูลการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา ไดแกขอมูล
ดานปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ขอมูลดานการเรียนการสอน ขอมูลดานงานวิจัย ขอมูลบริการวิชาการ ขอมูลหนาที่
ของผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 
 

( ,2553) 
 

(Smith, 1982) 
 

(Knowles, 1970) 

  
  

  
  

 (Cooper, 2009) 
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       1.2  ศกึษาขอมลูจากการสืบคนรายงานขอมลูสารสนเทศ (MIS) ดานการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา
   1.3   ศึกษาขั้นตอนการสังเคราะหงานวิจัยจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
  2. ขั้นตอนท่ี 2 การกําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ดังตอไปน้ี
   2.1  กาํหนดกรอบแนวคดิในการวิจยัของการสงัเคราะหขอมลูสารสนเทศอิเลก็ทรอนกิสดานการบริหารงาน
   2.2  กําหนดขอบเขตขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพื่อจัดหมวดหมูขอมูล โดยใชแนวคิดการจัดทํา
ขอมลูสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาต ิ(สาํนักปลดักระทรวงศึกษาธกิาร, 2553) ขอมลูการบรหิารการศกึษา (Smith, 
1982) และขอมูลการบริหารภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา (Knowles, 1970) เพื่อนํามาจัดกลุมขอมูล สามารถสรุป
ได 13 กลุมขอมูล ดังตอไปนี้ 1) ขอมูลนักศึกษา  2) ขอมูลบุคลากร  3) ขอมูลหลักสูตร 4) ขอมูลการเรียนรู   5) ขอมูล
สถานศึกษา  6) ขอมลูสนับสนุนการศึกษา   7) ขอมลูงานวิชาการ   8) ขอมลูงานบุคคล    9) ขอมลูงานกิจการนักศึกษา     
10) ขอมลูงานการเงิน  11) ขอมลูงานอาคารสถานที ่ 12) ขอมลูงานสรางความสัมพนัธชมุชน  และ 13) ขอมลูงานธุรการ 
  3.  ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนารูปแบบองคประกอบและขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการ
จัดการเรียนรู ดานการบริหารงานระหวางสถาบันอุดมศึกษา ดังตอไปนี้
    3.1  การสังเคราะหขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยใชแนวคิดการสังเคราะหงานวิจัยของ Harris 
Martin Cooper ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ  1) กําหนดคําถามและเง่ือนไขการเลือกพิจารณารายงานวิจัย  2)      
การรวบรวมขอมูล 3) การประเมินคุณภาพของขอมูล  4) ผลการวิเคราะหขอมูล และ 5) สรุปผลการวิจัย มาปรับใช
เพ่ือใหสอดคลองกับงานวิจยัในคร้ังน้ีโดยพิจารณาความสมัพันธของรายงานขอมูลสารสนเทศ  (MIS) ดานการบริหาร
งานสถาบันอุดมศึกษากับกลุมขอมูลดานการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา 
   3.2  การสรางรูปแบบองคประกอบจากการสังเคราะหขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  1. แบบสํารวจเพื่อสังเคราะหองคประกอบ กลุมขอมูล โครงสรางขอมูล และรายการขอมูล โดยลักษณะ    
แบบสํารวจเปนแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 64 ขอ
  2. แบบสรุปขอมูลเพ่ือการสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการจัดการ       
ความรู ดานการบริหารงาน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา

การวิเคราะหขอมูล
  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจขอมูลสารสนเทศดวยคาความถี่และรอยละโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
  1. การสรางความสัมพันธของกลุมขอมูล เพื่อสังเคราะหขอมูลที่มีความสัมพันธกัน และสรุปจํานวนความถี่
ของแตละกลุมขอมูล 
  2. การสังเคราะหขอมูลใชเทคนิคการแจงนับจําแนกขอมูลตามกลุมขอมูลโดยใชคาสถิติความถี่และรอยละ
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ผลการวิจัย
  1. องคประกอบขอมูลสารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส เพือ่การจดัการความรู ดานการบรหิารงาน ระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา พบวามีองคประกอบ 6 ดาน โดยพิจารณาความถี่ที่ใกลเคียงกัน ดังภาพที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

    ภาพที่ 2 :  รูปแบบองคประกอบและขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพื่อการจัดการเรียนรู 
          ดานการบริหารงาน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา

  2. ผลการสังเคราะหขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพื่อการจัดการความรูดานการบริหารงาน 
ระหวางสถาบันอุดมศึกษา ในแตละดานพบวา
      2.1  ดานการบริหารงานวิชาการ (Academic Management) เปนการดาํเนินงานทีเ่ก่ียวของกับการเรียน
การสอน ประกอบดวย 11 ขอมูล ไดแก ขอมูลหลักสูตร ขอมูลการวัดผลประเมินผล ขอมูลตารางเรียน ขอมูลแผนการ
สอน ขอมลูการลงทะเบยีนเรียน ขอมลูการวิจยั ขอมลูการรบันกัศกึษา ขอมูลสือ่การเรยีนการสอน ขอมูลแหลงเรียนรู 
ขอมูลกิจกรรมวิชาการแตละภาคการศึกษา ขอมูลแผนการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา

    2.2  ดานการบริหารงานนักศกึษา (Student Management) เปนการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับนกัศกึษา 
ประกอบดวย 10 ขอมูล ไดแก ขอมูลประวัตนิกัศึกษา ขอมูลกิจกรรมนกัศึกษาแตละภาคเรียน ขอมูลจํานวนนักศึกษา
จําแนกตามสาขาวิชา/คณะ ขอมูลบัณฑิตสําเร็จการศึกษา ขอมูลบัณฑิตมีงานทํา ขอมูลแนะแนวการศึกษา ขอมูล
ทุนการศึกษา ขอมูลการไดรับรางวัล/เกียรติบัตร ขอมูลการประกันอุบัติเหตุ และขอมูลระเบียบวินัยนักศึกษา 
   2.3  ดานการบริหารงานบุคลากร (Human Resource Management) เปนการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
กับบุคลากร ประกอบดวย 13 ขอมูล ไดแก ขอมูลประวัติบุคลากร ขอมูลอัตรากําลัง ขอมูลการลาศึกษาตอ ขอมูล
บุคลากรคุณวุฒิปริญญาเอก ขอมูลการสรรหาแตงตั้งบุคลากร ขอมูลแผนพัฒนาบุคลากร ขอมูลแผนการพัฒนา
ตําแหนงทางวิชาการ ขอมูลบําเหน็จความชอบของบุคลากร ขอมูลสวัสดิการบุคลากร ขอมูลอัตราคาตอบแทน         
ขอมูลจรรยาบรรณ ขอมูลระเบียบวินัยการปฏิบัติราชการ ขอมูลการประเมินผลปฏิบัติงานประจําป
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   2.4  ดานการบริหารงานสถานศึกษา (Academy Management) เปนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสถาน
ศกึษาใหเจรญิงอกงามตามแผนดําเนินงาน ประกอบดวย 14 ขอมลู ไดแก ขอมลูสถานทีต่ัง้ ขอมลูโครงสรางการบริหาร
งาน ขอมูลรายนามผูบริหาร ขอมูลหนวยงานภายใน ขอมูลแผนพัฒนาสถานศึกษา ขอมูลปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 
ขอมลูประเภทหนวยงาน ขอมลูงบประมาณประจําป ขอมลูการประเมินคณุภาพหนวยงาน ขอมลูการประเมินผูบรหิาร 
ขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษา ขอมูลแผนพัฒนาหนวยงาน/มหาวิทยาลัย ขอมูลแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขอมูลบริหารความเสี่ยง
   2.5  ดานการบริหารงานโครงการ (Project Management) เปนการดําเนินงานภายใตขอบเขตของงาน 
งบประมาณ และระยะเวลาท่ีกาํหนด ประกอบดวย 5 ขอมูล ไดแก ขอมูลแผนโครงการประจาํป ขอมูลรายชือ่โครงการ 
ขอมูลงบประมาณโครงการ ขอมูลการเผยแพรโครงการสูชุมชน ขอมูลการประเมินโครงการ
   2.6  ดานการบริหารงานทรัพยากรและโครงสรางพ้ืนฐาน (Resource and Infrastructure Management) 
เปนส่ิงท่ีเปนตัวกลาง ทีเ่ปนเคร่ืองมอืหรอืสาธารณูปโภคท่ีชวยในการดําเนนิงานของสถานศึกษาสําเรจ็ ประกอบดวย 
11 ขอมลู ไดแก ขอมลูจาํนวนอาคารเรยีน ขอมลูจาํนวนหองเรยีน ขอมลูระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอมลูเสนทางการ
เดินทางมายังสถานศึกษา ขอมูลจํานวนหอพักนักศึกษา ขอมูลจํานวนหอพักบุคลากร ขอมูลจํานวนศูนยอาหาร ขอมูล
จาํนวนศูนยกฬีา ขอมลูจาํนวนสาธารณูปโภค  เชน  ไฟฟา นํา้ประปา ขอมูลจาํนวนยานพาหนะ ขอมูลวสัดแุละครภุณัฑ

อภิปรายผลการวิจัย
  การวิจยัเพือ่การสงัเคราะหองคประกอบของขอมลูสารสนเทศอิเลก็ทรอนกิสเพือ่การจดัการความรู ดานการ
บริหารงาน ระหวางสถาบนัอุดมศึกษา เปนการวิจยัจากรายงานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา ทีเ่ผยแพร
บนเครือขายอินเทอรเนต็ ผลของการวิจยัทีส่อดคลองกับวตัถปุระสงคของการวิจยัและสามารถอภิปรายประเด็นสาํคญั
ดังตอไปนี้
  ผลการวิจัยพบวาขอมูลท่ีเผยแพรบนเครือขายอินเทอรเน็ตในสถาบันอุดมศึกษาสวนมากเปนขอมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการบรหิารงานภายในสถาบันศึกษา ซึง่แตละแหงมีการเก็บรวบรวมสรปุเปนรายป และ
นํามาเผยแพรบริการใหแกประชาชนท้ังหนวยงานรัฐและหนวยงานเอกชน ซึ่งสอดคลองกับรายงานแผนปฏิบัติการ
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ ที่กลาวถึงกลุมขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มีความสําคัญตอการ
แลกเปล่ียนขอมลูโดยจดักลุมหลกัไว 3 กลุมคอื ขอมลูนกัศกึษา ขอมลูสถานศึกษา และขอมลูบคุลากรทางการศกึษา 
(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
  นอกจากน้ีผลของการวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยไดคนพบถึงกลุมขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนตอการบริหารงานซ่ึง
สอดคลองกับขอมูลการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาท่ีกลาวถึงการดําเนินงานในดานการบริการวิชาการและ
ดานการบรหิารโครงการ รวมถึงขอมูลสารสนเทศดานสาธารณปูโภคพ้ืนฐานซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีตองรายงานใหกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน



 »‚·Õè 7 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

85

สรุป
  การวิจยัเพ่ือการสงัเคราะหองคประกอบของขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนกิสเพ่ือการจดัการความรู ดานการ
บรหิารงานระหวางสถาบนัอดุมศกึษา เปนการวิจยัจากรายงานขอมลูสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศกึษา ทีเ่ผยแพร
บนเครือขายอินเทอรเน็ต ทีม่ลีกัษณะขอมูลท่ีเปนโครงสรางและไมเปนโครงสราง โดยใชการจดัหมวดหมูความสัมพันธ
ของเนื้อหา ผลของการวิจัยทําใหทราบถึงหมวดหมูขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่สัมพันธกันที่สถาบันอุดมศึกษา
ตางๆ มีการเผยแพรขอมูลสารสนเทศออกสูภายนอก ทําใหไดขอมูลสารสนเทศที่มีประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและมรีปูแบบขอมูลสารสนเทศทีเ่ปนมาตรฐานเดยีวกัน ซึง่ในการวจิยัคร้ังตอไปผูวจิยัจะนําผลการสงัเคราะห
องคประกอบของขอมลูสารสนเทศอิเล็กทรอนกิส เพ่ือการจดัการความรู ดานการบริหารงาน ระหวางสถาบันอุดมศกึษา 
สอบถามความตองการของผูบริหารโดยเรียงลําดับตามความสาํคัญ เพ่ือนําผลการประเมินมาสรางระบบใหสอดคลอง
กับความตองการ
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บทคัดยอ
  การวจิยัเร่ืองน้ีมุงศึกษากระบวนการการใชสือ่ออนไลนของนกัขาวพลเมอืงในการรายงานขอมูลขาวสารและ
การขับเคล่ือนดานสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหาแนวทางการพัฒนาบทบาทและการมีสวนรวมของนักขาวพลเมืองใน
การรายงานขอมูลขาวสารผานสื่อออนไลน  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการสัมภาษณ
เชิงลึก  (In-depth Interview) กับกลุมผูใหขอมูลหลัก 4  กลุม คือ  นักขาวพลเมือง  นักขาวอาชีพ  นักวิชาการ
นิเทศศาสตร และบรรณาธิการเว็บไซต รวมจํานวน 40 คน กับการวิเคราะหเนื้อหา (Content and Textual Analysis) 
ขาวออนไลนใน 5 เว็บไซต คือ www.prachatham.com, www.prachatai.com, www.oknation.net, www.             
citizenthaipbs.or.th และ www.tcijthai.com
  ผลการศึกษาพบวา  กระบวนการรายงานขาวของนักขาวพลเมืองในสื่อออนไลนประกอบดวยการคัดเลือก
ประเด็นขาว  (News Selecting) การรวบรวมขอมูลและผลิตเนื้อหา (News Gathering and Production) การตรวจ
สอบและแกไข (News Checking  and Editing) และการเผยแพรรายงานขอมูลขาวสาร (Distributed Reporting) 
ซึง่เหมือนกับกระบวนการของนักขาวอาชีพในปจจุบนัแตมคีวามเปนอิสระมากกวา นกัขาวพลเมืองสวนใหญขบัเคล่ือน
ประเด็นสิทธิมนุษยชนโดยใชเว็บไซตองคกรสื่อที่เปดพื้นที่ให บล็อกสวนบุคคล  และสื่อสังคมออนไลน เชน เฟซบุก  
ทวิตเตอร  เปนพ้ืนทีใ่นการรายงานขาวและแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยเน้ือหาสวนใหญเปนประเด็นสทิธิชมุชนและ
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เปนพลเมอืง  ผูเลาเรือ่งราว (Citizen Stories) สามารถทํางานรวมกบัส่ือกระแสหลกั (Co-Operation) ทาํใหการรายงาน
ขอมลูขาวสารมคีวามสมบูรณมากข้ึน
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Abstract
  This research were to study citizen reporter’s news reporting process, citizen reporter’s online 
media platform usage in human rights mobilization and to explore ways to improve citizen journalist’s role                   
and participation in Thai society. The qualitative research methods were key informants in-depth 
interviews 4 group is  citizen reporters, journalists, academic, and website editor included 40 and online 
news content analysis for 5 websites are www.prachatham.com, www.prachatai.com, www.oknation.net, 
www.citizenthaipbs.or.th, and www.tcijthai.com. 
   The results revealed that citizen reporter’s news reporting process via online media similar        
journalist’s news reporting process consisted of news selecting, news gathering and production, news 
checking and editing and distributed reporting.  But citizen reporter more freedom than journalist.Citizen 
reported news and their opinions related to human rights mobilization via allowed websites, blog and 
social network. The human right aspects mostly found was community and cultural rights, civil rights and 
political rights. Citizen reporter’s role in Thai society should serve as Gatewatcher, citizen stories that 
support and  co-operation with mainstream media. To help news reporting more complete.

Keywords
  Citizen Reporter,  Online Media,  Human Rights

บทนํา 
  ตามหลกัการขององคกรอสิระดานสทิธมินษุยชน มองวาเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็เปนกญุแจสาํคญั
สูการพัฒนาดานสิทธิมนุษยชน  สิทธิการส่ือสารจึงถือเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานที่มีความสําคัญกับการพัฒนา
สงัคมประชาธิปไตย  เปนสิทธิอนัชอบธรรมท่ีทกุคนในสงัคมควรไดรบัอยางเสมอภาค (พรรษาสริ ิ กหุลาบ, 2550, 46)  
แตปจจุบันเราจะเห็นวาปญหาการริดรอนสิทธิการสื่อสารทั้งในระดับบุคคล  กลุมคน ชุมชน  องคกร  ทองถิ่น ก็ยังคง
ปรากฏใหเห็นเปนปญหาอยูในสังคมโลก (อุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ, 2550,128)  แมวาสังคมไทยจะสงเสริมและ               
ขยายขอบเขตเร่ืองสิทธิเสรีภาพการส่ือสารแกประชาชนไวในรัฐธรรมนญูฉบับปจจุบนั พ.ศ. 2550 (กระทรวงยุติธรรม 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ, 2551, 2) และหวังให “สื่อมวลชน”   ทําหนาที่เปนสื่อกลาง ชวยสงเสริมสิทธิเสรีภาพ 
และสรางความเขมแข็งใหกับพลเมืองในสังคมตอไปก็ตาม แตจากภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรมสื่อท่ีเพ่ิมข้ึน        
ประกอบกับสถานการณทางการเมือง  ทําใหองคกรส่ือมีการปรับนโยบาย  ทิศทางการดําเนินงานโดยมุงเนนผลกําไร
ในเชิงธุรกิจมากข้ึน  ดงัน้ันการทําหนาท่ีเปนส่ือกลางใหกบัคนในสงัคมจึงทําไดไมเต็มท่ี  เพราะตองดาํเนินงานภายใต
อํานาจรัฐ  ทุน  อาจกลาวไดวาสิทธิเสรีภาพส่ือไดถูกริดรอนไปจากภาวะการแขงขันและการเปล่ียนแปลงของ            
สังคมโลกนั่นเอง
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  จากดัชนีชี้วัดสิทธิเสรีภาพสื่อ (Press Freedom Index) ที่องคกรนักขาวไรพรมแดน (Reporters Without 
Borders )ไดจดัอันดับเสรภีาพของสือ่ท่ัวโลกในป 2554  -  2555  พบวา ประเทศไทยอยูในอนัดับท่ี 137 จาก 179 ประเทศ  
ดีกวาป 2553 ที่อยูในอันดับ 153 จาก 170 ประเทศ แตเมื่อเปรียบเทียบอันดับทั่วโลก  กลุมประเทศอาเซียนรวมถึง
ประเทศไทยถูกจัดอยูในกลุมประเทศที่มีเสรีภาพของสื่อคอนขางแย (Difficult Situation)  โดยปจจัยสําคัญมาจาก
บรรยากาศทางการเมืองที่รอนแรง ทําใหสื่อมักถูกขมขูคุกคาม กระบวนการตรวจสอบตนเอง (Self  - Censorship) 
หรือมีผลประโยชนทับซอนนั่นเอง  (วอยสทีวี, 2556)  
  ถงึแมวาสือ่จะถูกรดิรอนสทิธิเสรีภาพลง แตการพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสารยคุ 1.0 จนกาวเขาสูยคุเว็บ 2.0 
ในชวง 5-6 ปที่ผานมา  ทําใหเกิดการสื่อสารแบบสองทาง  (Two - Way Communication)  ชวยเพิ่มศักยภาพใหผูรับ
สารสามารถผลิตเนื้อหาไดดวยตัวเอง (User Generated Content: UGC หรือ Consumer-Generated Media : 
CGM) ประกอบกับการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ทั้งเฟซบุค (Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) ยูทูบ  
(You Tube) วิกิพีเดีย (Wikipedia) ฯลฯ ไดกลายเปนรูปแบบของชองทางการสื่อสาร (Platform) ที่เอื้อใหเกิดการมี
สวนรวม  (Collaborative) ใหกับภาคพลเมืองมากยิ่งขึ้น (Blue Social Network: The Digital Engagement, 2554, 
029-030)  จนกอใหเกิดปรากฏการณ “นักขาวพลเมือง” (Citizen Reporter) ที่เปนกระแสความนิยมไปทั่วโลก 
  สําหรับ “วารสารศาสตรพลเมือง” (Citizen Journalism)  ในประเทศตะวันตกนั้น เร่ิมจากการเรียกรอง     
ความเปนประชาธิปไตยของสือ่และสทิธิของพลเมอืงในการสือ่สาร ทาํใหเกิดสือ่เพือ่ชมุชนพลเมอืงทีม่บีทบาทสาํคัญ
ในสังคมประชาธิปไตย โดยเร่ิมจากการปฏิรูปสื่อระดับรากหญาและอาศัยกลุมองคกรเอกชนท่ีไมแสวงหาผลกําไร 
(NGO) ตลอดจนเครือขายโลกนานาชาติเพ่ือสงเสรมิและสรางใหเกดิการมสีวนรวมของพลเมอืง (Gabriele, 2004, 1-2)        
โดยนักวิชาการสื่อและวารสารศาสตรทัว่โลกไดใหนิยาม “วารสารศาสตรพลเมือง” ไววาเปนกระบวนการเชิงปฏิบัติ
การของนักขาวพลเมือง ซึ่งหมายถึงประชาชนทั่วๆ ไป ที่ไมใชนักขาวมืออาชีพ แตสามารถใชเครื่องมืออุปกรณ และ
เทคโนโลยีทีท่นัสมยัในการส่ือสารขอมลูขาวสารท่ีเปนประเด็นสาํคญัสาํหรบัสาธารณชน โดยปราศจากการถูกควบคุม
จากภาครัฐ เอกชนในการดําเนินงาน (พิรงรอง รามสูต รณะนันทน, 2547, 12) จากการติดตามความเคลื่อนไหวของ
นักขาวพลเมืองในสังคมโลก พบวาทั้งสื่อกระแสหลัก และส่ืออินเทอรเน็ต ตางเปดพื้นที่ใหประชาชนไดมีสวนรวม      
ในการรายงานเหตุการณ หรือปรากฏการณตาง ๆ ในสังคมมากขึ้น อาทิ การเปดตัวของเว็บไซตอินด้ีมีเดีย                
(www.indymedia.org) ประเทศสหรัฐอเมริกา iReport ของสํานักขาว CNN พรอมจัดต้ังโครงการวารสารศาสตร
พลเมืองเปนครั้งแรก รวมทั้งเว็บไซตโอมายนิวส (www.ohmynews.com) ของประเทศเกาหลีใต ไดกลายเปนพื้นที่
ใหกับนักขาวพลเมืองทั่วโลกอยางเปนรูปธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของผูอานภายใตคําขวัญที่วา “Every Citizen 
is A Reporter”  (มานะ  ตรีรยาภิวัฒน, 2552) 
  สวนประเทศไทย บล็อกเกอร (Bloger) ถอืเปนกลุมบุคคลสาํคัญท่ีทาํหนาท่ีเปนนักขาวพลเมือง  คอยรายงาน
ขอมูล ขาวสาร หรือสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคม  รวมถึงประเด็นสาธารณะท่ีสื่อกระแสหลักไมสามารถนําเสนอได  
อยางเชนในชวงของการเกิดรัฐประหาร 19 กนัยายน 2549  บลอ็กเกอรสามารถทําหนาท่ีแทนส่ือหลกัซ่ึงถูกปดก้ันการ
สื่อสารในขณะน้ันได  โดยจะคอยติดตามขอมูล โพสตรูปภาพ และใหประชาชนทั่วไปไดแสดงความคิดเห็นผาน          
ไซเบอรสเปซ (อศิราปริทศัน, 2554, 8-10)  และการเปดตัวเวบ็ไซตโอเคเนช่ัน (www.oknation.net) ในป 2550 ภายใต
สโลแกนท่ีวา “ทุกคนเปนนักขาวได” ทําใหผูอานไดรวมเปนนักขาวอาสา  ทําหนาท่ีเปนส่ือพลเมืองของสังคม            
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เหมอืนหนงัสือพิมพ The Guardian ขององักฤษ ทีใ่ชหลัก Crowdsourcing ดงึความรวมมอืและภูมปิญญาจากคนใน
ชุมชนออนไลนมาชวยกันรวมแกปญหาใดปญหาหน่ึงในสังคม  (มานะ ตรีรยาภิวัฒน, 2554, 132-133 ; อดิศักดิ์       
ลิมปรุงพัฒนกิจ, 2553, 42) จนทําใหปจจุบันเว็บไซตโอเคเนชั่นมีสมาชิกมากกวา 80,000 คน และยังเปนเว็บบล็อก
นักขาวพลเมืองชั้นแนวหนาของประเทศไทยที่ควารางวัล Asian Digital Media Awards ยอดเยี่ยมประจําภูมิภาค
เอเชียในป 2010 ในกลุม Digital Content : User Generated Content หรือผูใชเว็บเปนผูสรางเนื้อหา จากสมาคม
หนังสือพิมพและองคกรสื่อสิ่งพิมพระหวางประเทศ (WAN-IFRA) ในงาน Digital Media Asia 2010 ที่ผานมา และ
ลาสุดในป 2555 ชื่อเสียงของนักขาวพลเมืองไทยในสื่อออนไลนก็โดงดังไปท่ัวโลก เมื่อวินมอเตอรไซครับจาง              
อยางบล็อกเกอรราษีไศลผูเผยแพรภาพเหตุการณชาวอิหรานกอเหตุวางระเบิด ในซอยปรีดีพนมยงค 31 ผาน                
โซเชียลมีเดียเปนภาพแรก ทําใหสื่อกระแสหลักทั้งในประเทศไทยและตางประเทศตองขอแบงปนขอมูลเพื่อติดตาม
นําเสนอความจริงตอไป (บุษราคัม  ศิลปะลาวัลย, 2555, 3) 
  จะเห็นวาส่ือออนไลนไดกลายเปนพ้ืนท่ีสื่อสาร และสามารถพัฒนาเปนส่ือภาคพลเมืองที่มีบทบาทสําคัญ
และมีพลังในการขับเคล่ือนเร่ืองราวตาง ๆ ในสังคมควบคูกับสื่อกระแสหลักไดมากข้ึน จากการใชเพ่ือการเผยแพร 
แลกเปลี่ยน แบงปนขอมูลระหวางกัน เพื่อการตอรอง ตอสู  เรียกรอง และสะทอนเรื่องราว ปญหาตาง ๆ  ในสังคมโดย
เฉพาะการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องสิทธิมนุษยชนของภาคประชาชน ไมวาจะเปนสิทธิพลเมือง (Citizen 
Rights) หรอืสทิธทิางการเมือง (Political Rights) ทีป่รากฏอยูในสงัคมไทย ดงัจะเห็นไดจากการนาํเสนอขอมูลขาวสาร
และการรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ตาง ๆ แทนส่ือกระแสหลัก ไมวาจะเปนวิกฤตการณความขัดแยง           
ทางการเมืองในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ที่สื่อกระแสหลักถูกปดกั้น หรือสถานการณนํ้าทวมกรุงเทพฯ และ
จังหวัดตาง ๆ ในชวงปลายป 2554 ที่ผานมา (เครือขายพลเมืองเน็ต, 2553)  หรือกรณีการโพสตขอความ รูปภาพ 
เพือ่รองขอความเปนธรรมใหกบั นายอาพล ตัง้นพคณุ (อากง) ชายผูถกูศาลตดัสนิจาํคกุ 20 ป เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน 
2554 ในความผิดฐานหมิ่นประมาทเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ. วาดวยความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 14(2), (3) จนกระท่ังเสียชีวิตระหวางการถูกคุมขัง เหตุการณนี้จึงเปน     
กระแสรณรงคใหสังคมตื่นตัวท้ังในโลกออนไลนและออฟไลน เพ่ือเรียกรองสิทธิมนุษยชนและจุดประเด็นใหภาครัฐ
พิจารณาแกไขกฎหมายอาญามาตรา112 (ไทยรัฐออนไลน, 2555; มติชนออนไลน, 2555)   นอกจากนี้ยังเห็นการขับ
เคลื่อนประเด็นสิทธิชุมชนและวัฒนธรรม (Community and Cultural Rights) เชน กรณีการคัดคานผังเมืองใหมของ
จังหวัดเชียงใหม การเปดโปงบริษัทเอกชนที่หลอกลวงซื้อที่ดินชาวบานเพื่อทําเหมืองแรที่จังหวัดลําปาง หรือปญหา
ความขัดแยงชายแดนภาคใต  ยิ่งชวยเนนย้ําใหเห็นความสําคัญของสื่อพลเมืองในฐานะผูเฝาประตูขาวสาร             
(Gatewatcher) และผูกําหนดวาระขาวสาร (Agenda Setting) ดานสิทธิมนุษยชนใหกับสังคมไดชัดเจนยิ่งข้ึน              
ถอืเปนวิวฒันาการของงานวารสารศาสตรในสังคมไทยท่ีใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการรายงานขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ ใหกับสังคม อยางไรก็ตาม การเกิดข้ึนของส่ือพลเมืองในฐานะนักส่ือสารสาธารณะอาจมีขอจํากัดอยู               
หลากหลายแงมุม   จําเปนตองศึกษาในเรื่องนี้เพื่อชวยสงเสริมและพัฒนาบทบาทนักขาวพลเมืองใหมีความเขมแข็ง
และเปนที่ยอมรับตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษากระบวนการรายงานขาวผานสื่อออนไลนของนักขาวพลเมืองในสังคมไทย
  2. เพื่อศึกษาลักษณะการใชสื่อออนไลนของนักขาวพลเมืองในการขับเคลื่อนสังคมไทยดานสิทธิมนุษยชน 
  3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทและการมีสวนรวมของนักขาวพลเมืองในสังคมไทย

วิธีดําเนินการวิจัย  
  งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการเก็บขอมูล 2 ลักษณะ คือ 
  1)  การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับบุคคล 4 กลุม ซึ่งไดจากการเลือกมาแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ประกอบดวย นักขาวพลเมือง นักขาวอาชีพ  นักวิชาการดานนิเทศศาสตร และบรรณาธิการ
เว็บไซต รวมจํานวน  40 คน  โดยมีแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือหลัก 
  2)  การวิเคราะหเน้ือหาขาว  (Content and Textual Analysis) ที่นักขาวพลเมืองนําเสนอผานพ้ืนท่ี                 
สือ่ออนไลน จาํนวน 5 เว็บไซต ไดแก เวบ็ไซตสาํนกัขาวประชาธรรม (www.prachatham.com)  เวบ็ไซตขาวประชาไท 
(www.prachatai.com)  เว็บไซตโอเคเนช่ัน (www.oknation.net) เว็บไซตเครือขายนักขาวพลเมืองไทยพีบีเอส       
(www.citizenthaipbs.or.th) และเว็บไซตศูนยขอมูลและขาวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง (www.tcijthai.com)                     
ใชแบบวิเคราะหเนื้อหา (Coding Sheet) ที่สรางขึ้นตามกรอบสิทธิมนุษยชนเปนเกณฑ การวิเคราะห  โดยใชเวลา
ดําเนินการ 4 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556

ผลการวจิัยและอภิปรายผล
  1. กระบวนการรายงานขาวภาคพลเมืองผานสื่อออนไลน
   แนวคิดเรื่องการรายงานขาวภาคพลเมือง (Grassroots Reporting) หรือการรายงานขาวระดับรากหญา 
ของ Yeon-ho (Bowman & Willis, 2003, 12)  ที่กลาวไววา เปนการรายงานขาวในรูปแบบใหมที่แตกตางไปจากการ
รายงานขาวของนักขาววิชาชีพ หรือวารสารศาสตรแบบดั้งเดิม  นั่นคือ  เปนการรายงานขาวที่เกิดจากการรวมกลุม
เครือขายของกลุมคนหรือชมุชน  เปาหมายจะมุงเนนการมีสวนรวมในการส่ือสาร สรางความรวมมอืรวมใจ และความ
เทาเทียมของคนในชุมชนมากกวาท่ีจะแสวงหาผลกําไร  ไมไดมุงเนนความสมบูรณแบบเหมือนกองบรรณาธิการ       
ซึง่สอดคลองกับผลการวิจยัทีพ่บวา  กระบวนการรายงานขาวของนกัขาวพลเมอืงในสือ่ออนไลน  โดยภาพรวมเปนการ
สื่อสารสองทางที่ไมมีความสลับซับซอนหรือตองใชระบบกองบรรณาธิการเปนหลักเหมือนกับการรายงานขาวของ    
นักขาวอาชพี มุงเนนการมสีวนรวมในการสือ่สารประเดน็และเร่ืองราวปญหาตาง ๆ ทีเ่กิดข้ึนในพืน้ท่ีใหคนภายนอกไดรบัรู 
   สาํหรับกระบวนการทีพ่บในการรายงานขาวของนักขาวพลเมืองในสือ่ออนไลนนัน้ประกอบดวยข้ันตอนหลกั ๆ  
คอื  การคดัเลอืกประเดน็ขอมลูขาวสาร (News Selecting) การรวบรวมขอมูลและการผลติเนือ้หา (News  Gathering 
and Production) การตรวจสอบแกไข (News Checking  and Editing) และ การแพรกระจายรายงานขอมูลขาวสาร  
(Distributed Reporting) รวมถึงการตอบกลับ (Feedback) และการมีสวนรวมจากผูรับสารไดทันที  ซึ่งคลายกับ
กระบวนการสือ่ขาวขององคกรส่ือในปจจุบนั และสอดคลองกับงานวจิยัเก่ียวกับกระบวนการรายงานขาวของผูสือ่ขาว 
(สกุลศรี  ศรีสารคาม, 2555, 4) และ กระบวนการรายงานขาวของนักขาวอาสาในบล็อกโอเคเนชั่น (นิดา หมอยาดี, 
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2551, 245) ที่พบวามีขั้นตอนหลักที่เหมือนกัน นั่นคือ  การรวบรวม  การหาขาวหรือคัดเลือกประเด็นในการนําเสนอ  
การแสวงหาขอมูล  การผลิตเนื้อหา  การบรรณาธิการขาว  การเผยแพรขาวสารไปยังผูรับ สามารถที่จะตรวจสอบ    
ใหขอมูล ชวยรวบรวม และหาขาวรวมกันได  สวนความแตกตางที่พบนั้น นักขาวพลเมืองมีอิสระในการคัดเลือกและ
นําเสนอประเด็นปญหาตาง ๆ ไดมากกวา  เน่ืองจาก ไมตองดําเนินงานภายใตกรอบนโยบายหรือมีเปาหมายใน        
เชิงธุรกิจเหมือนกับนักขาวอาชีพในองคกรสื่อ

  ภาพท่ี 1 :  แสดงรายละเอียดกระบวนการในการรายงานขาวผานสือ่ออนไลนของนกัขาวพลเมอืงในสังคมไทย
  ที่มา: เรียบเรียงและสรุปผลโดยผูวิจัย

  จากการเกบ็ขอมลูยงัพบอกีวา  นกัขาวพลเมอืงใชอปุกรณและเทคโนโลยกีารสือ่สารสมยัใหม อาท ิสมารตโฟน  
กลองถายภาพ  กลองวิดีโอ  คอมพิวเตอร ในกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลและการผลิตเนื้อหา (News  Gathering)  
สวนการแพรกระจายขอมูลขาวสาร (Distributed Reporting)   ตลอดจนการแลกเปล่ียน แบงปนกับผูรบัสาร (Feedback)  
นักขาวพลเมืองจะใชสื่อออนไลนอยาง บล็อก เว็บไซต  เฟซบุก ยูทูบ ทวิตเตอร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 
เปนชองทางในการสงขาวและติดตอสือ่สาร ซึง่สอดคลองกับงานวจิยั  State of News Media เมือ่ป ค.ศ. 2012 ที่                       
สกลุศร ีศรสีารคาม (2555, 1-3) ไดอางถึงไววา ปจจุบันโซเชียลมีเดียถูกนํามาใชในการทําขาวรูปแบบตาง ๆ มากขึ้น 
ทั้งในกระบวนการคนควา หาขาว รวบรวมขอมูลขาว การเช่ือมความสัมพันธกับคนอาน  ดึงคนอานใหเขามามี            

Feedback
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สวนรวมในกระบวนการสื่อขาว ทั้งการใหขอมูล  รวมรายงานขาวและเผยแพรขาว  นอกจากนี้ยังชวยใหการรายงาน
ขาวมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน
   จากผลการวิจัยดังกลาว  สะทอนใหเห็นวาบทบาทผูบริโภคในสังคมยุคใหม หรือกลุมนักขาวพลเมือง
สามารถทีจ่ะผลติขอมูลขาวสารและเปนผูคอยคดักรอง คดัเลือกขอมูล เพือ่เผยแพรใหกบัสาธารณชนรบัรูไดดวยตนเอง            
ซึ่งพบวาขัดแยงกับทฤษฎีผูเฝาประตูขาวสารในบริบทของสื่อมวลชน (Gatekeeper Theory) ที่มองวาบทบาทการ
เปนผูเฝาประตูขาวสารน้ันเปนบทบาทเฉพาะของนักขาวอาชีพที่สังกัดองคกรส่ือกระแสหลัก ซึ่งจะเปนผูทําหนาที่
ตัดสินใจคัดเลือกเรื่องราว  รวบรวม และผลิตขาวมานําเสนอใหกับกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณา และเลือกนําเสนอ
ใหกับสาธารณชนอีกครั้ง (Bruns, 2005, 11-12 ) นอกจากนี้ ผลการวิจัยที่พบวา ปจจัยแวดลอมในเรื่องบุคลิกภาพ 
ภูมิหลังครอบครัว  การศึกษา  การประกอบอาชีพ  ประสบการณการเขารวมกิจกรรม  ตลอดจนสภาพปญหาทาง   
การเมือง เศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีทีน่กัขาวพลเมอืงมคีวามใกลชดิน้ัน สงผลใหประเด็นเนือ้หาท่ีนกัขาว
พลเมืองเลือกมานําเสนอมีความแตกตางกันตามมุมมอง ทัศนคติ และความตองการในการส่ือสารของแตละคน         
ซึ่งตรงกับกระบวนการเฝาประตูขาวสารตามประสบการณในชีวิตของปจเจกบุคคลของ Kurt Lewin  (Shoemaker & 
Vos, 2009, 115) ที่อธิบายไววา แตละบุคคลจะมีแรงผลักอยูเบื้องหลังในการคัดกรองขาวสาร  อาทิเชน  ทัศนคติ  
จริยธรรมในการดําเนินชีวิต  บทบาทหนาที่   ลักษณะงานหรืออาชีพ  วิธีคิด  การขัดเกลาทางสังคม  ขึ้นอยูกับ
ประสบการณในชีวิตของแตละคน ทําใหการคัดเลือกขาวสารของผูเฝาประตูขาวสาร
  2. สื่อออนไลน เครื่องมือในการขับเคลื่อนประเด็นดานสิทธิมนุษยชนของนักขาวพลเมือง
   ในมมุมองของนกัขาวพลเมอืงในสงัคมไทย  ตางมองวาปญหาสิทธิมนุษยชนนัน้เปนเร่ืองท่ีใหญเก่ียวของ
กับสิทธิเสรีภาพ  คุณคา  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความไมเสมอภาค การไมไดรับความเทาเทียมกันทางกฎหมาย  
และกําลังเปนปญหาท่ีทุกคนในสังคมควรจะตระหนักถึงและชวยกันปองกันแกไขซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับ             
การรายงานสถานการณสทิธิมนษุยชนรายปของประเทศไทย โดยฮวิแมนไรทวอทช  เมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2556 
(ฮวิแมนไรทวอทช รายงานสถานการณสทิธมินษุยชนรายปของประเทศไทย, 2556) พบวา  ปญหาสิทธมินษุยชนของ
ประเทศไทยยังไมไดรับการแกไขอยางจริงจังในรัฐบาลสมัยปจจุบันไมวาจะเปนเรื่อง 1) การดําเนินการเอาความผิด
กบัผูทีร่บัผดิชอบตอความรนุแรงทางการเมืองเมือ่ป พ.ศ. 2553  2) การจาํกดัเสรีภาพในการแสดงออก  3) ความรนุแรง 
และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต  และ  4) การละเมิดสิทธิของผูลี้ภัย และแรงงานตางดาว
   สําหรับการขับเคล่ือนประเด็นและเน้ือหาดานสิทธิมนุษยชนในลักษณะการรายงานของนักขาวพลเมือง
ผานเว็บไซต จาํนวน 5 เว็บไซต ในภาพรวม พบวา  ขอมลูขาวสารท่ีนกัขาวพลเมืองนําเสนอจะเก่ียวของกับสทิธิชมุชน
และวัฒนธรรม (Community and Cultural Rights) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.9  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการขยาย
ขอบเขตเรือ่งสทิธิเสรภีาพและการกระจายอํานาจใหกบัประชาชนไวในรฐัธรรมนญูฉบบัป พ.ศ. 2550  ทีเ่พ่ิมมากข้ึน  รอง
ลงมาคือ  สิทธิพลเมือง (Civil Rights)  รอยละ 29.6  และสิทธิทางการเมือง (Political Rights) รอยละ 12 ตามลําดับ 
โดยนกัขาวพลเมอืงใหนยิามปญหาสทิธมินษุยชนวาเปนเรือ่งความขดัแยง ความไมเทาเทยีม  การถกูเอารดัเอาเปรยีบ 
หรือการไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายที่สังคมกําหนดไว ซึ่งสวนใหญเปนผลกระทบที่ไดรับจากการพัฒนา           
การตัดสินใจ  และการดําเนินงานตามโครงการของภาครัฐและบริษัทเอกชน
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  ภาพท่ี 2 : แสดงปรมิาณเนือ้หาดานสทิธมินษุยชนของนกัขาวพลเมอืงท่ีปรากฏใน 5 เวบ็ไซตในชวงระยะเวลา  
     4 เดือน คือระหวางเดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนมกราคม 2556
          ที่มา: เรียบเรียงและสรุปผลโดยผูวิจัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นอกจากเว็บไซต จํานวน 5 เว็บไซตที่ศึกษาแลวนักขาวพลเมืองยังใชสื่อออนไลนในชองทาง (Platform)          
ที่หลากหลายเปนพื้นที่ในการสื่อสาร ประกอบดวย  1)  เว็บไซตที่สรางขึ้นเพื่อการสื่อสารเฉพาะกลุม  2) จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือสงตนฉบับขาว ติดตอสื่อสารรับ - สงขอมูลกับคนกลุมอื่นๆ  3) เฟซบุก ใชเพ่ือกระจาย                     
ขอมลูขาวสาร แลกเปลีย่นความคดิในเร่ืองตาง ๆ  กบัเพ่ือนในสงัคมออนไลน  4) ยทูบู ใชเปนพืน้ทีใ่นการเกบ็และเผยแพร
ขอมลูในลกัษณะภาพเคล่ือนไหวทัง้วดิโีอ  คลปิวดิโีอ 5) ทวติเตอร ใชในการรายงานขอมูลสัน้ ๆ และ 6) อนิสตาแกรม 
ใชเพ่ือการถายภาพแลวแชรตอ โดยภาพรวมแลว  การใชสื่อออนไลนเพ่ือขับเคล่ือนเร่ืองสิทธิมนุษยชนของนักขาว
พลเมืองในสังคมไทยน้ัน ยังคงเปนแคระดับตน ๆ จะเห็นเปนรูปธรรมในบางโอกาสและสถานการณ  สวนลักษณะ
การขับเคลื่อนดานสิทธิมนุษยชนที่พบหลัก ๆ  คอื  1) การเผยแพรประเด็นในพื้นที่  2)  การติดตอสื่อสารรวมกลุมทํา
กจิกรรมสาธารณะ  3)  การแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง  4) การสรางเครือขายและเปนพ้ืนท่ีสือ่สาร
เฉพาะกลุม  5) การใชเปนชองทางขยายประเดน็ในพืน้ทีไ่ปสูสือ่กระแสหลกัและการตอรองเชงินโยบาย  ซึง่สอดคลอง
กบัลกัษณะการใชสือ่ออนไลนของชาวอาหรับ (Hamdy, 2008) ทีพ่บวาเทคโนโลยีถกูนาํมาใชเปนสือ่ในการขับเคลือ่น
ความคิดและกิจกรรมใหกับประชาชน  ชวยยกระดับพลังอํานาจของประชาชน  สําหรับชาวอาหรับ บล็อก (Blog)      
จะเปนชองทางที่นิยมมากในการแบงปนขอมูล  ในการสรางเครือขายและชวยสรางพลังอํานาจทางการเมือง             
สรางการต่ืนตัวในประเด็นการเมือง สิทธิมนุษยชน และปญหาสังคมตาง ๆ กอใหเกิดการรวมกลุม  รวมถึงการสง
ขอความผานทวิตเตอร และเฟซบุก   ทัง้ในระดับทองถ่ินและสงัคมเมอืงกันมากข้ึน  และชาวอียปิต (Mohamed, 2010) 
ที่ใชบล็อกในการวิพากษวิจารณการเมืองและระดมความคิดเห็นของประชาชนตอระบอบการปกครอง และ                 
การอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิรูปทางการเมือง 
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  3. แนวทางการพฒันาบทบาทและการมสีวนรวมในการรายงานขอมูลขาวสารของนกัขาวพลเมอืง
ภายใตบริบทของสังคมไทย
   จากผลการศึกษาของ Deuze, Bruns & Neuberger (2007, 3) เรื่องการเตรียมความพรอมของวงการ
วารสารศาสตรในยุคการทําขาวแบบมีสวนรวมใน 4 ประเทศ คือ ประเทศเนเธอรแลนด  เยอรมนี  ออสเตรเลีย และ 
สหรัฐอเมริกา ที่พบวา พลเมืองที่เขารวมในการทําขาวสามารถทําหนาที่ในการตรวจสอบขอมูลขาวสาร ความจริงที่
ถูกเผยแพรโดยส่ือกระแสหลักไดนั้น  ขอมูลดังกลาวไดชวยสนับสนุนผลการศึกษาของผูวิจัยในเร่ืองบทบาทของ         
นักขาวพลเมืองท่ีพบวา นักขาวพลเมืองสามารถท่ีจะเปนผูเฝาประตูขาวสารในบริบทของส่ือยุคใหม (Gatewatcher) 
ใหกับสังคมได  เปนส่ือกลางใหกับประชาชนในแตละพ้ืนท่ี  เปนผูจุดประเด็นและคอยเติมเต็มขอมูลขาวสารใหกับ  
สื่อกระแสหลัก  ตลอดจนติดตามเปนผูตรวจสอบขอมูลความจริงในสังคม  (Monitoring) ไดจริง 
   หากใชเกณฑวเิคราะหรปูแบบการมสีวนรวมของกลุมรบัสารในส่ือออนไลนของ Alfred Hermida ในป 2008 
(Jane et al., 2011, 16-25) แลวจะพบวา ในบริบทของสังคมไทยการมีสวนรวมในงานวารสารศาสตรภาคประชาชน
ผานสือ่สงัคมออนไลน มลีกัษณะท่ีหลากหลายแตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนการเปนบลอ็กพลเมอืง (Citizen Blog) 
บนเว็บไซตขององคกรสื่อที่เปดพื้นที่ให  การเปนสื่อพลเมือง (Citizen Media)  ที่คอยสงเรื่องราว ภาพถาย วิดีโอ และ
สือ่อืน่ๆ ใหกบัสือ่หลักเพ่ือใหสามารถทีจ่ะนําไปตดิตามหรอืตรวจสอบตอได   นอกจากนีอ้าจเปนลกัษณะการเลาเร่ือง
ราวของพลเมือง (Citizen Stories) ซึ่งเปนการสงเรื่องราวในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งของผูอาน การแนะนําขอมูลขาวสาร      
ใหกบันกัขาวอาชพีเพ่ือทาํการคดัเลือกและบรรณาธกิารกอนนําไปเผยแพรผานเว็บไซต  ถอืเปนการสือ่สารแบบมสีวน
รวมในลักษณะของการแสดงความเห็น (Comments)  และการเปนเครือขายสังคม (Social Networking) โดยใช
แพลตฟอรมของสื่อสังคมออนไลน อาทิเชน เฟซบุก  ทวิตเตอร ยูทูบ  เพื่อเปนชองทางการแพรกระจายและเชื่อมโยง
ขอมูลขาวสาร สูการสรางสรรคกิจกรรมตางๆ ทางสังคมไดมากขึ้น  
   สาํหรบัอนาคตรูปแบบการมสีวนรวมของภาคประชาชนในการรายงานขอมลูขาวสารผานสือ่สังคมออนไลน
อาจมีลักษณะที่หลากหลายและเปนรูปธรรมมากขึ้น เชน การเปนพลเมืองผูเลาเรื่องราว (Citizen Story) หรือ บล็อก
พลเมือง (Citizen Blog)  การรวมมอืกนั  (Co-Operation) ในการรายงานขาว โดยใหนกัขาวพลเมอืงรายงาน (Citizen 
Reporter) หรือใหประชาชนทุกคนไดมีสวนรวมในการหาขอมูลขาวสาร ความจริงตาง ๆ  ในสังคมสงใหกับองคกรสื่อ 
(Crowd Sourcing)  อยางไรก็ตามบทบาทและการมีสวนรวมของนักขาวพลเมืองสามารถพัฒนาไปไดไกลมากย่ิงข้ึน 
อาจถึงข้ันการเปนองคกรส่ือภาคพลเมืองท่ีมีพลัง ความเขมแข็งไดรับการยอมรับและทํางานแบบคูขนานไปกับ            
สือ่กระแสหลกัของสงัคมได  ทัง้นีก้ต็องขึน้อยูกบัการรูจกัสิทธหินาทีค่วามเปนพลเมอืง  การพฒันาทกัษะ ความสามารถ 
ตลอดจนการมีจิตสํานึกที่ดีในการใชเทคโนโลยีของคนในสังคมใหเกิดประโยชน  สรางสรรคและใชอยางรูเทาทัน 
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    ภาพที ่3 : แสดงบทบาทและการมีสวนรวมของนกัขาวพลเมอืงสําหรบัสังคมไทยในอนาคต
    ทีม่า : เรยีบเรยีงและสรุปผลโดยผูวจิยั

 

  สวนแนวทางการสงเสรมิศกัยภาพและการพัฒนานักขาวพลเมืองในสงัคมไทยตามมมุมองของนกัขาวพลเมือง  
นกัขาวอาชพี  นกัวิชาการดานนิเทศศาสตร และ บรรณาธิการเว็บไซตนัน้ พบวา  ทัง้นกัขาวพลเมือง  นกัขาวอาชพี  องคกร
สือ่กระแสหลกัและสือ่ทางเลอืก  บคุลากร สถาบนัการศกึษา องคกร ภาครัฐ  สมาคม หนวยงาน  ตลอดจนเทคโนโลยี
และกฎหมายตาง ๆ  ทีเ่ก่ียวของ ลวนแตเปนปจจยัสําคัญทีจ่ะเอือ้หรือชวยผลกัดันใหนกัขาวพลเมอืงสามารถพฒันา และ
สรางความเขมแขง็ใหเกดิขึน้ได  โดยเฉพาะนโยบายจากภาครัฐทีค่วรสงเสริมเรือ่งการเขาถงึเทคโนโลยใีหกบัประชาชน
มากขึน้  การยอมรบัและการเปดพืน้ทีข่ององคกรสือ่กระแสหลกั และการพิจารณากฎหมาย ตลอดจนการกาํกบัดแูลดาน
การสือ่สารออนไลนใหเหมาะสมกับสงัคมไทย  ถอืเปนปจจยัสนบัสนนุหลักทีจ่ะชวยสงเสริม สนบัสนนุ และพฒันาการมี
สวนรวมของภาคประชาชนใหมากข้ึน  ซึง่เปนไปในแนวทางเดียวกบัผลการวจิยัของ Hamdy (2008) ทีพ่บวา  สือ่กระแส
หลกัควรใหการยอมรบัความเปนนกัขาวพลเมอืงในอาหรบัใหมากข้ึน โดยอาจเปดพืน้ทีบ่ลอ็กใหประชาชนเขามาแสดง
ความคดิเหน็หรือเสนอขาวสารของภมูภิาค  ตดิตอใหเปนสายขาวในสงักดั และยกฐานะใหเปนฐานนัดรที ่5 ซึง่หมายถงึ

ผูที่คอยตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมของฐานันดรที่ 4  ที่มีความพิเศษกวาส่ืออิสระกลุมใหญ ๆ ในสังคมอาหรับ                 
สวนรัฐบาลควรสงเสรมิในเรือ่งการใชอนิเทอรเน็ตใหมากขึน้ โดยใหพลเมอืงสามารถเขาไปแสดงออกทางความคดิได
อยางเตม็ที่  
   อยางไรกต็ามถึงแมวากระแสและพลงัความเขมแข็งของนักขาวพลเมืองในการขบัเคลือ่นดานสทิธิมนุษยชนใน
เรือ่งตาง ๆ  อาจจะยังไมชดัเจนนัก แตอยางนอยกถ็อืวาเปนจดุเร่ิมตนทีด่ขีองการพฒันาสงัคมประชาธปิไตย  ดวยทนุทาง
เทคโนโลยีทีไ่ดกลายเปนพ้ืนท่ีการส่ือสารใหกบัประชาชนพลเมืองไดเกิดความตืน่ตัว  เรียนรู และใชสทิธิพลเมืองสราง
ประโยชนสาธารณะใหกบัสงัคมไดมากกวาในอดีตทีผ่านมา
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สรปุ 
  นักขาวพลเมือง   (Citizen Reporter)  ในบริบทของสังคมไทย ก็คือประชาชนทั่วไปที่ไมใชนักขาวอาชีพ               
แตมีจิตวิญญาณเหมือนนักขาว มีจิตสํานึกสาธารณะ  มีความตื่นตัว และตองการใชสิทธิในการสื่อสารเพื่อบอกเลา
เรื่องราว  ความจริง  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  หรือเผยแพรขอมูลขาวสาร ที่เปนประเด็นสาธารณะ มีผลกระทบและ
เปนประโยชนตอสวนรวม  โดยเฉพาะอยางย่ิงการส่ือสารในประเด็นปญหาท่ีสื่อกระแสหลักไมไดเปดพ้ืนท่ีใหมากนัก  
อาจกลาวไดวา “นักขาวพลเมือง” ไดเติบโตข้ึนมาพรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสารในยุค 1.0 และ 2.0             
ที่ทําใหผูบริโภคสามารถผลิตเนื้อหาขาวสารเองได จนพลิกบทบาทใหมใหสังคมยอมรับวา นักขาวพลเมือง คือ                
ผูเฝาประตูขาวสารในบริบทของส่ือยุคใหม (Gatewatcher) ทีส่ามารถทํางานไปควบคูกบัผูเฝาประตูขาวสารในบริบท
ของสื่อมวลชน (Gatekeeper) ซึ่งหมายถึงนักขาวอาชีพไดเปนอยางดี  โดยกระบวนการรายงานขาวในสื่อออนไลน
นั้น จะชวยใหเกิดการแลกเปล่ียน เรียนรู และชวยขับเคล่ือนประเด็นปญหาสําคัญที่ถูกฝงหรือถูกกดทับในพ้ืนที่มา
เปนเวลานานไดถูกนําขึ้นมาตีแผ หรือเผยแพรใหคนในสังคมไดมองเห็นมิติปญหาตาง ๆ ไดอยางรอบดานมากขึ้น     
  ปรากฏการณการเกิดนกัขาวพลเมืองในสงัคมไทย  จงึถอืวาเปนผลกระทบเชิงบวกไดมากกวาลบโดยเฉพาะ
การกระตุนใหประชาชนพลเมืองไดลกุข้ึนมาใชสทิธิการส่ือสารในการนําเสนอ แลกเปลีย่น  ขอมูล  เร่ืองราว ความจริง      
ทีเ่กดิขึน้ในแตละพ้ืนทีข่องสงัคมไดมากขึน้  ซึง่นัน่กห็มายถงึการเร่ิมตนขับเคล่ือนเร่ืองสิทธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานทีใ่คร ๆ 
ก็สามารถทําได  นั่นคือ การใชสิทธิอยางรูจักและเขาใจ  ดังนั้น  การทําหนาที่ของสื่อพลเมืองผานพื้นที่สื่อออนไลน
นั้น สามารถเปนพลังในการขับเคล่ือนดานสิทธิมนุษยชนใหกับสังคมไทยไดชัดเจนมากข้ึน  โดยเฉพาะการขับเคล่ือน
ประเด็นปญหาสิทธิชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และสิทธิทางการเมือง  สะทอนใหเห็นบทบาทของผูบริโภคขอมูล
ขาวสารในยุคใหม ที่สามารถเขาถึงและใชสื่อออนไลนไดอยางสรางสรรค  
  อยางไรก็ตาม  นอกจากการพัฒนาและสงเสริมเรื่องการมีสวนรวมในการรายงานขาวดานสิทธิมนุษยชน
ผานส่ือออนไลนใหกับนักขาวพลเมืองในสังคมไทยจะเปนเร่ืองสําคัญท่ีตองอาศัยความรวมมือจากกลุมบุคคลและ
องคกรภาคสวนตาง ๆ  ทัง้ตัวนักขาวพลเมือง  นกัขาวอาชีพ  องคกรส่ือกระแสหลักและส่ือทางเลือก  ตลอดจนสถาบัน
การศึกษา  องคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  สมาคม หนวยงานตาง ๆ  แลว   การใหความรูความเขาใจ
ที่ถูกตองในเรื่องจริยธรรมและกฎหมายตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการทําหนาท่ีในฐานะสื่อพลเมืองใหกับสังคม ไมวาจะ
เปนพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  กฎหมายอาญา เชน  การหมิ่นประมาท  การละเมิดลิขสิทธิ์  กฎหมาย
สิ่งแวดลอม และอื่น ๆ  ลวนแตเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญ นอกจากจะชวยผลักดันและพัฒนานักขาวพลเมืองใหมี
ความเขมแข็ง สามารถเปนสื่อพลเมืองที่ดี  มีพลังในการสื่อสาร ชวยขับเคลื่อนประเด็นปญหาที่กอใหเกิดประโยชน
สาธารณะไดแลว  ยังชวยสรางการยอมรับและความนาเชื่อถือในตัวของนักขาวพลเมืองไดมากขึ้นดวย
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กระบวนการสรางแบรนด “กรีนบัส” ของบริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด
Chaipattana Transportation Co., Ltd.’s Process of Green Bus  Brand Building 

โสภา  เขียวสุข *

รองศาสตราจารย ดร. วทิยา  ดาํรงเกยีรตศิกัดิ*์*

บทคัดยอ
  งานวิจยัเรือ่ง กระบวนการสรางแบรนดของบริษทั ชยัพัฒนาขนสงเชียงใหม จาํกัด หรือ กรีนบสั  มวีตัถุประสงค
เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเดินทางของลูกคารถโดยสารกรีนบสัและลูกคาของรถโดยสารบริษทัอืน่  กระบวนการสรางแบรนด
กรีนบสัและปญหาในการสรางแบรนด โดยเก็บขอมลูจากแบบสอบถาม การสนทนากลุมและการสัมภาษณเจาะลกึ       
ผลการวิจัยพบวา ลูกคากรีนบัสและลูกคาของรถโดยสารบริษัทอื่น  สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 21- 60 ป 
เปนนกัศกึษาและผูประกอบธุรกจิสวนตัว  มภีมูลิาํเนาอยูใน จ.เชยีงใหม มกัเดินทางในพ้ืนทีเ่ขตจังหวัดภาคเหนือและ
กรงุเทพฯ  สวนกระบวนการสรางแบรนดกรนีบสั พบวา สรางแบรนดดวยกจิกรรมตางๆ ดงัข้ันตอนตอไปน้ี 1) การวาง
ตําแหนงตราสินคา  2) การกําหนดเอกลักษณ 3) การสรางการรับรูแบรนด 4) การสรางความชอบ และ 5)                                 
การสรางความภักดีตอตราสนิคา สวนปญหาของการสรางแบรนดกรีนบัส คอื  การเปนธุรกิจท่ีอยูภายใตการควบคุมของ
กรมการขนสงทางบก ทําใหการส่ือสารการตลาดน้ันทําไดอยางมีขอจํากัด และขาดงบประมาณการฝกอบรมดาน             
การสรางแบรนดจากหนวยงานภาครัฐ  

คําสําคัญ
  กระบวนการสรางแบรนด   กรีนบัส   ขนสงเชียงใหม

Abstract
  The research of Brand Building Process of Chaipattana Transportation Co., Ltd. The research 
objectives were to explore: 1) demographic characteristics and travelling behavior of service and             
non-service users. 2) Branding Building Process and 3) problems encountered in brand building of the 
company. The following were data collection methods: 1) questionnaires 2) focus group discussion and 
3) in-depth interview. Results of the study revealed that most of the informants who used the service were 
female, 21-60 years old, students and business owners. Their monthly income was 5,001-15,000 baht. 
The process of brand building consisted of 5 step: 1) brand positioning 2) brand personality 3) brand 

*นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
E-mail : info@greencorporatcthai.com
** คณบดีคณะสารสนเทศและการส่ือสาร  มหาวิทยาลัยแมโจ (ประธานกรรมการที่ปรึกษา) 
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awareness 4) brand preference and 5) brand loyalty. For problems encountered in brand building, the 
following were found; limited market communication since this business was under the supervision of the 
Department of Land Transport; and lack of the training on brand building.

Keyword
  Brand building, Green Bus , Transportation

บทนํา
          ในปจจุบัน ไมวาองคกรภาครัฐหรือเอกชน ตางตื่นตัวและใหความสําคัญกับการเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปลายป พ.ศ. 2558  ทั้งนี้ยังเปนความหวังใหมของผูประกอบการไทยทั้งรายเล็กและรายใหญที่จะ
เขาไปบุกตลาดขายสินคาใหกับคน 10 ชาติสมาชิกอาเซียนที่มีประชากรรวมกันมากกวา 600 ลานคน แตสิ่งสําคัญ  
ที่ผูประกอบการไทยไมควรมองขาม คือ ความพรอมของสินคาและบริการท่ีจะตองแขงกับคูแขงในสนามอาเซียน         
ที่ไมใชแคภายในประเทศอีกตอไป  ดังนั้น ถาผูประกอบการรายใดที่มีแบรนดที่แข็งแกรงและมั่นคงก็ถือวามีความได
เปรียบ เพราะการมีแบรนดนั้นเสมือนมีการสรางภูมิคุนกันใหกับสินคาและบริการของตนเอง เมื่อยามที่ตองออกไป
เผชิญโลกกวาง (จิรพรรณ อัญญะโพธ์ิ วุฒิกร สินธุวาทิน นาราตา ปญญาวงศ พยุงศักด์ิ วิริยะบัณฑิตกุล และ        
ขนิษฐา อดิศรมงคล, 2556, 40)
  เชนเดียวกับธุรกิจภาคการขนสงดวยรถโดยสารสาธารณะ ซึง่แมวาจะเปนธุรกิจท่ีไดรบัการสมัปทานเสนทาง 
แตตองมีความจําเปนในการสรางแบรนดเพ่ือสรางความม่ันใจในบริการสาธารณะใหกับผูโดยสาร ทั้งนี้บริษัท               
ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด ผูใหบริการรถโดยสารประจําทางเพียงรายเดียวท่ีให บริการในเสนทาง 8 จังหวัด    
ภาคเหนือมายาวนานกวา 50 ป ที่คนเดินทางรูจักวา “รถเมลเขียว” ซึ่งเดิมทีเคยใหบริการแบบงายๆไรมาตรฐาน และ 
ดวยความต้ังใจของผูบริหารรุนท่ี 2 ที่อยากจะเปล่ียนขาวราดแกงขางถนน เปนอาหารในหางช่ือดัง จึงเรงปรับปรุง
บริการและเปลี่ยนชื่อแบรนดจาก “เมลเขียว” เปน “กรีนบัส” เพื่อสรางจุดยืนและเอกลักษณในงานบริการรถโดยสาร
ประจําทาง  และยกระดับคุณภาพงานบริการเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูโดยสาร 
  ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษากระบวนการสรางแบรนด  “กรีนบัส”  ของบริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด 
รวมทั้งปญหาดานการสรางแบรนด  เพ่ือขอมูลท่ีไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอผูประกอบการรถโดยสารราย
อื่น ทั้งนี้เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจภาคการขนสงตอไป

วัตถุประสงค
  การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ลักษณะทั่วไป พฤติกรรมการเดินทางของลูกคากรีนบัสและลูกคาของ
รถโดยสารบริษัทอื่น  2) กระบวนการสรางแบรนด “กรีนบัส”  3) ปญหาของการสราง แบรนด “กรีนบัส”



 »‚·Õè 7 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

101

วิธีการวิจัย   
  งานวิจัยเร่ือง กระบวนการสรางแบรนดของ บริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยในเชิงปรมิาณใชเครือ่งมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล คอื แบบสอบถาม เพ่ือใหทราบลักษณะทาง
ประชากรศาสตร พฤติกรรมการเดินทางใชรถโดยสารประจําทางของลูกคาท่ีเปนสมาชิกกรีนบัสและลูกคาของรถ
โดยสารบริษทัอ่ืนท่ีใหบริการอยูในสถานขีนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม  ทัง้น้ีไดขอมูลมาจากจํานวนสมาชิก (Green 
Bus Member) ของรถโดยสารกรีนบสั ณ วนัที ่15 สงิหาคม พ.ศ. 2555 มจีาํนวนประชากรในการศกึษาท้ังสิน้ 177,907 
คน  ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเทียบตารางขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อ
มั่น 95 ความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 10  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน และเพื่อใหสัดสวนของกลุมตัวอยางมี
ความใกลเคียงกัน ผูวิจัยจึงเพ่ิมจํานวนกลุมตัวอยางเปน 128 คน โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ                  
กลุมลูกคาสมาชิกกรีนบัส จํานวน 64 คนและกลุมลูกคาของรถโดยสารบริษัทอื่น เชน ลูกคาของรถโดยสารบริษัท   
นครชัยแอร และบริษัทสมบัติทัวร จํานวน 64 คน  
  สวนการวิจยัเชงิคุณภาพใชการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ลกูคารถโดยสารกรนีบัสและลกูคา
ของรถโดยสารบริษัทอ่ืน จํานวน 12 คน เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีใชในการเลือกซื้อ การรับรูแบรนด  ความคาดหวังท่ีมี         
ตอรถโดยสารและการประเมินแนวคิดแบรนด (Brand Concept) และการสัมภาษณเชิงลึก (In - Depth Interview) 
ผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของกับการสรางแบรนดของบริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด  จํานวน 6 คนไดแก        
ผูบริหาร ผูจัดการนโยบายและกลยุทธ ผูจัดการ   ฝายการตลาด ผูจัดการสวนงานทรัพยากรมนุษย และนักออกแบบ

ผลการวิจัย
  จากการศึกษาลักษณะท่ัวไป รวมถึงพฤติกรรมการเดินทางของลูกคารถโดยสารกรีนบัสและลูกคาของ          
รถโดยสารบริษัทอื่น จํานวน 128 คนโดยใชแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 21- 60 ป     
เปนนกัศึกษาและผูประกอบธรุกิจสวนตัว  มภีมูลิาํเนาอยูในจังหวัดเชียงใหม มกัเดินทางในพ้ืนทีเ่ขตจงัหวัดภาคเหนือ
และกรุงเทพฯ แตละครั้งหางกันเกิน 3 เดือน 
  จากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ผูวจิยัไดกาํหนดคุณสมบตัขิองผูรวมสนทนา จาํนวน 12 คน  
ประกอบดวยลูกคากรีนบัส จาํนวน 6 คน และลูกคาของรถโดยสารบริษทัอ่ืน เชน บริษทันครชัยแอร บริษทั สมบัตทิวัร 
จาํนวน 6 คน ซึง่ผลการศกึษาพบวา กลุมผูรวมสนทนาสวนใหญมกัเดนิทางในพืน้ทีจ่งัหวดัภาคเหนอืและกรุงเทพดวย
รถโดยสารประจําทาง มกัซ้ือบัตรโดยสารทีจ่ดุจําหนายบัตรโดยสารทีส่ถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม และตดัสิน
ใจใชบริการรถโดยสารเน่ืองจากมีความสะดวกสบายไมตองขับรถเอง และจากการสัมภาษณเชิงลึก (In - Depth    
Interview) ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของกับการสรางแบรนดของบริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด  จํานวน 6 
คน พบวา กรีนบัสมีกระบวนการสรางแบรนด  5 ขั้นตอน คือ 1) การวางตําแหนงตราสินคา (Brand Positioning) 2) 
การกําหนดบุคลิกภาพตราสินคา (Brand Personality)  3)  การสรางการรับรูตราสินคา (Brand Awareness) 4)      
การสรางความชอบที่มากกวาแบรนดอื่น (Brand Preference)  และ 5) การสรางความจงรักภักดี (Brand Loyalty) 
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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  1. การวางตําแหนงตราสินคา (Brand Positioning) บริษัทฯ  วางตําแหนงตราสินคาไดสอดคลองกับ         
วิสัยทัศนองคกร คือ “การมุงเปนองคกรแหงความเปนเลิศดานการขนสงทางถนนที่ครบวงจร สะทอนความเปนผูให
บริการรถโดยสารประจําทางที่ใหบริการครอบคลุมทั้งในและตางประเทศ” ทั้งนี้ไดกําหนดเปนแนวความคิด (Brand 
Concept) ที่มีองคประกอบของการวางตําแหนงตราสินคาท่ีประกอบดวยการระบุกลุมเปาหมาย กรอบอางอิง             
จุดสรางความแตกตางและเหตุผลที่ทําใหเชื่อ ดังขอความตอไปนี้
   กลุมเปาหมาย: สาํหรบันกัเรยีน นกัศกึษา คนทาํงาน ทีก่ารเดินทาง คอื สวนหน่ึงในการแสวงหาความสาํเร็จ
ในชีวิต และช่ืนชอบการขนสงสาธารณะ กรอบอางอิง: กรีนบัสเปนผูใหบริการรถโดยสารประจําทางสาธารณะ            
ทางถนน จุดสรางความแตกตาง: บริการขนสงผูโดยสารจากสถานีตนทาง ไปสูสถานีปลายทางดวยมาตรฐาน                
ที่รับประกันความสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา  เหตุผลที่ทําใหเชื่อ: ระบบเทคโนโลยีการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพ              
การบริการที่ไดมาตรฐานเพื่อชวยใหการดําเนินธุรกิจจากการขนสงเปนเรื่องงาย และปลอดภัย
   กลุมลูกคากรีนบัส มองวา กรีนบัสยังไมสามารถใหบริการไดขอความดังกลาว ทัง้น้ีหากกรีนบัสเรงปรับปรุง 
พัฒนางานบริการใหมีมาตรฐานเดียวกัน แนวความคิดดังกลาวก็สามารถเปนไปไดในอนาคตอันใกล  ในขณะที่กลุม
ลกูคาของรถโดยสารบรษิทัอ่ืนมองวาแนวคดิดังกลาวมีความใกลเคียงกับบรกิารของรถโดยสารของบรษิทันครชยัแอร
และบริษัทสมบัติทัวร เนื่องจากปจจุบันทั้ง 2 บริษัทนี้สามารถใหบริการไดอยางมีมาตรฐานในระดับดีเยี่ยม
  2.  การกาํหนดบคุลิกภาพตราสินคา (Brand Personality) บริษทัฯ กาํหนดบคุลิกภาพตราสินคา “กรีนบสั” 
ใหเปนธุรกจิทีม่คีวามนาเช่ือถือ แสวงหาความสําเร็จ มคีวามเปนมติร และเอาใจใสผูอืน่  ซึง่สอดคลองกับมมุมองของ
ผูรวมกลุมสนทนาที่มองวารถโดยสารกรีนบัสน้ันเปรียบเสมือนบุคคลที่มีบุคลิกท่ีเรียบงาย สบายๆ รักอิสระ และ        
เปนกันเอง  ทั้งนี้กรีนบัสยังไดกําหนดเอกลักษณดานภาพ ดานเสียง และดานคานิยมองคกร ซึ่งประกอบดวย 1)       
การสรางเอกลักษณดานภาพ  กรีนบัสไดจัดทําคูมือระบบอัตลักษณองคกร (Green Bus Corporate Identity)            
เพ่ือเปนคูมือมาตรฐานดานการส่ือสารใหไปในทิศทางเดียวกันซึ่งประกอบดวย   ชื่อ กรีนบัสมาจากชื่อรถเมลเขียว    
ทีเ่รยีกตามสขีองตวัรถโดยสารในสมยักอน  ตราสัญลกัษณ เปนอกัษรประดษิฐ คาํวา Green Bus  สโลแกนคอื   กรนีบสั 
ใสใจทกุการเดนิทาง  การใชส ีเนนสเีขยีว รอยละ 70 และสเีทา รอยละ 30 รปูแบบตัวอกัษรใช  Font PSLxKittithada       
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภาพกราฟฟก เปนภาพสีเขียวแกไลเฉดไปยังสีเขียวออน และสีขาวซึ่งไดนําไปใชกับ
การออกแบบชิน้งานตางๆเชน ภาพพ้ืนหลัง Powerpoint  เอกสารสาํนักงาน รถตู  รถโดยสาร  จดุจาํหนายบัตรโดยสาร 
และและยูนิฟอรมพนักงาน 2) การสรางเอกลักษณดานเสียง (Voice) กําหนดใหอารมณและโทนเสียงเปนเสียง             
ที่ชัดเจน นาฟง  นาเชื่อถืออบอุน และการสรางเอกลักษณดานคานิยมองคกร (Core Value) 
  3. การสรางการรับรูแบรนด (Brand Awareness) กรีนบัสเนนสรางการรับรูแบรนดในขั้นตอนการสราง
การจดจําตราสินคา (Recognition) ผานการส่ือสารภายในองคกรและการส่ือสารภายนอกองคกรในลักษณะ               
การประชาสมัพนัธและการสงเสรมิการขาย ตวัอยางเชน การจดัแถลงขาวเปดเสนทางใหมรอบส่ือมวลชน (Press Tour) 
การสงขาวสารประชาสมัพนัธ การใหเยีย่มชมสถานประกอบการ รวมถงึการสรางเอกลกัษณของจดุขายบตัรโดยสาร 
ยูนิฟอรมพนักงาน รถโดยสาร เว็บไซตองคกร และสื่อประชาสัมพันธอื่นๆ ณ จุดขาย  ซึ่งกลุมลูกคากรีนบัสและลูกคา
ของรถโดยสารบริษัทอื่นรับรูตราสัญลักษณของกรีนบัสและรับทราบขาวสารท่ีเกี่ยวกับตารางเวลาเท่ียวรถจาก              
สื่อประชาสัมพันธ ณ จุดขายมากที่สุด
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  4. การสรางความชอบที่มากกวา (Brand Preference) บริษัทฯ สรางความชอบในตราสินคา “กรีนบัส” 
ดวยการสรางความสะดวกสบายเพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมนักศึกษาและคนทํางาน เชน การติดตั้ง             
จอโทรทัศน (TV on Demand) สําหรับดูหนัง ฟงเพลง เลมเกมสไดตลอดการเดินทาง ซึ่งผูโดยสารมีความเห็นวานอก
จากความตองการบริการพื้นฐานแลวยังตองการใหพัฒนาบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคารายบุคคล 
  5. การสรางความจงรักภักดี (Brand Loyalty) บริษัทฯ สรางความจงรักภักดีโดยการรักษาฐานลูกคาที่
เดินทางเปนประจําดวยการใชหลักการการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ขณะที่กลุมตัวอยางมีความเห็นวาสาเหตุที่
ทําใหกลับมาใชบริการกรีนบัสซํ้าอีกน้ัน เน่ืองจากกรีนบัสมีเสนทางตรงกับความตองการของกลุมตัวอยางมากที่สุด
เทานั้น  
  สวนปญหาของการสรางแบรนดกรีนบสั  คอื องคกรอยูในระหวางการปรับเปลีย่นโครงสรางการบริหารจดัการ
จึงสงผลตอทิศทางการสรางแบรนดลาชากวากําหนด  การเปนธุรกิจที่อยูภายใตการควบคุมของกรมการขนสงทาง
บก ทําใหการส่ือสารการตลาดนั้นทําไดอยางมีขอจํากัด และในมุมมองกลุมตัวอยางมองวากรีนบัสควรเรงปรับปรุง
ดานการบริการใหมีมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งขอเสนอแนะของการสรางแบรนด คือ การสื่อสารแบรนดนั้นควรมีการ
ตดิตามผลการรบัรูของผูบริโภคอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ  อกีท้ังการสรางแบรนดยงัเปนเร่ืองใหมสาํหรับผูประกอบการ
ดานการขนสง ดังน้ันหนวยงานภาครัฐควรใหการสนับสนุนดานงบประมาณการฝกอบรมเก่ียวกับการสรางแบรนด 
เพื่อสรางความไดเปรียบอยางยั่งยืนใหกับผูประกอบการภาคขนสงตอไป

อภิปรายผล 
  การสรางแบรนด “กรีนบัส” ของบริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด กิจกรรมที่เกี่ยวของกับขั้นตอนตางๆ
ในกระบวนการสรางแบรนดทั้ง 5 ขั้นตอนของ วิทยา ดํารงเกียรติศักดิ์ (2552) ที่กลาวถึงขั้นตอนของการสรางแบรนด
วาควรเริม่จากการวางตําแหนงตราสนิคา (Brand Positioning) การกําหนดบคุลิกภาพตราสินคา (Brand Personality) 
การสรางการรับรูตราสินคา (Brand Awareness) การสรางความชอบที่มากกวา (Brand pPreference) การสราง
ความจงรักภักดี (Brand Loyalty) ในขณะท่ีวิทวัส ชัยปาณี แหงบริษัท Creative Juice G1 จํากัด ที่ไดนําเสนอ
กระบวนการสรางแบรนดในธุรกิจ  SME  แบบ 4 มิติ (4 D - Branding Process) ไดแก  1) มิติดานตลาด ดานลูกคา 
ดานองคกรและดานตราสินคาท้ังของตนเองและของคูแขง 2) Disruption คือ การคนหา Brand Idea ที่โดดเดน         
ไมอยูในกฎเกณฑเดิมๆ 3) Disparity คอื การกระจายขาวสารของ Brand ไปสูผูบริโภค และ 4) Determine การวดัผล
การรับรู (Awareness) (วิทวัส ชัยปาณี, 2544, 46) และการศึกษาเร่ืองการสรางแบรนดในธุรกิจประเภทบริการ
โทรคมนาคมของคงขวัญ แกวศรี (2554, 1) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการสรางแบรนด CAT CDMA ของบริษัท กสท. 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ที่มีกระบวนการอยู 3 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะหสถานการณทั่วไปของแบรนด 2) 
สรางแบรนด และ 3) การออกแบบแบรนด 
  ทั้งนี้ในขั้นตอนการวางตําแหนงตราสินคาของกรีนบัส (Brand Positioning) ของกรีนบัส นั้นมีการกําหนด
สวนประกอบของการวางตําแหนงตราสินคาที่สอดคลองกับ Kotler (2000, 278 อางถึงใน จิระเสกข ตรีเมธสุนทร, 
2549) กลาวคือ มีการระบุถึงผูบริโภคเปาหมาย  การระบุกรอบอางอิง การระบุจุดที่สรางความแตกตางและ                      
มีการระบุเหตุผลที่ทําใหเชื่อ ยกตัวอยางเชน กลุมเปาหมาย:  สําหรับนักเรียน นักศึกษา คนทํางาน ที่การเดินทางคือ
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สวนหน่ึงในการแสวงหาความสําเร็จในชีวิต และช่ืนชอบการขนสงสาธารณะ กรอบอางอิง: กรีนบัสเปนผูใหบริการรถ
โดยสารประจําทางสาธารณะทางถนน จุดสรางความแตกตาง: ที่ใหบริการขนสงผูโดยสารจากสถานีตนทาง                    
ไปสูสถานีปลายทางดวยมาตรฐานท่ีรับประกันความสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา เหตุผลท่ีทําใหเช่ือ: ระบบเทคโนโลยี
การขนสงท่ีมีประสิทธิภาพ การบริการท่ีไดมาตรฐานเพื่อชวยใหการดําเนินธุรกิจจากการขนสงเปนเร่ืองงาย และ
ปลอดภัย กําหนดบุคลิกภาพตราสินคา (Brand Personality) โดยไดกําหนดบุคลิกภาพตราสินคาจากมิติทางดาน
บคุลกิของแบรนด (Dimention of Brand Personality) ของ Aaker (1996, 68 อางถงึใน ศรีกญัญา  มงคลศริ,ิ 2547, 92)  
ไดแก  การเปนธรุกจิทีม่คีวามนาเชือ่ถอื แสวงหาความสําเรจ็ มคีวามเปนมิตร และเอาใสใจผูอืน่ ซึง่ยงัรวมถงึการสราง
เอกลักษณดานภาพ เชน ชื่อ มีการเปลี่ยนจากเมลเขียวเปน กรีนบัส สอดคลองกับศรีกัญญา มงคลศิริ (2547, 110) 
ที่กลาววา วิธีการตั้งช่ือของกรีนบัส เปนการต้ังเพ่ืออธิบายลักษณะของสินคา (Generic or Descriptive Name)        
เปนชือ่ทีต่ัง้ชือ่สนิคาตามลกัษณะของการใหบรกิารแมวาจะมีการเปล่ียนช่ือใหดทูนัสมยัขึน้แลวยังคงสะทอนถึงธรุกจิ
หลักที่เกี่ยวเน่ืองกับรถโดยสาร  อีกทั้งยังเนนการใชสีเขียว เพื่อสรางการรับรูและจดจําแบรนดผานชุดยูนิฟอรม             
จุดขายบัตรโดยสาร และรถโดยสาร เชนเดียวกับงานวิจัยของปรารถนา  ภารัตนวงศ (2548, 72) ที่ศึกษาเรื่องกลยุทธ
การสื่อสารตราสินคาของบริษัท ทรู คอรปเอรเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีการใชสีแดงเปนสีหลัก เพื่อใชสื่อสารดานการ
ตลาดไปยังกลุมลุกคาเปาหมาย
   การสรางการรบัรูตราสนิคา (Brand Awareness) กรีนบสัเนนการสรางการรบัรูตราสนิคาผานการทาํโปรโมชัน่ 
กระตุนการขาย  และการประชาสัมพันธ โดยใชสื่อที่มีอยูในองคกรหรือสื่อที่สัมผัสกับลูกคา (Contact Point)  เชน   
สื่อบุคคล เชน พนักงานขาย พนักงานขับรถ พนักงานตอนรับบนรถโดยสาร รวมถึงการออกแบบจุดจําหนายบัตร
โดยสารใหมควบคูกับการทํากิจกรรมตางๆ เชนเดียวกับการสรางการรับรูของแบรนดไปรษณียไทยของสุวิมล              
สุทธิพงศ (2549, 29 ) ที่ใชสื่อบุคคลที่เปนบุรุษไปรษณีย และพนักงานหนาเคานเตอร ผสมผสานกับการสื่อสารผาน
สื่อมวลชนเพื่อสรางการรับรู จดจํา และรักษาไวซึ่งความจงรักภักดีในแบรนดไปรษณียไทย 
  การสรางความชอบที่มากกวา (Brand Preference) เนนการสรางความสะดวกสบายเพ่ือตอบสนองกลุม
เปาหมายที่สวนใหญเปนนักศึกษา  การสรางมาตรฐานดานงานบริการและความปลอดภัย  การรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐเพื่อเปนตนแบบดานการเปนผูใหบริการดานการขนสงสาธารณะท่ีเปนที่ยอมรับอยางแพรหลาย อีกทั้งยังมี
แผนโครงการเพ่ือสรางความชอบที่มากกวาอยางเต็มรูปแบบในป พ.ศ. 2556 โดยเนนประเด็นเพื่อตอกยํ้าตามการ
วางตําแหนงตราสินคาเรื่องการบริการรถโดยสารท่ีไดมาตรฐานท่ีครอบคลุมและครบวงจรสอดคลองกับวิทยา           
ดํารงเกียรติศักด์ิ (2552) ที่กลาววา การเกิดความชอบมากกวาจากการใชสินคาและบริการน้ันสามารถทําไดโดยการ
สรางสีสันใหม รสชาติใหม การทําโปรโมชั่น  การคนหานวัตกรรมใหมๆ ใหลูกคาตื่นเตนและติดตามอยูเสมอ 
  การสรางความจงรักภักดี (Brand Loyalty) เนนวิธีการสรางความจงรักภักดีดวยการปฏิบัติตอลูกคาอยาง
ถูกตอง  การใกลชิดลูกคาและการตรวจสอบระดับความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งสอดคลองกับกิตติ  สิริพัลลพ (2542, 
33) ทีก่ลาววา ลกูคาจะภักดตีอสนิคากต็อเม่ือสนิคายีห่อน้ันภกัดกีบัลกูคาดวย ดงันัน้ ผูขายตองผลิตสนิคาทีม่คีณุภาพ 
ไมหลอกลวงผูบริโภค สินคาหรือบริการทุกประเภทท่ีผูขายเสนอขายตอตลาดตองมีคุณภาพอยางนอยอยูในระดับ 
“มาตรฐาน” ซึ่งเปนเหตุผลใหลูกคาไมเปล่ียนใจไปใชสินคาหรือบริการของคูแขงขัน แตถาลูกคามีประสบการณ             
ที่ไมดีตอสินคาหรือบริการ ควรใชการใกลชิดกับลูกคาใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได
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สรุป
  การสรางแบรนด “กรีนบัส” ของบริษัท ชัยพัฒนาขนสงเชียงใหม จํากัด ไดดําเนินกระบวนการสรางแบรนด
อยางครบถวนใน 5 ขั้นตอน ทั้งนี้การสรางแบรนด “กรีนบัส” ยังคงมีปญหาดานทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององคกร  
ทีม่ผีลตอภาพรวมของแบรนด  รวมถึงการเปนธุรกิจท่ีอยูภายใตการควบคมุของกรมการขนสงทางบก ทาํใหการส่ือสาร
การตลาดมีขอจํากัด และขาดการสนับสนุนดานงบประมาณการฝกอบรมจากหนวยงานภาครัฐ  
  อยางไรก็ตาม การเร่ิมตนสรางแบรนดถือไดวาเปนความมุงมั่นตั้งใจที่ดีของผูประกอบการ ทั้งนี้ การสราง
แบรนดไมใชเร่ืองทีท่าํแลวเสร็จ หากแตเปนเรือ่งทีต่องทาํอยางตอเนือ่ง ใชเวลา ตองตดิตามประเมินผลจากลกูคาและ
ผูรับบริการอยางตอเนื่อง สิ่งสําคัญมากที่สุด พนักงานทุกระดับ คือ ทูตที่สําคัญยิ่งขององคกรตองมีการฝกอบรมให
เขาใจ เรื่องแบรนดอยางดีและถองแท และตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายทั้งผูบริหาร นักการตลาด ผูประกอบ
การดานการขนสง กรมการขนสงทางบก เพื่อผลักดันใหเกิดความเขมแข็งใหกับธุรกิจภาคการขนสงใหแขงขันในเวที
อาเซียนไดอยางยั่งยืนตอไป
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บทคัดยอ
  การวิจยัน้ี มวีตัถุประสงคเพ่ือศึกษาความโนมเอียงทางการเมอืงและวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนไทย    
ผลการศึกษาพบวา ประชาชนไทยโดยสวนใหญ (1,253 คน คิดเปนรอยละ 62.7) มีคะแนนรวมความโนมเอียงทาง  
การเมืองท้ังสามประการอยางถูกตองและเหมาะสมในระดับปานกลาง   แตเม่ือพิจารณาท่ีคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง
ทัง้หมดก็สามารถจาํแนกไดเปน มคีวามโนมเอียงทางการเมอืงดานความรูเพียงเล็กนอย (1.1385 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 4.0000)  แตกลับมีระดับความรูสึกผูกพันและการประเมินคุณคาที่มากกวา (2.5415 และ 2.2620 ตามลําดับ)    
นอกจากน้ี ยังพบวา คาเฉล่ียคะแนนรวมความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยในพ้ืนที่เทศบาลและ             
พืน้ที ่ อบต. ไมแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในทางตรงกนัขาม คาเฉลีย่คะแนนรวมความโนมเอยีง
ทางการเมืองของประชาชนไทยในแตละภูมิภาค พบวา มีคูภูมิภาคที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ .05 จํานวน 7 คู ไดแก 1) ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2) ภาคเหนือและภาคกลาง  3) ภาคเหนือ
และภาคใต  4) ภาคเหนือและ กทม.  5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง  6) ภาคกลางและภาคใต  และ 7) 
ภาคกลางและ กทม.   และในประการสุดทายไดคนพบวา ประชาชนไทยโดยสวนใหญ (รอยละ 71.9 - 81.2)                    
มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม

คําสําคัญ
  การกลอมเกลาทางการเมือง  ความโนมเอียงทางการเมือง  วัฒนธรรมทางการเมือง  ประชาชนไทย

Abstract
  The objectives of this research were to study political orientations and political cultures of the 
Thais. The findings of this study were as followed. Most of the Thais (1,253 people or 62.7 percent) had 
the sum score of three types of political orientation in the correct or appropriate way on the middle level. 
As specify on the average scores of the total sample, they could be divided into having the cognitive 
orientation on a low score (1.1385 from 4.0000) but having more scores on the affective orientation and 
the evaluative orientation (2.5415 and 2.2620 in order). Moreover, the average scores of the political 
orientation of the Thais between living in the municipal area and living in the Tambon administrative        
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organization area were not statistical significantly different on the level of .05. On the other hand, for the 
average scores of the political orientation of the Thais compared with living in each of the regions, there 
were the seven couples of region that had the statistical significant difference on the level of .05. They 
were the regions between 1) the north and the north-eastern, 2) the north and the middle, 3) the north and 
the south, 4) the north and Bangkok, 5) the north-eastern and the middle, 6) the middle and the south, 
and 7) the middle and Bangkok.  Finally, most of the Thais (71.9 - 81.2 percent) had the participant political 
culture.

Keywords
  Political Socialization, Political Orientations, Political Culture, The Thais

บทนํา
  การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย นบัต้ังแตไดเปลีย่นแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 
เปนตนมา ดูเหมือนกับวาจะเปนประชาธิปไตยแตเพียงบางสวนเทานั้น (ไพบูลย  โพธิ์หวังประสิทธิ์, 2553, 356-357)   
ปญหาท่ีสําคัญของระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทย สามารถไลเลียงไดตามลําดับ โดยเริ่มจาก ระบบ
การเมืองแบบอํามาตยาธิปไตย หรือระบบการเมืองแบบรัฐราชการ (The Bureaucratic Polity) ตามที่ Riggs (1966) 
ไดเรียกปรากฏการณทางการเมืองของไทย ภายหลังการกาวเขาสูระบอบประชาธิปไตยแตเพียงในนามเทานั้น ซึ่งใน
ความเปนจริงแลว อํานาจรัฐเปล่ียนมือจากพระมหากษัตริยไปอยูที่ชนช้ันนําทางการเมืองซ่ึงเปนกลไกของรัฐฝาย
ความมั่นคง  จนนําไปสูเหตุการณความวุนวายทางการเมืองในป พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2519 ที่ Huntington (1968) 
เรยีกสถานการณทีเ่กิดขึน้ระหวางสองเหตกุารณสาํคญัทางการเมืองน้ีวา ความผกุรอนทางการเมือง (Political Decay)   
  ในเวลาตอมา กก็าวเขาสูยุคประชาธิปไตยคร่ึงใบ ที่เปนการประนีประนอมกันระหวางฝายเผด็จการกับพลัง
ประชาธิปไตยของประชาชน ซึ่งหนทางท่ีนาเสียดายถัดมา ไดนําไปสูระบบการเมืองแบบธนาธิปไตย (Plutocracy) 
อนัเปนการเถลงิหุนสวนกนัเพ่ือแสวงหาผลประโยชนใหกบัตนเองและพวกพอง ดงัเชนท่ี เกษยีร  เตชะพีระ (2537, 82-87) 
เรียกรูปแบบของความสัมพันธระหวางนักการเมืองกับนักธุรกิจ ที่รวมมือกันแสวงหาผลประโยชนแบบสมคบคิดกัน
เชนน้ีวา พันธมิตรรัฐราชการ-ทุนอภิสิทธ์ิ   ปรากฏการณของประชาธิปไตยแบบไทยในยุคตอมาจนถึงปจจุบันน้ี              
ที่ฝายรัฐราชการเริ่มออนกําลังลง ในขณะที่ฝายทุนอภิสิทธิ์เริ่มเขมแข็งขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดแลว ไดตัดสินใจที่จะลง
เปนตัวแสดง (Actors) ในทางการเมืองเสียเอง อันสามารถเรียกปรากฏการณเชนน้ี ไดวาเปนธุรกิจการเมือง                    
ดังที่มุมมองของ Arghiros (2001) ไดวิเคราะหและสรุปไวอยางชัดเจนวา การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 
ยังเต็มไปดวยการใชเงินซ้ือเสียง การขมขูคุกคาม การใชเลหเพทุบาย ที่ยังคงมีอยูอยางมากมายในระบบการเมือง 
เชนเดียวกันกับในอดีตที่ผานมา
  จากท่ีกลาวมาขางตนน้ี ยอมจะเห็นไดวา ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทย มิไดเปนไปตาม
อุดมการณประชาธิปไตยอยางเปนระเบียบและอยางเปนระบบ  แตกลับมีปญหาและอุปสรรคดานการจัดสรร               
สิง่ท่ีมคีณุคาในสังคมการเมอืงท่ีเกิดข้ึนอยางมากมาย อนัสงผลใหเกิดปญหาดานการพัฒนาทางการเมอืงของไทยขึน้          
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อันเห็นไดจากหลักฐานเชิงประจักษที่วา ไดมีความพยายามในหลายคร้ังหลายครากับกิจกรรมซึ่งถูกเรียกวา               
“การปฏิรูปการเมือง” เพื่อใชแกไขปญหาดังกลาว 
  อยางไรก็ดี ปญหาที่สําคัญประการหนึ่ง  ที่ทําใหการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทยไม
ประสบผลสาํเรจ็เทาท่ีควรจะเปน    หรอืไมมกีารพัฒนาทางการเมืองทีเ่ปนไปตามตัวแบบในอดุมคติของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย  ดงัเชนทีป่รากฏในประเทศตะวันตกตนแบบท่ีพฒันาแลว กค็อื การท่ีประชาชนภายในสังคม
การเมืองไทย มีวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) ที่ไมสอดคลองกับหลักการของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย หรืออาจกลาวไดวาประชาชนไทยมีทัศนคติ คานิยม และความเช่ือท่ีไมสอดคลองกับการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตย ดังเชนท่ี ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล (2555, 18-19) ไดกลาวถึงความสําคัญของเร่ืองดังกลาว
นีไ้วอยางตรงประเด็นทีว่า ในระบอบประชาธปิไตยคนเปนสิง่ทีส่าํคญัไมนอยไปกวาระบบ โดยท่ีปจจยัของความสาํเร็จ
ของประชาธปิไตยนัน้ เปนเร่ืองของระบบทีด่ปีระมาณ 50 เปอรเซ็นตเทานัน้ แตอกี 50 เปอรเซ็นตหรืออาจจะมากกวานัน้ 
ลวนเปนเรื่องของคนทั้งสิ้น    
  แมวาจะไดมีกระแสความพยายามและการดําเนินการดานการปฏิรูปการเมืองมาหลายครั้งแลวก็ตาม            
แตการปฏิรูปการเมืองเกือบจะทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เปนเพียงการปฏิรูปที่โครงสรางและสถาบันทางการเมือง แตเพียง
ดานเดียวเทานั้น สวนการปฏิรูปทางดานแบบแผนของการดําเนินชีวิตทางการเมืองในสวนของสมาชิกที่อยูภายใน
สงัคมการเมอืงไทยกลับมนีอยมาก  ซึง่ปรากฏการณทีเ่กิดข้ึนแตเพียงดานเดียวเชนน้ี ไมสามารถทาํใหเกิดการพัฒนา
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยขึ้นในสังคมการเมืองไทยอยางประสบความสําเร็จไดเลย  ดังเชนที่ Almond & 
Verba (1965, 3) ไดเคยกลาวไววา ในการพัฒนารูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมีเพียงแค
สถาบันทางการเมืองท่ีเปนประชาธิปไตยอยางเปนทางการ อาทิ การใหประชาชนมีสิทธิการเลือกต้ัง การมี
พรรคการเมอืง การมีสถาบันนติบิญัญตัทิีไ่ดมาจากการเลือกตัง้ ฯลฯ แตเพยีงเทานัน้ ยงัถอืวาไมเพยีงพอ  แตทีส่าํคญั
มากไปกวาน้ัน ก็คือ สําหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ประชาชนจะตองมีวัฒนธรรมทางการเมือง                 
ที่สอดคลองกับระบอบการเมืองชนิดนี้ดวย 
              วัฒนธรรมทางการเมืองภายในสังคมการเมืองจะมีคุณลักษณะเปนเชนใด ก็ยอมเปนผลมาจากการ                   
มีปฏิสัมพันธกันทางการเมืองของบุคคลตางๆ ภายในสังคมการเมืองนั้น เพราะส่ิงน้ีคือ ระบบแหงแบบแผนของ       
ความคิด ความเช่ือ หรือความรูสึกของสมาชิกในสังคมการเมืองทางดานปฏิสัมพันธทางการเมืองและสถาบัน               
ในทางการเมือง (The System of Beliefs about Patterns of Political Interaction and Political Institution)               
ซึ่งรวมความไดวา คือ ตัวตนทางการเมือง (Political Self) หรือสิ่งที่เกิดข้ึนในชีวิตทางการเมืองของบุคคล  โดยที่   
Almond & Verba (1965, 13-15) ไดจําแนกความโนมเอียงทางการเมืองออกเปน 3 ประเภท ไดแก ความโนมเอียง
ทางการเมืองดานความรู (Cognitive Orientation) ความโนมเอียงทางการเมืองดานความรูสึกผูกพัน (Affective 
Orientation) และความโนมเอียงทางการเมืองดานการประเมินคุณคา (Evaluative Orientation)  อยางไรก็ดี               
การที่บุคคลหรือสมาชิกของสังคมการเมืองจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองเปนอยางไรน้ัน ก็ยอมที่จะเกี่ยวของกับ           
เหตุ คือ การกลอมเกลาทางการเมือง (Political Socialization) โดยตรง  เพราะสิ่งดังกลาวนี้ จะเปนการบํารุงรักษา 
(Maintaining the Political Culture) การแปลงรปูแบบ (Transforming the Political Culture) และการสรางวัฒนธรรม
ทางการเมือง (Creating the Political Culture) ขึ้นมาใหม (Dawson & Prewitt, 1969, 25-36) นั่นเอง
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  ในกรณีของสงัคมการเมืองไทยนัน้ ปญหาหลักของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไทยในปจจบุนันี ้ทีท่าํให
ไมประสบกับความสําเร็จเทาที่ควร  แมวาจะไดมีความพยายามในการปฏิรูปทางการเมืองเพื่อแกไขปญหานี้มาแลว
เปนระยะเวลาหน่ึงแลวกต็าม      คาํตอบของปญหาน้ี คงจะอยูทีว่ฒันธรรมทางการเมืองของคนไทย ยงัมไิดสอดคลอง
กบัการปกครองในระบอบน้ีอยางถูกตองและเหมาะสมหรือเทาท่ีควร   ดงัเชนท่ี ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล (2555, 15) 
ไดกลาวสรุปไววา ที่เราลมเหลวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะเราไมมีความสามารถในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยนัน่เอง  ซึง่สาเหตุหลกัน้ัน กน็าจะมาจากกระบวนการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชน
ไทย ยงัไมสามารถทําใหเกดิวฒันธรรมทางการเมืองทีส่อดคลองกบัการปกครองในระบอบการเมอืงการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยขึ้นมาได  ดังเชนที่ พรศักดิ์  ผองแผว และสายทิพย  สุคติพันธ (2526, 4) ไดเคยวิเคราะหไวอยางชัดเจน
วา สําหรับประเทศไทยน้ัน ปญหาหลักในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย ก็ไมไดแตกตางจากปญหาของ
ประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ เทาไรนัก กลาวคือ นอกจากจะมีปญหาในดานโครงสรางและสถาบันทางการเมืองแลว      
ยังมีอุปสรรคในดานวัฒนธรรมทางการเมืองและกระบวนการของการกลอมเกลาทางการเมือง รวมอยูดวย    
  ดวยความสําคัญของปญหาอันเปนอุปสรรคของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยของไทย ดงัท่ีไดกลาว
ถึงไวขางตน ดังนั้น การวิจัยในคร้ังนี้ จึงจะเปนการศึกษาถึงผลของการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย 
เพ่ือใชเปนหลกัฐานเชงิประจักษ (Empirical) ในประการท่ีวา สาเหตุประการหน่ึงของการพัฒนาระบอบประชาธปิไตย
ในประเทศไทยที่ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ก็คือ นอกจากการพัฒนาจะมีปญหาในดานโครงสรางและสถาบัน
ทางการเมืองการปกครองของไทย อันหมายถึงการพัฒนาดานระบบแลว   ยังอาจมีอุปสรรคในเร่ืองวัฒนธรรม      
ทางการเมือง อันหมายถึงการพัฒนาดานคนท่ีอาศัยอยูกับระบบดังกลาว ซึ่งเปนผลโดยตรงมาจากการกลอมเกลา
ทางการเมืองของประชาชนไทยอีกดวย  ทั้งน้ี เพ่ือสรางความกระจางขององคความรูในเรื่องดังกลาวน้ี อันจะเปน    
สวนหนึง่ของกระบวนการทีจ่ะทําใหเกิดการพัฒนาทางการเมอืงในสงัคมการเมืองไทย ตอไป ดงันัน้ ผูวจิยัจงึไดกาํหนด
วัตถุประสงคของการวิจัยในคร้ังนี้ไววา เพื่อศึกษาความโนมเอียงทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมือง                   
ของประชาชนไทย

วิธีการวิจัย
  การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกําหนดรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยไว ดังตอไปนี้
  ประชากรและกลุมตัวอยาง   ประชากร (N) ที่ใชในการวิจัยคือ ประชาชนไทย จํานวน 67,070,000 คน   
กลุมตัวอยาง (n)ไดจากวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster or Area Sampling) แบงออกเปนรายภาค 5 กลุม        
ตามแนวทางการจําแนกของสํานักงานสถิติแหงชาติ คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต       
และ กทม.   โดยในแตละกลุมมีขนาดของกลุมตัวอยางกลุมละ 400 คน ตามวิธีการคํานวณของ  Yamane (1973)    
ที่ระดับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5    ดังนั้น จึงมีจํานวนกลุมตัวอยางรวมทั้งหมด 2,000 คน  ในแตละภาคไดใชวิธี
การสุมตัวแทนข้ึนมาดวยวิธกีารจับฉลากกลุมละ 2 จงัหวัด (ยกเวน กทม.)   จากน้ัน ในระดับจังหวัดไดใชกลุมตัวอยาง
จังหวัดละ 200 คน ซึ่งแบงออกเปนเขตเมือง (เทศบาล) จํานวน 100 คน และเขตชนบท (อบต.) จํานวน 100 คน       
อนึ่งสําหรับการสํารวจในระดับจังหวัดนี้ ไดใชวิธีการสุมตัวอยางชนิดการสุมโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) 
  เครือ่งมอืและการพัฒนาเครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั  เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั คอื แบบสํารวจการกลอมเกลา
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ทางการเมืองของประชาชนไทย ซึ่งไดรับการรับรองจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน จากน้ันจึงไดนําไปทดลองใช    
(Try out) ซึ่งพบวา กลุมตัวอยางมีความเขาใจทางดานภาษาท่ีใชในการส่ือสาร และมีคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับ               
ซึ่งคํานวณจากคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) เทากับ .847 ซึ่งหมายความวา 
มีความเชื่อมั่นอยูในระดับ “เชื่อถือไดสูง” 
  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยอีก 4 คน ไดรวมกันเก็บรวบรวมขอมูลกับประชาชนไทย   
ในจังหวัดเชียงใหม กําแพงเพชร ขอนแกน อุบลราชธานี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี สงขลา และ กทม.  
ในระหวางวันที่ 9 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2554
  การวิเคราะหขอมูล  ใชวิธีการวิเคราะหดวยการหาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดแก              
Frequency, Percentage, Average, Standard Deviation, t-Test (Independent) และ One-way ANOVA Test

ผลการวิจัย
  เมื่อวิเคราะหผลของการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทยหรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา ความโนม
เอียงทางการเมืองทัง้ 3 ประเภท จากประเด็นคําถามเก่ียวกับระบบการเมอืง กระบวนการทางการเมือง อาํนาจทางการ
เมือง และบทบาทตางๆ ของบุคคลในระบบการเมือง รวมจํานวน 12 ขอ (ความโนมเอียงทางการเมืองประเภทละ       
4 ขอ) พบวา ประชาชนไทยมีความโนมเอียงทางการเมืองดานความรูสึกผูกพัน ในระดับคะแนนที่มากที่สุด ในขณะ
ทีด่านการประเมนิคุณคาและดานความรู มรีะดับคะแนนรองลงมาตามลาํดับ   ซึง่มีขอท่ีนาสังเกตไดวา แมประชาชน
ไทยจะมีความรูเพียงเล็กนอย (1.1385 จากคะแนนเต็ม 4.0000)  แตกลับมีระดับความรูสึกผูกพันและการประเมิน
คุณคาที่มากกวาได (2.5415 และ 2.2620 ตามลําดับ) ดังตารางที่ 1 
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  จากนั้น เมื่อพิจารณาโดยรวมคะแนนความโนมเอียงทางการเมืองทั้ง 3 ดานเขาดวยกันก็พบวา ประชาชน
ไทยโดยสวนใหญ จํานวน 1,253 คน คิดเปนรอยละ 62.7 มีคะแนนอยูในระดับปานกลาง (5-8 คะแนน)  และในสวน
ที่เหลือมีคะแนนอยูในระดับตํ่า (0-4 คะแนน) จํานวน 505 คน คิดเปนรอยละ 25.2  และมีคะแนนอยูในระดับสูง         
(9-12 คะแนน) จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 12.1 ตามลําดบั
  ประการตอมา เมื่อจําแนกความโนมเอียงทางการเมืองตามลักษณะของพ้ืนที่ คือ ในเขตเมือง (เทศบาล)    
และในเขตชนบท (อบต.) ก็ไดขอคนพบที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับขางตน กลาวคือ ประชาชนไทยมีความโนมเอียง
ทางการเมืองดานความรูสึกผูกพันเปนอันดับที่หนึ่ง  ดานการประเมินคุณคารองลงมา และดานความรูตํ่าที่สุด     
นอกจากน้ัน ยงัเปนท่ีนาสังเกตไดวา ความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยในเขตเมืองและเขตชนบท มรีะดับ
ที่ใกลเคียงกัน ดังตารางที่ 2
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 0.7618 0.7469 1.2157 1.1300 1.1338 1.0591 

  เม่ือทดสอบคาเฉลีย่ของคะแนนรวมความโนมเอยีงทางการเมอืงของประชาชนไทยในแตละกลุม (Independent 
Sample t-Test) โดยพิจารณาคา Sig. ที่ไดจากการทดสอบความแปรปรวนตามวิธีการของเลวิน (Levene’s Test for 
Equality of Variances) พบวา คา Sig. < .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ทดสอบความแปรปรวน คือ ปฏิเสธ H

O 
และ

ยอมรับ H
1
  นั่นคือ ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุม มีคาแตกตางกัน (ไมเทากัน) (ยุทธ  ไกยวรรณ, 2553, 224-229) 

จงึพจิารณาคา t ในกรณทีี ่Equal Variance not Assumed จากการทดสอบคา t แบบ 2 หาง ไดคา .707 ซึง่มากกวาคา 
α ที่กําหนด คือ .05   ดังนั้น จึงปฏิเสธ H

1
  และยอมรับ H

O
 นั่นคือคาเฉลี่ยคะแนนรวมความโนมเอียงทางการเมือง

ของประชาชนไทยในแตละกลุม คือ พื้นที่เมือง (เทศบาล) และพ้ืนที่ชนบท (อบต.) ไมแตกตางกัน (หรือเทากัน)                         
ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ดังตารางที่ 3
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  ตอมา เมือ่พจิารณาจําแนกความโนมเอยีงทางการเมืองตามภูมภิาค คอื ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต และ กทม.   พบวา ประชาชนไทยในทั้ง 5 ภูมิภาค ยังคงมีความโนมเอียงทางการเมืองดานความ
รูสกึผูกพันเปนอันดับท่ีหน่ึง  ดานการประเมินคุณคารองลงมา และดานความรูต่ําท่ีสดุ อยางสอดคลองกันท้ัง 5 ภมูภิาค 
ดังตารางที่ 4
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  ประเด็นตอมา เมื่อตรวจสอบความแปรปรวนของขอมูลทั้ง 5 กลุม คือ คะแนนรวมความโนมเอียงทางการ

เมืองของประชาชนไทยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และ กทม. เพ่ือทดสอบดูความ

แปรปรวนวาเทากนัหรอืไม ตามวิธกีารของเลวนิ (อางถงึใน ยทุธ  ไกยวรรณ, 2553, 241-248 ; ยทุธ  ไกยวรรณ, 2552, 

90-95) โดยสมมติฐานที่กําหนดในการทดสอบความแปรปรวน คือ

  H
O
  : ความแปรปรวนของคะแนนรวมความโนมเอยีงทางการเมอืงของประชาชนไทย ทัง้ 5 กลุม ไมตางกนั (เทากัน)

  H
O
  : ความแปรปรวนของคะแนนรวมความโนมเอยีงทางการเมืองของประชาชนไทยตางกนัอยางนอย 1 กลุม

  ซึ่งผลจากการตรวจสอบ พบวา คา Sig. > .05     ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H
O
  นั่นคือ ความแปรปรวน

ของคะแนนรวมความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยทั้ง 5 กลุมไมตางกัน หรือมีความแปรปรวนเทากัน       

ดังตารางที่ 5

  จากน้ัน เมื่อทดสอบคาเฉล่ียของคะแนนรวมความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยในแตละกลุม 

จําแนกตามภูมิภาค (การทดสอบคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ดวย One-way ANOVA) ก็พบวา                         

คา  Sig. < .05 นั่นแสดงวา ยอมรับสมมติฐาน H
1
  นั่นคือ มีคาเฉล่ียอยางนอย 1 กลุมที่แตกตางไปจากกลุมอื่น        

(อางถึงใน ยุทธ  ไกยวรรณ, 2553, 241-248 ; ยุทธ  ไกยวรรณ, 2552, 90-95)  จึงไดทําการวิเคราะหดวย Post Hoc 

ในคําสั่ง Bonferroni ตอไป  ดังตารางที่ 6

  ผลจากการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ีย พบวา คูที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 มีจํานวน 7 คู ไดแก 1) ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2) ภาคเหนือและภาคกลาง  3) ภาคเหนือ

และภาคใต  4) ภาคเหนือและ กทม.  5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง  6) ภาคกลางและภาคใต  และ  7) 

ภาคกลางและ กทม.

  ประการตอมา เม่ือวิเคราะหวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชนไทย โดยแยกประเภทคําถามตามกิจกรรม

ทางการเมือง ไดแก การมีสวนรวมทางการเมือง การเรียกรองตอระบบการเมือง และการใหความสนับสนุนตอระบบ

การเมือง ก็พบวา ประชาชนไทยโดยสวนใหญ (รอยละ 71.9 - 81.2) มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม    และ

สัดสวนท่ีรองลงมาไดแก วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟาและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ ตามลําดับ    

ดังตารางที่ 7
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อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลของการศึกษาท่ีพบวา ผลของการกลอมเกลาทางการเมือง ไดทําใหประชาชนไทยโดยสวนใหญ      
(รอยละ 62.7) เกิดตัวตนทางการเมือง โดยจําแนกตามหัวเรื่องตางๆ คือ เร่ืองระบบการเมือง  กระบวนการทาง   
การเมือง  อํานาจทางการเมือง  และบทบาทตางๆ ของบุคคลในระบบการเมือง ในระดับปานกลาง ซึ่งก็สอดคลอง
กบัผลการวจิยัของ ดษุณี  สทุธปรยีาศร ีและวรรณา  ปรูณโชติ (2540) ทีแ่มวาจะไดศกึษากบักลุมนิสตินักศึกษากต็าม 
ที่พบวา นิสิตนักศึกษาไดรับการปลูกฝงคานิยมและวิถีชีวิตประชาธิปไตย ในระดับปานกลาง เชนเดียวกัน    
  ตวัอยางของหลกัฐานในเชิงประจกัษทัง้สองกรณดีงักลาวนี ้กเ็ปนไปตามความเหน็ของ ทพิยพาพร  ตนัตสินุทร 
(2555, 7-8) ทีไ่ดเคยกลาววิจารณเก่ียวกับตัวตนทางการเมอืงของประชาชนไทยไวอยางชัดเจนวา ประชาชนโดยท่ัวไป
ยังขาดความรู ความเขาใจ และไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการเปล่ียนแปลงใดๆ ได  ทําใหบทบาทของผูนํา             
หรอืผูกมุอาํนาจรฐัมคีวามสาํคญัและเกิดการรวมศนูยอาํนาจของรฐัราชการมากข้ึน ในขณะท่ี ปรญิญา  เทวานฤมิตรกุล 
(2555, 15) ไดเคยกลาวสรุปในประเด็นเดียวกันนี้ไวอยางสุดขั้ววา ที่เราลมเหลวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะเราไมมีความสามารถในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นั่นเอง 
  อยางไรก็ด ีจากผลของการวจิยัในคร้ังนี ้เมือ่พจิารณาในภาพรวมระดบัประเทศ พบวา หากจําแนกความโนม
เอียงทางการเมืองออกเปนแตละประเภทแลว ประชาชนไทยจะมีความโนมเอียงทางการเมืองดานความรูสึกผูกพัน 
ในระดับคะแนนที่มากที่สุด  ในขณะท่ีดานการประเมินคุณคาและดานความรู มีระดับคะแนนรองลงมาตามลําดับ 
(ตารางที่ 1) ซึ่งก็สอดคลองกับผลการศึกษาเมื่อจําแนกตามลักษณะของพื้นที่ ออกเปนพื้นที่เทศบาล และพื้นที่ อบต. 
(ตารางที่ 2)    นอกจากนั้น ยังสอดคลองกับผลของการศึกษาเมื่อจําแนกตามภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต  และ กทม. (ตารางที่ 4) อีกดวย 
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  การพิจารณาท่ีลาํดับของความโนมเอียงทางการเมืองท่ีคนพบน้ี ดเูหมือนจะขัดแยงกับแนวคิดของ  Almond 
& Verba (1965, 13-15) ที่ไดนําเสนอไวอยางเปนลําดับวา บุคคลจะตองเกิดความโนมเอียงดานการรับรูและเขาใจ
กอน (Cognitive)  จากน้ันจึงพัฒนาเปนความรูสึกผูกพัน (Affective)  และนําไปสูการประเมินคุณคาได (Evaluative)  
ซึ่งกรณีดังกลาวนี้ เปนการมุงไปที่การมีปฏิสัมพันธกับวัตถุทางการเมือง ปรากฏการณทางการเมือง สถาบันทางการ
เมือง ฯลฯ เพียงแคกรณีใดกรณีหน่ึง เพียงกรณีเดียวเทาน้ัน  ในทางตรงกันขาม การท่ีผลของการวิจัยในคร้ังน้ี               
ไดคนพบวา ประชาชนไทยมีความโนมเอียงทางการเมืองดานความรูสึกผูกพันในระดับคะแนนที่มากที่สุด  และดาน
การประเมินคณุคากบัดานความรู รองลงมาตามลาํดบั กน็าจะเปนดวยเหตุทีว่า เปนการสอบวดัหรอืประเมินจากการ
มปีฏสิมัพนัธทางการเมอืงกับสิง่ตางๆ ดงักลาวขางตนโดยรวมในหลากหลายกรณี   มใิชเพียงแคหนึง่เดียว อนัเปนการ
มองภาพของปรากฏการณคนละประเด็นกัน   ดังน้ันผลของการศึกษาจึงไดเปนเชนน้ี  อยางไรก็ดี  ลําดับของ             
ความโนมเอยีงทางการเมอืง กจ็ะตองเกดิขึน้ตามที ่Gabriel Almond and Sidney Verba ไดนาํเสนอไวแลวขางตนนี้
  แตหากพิจารณาในแงมุมท่ีการวิจัยในครั้งน้ีไดศึกษา ขอคนพบดังกลาว ก็สอดคลองกับสิ่งท่ี ไพบูลย              
โพธิ์หวังประสิทธิ์ (2548, 315-316) ไดเคยคนพบวา บุคคลอาจจะมีระดับของทัศนคติทางการเมืองที่ถูกตองหรือ
เหมาะสม  ทีม่ากไปกวาระดับของความรูกเ็ปนได   ซึง่ก็คลายคลึงกันกับผลการศกึษาของ สายทิพย  สคุติพนัธ (2524) 
ที่พบวา นักเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร มีระดับความสนใจทางการเมืองที่คอนขางตํ่า แตกลับมีระดับความรูสึก 
(ทัศนคติ) มีประสิทธิภาพทางการเมืองที่คอนขางสูง 
  นอกจากนั้น ผลการวิจัยของ กิตติ  อมตชีวิน (2522) และผลการวิจัยของ สกนธ  จันทรักษ (2529) ยังได
กลาวไวอยางสอดคลองกันวา การถายทอดการเรียนรูดานความรูความเขาใจสามารถทําได แตในทางตรงกันขาม 
การถายทอดการเรียนรูดานทัศนคติ กลับไมสามารถเปล่ียนแปลงใหมีระดับท่ีเพ่ิมข้ึนได หรืออยางนอยก็เกิดข้ึนได
คอนขางยากกวาดานความรู   ดังนั้น จึงเปนอันสรุปไดวาตัวแปรความรูความเขาใจกับทัศนคติที่ถูกตองหรือเหมาะ
สม อาจจะไมจําเปนท่ีจะตองไลเรียงกันมาตามลําดับก็ได  กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ บุคคลอาจจะมีความรูสึกผูกพัน 
(ทัศนคติ) ทางการเมืองในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเปนอยางดี  แตอาจจะมีความรูเฉพาะอยางจํากัดในเร่ืองดังกลาวนี้           
ก็ได  อาทิ บุคคลมีทัศนคติที่วาการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีรัฐสภาทําหนาที่นิติบัญญัติเปนสิ่งที่ถูกตอง
และเหมาะสม  แตอาจจะไมมคีวามรูวารัฐสภาของประเทศไทยประกอบไปดวยสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา กเ็ปนได  
ตอมา ในประเด็นเรือ่งความแตกตางกนัของพ้ืนท่ี คอื เทศบาลและ อบต. นัน้ การวิจยัในครัง้น้ีไดพบวา ไมวาประชาชน
ไทยจะอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลหรือเขตพ้ืนท่ีของ อบต. กย็อมจะมคีวามโนมเอยีงทางการเมืองท่ีไมแตกตาง
กัน (ตารางที่ 3) คือ มีความโนมเอียงทางการเมืองที่เทากันนั่นเอง    
  ประเด็นนี้ แมวา เอนก  เหลาธรรมทัศน (2538, 11)  จะไดเคยพยายามยืนยันถึงความแตกตางกันของเมือง
และชนบท ที่จะมีผลกระทบตอประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทย  ดังท่ีไดพยายามต้ังทฤษฎี (ขอสรุปยอย)                   
ที่วา ปญหามูลฐานของประชาธิปไตยไทยตั้งแตป พ.ศ. 2528 เปนตนมา   มีรากเหงาทางเศรษฐกิจ สังคม อยูที่       
ความขัดแยงระหวางชาวไรชาวนาในชนบทกับชนชั้นกลางชาวเมือง  กลาวคือ ชาวไรชาวนาเปนฐานเสียง และ          
เปนผูตั้งรัฐบาล โดยอาศัยคะแนนเสียงอันทวมทนของเขาในการเลือกตั้ง  ในขณะที่ชนชั้นกลางเปนฐานนโยบาย      
และมักจะเปนผูลมรัฐบาลโดยการวิพากษวิจารณและกอกระแสกดดัน ประทวง ขับไลรัฐบาล   ดังนั้น สองพฤติกรรม
ของชาวชนบทและชนชั้นกลางชาวเมือง จึงเหมือนดังประหนึ่งมีสองนคราประชาธิปไตยที่ขัดแยงกันอยู    
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  อยางไรก็ด ีการท่ีผลของการวิจยัในคร้ังนีส้รปุวา ความโนมเอยีงทางการเมืองของประชาชนไทยในพ้ืนทีเ่มอืง
และพ้ืนท่ีชนบทไมแตกตางกัน  ก็อาจจะเปนดวยเหตุที่วา การเก็บรวบรวมขอมูลในเขตพ้ืนท่ีเมือง คือ เทศบาล          
เกือบจะทั้งหมดไดเลือกพ้ืนที่ของ “เทศบาลตําบล” ไว (ดวยการสุมโดยอาศัยความสะดวก)  ดังนั้น ความแตกตาง
ดานความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตาํบล กอ็าจจะไมแตกตางไปกวาประชาชน
ไทยในเขตพื้นที่ของ อบต. ซึ่งมีระดับของการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ใกลเคียงกัน ก็เปนได  
  ในขณะที่ ประเด็นเรื่องความแตกตางกันของภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคใต และ กทม. นั้น   กลับพบวา ในคูของพื้นที่บางภูมิภาค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (ตารางที่ 5 และตารางที่ 6) 
  ในประเด็นนี้ จากผลการศึกษาของ Milbrath & Goel (1977 อางถึงใน จุมพล  หนิมพานิช, 2548, 87)             
ที่ไดพยายามศึกษาถึงตัวแปรท่ีเก่ียวของโดยตรงกับระดับการเขามีสวนรวมทางการเมือง อันไดแก ระดับการศึกษา 
(สูง-นอย) สถานะทางสังคมของอาชีพ (ชนชั้นกลาง-ผูใชแรงงาน)  เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  พื้นที่อยูอาศัย 
(เขตเมือง-เขตชนบท) และการเขารวมเปนสมาชิกของชมรมหรือสมาคมตางๆ    ประกอบกับผลการศึกษาของ สุรวุฒิ  
ปดไธสง (2542) ที่ไดคนพบวา นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย จะไดรับผลการถายทอดทางการ
เมืองท่ีมากกวานักเรียนท่ีไดรบัการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยนอย   รวมทัง้หากมีการส่ือสารทางการเมืองภายใน
ครอบครวัสูง กจ็ะไดรบัผลของการถายทอดทางการเมืองทีส่งูกวานักเรียนท่ีมกีารสือ่สารทางการเมืองภายในครอบครัว
นอย    รวมทั้งผลการศึกษาของ สายทิพย  สุคติพันธ (2524) ที่ไดพยายามศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรเพศ 
อายุ สัมฤทธิผลทางการเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว กับตัวแปรความสนใจทางการเมือง          
ความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง ความไววางใจทางการเมือง และความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ของรัฐบาล       
  ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา ตัวแปรสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองตางๆ เหลานี้ ก็นาที่จะมีสวน
เกีย่วของกบัความแตกตางกนัของความโนมเอยีงทางการเมืองของประชาชนไทยในแตละคูภมูภิาคท่ีคนพบดังกลาว
นี้ ซึ่งคงตองอาศัยการศึกษาวิจัยตอไป เพื่อนํามาตอบคําถามดังกลาวนี้  
  และในประการสุดทาย ที่พบวา วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนไทยโดยสวนใหญ คือ วัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบมสีวนรวม (รอยละ 71.9 - 81.2)   ในขณะที ่ยงัคงมปีระชาชนไทยอกีสวนหนึง่ ทีม่วีฒันธรรมทางการ
เมืองแบบไพรฟา และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ ในจํานวนที่รองลงมา ตามลําดับ (ตารางที่ 7)     
  จากขอคนพบดังกลาวนี้ ก็เปนไปตามความคิดเห็นของ Almond & Verba (1965) ที่เคยนําเสนอไววา       
ภายในระบบการเมืองหนึ่งๆ จะประกอบไปดวยวัฒนธรรมทางการเมืองที่แตกตางกันไป โดยสวนใหญจะมีลักษณะ
ทีเ่ปนการผสมผสานกนั ระหวางวัฒนธรรมทางการเมืองท้ัง 3 ประเภท   และไมมสีงัคมการเมอืงแหงใด ทีจ่ะมวีฒันธรรม
ทางการเมืองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แตเพียงแคอยางเดียวเทานั้น   นอกจากนั้น เมื่อสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป คือ 
มกีารพัฒนาไปตามระยะเวลาแลว วฒันธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ กจ็ะตองปรบัตวัใหเขากบัวฒันธรรมทางการ
เมืองรูปแบบใหมที่จะเขามา โดยการผสมผสานท่ีเปนสัดสวนกันไป  ซึ่งจะมีผลใหกลุมบุคคลท่ีมีวฒันธรรมทางการ
เมืองแบบคับแคบและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา มีจํานวนลดนอยถอยลงไปตามลําดับ   
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  ในการวิเคราะหทายที่สุดนี้ จากผลของการวิจัยที่พบวา ประชาชนไทยโดยสวนใหญในปจจุบัน มีวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบมีสวนรวม ก็นาท่ีจะเปนนิมิตหมายที่ดี ที่จะทําใหสังคมการเมืองไทยมีการพัฒนาในระดับท่ีสูง      
มากยิ่งขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  อยางนอยก็เห็นไดจากปรากฏการณของกลุมคนเสื้อสีตางๆ                    
ที่มีความกระตือรือรน ทั้งที่จะเขามีสวนรวมทางการเมือง การเรียกรองตอระบบการเมือง และการใหความสนับสนุน
ตอระบบการเมือง  มิไดเหมือนดังเชนกับคําปรามาสไวแตกอนที่วา “ประชาชนไทยยังไมมีความพรอมในเรื่องการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย”

สรุป
  จากขอคนพบขางตน สามารถสรุปไดวา ประชาชนไทยโดยสวนใหญ มีความโนมเอียงทางการเมืองทั้งสาม
ประการอยางถูกตองและเหมาะสมในระดับปานกลาง อันเปนผลมาจากการกลอมเกลาทางการเมืองท่ีเปนอยู             
ในลกัษณะตางๆ ไมวาจะเปนครอบครวั กลุมเพ่ือนสนทิ กลุมเพือ่นรวมอาชพี โรงเรียน/สถาบนัการศกึษา กลุมทตุยิภมูิ
ในสังคม สื่อสารมวลชน และการมีประสบการณทางการเมืองโดยตรง  นอกจากนี้ ยังพบวา คาเฉล่ียคะแนนรวม    
ความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยในพื้นที่เทศบาลและพื้นที่  อบต. ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ในทางตรงกันขาม คาเฉล่ียคะแนนรวมความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยในแตละ
ภูมิภาค พบวา มีคูภูมิภาคท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 7 คู ไดแก 1) ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2) ภาคเหนือและภาคกลาง  3) ภาคเหนือและภาคใต  4) ภาคเหนือและ กทม.  5) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง  6) ภาคกลางและภาคใต  และ 7) ภาคกลางและ กทม.  และในประการ
สุดทายไดคนพบวา ประชาชนไทยโดยสวนใหญ (รอยละ 71.9 - 81.2) มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม
  ขอเสนอแนะทีไ่ดจากการวจิยัคร้ังนี ้คอื เนือ่งจากผลของการวิจยั พบวา ผลของการกลอมเกลาทางการเมือง 
ทาํใหประชาชนไทยโดยสวนใหญเกดิความโนมเอยีงทางการเมืองทัง้ 3 ประเภทอยางถูกตองและเหมาะสมไดในระดับ
ปานกลางเทานั้น      ดังนั้น ทุกฝายที่เกี่ยวของควรจะรวมมือกันเสริมสรางความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชน
ไทยดังกลาว ใหมรีะดับท่ีเพ่ิมมากย่ิงข้ึน ซึง่อาจจะดวยวิธกีารฝกอบรม (Training) การใหการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(Non-formal Education) หรือการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) ในรูปแบบตางๆ 
  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
  1. ควรมีการศึกษาในลักษณะของการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จ 
สําหรับการพัฒนาคุณภาพของประชาชนไทยใหสอดคลองกับระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
  2. ควรมกีารศกึษาถงึคานิยมทีพ่งึประสงคของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยในปจจุบนั รวมทัง้แนวทาง
ที่จะนําเอาคานิยมดังกลาว มาเสริมสรางใหเกิดขึ้นกับประชาชนไทยแบบเบ็ดเสร็จและเรงรัด
  3. ควรมกีารศึกษาถงึตวัแปรสถานภาพทางสังคม เศรษฐกจิ และการเมืองตางๆ ทีม่อีทิธพิลหรอืมคีวามสัมพนัธ
กับความโนมเอียงทางการเมืองของแตละบุคคล และเชื่อมโยงไปยังวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนไทย               
ในภาพรวมระดับประเทศและระดับภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และ กทม.     
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  4. ควรมีการศึกษาเรื่องลักษณะและกระบวนการของการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย                
ในเชิงคุณภาพ โดยแบงออกเปนภูมิภาคตางๆ (และกรณีศึกษาตางๆ) แลวจึงนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบกัน   จากนั้น 
จึงวิเคราะหและสังเคราะหปรากฏการณอันเปนขอสรุปยอยนั้นๆ เขาดวยกัน ซึ่งอาจจะทําใหเกิดเปนทฤษฎีฐานราก
ในเรื่องนี้ขึ้นไดในอนาคต
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องคการปกครองสวนทองถ่ิน และสถาบันการศึกษาเปนตน จากทุนทางสังคมทั้ง 4 ดานดังกลาวไดกอใหเกิด               
กลุมธุรกิจเพื่อสังคมโดยสามารถจัดเปนหมวดหมูตามประเภทกิจการได 3 กลุม ไดแก 1) กลุมเกษตรและการแปรรูป
การเกษตร 2) กลุมออมทรัพย และรานคาชุมชน 3) กลุมส่ิงแวดลอม  จากการวิเคราะหตามโครงสรางกลุมธุรกิจ       
เพ่ือสังคม พบกลุมระยะเริม่ตน กลุมกําลังพัฒนา และกลุมตนแบบ โดยกลุมระยะเริม่ตนยังมปีญหา และความตองการ
ขัน้พ้ืนฐานคอนขางมาก  สวนกลุมกําลังพัฒนา นัน้มีความตองการในการขยายและปรับปรุงกิจการ และกลุมตนแบบ
เปนกลุมซึง่สามารถดําเนินกิจการของตนในระดับดีแลว และเปนตนแบบใหกับกลุมอืน่ได มีความตองการตอยอดไป
สูกิจการอื่นตอไป  ดังนั้นการสงเสริมใหเกิดธุรกิจเพ่ือสังคมควรสงเสริมสนับสนุนใหเกิดทุนทางสังคมทั้ง 4 ดาน           
อันเปนตนทุนที่สําคัญในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมตอไป
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Abstract
  The objectives of this research were to analyze the four components of social capitals that promote 
social business ventures and to explore social business ventures situation and analyze their performance 
in Hang Dong District, Chiang Mai. The qualitative research method was employed in this study. Data 
were collected from a sample of community leaders, village board, leader of community enterprise and            
community enterprise comittee in Hang Dong District by group interviews, in-depth interviews and participatory 
observation. The study results reveal key social capitals that help initiate a social business as follow: 1) 
Local culture that binds people on the basis of generosity and trust;  2) Knowledgeable leaders who have 
public mind and sacrifice themselves to work for the community;  3) Good management practices  that 
are derived from the participation of community members in the management 4) Good supporter networks 
, including government organizations, local administrators and educational institutes.  The four elements 
of social capital have initiated social business ventures in Hang Dong, which can be divided into three 
groups: 1) Agricultural processing 2) Savings and Community Store and 3) Environmental group. Each 
group can be put into beginner group, developing group, and model group, according to the analysis of 
business structure. The beginner group seemed to have a lot of basic problems and needs. The developing 
group needed helps in terms of production capacity and business improvement. The model group could 
be considered a good business model for other groups to study, but they also wanted to expand their 
businesses to other activities. Therefore, to enhance social business ventures, the four elements of social 
capital should be promoted in order to develop the social businesses in the area.

Keywords
  Social Capital, Social Enterprise, Social Business Venture, Hang Dong District, Chiang Mai

บทนํา     
  การพัฒนาประเทศใหยั่งยืนไดนั้น ไมอาจอาศัยความเจริญทางเศรษฐกิจเพียงดานเดียวเปนตัวชี้วัด                  
ดังจะเห็นไดจากความลมเหลวของระบบทุนนิยมที่ผานมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเปนบทพิสูจน หากแตตองอาศัย
ความเจริญทางดานสังคม และสิง่แวดลอม ควบคูไปดวยจึงจะนบัไดวาเปนการพฒันาทีย่ัง่ยืนไดอยางแทจริง  “กจิการ
เพื่อสังคม (Social Enterprise)”  เปนแนวคิดใหมในประเทศไทย เปนแนวคิดในการจัดตั้งองคกรเพ่ือพัฒนาหรือ     
แกไขปญหาเศรษฐกจิ สงัคม หรอืสิง่แวดลอมเปนหลกัมากกวาการคดิถงึผลกาํไรเหมือนธรุกจิกระแสหลกัทัว่ไป  กจิการเพ่ือ
สงัคมมทีัง้รปูแบบทีไ่มแสวงหาผลกาํไร และแสวงหาผลกําไร ซึง่ในรูปแบบหลังนีเ้รยีกวา “ธรุกจิเพือ่สงัคม (Social Business 
Ventures)” ซึ่งเปนกิจการแสวงหากําไร แตมีเปาหมายทางสังคมเปนหลัก (เอคคิงตัน และ ฮารติแกน, 2552, 71)  
  จากปรากฏการณการเกิดข้ึนของธุรกิจเพ่ือสังคมน้ี นบัเปนจุดเปล่ียนทางสังคมธุรกิจ เพราะนอกจากจะเปน
องคกรที่ตั้งขึ้นโดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดลอมเปนหลักแลว ยังสามารถ
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ชวยแกปญหาและพัฒนาประเทศไดโดยไมตองรอหนวยงานอ่ืนมาใหการชวยเหลือ นอกจากน้ีธุรกิจเพ่ือสังคมยัง
สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไดไมแพธุรกิจกระแสหลัก วลัยพร วาจาวุทธ  และคนอื่น ๆ (2553, 
10-11) ไดยกตัวอยางประเทศองักฤษท่ีกจิการเพือ่สังคมประสบความสาํเร็จเปนอยางมาก โดยมีกจิการเพือ่สังคมกวา 
62,000 แหง ครอบคลุมทั้งทางดานสุขภาพ พลังงาน การศึกษา สิ่งแวดลอม  สวัสดิการสังคม เปนตน มีมูลคาการ
ประกอบการรวมมากกวา 1.4 ลานลานบาทและมีการจางงานในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดคิดเปนรอยละ 5  สําหรับ
ประเทศไทยไดมีการดําเนินธุรกิจในลักษณะน้ีบางแลว แตยังไมแพรหลาย เพราะยังขาดการสนับสนุนหลายดาน 
อยางไรก็ตามไดมหีนวยงานตางๆ เริม่มองเหน็ความสาํคญัของกิจการเพ่ือสงัคมและเร่ิมใหการสนับสนนุมากข้ึนเปน
ลาํดบั เชน สาํนกังานกองทุนสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) ทีร่วมผลกัดนัและขบัเคลือ่นงานกจิการเพ่ือสงัคม
รวมกับหลายภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ตลอดจนสื่อมวลชน โดยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ไดแตงต้ังคณะกรรมการสรางเสริมกิจการเพ่ือสังคมขึ้นเพ่ือสงเสริม             
ใหมีการพัฒนากิจการเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ตอป ภายในเวลา 5 ป 
   ทั้งนี้ กิจการเพื่อสังคมจะประสบความสําเร็จได จําเปนจะตองอาศัยคานงัด1  ที่จะนําพากิจการดําเนินไปได
ตามเปาประสงค โดยเฉพาะทุนทางสังคมนับเปนตนทุนที่สําคัญซึ่งเปนที่ยอมรับขององคกรพัฒนาระหวางประเทศ
ตาง ๆ เชน ธนาคารโลก องคกรความรวมมือเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ตางก็ตระหนักในคุณคาของ        
ทุนทางสังคมวา มีความสําคัญอยางยิ่งตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาท่ียั่งยืนอันนําไปสูความผาสุก     
ของคนในชาติ โดยเฉพาะ OECD พิจารณาวาการเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดจากทุน 4 ประเภท ไดแก ทุนทางกายภาพ 
ทุนทางการเงิน ทุนมนุษย และทุนทางสังคม ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของปจจัยท้ัง 4 ทุนดังกลาว พบวา      
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเปนผลมาจากปจจัยดานทุนมนุษยและทุนทางสังคมถึง 4 สวน ขณะท่ีเกิดจาก           
ทุนทางกายภาพและทุนทางการเงินเพียง 2 สวนเทานั้น (สินาด ตรีวรรณไชย, 2548) 
  ในประเทศไทยเอง มตีวัอยางมากมายทีแ่สดงใหเห็นวา ทนุทางสงัคมโดยเฉพาะการรวมกลุมหรอืรวมตวักัน
จัดสรรทรัพยากรกันเองของคนในชุมชนท่ีมีความไวเน้ือเช่ือใจกัน สามารถทําใหพวกเขาไดรับผลประโยชน                    
ทางเศรษฐกิจหลายอยาง เชน การต้ังกลุมออมทรัพยเพื่อเปนแหลงเงินทุน การรวมตัวเพ่ือจัดสรรทรัพยากรนํ้า                
ปา ที่ดินสาธารณะของชุมชน กลุมเกษตรกรรมทางเลือกตางๆ เปนตน ยิ่งกลุมหรือเครือขายเหลานี้สามารถเชื่อมกับ
กลุมอื่นๆ นอกชุมชนอยางหลากหลายแลว ทุนทางสังคมก็จะยิ่งขยายวงมากข้ึนเทานั้น (สินาด ตรีวรรณไชย, 2548) 
  หางดงเปนอําเภอท่ีมคีวามเปนเมอืงใกลเคียงกับตัวเมืองเชยีงใหม  และมีชือ่เสยีงในงานหัตถกรรม งานฝมอื 
เชน จักสาน แกะสลัก เครื่องปนดินเผา เปนตน  มีหมูบานถวายเปนแหลงรวมงานหัตถศิลป แตการทําธุรกิจดังกลาว
เปนลักษณะการจางงานของธุรกิจสวนบุคคลซึ่งสวนใหญเจาของธุรกิจเปนชาวตางประเทศ และเม่ือเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจของประเทศสงผลใหกิจการตางๆ ซบเซาและปดตัวไปเปนจํานวนมาก  จากปรากฏการณดังกลาวสะทอน
ใหเห็นความไมยั่งยืนในการทําธุรกิจท่ีพึ่งพาแตปจจัยภายนอกเปนสําคัญ  อยางไรก็ตามในหลายชุมชนยังคงมี           
การรวมกลุมทัง้ในรปูแบบของกลุมวสิาหกิจชมุชน และกลุมธรุกจิชมุชนในรูปแบบอืน่ๆ ซึง่ในรปูแบบของกลุมวสิาหกิจ
ชุมชนน้ันมีทั้งการรวมกลุมแท และกลุมเทียมเพ่ือรองรับประโยชนที่ไดจากการสนับสนุนจากภาครัฐ  โดยสวนใหญ

1คานงดั (Leverage) หมายถึง ทนุท่ีไมไดอยูในรปูของตัวเงิน อาทิ ทนุสังคม ทนุวัฒนธรรม ทนุทางธรรมชาติ  ทนุความรู  ความไวเน้ือเชือ่ใจระหวาง
คนในชุมชน จิตอาสา จิตสาธารณะ และอื่นๆ (สฤณี อาชวานันทกุล, 2552)
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เปนการรวมกลุมเทียมท่ีมเีจาของธุรกิจเปนประธานสวนสมาชิกเปนเพียงแรงงานเทาน้ัน   จากประเดน็ปญหาดังกลาว
สํานักงานเกษตรอําเภอหางดงซ่ึงมีหนาที่ดูแล ประสานงานใหความชวยเหลือกลุมวิสาหกิจชุมชนจึงตองการใหเกิด
การพัฒนาวิสาหกิจท่ีมีความย่ังยืนอยางแทจริง  และสามารถเปนตนแบบใหแกวิสาหกิจกลุมอ่ืนๆ ทั้งในกลุมปจจุบัน
และกลุมที่กําลังจะจัดตั้งขึ้น  ซึ่งแนวคิดของการจัดตั้งวิสาหกิจนั้นมีความสอดคลองกับแนวคิดของธุรกิจเพ่ือสังคม     
ที่มุงใหชุมชนรวมกลุมกันเพื่อแกไขปญหาของชุมชน  ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงมุงสืบคนและวิเคราะหองคประกอบท่ีกอให
เกิดทุนทางสงัคมท่ีมตีอการพฒันากลุมธุรกิจเพ่ือสังคมในอาํเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม  ตลอดจนสาํรวจสถานการณ
ของธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาเปนขอมูลในการพฒันาตนแบบธุรกิจเพื่อสังคมในชุนชนอื่น ที่มีบริบท
ชุมชนใกลเคียงกัน

ทบทวนวรรณกรรม
  ทุนทางสังคม (Social Capital)
  ทุนทางสังคมเปนคําที่ถูกใชเปนฐานคิดเก่ียวกับการพัฒนาท้ังการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสังคมไทย      
ในปจจุบัน แนวคิดทุนทางสังคม และคําวาทุนทางสังคมในประเทศไทย เพิ่งเริ่มปรากฏขึ้นในป พ.ศ. 2540 ภายหลัง
จากท่ีไดมีการจัดต้ังสํานักงานกองทุนเพื่อสังคม (SIF) โครงการของกองทุนเพื่อสังคมดังกลาว ไดพยายามและ         
ทําใหสังคมไทยหันกลับไปมองคุณคาที่เคยมีอยูที่เปนทุนเดิม  แตอาจมองขามไป รวมทั้งสิ่งที่มีอยูในตัวบุคคล  เชน  
ความมีนํ้าใจ  ความเอ้ืออาทร  การชวยเหลือเก้ือกูล รวมไปถึงส่ิงท่ีไดรับการถายทอดมาจากบรรพชน เชน ภูมิปญญา 
ประเพณี ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชน รวมทั้งสิ่งที่เปนศักยภาพในการพัฒนาของชุมชน เชน ผูนํากลุม 
องคกรประชาชน เครือขาย เปนตน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวไดเกิดการฟนฟูทุนทางสังคมท่ีมีอยูและเร่ิมสูญหาย    
ใหมีการนํากลับมาประยุกตใชในการพัฒนาในระดับชุมชน และหลังจากน้ัน คําวาทุนทางสังคมในประเทศไทย          
ก็ไดถูกนํามาใชอยางตอเนื่อง (อิทธิสตรี, 2552)
  ในประเทศไทยเอง มตีวัอยางมากมายทีแ่สดงใหเห็นวา ทนุทางสงัคมโดยเฉพาะการรวมกลุมหรอืรวมตวักัน
จัดสรรทรัพยากรกันเองของคนในชุมชนที่มีความไวเน้ือเชื่อใจกัน  สามารถทําใหพวกเขาไดรับผลประโยชน                   
ทางเศรษฐกิจหลายอยาง  เชน  การตั้งกลุมออมทรัพยเพ่ือเปนแหลงเงินทุน  การรวมตัวเพ่ือจัดสรรทรัพยากรน้ํา           
ปา ที่ดินสาธารณะของชุมชน กลุมเกษตรกรรมทางเลือกตางๆ เปนตน ยิ่งกลุมหรือเครือขายเหลานี้สามารถเชื่อมกับ
กลุมอื่นๆ นอกชุมชนอยางหลากหลายแลว ทุนทางสังคมก็จะยิ่งขยายวงมากข้ึนเทานั้น (สินาด ตรีวรรณไชย, 2548) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 บทที่ 2 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหงชาต,ิ ม.ป.ป.) กลาวกวา “ทนุทางสังคม” เกดิจากการรวมตวั รวมคดิ รวมทาํ บนฐานของความไวเนือ้เช่ือใจ 
สายใยความผูกพัน และวัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคมไทยผานระบบความสัมพันธในองคประกอบหลัก 4 ดาน                   
ทีม่บีทบาทและยึดโยงใหเกิดทุนทางสงัคม  ไดแก คน สถาบัน วฒันธรรม และ องคความรู ซึง่จะเกดิเปนพลังในชมุชน
และสังคม 
  ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Ventures Business)  
   ธรุกิจเพือ่สังคมเปนหนึง่ในโมเดลของกิจการเพือ่สังคม (Social Enterprise) มผีูใหคาํจํากัดความไวหลากหลาย 
และบางสวนที่มีจุดรวมคลายกัน คือ 1) มีเปาหมายของธุรกิจเพื่อแกไขปญหาสังคม และสิ่งแวดลอมเปนหลัก  2)       
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มกีารนาํสงผลกาํไรทีไ่มไดอยูในผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูถอืหุนแตเปนการนาํไปขยายการลงทุนใหมเพ่ือจุดมุงหมาย
ของสังคมในระยะยาว  3) มกีารสรางความสมดุลระหวางเคร่ืองมอืทางดานธุรกิจและเปาหมายทางสังคม และมีบางสวน     
ที่พูดถึงการคิดคนนวัตกรรมในรูปแบบตางๆ  ในการแกไขปญหา (Social Enterprise Alliance USA, n.d.  ; Social 
Enterprise Coalition UK, n.d. ; The Small Enterprise Education and Promotion (SEEP) Network, n.d. ; Third 
Sector Enterprises, n.d. และ สํานักงานสงเสริมกิจการเพื่อสังคม, ม.ป.ป.)
  ดังนั้นในที่นี้คําวาธุรกิจเพื่อสังคม จะหมายถึง ธุรกิจที่มีเปาหมายในการแกไขปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม 
เปนหลัก โดยอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนหรือสมาชิกในกลุมในการรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา ซึ่งกอใหเกิด
นวัตกรรมในแบบฉบบัของชมุชน  เปนเคร่ืองมอืในการขบัเคล่ือนกลุม และมีรายไดจากการดําเนนิกิจกรรมของตนเอง 
นาํสงผลกําไรเพ่ือตอบแทนผูมสีวนไดเสียซ่ึงรวมถึงชุมชนและสงัคมอยางเทาเทียม  ในระยะยาวมีโอกาสขยายผลและ
พัฒนาเปนตนแบบใหแกชุมชนสังคมอื่นๆ ได โดยวิสาหกิจชุมชน  (Community-Based) ถือเปนประเภทหนึ่ง              
ของธุรกิจเพื่อสังคม
  ในประเทศไทยมีองคกรหรือหนวยงานท่ีสามารถจัดไดวาเปนธุรกิจเพื่อสังคมในระดับชุมชนอยูเปนจํานวน
มาก ซึง่เปนผลมาจากหลายปจจยั อาท ิการพัฒนาของระบบสหกรณในชวงหลายทศวรรษทีผ่านมา การประชาสัมพันธ 
เรือ่ง ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงอยางจริงจงัในประเทศ  นโยบายรัฐบาลทีส่งเสริมใหมกีารจัดตัง้วสิาหกิจชมุชน ตลอดจน
การเกิดข้ึนของกลุมการเงินชุมชนในรูปแบบตางๆ ทัง้ในรปูของสหกรณออมทรัพยเพ่ือการผลิต กลุมสัจจะออมทรัพย 
รวมถึงธนาคารประชาชน เปนตน
  ธุรกิจเพื่อสังคมในระดับชุมชนที่ยั่งยืน สามารถแกไขปญหาสังคมสุขภาวะ และ/หรือสิ่งแวดลอมในชุมชน   
ไดเปนอยางดี เน่ืองจากมีการจัดตั้ง บริหารจัดการและดําเนินกิจการโดยคนในชุมชน ซึ่งเขาใจสภาวะและปญหา       
ในชุมชนอยางถองแท สามารถประยุกตใชหลักการทําธุรกิจมาดําเนินกิจการอยางสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน นอกจากน้ีแลว กิจการเหลาน้ียังกอใหเกิดการสรางงาน และการสรางรายไดใหกับประชาชนในชุมชนนั้นๆ       
จงึกลาวไดวาธุรกิจเพือ่สังคมในระดบัชุมชนท่ีประสบความสาํเรจ็ ลวนมบีทบาทตอการพัฒนาชุมชนอยางเปนรูปธรรม

วัตถุประสงค
  1. เพื่อวิเคราะหองคประกอบ 4 ดานท่ีกอใหเกิดทุนทางสังคมท่ีมีผลตอการพัฒนากลุมธุรกิจเพ่ือสังคม           
ในอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
  2. เพ่ือสํารวจสถานการณของธุรกิจเพ่ือสังคม และวิเคราะหผลการดําเนินงานของธุรกิจเพ่ือสังคมในอําเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
  การดาํเนินงานวิจยัทําในรปูแบบงานวิจยัเชงิคุณภาพ ใชวธิกีารทัง้การสัมภาษณเชิงลึก สมัภาษณแบบกลุม 
และการสังเกตแบบมีสวนรวม  เพื่อสืบคนทุนทางสังคมและศึกษาสถานการณตลอดจนวิเคราะหผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมายที่มีคุณลักษณะการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้    
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  1. ศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัย
   1.1 ขอมลูพืน้ฐานอําเภอหางดง  จงัหวดัเชยีงใหม  ประกอบดวย ขอมลูทัว่ไป ประวตัคิวามเปนมา สภาพ
ทางภูมิศาสตร ขอมูลประชากร เขตการปกครอง การประกอบอาชีพ จากแหลงขอมูลตาง ๆ 
     1.2 ทุนทางสังคม ไดแก  แนวคิด ความหมาย ความสําคัญ ประเภท และองคประกอบ 4 ดาน ไดแก 
ดานคน ดานสถาบัน ดานวัฒนธรรม และดานองคความรู 
      1.3 ธุรกิจเพื่อสังคม ไดแก  ความหมาย รูปแบบ ประเภท ตลอดจนศึกษาเกณฑในการคัดเลือก และ  
คัดกรองกลุมธุรกิจเพื่อสังคมของอําเภอหางดง
  2.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  
       2.1   ประชากร  ประกอบดวยผูนาํชมุชน คณะกรรมการหมูบาน ผูนาํกลุมและคณะกรรมการกลุมอาชพี
ที่จดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนในเขตอาํเภอหางดงจาก 11 ตําบล รวมถึงการรวมกลุมกันในชุมชนในรูปแบบอื่นๆ
   2.2 กลุมตัวอยาง 
               2.2.1  ผูใหขอมูลหลักดานทุนทางสังคม ประกอบดวยผูนําชุมชน และคณะกรรมการหมูบาน
    2.2.2  ผูใหขอมลูหลักดานธุรกจิเพ่ือสงัคม ประกอบดวยผูนาํกลุมและคณะกรรมการกลุมวสิาหกจิ
ชุมชน และกลุมที่รวมตัวกันเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในรูปแบบอื่น ๆ 
      ทัง้นีก้าํหนดเกณฑการคัดกรองกลุมวสิาหกิจชมุชน และกลุมทีร่วมตัวกันเพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกจิ
สงัคม และสิ่งแวดลอมในรูปแบบอื่น ๆ ดังนี้
            1)  เปนกิจการท่ีมุงแกไขปญหาเศรษฐกจิในชมุชน ปญหาสิง่แวดลอม และปญหาสงัคมเปนหลัก 
(Local Economics, Social & Environmental Benefit) 
            2)  เปนกิจการที่สรางผลกระทบเชิงบวกใหแกสังคม สิ่งแวดลอม และสามารถมองเห็นได
อยางเปนรูปธรรม (Impact) 
                        3)  มโีอกาสขยายแนวคิดท่ีดใีนการดําเนินกิจการออกไปในวงกวางได (Challenge of Scale) 
  3.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
   3.1 แบบสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับทุนทางสังคม
           แบบสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับทุนทางสังคมนําไปใชสัมภาษณผูนําชุมชน และกรรมการหมูบาน 
ประเด็นในการสัมภาษณ ประกอบดวย   1) ทุนทางสังคมดานทรัพยากรคน  2) ทุนทางสังคมดานสถาบัน  3) ทุนทาง
สังคมดานภูมิปญญาทองถิ่น  4)  ทุนทางสังคมดานประเพณี วัฒนธรรม 5) ทุนทางสังคมดานทรัพยากรธรรมชาติ 
แหลงธรรมชาติ 6) ทุนทางสังคมดานการรวมกลุมธุรกิจตาง ๆ 7) ทุนทางสังคมดานผลิตภัณฑ/ของดีประจําหมูบาน  
และ 8) ทุนทางสังคมดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับหมูบาน
   3.2 แบบสมัภาษณแบบกลุมเก่ียวกับการบรหิารจดัการของกลุมวสิาหกจิชมุชน และกลุมท่ีรวม
ตัวกันเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในรูปแบบอื่น ๆ
         แบบสัมภาษณแบบกลุมนําไปใชสัมภาษณผูนํากลุมและคณะกรรมการกลุมวิสาหกิจชุมชน และ
กลุมทีร่วมตัวกันเพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอมในรปูแบบอืน่ ๆ   ประเดน็ในการสัมภาษณ ประกอบดวย 
1) ปญหา และที่มาในการรวมกลุมกัน กอตั้งขึ้นเมื่อไหรโดยใคร  2) วัตถุประสงคในการรวมตัวกัน 3) ผลิตภัณฑและ
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บริการ 4) รายไดรวมในปจจุบัน 5)  โครงสรางการบริหารจัดการ  6)  การทําการตลาด (ชองทางการขาย การโฆษณา
ประชาสัมพันธ) 7) ผลตอบแทนทางสงัคม สิง่แวดลอม เศรษฐกจิ 8) ปญหา อปุสรรค และการตองการความชวยเหลือ
ของกลุมในดานใดบาง และ 9) อื่นๆ เปนตน
   3.3  การสังเกตแบบมีสวนรวม
                         ผูวจิยัใชวธิกีารสังเกตแบบมสีวนรวมโดยเขารวมกจิกรรมของหมูบาน และกลุมวิสาหกิจชุมชน และ
กลุมที่รวมตัวกันเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในรูปแบบอื่น ๆ 
  4.  การวเิคราะหขอมลู ใชการวิเคราะหขอมลูเชงิเนือ้หา (Content Analysis) ตามประเด็นจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

ผลการวิจัย
  1. องคประกอบ 4 ดานท่ีกอใหเกิดทุนทางสงัคมท่ีมผีลตอการพฒันาธุรกิจเพ่ือสังคมในอําเภอหางดง
         1.1  องคประกอบดานคน พบวา ดานจิตใจ ชุมชนมีจิตใจที่ดีงาม มีความรักสามัคคี มีความเอื้ออาทร
ตอกนั มคีวามไวเนือ้เชือ่ใจกนั โดยเฉพาะอยางยิง่ผูนาํชมุชนมทีัง้ทีเ่ปนผูนาํทางธรรมชาตซิึง่เปนผูรู และผูทีม่วีสิยัทศัน
ในการรวมกลุมชมุชนในการแกไขปญหารวมกัน  และผูนาํทางโครงสราง คอื เปนผูใหญบานท่ีไดรบัความเช่ือถอืศรัทธา 
และความไววางใจจากชุมชน โดยกลุมผูนําดังกลาวเปนผูที่มีความเสียสละ เห็นประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง                        
มีจิตสาธารณะท่ีจะทําเพ่ือผูอื่น มีคุณธรรม ความซ่ือสัตย ระเบียบวินัย และความโปรงใสในการบริหารจัดการ            
กลุมธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อแกไขปญหาในชุมชนของตน
         1.2  องคประกอบดานสติปญญา พบวาชุมชนมีศักยภาพในการเรียนรูไดดวยตนเอง และเรียนรูรวมกัน
เปนกลุมอยางตอเนื่อง สืบเน่ืองจากผูนําหลายทานเปนผูที่มีความรูดีจบการศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถ           
นําความรูมาใชในการบริหารจัดการกลุม ขณะเดียวกันก็ไมไดปดก้ันตัวเอง  มีการศึกษาดูงานจากแหลงอื่นๆ และ      
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน และกลุมธุรกิจเพ่ือสังคมท่ีประสบความสําเร็จจนสามารถเปนตนแบบใหกับกลุมอื่นๆ        
ไดมาศึกษาดูงานนั้นก็มีเครือขายกับหนวยงาน สถาบันการศึกษาตางๆ  ในการไปใหความรูและเผยแพรองคความรู
ของตนใหแกผูทีส่นใจทัง้ในภาคสวนวิชาการ และสาธารณชนท่ัวไป  นอกจากการใชความรูทางวชิาการและภมูปิญญา
ในทองถิน่แลว งานวิจยัน้ียงัคนพบวาการมจีติสาธารณะ  การเปนผูประกอบการเชิงสังคม และการบริหารจัดการแบบ
มีสวนรวมโดยชุมชน  เปนปจจัยหรือทุนทางสังคมสําคัญที่ทําใหการรวมกลุมธุรกิจเพื่อสังคมประสบความสําเร็จได 
         1.3  องคประกอบดานสถาบัน ถึงแมวากลุมธุรกิจเพ่ือสังคมที่คนพบจากการวิจัยคร้ังน้ีจะเกิดจากการ
รวมกันคิดแกปญหาและเริ่มตนการรวมกลุมดวยตัวชุมชนเอง แตก็พบวาบางกลุมไดเริ่มตนโดยสถาบันตางๆ ไดเขา
มามีสวนผลกัดันใหเกิดการรวมกลุมกนัข้ึน เชน กลุมปุยอินทรียตาํบลหนองแกว และกลุมขยะแลกน้ํายา  ตาํบลหางดง
ไดเกิดข้ึนจากนโยบายและการสนับสนุนขององคการปกครองสวนทองถ่ิน กลุมเกษตรอินทรีย ตําบลบานแหวน          
เกิดจากการสนับสนุนของการศึกษานอกระบบ (กศน.) และกลุมแมบานเกษตรกรแมขนิลเหนือ ตําบลบานปง                       
เกดิจากการสนับสนนุของ ศนูยพฒันาโครงการหลวงทุงเรงิ องคการบริหารสวนตาํบลบานปง สาํนกังานพัฒนาชมุชน
อําเภอหางดง สหกรณการเกษตรเชียงใหม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรอําเภอหางดงและการศึกษานอกระบบอําเภอหางดง   นอกจากน้ียังพบวา สถาบัน
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ครอบครัวก็มีสวนสําคัญในการบมเพาะปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และการทําประโยชนเพ่ือสวนรวมและมีสวนใน
การเสรมิสรางใหการรวมกลุมธุรกิจเพ่ือสงัคมดาํเนินการไปไดดวยดี และสถาบันศาสนาก็เปนสถาบันท่ียดึเหน่ียวจิตใจ 
กลอมเกลาใหยึดมั่นในคุณงามความดี 
   1.4  องคประกอบดานวฒันธรรมพบวา วฒันธรรม ซึง่ประกอบไปดวยความเชือ่ และประเพณีหลายอยาง
ยังเปนแบบชนบททั่วไป เชน มีการเล้ียงผีปูยา เล้ียงเจาบาน การฟอนผีมด เจาทรง หมอพ้ืนบาน เล้ียงผีขุนน้ํา                
สรงนํ้าพระ แหไมคํ้า สืบชะตา ตานกวยสลาก งานปอย  ประเพณีทั่วไป เชน สงกรานต ลอยกระทง รดนํ้าดําหัวปใหม
เมือง และประเพณทีางศาสนา เชน เขาพรรษา ออกพรรษา ทอดกฐนิ ทอดผาปา เปนตน สิง่เหลาน้ีเปนรากฐานสําคัญ
ในการรักษาความสัมพันธของคนในชุมชนไว และเปนรากฐานใหเกิดความเห็นอกเห็นใจ เอ้ืออาทรตอกัน                      
รวมถึงการไวเน้ือเชื่อใจกัน มองเห็นปญหารวมกันจนเกิดการรวมกลุมธุรกิจเพ่ือสังคมเพ่ือแกไขปญหาในชุมชน           
ของตน เชน กลุมออมทรัพยบานไรกองขิงที่เกิดจากความมุงมั่นและเสียสละของผูนาํที่จะแกไขปญหาปากทองของ
คนในชุมชน  แมวาในตอนเร่ิมตนในการจัดตัง้กลุมจะเหลือสมาชกิเพียง 18 คน จาก 50 กวาคน แตจากการสัมภาษณ
สมาชิก 1 ใน18 คน พบวา ความเห็นอกเห็นใจเห็นในความเสียสละของผูนําทําใหไดมารวมหุนโดยท่ีไมสนใจวา    
กิจการจะออกมาเปนอยางไร ดังนั้น พื้นฐานทางสังคมท่ีมีความเห็นอกเห็นใจกันมีสวนสําคัญอยางมากท่ีทําให          
การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมประสบความสําเร็จ
   1.5  องคประกอบดานองคความรู พบวา ธุรกิจเพื่อสังคมสวนใหญอาศัยความรูที่รวมกันคิด รวมกัน
ศกึษา นบัไดวาเปนนวัตกรรมการจดัการในแบบฉบับของแตละกลุม  เชน กลุมออมทรพัย รานคาชมุชน กองทุนขาวสาร 
และกลุมขยะเปนตน สวนกลุมเกษตร และการแปรรูปลวนแลวแตเปนการผสมผสานภมูปิญญาทองถิน่กบัองคความรู
ใหมที่ไดจากการทดลองสูตรการผลิตปุยอินทรียของตนเองซึ่งถือไดวาเปนนวัตกรรมการผลิตที่เกิดจากองคความรู
ของกลุมเอง  เชนเดียวกันกับการผลิตขาวแตนและขาวเกรียบน้ันอาศัยทั้งภูมิปญญาด้ังเดิมและเทคโนโลยีใหมมา
ปรบัใช   ในขณะทีก่ารแปรรปูอาโวคาโดน้ันอาศัยการไดรบัการถายทอดความรูการผลิตจากหนวยงานตางๆ  สมํา่เสมอ 
  2.  สถานการณ และผลการดําเนินงานธุรกิจเพื่อสังคมในอําเภอหางดง
     จากการสํารวจสถานการณธุรกิจเพื่อสังคมใน 11 ตําบลของอําเภอหางดง พบวา กลุมธุรกิจที่รวมตัวกัน
ที่มีลักษณะของธุรกิจเพื่อสังคมน้ันพบไดคอนขางนอย โดยสวนใหญเปนการรวมกลุมเพื่อใหไดสิทธิในการรับ           
ความชวยเหลือจากภาครัฐ ซึง่เปนการรวมกลุมกันแบบหลวมๆ อกีสวนเปนการรวมกลุมท่ีมเีจาของธุรกิจเปนประธาน
สวนสมาชิกกลุมเปนเพียงลูกจาง  ธุรกิจเพ่ือสังคมท่ีผานตามเกณฑการคัดกรองธุรกิจเพ่ือสังคมมี 11 กลุมใน  7    
ตําบล โดยสามารถจัดเปนหมวดหมูตามประเภทกิจการได 3 กลุม คือ 1) กลุมเกษตรและการแปรรูปการเกษตร  2) 
กลุมออมทรัพยและรานคาชุมชน  3) กลุมเพื่อสิ่งแวดลอม โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
   ดานการสรางรายได ธุรกิจเพ่ือสังคมทุกกลุมสามารถสรางรายไดจากการทํากิจกรรมของตนเอง                       
มวีตัถุประสงคเพ่ือสงัคมเปนหลักในทุกกลุม บางกลุมจะมวีตัถุประสงคเพ่ือสิง่แวดลอม เชน กลุมเพือ่สิง่แวดลอมและ
กลุมเกษตรและปุยอินทรียซึ่งก็เปนไปตามลักษณะเฉพาะตัวของกลุมท่ีดําเนินการเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอม ดานการ
ตลาด ทกุกลุมมกีลุมลกูคาเปาหมายชดัเจนและมคีวามตอเน่ือง  โดยกลุมลกูคาของทัง้ 9 กลุมจะเปนสมาชกิกลุมเอง 
หรือคนในชุมชน สวนอีก 2 กลุม ซึ่งเปนกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก็จะมีชองทางการจําหนายของตนเอง          
โดยกลุมแปรรูปทางการเกษตรตําบลสันผักหวาน  มีชองทางการจัดจําหนายในหางสรรพสินคา สวนกลุมแมบาน
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เกษตรแมขนิลเหนือตําบลบานปง  มีชองทางโดยตรงจากโครงการหลวง เปนตน 
   ดานการจัดการทุกกลุม  มรีะเบยีบกฎเกณฑในการปฏิบตัตินของคณะกรรมการและสมาชิก ตลอดจนสดัสวน
ในการแบงปนผลประโยชนใหแกสมาชิก และกิจกรรมสาธารณะประโยชนในชุมชนอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการ
มาจากผูมีสวนไดเสียโดยการคัดเลือกกันเองภายในกลุมสมาชิกตามวาระ 2-4 ป ทั้งน้ีการบริหารจัดการก็มี               
ความยดืหยุนตามความเหน็ของสมาชกิและตามความเหมาะสม มเีครอืขายจากหนวยงานภายนอกในการหนุนเสรมิ
ทั้งในสวนการใหความชวยเหลือทางความรูและวิชาการ รวมถึงแหลงทุนในบางสวนจากภาคสวนราชการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานการศึกษา เปนตน 
   ดานกระบวนการผลิตและการใหบริการ พบวา ในสวนของการใหบริการ เชน กลุมออมทรัพย รานคาชุมชน 
การขายขาว และ การใหบริการรับซื้อขยะมีความเพียงพอตอความตองการของตลาด สวนกําลังการผลิต เชน               
ปุยอินทรีย และผักอินทรียอาจไมเพียงพอตอความตองการของตลาด เชน กลุมปุยอินทรียที่ตองใชระยะเวลาในการ
ผลิตนาน 3 เดือน และขาดพื้นที่ที่มีขนาดเพียงพอตอกระบวนการการผลิต และผักอินทรียที่ยังมีกําลังการผลิตนอย
ดวยขอจํากัดของพื้นที่ และแรงงานที่เปนผูสูงอายุ เปนตน อยางไรก็ตามกระบวนการใหบริการและกระบวนการผลิต
ของทุกกลุมนั้นไมไดสงผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม อาจจะมีบางในสวนของกล่ินในการหมักปุยอินทรีย            
แตเนื่องจากพื้นที่ในการผลิตเปนศูนยการเรียนรูที่ไมไดอยูใกลกับบานเรือนจึงไมเกิดปญหา 
   ดานการเงินและการบัญชี พบวา แทบทกุกลุมมีการจดัทํารายงานการเงินและบญัชีอยางเปนลายลกัษณอกัษร  
จากรายงานทางการเงินสวนใหญมกีาํไรเพียงพอทีจ่ะใชในการดาํเนนิงานและการลงทุนเพิม่ในอนาคต มเีพยีงบางกลุม
ซึ่งเปนกลุมเริ่มตนยังมีการลงทุนและมีภาระหนี้สินท่ีกําลังทยอยใชคืน จึงยังไมมีผลกําไรเพียงพอในรูปของตัวเงิน     
แตสมาชกิกไ็ดประโยชนในการใชปุยทีม่คีณุภาพในราคาทีถ่กู และบางกลุมทีม่พีอในการดาํเนนิการแตยงัคงมีนอยมาก  
เชน  ในกลุมตลาดนัดขยะตําบลน้ําแพรเน่ืองจากทางกลุมไมไดเนนการทํากําไรแตเนนดานสุขภาวะอนามัย           
สุขภาพของชุมชนเปนที่ตั้ง
   ดานการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินกิจการของกลุม พบวา แทบทุกกลุมไดนําพาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช โดยบางกลุมระบไุวเปนลายลักษณอกัษรในวตัถปุระสงคหรอืในตวัโครงการของกลุมอยางชัดเจน บาง
กลุมไมไดระบุไวแตมีวิธีคิดและวิธีการดําเนินงานที่สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   ดานการมีนวัตกรรมหรือความรูเปนตัวขับเคลื่อนธุรกิจ พบวา ทุกกลุมมีนวัตกรรมของตนเองซึ่งลวนแตเกิด
จากการรวมคิดรวมทํา รวมแกปญหาของคนในชุมชน ซึ่งเรียกไดวาเปนนวัตกรรมทางสังคม โดยสามารถแบงออก
เปนนวัตกรรม 2 ประเภท กลาวคือ ในสวนของธุรกิจบริการ เชน ออมทรัพย รานคาชุมชน และสิ่งแวดลอม  นั้นไดเกิด
นวัตกรรมการจดัการของแตละกลุม สวนธุรกจิผลิตไดเกิดนวัตกรรมในการผลติทีผ่สมผสานระหวางภูมปิญญาดัง้เดิม
และความรูทางเทคโนโลยีใหม 
   ดานผลกระทบ พบวา ขอบเขตของผลกระทบทกุกลุมยังอยูในกลุมสมาชกิซ่ึงอยูในชมุชน โดยกลุมออมทรพัย 
และกลุมสิ่งแวดลอม จะเปนกลุมที่มีผลกระทบท้ังชุมชนเนื่องจากเกือบรอยเปอรเซ็นตที่เปนสมาชิกกลุม และในกลุม
ที่ประสบความสําเร็จซึ่งอยูในกลุมที่เปนตนแบบใหศึกษาดูงานไดสรางผลกระทบในระดับท่ีกวางขวางในระดับ     
จังหวัด ประเทศ และระดับสากล  
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   ดานผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบวา ทุกกลุมไดกอใหเกิดการลดรายจาย เพ่ิมรายได และเกือบจะทุกกลุม     
มกีารจัดสรรผลประโยชนใหแกผูมสีวนไดเสยีอยางเทาเทียมกัน   ผลกระทบทางดานสงัคม พบวาทกุกลุมไดกอใหเกดิ
ผลกระทบทางสังคม  เชน ในกลุมออมทรัพยไดเสริมสรางใหชุมชนมีวินัยในการออม และมีการใชจายอยางประหยัด
มีการวางแผนการใชจายจากการสั่งซื้อของใชตางๆ ในธุรกิจรวมซ้ือ และรานคาชุมชน และมีการนําผลกําไรที่ได          
ไปจัดสรรใหเปนคาตอบแทนในการทําความดตีางๆ ในชุมชน ตลอดจนชวยเหลือสาธารณประโยชนหรือสวสัดกิารอืน่ๆ 
ในชุมชน  กลุมปุย และผักอนิทรียกอใหเกดิการลดรายจาย กลุมสิง่แวดลอมและขยะกอใหเกดิการเสริมสรางสุขภาวะ
ของคนในชุมชน และกลุมแปรรูปทางการเกษตรไดกอใหเกิดการสรางงาน หรือสรางอาชีพเสริมใหแกผูที่วางงานหรือ
มีรายไดนอย เปนตน  ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม จะพบไดในกลุมท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือส่ิงแวดลอมโดยตรง เชน         
กลุมส่ิงแวดลอมดานขยะ และกลุมเกษตรและปุยอินทรียที่ทําใหสิ่งแวดลอมดีขึ้น ชุมชนมีสุขภาวะท่ีดี ระบบนิเวศนมี
ความสมบูรณ เปนตน   
   ดานการมุงเนนการดําเนินงานไดอยางย่ังยืนในอนาคตน้ัน พบวา ทุกกลุมมีการดําเนินกิจการของตน           
อยางแข็งขัน โดยกลุมตนแบบนัน้ก็จะมคีวามมัน่คงทางการเงินมาก สามารถเปนตนแบบได มกีารขยายผลไปยังธุรกิจ
เพ่ือสังคมอื่นๆ ตอ และมีจํานวนสมาชิกท่ีมากขึ้น  อีกท้ังยังมีหนวยงานตางๆใหความชวยเหลือและสนับสนุน              
โดยเฉพาะกลุมที่เพิ่งจะเริ่มตน

อภิปรายผลการวิจัย
   1.  องคประกอบที่กอใหเกิดทุนทางสังคมท่ีมีผลตอการพัฒนาธุรกิจเพ่ือสังคมในอําเภอหางดงสามารถนํา
มาวิเคราะหไดดังนี้
   1.1 ความรกัสามัคคี ความเอือ้อาทร ความไวเน้ือเช่ือใจกนัของชมุชนและสังคมในอาํเภอหางดงซ่ึงยังคง
ความเปนชุมชนชนบทที่มีประเพณี และความเชื่อที่คอยเชื่อมโยงคนใหยังรักใครสามัคคีกันอยู เปนปจจัยพื้นฐานที่
กอใหเกิดการรวมกลุมกัน เห็นปญหารวมกัน และรวมแกไขปญหารวมกัน
             1.2 จติสาธารณะ ความเสียสละ ความเห็นแตประโยชนสวนรวมของผูนาํ และการมีความรู ของผูนาํเปน
ทนุท่ีสาํคัญในการผลกัดันใหเกิดการรวมกลุมธุรกิจเพ่ือสังคม ทาํใหกจิการดาํเนินไปไดดวยดี ตลอดจนสามารถแกไข
ปญหาในชุมชนและสรางการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
   1.3 การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมภายใตบริบทของคนในชุมชน ที่กลายมาเปนนวัตกรรมทางสังคม
ในรูปแบบของนวัตกรรมการจัดการที่มาจากการมีสวนรวมของสมาชิกในกลุมทุกคน ซึ่งการมีสวนรวมนั้นเร่ิมตั้งแต 
การวางแผน การปฏิบัติ การจัดสรรผลประโยชน การติดตามและประเมินผล
   1.4 ปจจยัเครือขายสนับสนนุภายนอก เปนปจจยัเก้ือหนนุอกีปจจยัทีท่าํใหเกดิธรุกจิเพ่ือสงัคมในอาํเภอ
หางดง ไมวาการรวมกนัจัดต้ังกลุมธุรกิจเพ่ือสังคมข้ึนมา และการมหีนวยงานภายนอกท้ังในสวนภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และสถาบันการศึกษา เปนตน   
    2.  สถานการณ และผลการดําเนินงานธุรกิจเพื่อสังคมในอําเภอหางดง
      เกือบครึง่หน่ึงของธรุกิจเพ่ือสังคมเปนการรวมกลุมธุรกิจชุมชนทีไ่มไดขึน้ทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน และ
สวนใหญจะมีลักษณะการดําเนินงานที่คลายกับรูปแบบสหกรณ กลุมธุรกิจเพ่ือสังคมในอําเภอหางดงไมใชกลุม
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หัตถกรรมหรือกลุมอาชีพที่อาศัยภูมิปญญาทางดานงานชางหรืองานฝมือดังที่ไดสันนิษฐานไวแตตน  
     จากผลการคัดเลอืกและคัดกรองกลุมเปาหมาย และการวิเคราะหโครงสรางทางธุรกจิ พบกลุมระยะเร่ิมตน2  
กําลังพัฒนา3  และ ตนแบบ4  ซึ่งกลุมที่จัดอยูในระยะเริ่มตน มี 4 กลุม ไดแก กลุมปุยอินทรียและเกษตรปลอดภัย
ตําบลบานแหวน กลุมขยะแลกนํ้ายา  ตําบลหางดง และกลุมรานคาชุมชน  ตําบลหางดง กลุมกําลังพัฒนา มี 3 กลุม 
ไดแก กลุมปุยอินทรียตําบลหนองแกว กลุมแปรรูปอาหารเกษตรกร  บานตนงิ้ว  ตําบลสันผักหวาน และกลุมแมบาน
เกษตรกรแมขนิลเหนือ ตาํบลบานปง กลุมตนแบบ ม ี4 กลุม ไดแก กลุมออมทรัพยบานไรกองขิง กลุมกองทนุขาวสาร
ตําบลหนองควาย กลุมตลาดนัดขยะ ตําบลนํ้าแพร และกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ตําบลนํ้าแพร สวนปญหาและ               
ความตองการของท้ัง 3 กลุม สามารถวิเคราะหได ดงันี ้1) กลุมระยะเร่ิมตนมคีวามตองการความชวยเหลือจากภายนอก
คอนขางมาก และเปนความตองการพ้ืนฐานทางดานปจจัยการผลิต และเทคนิควิธีการในการผลิตและการบริหาร
จดัการ รวมถงึการตลาด เปนตน  และ 2) กลุมกาํลงัพฒันาเปนกลุมซึง่สามารถบรหิารจดัการไดดวยตนเองในระดบัหนึง่
แลวแตยังมีความตองการความชวยเหลือทางดานการขยายขนาดพ้ืนที่การผลิต การเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย 
ความตองการในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต และการปรับปรุงภาพลักษณของสินคา เชน บรรจุภัณฑ แผนพับ
โฆษณาตางๆ
     กลุมตนแบบเปนกลุมซึ่งสามารถดําเนินกิจการของตนในระดับดีแลว และเปนตนแบบใหกับกลุมอื่นๆ             
มาศึกษาดูงานได โดยบางกลุม อาทิ กลุมออมทรัพยบานไรกองขิง กลุมกองทุนขาวสาร  ตําบลหนองควายมีแนวคิด
ที่จะขยายกิจกรรมไปทําอยางอ่ืนตอ เชน การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน หรือ การรวมกลุมกันทําผลิตภัณฑใหมๆ     
ตอไป ซึ่งเหลานี้ยังคงตองการความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกอีก

สรุป
  ถึงแมวาวิถีชีวิตของชุมชนสวนใหญในอําเภอหางดงจะเปลี่ยนไป มีการดําเนินชีวิตเฉกเชนคนในเมืองใหญ 
หากแตหลายชมุชนก็ยงัคงมีสิง่ทีย่ดึโยงความสมัพนัธของคนในชมุชนใหยงัคงพ่ึงพาอาศยักนั มคีวามเอือ้อาทรตอกนั 
ไวเน้ือเช่ือใจกนั และยงัสามารถรวมกลุมกนัในการแกไขปญหาในชมุชนของตน มวีนิยั และมกีารปฏิบตัติามกฎเกณฑ
ที่ตั้งไวรวมกัน สิ่งเหลานี้สืบเนื่องจากอําเภอหางดงยังคงมีทุนทางวัฒนธรรม มีความเชื่อ และประเพณีที่สืบตอกันมา
เปนพื้นฐานใหคนในชุมชนไมหางหายจากกัน และบางชุมชนเปนชุมชนขนาดเล็กซึ่งสวนใหญลวนแตเปนเครือญาติ
กัน  อีกทั้งยังมีทุนปจจัยผูนําและแกนนําที่ดีมีความรู มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นประโยชนสวนรวม สามารถนําพา
กลุมธุรกิจเพ่ือสังคมใหพฒันาและเตบิโต จนบางกลุมสามารถเปนตนแบบใหแกกลุมอ่ืนๆ ได ซึง่นอกจากทนุทางสังคม
ภายในเหลาน้ีแลว ทุนภายนอก เชน การรวมกลุมกันจัดต้ังธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีทุนทางดานการบริหารจัดการที่ดี
โดยเนนการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนรวมกันคิด รวมกันแกไขปญหาอุปสรรคจนกอใหเกิดเปนองคความรูใน

2ระยะเริม่ตน หมายถึง ธรุกจิเพ่ือสงัคมทีเ่พ่ิงเร่ิมตนกิจการ และยงัคงมปีญหา ความตองการพืน้ฐานตางๆ  อกีหลายดานท่ีตองการความชวยเหลือ
3กําลังพัฒนา หมายถึง ธุรกิจเพ่ือสังคมท่ีดําเนินกิจการมาไดในระยะหน่ึงแลว แตยังมีความตองการความชวยเหลือในการพัฒนาปรับปรุง            
เชน การขยายขนาดการผลิต การเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย ความตองการในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต และการปรับปรุงภาพลักษณ
ของสินคา เปนตน
4ตนแบบ หมายถึง ธุรกิจเพื่อสังคมที่ประสบความสําเร็จ ดําเนินการไปไดดวยตนเอง มีความมั่นคงทางการเงิน เปนตนแบบใหแกชุมชนอ่ืน           
และขยายผลตอยอดได
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การบริหารจัดการในแบบฉบับของชุมชนตนเอง นอกจากน้ีทุนดานปจจัยเครือขายสนับสนุนภายนอกยังสามารถ      
เอื้อใหเกิดการรวมกลุมกันจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคมประสบความสําเร็จ
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บทคัดยอ
  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียว       
จงัหวดัเชยีงใหมของนกัทองเทีย่วชาวจนี กลุมตวัอยาง  คอื  นกัทองเท่ียวชาวจนีทีเ่ดนิทางมาทองเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม
ในระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 - กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 จํานวน 150 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยไมอาศัย      
หลักความนาจะเปน (Non - Probability) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามภาษาจีน สถิติ         
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ ความถี่ และคาเฉลี่ย 
  ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเขามาทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม สวนใหญมีทั้งเพศชายและ        
หญิง มีอายุระหวาง 20 - 30 ป มาเพื่อพักผอนหยอนใจมากที่สุด โดยเปนการเดินทางครั้งแรกและเดินทางมาพรอม
กบัเพ่ือน มกีารจดัการในการทองเท่ียวดวยตนเอง หาแหลงขอมูลการทองเท่ียวจากหนวยงานการทองเท่ียวจีนทองถ่ิน 
ใชระยะเวลาท่ีพํานักและทองเที่ยวอยูในเชียงใหมประมาณ 4 - 7 วนั ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยว
จังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีนทั้ง 4 ดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมา
ทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีระดับคะแนนมากที่สุด  คือ  เชียงใหมมีแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร โบราณสถาน และวัดเกาแกที่นาสนใจ   มีคาเฉลี่ย 4.28   อันดับที่สอง  คือ ความเปนมิตรของชาว
เชียงใหม อันดับสาม คือ  ภาพลักษณที่ดีของจังหวัดเชียงใหม  สวนดานราคาพบวาปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการตดัสินใจ
มากทีส่ดุ คอื ราคาคาบรกิารในแหลงทองเทีย่วมหีลายระดบัใหเลือก โดยมีคาเฉลี่ย 4.35 อันดับที่สอง คือ ราคาแพ็ก
เกจทัวรที่มีใหเลือกหลายระดับ อันดับสาม คือ เชียงใหมมีคาครองชีพที่ถูก และอันดับสุดทาย คือ ราคาแพ็กเกจทัวร

มรีาคาถูกและคุมคาดานชองทางการจัดจําหนาย ผลการศกึษา   พบวาปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอการตดัสินใจมาทองเท่ียว
จังหวัดเชียงใหมที่มีระดับคะแนนมากท่ีสุด คือ มีหนวยงานท่ีสามารถใหบริการสํารองที่พักหรือสถานท่ีทองเท่ียว          
ดวยระบบอินเทอรเน็ตจํานวนมากและอันดับสองมีผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวในทองถ่ิน และบริษัทนําเท่ียว                     
ที่ใหบริการจํานวนมากทําใหเกิดความสะดวกในการเดินทางทองเท่ียว สุดทาย คือ    ดานการสงเสริมการตลาด        
การแนะนาํแบบปากตอปากจากเพือ่น ญาติมติร มคีาเฉล่ีย 4.01 เปนปจจยัท่ีมอีทิธิพลมากท่ีสดุ รองลงมา คอื โฆษณา
การทองเที่ยวจากส่ือตาง ๆ โดยสื่อจากภาพยนตร วีดีโอ จากเว็บไซตและสื่ออินเทอรเน็ต มีอิทธิพลมากท่ีสุดเปน    
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อนัดับหนึง่ รองลงมา คอื นติยสารทองเท่ียว และโทรทัศนตามลําดับโดยส่ือจากวิทยุมอีทิธิพลนอยทีส่ดุจากการศึกษา
ในครั้งนี้

คําสําคัญ
  การทองเที่ยว   นักทองเที่ยวชาวจีน   จังหวัดเชียงใหม 

Abstract
  The adjective of this research is to study the marketing mix factors affecting Chinese tourists’ 
decision to visit Chiang Mai. The data collected from the surveys of 150 Chinese visitors from January to 
February 2013. This research uses non-probability sampling method. The questionnaires were translated 
into Chinese using a percentage, frequency and mean to calculate the statistics.
  The survey found that most Chinese tourists who visited Chiang Mai were both men and women 
and aged between 20 - 30 years old. The purpose of their travelling was mainly about recreation reason. 
Most tourists visited Chiang Mai for the first time and traveled with friends in a group. The Chinese tourists 
often planned a tour program by themselves, and they would search for useful information from tourist 
agencies in their hometown. They would spend 4 - 7 days in Chiang Mai. The survey also revealed that 
the 4 main factors (4 Ps) affecting Chinese tourists’ decision to visit Chiang Mai is as follow: The Product:- 
The factors that attracted the Chinese tourists to travel in  Chiang Mai are that there are many historical 
sites and old temples in Chiang Mai (mean = 4.28). The tourists found that Chiang Mai people are very 
friendly, and the city is well-known as one of famous tourist destinations. The Price:- The most important    
factor is that there are various choices of prices when visiting tourist attractions in Chiang Mai (mean = 
4.35). Secondly there is a wide variety of a tour package to choose. Thirdly cost of living in Chiang Mai is 
not too expensive. And the tour package is cheap and worthy.  The Place:- The survey found that the most 
important factor affecting Chinese tourists’ decision to visit Chiang Mai is that there are many tourist     
agencies providing services through the internet so that tourists can easily reserve their accommodations 
and tourist attractions. Secondly there are many local tourist agencies. And finally there are a lot of tourist 
agencies to choose so that it makes their trips more comfortable. The Promotion:- The survey found that the 
most important factor affecting Chinese tourists’ decision to visit Chiang Mai is that the tourists were            
recommended to travel in Chiang Mai by their friends and relatives who had been in Chiang Mai before 
(mean = 4.01). There were also advertisements through the movies, VDOs, and websites on the internet. 
Besides the tourists guidebooks and TV programs  advertised the trips in Chiang Mai while a radio seemed to 
be the least factor that influenced Chinese tourists to visit Chiang Mai.
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บทนํา
  อุตสาหกรรมการทองเท่ียวถือไดวาเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยสําคัญ ไดแก การสงเสริม
และการกระตุนการทองเท่ียวจากภาครัฐและความไดเปรียบทางดานทรัพยากรการทองเท่ียวและรูปแบบการทองเท่ียว
ที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความตองการการทองเที่ยว ไดแก รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ (Natural 
Based Tourism) เชน อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ดอยอินทนนท นํ้าตก นํ้าพุรอน ปางชาง รูปแบบการทองเที่ยว
ในแหลงวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) เชน หมูบานชาวเขา ถนนคนเดิน ประเพณีสงกรานต  ลอยกระทง   
อีกท้ังยังมีสถานที่ทางประวัติศาสตรที่สําคัญ เชน เมืองโบราณ วัดสําคัญตางๆ และรูปแบบการทองเท่ียวใน               
ความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ซึ่งหมายถึง การทองเที่ยวที่ผสมผสานการทองเที่ยวกับความตองการ
อื่นเพิ่มเติม เชน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การทองเที่ยวพํานักระยะยาว  (Long Stay Tourism) 
(วารัชต มัธยมบุรุษ, 2550) นอกจากทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลาย ความเปนเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรม 
เชียงใหมยังเปนเมืองท่ีมีภูมิอากาศดี โดยเฉพาะในฤดูหนาว อีกท้ังประชาชนในทองถ่ินยังมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี               
และมีนํ้าใจตอนักทองเที่ยวอีกดวย ในดานการคมนาคมขนสง และสิ่งอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ไมวาจะเปน
ระบบสาธารณูปโภค โทรศัพท สถานทีพ่กัแรมประเภทตางๆ เชียงใหมถอืไดวา มคีวามพรอมทีจ่ะบรกิารแกนกัทองเท่ียว  
สิ่งเหลาน้ีลวนเปนตัวกระตุนใหนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งการเดินทางเขามาของ              
นักทองเที่ยวเปนที่มาของรายไดที่สําคัญของชาวเชียงใหม 
  ในการสํารวจ World Best Award-Top 10 Cities จากผูอาน Travel and Leisure นิตยสารทองเท่ียว           
ของสหรัฐอเมรกิา ในป พ.ศ. 2553 ผลปรากฏวา จังหวัดเชยีงใหมเปนเมอืงนาทองเท่ียวอันดับ 2 ของโลก รองแตเพียง
กรงุเทพมหานครเทานัน้ ซึง่ใน พ.ศ. 2552 จงัหวดัเชยีงใหม   ถกูจดัเปนเมอืงนาทองเทีย่วอนัดบั 5 ของโลก โดยพิจารณา
จากสถานท่ี ทัศนียภาพ ความสวยงามและรมรื่น  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อาหาร   การกิน แหลงช็อปปง           
ความเปนมิตรของผูคน ความคุมคา ของเงิน เปนตน และในป พ.ศ. 2553  จังหวัดเชียงใหมมีจํานวนนักทองเที่ยว 
5,040,917 คน อยูในอันดับที่ 4 ของประเทศ  รองจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดชลบุรี         
โดยเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน 1,695,288 คน สราง  รายไดรวม 39,507.03 ลานบาท (World Best    
Award-Top 10 Cities อางถึงใน ชัยพงษ สําเนียง, 2555) 
  ปจจุบันนักทองเที่ยวท่ัวโลกตางมีการเดินทางทองเที่ยวไปยังตางประเทศมากมายและในปจจุบันตลาดจีน 
นบัเปนตลาดทีส่าํคัญของโลก ถาพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบนัเศรษฐกิจของจนียังคงเขมแข็ง  แมวาประเทศ
ในยุโรปและอเมริกากําลังประสบปญหาวิกฤตหนี้ โดยคาดวาป พ.ศ. 2555 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 
ของจีนจะขยายตัวรอยละ 8.2 และการเดินทางทองเท่ียวไปยังตางประเทศของนักทองเท่ียวชาวจีนมีแนวโนมเพ่ิม
จาํนวนสงูขึน้ โดยรัฐบาลจนีคาดวา ในป  พ.ศ.  2555 จะมนีกัทองเท่ียวชาวจนีเดนิทางไปตางประเทศมากกวา  80 ลาน
คน/ครั้ง  และจะมนีกัทองเท่ียวท่ีออกเดนิทางไปยังตางประเทศคร้ังแรกประมาณ 20 ลานคน ระหวางป พ.ศ. 2553                   
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ถงึ พ.ศ. 2557
  องคการการทองเท่ียวโลก (UNWTO) คาดการณไววา ในป พ.ศ.  2563 อาจเห็นชาวจีนเดินทางเท่ียว            
ตางประเทศสูงถึง 100 ลานคน มีโอกาสขึ้นเปนอันดับ 1 ในฐานะประเทศที่สงออกนักทองเที่ยวมากที่สุดของโลกแซง
หนา สหรัฐอเมรกิา และเยอรมน ี(UNWTO อางถึงใน นฤมล เกษมสขุ, 2555)  เปนเพราะจีนไมมปีจจยัลบดานเศรษฐกจิ
หรือการเมืองใดๆ ที่ตองเผชิญเหมือนนักทองเท่ียวจากทวีปอื่นๆ อีกทั้งตลาดระดับบนมีอัตราการเติบโตสมํ่าเสมอ 
จากการวิเคราะหสถานการณในประเทศไทย พบวา ในป พ.ศ. 2554 นักทองเท่ียวชาวตางชาติเดินทางเขามา
ประเทศไทย จํานวน 19.1 ลานคน โดยเปนนักทองเที่ยวจากประเทศจีน จํานวนกวา 1.7  ลานคน รองจากประเทศ
มาเลเซีย และมีแนวโนมที่จะเดินทางเขามาทองเที่ยวในไทยเพิ่มมากขึ้นทุกป และจากการพิจารณาขอมูลจาก               
ป  พ.ศ.  2550 ถึง ป พ.ศ. 2555 นักทองเที่ยวชาวจีน เปนนักทองเที่ยวที่สําคัญลําดับตนๆ ที่เดินทางเขามาทองเที่ยว     
ในประเทศไทย ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1
สรุปจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย ป พ.ศ. 2552-2555

   ปพุทธศักราช        อันดับที่        จํานวนคน

         2552   4            777,508

         2553   3         1,122,219

         2554   2         1,721,247

         2555   1         2,786,860

ที่มา: กรมการทองเที่ยว, 2555

 

  สถานการณของตลาดจีนในป พ.ศ. 2555 ขยายตัวเพ่ิมสูงข้ึนคอนขางมาก จากสถิตินักทองเท่ียวตางชาติ         
เดินทางเขาประเทศไทยระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 - ธนัวาคม พ.ศ. 2555 มนีกัทองเท่ียวจีนเดินทางเขาไทย        
เพิม่ขึน้  โดยมีจาํนวนทัง้สิน้ 2,786,860 ลานคน ซึง่รายไดทีเ่กดิจากนกัทองเท่ียวชาวจนี ป พ.ศ. 2555 มรีายไดทัง้ส้ิน 
105,943  ลานบาท  (กรมการทองเทีย่ว, 2555)

  โดยปจจยัทีท่าํใหนกัทองเทีย่วชาวจนีเดนิทางเขามาทองเทีย่วในประเทศไทยเปนจาํนวนมาก เนือ่งจากการ        
ที่รัฐบาลไทยประกาศยกเลิกพระราชกําหนดฉุกเฉินในทุกพ้ืนที่ที่เคยคงไว โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพ การยกเวนคา
ธรรมเนียมวีซา และการขยายตัวของสายการบินและการเพ่ิมความถ่ีเท่ียวบินพิเศษจากประเทศจีนเขามายังประเทศไทย 
ซึง่แหลงทองเท่ียวในประเทศไทย 5 อนัดับแรกท่ีนกัทองเท่ียวชาวจีนนิยมเดินทางมาทองเท่ียว คอื  กรงุเทพฯ พทัยา ภเูก็ต 
ระยอง และเชยีงใหม ฤดูกาลทองเท่ียวทีช่าวจีนนิยมมาทองเท่ียวไทย ไดแก ชวง Golden Week 3 ชวง คอื ตรุษจนี           
(ป พ.ศ. 2555 หยุดชวงวันที่ 22 - 28  ม.ค.) วันแรงงาน  (29 เม.ย - 1 พ.ค. ) และวันชาติจีน ( 1 - 7 ต.ค. ) เทศกาล 
Dragon Boats  (22 - 24  มิ.ย.)  ชวง Mid-Autumn Festival  (27 - 30 ก.ย.) และปดเทอม 2 ชวง คือชวง (ก.ค - ส.ค. 
และชวงกลางเดือน ม.ค. - ก.พ.) (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย งานวิเคราะหตลาดตางประเทศ, 2555)
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  ขอมูลจากกรมการทองเที่ยว (2555) ไดระบุวา ในปจจุบันพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวจีนเริ่มเปลี่ยนจากเดิม        
ที่นิยมเท่ียวชมแหลงทองเท่ียว (Sightseeing  Tours)  มาเปนการทองเท่ียวเพ่ือพักผอนมากข้ึน โดยจะทองเท่ียว     
ดวยตนเองและลึกขึ้น (Individual + In-Depth Tours) มากกวาการไปยังที่ตางๆ อยางไรก็ตาม  การชอปปง และ       
ชมแหลงทองเที่ยวบันเทิง (Entertainment) ยังเปนที่นิยมสําหรับตลาดนี้ ชาวจีนนิยมเดินทางเปนกลุมและมีไกดนํา 
เน่ืองจาก      ขอจํากัดดานภาษา และมแีนวโนมวานักทองเท่ียวรุนใหมนยิมเดินทางดวยตนเองมากข้ึนโดยมเีทคโนโลยี
เปนปจจัยกระตุนสําคัญ เร่ิมเนนคุณภาพมากกวาดูแคราคาถูก และนักทองเท่ียวชาวจีนนิยมสินคาประเภททีเ่ก่ียวของ
กับสุขภาพมากข้ึน ในชวง 20 ปที่ผานมา มีการใชจายกับสินคาประเภทน้ีโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 15-30 สูงกวา
ประเทศที่กําลังพัฒนาอื่นๆ รอยละ 13  เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
  เนือ่งจากตลาดจีนเปนตลาดท่ีสาํคญัในปจจบุนั และจาํนวนนักทองเท่ียวชาวจีนในประเทศไทยมีอัตราท่ีเพิม่
ขึ้นอยางตอเนื่อง ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลดึงดูดนักทองเที่ยวชาวจีนใหเดินทาง       
มาทองเท่ียวยังจังหวัดเชียงใหม เพ่ือเปนประโยชนและเปนแนวทางแกหนวยงานที่เก่ียวของทางดานการทองเท่ียว    
ในการวางแผน กําหนดนโยบาย สงเสริมการทองเท่ียวและกระตุนใหเกิดการทองเท่ียวในกลุมนักทองเท่ียวชาวจีน
มากข้ึน   อกีท้ังยังเปนประโยชนแกผูประกอบธุรกิจทองเท่ียวตางๆ สามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการทําธุรกิจ 
และการปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการ ใหไดมาตรฐานตรงกับความตองการของนักทองเท่ียวชาวจีน อีกทั้ง             
ผูวิจัยยังสามารถนําความรูทางวิชาการน้ีไปเผยแพรและประยุกตใชกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ            
กับการทองเที่ยวได

วตัถปุระสงคของการวจิยั
  เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของ                  
นักทองเที่ยวชาวจีน

กรอบแนวคดิการวจิยั

ขอมลูดานประชากรศาสตร
ของนักทองเทีย่ว
- เพศ
- อายุ
- รายได
- การศกึษา
- อาชีพ

ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการตดัสนิใจมาทองเทีย่ว 
จงัหวดัเชยีงใหม
- ปจจยัดานผลติภัณฑ
- ปจจยัดานราคา
- ปจจยัดานชองทางการจัดจําหนาย
- ปจจยัดานการสงเสริมการตลาด

วิธีการวิจัย
  ประชากรและกลุมตัวอยาง
  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม 
ตามรายงานสถิติขอมูลของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขา-ออกราชอาณาจักร  ดานตํารวจตรวจคนเขาเมือง           
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ทาอากาศยานเชียงใหม ในป พ.ศ. 2555 จํานวน 28,966 คน (ดานตรวจคนเขาเมือง ทาอากาศยานเชียงใหม, 2555)
กลุมตัวอยาง  ผูวิจัยคํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane และ ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 150 คน 
โดยการเลือกเก็บตัวอยางดวยวิธีสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenient  Sampling) 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
  เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวจิยัคร้ังนีเ้ปนแบบสอบถามทีไ่ดสรางข้ึนโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วของ 
และไดแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน มีรายละเอียดดังนี้
  สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม วัตถุประสงคในการมาทองเที่ยว 
ฤดูกาลท่ีนยิมเดินทางมาทองเท่ียว ลกัษณะการเดินทางทองเท่ียว การจัดการในการทองเท่ียว แหลงขอมลูท่ีใชในการ
เดินทางมาทองเที่ยว พาหนะที่ใชในการเดินทาง ระยะเวลาท่ีพํานักและทองเที่ยวอยูในเชียงใหมและสถานที่พักแรม 
โดยมีลักษณะคําถามเปนคําถามแบบเลือกตอบ
  สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของ          
นักทองเท่ียวชาวจีนโดยใชสวนประสมการตลาด 4Ps โดยจะใชมาตราสวนตามมาตรวัด Likert Scale  ซึ่งแบง       
มาตราวัดออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
  ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามลําดับดังนี้
  1. ศึกษาขอมูลจากเอกสารงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวกับปจจัยท่ีมีอธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยว                 
จังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีน
  2. กําหนดโครงรางแบบสอบถามตามประเด็นสําคัญของวัตถุประสงค และขอบเขตของการศึกษา
  3. นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของขอคําถามและ
นํามาปรับปรุงแกไขตามที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
  4. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบแลวไปทดลองใชกับกลุมนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยว         
ในจังหวัดเชียงใหม ที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่กําหนด (Pilot Test) จํานวน 30 ชุด จากนั้นนําผลมา
ตรวจสอบและทําการวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธอัลฟา              
(Alpha Coefficient) ผลวิเคราะหพบวา แบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.96 นับวาแบบสอบถามน้ีมีคา              
ความเชือ่ม่ันสงู โดยใชสวนประสมการตลาด 4Ps ในการวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแตละดาน 
  การเก็บรวบรวมขอมูล
  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปแจกใหกับนักทองเที่ยวชาวจีนท่ีเดินทางเขามาทองเที่ยว     
ในจงัหวัดเชยีงใหม ทีอ่ยูในบริเวณทาอากาศยานจังหวัดเชยีงใหม หอศลิปวฒันธรรมเมอืงเชียงใหม และถนนคนเดิน
เชยีงใหม จาํนวน 150 ฉบบั โดยเนนการเก็บขอมลูจากนกัทองเท่ียวท่ีมคีวามสะดวกและเต็มใจท่ีจะตอบแบบสอบถาม

ผลการวิจัย
  1. ลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรม 
      จากกลุมตัวอยางในการวิจัย 150 คน พบวานักทองเที่ยวมีทั้งเพศชายและหญิงที่เทากัน (รอยละ 50.00)
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สวนใหญอายุระหวาง 21 - 30 ป (รอยละ 57.30) มีสถานภาพโสด (รอยละ 59.30) จบการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 
45.30)  มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา (38.66) รองลงมามีอาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน (รอยละ 24.66) 
ซึ่งจะมีรายไดระหวาง 2001 - 3500 หยวน (รอยละ 34.00) โดยมีวัตถุประสงคในการมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม 
สวนใหญเพื่อมาพักผอนหยอนใจ (รอยละ 68.00)  ฤดูกาลที่นิยมเดินทางทองเที่ยว  จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือน 
มกราคม ถึง มีนาคม (รอยละ 42.70)  ซึ่งลักษณะการเดินทางทองเที่ยวจะเดินทางมาพรอมกับเพื่อน (รอยละ 50.70) 
โดยการจัดการในการทองเที่ยวจะจัดการดวยตนเอง (รอยละ 74.00) สวนใหญเปนการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม
ครั้งแรก (รอยละ 73.33)  แหลงขอมูลที่ใชในการเดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม สวนใหญหาแหลงขอมูล
ดวยวิธีอื่น ๆ (หนวยงานการทองเท่ียวจีนทองถิ่น)  (รอยละ 98.70) รองลงมาหาแหลงขอมูลจากโทรทัศน (รอยละ 
84.00) และเพื่อน / คนรูจัก (รอยละ 72.76) สวนพาหนะท่ีใชเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม คือเดินทาง โดยเครื่องบิน 
(รอยละ 88.00)  ระยะเวลาที่พํานักและทองเที่ยวอยูในเชียงใหม ใชระยะเวลา 4 - 7 วัน (รอยละ 49.30)  และ           
สถานที่พักแรมของนักทองเที่ยวชาวจีนสวนใหญ คือ โรงแรม (รอยละ 60.00) 
  2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีน   
            ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีน ประกอบดวย       
4 ดาน  ดังตารางที่ 2 - ตารางที่ 5

ตารางที่ 2 
ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีน

                                            ดานผลิตภัณฑ

  1. เชียงใหมมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย

  2. เชียงใหมมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา

  3. เชียงใหมมีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณสถานและวัดเกาแกที่นาสนใจ

  4. เชียงใหมมีความหลากหลายของแหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม

  5. เชียงใหมมีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน

  6. เชียงใหมมีงานแสดงศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑที่มีชื่อเสียง

  7. เชียงใหมมีเทศกาลและงานประเพณีทองถิ่นที่มีชื่อเสียงและนาสนใจ

  8. เชียงใหมมีแหลงทองเที่ยวที่สามารถเรียนรูและดูวิถีชีวิตของคนทองถิ่น

  9. เชียงใหมมีแหลงทองเที่ยวพักผอนที่สามารถเลนกีฬาไดหลายประเภท เชน กอลฟ

10. เชียงใหมมีแหลงทองเที่ยวยามราตรีหรือสถานบันเทิงจํานวนมาก

11. ภาพลักษณที่ดีของจังหวัดเชียงใหม

12. ความเปนมิตรของชาวเชียงใหม

13. เชียงใหมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว

                                                                                                                 รวม

อันดับ

10

7

1

11

5

12

8

4

13

6

3

2

9

แปลผล

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

คาเฉลี่ย

4.05

4.11

4.28

4.04

4.16

3.95

4.10

4.21

3.95

4.15

4.24

4.25

4.08

4.12
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  จากตารางที่ 2 ในภาพรวมปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม           
ของนักทองเที่ยวชาวจีนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.12 เมื่อมองในปจจัยยอย พบวา ปจจัยเรื่องเชียงใหมมี    
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณสถานและวัดเกาแกที่นาสนใจ มีคาเฉลี่ยเปนอันดับที่ 1

ตารางที่ 3
ปจจัยดานราคาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีน                                                                                                                                         

                                            ดานราคา

1. ราคาคาบริการในแหลงทองเที่ยวมีหลายระดับ เชน คาที่พักแรม

2. ราคาแพ็กเกจทัวร มีใหเลือกหลายระดับ

3. ราคาแพ็กเกจทัวรมีราคาถูก และคุมคา

4. ราคาคาครองชีพมีราคาถูก

                                                                                                                 รวม

อันดับ

1

2

4

3

แปลผล

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

คาเฉลี่ย

4.35

4.09

3.96

4.01

4.10

  จากตารางท่ี 3 ในภาพรวมปจจัยดานราคาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมของ               
นักทองเที่ยวชาวจีนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.10 เมื่อมองในปจจัยยอย พบวา ปจจัยเร่ือง ราคาคาบริการ      
ในแหลงทองเที่ยวมีหลายระดับ เชน คาที่พักแรม มีคาเฉลี่ยเปนอันดับที่ 1

ตารางที่ 4
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีน         

                                            ชองทางการจัดจําหนาย

1. มีผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในทองถิ่น และบริษัทนําเที่ยวที่ใหบริการจํานวนมาก

2. มีหนวยงานที่สามารถใหบริการสํารองที่พักหรือสถานที่ทองเที่ยว

 ดวยระบบอินเทอรเน็ตจํานวนมาก

                                                                                                                  รวม

อันดับ

2

1

แปลผล

มาก

มาก

มาก

คาเฉลี่ย

3.97

4.07

4.02

  จากตารางท่ี 4 ในภาพรวมปจจยัดานชองทางการจัดจําหนายทีม่อีทิธิพลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวจงัหวดั
เชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.02 เมื่อมองในปจจัยยอย พบวา ปจจัยเรื่อง              
มีหนวยงานท่ีสามารถใหบริการสํารองท่ีพักหรือสถานท่ีทองเท่ียวดวยระบบอินเทอรเน็ตจํานวนมาก มีคาเฉล่ียเปน
อันดับที่ 1
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                                            ดานการสงเริมการตลาด

1. การแนะนําแบบปากตอปากจาก เพื่อน ญาติมิตร

2. การประชาสัมพันธการทองเที่ยวจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

 และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ

3. โฆษณาการทองเที่ยวจากสื่อตาง ๆ

 3.1 โทรทัศน

 3.2 วิทยุ

 3.3 แผนพับ สิ่งพิมพ

 3.4 นิตยสารทองเที่ยว

 3.5 หนังสือพิมพ

 3.6 ภาพยนตร วิดีโอ จากเว็บไซตและสื่ออินเทอรเน็ต

4. การจัดนิทรรศการ การแขงขันชิงรางวัล หรือแนะนาํการทองเที่ยวจากหนวยงาน

 ภาครัฐที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวหรือผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในประเทศจีน

                                                                                                                   รวม

อันดับ

4

7

5

8

3

2

6

1

9

แปลผล

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

คาเฉลี่ย

4.01

3.89

3.97

3.86

4.07

4.17

3.94

4.19

3.79

3.98

  จากตารางท่ี 5 ในภาพรวมปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียว          
จังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวจีนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.98 เม่ือมองในปจจัยยอย พบวา ปจจัย    
เรื่องโฆษณาการทองเที่ยวจากสื่อภาพยนตร วิดีโอ จากเว็บไซตและสื่ออินเทอรเน็ต มีคาเฉลี่ยเปนอันดับที่ 1

สรุปและอภิปรายผล
  จากผลการศึกษา พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของ       
นกัทองเท่ียวชาวจีนมากท่ีสดุ คอื เชียงใหมมแีหลงทองเท่ียวทางประวัตศิาสตร โบราณสถาน และวัดเกาแกทีน่าสนใจ 
ซึ่งแสดงใหเห็นวานักทองเท่ียวชาวจีนมีความช่ืนชอบ และนิยมการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร โบราณสถาน และ    
วัดเกาแก ซึ่งอาจเปนไปไดวาดวยประวัติศาสตร โบราณสถาน และวัดเกาแก  ในจังหวัดเชียงใหมมีความแตกตาง   
จากประเทศของนกัทองเที่ยวชาวจีน จึงทําใหนักทองเที่ยวชาวจีนสวนใหญสนใจที่จะมาทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 
โบราณสถานและวัดเกาแกมากที่สุด
  ปจจัยดานราคาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีนมากที่สุด คือ
ราคาคาบริการในแหลงทองเที่ยวมีหลายระดับเชน คาที่พักแรม ซึ่งแสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวชาวจีนมีหลายระดับ
ขึ้นอยูกับรูปแบบการใชชีวิต (Lifestyle) รสนิยม รวมไปถึงรายไดของนักทองเที่ยวดวยวาสามารถตอบสนองได          
มากนอยเพียงใด

ตารางที่ 5
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีน 
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  ปจจยัดานชองทางการจัดจําหนายทีม่อีทิธิพลตอการตดัสินใจมาทองเท่ียวจงัหวดัเชยีงใหมของนักทองเท่ียว      
ชาวจีนมากท่ีสดุ  คอื มหีนวยงานท่ีสามารถใหบรกิารสํารองทีพ่กัหรอืสถานท่ีทองเท่ียวดวยระบบอนิเทอรเน็ตจาํนวนมาก            
ซึ่งแสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวชาวจีนมีการคนหาขอมูล และศึกษาเก่ียวกับสถานท่ีที่จะเดินทางกอน หลังจากน้ัน                     
จึงจะสอบถามผานทางอินเทอรเน็ต ซึ่งทําใหนักทองเที่ยวไดรับขอมูลท่ีถูกตอง รวดเร็ว และสามารถโตตอบกับ         
สถานบริการตางๆ ไดโดยตรง ดังน้ันจึงทําใหนักทองเท่ียวชาวจีนนิยมที่จะเลือกใชบริการดวยระบบอินเทอรเน็ต         
เปนจํานวนมาก
  สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมอีทิธิพลตอการตัดสินใจทองเท่ียวจังหวดัเชียงใหมของนักทองเท่ียว    
ชาวจนีมากท่ีสุด คือ โฆษณาการทองเท่ียวจากส่ือภาพยนตร วิดีโอ จากเว็บไซต และสื่ออินเทอรเน็ต ซึ่งสื่อดานนี้         
มีความเปนสากลและผูคนนิยมใชติดตอสื่อสารหรือเพื่อหาความบันเทิง สื่อดังกลาวทําใหนักทองเท่ียวไดรับขอมูล     
ทีร่วดเรว็ ถกูตอง และหากใชบริการผานเว็บไซตหรืออินเทอรเน็ตนักทองเท่ียวสามารถติดตอกับสถานประกอบการได
โดยตรงทําใหการติดตอสื่อสารงายและรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งในปจจุบันระบบการสื่อสารผานอินเทอรเน็ตนั้น  ไดรับ
ความนยิมอยางมาก ทาํใหสถานประกอบการหรือหนวยงานตางๆ ใหความสาํคญัและมกีารพัฒนาระบบมากข้ึนเพ่ือ
อาํนวยความสะดวกแกผูใชบรกิาร ในสวนของภาพยนตรนัน้จะเหน็ไดชดัเจนจากกระแสของภาพยนตร Lost in Thailand 
ที่มาถายทําในประเทศไทยท่ีเปนตัวกระตุนใหชาวจีนอยากมาทองเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน  โดยจะเห็นได   
จากงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมของนักทองเที่ยวจีนสมัยใหมในเชียงใหมหลังภาพยนตร ลอสตอินไทยแลนด  ไดระบุวา
ตั้งแตตนป พ.ศ. 2556  เปนตนมาหลังจากการฉายภาพยนตเรื่อง Lost in Thailand ซึ่งมีเนื้อหาวา มีนักเที่ยวหลงทาง        
ในเมอืงไทย โดยเดินทางดวยรถไฟจากกรงุเทพฯ ไปถึงเชียงใหม และพบความประทับใจมากมาย  ไดกลายเปนแรงดึงดดู
ใหมีนักทองเที่ยวที่เปนวัยรุน คนรุนใหมเดินทางไปจังหวัดเชียงใหมมากขึ้น  กลาวคือสถิติ ในป พ.ศ. 2551 มีเพียง  1 
ลานคน ป พ.ศ. 2554 เพิ่มเปน 1.7 ลานคน และในป พ.ศ. 2556 จํานวนเพิ่มขึ้นเปน 2.7 ลาน  (มติชนออนไลน, 2556)
  สําหรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ือดึงดูดใหนักทองเท่ียวชาวจีนมาทองเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหม มีดังนี้
  1. ในสวนของภาครฐับาลทีเ่กีย่วของกบัการทองเทีย่ว อาทเิชน การทองเทีย่วแหงประเทศไทย หรือ กระทรวง
การทองเทีย่วและกฬีา  จงัหวัดเชียงใหม ควรมกีารโฆษณาประชาสัมพันธแหลงทองเทีย่วท่ีสาํคัญของจังหวัดเชียงใหม
ใหนักทองเที่ยวชาวจีนไดทราบ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธทางเว็บไซตและสื่ออินเทอรเน็ตเพราะเปนส่ือ                         
ทีน่กัทองเทีย่วชาวจนีใหความสนใจ และควรมกีารปรับปรุงพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเพ่ือใหพรอมรองรับนกัทองเทีย่ว          
ชาวจีนที่มีจํานวนมากข้ึน เชน การปรับปรุงเร่ืองของขอมูลของสถานท่ีทองเท่ียว ควรมีการเพ่ิมรายละเอียดในสวน  
ของขอมลูภาษาจีน หรอืมเีจาหนาทีท่ีส่ามารถส่ือสารหรือใหขอมลูแกนกัทองเท่ียวชาวจีนได  เพ่ืออาํนวยความสะดวก
แกนักทองเที่ยว
  2. หนวยงานภาครัฐบาลที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับธุรกิจการ              
ทองเทีย่วตางๆ ควรตระหนกัถงึความสาํคญัของภาษาจนี โดยหนวยงานหรือภาคธุรกจิ  ทีเ่กีย่วของ ควรมกีารจดัอบรม
หรือมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกรใหพรอมกับการใหบริการแกนักทองเท่ียวชาวจีน ซึ่งเปนชาติ     
ทีใ่ชภาษาจีนในการสือ่สารเปนหลกั และควรมกีารศึกษาเพิม่เตมิเร่ืองภาษาจนี วฒันธรรม พฤตกิรรมการทองเทีย่ว       
เพื่อใหเขาใจถึงความตองการและลักษณะของนักทองเที่ยวชาวจีนมากขึ้น
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  3. หนวยงานที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวหรือองคกรท่ีเก่ียวของกับสถานที่ทองเที่ยว ควรตระหนักถึง          
ความสําคัญของสถานท่ีทองเท่ียว และชวยกันดูแลรักษาและพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเพ่ือใหสถานท่ีทองเท่ียว                
มีความนาสนใจ รวมถึงควรชวยกันบํารุงรักษาและอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวประเภทตางๆ อาทิเชน โบราณสถาน วัด           
หรือพิพิธภัณฑ รวมถึงสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติใหมีความสะอาดและอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา เพ่ือสถานท่ี
ทองเทีย่วจะไดมคีวามสวยงามสามารถดึงดดูใจนกัทองเทีย่วได ซึง่การดแูลรกัษาและการอนรุกัษทีเ่ปนระบบจะทําให
เกิดการทองเที่ยวที่ยั่งยืนตอไป
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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําและศึกษาปญหาและความตองการในการพัฒนาภาวะ
ผูนาํระดับตนของมหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรน ประชากรทีใ่ชในวจิยั ไดแก  ผูดาํรงตําแหนงหัวหนาภาควชิาและหวัหนา
หนวยงาน จํานวน 32 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ         
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเรียง
  ผลการวิจัยพบวาหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน สวนใหญดํารง
ตําแหนงบริหารมาแลวมากกวา 2 ป  และเคยไดรับการอบรมเก่ียวกับภาวะผูนําและการบริหารงานมาบางแลว          
โดยมีคณุลักษณะผูนาํท่ีมสีขุภาพแขง็แรงและใหความสนใจดานบคุลิกภาพของตนเองอยางสม่ําเสมอ  มคีวามรับผิดชอบ
งาน มคีวามเครงครัด จรงิจงั ในการตรวจสอบหรือนเิทศงานเพือ่ใหงานมีประสิทธภิาพ  ตลอดจนมกีารแสดงออกโดย
การทกัทาย เปนกนัเอง ใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ แกผูใตบงัคับบญัชา และเขารวมกจิกรรมหรอืปฏิบตังิานตาง ๆ 
โดยไมคํานึงถึงเวลาหรือคาตอบแทน อีกท้ังมีการแสดงความช่ืนชมในความสําเร็จของผูใตบังคับบัญชา ดานการ
บริหารงานพบวา เปดโอกาสผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ                           
ในการประชุม และมีการมอบหมายอํานาจใหอยูในขอบเขตดวยทุกคร้ัง    ดานความตองการพัฒนาภาวะผูนํา พบวา
ผูบริหารระดับตนตองการความรูดานทฤษฎีการบริหารงานแบบมีสวนรวม ทักษะการสรางแรงจูงใจ  การตัดสินใจ  
และเทคนิคการควบคุม นอกจากน้ีมีขอเสนอแนะสําหรับมหาวิทยาลัย คือ ควรสงเสริมใหบริหารระดับตนมีความรู
เกี่ยวกับกลยุทธการวางแผน การบริหารความขัดแยง  ตลอดจนการเตรียมความพรอมการบริหารงานกับองคกร       
ตางชาติ  และการเสรมิสรางทกัษะภาษาองักฤษ  ตลอดจนเทคนคิการโนมนาวผูใตบงัคบับญัชา  และเมือ่ไดรบัการ        
คัดเลือกเขาสูตําแหนง ควรมีการนําเสนอแนวความคิดหรือมุมมองในการบริหารงานใหผูใตบังคับบัญชารับทราบ         
ตลอดจนจัดหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํา และสนับสนุนใหมีการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู        
กับองคกรภายนอก 

คําสําคัญ
  ภาวะผูนํา   ผูบริหารระดับตน   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  
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Abstract
  The aim of this research is to study leadership, problems and demands in the development of 
lower level administrators leadership of the Far Eastern University. Populations are heads of academic 
departments and heads of supporting-staff offices, totaling of 32 persons. Using a 5- point rating scale 
questionnaires, data were analyzed using statistical methods e.g., percentage, means, standard deviation, 
and essay. 
  The research findings revealed the followings; Most of academic departments’ heads and heads 
of supporting-staff offices of The Far Eastern University had been holding their positions for more than two 
years and already had some trainings on leadership and administrative skills. These leaders possessed 
healthy leadership characteristics and always paid attention to their personalities. They took their  respon-
sibilities seriously. They were determined and always aimed for efficient performance, as well as expressions 
of friendly greetings, giving assistances on several matters to subordinates, and joining activities regardless 
of time or extra compensation. They always showed their appreciations on the successes of their               
subordinates. On the administrative side, they gave their subordinates opportunities to voice opinions 
and participated in solution-finding situations in meetings, giving them authorization within their power. 
On the demand for leadership development, they needed knowledge on theories of participatory management, 
motivational skill development, decision making, and controlling techniques. As for recommendations to 
the university, The Far Eastern University should help developing them in the area of knowledge of         
strategic planning, conflict management, readiness preparation for management with foreign organizations, 
and enhance English skill, as well as techniques to persuade subordinates. Upon being selected to take 
the position, they should present their ideas or views in management to their subordinates. The Far Eastern 
University should also provide training courses to enhance leadership skills for these young administrators 
as well as venues to enhance their management skills with other organizations.

Keywords
  Leadership, Lower Level Administrators, The Far Eastern University

บทนํา
  บุคคลบางคนเม่ือไดรับเลือกใหเปนหัวหนา มักจะมีความสุข มีความภูมิใจท่ีตนไดรับเกียรติอยางย่ิง                    
ทีม่หาวิทยาลยัไววางใจใหรบัผดิชอบในงานสําคญัตอการขับเคลือ่นและพฒันาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 
ถือเปนความโชคดีที่จะมีโอกาสไดใชศักยภาพสูงสุดท่ีมีอยูเพ่ือสรางสรรคผลงานเพ่ือประโยชนแกนักศึกษา 
มหาวิทยาลัย และสังคมสวนรวม  ฉะนั้นผูที่ไดรับแตงต้ังเปนหัวหนาใหม ๆ จึงไมควรดวนสรุป และไมควรมองวา       
การไดรบัตาํแหนงหัวหนาเปนจดุจบ แตควรจะเห็นวาเปนจดุเร่ิมทีต่นจะตองทุมเทความรู ความสามารถ ความพยายาม
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พัฒนาตนเองและเพ่ือนรวมงาน เพื่อที่จะทํางานในหนวยงานใหมีผลดีใหมากที่สุด (ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร, 2549, 37)   
หัวหนาจึงเปนบุคคลที่ตองรับผิดชอบนโยบายและเปาหมายขององคการ เพ่ือนําไปปฏิบัติรวมกับผูใตบังคับบัญชา
หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของใหบรรลุผลสําเร็จ ดังนั้นหัวหนาตองมีความสามารถท่ีจะเปนผูนําในการปฏิบัติงานให          
บรรลุเปาหมายได และปจจัยสําคัญที่ชวยเสริมสรางใหหัวหนาในระดับตาง ๆ จูงใจและสรางแรงบันดาลใจ                      
ตอผูรวมงานใหปฏิบตังิานเปนไปตามเปาหมาย นโยบาย แผนงานหรือความตองการของหนวยงาน กค็อื ความสามารถ
ในการเปนผูนาํหรอืภาวะผูนาํของหวัหนา  (กว ี วงศพฒุ, 2542, 13-47) หวัหนาจงึเปนผูทีม่คีวามเปนผูนาํในตวั กจิการงาน
ของหนวยงานก็จะดําเนินไปไดโดยเรียบรอย ราบรื่น และกาวหนา ตรงกันขามถาหัวหนาหรือผูนําขาดความเปน       
ผูนําในตัว ก็จะเกิดผลเสียตาง ๆ หลายประการ  ทั้งนี้เพราะผูนําเปนตัวการแหงการเปลี่ยนแปลงภายในหนวยงาน 
พฤติกรรมความเปนผูนาํจงึมผีลไปถงึผลผลติขององคการ ความพงึพอใจ  ขวญัและกาํลงัใจ ความจงรกัภักดีตอหนวยงาน 
ความกระตอืรอืรน การบูรณาการ ฯลฯ ของผูรวมงานดวยอยางหลีกเล่ียงมิได   หวัหนาภาควชิาหรือหวัหนาหนวยงาน 
ซึ่งเปนผูบริหารระดับตนของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  เปรียบเสมือนฟนเฟองสําคัญในการเปนผูนําขององคกร        
ที่อยูใกลชิดอาจารยผูสอน และนักศึกษามากที่สุด เม่ือไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงจะไดรับการพัฒนา                
ในลักษณะตาง ๆ เชน การไปเขารวมอบรม การศึกษาดูงาน เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะภาวะผูนําและทักษะ         
การทํางานของตน แตการพัฒนาดังกลาวยังไมหลากหลายและครอบคลุมถึงหัวหนาทุกคน และลักษณะการไป        
เขารวมกิจกรรมแตละคนอาจมีจุดเนนในดานความรูหรือทักษะท่ีแตกตางกัน  จึงทําใหหัวหนาภาควิชาและ            
หวัหนาหนวยงานมพีืน้ฐานของภาวะผูนาํมคีวามแตกตางกัน ดงันัน้ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูนาํ ปญหา
และความตองการในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารระดับตน มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เพ่ือนําขอมูลท่ีได          
จากการศึกษามาเปนแนวทางในการเสริมสรางภาวะผูนําของผูบริหารระดับตน ตอไป

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารระดับตนของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เกี่ยวกับภาวะผูนํา 
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  2. เพื่อศึกษาปญหาและความตองการในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารระดับตน  มหาวิทยาลัย
ฟารอีสเทอรน

วิธีการวิจัย
  ประชากร
  ประชากรทีใ่ชในการวิจยัครัง้นี ้คอื ผูทีไ่ดรบัการแตงต้ังใหดาํรงตาํแหนงหวัหนาภาควชิาและหวัหนาหนวยงาน 
ปการศึกษา 2556 จํานวน 32 คน

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามท่ีพัฒนาจากแบบสอบถามของ ภัคญาณี  ชัยชนะดี (2546)        
ซึ่งจําแนกออกเปน 3  สวน  ดังนี้
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   สวนที่ 1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ
   สวนที่ 2   ขอมลูเก่ียวกับภาวะผูนาํของผูบรหิารระดบัตน  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั  
ประกอบดวย ตอนที่ 1 ดานคุณลักษณะของภาวะผูนํา  ตอนที่ 2 ดานการบริหารงาน และตอนที่ 3ดานความตองการ
พัฒนาภาวะผูนํา
   สวนที่ 3   ขอเสนอแนะทั่วไป
  การเก็บรวบรวมขอมูล
  ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามไปยังผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาและหัวหนา           
หนวยงาน จํานวน 32 คน และไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมด
  สถิติที่ใชในการวิจัย
  สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
  หัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จํานวนรอยละ 53.10 ดํารงตําแหนง
บรหิารมาแลว มากกวา 2 ป และหวัหนาภาควชิาและหัวหนาหนวยงาน จาํนวนรอยละ 50 เคยไดรบัการอบรมเกีย่วกบั
ภาวะผูนําและการบริหารงาน สําหรับภาวะผูนําของหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานในแตละดาน ปรากฎผล
ดังนี้ 
  คุณลักษณะผูนํา
  ดานบุคลิกภาพพบวา ผูบริหารระดับตนมีคุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพอยูในระดับมาก เรื่องการให     
ความสนใจที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ที่นอกเหนือจากภารกิจ (μ= 4.06)  รองลงมา คือ การมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง    
และใหความสนใจดานบุคลิกภาพของตนเองอยางสมํ่าเสมอ (μ= 3.84)
  ดานบทบาทของภาวะผูนาํ พบวาผูบรหิารระดบัตนมคีณุลักษณะผูนาํดานบทบาทของภาวะผูนาํอยูในระดบั
มาก เรื่องการมีสวนรับผิดชอบดวยทุกครั้ง เมื่อเกิดปญหาอันเกิดจากผูใตบังคับบัญชา (μ= 4.34) รองลงมา คือ         
การมีความเครงครัด จริงจัง ในการตรวจสอบหรือนิเทศงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ (μ= 4.03)
  ดานคุณสมบัติภาวะผูนํา พบวาผูบริหารระดับตนมีคุณลักษณะผูนําดานคุณสมบัติภาวะผูนําอยูในระดับ
มากทีส่ดุ เรือ่ง การแสดงออกโดยการทักทาย เปนกันเอง ใหความชวยเหลือผูใตบงัคบับญัชา ในดานตาง ๆ  (μ= 4.59) 
รองลงมา คือ มีการเขารวมกิจกรรมหรือปฏิบัติงานตาง ๆ โดยไมคํานึงถึงเวลาหรือคาตอบแทน (μ= 4.56)
  ดานพฤติกรรมของภาวะผูนํา พบวาผูบริหารระดับตนมีคุณลักษณะผูนําดานพฤติกรรมของภาวะผูนํา              
อยูในระดับมาก เร่ือง การแสดงความช่ืนชมในความสําเร็จของผูใตบังคับบัญชา (μ= 4.44) รองลงมา คือ การ             
ขอความรวมมือจากผูใตบังคับบัญชาและใหการสนับสนุน เพื่อใหงานมีความกาวหนาและมีคุณภาพ (μ= 4.38)
  ดานปจจัยที่มีผลตอภาวะผูนํา พบวาปจจัยที่มีผลตอภาวะผูนําของผูบริหารระดับตนอยูในระดับมากคือ     
การที่ผูใตบังคับบัญชามีความสนิทสนมใกลชิด เปนกันเอง ทําใหการประสานงานและไดรับความรวมมือเปนอยางดี 
(μ= 4.16) รองลงมา คือ ความพอใจในเรื่องสถานที่ปฏิบัติงานหรือรายไดที่ไดรับ (μ= 3.66)
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  การบริหารงาน
  ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ พบวาผูบรหิารระดับตนมีคณุลักษณะผูนาํดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ในระดับมาก เรื่อง การใหโอกาสผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ในการประชุมดวย           
ทกุครัง้ (μ= 4.38) รองลงมา คอื มกีารมอบหมายอํานาจใหกบัผูใตบงัคับบญัชาภายในขอบเขตดวยทกุคร้ัง (μ= 4.31)
ดานการมสีวนรวมในการบรหิารงาน พบวาผูบรหิารระดบัตนมคีณุลกัษณะผูนาํดานการมสีวนรวมในการบรหิารงาน 
เรือ่ง การเปดโอกาสและสนบัสนนุใหทกุคนมสีวนรวมแสดงความคดิรเิร่ิมสรางสรรค อยูในระดบัมากทีส่ดุ (μ= 4.56) 
และมีการแสดงพฤติกรรมลักษณะประชาธิปไตยในการบริหารงานในหนวยงานและในชุมชนอยางสม่ําเสมอ                 
อยูในระดับมาก (μ= 4.22)
  ความตองการพัฒนาภาวะผูนํา
  ดานความรู พบวาผูบริหารระดับตนมีความตองการพัฒนาภาวะผูนําดานความรูอยูในระดับมาก เร่ือง         
ความรูทฤษฎกีารบรหิารงานแบบมสีวนรวม (μ= 3.84) รองลงมา คอื ความรูเกีย่วกบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรม (μ= 3.71)
  ดานทักษะ พบวาผูบริหารระดับตนมีความตองการพัฒนาภาวะผูนําดานทักษะอยูในระดับมาก เรื่องการ
พัฒนาทักษะการสรางแรงจูงใจของผูนํา (μ= 3.91) รองลงมา คือ เทคนิคการตัดสินใจ (μ= 3.87)
  ดานเจตคติ พบวาผูบริหารระดับตนมีความตองการพัฒนาภาวะผูนําดานเจตคติอยูในระดับมาก เร่ือง         
การวิเคราะหตนเอง (μ= 3.69) และเทคนิคการควบคุม (μ= 3.69) และมีความตองการพัฒนาภาวะผูนําดานเจตคติ 
อยูในระดับปานกลาง เรื่อง คุณธรรมของผูบริหาร (μ= 3.22)
  ขอเสนอแนะ
  หัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนหรือสงเสริมในเรื่องตาง ๆ 
ไดแก   กลยุทธการวางแผน   การบริหารความขัดแยง  การเตรียมความพรอมการบริหารงานกับองคกรตางชาติ       
สวนดานทักษะตองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห สําหรับดานเจตคติตองการความรูและ     
เทคนิคการโนมนาวผูใตบังคับบัญชา
  สาํหรบัคุณสมบัต ิวธิกีารเพ่ือการดาํรงตําแหนงหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานทีไ่ดรบั   การพจิารณา
คดัเลือกเขาสูตาํแหนงหัวหนาภาควชิาหรอืหัวหนาหนวยงานไดมกีารนําเสนอแนวความคิด หรือ มมุมอง ในการบริหาร
เพื่อเปนทิศทางในการบริหารงานใหผูใตบังคับบัญชา และการมีหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนําเมื่อเขาสู
ตําแหนง สวนดานอื่น ๆ นั้นควรมีการศึกษาดูงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

อภิปรายผล
  จากการศึกษาพบวาหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน สวนใหญ               
มีการแสดงออกโดยการทักทาย เปนกันเอง ใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ แกผูใตบังคับบัญชา และมีการเขารวม
กิจกรรมหรือปฏิบัติงานตาง ๆ โดยไมคํานึงถึงเวลาหรือตอบแทน กลาวไดวาเปนสิ่งท่ีดีที่หัวหนางานหยิบย่ืนให             
ซึ่งส่ิงเหลาน้ียอมสะทอนความเปนกันเองที่ชวยลดชองวางระหวางหัวหนากับผู ร วมงานได แตตองเปนไป                     
อยางสรางสรรคใหเกิดความเหมาะสมและถกูตอง ไมเอียงไปขางใดขางหน่ึง ดงัท่ี เกรียงศักด์ิ  เจรญิวงศศกัด์ิ  (2551, 
1-2) กลาววาการใหความเปนกันเองของหัวหนาอยางเหมาะสม โดยไมถือตัวกับทีมงานหรือผูรวมงานเปนสิ่งที่ดี        
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ซึง่จะเกิดประโยชนกบัองคกรในเร่ืองตาง ๆ  เชน เกิดบรรยากาศท่ีดใีนการทํางาน  เกิดประโยชนในการพัฒนาองคการ  
เกิดความจงรักภักดีแกองคกรซ่ึงสอดรับกับ นภัทรพร  ศรีนวล  (2553)   ที่กลาววาคุณลักษณะผูนําที่ไมลําเอียง         
เขาขางใคร มคีวามเท่ียงตรง ไมเลอืกท่ีรกัมกัทีช่งัมคีวามเสมอตนเสมอปลายในการบงัคบับญัชา การไมมอีคติตอเช้ือชาติ 
ศาสนา บคุคล หรือกลุมบุคคล ตลอดจนมคีวามสามารถในการปฏบิตัตินกับบุคคลอืน่ โดยไมเกิดความขุนของหมองใจ 
ไมกอใหเกิดศัตรูหรือเปนปฏิปกษตอกัน อีกท้ังมีความสามารถท่ีจะพูดหรือทําส่ิงหน่ึงสิ่งใดไดถูกตอง เหมาะสมแก  
กาลเวลาและสถานท่ี จะทําใหผูนําน้ันเปนผูมีคุณลักษณะผูนําท่ีมีประสิทธิผล คือ เปนบุคคลท่ีทําใหองคการ          
ประสบความกาวหนาและบรรลุผลสําเร็จและเปนผูมบีทบาททีส่ามารถสรางความสมัพนัธระหวางบุคคลและมอีทิธิพล
ตอกลุมและนํากลุมใหปฏิบัติงานตาง  ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ 
  สาํหรบัการบรหิารงานนัน้ถึงแมวาหัวหนาภาควิชาและหวัหนาหนวยงานสวนใหญมกีารใหโอกาสผูใตบงัคบั
บัญชาไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ  ในการประชุม ตลอดจนมีการมอบหมาย
อํานาจใหกับผูใตบังคับบัญชาในขอบเขตดวยทุกครั้ง นับวาเปนสิ่งที่ดี หากการกระทํานั้นไมเปนการลดบทบาทของ
หัวหนา เพราะในบางลักษณะงานหากไมควบคุมใหอยูในขอบเขตอยางเหมาะสม การตัดสินใจอาจมีผลเสียตามมา 
ในเบื้องตนกอนใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจใด อาจมีการกําหนดขอบเขต  
ใหชัดเจน ซึ่งสอดรับกับบริบทใหมของการบริหารองคการ ดังที่ สุเทพ  พงศศรีวัฒน (2550) ที่กลาววาการกระจาย
อํานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจเปนปรากฏการณใหมของโลกปจจุบันท่ีมีผลมาจากการแพรของขาวสาร      
แบบไรพรมแดน คนสวนใหญจึงมีความตองการไดรับการมีอํานาจรับผิดชอบในการตัดสินใจดวยตนเองและการ        
ไดเขาไปมีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ  ที่เกี่ยวของตอชีวิตของตนมากขึ้น ดวยเหตุนี้ผูนําในปจจุบันจะมุงเนนการใชอํานาจ
รวมมากกวาการรวบอํานาจท่ีตนเอง เพราะเห็นวาทุกคนในองคการมีสวนรวมและเกิดความผูกพัน ความสําเร็จจึง  
ขึน้อยูกบัสติปญญาท่ีมาจากผูปฏบิตังิานทุกคน  อยางไรกต็ามการกระจายอํานาจความรับผดิชอบในการตัดสนิใจน้ัน 
มิใชเพียงวิธีการกระจายลงมาตามสายบังคับบัญชาเทาน้ัน แตควรกระจายไปยังผูปฏิบัตงิานทุกคนดวยบรรยากาศ
ที่ใหความนับถือตอกัน อํานาจจึงมาจากการมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกันระหวางบุคคลมากกวาการมียศตําแหนง             
ตามโครงสรางสายงานบังคับบัญชา ซึ่งเปนอํานาจเพ่ือการควบคุมและหากจะทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน ทั้งหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานควรเปนผูตัดสินใจในขั้นสุดทายในขอบเขตงานรับผิดชอบของตน     
ซึ่งสอดรับกับงานวิจัยของ ภัคญาณี  ชัยชนะดี (2546) ท่ีพบวาคุณลักษณะภาวะผูนํานอกจากจะเปดโอกาสให              
ผูใตบังคับบัญชาไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในบางกิจกรรม แตผูนํายังเปนผูตัดสินใจในขั้นสุดทาย 
  สวนความตองการพัฒนาภาวะผูนําหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานนั้น สวนใหญมีความตองการ
ความรูดานทฤษฎีการบริหารงานแบบมีสวนรวมทั้งนี้อาจเปนเพราะหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานสวนใหญ
โดยคุณวุฒิและการเขาสูตําแหนงยังมีความรูและประสบการณคอนขางนอย  อีกท้ังการบริหารยุคใหมที่มุ งสู                
การแสวงหาความรวมมอื ดงัทีส่เุทพ  พงศศรวีฒัน (2550) กลาววากระแสทีมุ่งเรือ่งการกระจายอาํนาจความรบัผิดชอบ
ในการตดัสินใจทีม่มีากขึน้ เปนเคร่ืองบงช้ีทศิทางใหมของวธิกีารดําเนินงานทีมุ่งเนนการรวมมือมากกวาการมุงแขงขัน
และสรางความขัดแยงตอกัน  แมจะเปนความจริงวาการแขงขันสามารถเพ่ิมความแข็งแกรงและความม่ันคงใหแก
องคการก็ตาม ปจจุบันทั้งในสวนขององคการและบุคคลจะหันมาพัฒนาความเปนเลิศของตนและรวมมือซึ่งกัน        
และกันมากข้ึน โดยการรวมมอืเปนทีมเดยีวและสรางคานิยมรวมเพ่ือความแข็งแกรง ดงัน้ันภายในองคการผูนาํจําเปน
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ตองสรางบรรยากาศของการทํางานเปนทีม ตองทําใหองคการเปนชุมชนที่มุงเนนการรวมมือและการชวยเหลือ
สนับสนุนตอกัน ผูนาํจะตองใชวธิกีารกระจายอาํนาจความรบัผิดชอบในการตดัสินใจแกผูปฏิบตังิานและตองสัมพันธ
กับความเขาใจรูปแบบใหมขององคการท่ีตองมีความคลองตัว มีพลวัตและเปนระบบที่มีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  
อยูตลอดเวลา ผูวิจัยเห็นวามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนควรใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว  และดําเนินการอยาง     
เปนรูปธรรม ซึ่งจะเปนการเสริมสรางภาวะผูนําและสรางโอกาสการเปนผูนําทางดานการศึกษาในอนาคตสําหรับ        
ผูบริหารระดับตนตอไป

สรุป
  ผลจากการวิจัยครั้งน้ี ทําใหมหาวิทยาลัยทราบขอมูลวาผูบริหารระดับตนท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงาน มีความตระหนักและใหความสําคัญในการบริหารงานโดยใช
กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม ทั้งน้ีเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของงาน  ซึ่งรูปแบบการบริหารงานลักษณะน้ีมี       
ความเหมาะสมในสภาพการณปจจุบัน  อีกท้ังมีขอเสนอแนะในเร่ืองวิธีการเขาสูตําแหนง เม่ือไดรับการแตงต้ังแลว  
ทั้งหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานควรมีการนําเสนอแนวความคิด หรือมุมมองในการบริหารงาน  เพ่ือให           
ผูใตบงัคับบัญชารบัทราบ  ซึง่เปนการสรางความรวมมอืและกอใหเกิดความเขาใจในการทํางานรวมกัน     อนัเปนการ
เสริมสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรมีหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํา       
เมื่อเขาสูตําแหนง เพื่อใหหัวหนาภาควิชาและหัวหนาหนวยงานมีความเขมแข็งในการเปนนักบริหาร
  สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
  1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานของผูบริหารระดับตน
  2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําแบบมีสวนรวมของผูบริหารระดับตน
  
เอกสารอางอิง
กวี  วงษพุฒ.  (2542).  ภาวะผูนํา.  กรุงเทพฯ: บี.เค.อินเตอรปรินท.
การุณันทน  รัตนแสนวงษ และ ปยากร  หวังมหาพร.  (2556).  ภาวะผูนําของผูบริหารสตรีมหาวิทยาลัย
  ภาครัฐและภาคเอกชน.  วารสารศรีปทุมปรทิัศน ฉบับมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร.  13(2), 38-46.
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์.  (2551).  สุดยอดหัวหนางาน.  กรุงเทพมหานคร: ซัคเซส มีเดีย. 
ชาญชัย  อาจินสมาจาร.  (มปป.).  ศิลปการเปนผูนํา.  กรุงเทพฯ: พิมพดี.
ณภัทรพร  ศรีนวล.  (2553).  สรุปภาวะผูนํา.  ขอความประกาศบน www.gotoknow.ort/posts/384255.
มานพ  พุกกะพันธุ.  (2544).  ภาวะผูนําและการจูงใจ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพจามจีรีโปรดักท.
ประชุม  โพธิกุล.  (มปป.). ภาวะผูนําในการบริหาร. สืบคนเมื่อ 6 มิถุนายน 2556 จาก 
  www.moe.go.th/wijai/leadership % 20 ed. htm.  
ประเสริฐ  สิงขรเขียว.  (2550).  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาวะผูนําใหกับทหารกองประจําการหนวยจังหวัด
  ทหารบกเลย.  วิทยานิพนธ  ปริญญาศิลปศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.



150

ปราณี  แสนทวีสุข.  (2547).  การนําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ สําหรับผูบริหาร
  สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง.  วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุทธยา.
ภัคญาณี  ชัยชนะดี.  (2546).  รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําแบบมีสวนรวมสําหรับผูบริหารทางการพยาบาล
  ของโรงพยาบาลทั่วไป ในเขต 2.  วิทยานิพนธ  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
  สถาบันราชภัฎนครสวรรค.
ยงยุทธ  เกษสาคร.  (2545).  ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม.  กรุงเทพฯ: เอส.แอนด.จี.กราฟฟค.
รังสรรค  ประเสริฐศรี.  (2544).  ภาวะผูนํา.  กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ.
วิเชียร  วิทยอุดม.   (2547).  พฤติกรรมองคการ.  กรุงเทพฯ: ธีระฟลม และ ไซเท็กซ.
ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร.  (2549).  ภาวะผูนําของผูบริหารมืออาชีพ.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน.
สมคิด  บางโม.  2548).  องคการและการจัดการ.  (พิมพครั้งที่ 4).  กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน.
สุเทพ  พงษศรีวัฒน.  (2550).  ภาวะความเปนผูนํา.  กรุงเทพฯ: ส.เอเซียเพลส (1989).
สุภัททา  ปณฑะแพทย.  (มปป.).  ภาวะผูนําของนักบริหารการศึกษามืออาชีพ. สืบคนเมื่อ 6 มิถุนายน 2557,  
  จาก  www.supatta haysamy.com/leader-pro.html.
สมุทร  ชํานาญ.  (2552).  ภาวะผูนําแบบทีม (Team Leadership) : แบบผูนําที่สอดคลองกับการบริหาร
  สถานศึกษาในยุคโลกาภิวัตน.  วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. 3 (2), 1-11.



 »‚·Õè 7 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

151

ความคาดหวังของผูประกอบการในอาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม
ตอคณุลกัษณะอนัพงึประสงคของบณัฑติสาขาวชิาการบญัชี 

The Expectation of Entrepreneurs in Mueang District Chiang Mai Province 
Concerning Desired Characteristic of Graduate Accounting

* อาจารยประจําภาควิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
E-mail: janejira@feu.ac.th

บทคัดยอ
  การวิจยัน้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือศึกษาความคาดหวังของผูประกอบการตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
กลุมตวัอยางคอื ผูประกอบการของหางหุนสวนจาํกัด และบริษทัจาํกัดท่ีจดทะเบยีนตอสาํนักงานธรุกิจการคาจังหวดั
เชียงใหม จํานวน 386 ราย ไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 325 ราย คิดเปนรอยละ 84.20 วิเคราะหขอมูล         
โดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ผลการวิจยัพบวา ผูประกอบการมคีวามคาดหวงัตอคุณลักษณะ
อนัพงึประสงคดานคณุธรรม จรยิธรรม ความรบัผดิชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคมของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี 
เรื่องความสามารถในการปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังเย่ียงผูประกอบวิชาชีพในดานความละเอียดรอบคอบ      
ความแมนยํา อยูในระดับมากที่สุด และมีความคาดหวังในระดับมาก คือ ดานความสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห 
บูรณาการความรูและประสบการณทางวิชาชีพบัญชีอยางเปนระบบ ไดแก เร่ืองความสามารถวัดและ/หรือ            
คาํนวณมูลคาของสนิทรพัย หน้ีสนิ รายได คาใชจายไดอยางถูกตอง  และเร่ืองความเขาใจท่ีเก่ียวของกบัการทําบัญชี
ในดานการวางระบบบัญชีและสารสนเทศทางการบัญชี และดานโลกทัศนที่กวางไกล ความคิดสรางสรรค                
พัฒนาตนเองทั้งดานความรู ทักษะวิชาชีพอยางตอเน่ือง และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม เร่ืองสามารถ
ปฏิสัมพันธกับผูที่มีวัฒนธรรม หรือความคิดเห็นที่ตางกันได  

คําสําคัญ
  ผูประกอบการ    คุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี   จังหวัดเชียงใหม

Abstract
  The objective of this research is to study the Expectation of Entrepreneur Concerning Desired 
Characteristic of Graduate Accounting in Muang District, Chiang Mai Province. A survey method was 
employed in this study. The data collecting method was questionnaires. The Sample is 386 entrepreneurs 
of partnership and companies which registered to Chiang Mai Trade. 325 questionnaires were returned 
(84.20%). The statistics used were Percentages, Arithmetic mean and Standard deviation. The results 

เจนจิรา ขันแกว*



152

were found that the most expectation of entrepreneurs concerning desired characteristic of graduate 
accounting were morale, ethics, responsibilities for the selves profession and society in term of the           
ability to work with caution as a professional. Moreover, the results were found that the entrepreneur has 
high expectation level about analytical, synthesis thinking, integration of knowledge and accounting     
experience in term of the ability and/or calculation of asset, debt, income and expense correctly and in 
term of accounting and information system management and the entrepreneur has high expectation 
level about the wide vision, creativity, continuous self-development in knowledge in term of the                       
professional skill including appropriate teamwork colleagues interaction were required.

Keyword
  Entrepreneurs, Concerning Desired Characteristics of Graduate Accounting, Chiang Mai Province

บทนํา
  ประเทศไทย มีการเรงรัดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมประเทศท่ีพัฒนา
แลว ทาํใหแนวโนมการเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงานในอนาคตมกีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วเก่ียวกับการใชปจจยั
ดานแรงงานจากภาคเกษตรกรรมไปสูภาคอตุสาหกรรม ภาคบริการ และการผลติเนนการใชเทคโนโลยสีมยัใหมมากขึน้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิตตอหนวย ระบบบริหารงานมีบทบาทที่ทําใหสามารถแขงขันกับ
ตางประเทศได นอกจากน้ีอุปทานแรงงานมีมากเกินความตองการของตลาดแรงงาน สงผลใหบัณฑิตที่จบ                      
การศึกษาใหมที่เขาสูตลาดแรงงานมีการแขงขันมากข้ึน ดังนั้นกลยุทธหนึ่งที่จะชวยลดตนทุนการผลิตลงไดคือ            
การพัฒนาแรงงานใหมคีณุภาพหรอืทักษะท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง ฉะนัน้การเตรียมแรงงานใหระบบเศรษฐกจิ
และสังคมเปนความรับผิดชอบโดยตรงของผูที่มีสวนรวมกับการจัดการเรียนการศึกษาของชาติ คือ  การมีสถาบัน   
การศึกษาและอาจารยที่มีคุณภาพ (กรรณิการ ลําลือ,2552) 
  งานบัญชีถือเปนสวนงานหน่ึงของกิจการท่ีมีความสําคัญและเปนสวนงานท่ีสนับสนุนใหกิจการดําเนินไป
ตามวัตถุประสงคซึ่งงานข้ันสุดทายของการบัญชีก็คือการใหขอมูลทางการเงินที่เปนประโยชนแกบุคคลหลายฝาย      
ที่มีความสนใจในกิจกรรมของกิจการและสามารถใชเปนเคร่ืองมือของฝายบริหารในการวางแผนและควบคุม               
การดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผูประกอบวิชาชีพบัญชีองคกร และหนวยงานธุรกิจตาง ๆ ตองสําเร็จ    
การศึกษาสาขาวิชาการบัญช ี ดงันัน้สถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนในสาขาดังกลาวควรใหความสําคญักบัการผลิตบณัฑติ
ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยไมเพียงใหนักศึกษามีความรูดานวิชาการเทาน้ัน แตควรเนนคุณธรรม 
จริยธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย (ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย, 2555, 159-160) ทั้งนี้ไดมีการกําหนด
แนวทางในการควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี หรือผูซึ่งข้ึนทะเบียนไวกับ        
สภาวิชาชีพบัญชี ใหถูกตองตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพบัญชีไวในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เร่ือง    
จรรยาบรรณของผูประกอบวชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2553 กาํหนดใหผูประกอบวชิาชพีบญัชีม ี1) ความโปรงใส ความเปนอสิระ 
ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต 2) ความรู ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 3) การรักษา   
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ความลับ 4) ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ 5) ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคล               
ทีผู่ประกอบวชิาชีพบัญชีปฏิบตัหินาท่ีให  6) ความรับผิดชอบตอเพ่ือนรวมวิชาชีพ และจรรยาบรรณท่ัวไป (สภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, ม.ป.ป.)
  จากผลการวจิยัเก่ียวกับคณุลกัษณะของบัณฑิตสาขาวชิาการบญัชใีนความตองการของสถานประกอบการ 
สวนใหญพบวามีวธิกีารคัดเลอืกบุคลากรในแผนกบัญชเีขามาปฏบิตังิานดวยวธิกีารสอบขอเขยีนและสอบสมัภาษณ
คิดเปนรอยละ 97.30  ดานคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีในดานจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคุณธรรม
จริยธรรม มีระดับความตองการของสถานประกอบการในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ดานความรูความสามารถ
ทางการบัญชี   ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมรีะดับความตองการของสถานประกอบการในภาพรวม อยูในระดับ
มากและดานการใชภาษาตางประเทศ มีระดับความตองการของสถานประกอบการในภาพรวมอยูในระดับกลาง   
(บวรลักษณ เงินมา, 2553) และจากผลการศึกษาเรื่องคุณลักษณะและคุณสมบัติของพนักงานบัญชีที่พึงประสงค   
ตามทัศนะของสถานประกอบการ ศกึษากรณสีถานประกอบการในนคิมอตุสาหกรรมจงัหวัดสมทุรสาคร ของ ประนอม 
ตัง้ปรชีาพาณิชย (2555) พบวาสถานประกอบการตองการคณุลักษณะของพนักงานบัญชีทีพ่งึประสงคดานคณุธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพมากที่สุด รองลงคือ ดานมนุษยสัมพันธ ดานการส่ือสาร ดานบุคลิกภาพ             
ดานวิสัยทัศน ดานความสามารถทางสังคม  ดานความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชี รองลงมาคือ ดานความรู  
พื้นฐานที่สงผลตอการทํางานและดานความรูทั่วไป
  ดังนั้น  ผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยในสาขาวิชาการบัญชีจึงสนใจที่จะศึกษาความคาดหวังของผูประกอบ
การตอคณุลกัษณะอนัพงึประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการบญัชใีนอําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม เพ่ือ นาํผลการวิจยั
ที่ไดมาเปนแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชีใหมีคุณภาพ และสามารถผลิตบัณฑิต                       
ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ

วัตถุประสงคของการวิจัย
  เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผูประกอบการตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี   
ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

วิธีการดําเนินการวิจัย
  ประชากรที่ใชในการวิจัย
  ผูประกอบการหางหุนสวนจํากัด จํานวน 4,918 ราย และบริษัทจํากัด จํานวน 5,891 ราย ที่จดทะเบียน       
ตอสํานักงานธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี  คํานวณขนาดตัวอยางท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 โดยใชสูตร       
ของยามาเน (YAMANE) ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยตองใช      
กลุมตัวอยาง จํานวน 386 ราย
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  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
  เครือ่งมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมลู คอื แบบสอบถามท่ีผูวจิัยสรางขึน้จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีงาน
วิจัยที่เกี่ยวของในกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา มี 4 สวน ดังนี้
  สวนท่ี 1 ขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนการรวบรวมขอมลูเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน
  สวนที ่2 ขอมลูเกีย่วกับกจิการและการปฏิบตังิานทางการบญัช ีไดแก รปูแบบของสถานประกอบการ ประเภท
ธุรกิจ ระยะเวลาในการดําเนินงาน จํานวนนักบัญชีในปจจุบัน ระดับการศึกษาของนักบัญชี ดานการศึกษาของ           
นักบัญชี ลักษณะการจัดทําบัญชี วิธีการจัดทําบัญชี โปรแกรมทางการบัญชี
  สวนที ่3 ขอมลูเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองนกับญัชทีีพ่งึประสงคของผูประกอบการแบงเปน 5 ดาน ตามหลักสตูร
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน  ดงัน้ี (หลักสูตรมหาวิทยาลัย ฟารอสีเทอรน, 2554) 
   1. ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
   2. ดานความรอบรูในศาสตรทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตรอื่นที่เเกี่ยวของ 
   3. ดานความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและประสบการณทางวิชาชีพ
บัญชีอยางเปนระบบ 
   4. ดานโลกทัศนทีก่วางไกล ความคดิสรางสรรค พฒันาตนเองทัง้ดานความรู ทกัษะวิชาชพีอยางตอเน่ือง
และทํางานรวมกับบุคคลอื่นไดทุกระดับอยางเหมาะสม 
   5. ดานความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  สวนที่ 4  ปญหาและขอเสนอแนะ เปนสวนที่ใหทางผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
และขอเสนอแนะ เรื่อง คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงคของผูประกอบการ
  ขั้นตอนการเก็บขอมูล
  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บแบบสอบถาม โดยสงทางไปรษณีย  จํานวน 386 รายและไดรับแบบสอบถาม                    
กลบัคนืมา จํานวน 325 ราย คิดเปน 84.20%
  การวิเคราะหขอมูล
  ใชสถิติวิเคราะหการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
  1.  ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
   ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 61.23 มีอายุระหวาง  41-50 ป มากที่สุด คิดเปน        
รอยละ 27.69  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 65.23 ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารงานหรือกรรมการ
บริหารงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.92 
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  2. ขอมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการและการปฏิบัติงานทางการบัญชี
     ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบกิจการประเภทบริษัทจํากัด คิดเปนรอยละ 59.69 โดยประกอบ
ธรุกิจประเภทบรกิารมากทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 43.08  สวนใหญจาํนวนรอยละ 63.69 ดาํเนนิงานมาแลว มากกวา 20 ป  
มกีารจดัทาํบญัชเีองรวมกับการใชบรกิารสาํนกังานบญัช ีคดิเปนรอยละ 50.15 โดยสวนใหญจะมพีนกังานทีร่บัผิดชอบ
ในการทําบัญชี จํานวน 1 - 5 คน คิดเปนรอยละ 57.85 พนักงานที่รับผิดชอบในการทําบัญชีของสถานประกอบการ
สวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 58.15 และจบการศึกษาดานบัญชีมากท่ีสุด        
คิดเปนรอยละ 51.89 สถานประกอบการมีการจัดทําบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (โปรแกรมทางบัญชี) มากท่ีสุด      
คิดเปนรอยละ 60.92 และใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี Express for Windows มากที่สุด คิดเปนรอยละ 44
  3. ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักบัญชีอันพึงประสงคของผูประกอบการ

ตารางที่ 1
ตารางแสดงคุณสมบัติของนักบัญชีอันพึงประสงคของผูประกอบการ

                                          สวน 
                 คณุลักษณะ                        คาเฉลีย่   เบีย่งเบน     แปลผล
                                                                          มาตราฐาน

1. คณุธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วชิาชพี และสังคม   
1.1  มทีกัษะหรอืความชาํนาญในการจัดการตนเอง เชน การควบคมุ 
  อารมณใหคงที่เมื่อประสบปญหากับงาน เพื่อนรวมงาน 
  หรือฝายที่เกี่ยวของ
1.2  มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค และการเรียนรูดวยตนเอง 
  เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
1.3  มีความสามารถเลือกและจัดเรียงลําดับทรัพยากรที่มีจํากัด
  และจัดแจงงานใหเสร็จตามกําหนดเวลา
1.4  มีความสามารถที่จะเขารวมและปรับตัวใหเขากับ
  การเปลี่ยนแปลง
1.5  มีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระมัดระวังเยี่ยง
  ผูประกอบวิชาชีพ
1.6 มีความสามารถพิจารณาการปรับใชคานิยมทางวิชาชีพ 
  จรรยาบรรณ และทัศนคติใหเขากับการตัดสินใจ

4.38
4.43

4.36

4.36

4.31

4.53

4.29

062
0.58

0.61

0.63

0.64

0.60

0.64

มาก
มาก

มาก

มาก

มาก

มากทีส่ดุ

มาก
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                                          สวน 
                 คณุลักษณะ                        คาเฉลีย่   เบีย่งเบน     แปลผล
                                                                          มาตราฐาน

2.

3.

ความรอบรูในศาสตรทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ
และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ  
2.1  มีความรู ความเขาใจดานอื่น ๆ เชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
  การปกครอง
2.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป ดานพฤติกรรม 
  องคกร และดานการตลาด การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
  และการวิเคราะหเชิงปริมาณ และสถิติ
2.3  มคีวามรู ความเขาใจทีเ่ก่ียวของกับการทําบญัชใีนดานตางๆ ดงันี้ 
  -  ความรูดานการสอบบัญชี
  -   ความรูดานกฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
  -   ความรูดานการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
  -  ความรูดานการเงินและการจัดการทางการเงิน
  -  การคํานวณตนทุน
  -  การวางระบบบัญชีและสารสนเทศทางการบัญชี
2.4 มขีดีความสามารถ การไดมา จดั นาํไปใช และเขาใจสารสนเทศ
  จากคน สิ่งพิมพ  และสื่ออิเล็กทรอนิกส
2.5  สามารถประเมิน ระบุ และแกไขปญหาที่ไมเคยมากอน

ความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและ
ประสบการณทางวิชาชีพบัญชีอยางเปนระบบ
3.1  มีความชํานาญทางตัวเลข (การใชคณิตศาสตรและสถิติ)
3.2 มคีวามสามารถในการวเิคราะหความเสีย่งของการปฏบิตังิาน  
  บญัช ีเชน ความผดิพลาดของการบนัทกึบญัช ีหรอื ปญหาจาก 
  ระบบการควบคุมภายใน และจัดการลดความเสี่ยงเหลานั้นได
3.3  มคีวามสามารถในการจัดทาํและนําเสนอรายงานการเงินในรปูแบบ
  ทีง่ายตอความเขาใจ ถกูตองครบถวนตามหลักเกณฑ และทนัตอเวลา
3.4 มีความสามารถวัด/คํานวณมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน รายได 
  คาใชจาย ไดอยางถูกตอง
3.5 มีความเขาใจและมีความสามารถในการวิเคราะหงบการเงินได

4.02

4.04

4.19

4.18
4.18
4.04
4.06
3.57
4.36
3.68

3.89

4.27

4.06
4.19

4.33

4.40

4.38

0.80

0.86

0.80

0.84
0.78
0.90
0.84
0.75
0.70
0.78

0.72

0.74

0.73
0.74

0.71

0.76

0.78

มาก

มาก

มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก

มาก

มาก
มาก

มาก

มาก

มาก
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                                          สวน 
                 คณุลักษณะ                        คาเฉลีย่   เบีย่งเบน     แปลผล
                                                                          มาตราฐาน

4.

5.

มีโลกทัศนที่กวางไกล ความคิดสรางสรรค พัฒนาตนเอง
ทัง้ดานความรู   ทกัษะวิชาชพีอยางตอเนือ่ง และทํางานรวมกบั
ผูอื่นไดอยางเหมาะสม
4.1  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในกระบวนการปรึกษาหารือ
  เพื่อแกปญหาความขัดแยง
4.2  สามารถทํางานเปนทีม
4.3  สามารถปฏสิมัพันธกบัผูทีม่วีฒันธรรม หรือความคดิเห็นท่ีตางกนัได
4.4  สามารถเจรจาเพื่อไดขอสรุป หรือขอตกลงที่ยอมรับได
  ในสถานการณทางวิชาชีพ
4.5  สามารถทํางานในวัฒนธรรมที่ตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.6  สามารถนําเสนอ พูดคุย รายงาน และปกปองมุมมองของตน
  อยางมีประสิทธิภาพ ผานการเขียนและพูดทั้งที่เปนทางการ
  และไมเปนทางการ
4.7 สามารถฟงและอานอยางมปีระสิทธิภาพ รวมถึงใหความสาํคัญ
  กับวัฒนธรรมและภาษาที่แตกตางกัน

ความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสาร
และใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1 มีความสามารถตัดสินใจไดวาควรใชขอมูลจากแหลงใด 
  เพื่อใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน เชน จากคน วารสาร
  สิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็คทรอนิคส
5.2 มีความชํานาญดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 
  การใชโปรแกรม Microsoft office, Word, Excel  
  และการสืบคนทาง Internet

4.28

4.31

4.38
4.40
4.31

4.25
4.19

4.15

   4.05

4.06

4.04

0.74

0.82

0.66
0.69
0.70

0.75
0.82

0.74

0.73

0.75

0.72

มาก

มาก

มาก
มาก
มาก

มาก
มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

  จากตารางที่ 1  โดยภาพรวมพบวา คุณสมบัติของนักบัญชีอันพึงประสงคของผูประกอบการทุกดาน อยูใน    
ระดับมาก โดย ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลง          
คือ ดานการมีโลกทัศนที่กวางไกล ความคิดสรางสรรค พัฒนาตนเองทั้งดานความรู ทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่องและ
ทาํงานรวมกับผูอืน่ไดอยางเหมาะสม  ดานความสามารถคดิ วเิคราะห สงัเคราะห บรูณาการความรูและประสบการณ
ทางวิชาชีพบัญชีอยางเปนระบบ  ดานความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถส่ือสารและใชเทคโนโลยีไดอยาง
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มีประสิทธิภาพ  และดานความรอบรูในศาสตรทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ ตามลําดับ   
   เมื่อมองเปนรายดานพบวา ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม เร่ือง         
ความมีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระมัดระวังเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด และ         
เรื่องอื่น ๆ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนดานการมีโลกทัศนที่กวางไกล ความคิดสรางสรรค พัฒนาตนเองทั้งดาน
ความรู ทักษะวิชาชีพอยางตอเน่ืองและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม  ดานความสามารถคิด วิเคราะห 
สังเคราะห บูรณาการความรูและประสบการณทางวิชาชีพบัญชีอยางเปนระบบ  ดานความรูทางดานเทคโนโลยี           
ที่ทันสมัย สามารถส่ือสารและใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ  และดานความรอบรูในศาสตรทางการบัญชี   
ทักษะทางวิชาชีพและศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกเรื่อง
   4.  ปญหาและขอเสนอแนะ
    ผูประกอบการมีขอเสนอแนะใหสถาบันการศกึษาผลิตนักบัญชทีีส่ามารถปรบัตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร 
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางยืดหยุน มีความใฝรู มีจิตอาสา และควรรักษาผลประโยชนใหกับองคกร       
รวมทัง้มคีวามซือ่สตัยตอองคกร มวีนิยั และมคีวามอดทนตอการทํางานท่ีกดดนั ตลอดจนมคีวามสามารถในการปรับใช
ระบบบัญชีใหสอดคลองกับสถานประกอบการที่ตนทําได

อภิปรายผลการวิจัย
   จากผลการศึกษาพบวาคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ผูประกอบการตองการมากที่สุด คือ ดานคุณธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม เรื่อง ความสามารถในการปฎิบัติงานดวยความระมัดระวัง
เย่ียงผูประกอบวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย (2555) และผลการศึกษาของ      
บวรลักษณ เงินมา (2553) ทีพ่บวา คณุลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม มรีะดับความตองการของสถานประกอบการ
อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือคุณลักษณะดานความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรู    
และประสบการณทางวิชาชีพบัญชีอยางเปนระบบ ในเรื่อง ความสามารถในการวัด/คํานวณมูลคาของสินทรัพย        
หนี้สิน รายได คาใชจายไดอยางถูกตอง เชนเดียวกับผลการศึกษากรรณิการ ลําลือ (2552) ที่พบวาคุณสมบัติของ   
นกับญัชใีนทกัษะทางวชิาชพีทีผู่ประกอบการพงึประสงคในระดบัมาก ดานทกัษะทางปญญา ไดแก มคีวามรูความเขาใจ
ที่เก่ียวของกับการทําบัญชีในดานการคํานวณตนทุน มากที่สุด สวนดานปญหาที่ผู ประกอบการพบมากท่ีสุด                  
คือ พนักงานบัญชีไมมีความอดทน และเปล่ียนงานบอย สงผลใหงานบัญชีไมตอเนื่อง และจากปญหาดังกลาว              
ที่ผู ประกอบการสวนใหญอาจสะทอนความตองการคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี            
ดานคุณธรรมและจรยิธรรม ทีอ่ยูในระดบัมากทีส่ดุ เพราะเปนคณุลกัษณะสาํคญัทีม่อีธพิลตอการทาํงานรวมกับองคกร
เปนอยางมาก
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สรุป
   จากผลการศึกษาความคาดหวังของผูประกอบการตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาการ
บัญชี พบวา ดานคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ เปนคุณลักษณะที่มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดใน 5 ดานท่ีทําการศึกษา และ      
พบวา เร่ืองความสามารถในการปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด           
รองมาคือ ความสามารถวัด คํานวณมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจายไดอยางสูงตอง และ ความสามารถ
ปฏิสัมพันธกับผูมีวัฒนธรรม หรือความคิดเห็นที่ตางกันได  ดังนั้นผูวิจัยจึงขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี ดังนี้
   1. สถาบันการศึกษาควรใหความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบนัไมใชเพียงการใหความสําคัญ
กับเน้ือหาสาระของรายวิชาเทานั้น แตควรมุงเนนการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อใหการพัฒนาผูเรียนตรงกับความตองการผูประกอบการ
   2. การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชีไมควรมุงเนนการสอนใหผูเรียนมีความรูเฉพาะดานการ
บัญชีเทานั้น แตควรใหความสําคัญกับความรูพื้นฐานอ่ืน และความรูทัว่ไปของผูเรียนดวย ซึ่งผูประกอบการเห็นวา
ความรูตางๆ เหลานั้นมีความสําคัญเทาเทียมกับความรูดานการบัญชี 
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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี     
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน และ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับปจจัยภายนอกที่มีผลตอ
การเลือกงาน ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  กลุมตัวอยาง คือ 
นกัศึกษามหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรน ระดับปรญิญาตร ีชัน้ปที ่4 ทีม่รีายนามเปนผูสาํเรจ็การศกึษาในปการศกึษา 2554  
จาํนวน 218 คน เกบ็รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลูไดแก คาความถ่ี คารอยละ          
คาเฉลี่ย และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
  ผลการศกึษาพบวา ปจจยัทีม่ผีลตอการเลือกงานของบัณฑติสูงทีส่ดุ คอื 1) ปจจยัดานคาจางและผลประโยชน
ตอบแทน ซึ่งเปนความตองการมีรายไดเพียงพอกับคาครองชีพ 2) ปจจัยดานขนาดองคกร ความเปนองคกร               
ขนาดใหญมาก (จํานวนพนักงาน 500 คนขึ้นไป) 3) ปจจัยดานโอกาสกาวหนาในงาน การมีโอกาสในการบรรจุ         
เปนพนักงานประจํา 4) ปจจัยดานลักษณะงานท่ีตรงกับความสามารถ 5) ปจจัยดานสภาพแวดลอมของงาน คือ   
ความตองการมีความปลอดภัย 6) ปจจัยดานความม่ันคงขององคกร คือ ความตองการความนาเช่ือถือ 7) ปจจัย   
ดานระยะทางในการเดินทาง คือ ความตองการความสะดวกในการเดินทาง และ 8) ปจจัยดานชื่อเสียงองคกร             
คือความตองการทํางานในสถานประกอบการท่ีเปนที่รูจักของคนทั่วไป สวนการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบคุคล กบัปจจยัภายนอกทีม่ผีลตอการเลอืกงาน พบวา  1) ปจจยัดานเพศมคีวามสัมพนัธกบัความตองการทํางาน
ที่มีลําดับข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจน 2) ปจจัยดานอายุ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในองคกร
ขนาดเล็ก (จํานวนพนักงาน นอยกวา 50 คน) 3) ปจจัยทางดานประสบการณการทํางานมีความสัมพันธกับงาน          
ทีเ่ลอืกจะตองมคีวามเสมอภาคและมหีลกัเกณฑทีเ่ปนธรรมในการเลือ่นตาํแหนง 4) ปจจยัทางดานเพศมคีวามสัมพนัธ
กับสถานประกอบการท่ีเลือกจะตองมีความม่ันคง และ 5) ปจจัยทางดานประสบการณทํางานมีความสัมพันธ              
กับสถานประกอบการที่เลือกตองมีการจัดวางสถานที่อยางเปนระเบียบ
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Abstract
  The purposes of the research were; 1) to study the factors influencing the choice of job for Bachelor 
Graduates, The Far Eastern University and 2) to study the relationship between personal factors and 
external factors that influence the choice of job of Bachelor Graduates. The study was a survey research. 
The research sample consisted of 218 fourth year students in The Far Eastern university whose names 
are graduates in the academic year 2011. The employed research instrument was a questionnaire.         
Statistical procedures for data analysis were the Percentage, Mean, Standard deviation and Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient.
   The result showed wages and earnings factor that is 1) the need to earn enough for cost of living 
had 2) size of organization that is large size organization (more than 500 employees) 3) opportunity of 
work process factor that was the chance to be accepted as full time staff 4) job description factor that is 
the need of work stability 5) the job environment factor that was the need for safety 6) the organization 
stability factor that was the need of credibility 7) distance for journey factor that was the need for ease of 
journey and 8) reputable organization factor’s. The result showed that the testing of relationship between 
personal factors with external factor affecting in the choice of work found that 1) gender factor had   
positive correlation with need of obvious work sequence process 2) Age factor had positive correlation 
with decision to work in small size  organization (less than 50 employees) 3) work experience factor had 
positive correlation with choice of the work must be equitable and have justified rules for promoting 4) 
gender factor had positive correlation with organization stability and 5) work experience had correlation 
with the standardized work place.

Keywords
   Factors Affecting in the Choice of Work, Undergraduate Student, the Far Eastern University

บทนํา
  ประเทศไทยประสบกับปญหาทางดานสถานการณทางการเมืองและสถานการณวิกฤติเศรษฐกิจซ่ึงสงผล  
กระทบตอบรรยากาศการคาและการลงทุนในประเทศและสงผลตอภาวะทางดานแรงงานโดยตรง ศูนยพยากรณ
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดเผยถึงแนวโนมเศรษฐกิจภูมิภาคในป พ.ศ. 2557 โดยคาดวา
เศรษฐกิจภูมิภาคจะเติบโตได 2.5% ขณะท่ีแนวโนมเศรษฐกิจในแตละภูมิภาคจะมีการเติบโตดังน้ี ภาคกลาง              
(รวมภาคตะวนัออก-ตะวนัตก) 3.2% กรงุเทพฯ และปรมิณฑล 2.4%  ภาคใต 2.0% ภาคเหนอื 1.9% และภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ 1.5% โดยปจจัยบวกที่ยังชวยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในแตละภูมิภาค ไดแก การคาชายแดน  
จาํนวนนักทองเทีย่ว การเรงเบกิจายงบประมาณ และสถานการณเศรษฐกจิโลกเริม่มกีารฟนตวั สวนปจจยัลบทีส่าํคญั 
ไดแก ปญหาการเมืองขาดเสถียรภาพ  ความไมแนนอนในการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก  แนวโนมราคาพืชผลทางการ
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เกษตรชะลอตัวลง  ปญหาภัยธรรมชาติ ราคาสินคาอุปโภค-บริโภคท่ีสูงข้ึน และงบประมาณการลงทุนภาครัฐ                 
ที่ยังลาชา เปนตน  (มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ, 2557)
  จากขอมูลประมาณการประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2557 ประชากรคาดประมาณ ณ กลางป พ.ศ. 2557 
(กรกฎาคม) โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา มีจํานวนประชากรทั้งหมด 64,871,000 
คน โดยแบงเปนเพศชาย 31,542,000 คน และเพศหญิง 33,329,000 คน โดยมีจํานวนประชากรแยกตามภาค          
ดังนี้  กรุงเทพมหานคร 7,980,000 คน ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพฯ) 18,142,000 คน ภาคเหนือ 11,313,000 คน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18,666,000 คน ภาคใต 8,770,000 คน โดยมีจํานวนประชากรวัยแรงงานที่มีอายุระหวาง 
15-59 ป จํานวนทั้งสิ้น 42,989,000 คน หรือคิดเปนรอยละ 66.26 ของจํานวนประชากรทั้งหมด (มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2557)
  ทั้งนี้ในภาพรวมปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการวางงานระดับปริญญาตรีในป พ.ศ. 2556 หรือกลุมแรงงาน         
ทีจ่บการศกึษาใหมเกิดจากการท่ีนายจางนยิมจางแรงงานท่ีมทีกัษะ ประสบการณและคุณสมบัตติรงกับตําแหนงงาน 
ในขณะท่ีแรงงานจบใหมเลือกสมัครงานท่ีตนมีความสนใจเทาน้ัน นอกจากน้ียังเปนผลมาจากการชะลอการจางงาน
ใหม ซึ่งเปนผลมาจากการปรับฐานเงินเดือนขาราชการระดับปริญญาตรีเปน 15,000 บาท ทําใหภาคเอกชนตอง     
ปรับเงินเดือนตามไปดวย และแรงงานใหมที่หางานไมไดหรือตองการอิสระในการทํางานจึงหันไปประกอบธุรกิจ       
สวนตัวท่ีใหคาตอบแทนท่ีสูงกวา ดังน้ันภาวะวางงานและสภาพตลาดขาดแคลนแรงงานจึงทวีความรุนแรงข้ึน           
(กลุมบริษัทอเด็คโกประเทศไทย, 2557)
  สาํหรับการคาดการณแรงงานในป พ.ศ. 2557 ยงัคงสะทอนปญหาภาวะการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย 
โดยเฉพาะแรงงานท่ีมคีวามสามารถสงู แรงงานทีม่ทีกัษะ หรือมีความเชีย่วชาญเฉพาะทาง ทีเ่ปนท่ีตองการขององคกร
ตางๆ ในระดบัปฏบิตักิารไปจนถงึระดับบรหิาร  อตัราการเจริญเตบิโตของการบรโิภคภาคเอกชนคาดวา จะอยูประมาณ 
4% อันเน่ืองมาจากการปรับข้ึนอัตราคาจางข้ันต่ําและนโยบายอื่นๆ  ที่เก่ียวของในการเพิ่มรายไดของประชาชน   
อยางไรก็ดีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของประเทศไทยตองการการสนับสนุนดานแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบาน เพื่อลดภาวะการขาดแคลนแรงงาน   (Low-Skilled Labor) ในขณะที่ภาครัฐควรสงเสริมใหมีการพัฒนา
ฝมือแรงงานระดับปฏิบัติการ (Semi to Skilled Labor) อยางตอเน่ืองในขณะที่ภาคการศึกษาควรสรางบุคลากร           
ที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงานอยางแทจริง  (กลุมบริษัทอเด็คโกประเทศไทย, 2557)
  จากรายงานสรุปผลการสาํรวจภาวะการทํางานของประชากร (มกราคม พ.ศ. 2557) โดยสํานักงานสถิตแิหง
ชาติ พบวาระดับการศึกษาท่ีมผีูวางงานมากทีส่ดุ คอื ระดับอุดมศึกษา 1.13 แสนคน รองลงมาคอืระดับประถมศกึษา      
7.2 หมื่นคน  เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา พบวา ผูวางงานระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นมากที่สุด 
3.1 หมืน่คน รองลงมาคือผูทีไ่มมกีารศึกษาและต่ํากวาประถมศกึษา และระดบัประถมศกึษาเพ่ิมขึน้เทากนั 2.7 หมืน่คน 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557ก)
  จากประมาณการประชากร จําแนกตามเพศและจังหวัด ป พ.ศ. 2543 - 2563 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
พบวา ในป พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงใหม จะมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 1,619,637 คน จําแนกเปนเพศชาย 800,237 
คน เพศหญิง 819,400 คน  (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) โดยมีอัตราการวางงานเฉลี่ย 0.8% (อัตราการวางงาน
ของประเทศ 0.7% อัตราการวางงานของภาคเหนือ 0.6%)  (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557 ข)
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  ศูนยสงเสริมอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสงเสริมและ
พฒันาอาชพีใหกบันักศึกษา รวมท้ังพัฒนาคุณลักษณะของนกัศึกษาเพ่ือใหตอบสนองตอตลาดแรงงาน และมีคณุภาพ
เปนท่ียอมรับของสถานประกอบการ โดยศูนยสงเสริมอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน มีหนาท่ีใหบริการ
อบรมเทคนคิการสมัครงาน และการสัมภาษณงาน บรกิารขอมลูตาํแหนงงานวาง จากแหลงตางๆ บรกิารใหคาํปรึกษา
ทางดานตางๆ เชน ปญหาการเรียน ปญหาสวนตัว เปนตน บริการแบบทดสอบทางดานจิตวิทยา จัดการอบรมเตรียม
ความพรอมกอนการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพใหแกนกัศึกษาท่ีกาํลังจะสําเรจ็การศกึษา (เสฏฐวฒุ ิหนุมคํา, 2556, 
การส่ือสารสวนบุคคล) ดังน้ัน งานวิจัยฉบับน้ีมุงศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี    
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม เพ่ือนําผลการศึกษาเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของ             
ทางศูนยฯ  ใหสอดคลองกับความตองการของบัณฑิตที่มาใชบริการในรุนตอๆ ไป

วัตถุประสงค
  1. เพื่อทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการเลือกงาน ของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

                                   ตัวแปรตน                                             ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
-  อายุ
- คณะที่จบการศึกษา
- เกรดเฉลี่ย
- ประสบการณทํางาน
- รายไดครอบครัว

ปจจัยภายนอก
- ชื่อเสียงองคกร
- ลักษณะงานที่ตรงกับความสารถ
- ขนาดขององคกร
- ระยะทางในการเดินทาง
- โอกาสกาวหนาในงาน
- คาจางและผลประโยชนตอบแทน
- ความมั่นคงขององคกร
- สภาพแวดลอมของงาน

การเลือกงาน
ของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี
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วิธีการวิจัย
  ประชากร
  กลุมประชากร คือ  กลุมนักศึกษาชั้นปที่ 4 ของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนทุกคณะที่มีรายนามเปนผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2554 รวม 5 คณะ ไดแก  คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะบริหารรัฐกิจ และคณะนิเทศศาสตร รวมทั้งสิ้น  482 คน  (มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน สํานักบริการ
การศึกษา, 2554)
  กลุมตัวอยาง
   การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ใชสูตรในการคํานวณดวยวิธีการสุมกลุมตัวอยาง        
จากตารางสุมกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  ไดจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ 218 คน หลังจากนั้นทําการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบงประชากรจําแนก       
ตามคณะที่ศึกษาออกเปน ทั้งสิ้น 5 ชั้นภูมิ (คณะบริหารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
คณะบริหารรัฐกิจ  คณะนิเทศศาสตร) 
  จากน้ันทําการสุมโดยการสุมตัวอยางแบบมรีะบบ (Systematic Random Sampling) เน่ืองจากจํานวนประชากร
ในแตละคณะไดมกีารจดัทาํบัญชรีายช่ือจดัเรยีงตามรหสันกัศกึษาอยางเปนระบบอยูแลว ในการสุมจึงทาํการคาํนวณ
หาชวงเวน (Interval) ระหวางประชากร หลังจากน้ันจะทําการสุมหมายเลขเร่ิมตนจากบัญชีรายชื่อของประชากร
ทั้งหมดในแตละคณะจนครบ 218 ตัวอยาง
  เครื่องมือในการเก็บขอมูล
  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
  สวนที่ 1 เปนสวนที่เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ คณะที่จบการศึกษา 
เกรดเฉลี่ย ประสบการณทํางาน รายได ตําแหนงงานที่สมัคร ประเภทของผูสมัครงาน  
  สวนที ่2 เปนสวนท่ีสาํรวจถึงปจจยัภายนอกท่ีมแีนวโนมของการเลอืกงาน ไดแก ชือ่เสียงองคกร ลกัษณะงาน  
ที่ตรงกับความสามารถ ขนาดขององคกร  ระยะทางในการเดินทาง  โอกาสกาวหนาในงาน คาจางและผลประโยชน
ตอบแทน ความมั่นคงขององคกร  
  การวิเคราะหขอมูล
  วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตน และ
ตวัแปรตาม ดวยการหาคาสมัประสิทธิส์หสมัพนัธแบบเพียรสนั (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient)

ผลการวิจัย
  ผลการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. วัตถุประสงคขอท่ี 1  เพ่ือทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 



 »‚·Õè 7 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

165

         ปจจัยท่ีมผีลตอการเลือกงานของบณัฑิตในดานช่ือเสียงองคกร พบวา ปจจัยในประเดน็สถานประกอบการ
ทีเ่ลอืกเปนทีรู่จกัของคนทัว่ไปมีผลตอการเลอืกงานของบัณฑติมากท่ีสดุ สาํหรับปจจยัทางดานลกัษณะงานท่ีตรงตาม
ความสามารถน้ัน พบวาบัณฑิตตองการงานท่ีมีความม่ันคงมากที่สุด รองลงมาคือ งานที่ตัวเองมีความถนัด  และ     
ในดานขนาดขององคกรน้ันพบวา องคกรขนาดใหญมาก (จาํนวนพนกังาน 500 คนข้ึนไป ) มผีลตอการตัดสนิใจเลือก
งานของบัณฑิต
   สําหรับในประเด็นดาน ระยะทางในการเดินทางพบวา  บัณฑิตตองการทํางานในสถานประกอบการท่ี
สะดวกในการเดินทางมากที่สุด  รองลงมาคือสถานประกอบการอยูใกลที่พัก ในสวนของดานโอกาสกาวหนาในงาน
พบวา บัณฑิตใหความสนใจกับงานท่ีมีโอกาสในการบรรจุเปนพนักงานประจํามากท่ีสุด สําหรับในเร่ืองคาจางและ                   
ผลตอบแทนนั้น พบวา บัณฑิตใหความสนใจงานท่ีมีรายไดเพียงพอกับคาครองชีพเปนหลัก  ในดานความมั่นคง      
ขององคกรน้ัน พบวาความนาเช่ือถือของสถานประกอบการเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด  ในสวนของสิ่งแวดลอมในการ
ทํางานนั้นพบวา  ความปลอดภัยของสถานประกอบการเปนปจจัยหลักในการเลือกงานทําเชนกัน
  2. วตัถปุระสงคขอที ่2 เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางปจจยัสวนบคุคลกับปจจยัภายนอกทีม่ผีล
ตอการเลือกงาน ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
   2.1 เพศมีความสัมพันธกับความตองการทํางานที่มีลําดับขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน งานที่
เลือกจะตองมีความเหมาะสมระหวางปริมาณงานและเงินเดือนท่ีไดรับ งานท่ีเลือกจะตองมีเวลาทํางานท่ีเปนปกติ 
และสถานประกอบการท่ีเลือกจะตองมีความมั่นคง  
   2.2 อาย ุมคีวามสมัพนัธกบัการเลือกงานโดยพจิารณาจากความยากงายของงานและ องคกรขนาดเลก็   
มีผลตอการตัดสินใจเลือกงาน 
          2.3  ประสบการณทาํงาน มคีวามสมัพนัธกบังานทีเ่ลอืกจะตองมีความเสมอภาคและมีหลกัเกณฑทีเ่ปน
ธรรมในการเลื่อนตําแหนง และสถานประกอบการท่ีเลือกตองมีการจัดวางสถานที่อยางเปนระเบียบ 
         
อภิปรายผลการวิจัย
  1. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  
                งานท่ีมีรายไดเพียงพอกับคาครองชีพ เปนองคกรขนาดใหญมาก (จํานวนพนักงาน 500 คนข้ึนไป)         
เปนอาชีพที่มั่งคง มีโอกาสบรรจุเปนพนักงานประจํา มีความเสมอภาคและมีหลักเกณฑที่เปนธรรมในการเลื่อน
ตาํแหนง และมีความปลอดภยัในการทํางาน  สอดคลองกับระดับความตองการความมัน่คงปลอดภัย (Safety Needs)  
(Huitt, 2007) ทีว่าเม่ือความตองการทางกายภาพ (บณัฑิตสําเร็จการศึกษาตามท่ีตัง้ใจ)ไดรบัการตอบสนองในระดับ
ที่พอเพียง ความตองการความมั่นคงปลอดภัยจะมีผลตอพฤติกรรม ซึ่งเห็นไดจากความตองการทํางานในองคกร
ขนาดใหญ ไดรบัการบรรจุเปนพนักงานประจํา และไดรบัความเปนธรรมในการเล่ือนตําแหนง  อกีท้ังยังสอดคลองกับ
ความตองการข้ันพ้ืนฐานตามทฤษฏี ERG ของ แอลเดอรเฟอร ทีว่า เปนความตองการท่ีจําเปนในการอยูรอดของชีวติ
ไดแกความตองการอาหาร นํ้า ที่อยูอาศัย สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี คาตอบแทนและประโยชนเกื้อกูลตางๆ                     
(ERG motivation theory alderfer, n.d.)ซึ่งเทียบไดกับความตองการความม่ันคงปลอดภัย (Safety Needs)               
ของ มาสโลว  (Williams, 2003)  นอกจากน้ี  จากปจจัยในเร่ืองของงานท่ีมรีายไดทีเ่พียงพอกับคาครองชพียังสอดคลอง
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กับปจจัยคํ้าจุน ตามทฤษฏีสองปจจัยของ Herzberg  ในประเด็นปจจัยดานเงินเดือน  หรือคาตอบแทน ซึ่งเปน     
ประเด็นหนึ่งที่ชวยใหเกิดปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ซึ่งสงผลถึงปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน (Hygiene) 
(ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบิรก, 2555)
  2. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยภายนอกที่มีผลตอการเลือกงาน
         ในสวนของความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการเลือกงานนั้นพบวา 
ปจจยัดานเพศมคีวามสมัพันธกบัความตองการทาํงานทีม่ลีาํดบัขัน้ตอนการทาํงานชัดเจน และมีปรมิาณงานทีเ่หมาะสม         
กับเงินเดือนที่ไดรับ และตองการทํางานท่ีมีความม่ันคง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของมาสโลว (Williams, 2003)           
ในประเด็นความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) ทั้งนี้บัณฑิตที่เคยมีประสบการณทํางานมากอนจะ
ใหความสนใจในเร่ือง ความเสมอภาคและมีหลักเกณฑที่เปนธรรมในการเล่ือนตําแหนง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏี        
สองปจจัยของ Herzberg  (ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบิรก, 2555) เน่ืองจาก การเล่ือนตาํแหนง ถอืเปนความกาวหนา 
(Advancement) ซึง่เปนปจจยัจงูใจขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้ความเปนธรรมในการเล่ือนตาํแหนงกส็อดคลองกบัปจจยัคํา้จนุ
ในประเด็น เทคนิคการนิเทศ (Supervision Technical) ซึ่ง หมายถึง ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการดําเนิน
งานหรือความยุติธรรมในการบริหาร ซึ่งถือเปนปจจัยคํ้าจุนที่สําคัญ
  ทั้งนี้เปนที่นาสังเกตวา บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมสนใจในปจจัยค้ําจุนอื่นๆที่สงผลใหเกิด    
ความพึงพอใจในการทํางาน อาทิ นโยบายและการบริหารงาน  สภาพการทํางาน  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน แตกลับใหความสนใจกับขนาดขององคกรและจํานวนวันในการทํางานเปนหลัก 
ซึ่งถือวายังคงอยูในกลุมแรงจงูใจเบ้ืองตน (Deficit motive or D Motive) นับเปนแรงจูงใจในระดับต่ํา  โดยยังไมมีการ
กําหนดเปาหมายในการทํางานซึ่งถือเปนแรงจูงใจในระดับสูง (Growth Motive)

สรุป
  ลักษณะงานที่มีผลตอการเลือกงานของบัณฑิตมากที่สุด คือ งานที่มีรายไดเพียงพอกับคาครองชีพ                 
เปนองคกรขนาดใหญมาก (จํานวนพนักงาน 500 คนขึ้นไป) เปนอาชีพท่ีมั่งคง มีโอกาสบรรจุเปนพนักงานประจํา         
มีความเสมอภาคและมีหลักเกณฑที่เปนธรรมในการเลื่อนตําแหนง และมีความปลอดภัยในการทํางาน  ดังน้ัน          
ศูนยสงเสริมอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ซึ่งมีหนาที่ใหบริการอบรมเทคนิคการสมัครงาน และ             
การสัมภาษณงาน บริการขอมลูตําแหนงงานวาง จากแหลงตางๆ  ควรกาํหนดลักษณะงานตามความถนัดเฉพาะดาน
ของนักศึกษาในแตละคณะและสาขาวิชา งานที่มีการแนะนําจะตองเปนองคกรขนาดใหญ หรือเปนงานที่มี                
ความมั่นคงสูง การนําเสนอคาตอบแทนในการทํางาน ควรมีการระบุขอบเขตของงานที่ไดรับมอบหมายใหชัดเจน
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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาตามสาระความรู สาระการฝกทักษะ สมรรถนะ 
ระหวางกอนเขาศึกษาและหลังศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย     
ฟารอีสเทอรนในทัศนะของผูใชบัณฑิต  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวยผูอํานวยการสถานศึกษา              
รองผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระหรือหมวดวิชา และอาจารยพี่เล้ียงท่ีมีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติ
งานของผูสําเร็จการศึกษา สังกัดโรงเรียนเอกชนท่ีเขารวมโครงการพัฒนามาตรฐานความรู ผูประกอบวิชาชีพครู       
ของโรงเรียนเอกชนระหวางสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กับมหาวิทยาลัย                
ฟารอีสเทอรน ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554  จํานวนทั้งสิ้น 77 คน    
เคร่ืองมือท่ีในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตเก่ียวกับการพัฒนาตามสาระความรู สาระ       
การฝกทักษะ สมรรถนะ กอนและหลังการศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู             
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ คารอยละ  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัย พบวา ผูใชบัณฑิตมีความเห็นตอผลการพัฒนาตามสาระความรู สาระการฝกทักษะ สมรรถนะ 
ระหวางกอนเขาศึกษาและหลังศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คือ บัณฑิต               
มกีารพัฒนาตามสาระความรู  สมรรถนะและประสบการณวชิาชพีของผูประกอบวิชาชพีครู กอนเขาศึกษามคีวามคดิ
เห็นโดยภาพรวมในระดับปานกลาง และหลังศึกษามีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับดี หลังศึกษามีคาเฉล่ีย
ความคิดเห็นสูงกวากอนเขาศึกษา โดยมีความกาวหนาเฉลี่ย เทากับ 1.07
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Abstract
  This research is aimed to compare the results of development based on knowledge essence, 
essence of skill training, competency, between before and after Graduate of the learners of Graduate 
Diploma Program in Teaching Profession in viewpoint of the graduate users. Population of this research 
included school principal, vice principle, head of substance learning group and teachers who are related 
to the performance of graduates  in the network of a collaborative project to develop standards of             
professional knowledge, academic administrators and teacher professionals of private schools joining 
the project (OPEC 1) attending the Development Project on Knowledge Standard of Teacher Professionals 
of Private Schools between the Office of the Private Education Commission (OPEC) and the Far Eastern 
University according to MOU dated 10 August 2554. Totaling 77 persons, Tools used in research                 
included essence of knowledge, competency and professional experience of teacher  professionals       
according to Regulation of the Teachers Council of Thailand on Professional Standards B.E. 2556.           
Research instrument is questionnaire form on development between before study and after  graduation 
in Graduate Diploma Program in Teaching Profession, the Far Eastern University. The  collected data was 
analyzed using percentage, mean and standard deviation.
  The result revealed that the Graduate Users towards Results of development based on knowledge 
essence, essence of skill training, competency, between before and after Graduate of the learners of 
Graduate Diploma Program in Teaching Profession of Graduate Diploma Program in Teaching Profession, 
had development based on knowledge, competency and professional experience of teacher                            
professional after study higher than before study, improved from moderate level to very good level by the 
average progressed of the score is 1.07.

Keywords
  Opinions of the Graduate Users,  Essence of Knowledge,  Essence of Skill Training, Competency, 
Graduate Diploma Program in Teaching Profession

บทนํา
  การศึกษาถือเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนามนุษย ซึ่งการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพน้ัน ปจจัยที่มีอทิธิพล
สําคัญที่สุดคือ ครู กลาวคือ ครูจะตองมีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงาน     
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, 4) ซึง่วชิาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพชัน้สงูทีต่องอาศยัความรูความชาํนาญ
เปนการเฉพาะไมซํา้ซอนกับวชิาชพีอืน่  เปนวชิาชพีทีม่ผีลกระทบตอผูรบับรกิารและสาธารณชนจึงตองมกีารควบคมุ
การประกอบวิชาชีพเปนพิเศษ  ดังน้ัน ผูที่จะเขาสูวิชาชีพจึงตองผานการศึกษาท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติใหมี  
ความรูความชํานาญเปนระยะเวลายาวนานพอสมควร เพ่ือใหสามารถประกอบวิชาชีพไดดวยวิธีการแหงปญญา        
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มีอิสระในการใชวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีสถาบันวิชาชีพ หรือองคกรวิชาชีพ   
เปนแหลงในการสรางสรรคจรรโลงวชิาชีพ   นอกจากบทบาทดงักลาวแลว  ผูประกอบวชิาชีพทางการศกึษายังมีบทบาท
สําคัญตอสังคมและความกาวหนาของประเทศ  ดังน้ี 1) สรางพลเมืองดีของประเทศ โดยการใหการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ที่จะทําใหประชาชนเปนพลเมืองตามประเทศชาติตองการ  2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือสนองตอบการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  3) สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ จากคนรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่ง             
ใหมีการรักษาความเปนชาติไวอยางม่ันคงยาวนานตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ที่ไดกําหนดคุณลักษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา          
ทีผู่ประกอบวชิาชพีทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบตัตินใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชพีทางการศึกษาซึง่เปน
วิชาชีพช้ันสูง โดยกําหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาไว 3 ดาน ประกอบดวยมาตรฐานดานความรูและ
ประสบการณวชิาชพีครู มาตรฐานการปฏิบตังิาน มาตรฐานการปฏิบตัติน หรือจรรยาบรรณวชิาชพี (ขอบังคับคุรสุภา 
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556)  ซึ่งปจจุบันสถานศึกษาตาง ๆ ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
ไดดาํเนินการใหผูทีม่วีฒุทิางการศึกษาข้ันต่ําระดับปริญญาตรีและปรญิญาสาขาอ่ืนท่ีมใิชทางการศึกษาหรอืครุศาสตร
หรือศึกษาศาสตรทําหนาที่สอนนักเรียน นิสิต นักศึกษามาเปนเวลานานพอสมควรและดวยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพน้ัน ตองพัฒนาองคประกอบทางดานการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ         
โดยเฉพาะผูสอนมีบทบาทสําคัญตอสังคมและความเจริญกาวหนาของประเทศ จึงตองอาศัยความรูความชํานาญ
เปนการเฉพาะ  ครุสุภาจึงไดมพีระราชบญัญตัสิภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เพือ่กาํหนดเปนมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนั้นบุคลากรทางการศึกษาไมวาจะทําหนาที่สอนในสถาบันใดหรือระดับใด        
จําเปนตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546  มาตรา44(2) ซึ่งกําหนด
ใหผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพควบคุม ตองมีคุณสมบัติโดยมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเทา 
หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
  จากสภาพการณดังกลาว มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มี          
ความพรอมในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพครู และมีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา        
พรอมทีจ่ะใหความรูดานวชิาชพีครทูีม่ปีระสบการณดานการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศมามากกวา 20 ป และ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ตามโครงการ
พฒันามาตรฐานความรู ผูประกอบวิชาชพีครขูองโรงเรยีนเอกชน ระหวางสาํนักบรหิารงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ศึกษาเอกชน (สช.) กับมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรนเพ่ือแสดงถึงความเขาใจระหวางกันในการประสานความรวมมือ 
และสนับสนุนซึ่งกันและกันเพ่ือพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซ่ึงการดําเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
โครงการไดดาํเนินการเสร็จส้ินแลว  จาํนวน 2 รุน (สช.1 และ สช. ตอเนือ่ง) โดยมสีถานศึกษาเอกชนในจงัหวัดเชยีงใหม
ใหความสนใจเขารวมโครงการ  จํานวน 77 แหง  ผูสมัครเขาศึกษาในโครงการ จํานวน 325 คน และมีผูสําเร็จ             
การศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 273 คน ดังนั้น การติดตามผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษานับวามีความจําเปน        
และสําคัญมากเพราะจะทําใหทราบวาผูสาํเรจ็การศกึษาท่ีเปนผลผลติของหลกัสูตรนัน้ มคีวามสามารถในการปฏบัิติ
งานดานตาง ๆ ทีไ่ดศกึษาไปจากสถานศึกษา และสามารถนาํไปใชในการปฏบิตังิานไดมากนอยเพียงไร (ดนยั สธุพีจน, 
2532)  สอดคลองกับ สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543) ที่ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของการติดตามการปฏิบัติงาน
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ของผูสําเร็จการศึกษาไววา เปนบริการท่ีจัดข้ึนเพ่ือศึกษาถึงความสําเร็จ ความลมเหลว ทัศนคติขอคิดเห็น                  
ความตองการ และปญหาของผูเรียน ทัง้ผูเรียนในปจจบุนั และผูเรียนทีส่าํเร็จการศกึษาไปแลวท่ีไปศึกษาตอ หรือออก
ไปประกอบอาชีพ นอกจากน้ี (อรนุช สริกิลุขจร, 2542, 111) ไดแสดงความคิดเห็นวา การปฏบิตังิานของผูสาํเร็จการศกึษา             
เปนเรื่องพื้นฐานหนึ่งของการแนะแนวอันมีสวนรวมในการชวยใหขอมูล เพ่ือใหผู เรียนปรับตัวกับสถานศึกษา                
การฝกอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  นอกจากน้ี รุง  แกวแดง (2542) ยงักลาว การติดตามผลการปฏบิตังิานของผูสาํเร็จ  การศึกษาเปนการกระทาํ
เพ่ือใหไดขอมูลยอนกลับจากที่ไดรับการศึกษาไปแลว ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึงสาเหตุ อุปสรรครวมทั้ง ขอขัดของตาง ๆ      
ที่อาจมีในการดําเนินงาน ตลอดจนแนวทางที่จะทําใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชนในการ
ประเมินผลของการดําเนินงานการจัดการศึกษาวามสีิง่ใดควรปรับปรงุแกไข และสอดคลองกบัประสงค  รณะนันทน  (2539)           
ไดกลาวถงึจดุมุงหมายของการศึกษาการปฏบิตังิานของผูสาํเรจ็การศกึษา คอื เพือ่ทราบขอสารสนเทศหรอืขอมูลเกีย่ว
กบัสภาพปญหาตาง ๆ  ทีผู่เรียนออกจากสถานศึกษาไปแลวตองประสบ เพ่ือรวบรวมขอมูลตาง ๆ  มาใชในการประเมนิ
ผลงานการจัดการศึกษา และเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร โดยถือวาประสบการณศิษยเกาเปนแนวทาง เพื่อตรวจ
สอบดูวาศิษยเกาของสถานศึกษามีความพรอมในการศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพตาง ๆ ตามความตองการใน     
ตลาดแรงงานหรือไม 
  ดวยเหตุนีจ้งึมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงวาหลังจากการทีผู่สาํเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตร
บัณฑิตสาขาวิชาชีพครูไปแลวตามโครงการพัฒนามาตรฐานความรู  ผูประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชนจะมี  
การพฒันาตนเองอยูในระดับใดเมือ่เปรยีบเทยีบกับสาระความรู  สาระการฝกทักษะ  สมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพ  
ทั้งนี้จะไดนําขอมูลจากการประเมินดังกลาวรายงานผลการพัฒนาใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของรับทราบ  ตลอดจน     
นําผลสรุปที่ไดไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูใหสอดคลองกับสาระความรู           
สาระการฝกทกัษะ  สมรรถนะ  ตามมาตรฐานวิชาชพีเพือ่การจดัการศกึษาใหมปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึนในโอกาสตอไป 

วตัถปุระสงคของการวจิยั
  เพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนาตามสาระความรู สาระการฝกทักษะ สมรรถนะ ระหวางกอนเขาศึกษาและ        
หลังศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ในทัศนะ              
ของผูใชบัณฑิต

นยิามศพัท
  หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีครู หมายถึง หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
คร ูคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรน
  บณัฑิต หมายถงึ ผูสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีครู คณะศกึษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน ในโครงการความรวมมอืพฒันามาตรฐานความรูผูประกอบวชิาชพีครขูองโรงเรียนเอกชน 
(สช.1 - สช.ตอเนือ่ง)
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  ผูใชบณัฑิต หมายถงึ ผูอาํนวยการสถานศึกษา รองผูอาํนวยการสถานศึกษา หวัหนากลุมสาระหรือหมวดวิชา 
และอาจารยพีเ่ล้ียงทีม่คีวามเกีย่วของกบัการปฏิบตังิาน และสามารถประเมินคุณภาพการทํางานของบัณฑิตท่ีสาํเรจ็
การศกึษาตามหลกัสตูรประกาศนียบัตรบณัฑิตวชิาชพีครู  คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน ในโครงการ
ความรวมมอืพฒันามาตรฐานความรูผูประกอบวชิาชพีครูของโรงเรียนเอกชน (สช.1 - สช.ตอเนือ่ง)  คณะศกึษาศาสตร 
มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนได
  สาระความรู หมายถงึ ความเขาใจหรอืสิง่ทีจ่ะตองรูสาํหรบัผูทีจ่ะเขามาประกอบวชิาชพี ตองมีความรูทีเ่พยีง
พอท่ีจะประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานความรูทีค่รุสุภากาํหนด
  สาระการฝกทักษะ หมายถึง ความชํานาญในการท่ีจะดํารงสถานภาพของการเปนผูประกอบการวิชาชีพ       
ตองมคีวามรูทีเ่พยีงพอทีจ่ะประกอบวชิาชพีตามมาตรฐานประสบการณวชิาชพีทีค่รุสุภากาํหนด
  สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถสาํหรับผูทีจ่ะเขามาประกอบวิชาชีพ ตองมคีวามสามารถทีจ่ะประกอบ
วชิาชีพตามมาตรฐานความรูและมาตรฐานประสบการณวชิาชพีทีค่รุสุภากาํหนด

กรอบแนวคิดการวิจัย

ผใูชบณัฑติ
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- ประสบการณ

มาตรฐานความรู
 สาระความรแูละสมรรถนะ
1. ความเปนครู
2. ปรชัญาการศกึษา
3. ภาษาและวัฒนธรรม
4. จติวทิยาสาํหรบัครู
5. หลกัสตูร
6. การจดัการเรียนรแูละการจัดการช้ันเรยีน
7. การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู
8. นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9. การวดัและประเมินผลการจัดการเรียนรู
10. การประกนัคณุภาพการศึกษา
11. คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 

มาตรฐานประสบการณวชิาชพี
สาระการฝกทกัษะและสมรรถนะ
1. การฝกปฏบิตัวิชิาชพีระหวางเรยีน
2. การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา
 ในสาขาวชิาเฉพาะ

ระดบัผลการพฒันา
กอนเขาศกึษา - หลงัศกึษา
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วิธีดําเนินการวิจัย
  ประชากร
              ผูใชบัณฑิต  ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระหรือ
หมวดวิชา และอาจารยพี่เลี้ยงที่มีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา สังกัดโรงเรียนเอกชนที่เขา
รวมโครงการพัฒนามาตรฐานความรู  ผูประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชนระหวางสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กับมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เม่ือวันท่ี 10 
สิงหาคม พ.ศ. 2554 จํานวนทั้งสิ้น 77 คน
  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
  เครือ่งมอืทีใ่ชในการศกึษา  คอื แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูใชบณัฑติเกีย่วกบัการพัฒนาตามสาระความรู 
สาระการฝกทักษะ สมรรถนะ กอนและหลังการศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู           
ที่พัฒนามาจากแบบสอบถาม ของ วินัย  ไชยวงคญาติ (2555)  แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป        
ของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลการพัฒนาตามสาระความรู สาระการฝกทักษะ สมรรถนะ 
ระหวางกอนเขาศึกษาและหลังศึกษา ของผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย        
ฟารอีสเทอรน และตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
  การเก็บรวบรวมขอมูล
  ผูวจิยันําแบบสอบถามไปดาํเนินการเก็บขอมูลจากกลุมประชากรดวยตนเอง รวมท้ังมีการนําสงทางไปรษณยี 
จาํนวน 77 ชดุ ไดรบัแบบสอบถามคนืท้ังหมดจํานวน 77 ชดุ  คดิเปนรอย 100 จากนัน้ผูวจิยัไดทาํการตรวจสอบขอมูล
พบวา มีความสมบูรณทุกฉบับ
  การวิเคราะหขอมูล
  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย (μ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการวิจัย
  1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ และประสบการณ               
ในการทํางาน ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 30 คน และเพศหญิง จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 38.96 
และรอยละ 61.04 มอีายรุะหวาง 31 -  40 ป จาํนวน 24 คน คดิเปนรอยละ 31.17 มอีายรุะหวาง 41-50 ป จาํนวน 20 คน       
คิดเปนรอยละ 25.97 และอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 42.86 คุณวุฒิทางการศึกษาของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิการศึกษาอยูในระดับปริญญาโท จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 72.73 วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 17 คน  คิดเปนรอยละ 22.08 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 5.19 สวนสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญเปนผูอาํนวยการ จาํนวน 52  คน คดิเปนรอยละ 67.53 
รองผูอาํนวยการ จาํนวน 15 คน คดิเปนรอยละ 19.48 และเปนหวัหนาหมวด/กลุมสาระจาํนวน 10 คน คดิเปนรอยละ 
12.99 สําหรับประสบการณในการทํางานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณ 10 ปขึ้นไป จํานวน 67 คน 
คิดเปนรอยละ 87.01 รองลงมาอยูระหวาง 1-5 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 9.09 และอยูระหวาง 6 - 10 ป จํานวน 
3  คน คิดเปนรอยละ 3.90 ตามลําดับ 
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  2. การพฒันาตามสาระความรู สาระการฝกทกัษะ สมรรถนะ ระหวางกอนเขาศกึษาและหลังศกึษา                
ของบณัฑติหลกัสตูรประกาศนยีบัตรบณัฑติ สาขาวชิาชพีครู มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรนในทัศนะของผูใชบณัฑติ

ตารางที่ 1  
การพัฒนาตามสาระความรูและสมรรถนะ (มาตรฐานความรู) ระหวางกอนเขาศึกษาและหลังศึกษาของบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูในทัศนะของผูใชบัณฑิต

  จากตารางที ่1 พบวา คาเฉล่ียการพัฒนาตามสาระความรู และสมรรถนะ (มาตรฐานความร)ู กอนเขาศกึษา
ของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูในทัศนะของผูใชบัณฑิต ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู      
ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาในทุกรายการ พบวา ทุกรายการอยูในระดับปานกลาง และคาเฉลี่ยหลังการศึกษา
มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณาในแตละรายการ พบวา มีรายการอยูในระดับดีมาก คือ               
ดานความเปนครู ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

 
( ) 

  

      
N = 77 

1.  3.48 0.80  4.52 0.65  
2.  3.12 0.71  4.24 0.59  
3.  3.42 0.71  4.24 0.74  
4.  3.37 0.86  4.49 0.62  
5.  3.08 0.87  4.29 0.67  
6.  3.37 0.85  4.48 0.60  
7.  3.11 0.98  4.32 0.68  
8. 

 3.48 0.90  4.59 0.60  

9.  3.43 0.93  4.41 0.62  
10.  3.25 0.84  4.38 0.63  
11.    3.99 0.96  4.77 0.56  

 3.37 0.86  4.43 0.63  
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( ) 

  

     
N = 77 

1.  3.44 0.77  4.66 0.5  
2.  
    

3.43 0.83  4.47 0.69  

 3.44 0.85  4.56 0.63  

  จากตารางท่ี 2 พบวา คาเฉล่ียการพัฒนาตามสาระการฝกทกัษะและสมรรถนะ (มาตรฐานประสบการณวชิาชพี) 
กอนเขาศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูในทัศนะของผูใชบัณฑิต ในภาพรวมมี      
ความคดิเหน็อยูในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาในทุกรายการ พบวา ทุกรายการอยูในระดับปานกลาง และคาเฉลี่ย
หลังการศึกษามีความคิดเห็น  ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาในแตละรายการ พบวา มีรายการอยูใน
ระดับดี  คือ ดานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
  
  3. การเปรียบเทียบผลการพัฒนาตามสาระความรู สาระการฝกทักษะ สมรรถนะ ระหวางกอนเขา
ศกึษาและหลังศึกษา ของบณัฑิตหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบณัฑิต สาขาวชิาชพีครใูนทศันะของผูใชบณัฑิต

ตารางที่ 3  
ผลการพัฒนาตามสาระความรู สาระการฝกทักษะ สมรรถนะ ระหวางกอนเขาศึกษาและหลังศึกษาของบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูในทัศนะของผูใชบัณฑิต

ตารางที่ 2  
การพัฒนาตามสาระการฝกทักษะและสมรรถนะ (มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ) ระหวางกอนเขาศึกษา                     
และหลังศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูในทัศนะของผูใชบัณฑิต
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  จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลการพัฒนาตามสาระความรู สาระการฝกทักษะ สมรรถนะ (ในภาพรวม) 
ระหวางกอนเขาศึกษาและหลังศึกษา ของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย    
ฟารอีสเทอรนไดคาความกาวหนาหลังศึกษาสูงกวากอนศึกษา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.07
  4.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูใชบัณฑิต 
   จากการแสดงความคิดของผูใชบัณฑิตสวนใหญเห็นวา มหาวิทยาลัยควรสรางจิตสํานึกในวิชาชีพครู 
เพ่ือใหเกิดความรักในอาชีพครูที่ยั่งยืนโดยไมแบงแยกวาจะเปนครูของรัฐบาลหรือวาเอกชน และการจัดการเรียน     
การสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ยังเปนการเปดโอกาสใหครูที่ยังไมมีใบประกอบวิชาชพี
ไดเขามาศึกษาตอ เพ่ือพัฒนาความรูทางดานวิชาชีพครู ตลอดจนสามารถนําเอาความรู ความสามารถที่ไดรับ            
ไปพัฒนาเทคนิคและกลยุทธการจัดการเรียนการสอน ทําใหเกิดประโยชนแกลูกศิษยอยางมาก และครูที่ผาน                
การศึกษายังสามารถเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนนักวิเคราะห และสังเคราะหไดอยางเปนระบบและสอดคลอง           
กับสภาพของปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง แตสําหรับแนวคิดในการปฏิบัติตนของครู ตามมาตรฐานวิชาชีพยังตองไดรับการ  
กระตุนใหเขาใจและปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากําหนดอยางเครงครัด มิฉะนั้นอาจจะทาํใหเกิดความเสีย
หายกับองคกรได สาํหรับขอเสนอแนะผูบรหิารและฝายวิชาการตองมกีารติดตาม และใหคาํปรึกษาแนะนํา ตลอดจน
มีการนิเทศการสอนอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนางานของครูผูสอนอยางแทจริง

อภิปรายผล
  1. ผลการวจิยัพบวา โดยภาพรวมผูใชบณัฑติหลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติสาขาวชิาชพีครู มหาวิทยาลัย
ฟารอีสเทอรนเห็นวา บัณฑิตสาขาวิชาชีพครูมีความรู สมรรถนะและประสบการณ ตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภา
กาํหนด กอนเขาศึกษา อยูในระดบัปานกลาง คาเฉล่ียรวม 3.38 และหลังศึกษามีความรู สมรรถนะและประสบการณ
เพ่ิมข้ึนอยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียรวม 4.45 ทัง้น้ีเปนผลมาจากการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรประกาศนยีบัตร
บณัฑิตสาขาวิชาชีพคร ูของมหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรนมคีวามเช่ือวา การสรางผูประกอบการวิชาชพีครตูามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตองผานกระบวนการท้ังดานการเรียนรูและการฝกปฏิบัติงาน ตรงกับที่ธงชัย พุมชลิต 
(2554) กลาววาครเูปนบคุคลท่ีมคีวามสําคญัทีส่ดุตอการพัฒนาสงัคมและชาติบานเมือง  การพฒันาครูใหเปนบคุคล                 
ทีม่ศีกัยภาพอยางท่ีสดุ  จงึเปนงานทีน่กัวิชาการศึกษา และผูบริหารการศึกษาจะตองกระทาํอยางจรงิจังและตอเน่ือง  
การพัฒนาครูจะชวยพัฒนาคุณภาพและวิธีการทํางานของครู  ประหยัดเวลาและลดความสูญเปลาทางวิชาการ    
ทําใหครูไดเรียนรูงานในหนาที่ไดเร็วขึ้น  ชวยแบงเบาหรือลดภาระหนาที่ของผูบังคับบัญชา กระตุนใหครูปฏิบัติงาน
เพือ่ความกาวหนาในตาํแหนงหนาทีแ่ละเปนบุคคลทีท่นัสมยัอยูเสมอ ทัง้ในดานความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ   นอกจากนี้ 
แนวทางการเรียนการสอนทีม่หาวิทยาลัยฟารอสีเทอรนดําเนินการยังสอดคลองกับงานวิจยัของประภาพร  กลุณวงค 
(2553) ทีว่าความสามารถของบคุคลนัน้มคีวามแตกตางกัน ซึง่ไดจาํแนกความตองการในการฝกปฏิบตัอิอกเปน 3 ดาน  
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางสูงสุด ประกอบดวย ดานวิธีการฝกงานตองการใหมีการสอนงานโดยคําแนะนําใหรูจักวิธี
การปฏิบัติงาน สวนวิธีการฝกอบรมตองการฝกอบรมโดยนําปญหาที่เกิดขึ้นจริงมาเปนหัวขอในการอบรม 
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  2.  ผลการวิจยัพบวา ผูใชบณัฑติหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติสาขาวชิาชพีครู มหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรน
เห็นวา หลังจากบัณฑิตเขาศึกษา มีการพัฒนาความรู สมรรถนะและประสบการณ ตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภา
กาํหนดสวนใหญอยูในระดับดทีกุมาตรฐาน โดยเรยีงจากสามอนัดบัแรก ดงันี ้ดานคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 
รองลงมา ดานการฝกปฏิบตัวิชิาชพีระหวางเรยีน และดานนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ซึง่เปน
ไปในแนวทางเดียวกับการศึกษาของ วนิยั ไชยวงคญาติ (2555) ทีไ่ดทาํการศึกษาเปรียบเทียบสาระความรู สาระการ
ฝกทักษะ สมรรถนะ ระหวางกอนเขาศึกษาและหลังศึกษา ของผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพ
ครู ซึ่งพบวากอนเขาศึกษาผูเรียนสวนใหญมีความรู และมีสมรรถนะอยูในระดับปานกลาง และหลังศึกษาผูเรียน               
สวนใหญมคีวามรู และมสีมรรถนะเพ่ิมขึน้อยูในระดับด ีโดยเรียงจากสามอนัดบัแรก ไดแก ดานความเปนครู รองลงมา 
ดานการฝกประสบการณวชิาชีพ และดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ทัง้นีเ้ปนผลมาจากการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน มุงสรางครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีความรูความสามารถในการจัดการศึกษาในระดับข้ันพ้ืนฐานโดยครอบคลุมมาตรฐานความรู         
ใหครบทั้ง 11 มาตรฐาน และมาตรฐานที่ผูเรียนจะตองเขารับการฝกประสบการณวิชาชพี ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง
จาํนวน 2 มาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชพีและเกณฑการรับรองปรญิญา ของคุรสุภา และมุงพัฒนาบัณฑิตครใูหเปน
ผูมีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สอดคลองกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง           
การศกึษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 ทีร่ะบุวาผูประกอบวชิาชพีทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบตัติาม เพ่ือใหเกิดคุณภาพ
ในการประกอบวิชาชีพ  สามารถสรางความเชื่อมั่นศรัทธา ใหแกผูรับบริการจากวิชาชีพไดวาเปนบริการที่มีคุณภาพ 
ตอบสังคมไดวาการที่กฎหมายใหความสําคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา และกําหนดใหเปนวิชาชีพควบคุม นั้น           
เนื่องจากเปนวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ตองใชความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ (ประกาศ
คณะกรรมการครุสุภา เรือ่ง สาระความรู สมรรถนะและประสบการณวชิาชพีของผูประกอบวชิาชพีคร ูผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556, 2556) ดังที่ ธงชัย   
พุมชลิต (2554) ไดสรุปวา การพัฒนาครูในสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เปนระบบและสอดคลองกับ
ความตองการของครู  การพัฒนาครูในสถานศึกษาควรมีเปาหมายสําคัญที่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  สงเสริม
และสนับสนุนครูใหสามารถนําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสูการปฏิบัติจริงจนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร 
และการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพใหแกครู  รวมท้ังเพื่อเสริมสรางความรูและทักษะในการจัดกิจกรรม         
การเรียนการสอนควรดําเนินการควบคูไปกับการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การเสริมแรงในเวลาและโอกาส       
ที่เหมาะสม  และการสรางบรรยากาศในการทํางานที่ทําใหครูเห็นคุณคาและความสําคัญของตนเองที่มีตองาน       
ชื่นชมความสําเร็จในการปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางยั่งยืน

สรุป
  จากผลการวิจัยสรุปไดวา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู           
สวนใหญมีการพัฒนาตามสาระความรู สาระการฝกทักษะ สมรรถนะในระดับดี ซึ่งผูวิจัยมีขอสังเกตวาระดับคะแนน
การพัฒนาของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ยังไมสามารถพัฒนาไปถึงระดับดีมากได ซึ่งในอนาคตควรมีการพัฒนาวิธี
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การสอนหรือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับบทเรียนหรือเครื่องมือท่ีสามารถเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ของ       
ผูเรียนที่ครอบคลุมกับเนื้อหาในรายวิชาใหมากยิ่งขึ้น เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการเรียนรูสูงขึ้นในระดับดีมาก
ตอไป  ดังนั้นการพัฒนาตามสาระความรู สาระการฝกทักษะ สมรรถนะ ระหวางกอนเขาศึกษาและหลังศึกษา             
ของผูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนตามทัศนะของผูใชบัณฑิต
ใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุดนั้นมหาวิทยาลัยควรมีแนวทาง ดังนี้
  1.  ควรมีการพัฒนาใหผูเรียนใหมีความสามารถดานทักษะความรูทางวิชาการ และวิชาชีพครู ตลอดจน    
การเสรมิสรางการฝกประสบการณวชิาชีพ ผูสอนควรจัดการเรียนรูดวยบรรยากาศท่ีสะทอนใหเห็นถึงสภาพความเปนจริง 
พรอมดวยสอดแทรกกิจกรรมเสริมในดานเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนในชั้นอยางตอเนื่อง และเหมาะสมกับ
สถานที่ปฏิบัติงานงานจริงของผูเรียน
  2.  ควรมีการเสริมสรางการเรียนรูของผูเรียน โดยยึดเอาสาระความรู สมรรถนะและประสบการณวิชาชีพ
ของผูประกอบวิชาชีพครู ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เปนแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนเปนหลัก และสิ่งสําคัญคือผูเรียนตองศึกษาในภาคทฤษฎีเพ่ือใหมีความรู และมีสมรรถนะในการปฏิบัติให
สามารถประกอบวิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.  ควรมีการเพ่ิมรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูโดย    
ใชกิจกรรมพัฒนาความเปนครูเขามาผสมผสานใหมีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น
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  ผูวิจารณตั้งขอสังเกตประการหนึ่งไววา ในปจจุบันนี้หนังสือสารคดีชีวิตจริง ที่ไดรับความสนใจจากผูอาน
เปนอยางมาก มักจะเกี่ยวของกับหัวขอที่สําคัญอยูสองประการ คือ “อาชีพโสเภณีและการติดคุก” ซึ่งก็สอดคลองกับ
ประสบการณที่ไดจากการสอนหนังสือในชั้นเรียนของผูวิจารณที่พบวา เมื่อใดที่นักศึกษารูสึกงวงหงาว หาวนอน          
ผูวจิารณในฐานะผูรบัผิดชอบช้ันเรียน กจ็ะพยายามยกตัวอยางเก่ียวกับเน้ือหาของสองหัวขอสําคัญน้ี ขึน้มาประกอบ
บทเรียน  แลวก็พบวาสามารถดึงเอาความสนใจของนักศึกษาทั้งหมดในชั้นเรียน ใหกลับมาสูบทเรียนไดใหมอีกครั้ง
หนึ่งอยางนามหัศจรรย  จึงเปนอันสรุปโดยอนุมานไดในทันทีวา วัยรุนทุกคนลวนแลวแตอยากรูอยากเห็นและให    
ความสนใจกับเรื่องเพศและอิสรภาพ
  แตการถายทอดประสบการณของผูวิจารณใหกับนักศึกษาในชั้นเรียน ก็เพียงแคเปนการบอกเลาจาก
ประสบการณจรงิท่ีเคยไดเขาศึกษาดูงานทางดานการจัดการศกึษาของ “เรือนจํา” ประกอบกับความรู ทีไ่ดรบัมาจาก
การอานหนังสอืทีเ่กีย่วของเทานัน้ อาทิเชน “อสิรภาพบนเสนบรรทัด ๑๓ นกัโทษประหาร” ของ ผูตองขงัเรือนจาํกลาง
บางขวาง (2555), “ถารูธรรมะพระพุทธเจา อาตมาคงไมติดคุก” ของ พระรักเกียรติ  รักขิตะธัมโม (สุขธนะ) (2554ข)  
ซึ่งเลมหลังนี้ ยังมีการบอกเลาขยายความ (ถึงความพลาดพลั้ง จนยังผลใหอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
คือ นายรักเกียรติ  สุขธนะ ตองเขาไปรับโทษทัณฑในเรือนจําถึง 5 ปเต็ม) ในหนังสืออีกสี่เลมที่ขยายความตามมา  
คอื หนึง่) “คนดชีอบแกไข คน(อะไร) ชอบแกตวั” (พระรกัเกยีรต ิรกัขิตะธมัโม (สขุธนะ), 2554ก), สอง) “ธรรมะเปลีย่น
ทกุข เปนสขุได ภาค๑ ชวีตินกัการเมือง” (พระรกัเกียรติ รกัขิตะธัมโม (สขุธนะ), 2555ข),  สาม) “ธรรมะเปล่ียนทุกขเปนสขุ
ได ชีวิตนักโทษ” (พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม (สุขธนะ), 2555ก), และเลมที่สี่) “ธรรมะเปลี่ยนทุกขเปนสุขได                   
ชีวิตนักบวช” ซึ่งเลมสุดทายน้ี ผูวิจารณกําลังรอติดตามอานอยู เปนตน  ในขณะที่ความรูทีเ่กี่ยวกับเรื่อง “โสเภณี”      
ผูวิจารณก็ไดนํามาจากหนังสือ อาทิเชน “นางงามตูกระจก” ของ ศุลีมาน  นฤมล (2530) และ “โสเภณีเด็กหญิง              
ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม” ของ ปราศรัย  ศิริปรีชาพงษ (2542) เปนตน เทานั้น    
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  ตอมาในป 2554    ผูวิจารณไดมีโอกาสซ้ือหนังสือ “ฉันคือเอรี่ กับประสบการณขามแดน” ของ ธนัดดา        
สวางเดือน (2553) มาอาน ดวยสาเหตุที่ตัดสินใจซื้อ ก็คือ ไดรับการประชาสัมพันธจากทางรายการหน่ึงของ               
สถานีวิทยุโทรทัศนวา “เปนเรื่องราวแหงการบอกเลาประวัติชีวิตของอดีตหญิงโสเภณีคนหนึ่ง” และผูเขียนก็ยังไดรับ
รางวัล “หนังสือรางวัลชมนาดระดับดีเดน รอบประกวดครั้งที่สอง ประจําป พ.ศ. 2552” (The Best of Non-fiction)  
ประกอบกับเมื่อพบท่ีรานขายหนังสือชื่อดังแหงหนึ่ง หนังสือนี้ก็ไดรับการติดปายไววา “หนังสือแนะนํา” จากน้ัน          
เม่ือไดอานจนจบในคราวเดียวแลว ก็ไมผิดหวังจริงๆ กับเนื้อหาแหงการถายทอดประสบการณจริงที่ผูวิจารณไดรับ   
และตอมา เม่ือหนังสือ “ฉนัคือเอร่ี กบัประสบการณทองคุก” (ธนดัดา  สวางเดือน, 2554)  ออกวางจาํหนาย  ผูวจิารณ
ก็ไมตองรีรอใดๆ อีก ที่จะตัดสินใจซ้ือหามาอาน  เพราะกลาวไดวา หนังสือท้ังสองเลมน้ี ไดถายทอดประสบการณจริง
เก่ียวกับอาชีพโสเภณีและการติดคุกไดในคราวเดียวกัน เปนอันตรงกับความอยากรูอยากเห็นและความสนใจของ    
ทัง้ผูวจิารณและของนักศกึษาท่ีผูวจิารณรบัผดิชอบสอน ซึง่ขอมลูดงักลาวก็จะไดถกูนาํไปใชในการดึงดดูความสนใจ
ของนักศึกษาไดเปนอยางดี 
  สาํหรบัการวจิารณหนงัสอืในครัง้นี ้ผูวจิารณไดนาํ “ฉนัคอืเอร่ี กบัประสบการณใหม...ไกลเกนิฝน” ของธนดัดา  
สวางเดือน (2555) อันเปนเลมลาสุดของผูเขียน มากลาวแนะนําและวิจารณไว  ซึ่งก็เปนที่แนนอนวา ผูวิจารณตัดสิน
ใจซื้อหนังสือเลมนี้ในทันที เมื่อไดพบเปนครั้งแรกในรานขายหนังสือ แคนี้ก็คงจะเปนหลักประกันไดแลววา คุณภาพ
ของหนงัสอืทัง้สองเลมของผูเขยีนท่ีผานมา (เอร่ี กบัประสบการณขามแดน และเอร่ี กบัประสบการณทองคุก) สามารถ
เปนหลักประกันคุณภาพของหนังสือเลมลาสุดของผูเขียนไดอยางไร
  ผูวจิารณเหน็วาคงจะไมมขีอความใดๆ ทีจ่ะกลาวสรุปผลงานชุดหนังสอื (Series) ทัง้สามเลมของผูเขยีนไดดี 
เทากับคําอธิบายท่ีผูเขียนไดกลาวไวเองในหนารองสุดทายของหนังสือเลมลาสุดที่วา “เพราะชีวิตของฉันก็มักไดพบ
เจอเร่ืองราวท่ีพลิกผัน คาดไมถึงเหมือนกัน ตั้งแตฉันเร่ิมผจญภัยขายบริการไปหลายประเทศ แลวโชคชะตาก็มา       
เลนตลกซ้ําเติม ทาํใหฉนัตองกลายเปนนักโทษท่ีปราศจากความผิด พอออกมาจากคุก อยากจะทําอาชพีสุจรติเหมอืน
คนอื่นๆ เคา ฉันก็ทําไดไมนาน ตองกลับไปขายบริการอีก แลวก็เลิกอาชีพขายบริการมาไดเพราะเจอผูชายท่ีรัก             
คิดวาจะลงหลักปกฐานดวย แตสุดทายผูชายก็ทิ้งฉัน แลวฉันก็ตองกลับมาสิ้นสุดที่การขายบริการอยูอยางนั้นตลอด 
เปนวงกลมวนเวียนจนคิดวา ชีวิตนี้ไมนาจะไปทางไหนรอด  แตแลววันหนึ่งชีวิตก็มาพลิกผันเปลี่ยนไปจากหนามือ
เปนหลงัมอื เพยีงเพราะฉนัตดัสนิใจเปดเผยเรือ่งราวชวีติตวัเองออกมาเปนตวัหนังสอืเพ่ือจะสงประกวดชงิเงนิรางวัล
ไปใชหนี้ แลวฉันก็บังเอิญไดรับรางวัลจริงๆ จนกลายเปนนักเขียนที่มีคนรูจัก...”  (ธนัดดา  สวางเดือน, 2555, 222)  
ซึ่งทั้งหมดนี้ เปนการกลาวสรุปถึงเนื้อหาของผลงานชุดหนังสือของผูเขียนไวไดอยางครบถวนสมบูรณ ซึ่งผูวิจารณ    
ขอยกมากลาวถึงไวเปนพื้นฐานใหกับผูอานไดทําความเขาใจกับความตางๆ ดังที่จะไดนํามากลาวถึงตอไป
  “สารคดีชีวิตจริง” เลมนี้ มีปริมาณความหนา 223 หนา ประกอบไปดวยเน้ือหา 14 บท คือ ไมตองลาง!,       
พรุงนีก้จูะไปขายตัว, จบัแขก, เสีย่เดวิด, 1 คนหัวหาย...3 คนเกือบตาย, โดมิก(ลุ)ม, ญีปุ่นกับความหลัง, สูแดนประหาร, 
ปาศรี, ปฏิบัติธรรม, หองเรียนปนปวน,  3 นาที กับศิลปนแหงชาติ,  ที่สุดของ “เอรี่”, และ เยอรมัน ลั้นลา ซึ่งทั้งหมด
นี ้กลาวไดวา แตละบทลวนแลวแตมคีณุภาพของเน้ือหาโดยรวมทัง้สิน้ ดงัมปีระเดน็ทีน่าชืน่ชม ทีจ่ะไดนาํมากลาวถงึ
ไว อาทิเชน เปนงานท่ีใชภาษาเขียนในการสือ่สารไปถงึผูอานไดเปนอยางดี สามารถเขาใจไดอยางงายๆ เพราะวาเปน 
“ภาษาชาวบาน” ที่มิใชภาษาหนังสือโดยทั่วๆ ไป ที่จะตองเนน “ความเปนวิชาการ” หรือความเปนภาษาทางการ       
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ซึ่งในประการหลังน้ี ผูอานสวนหน่ึงมักจะเขาไมถึงวา ผูเขียนตองการสื่อสารสิ่งใด หรือหากเขาถึงก็ไมสามารถทํา     
ความเขาใจไดทั้งหมด เพราะเหตุที่วาตองติดกับ “กับดักกําแพงดานภาษาทางการ” หรือ “ภาษาหนังสือ” ดังกลาวนี้     
แตในทางตรงกันขาม ผูเขียนสามารถดําเนินโครงสรางของเรื่องราวและเลาบรรยายรายละเอียดของเหตุการณตางๆ 
ซึ่งจะทําใหผูอานไดมองเห็นภาพของฉากชีวิตแตละฉากและตัวละครหลักที่ปรากฏไดเปนอยางดี  อีกทั้งยังสามารถ
จูงใจใหผูอานไดติดตามอานในเนื้อหาแตละบทตอๆ ไป จนจบเลม จนไมอยากจะวางหนังสือลงกอน  เพราะอยากจะ
รูวาเหตุการณในลําดับถัดไปจะเปนอยางไร   นอกจากนั้น สิ่งที่ยอดเยี่ยมอีกประการหนึ่งตามแบบแผนแหงการเขียน
ของผูเขยีน กค็อื ในตอนทายของแตละบท จะมกีารทิง้ทายไวดวยแกนของความคดิซึง่ในหลายๆ แหงทีพ่บ มกัจะเปน
ประโยคท่ีเปนคําคม อันมีลักษณะที่คลายๆ กับการแสดงของคณะตลก ก็คือ “การตบมุข” เพ่ือใหผูรับสารไดเกิด     
ความพึงพอใจ อันนําไปสูความประทับใจนั่นเอง
  อีกประเด็นหน่ึงที่สมควรจะนํามากลาวไวก็คือ ถือไดวาผูเขียนเปนผูที่มีความเสียสละตอสังคมน้ีไดเชนกัน 
อนัเปนเจตนาดีของผูเขียน ทีย่อมท่ีจะไดรบัความอบัอาย  เพราะผูเขียนมีความกลา คอื กลาท่ีจะถายทอดประสบการณ
ในทางลบของตนเอง ใหผูอื่นในสังคมไดรับทราบ เพ่ือเปนกรณีตัวอยางแหงการตักเตือน สําหรับการกระทําสิ่งที่ขัด
กับคานิยมของคนสวนใหญในสังคม หรือกรณีของการขายบริการก็เปนการขัดตอกฎหมายของทั้งสังคมไทยและ        
ในตางประเทศ  ผูเขียนจึงนาจะอยูในฐานะของ “ครู” คนหนึ่งไดเชนเดียวกัน
  นอกเหนือไปจาก คณุคาของการยอมเสียสละทีจ่ะไดรบัความอับอาย เพ่ือบอกเลาเร่ืองราวใหสงัคมรับทราบ
ขางตนนี ้อนัเปนทีน่าสงัเกตไดวาภาพหนาปกของหนงัสอืเลมนี ้  ผูเขียนต้ังใจทีจ่ะลงภาพใบหนาของตนเองไวทีห่นาปก
อยางชัดเจน  ซึ่งผิดไปจากสองเลมที่ผานมา คือ เปนเพียงภาพเงามัวๆ ของหญิงที่ยํ่าอยูบนพื้นนํ้า และภาพมัวๆ      
ดานหลงัของหญงิทีเ่ดนิจงูกระเปาเดนิทางเขาคุก (ตามลาํดบั) เทานัน้   ผูวจิารณมองวาสิง่ทีส่วยงามทีส่ดุของหนังสือนี้
และแบบแผนแหงการเขียนของผูเขียน (แมวาจะเปนการส่ือสารดวยภาษาเขียนท่ีเรียบงาย) ก็คือ ผูเขียนสามารถ   
หยุดฉาก Erotic ไวได   แมวาจะมีการแวะเวียนมากลาวถึงฉากดังกลาวนี้ แตก็มิไดกาวลวงลํ้าใหกลายเปนหนังสือ
ทางเพศไป ซึ่งหากเปนดังเชนอยางหลังนี้ ก็จะทําลายคุณคาแหงงานเขียนของผูเขียนลงไปในทันที
  อยางไรก็ดี ประเด็นหนึ่งที่ผูวิจารณรูสึกสงสัยมากๆ ก็คือ ผูเขียนสามารถจดจําเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นได
เปนอยางดี แมระยะเวลาจะลวงเลยมานานแลวก็ตาม  ผูเขียนจําไดแมแตคาํพูดท่ีตวัละครไดกลาวโตตอบกันและกัน  
ซึง่หากมีการบันทึกลงในสมดุบันทึกประจําวัน (Diary) ไว กย็งัเปนเร่ืองท่ีนาอัศจรรยอยูวา มกีารบันทึกไวแมแตประโยค
คําพูดอยางน้ันหรือ ?   หรือวาท้ังหมดท่ีปรากฏอยูนี้ เปนการเรียบเรียงข้ึนอยางคราวๆ จากความทรงจําท่ีฝงแนน         
จนยากที่จะชําระลางออกไปไดของผูเขียนเอง 
  ในอกีดานหนึง่ของเหรียญเดียวกันน้ี แมวางานเขยีนช้ินน้ีจะนาสนใจ มขีอดีและคณุประโยชนในหลากหลาย
ประการก็ตาม แตผูวิจารณก็ขอตั้งเปนประเด็นขอสังเกตบางประการ ดังจะไดกลาวถึงตอไปนี้ คือ 
  ผูเขียนไดเปรียบเทียบชีวิตตนเองกับภาพยนตรเรื่อง “ฟอรเรสตกัมป” ดังขอความที่ปรากฏอยูในหนังสือวา 
“เหมือนกับหนังเรื่อง “ฟอรเรสตกัมป” ที่โดงดังและกวาดรางวัลออสการไปไดหลายตัว ที่คนสรางดันคิดเรื่องบาๆ          
ที่มันเปนไปไมไดใหมาเกิดกับตัวกัมป ไมวาจะกําหนดบทบาทใหกัมปไดบังเอิญไปพบกับบุคคลท่ีมีชื่อเสียงโดงดัง
มากมาย หรือแมแตไดไปพบประธานาธิบดี ตลอดจนกลายมาเปนเศรษฐีดังเพียงชั่วขามคืน หรือจูๆ กัมปก็กลายไป
เปนนักวิ่งเพื่อสันติภาพจนโดงดังไปตั้งหลายประเทศ โดยที่กัมปไมไดตั้งใจจะกําหนดกฎเกณฑโชคชะตาหรือชีวิต     
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ของตวัเองสักนิด แตทกุอยางเกิดข้ึนเพราะชีวติมนัพัดพากัมปไปจุดนัน้จดุนีเ้อง...”  (ธนัดดา  สวางเดอืน, 2555, 221-222)   
ซึ่งผูวิจารณก็เห็นดวยเพียงแคครึ่งหน่ึงเทานั้น   ดวยเหตุผลท่ีวาชีวิตของมนุษยนั้น มิไดอยูในมือของโชคชะตาหรือ    
เทวีแหงโชคชะตา (Fortune deva) เพียงอยางเดียวเทานั้น แตอีกครึ่งหนึ่งกลับอยูในมือของเจาตัวที่จะบริหารจัดการ
ความเปนไปตางๆ ดวยตัวของตัวเอง    ซึ่งไกลไปกวาน้ัน หากเปนไปตามแนวคิดของนักวิชาการกลุมมนุษยนิยม 
(Humanism) ดวยแลว กลาวไดวา ทั้งหมดลวนแลวแตอยูในมือของมนุษยทั้งสิ้น   
  ในทํานองเดียวกันกับการอุปมาขางตนน้ี ผูวิจารณกลับมองวา เน้ือหาสาระท่ีปรากฏอยูในหนังสือน้ี               
กลับมีบางบทที่ลอแหลมตอเยาวชน ซึ่งผูวิจารณหมายถึง “การเรียนรู” ของกลุมเยาวชน และอาจจะหมายรวมไปถึง
การเรียนรูของสังคมดวยก็ได  ซึ่งหากเปนกลุมที่ยังไมมีความสมบูรณทางดานการตัดสินใจที่ถูกตองและเหมาะสม
แลว (Maturity) ก็อาจจะตองติดกับ กับดักที่มีอยู อาทิเชน มีการกลาวถึงการใชยาและชื่อของยา xxx ไวอยางชัดเจน
ของตัวละครหลัก และเน้ือหาหลักของเรือ่งกเ็ปนการนําเสนอประสบการณการใชชวีติของตวัละครหลักน้ี ซึง่ผูวจิารณ
มองวา หากเยาวชน หรอืกลุมคนทีอ่ยูในสภาวะทีไ่ม Maturity ไดอานแลว กจ็ะตองมีผูทีค่อยใหคาํปรกึษาอยางใกลชดิ
ถึงแนวทางที่ถูกที่ควร ที่ถูกตองและเหมาะสมดวย มิฉะนั้นหากมองในแงรายแลว สิ่งนี้อาจจะเปนการ “ชี้โพรง              
ใหกระรอก” ก็ได    
  ดงัน้ัน การม ีกบว.หนังสือ หรือการกําหนด Rate ผูอานของหนงัสือ เฉกเชนเดียวกันกับกรณขีองรายการทาง
วทิยุโทรทัศนทีแ่พรภาพออกอากาศ  กน็าจะเปนการตัดไฟเสียแตตนลม อนัเปนการกําหนดไปเลยวา หนังสือน้ีเหมาะ
สําหรับผูอานที่มีอายุ 15+ หรือ 18+ หรือเหมาะสมสําหรับทุกคนในครอบครัว  ซึ่งผูวิจารณมองวากรณีของหนังสือนี้ 
นาจะเหมาะสมกับผูอานที่มีอายุ 20+    แตสิ่งนี้ก็เปนเพียงแคความคิดเห็นของผูวิจารณแตฝายเดียว ก็คงจะตองมี
การอภิปรายหรือการระดมสมองกันตามมา วาจุดที่เหมาะสม ควรอยูที่ไหนและอยางไร
  ประเดน็ท่ีกาํลังอภิปรายอยูนี ้คงอุปมาไดดงักรณีของละครเรือ่ง “ดอกสมสีทอง” (ภาคตอมาของ มงกุฎดอกสม) 
ทีเ่คยแพรภาพออกอากาศทางสถานีวทิยุโทรทศันไทยทวีสีชีอง 3 ทีเ่กิดกระแสการตอตานพฤติกรรมของตัวละครหลกั
ของเรื่องที่มีชื่อวา “เรยา”  ซึ่งกลุมผูที่ไมเห็นดวย ก็เกรงไปวาเยาวชน “จะเอาเยี่ยงอยาง เรยา”  ซึ่งผูวิจารณมองวา 
หากเรา “ดูหนัง ดูละคร แลวยอนดูตัว” โดยการนําเอากรณีแหงความผิดพลาดจากภาพยนตร ละครทีวี หรือแมแต
ของบุคคลก็ตาม มาเปนบทเรียนเตอืนใจหรอืบทเรียนสอนใจ มใิหหลงทางกระทําสิง่ทีผ่ดิพลาดลงไปได กก็ลบัจะเปน
สิง่ท่ีด ี  แตบนเสนทางดงักลาวนี ้กจ็ะตองมบีคุคลขางๆ ทีจ่ะตองสามารถใหคาํปรกึษาทีถ่กูตองเหมาะสมไดดวย  และ
หากเปนกรณีของเยาวชนแลว สถาบันครอบครัวที่จะเปนคําตอบดังกลาวนี้ ก็คือ บิดาและมารดานั่นเอง   
  อยางไรก็ดี ผูวิจารณไดพบวา ผูเขียนก็พยายามที่จะเตือนไมใหผูอานไดหลงเดินตามเธอไป ดังเชนในกรณี
ของการกาวเขาสูอาชีพขายบริการ แตกลับไมพบในกรณีของ อาทิเชน การใชยา xxx การสูบบุหรี่ การดื่มเหลา หรือ
การทําศัลยกรรม เปนตน  ซึ่งโดยเฉพาะสําหรับในกรณีหลังนี้ ยังไมมีหลักฐานทางวิชาการใดๆ ที่สนับสนุนใหบุคคล
โดยทั่วไปในสังคมไดเกิดคานิยมของการไปทําศัลยกรรมตกแตงกัน จึงเปนประเด็นท่ีนาเปนหวงอยางย่ิง เพราะใน
ปจจบุนันี ้นอกจากกรณีปญหาการติดยาเสพติดแลว ยงัมกีรณีการเสพติดศลัยกรรม ซึง่เปนเร่ืองท่ีไมนาจะมีในสังคม
นี้ เกิดขึ้นแลวดวย
  ประเด็นตอมา ก็คือ เนื่องจากหนงัสือนี้จัดอยูในประเภท “สารคดีชีวิตจริง”   ดังนั้น จึงเปนธรรมดาที่อาจจะ
มคีําไมสภุาพ เชน ไอ… อี... ปรากฏอยู     ดงัน้ัน สิ่งท่ีนาเปนหวงก็คอื พฤติกรรมเลียนแบบของผูอานท่ีเปนเยาวชน   และ
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ก็เปนขอเสนอแนะเชนเดิมที่จะตองมีผูปกครองคอยใหคําปรึกษาอยางใกลชิด  แตปญหาก็นาจะอยูที่วา “จะมีการ  
กระทําดังกลาวหรือไม” ก็เทานั้น 
  อยางไรก็ดี มีประเด็นหน่ึงท่ีผูวิจารณไมขอกลาวช่ืนชมและไมขอกลาววิพากษวิจารณใดๆ กับเน้ือหานี้ไว      
แตกจ็ะนํามาเสนอไว ณ ทีน่ี ้และขอความอนุเคราะหใหทานผูอานบทวิจารณนี ้ไดเปนผูตดัสนิใจพจิารณาดวยตนเอง 
ก็คือ ประเด็นเก่ียวกับพิธีกรรมทางศาสนา ดังเชนที่ผูเขียนไดกลาวไวในตอนหนึ่งความวา “...ฉันอยากหันไปถาม      
ทุกคนที่นั่งตรงนั้นจังเลยวา มีใครรูและเขาใจความหมายของบทสวดแตละบทแตละตอนบางมั้ย แตก็ไมกลาที่จะทํา
อยางน้ัน  เพราะเด๋ียวจะเขาขายลบหลูดหูมิน่ศาสนา ซึง่จรงิๆ แลวฉนัไมไดมเีจตนาอยางน้ัน  ฉนัแคเพยีงอยากรูจรงิๆ 
วาสิ่งที่ทองออกไปกวาชั่วโมงนั้นมันมีความหมายวาอะไรบาง ฉันรูสึกอึดอัดจริงๆ ที่ไมรูวาตัวเองกําลังนั่งทองอะไร
ออกไปตั้งนานสองนาน...”  (ธนัดดา  สวางเดือน, 2555, 166)  และอีกตอนหนึ่งที่กลาวไววา “...พวกเคาชางสงบกัน
ดจีงัเลยนะ ฉนัน่ังช่ืนชมกับภาพความสงบของทกุคนไดไมนาน กเ็ร่ิมมคีวามรูสกึวา ปาแดงกาํลังน่ังเอนตวัไปทางซาย
ชาๆ ตอนแรกฉันคิดวาปาแดงอาจจะกําลังสงบมากจนพบธรรม ทะลุออกมิติอื่นไปแลว ตอมาปาแดงก็เอนมา           
ทางขวาชาๆ อีก แลวปาแดงก็นั่งทรุดตัวคอหักลมไปขางหนาอยางจัง ออ...ที่แทก็เปนการสัปหงกนี่เอง ปาแดงคงจะ
เหนือ่ยจากการทาํครวัทาํความสะอาดบรเิวณสถานท่ีทัง้วนั กเ็ลยเกิดความงวง นาสงสารปาแดงจังทีต่องมาน่ังทรมาน
ตวัเองอยูอยางน้ี ในเวลาตอมาฉนัก็เร่ิมเห็นพระเณรบางรูปกําลังโยกซายโยกขวา มอีาการเดียวกันกับปาแดง บางรูป
สัปหงกหัวคะมําท่ิมพ้ืนลงไปอยางแรง บางรูปก็นั่งเอนตัวไปขางหนึ่งแบบไมสมดุล บางรูปก็เอนตัวลงไปขนานกับ    
พื้นจนแทบจะเรียกไดวาเปนการนอนตะแคงเลยเชียวละ...ฉันทั้งแปลกใจและขําอยูในใจคนเดียววา เมื่อพวกเรา      
ทุกคนตางก็งวง แลวทําไมไมไปชวนกันไปเขานอนใหสิ้นเรื่อง จะมานั่งทรมานสังขารกันทําไมหนอ...นี่ถาฉันหลับตา
ก็คงไมไดเห็นภาพจริงเหลาน้ี ฉะน้ันการเปนผูสังเกตการณถือเปนงานถนัดของฉัน ที่ควรจะปฏิบัติทุกท่ี ทุกหน          
ทุกแหง”  (ธนัดดา  สวางเดือน, 2555, 167)  ทั้งหมดนี้ ผูวิจารณจึงเห็นวา ผูเขียนสามารถทําหนาที่เปนนักเขียนที่ดี 
มีคุณคา และมีคุณภาพไดอยางแนนอน  ดังนั้น จึงโปรดอยาหยุดยั้งที่จะทําหนาที่ (อาชีพ) นี้ตอไปเรื่อยๆ 
  ในการวิเคราะหทายทีส่ดุน้ี ผูวจิารณมองวา พืน้ท่ียนืทางการตลาดแหงการเปนนักเขียนของ ธนัดดา  สวางเดือน 
ซึ่งเธอทําไดเปนอยางดีเยี่ยมมาแลว อยูที่ขอบขายเนื้อหาสาระของอาชีพขายบริการและนักโทษในเรือนจํา ซึ่งอยูใน
ความสนใจของกลุมผูอานจํานวนมาก  และผูเขียนก็มีทรัพยากรขอมูลท่ีเก่ียวของกับเรื่องดังกลาวนี้อยางมากมาย    
ดังเชนที่ อาจินต  ปญจพรรค (ศิลปนแหงชาติสาขาวรรณศิลป ป พ.ศ. 2534) (อางถึงใน ธนัดดา  สวางเดือน, 2555, 
หนาปกหลัง)   ไดกลาวไววา  “ชีวิตท่ีตองเหลวแหลกของหนิง เปนวัตถุดิบในการเขียนวรรณกรรมท่ีมีคา” แตหาก      
ดวยพื้นที่ยืนเชนนี้ ก็ถือวางานเขียนเลมที่หนึ่ง (เอรี่ กับประสบการณขามแดน) และเลมที่สอง (เอรี่ กับประสบการณ
ทองคุก) ทําไดดีกวาเลมลาสุดที่ผูวิจารณกําลังกลาวถึงอยูนี้ (ซึ่งมิไดแปลวาเลมที่สามนี้ ไมดีแตประการใด) ลักษณะ
เชนน้ี คงเปนคลายด่ัง “อาถรรพณ” ของการออกอัลบ้ัมเพลงชุดท่ีสอง ของศิลปนนักรองช่ือดัง ที่หากทําชุดแรกไดเปน
อยางดี อยูในความสนใจของกลุมเปาหมายผูฟงอยางถลมทะลาย  พอมาถึงอัลบ้ัมชุดท่ีสอง ก็จะตองทําใหดีกวา       
แตหากผลงานออกมาแผวลง ก็จะเขาตามทํานองอาถรรพณเชนวานี้   แตอยางไรก็ดี สิ่งที่กําลังกลาวถึงอยูนี้ ก็เปน
เพียงความเห็นของผูวิจารณ ซึ่งเปนหนึ่งในผูติดตามอานหนังสือของเธอ เพียงแคความเห็นเดียวเทานั้น
  ผูวิจารณมีขอเสนอแนะวา ดวยคุณภาพแหงงานเขียนของผูเขียน เธอสามารถจะกาวเขามายืนในตําแหนง
ทางการตลาดที่ “รงค  วงษสวรรค” เคยยืนอยู อาทิเชน ใน “หอมดอกประดวน” (รงค  วงษสวรรค, 2551) ที่ไดรับ    
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ความนิยมอยางมากมาแลว   แตสิ่งท่ีผูเขียนสามารถทําไดโดยพรสวรรคที่สวยงาม ก็คือ สามารถหยุดฉาก Erotic      
เอาไวได แมวาจะตองกลาวถึงมันก็ตาม   ดังนั้น ดวยเหตุเชนนี้ หากเลมตอๆ ไปของผูเขียน จะนําเอารายละเอียด    
ของแตละกรณี แตละเหตุการณ ไมวาจะเปนเรื่องของการขายบริการหรือประสบการณการติดคุก มาเขียนขยาย     
ความเพิ่มเติมเปนตอนๆ (ตอนละแหงหรือตอนละกรณี) แหง/กรณีละเลม ก็นาที่จะไดรับความนิยม เพราะผูวิจารณ
ก็ยังรูสึกวา ยังมีคําถามขอของใจอีกมากมายท่ีผูเขียนยังไมไดเลาไวในหนังสือเลมท่ีตีพิมพออกมาแลว หรือไกลไป
กวาน้ัน หากจะนาํเอาประสบการณของคนอ่ืนๆ ในกลุมนี ้ทีผู่เขียนรูจกัเปนอยางดมีาเขียนกเ็ปนเรือ่งทีน่าจะกระทําได   
ซึ่งอยางนอยก็มีผูวิจารณคนหนึ่ง ที่จะคอยติดตามอานผลงานของเธอในเลมตอไป
  ถงึตอนน้ี หากผูอานบทวิจารณนี ้ยงัคงลังเลใจทีจ่ะหาหนงัสอืของนักเขียนทานน้ีมาอาน ผูวจิารณกข็อกลาว
สนบัสนนุไว ณ ทีน่ีว้า เมือ่ทานไดอานหนังสอืเหลานีแ้ลว จะทาํใหเกดิกาํลงัใจในการดํารงชวีติในสงัคมทนุนยิมทีร่ดัรงึ
ตัวของทานและบุคคลรอบขางคนอื่นๆ อยู ไดเปนอยางดี
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