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ความเหลื่อมลํ้าทางการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม: ภาพสะทอน
จากมุมอื่น และจากมุมเดียวกัน
วลีรัตน แสงไชย

โลกทัศนของชาวไทลื้อที่สะทอนจากคําประสม
ที่มีคําวา ‘หัว’ ในภาษาไทลื้อ
ศราวุธ  หลอดี
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ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
สุริยะ  พุมเฉลิม

ความเปนมืออาชีพของครูโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนรูทางไกล
ผานดาวเทียม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู  เขต 1
ภาวิไล  บุญทองแพง
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เสนทางทองเทีย่วเชงิศาสนาประเภทเจดยีและพระพทุธรปู
สําคัญในจังหวัดเชียงใหม
ประทีป  พืชทองหลาง

การพฒันาทกัษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที ่21 
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ผลการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวม
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รองศาสตราจารย  ดร. มนสิช สิทธิสมบูรณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย  ดร. สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ  ขาราชการบํานาญ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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รองศาสตราจารย ดร.  อดิศา  แซเตียว  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ผูชวยศาสตราจารย  ดร. เพชรสุดา ภูมิพันธุ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
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  เรียนทานผูอานทุกทาน

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนฉบับนี้  เปนการรวบวารสาร ฉบับที่ 2 – ฉบับที่ 4  มาตีพิมพ             

ในฉบับเดียวกัน  ทั้งนี้เพื่อปรับเปล่ียนกําหนดออกวารสารใหเปนไปตามปปฏิทินและเพื่อหลีกเลี่ยงการตีพิมพ       

วารสารขามปในฉบับเดียวกัน  โดยวารสารฉบับแรกที่จะตีพิมพในป พ.ศ. 2559 ไดแก วารสารปที่ 10 ฉบับที่ 1      

ประจําเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม   นอกจากน้ีวารสารยังมีปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดหนาบทความ                              

เพื่อใหชื่อ ตําแหนง หนวยงานที่สังกัดและที่อยูของผูแตงมีความชัดเจนและแตกตางจากขอมูลอื่น ๆ ของบทความ

  วารสารฉบับน้ีประกอบดวยบทความดานการศึกษาท่ีนาสนใจหลายบทความ อาทิ บทความเกี่ยวกับ            

การพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เรื่อง “ตัวแบบทักษะบิกซิกสสําหรับการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศ”  

และบทความเร่ือง “การพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผู สอนในระดับปฐมวัย                        

ในจังหวัดลําปาง” และบทความเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ เรื่อง  “การศึกษา   

องคประกอบของทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน” และบทความดานการศึกษาเก่ียวกับ

การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน เรื่อง “ขอเสนอเชิงนโยบายตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียนเพื่อ        

ยกระดับความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน”  เปนตน นอกจากน้ีในฉบับยัง          

ประกอบไปดวยบทความวิชาการและบทความวิจัยอ่ืน ๆ ที่นาสนใจหลากหลายบทความ  อาทิ บทความเก่ียวกับ   

การทองเที่ยวเชิงศาสนา และบทความเกี่ยวกับการจัดการความรูของงานวิจัยในระดับอุดมศึกษา  เปนตน

  สําหรับการติดตามอานวารสาร  ผูอานสามารถติดตามอานไดทั้งจากวารสารที่จัดพิมพเปนรูปเลม และ      

จากวารสารอิเล็กทรอนิกสในเว็บไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมท้ังจากระบบการจัดการ      

วารสารออนไลน Thai Journal Online: ThaiJo (URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU)

  สุดทายน้ี กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิ                

จากหลากหลายสถาบันท่ีกรุณาประเมินคุณภาพบทความกอนการตีพิมพ  และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนคณาจารย   

นกัวิจยั นกัวชิาการ และนสิติ นกัศึกษา เสนอผลงานเพ่ือตพีมิพเผยแพรในวารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน 

โดยสามารถศึกษาคําแนะนําในการจัดเตรียมตนฉบับทายเลมหรือจากเว็บไซตวารสารท่ี URL: journal.feu.ac.th  

และจากระบบการจัดการวารสารออนไลน ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/about/

submissions#authorGuidelines

         บรรณาธิการ

º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 9 ฉบับท่ี 2 - ฉบับท่ี 4 สิงหาคม 2558 – ธันวาคม 2558 7

บทคัดยอ
  บทความน้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่อธบิายถงึความสําคญั กระบวนการ คณุลกัษณะการรูสารสนเทศ และแนวทาง
การสงเสริมทักษะการรูสารสนเทศตามกระบวนการของ The Big Six Skills การรูสารสนเทศมีความสําคัญตอ         
ความสําเร็จของบุคคลในดานตางๆ ซึ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต บุคคลจําเปนตองรูสารสนเทศเพ่ือปรับตนเอง      
ใหเขากบัสงัคมการแขงขนั โดยเฉพาะอยางยิง่การศึกษาในปจจบุนัตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทําใหผูสอนมีบทบาทเพียงผูใหคําแนะนําชี้แนะ ทั้งนี้การรูสารสนเทศมีองคประกอบของ 
กระบวนการ คือ ความสามารถในการตระหนักวาเม่ือใดจําเปนตองใชสารสนเทศ (Know) การเขาถึงสารสนเทศ 
(Access) การประเมนิสารสนเทศ (Evaluate) และความสามารถในการใชสารสนเทศทีต่องการอยางมีประสิทธิภาพ 
(Use) แนวทางการสงเสริมการรูสารสนเทศตามตวัแบบการรูสารสนเทศ (Information Literacy Model) ประกอบดวย            
1) การกาํหนดเร่ืองทีจ่ะคนหา (Task Definition) 2) การวางแผนกลยทุธการสบืคน (Information Seeking Strategies) 
3) การคนหาและเขาถึงสารสนเทศ (Location and Access) 4) การใชสารสนเทศ (Use of Information)                           
5) การสังเคราะหสารสนเทศ (Synthesis) 6) การประเมินสารสนเทศ (Evaluation) แนวทางการสงเสริมทักษะ           
การรูสารสนเทศ (Information Literacy Skills) มีจุดเดนที่การนําทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศมา     
ผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู ไดอยาง       
มปีระสิทธิภาพ และสามารถนาํไปประยุกตใชขอมูลไดอยางถกูตอง เหมาะสมและเทาทันขอมูลท่ีมคีวามหลากหลาย 
เพื่อพัฒนาตนเองสูสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
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Abstract
  The article aims to describe the significance, process, information literacy characteristics and the 
guideline to enhance information literacy according to the Big Six Skills Model. Information literacy had 
the significance toward successful people in the other aspects that necessary for livelihood. People have 
to realize the information to individual improvement in society and competition. In particularly the current 
education as National Education Act B.E.  2542 (1999) focuses on children center and teachers were only 
the advisers. Information literacy process consists of know, access, evaluate and use. The guideline          
to enhance information literacy according to the big six skills model consists of 1) task definition                       
2) information seeking strategies 3) location and access 4) use of information 5) synthesis 6) evaluation. 
Guideline to Information literacy process of the Big Six Skills was mixed information skills and information 
technology together, the learners can able use information technology in information literacy tools and 
can be use the multi information with correctly and appropriately for individual development to knowledge 
based on society continuously.

Keyword
  The Big Six Skills Model,   Information literacy,   Life Long Learning

บทนํา
  ปจจบุนัประเทศไทยไดกาวสูประชาคมอาเซียน ทัง้น้ีเพือ่ยกระดับการแขงขนัของประเทศในภูมภิาคอาเซียน 
อันนําไปสูการแบงปนทรัพยากรทางการศึกษาระหวางกัน สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนตลาดและ     
ฐานการผลิตเดียวกัน ดังน้ันเพ่ือเปนการปรับตัว ประเทศไทยจึงจําเปนตองพัฒนากําลังคนใหมีมาตรฐานทัดเทียม    
กบัประเทศตางๆ  ในกลุมอาเซียน ตลอดจนเตรยีมความพรอมใหแกประชากรใหมทีกัษะเพือ่การดาํรงชวีติในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งแนวคิดสําคัญในศตวรรษที่ 21 นั้นตองพัฒนาทักษะ 3 ดาน คือ ทักษะการเรียนรู และนวัตกรรม ทักษะ      
ดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ดังน้ันกระทรวงศึกษาธิการจึงมีหนาท่ีหลักใน                    
การจดัการศกึษาเพือ่พัฒนากาํลังคนใหมขีดีความสามารถและศกัยภาพในการแขงขัน  จงึไดมแีผนการปฏริปูการศกึษา    
ทัง้ระบบ (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2564) มแีผนการผลิตและพฒันากาํลังคน เพือ่เพ่ิมศกัยภาพการแขงขัน ซึง่สอดคลองกับ
นโยบายของชาติ (พ.ศ. 2557) ที่ใหความสําคัญในการพัฒนาคนอยางย่ังยืน ซึ่งแนวโนมการปฏิรูปการศึกษาใน   
หลายประเทศจะใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะ (Skill) หรือความชํานาญในการปฏิบัติงานมากกวาเนื้อหา        
ในตาํรา ซึง่การรูสารสนเทศจัดเปนทกัษะหน่ึงทีส่าํคญัของผูเรยีนในศตวรรษที ่21  ซึง่มคีวามสําคญัตอการเรียนรูและ
การดําเนินชีวิตของบุคคลในศตวรรษน้ี ดังน้ันผูคนในสังคมจึงควรไดรับขอมูลขาวสารอยางเหมาะสม ถูกตองและ     
มคีวามเทาทันในขอมูลขาวสารท่ีมีความหลากหลาย  เพ่ือนําไปใชพฒันาตนเองในดานตาง ๆ  จงึทําใหสงัคมปจจุบนั
มีการเรียนรูอยูตลอดเวลาและเปนสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง การศึกษาตองมุงเพิ่มขีดความสามารถ             
และโอกาสในการเรียนรูของบุคคล และพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศใหแกบุคคลในสังคมอยางตอเนื่องและ               
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เพือ่ใหสามารถนาํความรูไปใชในสงัคมไดอยางยัง่ยนื   “การรูสารสนเทศ”  บญัญตัมิาจากคาํวา “Information literacy: IL”    
ใหความหมายวา ความสามารถและทักษะในการแสวงหา เขาถึงสารสนเทศ โดยใชเคร่ืองคอมพวิเตอรและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ลักษณะของผูรูสารสนเทศ จะตองเปนผูที่มีความสามารถในการตั้งคําถามและระบุสารสนเทศที่ตองการ
ไดดวยตนเอง   สามารถคิดวิเคราะหและเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ ไดอยางมีเหตุผล  สามารถเลือกและประเมินสารสนเทศ
ที่ตรงกับความตองการ รวมท้ังมีความสามารถในการสังเคราะห  วางแผนการศึกษาคนควาและอธิบายหรือนําเสนอ
สารสนเทศที่ไดจากการศึกษาคนควาไดอยางเหมาะสม (ศรีเพ็ญ  มะโน, 2536) นอกจากนี้ Fortier, Potter, Grady, 
Lohr & Klein (1998)  ใหความหมายของการรูสารสนเทศวา  การรูสารสนเทศและเทคโนโลยเีปนความสามารถเฉพาะ
บคุคลในการใชสารสนเทศและเทคโนโลยีเพือ่การทาํงานดวยตนเองหรือการทาํงานรวมกบัผูอืน่ ความสามารถในการ
ใชเคร่ืองมือ แหลงขอมูล กระบวนการและระบบการสืบคนขอมูล การประเมินคุณคาของสารสนเทศตลอดจน        
สามารถในการใชสารสนเทศเหลานัน้ในการแกปญหา  การตดิตอสือ่สาร การตดัสนิใจ รวมทั้งการสรางองคความรู  
ผลิตภัณฑหรือระบบใหม ๆ สําหรับ Doyle (1992)ไดใหคําจํากัดความของการรูสารสนเทศวา คือ ความสามารถ       
ในการเขาถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และใชสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศ  ที่มีความหลากหลายได      
SUNY Council of Library Directors Information Literacy Initiative (2003) ไดสรุปวา การรูสารสนเทศ หมายถึง 
การรูถึงความจําเปนของสารสนเทศ (ขอมูลขาวสาร) การเขาถึงแหลงสารสนเทศ การพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะหและประเมินสารสนเทศ การจัดระบบประมวลสารสนเทศ การประยุกตใชสารสนเทศ            
เพ่ือการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล มีความสรางสรรค สามารถสรุปอางอิงและส่ือสารขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ           
มีความเขาใจและยอมรับในจริยธรรมของขอมูลขาวสาร 
  จากความหมายของคําวาการรูสารสนเทศ การรูสารสนเทศจึงมีสวนสาํคัญในการสงเสริมนักเรยีนใหเกิดทักษะ
การเรียนรูตลอดชวีติ (อาชญัญา รตันอุบล  และคนอ่ืน ๆ, 2550) ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาตาม         
พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2542 นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนา
นักเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูหรือเปนบุคคลท่ีสามารถแสวงหาวิธีพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนไดอยาง    
มีคุณภาพ เปนระบบและตอเนื่องไดตลอดชีวิต   (กรมวิชาการ, 2541) สงผลใหบทบาทของผูสอนเปลี่ยนไปเปน         
ผูใหคําชี้แนะ โดยอาศัยทรัพยากรเปนพ้ืนฐานสําคัญ ดานการดํารงชีวิตประจําวัน ผูรูสารสนเทศสามารถวิเคราะห
ประเมินและใชสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง บุคคลจําเปนตองรูสารสนเทศเพื่อปรับตนเองใหเขากับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เชน 
การอยูรวมกันในสังคม การดําเนินธุรกิจและการแขงขัน  อาจกลาวไดวาการรูสารสนเทศมีความสําคัญเพราะชวย   
สงเสริมใหบุคคลสามารถเขาถึงสารสนเทศจากท่ัวทุกมุมโลก  ผูรูสารสนเทศจึงเปรียบเสมือนผูที่มีอํานาจสามารถ      
ชี้วัดความสามารถขององคกรหรือประเทศชาติได ดังน้ันประชากรท่ีเปนผูรู สารสนเทศจึงถือวาเปนทรัพยากร                     
ที่มีคามากตอการพัฒนาประเทศ
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ทักษะการรูสารสนเทศ
  ความหมายและองคประกอบ
  สมาคมหองสมุดมหาวิทยาลัยและวิจัย  (Association of College and Research  Library, 2000)                 
ใหความหมายของการรูสารสนเทศ  หมายถึง กลุมของทักษะที่เปนความสามารถเฉพาะที่จะวิเคราะหไดวาเมื่อใด
ตองการสารสนเทศ มคีวามสามารถในการกําหนดแหลง  ประเมินและใชสารสนเทศท่ีตองการไดอยางมปีระสิทธิภาพ
ซึ่งรวมถึงยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและทรัพยากรสารสนเทศที่มีความหลากหลายมากขึ้น
  สมาคมหองสมุดอเมริกันไดกําหนดองคประกอบของการรูสารสนเทศไว 4 ประการ คือ (American  Library 
Association, 2010)
  1. ความสามารถในการตระหนักวาเมื่อใดจําเปนตองใชสารสนเทศ (Know) สามารถกําหนดหัวขอที่จะ
ศึกษาคนควา กําหนดความตองการสารสนเทศ ระบุชนิดและรูปแบบของแหลงสารสนเทศที่จะศึกษา 
  2. การเขาถึงสารสนเทศ (Access) สามารถเลือกวิธีการคนหาสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
ทั้งจากสารสนเทศออนไลนหรือสารสนเทศจากบุคคล สามารถปรับกลยุทธการคนหาที่เหมาะสมตามความจําเปน
  3. การประเมนิสารสนเทศ (Evaluate) สามารถสรปุแนวคดิสําคัญจากสารสนเทศทีร่วบรวม โดยใชเกณฑ
การประเมินสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ ไดแก ความนาเชื่อถือ ความเที่ยงตรง ความถูกตอง และความทันสมัย 
สามารถสังเคราะหแนวคิดหลักเพ่ือสรางแนวคิดใหม เปรียบเทียบความรูใหมกับความรูเดิมเพ่ือพิจารณาวาอะไรคือ
สิ่งที่เพิ่มขึ้น อะไรคือสิ่งที่ขัดแยงกันและอะไรคือสิ่งที่คลอยตามกัน
  4. ความสามารถในการใชสารสนเทศที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ (Use) สามารถใชสารสนเทศใหม
ผนวกกับสารสนเทศท่ีมีอยูในการวางแผนและสรางผลงาน หรือการกระทําตามหัวขอท่ีกําหนดทบทวนกระบวนการ
พัฒนาการผลิตผลงานของตนเอง และสามารถส่ือสารหรือเผยแพรผลงานของตนเองตอบุคคลอื่นไดอยาง                          
มีประสิทธิภาพ
  คุณลักษณะของผูรูสารสนเทศ 
  Doyle (1992) ไดกลาวถึงลักษณะของผูรูสารสนเทศ ไวในสรุปรายงานการประชุมแหงชาติวาดวยเรื่อง      
การรูสารสนเทศ วาเปนผูที่มีลักษณะดังนี้ 
  1. ตระหนักรูวาสารสนเทศที่ถูกตองและสมบูรณเปนพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจที่ชาญฉลาด

  2.  ตระหนักวาเมื่อใดที่จะตองใชสารสนเทศ
  3.  กําหนดปญหาและคําถามจากความตองการสารสนเทศของตนเองได
  4.  สามารถกําหนดแหลงสารสนเทศได
  5.  พัฒนากลยุทธการสืบคนสารสนเทศ
  6.  มีความรูเกี่ยวกับแหลงสารสนเทศและศักยภาพของแตละแหลงที่ใชตอบปญหา
  7.  สามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศได เชน แหลงสารสนเทศทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอื่นๆ
  8.  ประเมินคุณคาสารสนเทศได
  9.  บูรณาการสารสนเทศที่ไดจากการคนควาเพื่อใหเกดิองคความรูใหมได 
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   สมาคมการศกึษาบรรณารักษวสิคอนซนิ (Wisconsin Association of Academic Librarians, 2006) กาํหนด
ความสามารถของผูรูสารสนเทศไว 10 ประการ ไดแก
  1.  สามารถแยกแยะและอธิบายความตองการเกี่ยวกับสารสนเทศที่จําเปนในการแกปญหา
  2.  สามารถวินิจฉัย แยกแยะและเลือกใชแหลงสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
  3.  สามารถวางแผนการสืบคนสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
  4.  สามารถอธิบาย วิเคราะหผลการสืบคนและเลือกแหลงสารสนเทศที่ตรงกับความตองการ
  5.  สามารถระบุแหลงและคนคืนสารสนเทศในเรื่องที่ตองการจากแหลงสารสนเทศตาง ๆ ได
  6.  สามารถประเมินคุณคาและเลือกใชสารสนเทศได
  7.  สามารถจัดระบบ  สังเคราะห รวบรวมและประยุกตสารสนเทศไปใชประโยชนได
  8.  สามารถกําหนดแนวทางแสวงหาสารสนเทศดวยตนเองได
  9.  มีความเขาใจเกี่ยวกับแหลงและทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งในดานองคประกอบ  กระบวนการผลิต 
สถาบันบริการ และการเผยแพรสารสนเทศ
             10. มีจริยธรรมในการใชและเผยแพรสารสนเทศ 
  SUNY Council of Library Directors Information Literacy Initiative (2003) ไดเสนอคุณลักษณะ              
และความสามารถในการรูสารสนเทศของบุคคล ดังนี้
  1. ตระหนักถึงความจําเปนของสารสนเทศ
  2. สามารถกําหนดขอบเขตของสารสนเทศที่จําเปน
  3. เขาถึงสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
  4. ประเมินสารสนเทศ และแหลงสารสนเทศได
  5. นําสารสนเทศที่คัดสรรแลวสูพื้นความรูเดิมได
  6. มีประสิทธิภาพในการใชสารสนเทศไดตรงตามวัตถุประสงค
  7. เขาใจประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎหมายในการใชสารสนเทศ
  8. เขาถึงและใชสารสนเทศไดอยางมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย
  9. แบงประเภท จัดเก็บ และสรางความเหมาะสมใหกับสารสนเทศที่รวบรวมไว
  10. ตระหนักวาการรูสารสนเทศชวยใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
  จากการสังเคราะหคณุลกัษณะและความสามารถในการรูสารสนเทศขางตน สามารถสรปุคณุลกัษณะและ
ความสามารถในการรูสารสนเทศของบุคคลไดดังนี้
  1. ตระหนักถึงประโยชน ความสําคัญและกําหนดขอบเขตของสารสนเทศที่จําเปน
  2. เลือกแหลงสืบคน กําหนดวิธีการเขาถึงเพื่อใหไดสารสนเทศที่ตรงกับความตองการ
  3. สามารถอธิบาย สังเคราะห และจัดระเบียบสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
  4. สามารถแยกแยะเลือกใชสารสนเทศที่ไดมาอยางเหมาะสม
  5. รวบรวม แบงประเภท จัดเก็บสารสนเทศอยางเปนระบบเพื่อนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน 
  6. มีจริยธรรมในการเขาถึง ใชงานและเผยแพรสารสนเทศใหถูกตองตามกฎหมาย
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ตัวแบบทักษะบิกซิกส
           แนวทางการสงเสรมิทกัษะการรูสารสนเทศมีหลายแนวทาง สาํหรบัในบทความนีจ้ะขอนาํเสนอตวัแบบทักษะ
บิกซิกส (The Big Six Skills Model) ซึ่งเปนแนวทางที่ใชสงเสริมทักษะการรูสารสนเทศที่เปนรูปธรรมชัดเจน พัฒนา
ขึ้นโดยนักการศึกษาชาวสหรัฐอเมริกา ชื่อ Mike Eisenberg และ Bob Berkowitz เปนการจัดการเรียนรูที่เนน             
ใหนักเรียนแกปญหาโดยใชสารสนเทศ  ซึ่งเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการคนหา รวบรวม 
สังเคราะห นําเสนอและประเมินผลสารสนเทศ  ตางจากรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบอื่นๆ ที่ไมไดเนนการ                      
ใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือชวยในการจัดการสารสนเทศ โดยทฤษฎีดังกลาวถูกนําไปใชในการจัดการเรียนรูกัน         
อยางแพรหลายต้ังแตระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษาและนําไปใชเปนแนวทางการสงเสริมการรูสารสนเทศ                
ในสถาบันการศึกษาตาง ๆ ซึ่ง Eisenberg & Berkowitz (2001) ไดกําหนดไว 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การกําหนดเรื่องที่จะคนหา (Task Definition) การพิจารณาเรื่องที่จะศึกษาคนควา เพื่อทําความเขาใจ    
ใหชดัเจนวาจะคนหาสารสนเทศทีเ่กีย่วของกับเร่ืองใด  สารสนเทศอะไรบางท่ีตองการ  เริม่ตนดวยการทาํความเขาใจ
ประเด็นสําคัญที่ตองการจะศึกษาใหชัดเจน   ประเด็นสําคัญเหลานั้นมีปญหาขอสงสัยอะไรบาง  นําปญหาขอสงสัย 
มาตั้งเปนโจทยคําถามใหครอบคลุมประเด็นสําคัญที่จะศึกษา (ใคร?  ทําอะไร? ที่ไหน? เมื่อไร?  อยางไร?  ทําไม?)   
คัดเลือกหัวขอคําถามที่ประสงคจะศึกษาคนควาดวยการพิจารณาตัวเองวาตองการจะคนหาคําตอบในเรื่องใด             
ในการพิจารณาคัดเลือกใหใชคําถาม KWL คือ ฉันรูอะไร (What I Know?)  มีอะไรอีกบางที่ฉันควรรู (What I Would 
Like to Know ?) อะไรที่ฉันรูแลว (What I Have Already Learnt ?)  เมื่อพิจารณาเรื่องที่จะศึกษาไดชัดเจนดีแลว   
ขั้นตอนตอมาคือการกําหนดสารสนเทศที่ตองการคนหา  และเตรียมวางแผนการสืบคน  
  2. การวางแผนกลยุทธการสืบคน (Information Seeking Strategies) เมื่อทําความเขาใจเรื่องที่ตองการ
จะศึกษาคนควาชัดเจนดีแลว  ขั้นตอนตอมาคือการวางแผนการสืบคนสารสนเทศ  ในขั้นตอนน้ีผูคนควาจะตอง
ทําความเขาใจเกี่ยวกับแหลงสารสนเทศ  ซึ่งมีทั้งแหลงที่เปนเอกสาร  สถาบัน  หรือเปนบุคคลผูรู ผูเช่ียวชาญ              
และรูจักการใชเคร่ืองมือสืบคนสารสนเทศตาง ๆ เชน อินเทอรเน็ต ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ดัชนีและสาระสังเขป       
ผูคนควาจะตองเรียนรูการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร วิธีการใชคําสั่งในการสืบคนและคนคืนขอมูล  
  3. การคนหาและเขาถึงสารสนเทศ  (Location and Access) เมื่อกําหนดแผนการสืบคนสารสนเทศ          
ขัน้ตอนลงมือปฏิบตักิารคนหา สารสนเทศอาจจะมอียูในทรพัยากรสารสนเทศทีแ่ตกตางกันไป  เชน  เปนทรัพยากรตพีมิพ 
ไดแก หนงัสอื  วารสาร หนงัสอืพมิพ หรอืเปนทรพัยากรไมตพีมิพ  เชน  วดีทิศัน ซดีรีอม ฐานขอมูลอเิล็กทรอนกิส และ
อินเทอรเน็ต ทรัพยากรสารสนเทศเหลานี้มีวิธีการคนหาและเขาถึงแตกตางกันไป   ดังนั้นผูคนควาจึงตองเรียนรูและ 
ฝกฝนการใชโปรแกรมและเคร่ืองมือในการสบืคนสารสนเทศทีแ่ตกตางกัน  อกีท้ังตองรูวาจะไดสารสนเทศประเภทใด
จากการใชเครื่องมือเหลาน้ัน เชน การคนหาจากรายการอางอิงของหองสมุดจะไดรายการบรรณานุกรม  การคน     
จากฐานขอมลูออฟไลนในซดีรีอมหรอืฐานขอมลูออนไลนจะไดสาระสงัเขป หรอือาจเปนเอกสารฉบับเตม็ (Full Text) 
คนจากเวิลดไวดเว็บ  (www) ในอินเทอรเน็ตจะไดขาวสาร บทความที่ทันสมัย เปนตน  แหลงสารสนเทศที่กลาวมานี้
มีวิธีการเขาถึงสารสนเทศที่แตกตางกันในรายละเอียด   เพื่อใหเกิดทักษะและสามารถเขาถึงสารสนเทศที่มีอยู         
อยางหลากหลายไดโดยสะดวกและรวดเร็ว  ผูเรียนจึงตองเรียนรูและฝกปฏิบัติ 
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  4. การใชสารสนเทศ (Use of  Information)  สารสนเทศที่คนหาไดอาจมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่        
แตกตางกนั  เชน  อาจเปนขอความ  ตวัเลข หรอืตาราง  สารสนเทศบางอยางอาจเปนภาพวาด ภาพถาย  เสียง  วดีทิศัน  
ผูคนควาจะตองเรียนรูวาจะใชสารสนเทศน้ันอยางไร  รวมท้ังฝกฝนการใชทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะใหเกิดทักษะความชํานาญ เชน  แผนที่  ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  สื่อมัลติมีเดีย  เปนตน
  5. การสังเคราะหสารสนเทศ (Synthesis) เปนการจัดกลุม และสรางความสัมพันธของสารสนเทศ             
การกลัน่กรอง และยอความสารสนเทศในแตละเร่ืองหรือแตละแนวคิด  ทีผ่านการวิเคราะหแลวจากหน่ึงหรือมากกวา
หน่ึงแหลง   แลวนําเสนอใหมในรปูลกัษณทีม่กีารปรบัเคาโครงใหมทัง้หมด    ซึง่เคาโครงใหมทีส่รางขึน้มาตองนาํประเด็น
ทีม่คีวามสมัพันธกนัมาเชือ่มโยงกนัจากเรือ่งทีก่วางไปยงัเรือ่งทีเ่ฉพาะเจาะจง   เชน  การนําเสนอโดยการใชโปรแกรม
นําเสนอผลงาน การสรางเว็บเพจ  แอพพลิเคชั่นโปรแกรม เปนตน
  6. การประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินผลการใชสารสนเทศที่สืบคนไดจากแหลงตาง ๆ วามี
ความถูกตอง  ทนัสมัย ความนาเช่ือถือและตรงกบัความตองการหรอืไม ดงัน้ันจึงตองประเมนิเพ่ือคัดเลือกสารสนเทศ
ทีม่คีณุคา และนําไปใชงานไดอยางแทจริง โดยพจิารณาจากผลงานของผูเรียนวามีความสอดคลองกบัปญหาหรอืไม 
และกระบวนการทาํงานของผูเรียนมคีวามคดิเปนอยางไรตอกระบวนการท่ีไดทาํ  การประเมินผลนีอ้าจมไีดหลายคน 
คือในการตรวจสอบผลงานและภาระงานที่รับผิดชอบ ผูสอนตองเปนผูประเมิน สวนการประเมินกระบวนการทํางาน
ใหผูเรียนประเมินตนเองวายังมีขอบกพรองหรือไมอยางไร ควรปรับปรุงในสวนใดบางและการประเมินอาจใหเพ่ือน
ในหองรวมพิจารณาได 
  เม่ือพิจารณาการแกปญหาโดยใชสารสนเทศ จะพบวาเปนการจัดการเรียนรูที่มีจุดเดน มีการผสมผสาน         
ทกัษะสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเขาดวยกัน เพื่อใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ
ในการเสาะแสวงหาความรู ขอมลูขาวสาร ตลอดจนวเิคราะหตดัสินใจเกีย่วกบัสารสนเทศทีไ่ดมา เพือ่นาํมาใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามปญหาท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรูดวยวิธีการนี้ สวนมากเปนการกําหนดเรื่อง                    
ที่จะคนหา สอดคลองกับที่ Eisenberg & Berkowitz (2001) กลาววา “ผูสอนมักจะไมไดตั้งใจที่จะมอบหมายงาน    
ที่มีความคลุมเครือหรือสับสน แตผูเรียนมักจะมีปญหาในการทําความเขาใจในส่ิงที่ผูสอนคาดหวังจากผูเรียน”          
จากปญหาดังกลาวไดนําเสนอแนวทางการแกปญหา โดยสรุปไดวา ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดถามผูสอน         
ทีเ่กีย่วกับภาระงาน   เชน  ความคาดหวงั เกณฑประเมนิและองคประกอบทีส่าํคญัของงาน เปนตน นอกจากนีค้วรจะ   
ไดมีการจัดทําสมุดบันทึกเพื่อบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดเรื่องที่หา อภิปรายงานที่ทํา ดังนั้นจะเห็นวาแนวทาง
การสงเสริมการรูสารสนเทศในข้ันตอนแรกจงึเริม่ตนดวยการกําหนดเรือ่งทีจ่ะคนหา (Task Definition) เพ่ือทําความเขาใจ
ประเด็นสําคัญที่ตองการจะศึกษาใหชัดเจนกอนวาสารสนเทศท่ีตองการเก่ียวของกับเรื่องใด เพื่อใหการคนหา              
ถกูตองชดัเจนและตรงประเดน็ เพราะหากแนวทางสงเสรมิการรูสารสนเทศในข้ันตอนแรกเกิดความผดิพลาดกจ็ะสง
ผลกระทบตอขั้นตอนตอไปดวย  

การประยุกตใชตัวแบบทักษะบิกซิกส (Big Six Skills)
  สาํหรับบริบทของสงัคมไทยพบงานวิจยัทีท่าํการสังเคราะหและพฒันารปูแบบการเสริมสรางการรูสารสนเทศ
สําหรับสังคมไทยขึ้น (อาชัญญา รัตนอุบล  และคนอื่น ๆ, 2550) โดยมีพื้นฐานจาก The Big 6 Skills Model ซึ่งงาน
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วิจัยดังกลาวสรุปขั้นตอนไว 4 ขั้นตอน ดังนี้  
  1. กําหนดภารกิจ คือ ตองการรูอะไร ปญหาหรือขอสงสัยคืออะไร
  2. ตรงจุดเขาถึงแหลง คือ การหาคําตอบวาอยูที่ไหน มีวิธีเขาถึง และการใชแหลงความรูไดอยางไร
  3. ประเมินสารสนเทศ คือ การคัดสรรสารสนเทศอยางไรใหตรงกับสิ่งที่ตองการรู และนาเชื่อถือ
  4. บรูณาการวิถกีารใชงาน คอื มวีธีิใดท่ีใชในการนําสิง่ทีค่นพบมาสรุป นาํเสนอและสือ่สารกับผูอืน่ ประยกุต
ใชแกปญหา ใชอยางมีจรรยาบรรณและถูกกฎหมาย 
  จากผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเสริมสรางการรูสารสนเทศทั้ง 4 ขั้นตอนขางตน โดยสวนใหญผูสอน         
เริ่มเขาใจและใหความสําคัญตอการสงเสริมการรูสารสนเทศใหแกผูเรียนของตน และพยายามคิดคนกลยุทธใน       
การเสรมิสรางการเสริมสรางการรูสารสนเทศใหเหมาะสมกบัธรรมชาติและบริบทของแตละทองถิน่ โดยผูสอนจะพยายาม
ฝกฝนใหผูเรยีนเกดิทกัษะสารสนเทศ แลวสงเสริมใหผูเรยีนนาํทกัษะสารสนเทศมาผสมผสานกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทีม่อียูในปจจบุนัเพ่ือชวยในการเรยีนรูทัง้ในและนอกสถาบันการศกึษา สาํหรับความคดิเห็นของผูเรยีน พบวา ผูเรยีน
สวนใหญมีความสุขและชอบการเรียนสารสนเทศ โดยเฉพาะขั้นตรงจุดเขาถึงแหลง เพราะไดมีโอกาสแสวงหา         
ความรูจากแหลงความรูไดตามท่ีตนตองการ โดยผูเรียนกําหนดการเรยีนรูไดดวยตนเอง มโีอกาสคนควาศกึษาหาความรู   
จากแหลงความรูตางๆ  ทัง้จากโลกแหงความเปนจริงภายในและภายนอกสถาบนัการศกึษา และโลกของอเิลก็ทรอนิกส
  นอกจากน้ีหลายงานวจิยัไดนาํตวัแบบทักษะบกิซกิสมาประยุกตใชในการพัฒนาบทเรยีนบนเว็บเพือ่สงเสรมิ
การเรียนรูและทักษะของผูเรียน ในระดับตางๆ ดังงานวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนและความสามารถใน
การคิดวิเคราะห เรื่อง ระบบเครือขายและการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียน   
ที่ใชเว็บเทคโนโลยีแบบทักษะบิกซิกสกับการสอนปกติของ สุพัตรี วงศวอ (2557) โดยผลการวิจัย พบวานักเรียน         
ที่เรียนดวยบทเรียนท่ีใชเว็บเทคโนโลยีแบบทักษะบิกซิกสมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถใน
การคิดวเิคราะห และทักษะปฏิบตั ิหลงัเรยีนสงูกวากอนเรียนอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  เนือ่งจากบทเรียน
ที่ใชเว็บเทคโนโลยีแบบทักษะบิกซิกสเปนบทเรียนที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  ผูเรียนสามารถเรียน  
ตามลําดับข้ันตอนทลีะนอยจากงายไปหายาก โดยสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง สามารถทบทวนบทเรยีนไดตามตองการ 
เรียนตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตน เหมาะสมกับวัยของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู
รวมกัน สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบผลการเรียนเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดวย          
บทเรียนบนเว็บแบบทักษะบิกซิกสกับการเรียนปกติ (อรวรรณ คิดถูก, 2555)  งานวิจัยเร่ือง ผลการเรียนรูและ           
ความคิดสรางสรรคของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่เรียนดวย       
บทเรยีนบนเวบ็แบบทกัษะบกิซกิสกับการเรียนแบบปกต ิ (บญุยิง่ เสลานอก, 2556) และงานวจิยัเร่ือง การใชบทเรียน
บนเครือขายแบบทักษะบิกซิกสเรื่องขอมูลสารสนเทศและคอมพิวเตอรเบ้ืองตน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะการแกปญหา โดยใชสารสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (ปาลิตา บัวสีดํา, 2551)  โดยผล                     
ของงานวิจัยขางตนมีความสอดคลองกัน  สรุปไดวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนเว็บแบบทักษะบิกซิกส                       
ไดฝกความสามารถในการสืบคนขอมูลและการเขาใชสารสนเทศ ทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะตางๆ   
สูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติ รวมทั้งนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนบนเว็บแบบทักษะบิกซิกส
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สรุป
  การสงเสริมการรูสารสนเทศดวยตัวแบบทักษะบิกซิกส มีจุดเดนที่การผสมผสานทักษะสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขาดวยกัน เพื่อใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู 
รวมทัง้นําความรูจากสารสนเทศทีไ่ดมาวเิคราะหเพ่ือตัดสินใจและนํามาใชไดอยางมปีระสทิธิภาพ  จากแนวทางสงเสริม
การรูสารสนเทศ 6 ขัน้ตอนขางตน ผูเขียนมแีนวคิดวา  กอนขัน้ตอนที ่4 คอื ขัน้ตอนการนําสารสนเทศไปใช ผูเรียนควรทาํ                 
การประเมินสารสนเทศท่ีไดจากการสืบคนกอน  เพ่ือใหแนใจวาสารสนเทศท่ีสืบคนมาน้ันเปนสารสนเทศ                            
ที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการอยางแทจริง หลังจากน้ันในข้ันตอนท่ี 6  จึงทําการประเมินผลของ
กระบวนการทํางานของผูเรียน ที่ไดนําสารสนเทศนั้นมาใช โดยตัวแบบทักษะบิกซิกสซึ่งสามารถประยุกตใชไดทุก
รายวิชา ทุกระดับช้ัน สามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต                       
ทั้งน้ีควรใหความสําคัญกับการประเมินคุณคาของสารสนเทศ  เพื่อใชประกอบการพิจารณาคุณคาของสารสนเทศ    
ทีจ่ะนํามาใชเปนแกนกลางการเรียนรูศาสตรตางๆ ในบริบทของชีวติ ตองมุงใหผเูรยีนรูถงึความจําเปนของสารสนเทศ 
การเขาถึงแหลงสารสนเทศ การพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะหและประเมินสารสนเทศ       
การจัดระบบประมวลสารสนเทศ การประยุกตใชสารสนเทศ เพื่อใหการตัดสินใจมีประสิทธิภาพและสรางสรรค         
รวมท้ังสามารถสรุปอางอิงและส่ือสารขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความเขาใจและยอมรับในจริยธรรม                  
ของขอมูลขาวสาร เพื่อนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางแทจริง
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Abstract 
  This review categorizes technology and pedagogy types used in foreign and second language 
learning for enhancing listening comprehension. The objective of this study is to review existing literature 
to examine what technology and pedagogy types were used in teaching, listening comprehension and 
how learners and instructors interacted with technology, in foreign and second language learning.              
Main findings from documentary research include nine unique technology types, six pedagogy types 
used, learner-technology interaction and suggestions for learner-instructor interaction when using           
technology to enhance listening comprehension in foreign and second language learning.
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บทคัดยอ
  บทความนี้นําเสนอประเภทของเทคโนโลยีและศาสตรการสอนที่ใชในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
และการเรียนการสอนภาษาที่สองเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจ  มีวัตถุประสงคเพ่ือทบทวน
งานวจิยัท่ีเก่ียวของ โดยศกึษาประเภทของเทคโนโลยแีละศาสตรการสอนท่ีใชในการเรียนการสอน  การฟงและศกึษา
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน ผูสอน  และเทคโนโลยีที่ใชในการเรียนการสอน ผลการวิจัยเอกสารพบวา เทคโนโลยี           
ใชในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและการเรียนการสอนภาษาที่สองเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการฟง        
เพือ่ความเขาใจ จาํนวน  9 ประเภท ศาสตรการสอน จาํนวน 6 ชนดิ ปฏสิมัพนัธระหวางผูเรียนและเทคโนโลยี ตลอดจน
ขอเสนอแนะสําหรับการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอนในการใชเทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมพูนความสามารถใน        
การฟงเพื่อความเขาใจในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและการเรียนการสอนภาษาที่สอง

คําสําคัญ
  ประเภทของเทคโนโลยี   ประเภทของศาสตรการสอน   การเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
การเรียนการสอนภาษาที่สอง   การฟงเพื่อความเขาใจ

Introduction
  Listening is foundation of language learning, especially listening comprehension since it is the 
heart of foreign language (FL) and second language (L2) learning. Moreover, the development of listening 
in foreign and second language affects other skills. Learners cannot learn to communicate efficiently 
without effectiveness of listening (Nunan, 1997; Rost, 2002; Vandergrift, 2007; Wang & Liu, 2013)  Listening 
comprehension is a process involved with interactive and meaningful activities for understanding overall 
listening text (Hasan, 2000)   It is related to complex cognitive activities - an active process in which an 
individual chooses aural input, creates meaning from listening text and links heard sound to their             
background knowledge  (O’malley, Chamot, & Kupper, 1988; Rost, 1991) Therefore, helping learners to 
develop understanding of spoken message is an objective of listening (Ur, 1984)  The effectiveness of 
teaching pedagogy and technology would be useful for developing listening comprehension. However, 
only a few studies emphasized on enhancing listening comprehension. Most of them have focused on 
developing speaking, reading, and writing. As a consequence, listening was overlooked or received less 
value than it should be (Field, 2008; Nunan, 1997; Rost, 2002; Vandergrift, 2007)
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  Technology has progressed and changed rapidly. Computer has used for presenting listening 
texts and listening comprehension questions since it is easy to replay. In addition, learners can listen to 
variety and authentic materials on the Internet (Hanson-Smith, 2001; Levy & Hubbard, 2005 ; Stockwell, 
2012) The blooming of new technologies such as smartphones and other mobile internet-accessible 
devices become effortlessly available and are adapted for foreign and second language pedagogy 
(Golonka, Bowles, Frank, Richardson, & Freynik, 2012) corresponded to the interview of Gay Rawson, 
Co-Director of the Master of Education program in world language instruction (Interview with Koning, 
2012a), who stated that “The world has changed greatly, and most of that change is from technology. It’s 
our job as educators to navigate these new styles of communication with our students. We need to come 
into their world.” Computer Assisted Language Learning [CALL] has used computer-based resources 
and technologies in language learning. It includes stand-alone computers and other devices access the 
Internet. CALL also emphasized on learning resources and teaching pedagogy  The study of Wang & Liu 
(2013) pointed out the contribution of CALL to enhance listening comprehension by stating that CALL can 
increase learning motivation of students, empower them to control their task strategies and learning paced. 
As a result, students had positive attitude in learning environment.  In addition, learning in online environment 
can provide feedback or extra explanation for learners individually. This suggests that learners can        
become active learners and pay more participation in learning process through CALL.
  Learners, digital native students, in the present time are expected to use technology in their learning 
environment, since technology is considered part of their life (Koning, 2012b). However, the simply use 
of computers and technology do not guarantee the effectiveness of learning outcomes (Bruce, 2007 
cited in Flanagan & Shoffner, 2013) Therefore, teachers should take advantages of using technology    
effectively in their instruction by increasing students learning and altering in teaching pedagogy properly 
(Flanagan & Shoffner, 2013; Walker & White, 2013). It is teachers’ responsibility to provide information 
guideline and importantly support structured learning for students inside and outside of classroom        
(Helgesen & Brown, 2007). 
  The effectiveness of teaching pedagogy and technology would be useful for developing listening 
comprehension. However, only a few studies emphasized on enhancing listening comprehension. Most 
of them has focused on developing speaking, reading, and writing. As a consequence, listening was 
overlook or received less value than it should be (Field, 2008 ; Nunan, 1997 ; Rost, 2002 ; Vandergrift, 2007).
  A number of current technology and pedagogy research articles for enhancing listening                
comprehension was selected based on the chosen publication titles purposively. The chosen publication 
titles are consisted of ReCALL, The Modern Language Journal, and CALL. The reasons of purposively 
selected publication titles were as follows. First, most of empirical research articles have been published 
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in three major language journals. Second, they always publish peer-reviewed articles and emphasize on 
technology in language learning. Moreover, they are in well-known databases (Cambridge, Wiley online 
library, and Routledge respectively) and have had impact factors (since 2010 for ReCALL, since1999 for 
The Modern Language Journal, and since 2006 for CALL). The current (2013) impact factors are 1.226, 
1.181, 0.880 respectively. 
  The literature review from three publication titles was conducted by using listening and computer as 
keywords. A set of 3,039 articles was primary labelled. However, the filtered data of this study based on 
criteria (from 2012 - 2014, full text research articles and relevant to technology and pedagogy use in 
foreign language focusing on listening comprehension), it revealed 14 articles; five articles from ReCALL, 
three articles from the modern language journal, and six articles from CALL. The detail of first language 
and foreign language/second language of 14 articles are displayed in Table1.

Table 1 
Languages Used from Reviewed Articles
      Language(s)      Numbers Researcher/Researchers (Year)
First language (L1) Mandarin Chinese  3 Leveridge & Yang (2013a, 2013b); Yang &  
           Chang (2013)
     English    2 de la Fuente (2012); Winke, Gass, 
           & Sydorenko (2013)
     Spanish   2 Cárdenas-Claros & Gruba (2012, 2013)
     Chinese   1 Hong, Chen, & Lan (2012)
     Dutch Bulgarian,   1 Montero Perez, Peters, & Desmet (2013)
     Russian, or Albanian
     French    1 Sockett (2013)
     Chinese, Malay, Thai, 1 Matthews & O’Toole (2013) 
     French, Cham and 
     Khmer, Arabic        
     Japanese   1 Goble & Kano (2013)
     Norwegian    1 Dahl & Ludvigsen (2014)
     Not stated   1 Van Zeeland (2014)
     English    11 Cárdenas-Claros & Gruba (2012,2013); Dahl 
           & Ludvigsen (2014); Goble & Kano (2013) ; 
           Hong, Chen et al. (2012) Leveridge & Yang
           (2013a, 2013b); Matthews & O’Toole (2013); 

Foreign language 
(FL) or Second 
language (L2)
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           Sockett (2013); Van Zeeland (2014); Yang &  
           Chang (2013)
     French    1 Montero Perez, Peters et al. (2013)
     Spanish   1 de la Fuente (2012)
     Arabic, Chinese,  1 Winke, et al. (2013) 
     Russian, and Spanish

  Consequently, this study aims to review the literature to examine what technology and pedagogy 
types were used in teaching listening comprehension and how learners and instructor interacted with 
technology. This study attempts to answer the following questions:
  1. What technology types were used in foreign and second language learning to enhance 
listening comprehension?
  2. What pedagogy types were used in foreign and second language learning to  enhance listening 
comprehension?
  3. How did foreign and second language learners and instructors interact with technologies to 
enhance listening comprehension?
  4. How should foreign and second language learners interact with instructors when  using 
technology to enhance listening comprehension?

Results
  This section answers a review of the three research questions from the previous section.
  1.  What technology types were used in foreign and second language learning to enhance listening 
comprehension?
   In the 14 studies reviewed, nine technology types were used in FL/L2 learning to enhance listening 
comprehension namely caption, help options, web-based computer application, audio and video on 
demand, online quizzes, mobile technology, the animated agent, video, and audio. Although five (35.71%) 
of the 14 studies used caption, three (21.43%) used caption with video (Montero Perez, Peters, & Desmet,
2013 ; Winke, Gass, & Sydorenko, 2013; Yang & Chang, 2013) The remaining two (14.29%) used caption 
with audio (Leveridge & Yang, 2013a, 2013b) Two (14.29%) studies used help options: one (7.14%) used 
help options (Cárdenas-Claros & Gruba, 2013), the other (7.14%) used help options with video (Cárdenas-Claros 
& Gruba, 2012) Of the remaining seven (50%), each one (7.14%) used web-based computer application 
and audio (Matthews & O’Toole, 2013), audio and video on demand (Sockett, 2013), online quizzes     
(Gobel & Kano, 2013), mobile technology (de la Fuente, 2012), the animated agent (Hong, Chen, & Lan, 
2012), video (Dahl & Ludvigsen, 2014) and audio (Van Zeeland, 2014). In the following section, technology 
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        Enabling pacing the delivery of input tally with learners styles and working  
        memory capacity (Cárdenas-Claros & Gruba, 2012, 2013)
        Providing opportunity for learners to listen individually (Cárdenas-Claros  
        & Gruba, 2013)
        Supporting learners to modify their comprehension, verify their prediction
         and examine their understanding of vocabulary (Cárdenas-Claros &
         Gruba, 2012, 2013)
        Providing learners with an opportunity to recover from a comprehension  
        breakdown (Cárdenas-Claros & Gruba, 2012)
        Present unfamiliar vocabulary for learning (Cárdenas-Claros & Gruba, 2012)
        Providing access to enriched input (Cárdenas-Claros & Gruba, 2013)

        Reducing time consuming for searching unfamiliar words as a result  
        does not interrupt the listening process (Cárdenas-Claros & Gruba, 2013)
        Drawing leaners’ attention to critical vocabulary (Cárdenas-Claros &  
        Gruba, 2013)
        Providing opportunity for learners to listen individually
        Providing access to rich and authentic input
        Facilitating course content organization 
        Providing static images to activate prior knowledge relevant to listening passage
        Recording log of listening rounds and  number of alterations of text 
        reconstruction
        Providing immediately feedback 
        Allow learners to track their progress (Matthews & O’Toole, 2013)

Help options
- audio/video 
control buttons

- translation

- transcript

- cultural note 
- glossary 

Web-based computer 
application
An online space for 
presenting learning 
materials namely 
monologues, static 
images and text files   

types in which foreign and second language learners used to enhance listening comprehension and their 
brief features are displayed in Table 2.

Table 2  
Reviewed Technology Types and Features to Enhance FL/L2 Listening Comprehension
Technology Types      Features to Enhance Listening Comprehension
        Facilitating learners understanding by creating a strong connection 
        between the text and what they hear (Leveridge & Yang, 2013a, 2013b;  
        Montero Perez et al., 2013; Winke et al., 2013; Yang & Chang, 2013)
        Enabling learners  to separate to continual stream of speech (Leveridge  
        & Yang, 2013b)
        Enabling learners to recognize words in the caption (Leveridge & Yang, 2013a)
        Enabling learners to check the accuracy (Leveridge & Yang, 2013a) 

Caption
A piece of visual text 
appearing on  screen as 
part of audio or video 
inputs
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        Providing static images to activate prior knowledge relevant to listening passage
        Recording log of listening rounds and  number of alterations of text 
        reconstruction
        Providing immediately feedback 
        Allow learners to track their progress (Matthews & O’Toole, 2013)
        Promoting individual differences 
        Provide access to rich and authentic input (Sockett, 2013)
        Providing opportunity for learners to practice listen 
        comprehension individually
        Providing randomized questions based on learners reading score
        Recording frequency of access
        Providing immediately feedback 
        Allowing learners to track their progress (Gobel & Kano, 2013)

        Facilitating learners access to learning resources
        Providing opportunity for learners to listen individually (de la Fuente, 2012)
        Telling stories/Speak in target language
        Motivating learners to learn due to attractive appearance e.g. presence  
        of cartoon-like 
        Enabling learners to repeat listening many times (Hong et al., 2012)
        Facilitating learners understanding by supporting visual cues  (Cárdenas- 
        Claros & Gruba, 2012; Dahl & Ludvigsen, 2014; Montero Perez et al., 2013)
        Providing access to rich and authentic input (Winke et al., 2013; Yang &
         Chang, 2013)
        Providing an access to rich and authentic input (Leveridge & Yang, 
        2013a, 2013b; Matthews & O’Toole, 2013; Van Zeeland, 2014)

presenting learning 
materials namely 
monologues, static 
images and text files   

Audio and video 
on demand
Online quizzes 
Online listening 
questions written for 
FL/L2 learners with 
audio passage

Mobile technology 
such as PDAs, smart phone, 
MP3 players, tables
The animated agent  
An virtual characters that 
can perform  verbal and 
non-verbal communication
Video

Audio

Technology Types      Features to Enhance Listening Comprehension

Table 2  
Reviewed Technology Types and Features to Enhance FL/L2 Listening Comprehension (Continued) 
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  2. What pedagogy types were used in foreign and second language learning to enhance listening 
comprehension?
      In the 14 studies reviewed, six pedagogy types were used in FL/ L2 learning to enhance 
listening comprehension namely bottom-up, top-down, informal online learning, reading while listening, 
problem-solving, and task-based instruction and focus-on-form. Although nine (64.29 %) of the 14 studies 
used bottom-up, six (42.86 %) used bottom-up approach solely (Cárdenas-Claros & Gruba, 2012, 2013;         
Matthews & O’Toole, 2013; Montero Perez et al., 2013; Winke et al., 2013; Yang & Chang, 2013).                 
Two (14.29%) used bottom-up approach and top-down approach (Leveridge & Yang, 2013a, 2013b). 
The remaining one (7.14%) used bottom-up approach and task-based instruction and focus-on-form       
(de la Fuente, 2012). Two (14.29%) studies used top-down approach (Dahl & Ludvigsen, 2014;                      
Van Zeeland, 2014). Of the remaining three (21.43 %) studies, each one (7.14%) used informal online 
learning (Sockett, 2013) reading while listening (Gobel & Kano, 2013), and problem-solving learning   
(Hong et al., 2012). In the following section, pedagogy types in which foreign and second language learners 
used to enhance listening comprehension are displayed in Table 3.

Table 3 
Reviewed Pedagogy Types in FL/L2 Listening Instruction
Pedagogy Type    Description    Main listening activities

  Using in-built computer resources (e.g. translation,  
  transcript, hyperlinks to glossaries, definitions,  
  dictionaries) appropriately (Cárdenas-Claros 
  & Gruba, 2012, 2013)
  Segmenting listening passage by using video/audio  
  control buttons (Cárdenas-Claros & Gruba, 2012,  
  2013; de la Fuente, 2012)
  Providing vocabulary instruction (Montero Perez 
  et al., 2013)
  Focusing on word recognition ability (Matthews 
  & O’Toole, 2013)
  Reading the caption before listening to the audio, 
  then match the caption to the aural input (Leveridge 
  & Yang, 2013a, 2013b)
  Facilitating listening instruction by using caption  
   e.g. full caption, keyword-only caption, and 
  annotated keyword caption (Montero Perez et al., 
  2013; Winke et al., 2013; Yang & Chang, 2013)

  Using gestures to enhance comprehension 
(Dahl & Ludvigsen 2014)

Bottom-up 
approach

Top-down

Recognition and 
combination of smaller 
language units (words) to 
larger meaning chunks 
(sentences).

The use of context clues
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  Using gestures to enhance comprehension 
  (Dahl & Ludvigsen, 2014) 
  Trying to construct meaning from the aural input  
  (Leveridge & Yang, 2013a, 2013b) 
  Making guesses of vocabulary by noticing linguistic
  cues and applying listeners world knowledge
  (Lexical inference) (Van Zeeland, 2014)
  Listening to songs, compare listener’s interpretation
   of  song with lyrics website
  Watching movie in target language
  Singing along or practicing speaking by repeating  
  after characters (Sockett, 2013)

  Matching aural text by reading aloud with a 
  transcript (Gobel & Kano, 2013) 
  Asking learners to talk with each other in target  
  language for solving the missions/problems
  Receiving textual and aural  cues to help learners  
  (Hong et al., 2012)
  Processing aural input for meaning before noticing  
  it for form (de la Fuente, 2012)

Top-down 
approach

Informal onl ine 
learning

Reading While 
Listening
Problem-solving 
learning

Task-based 
instruction and 
focus-on-form

Table 3 
Reviewed Pedagogy Types in FL/L2 Listening Instruction (Continued)
Pedagogy Type    Description    Main listening activities

The use of context clues,
background knowledge, 
and listening strategies to 
drive interpretation of 
input.

Informal target language 
practices such as chatting, 
social networking online, 
watching television series 
or program, and listening 
to music via on demand 
website
Development of aural and
written verification stage 
Presenting problems,
learners try to find solutions
Designed tasks that  attract 

learners attention to
difficult grammar form 
while listening to simple
content
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   3. How did foreign and second language learners interact with technology to enhance listening 
comprehension?
    In the case of the reviewed 14 studies, FL/L2 learner-technology interaction consisted of (1) 
controlling of delivery of the listening input, (2) making use of listening support individually, (3) taking 
advantages by noticing visual element–e.g. bodies, gesture etc. in video, and (4) presenting listening 
input via technology for motivating students. The learner-technology interaction was illustrated as follows:
    First, learners can control the delivery of listening input though replay, pause, rewind, and 
forward buttons. Learners used pause button for requesting more time to understand listening passage 
that they found too fast to be processed in the real time (Cárdenas-Claros & Gruba, 2012, 2013).                 
Additionally, mobile technology allowed learners to manipulate - decide number of listening rounds, when 
to pause or stop listening input at their learning pace (de la Fuente, 2012).
    Second, learners can use help options to support their listening comprehension according 
to their individual preferences. Help options in this study were translation, transcript, caption, culture notes, 
and glossary. Learners used L1 translation options for comprehending the target language, proving their 
own thought and checking the meaning of unfamiliar vocabulary (Cárdenas-Claros & Gruba, 2012, 2013).  
Learners looked at transcript in order to make sense of key breakdown segments, to learn vocabulary, 
and pronunciation by reading along transcripts and match with the written form (Cárdenas-Claros & 
Gruba, 2012).  However, every learner relied on additional support variedly. In term of caption, Leveridge 
and Yang (2013a) revealed that most low level learners and intermediate level learners reported their 
positive responses toward caption which were higher than high level learners. Caption helps low and 
intermediate level learners to understand listening passage. On the other hand, high level learners noted 
caption obstruct their attempt to focus on aural input. Also, some intermediate level learners noted          
verbatim caption were not necessary for them. Low and intermediate levels learners tend to read caption 
before listening to audio and match caption to the audio comparable to bottom-up processing. Nevertheless, 
intermediate and high proficiency learners were likely to construct meaning from the audio - top-down 
process. In term of culture notes, lower proficiency listeners did not use culture notes since they were not 
be able to understand the explanation in the target language. In contrast, intermediate and high intermediate 
learners used culture notes to expand their understanding beyond the listening passage (Cárdenas-
Claros & Gruba, 2013). Interestingly, however, it was found that all proficiency learners found glossary 
unhelpful because it presented definitions in the target language. Therefore, L1 definition should be       
provided (Cárdenas-Claros & Gruba, 2012).
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    Third, video is an alternative format to present listening input by adding speakers’ bodies and 
visible context. Video could expand physical content while speakers were speaking, especially in satirical 
or ironic speech. Basically, it was hard for listeners to realize by listening to audio alone. Video can show 
facial expression and gesture of speakers for better understanding (Lynch, 2009).  As a result, all foreign 
language learners acknowledged visual cues in communication through gestures in video (Dahl &          
Ludvigsen, 2014).
    Forth, learners were motivated by listening input presented through technology. Learners 
were interested in listening to songs or watching movies on the Internet. They enjoyed comparing the 
meaning of the song by themselves with other people via Song Facts website and checking with lyrics 
website. Some learners, who usually sang along or repeated after characters’ dialogue several times, 
have improved their listening comprehension because they could match the pronunciation sound with 
the word  correctly. In addition, the repetitive nature of listening passage available on the Internet, helped 
them improve intonation, vocabulary recognition and listening comprehension (Sockett, 2013). Besides, 
the finding from Hong et al. (2012) also showed that most of language learners enjoyed learning with the 
animated agent. Moreover, half of the students in the experimental group felt more comfortable talking to 
the animated agents than teachers. They were not only motivated by the animated agent but also increased 
their confidence. Additionally, the majority of students liked the animated agents to tell L2 stories, utter 
vocabulary, and converse with them.  
   4.  How should foreign and second language learners interact with instructors when using      
technology to enhance listening comprehension?
       According to the articles review, there are some suggestions for foreign and second language 
learner-instructor interaction in order to improve listening teaching and learning instruction with technology 
namely, (1) analyzing learners proficiency before adding listening support, (2) preparing activities for 
checking information about help options, (3) preparing vocabulary instruction, (4) giving contextual          
information before playing video input, and (5) demonstrating the use of learning courseware, learning 
procedures and monitoring learners progress. The learner-instructor interaction was illustrated as follows:
    First, all learners relied on caption differently. Lower level learners were depended on caption 
more than higher levels learners (Leveridge & Yang, 2013b).  Thus, instructors should analyze learners 
before making decision whether or not to add listening support.
    Second, some learners did not recognize the place of certain help options or did not know 
the function of some options. They could make worthy use of help options when they had a chance to be 
familiar with software (Cárdenas-Claros & Gruba, 2013). Therefore, instructors could design activities for 
checking learners knowledge about help options’ function e.g. randomly ask students orally at the beginning 
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of the class, preparing worksheet (matching function with description) for them or requiring them to       
complete an explanation manual before accessing material etc.
    Third, due to the significance of learners’ vocabulary size which is related to their comprehension, 
learners should have sufficient words in order to gain enough comprehension of listening passage.        
Furthermore, many nonnative language learners found difficulties noticing unknown vocabulary in speech 
after hearing or remembering the word and its context. (Van Zeeland, 2014). As a consequence, instructors 
should prepare teaching vocabulary (Montero Perez et al., 2013). 
    Forth, in spite of the benefit from images and actions in video input, learners could be            
misleading. As a result, learners suggested that they should get some ideas about listening passage 
before playing video clips (Cárdenas-Claros & Gruba, 2012, 2013). Teachers could support by giving 
contextual information e.g. introducing main characters, their relationship, and the place of the story/
conversation.
    Fifth, Gobel & Kano (2013) found that learners rarely enjoyed by practicing listening outside 
the class via online courseware. They might not realize the purpose of the activity or be confused with learn-
ing procedures. Hence, Teachers should demonstrate the use of learning courseware and learning procedures. 
In addition, while students were practice listening by logging on the system, teachers needed to check 
student progress and facilitate their learning.
  
Conclusion
   This review categorizes technology and pedagogy types used in foreign and second language 
learning for enhancing listening comprehension. The findings revealed that caption was the most                
frequently used technology. The supported reason could be the ease to connect/comprehend the flow of 
speech with text appearing on screen. Even though listening and reading were associated with                    
messages decoding, reading takes place over space where learners can read back and forth over 

pages. In contrast, listening takes place over time. Consequently, there are no gaps between words to 
show when learners were exposed to speech sounds. That’s why leaners often faced difficulties in           
recognizing word boundaries or words they know when shown up in the written form (Field, 2008; Goh, 
2000; Wilson, 2009). Therefore, caption could fulfill this challenge of spoken characteristics (Leveridge & 
Yang, 2013a, 2013b; Montero Perez et al., 2013; Winke et al., 2013; Yang & Chang, 2013).
    In terms of pedagogy, the majority articles used bottom-up approach which emphasizes the 
decoding of the smallest units to lead meaning (Cárdenas-Claros & Gruba, 2012, 2013; de la Fuente, 
2012; Matthews & O’Toole, 2013; Montero Perez et al., 2013; Winke et al., 2013; Yang & Chang, 2013). 
However, listening is not a single skill. It is composed of many sub-skills. Therefore, learners do not need 
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to use only bottom-up or top-down approaches. This two approaches are important for listeners who tend 
to use both approaches concurrently (Field, 2008; Nation & Newton, 2009).
   Importantly, interactions occur when we apply technology to enhance listening comprehension: 
learner-technology and learner-instructor. First of all, the learner-technology interaction has empowered 
individual learner to be in charge of their own learning due to the help of providing audio/video control 
buttons, listening support, visual aspect, and attracting learners’ attention (Cárdenas-Claros & Gruba, 
2012, 2013; Dahl & Ludvigsen, 2014; de la Fuente, 2012; Hong et al., 2012; Leveridge & Yang, 2013b; 
Sockett, 2013). Secondly, the learner-instructor interaction should be well-prepared by realizing learners 
proficiency, providing pre-listening activities, and monitoring and facilitating leaners during leaning process 
continuity (Cárdenas-Claros & Gruba, 2012, 2013; Gobel & Kano, 2013; Leveridge & Yang, 2013a; 
Montero Perez et al., 2013; Van Zeeland, 2014).
   Therefore, instructors should carefully consider the use of technology and pedagogy types which 
are appropriate for learners’ competence, particularly for strengthening listening comprehension.
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บทคัดยอ
  ความเหล่ือมลํา้ทางการคลงัถือเปนผลมาจากการดาํเนนิกิจกรรมดานการบริหารงานคลงัขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ซึง่ผูเขยีนทาํการรวบรวมขอมลูขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดัเชยีงใหม  ตัง้แตปงบประมาณ 
2553 – 2557  ทัง้ในสวนของรายรบั และรายจาย เพือ่นาํขอมลูนัน้มาประมวลผลหาคาสมัประสิทธิจ์นี ี(Gini Coefficient) 
และการศึกษาดัชนีแบบไทล (Theil Entropy Index) ที่สามารถบอกไดถึงความไมเทาเทียมของทุกคนในกลุม และ
แตละกลุม จากน้ันจึงนําไปกําหนดคาเพื่อการสราง Lorenz Curve อันจะนําไปสูการอธิบายใน 2 ลักษณะ ไดแก 
ลักษณะแรก ภาพสะทอนจากมุมมองอ่ืน อันหมายถึงความเหลื่อมลํ้าทางการคลังในแนวตั้ง  และลักษณะท่ีสอง     
ภาพสะทอนจากมมุเดยีวกนั คอื ความเหลือ่มลํา้ทางการคลงัในแนวนอน  จากการวิเคราะหขอมลูเพือ่ใหไดขอสนเทศ
พื้นฐาน  พบวา มีความเหลื่อมลํ้าทั้งในดานรายไดและรายจาย โดยเปนความเหล่ือมลํ้าทั้งในลักษณะแนวต้ัง             
และแนวนอน ทั้งนี้มีขอเสนอแนะสําหรับแผนระยะยาว คือ การขยายฐานภาษีใหทองถิ่น นั่นคือ การจัดเก็บภาษี
ทรัพยที่ดิน และส่ิงปลูกสราง อันจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมข้ึน และขอเสนอแนะสําหรับ        
แผนระยะส้ัน  คือ โดยการแกปญหาชองวางทางการคลังหรือความเหล่ือมล้ําในดานรายได  โดยการคํานวณหา      
ชองวางทางการคลัง ที่บงบอกถึงความยากจน ซึ่งจะเปนวิธีการท่ีชวยเพ่ิมงบประมาณแกพื้นที่ยากจนท่ีอยูตํ่ากวา      
คามัธยฐาน ตามแนวทางสถานการณซิมูเลชั่น โดยอิงแนวคิด Targeting for the Poor 
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Abstract
  This paper studies the relation between financial about Local Government Revenue and Local 
Government Expenditure reporting quality and investment efficiency on a sample of data between 2010 
and 2014. Using data for finding Gini Coefficient and Theil entropy Index follow to using data to plot       
Lorenz Curve. Current Compounding Crisis conditions in Local Government Finance in Chiang Mai Province 
that have resulted from Vertical fiscal imbalance and Horizontal fiscal imbalance. Suggestions in the long 
term; Including the following to expand the tax base and in the short term; Including the following to     
developmental imbalance targeting for the poor and income equality.Have a suggestion for the long-term 
plan is to expand the tax base, that is, the local property tax to support local governments with revenue 
increases in Chiang Mai Province, and suggestions for the short-term plan is to solve the problem of fiscal 
gap or inequality in terms of income.  By calculating the fiscal gap indicates poverty, which is a method 
that enhances the space budget is sufficiently poor that is lower than the median income forecast from 
simulation in situation by targeting for the poor.

Keywords
  Inequality,  Local Government  Finance Management,  Local Government Organization,  
Chiang Mai Province

บทนํา
  ความเหล่ือมล้ําในสังคมไทยถูกฝงรากลกึมาอยางยาวนานซ่ึงสงผลตอคุณภาพชวีติของประชาชนในลักษณะ
ที่มีสาเหตุมาจาก วิกฤติปญหาเชิงซอน (Current  Compounding  Crisis) อันไดแก ประการแรก ความเหลื่อมลํ้า
ตามธรรมชาต ิคอื สาเหตุทีท่าํใหคนเรามีความแตกตางกนั เชน สตปิญญา รปูรางลักษณะทางกายภาพ ประการทีส่อง 
ความเหลื่อมลํ้าท่ีเกิดจากการกระทําของผูอื่น ถือเปนความเหลื่อมลํ้าในลักษณะปจจัยเสริมท่ีทําใหเกิดภาวะการ

พึ่งพา ภาวะการเอาเปรียบดวยการกดข่ีขมเหงผูอื่น หรือ ลักษณะการปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน และประการสุดทาย 
ความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดจากความรูสึกถูกเปรียบเทียบ เปนความเหล่ือมล้ําในเชิงโครงสราง ความเหลื่อมล้ําทางการ
กระจายทรัพยากร หรือ ความเหล่ือมลํ้าทางโอกาส ซึ่งความเหล่ือมลํ้าท้ังสามประการนั้น ตางเช่ือมโยงและสงผล      
ซึ่งกันและกัน
  ในปจจุบันประเทศไทยไดใชรูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถิ่น ซึ่งเปนผลมา
จากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2543 ตามลําดับ รัฐจําเปน
ตองกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถพ่ึงตนเองไดโดยการตัดสินใจของทองถ่ินและสงเสริม
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐโดยพัฒนาเศรษฐกิจ        
ของทองถิ่นตนเอง และปรับปรุงระบบการบริหารรายไดทองถิ่นโดยพยายามลดการพ่ึงพาเงินจากรัฐ  ทั้งน้ีเพ่ือให    
เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  มาตรา 73 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
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มาตรา 66 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (2537) มาตรา 74-82 เพื่อใช
ในการกําหนดการจัดสรรงบประมาณใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  เทศบาล  และองคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.)  ตามลําดับ ภายใตหลักการใหความสําคัญกับหลักการของความมีประสิทธิภาพโดยอาศัยแนวคิดที่
วา  การเงินตองเปนไปตามภารกิจ  รายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมควรที่จะอยูบนฐานของการเปนปจจัย
การผลติ หรอืเปนการจดัเกบ็ทีท่าํใหเกดิการบดิเบือนของการใชทรพัยากรในระบบเศรษฐกจิ ทีอ่าจกลาวไดวา อาํนาจ
การหารายไดควรท่ีจะกําหนดใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดใหไดรับการจัดสรรมากท่ีสุด       
(สกนธ วรัญูวัฒนา, 2553, 10-13) ดังน้ัน การบริหารงานคลังสวนทองถ่ิน จึงถือเปนเครื่องมือท่ีมีความสําคัญ     
อยางมาก ซึ่งการบริหารงานคลังสวนทองถ่ินใหมีศักยภาพไดนั้น จําเปนตองใหความสําคัญกับการลดภาวะ             
ความเหล่ือมล้ําท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือไมใหสงผลกระทบกลายเปนปญหาตอการบริหารจัดการโดยภาพรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  โดยในผลการวิจัยเรื่องความเหลื่อมลํ้าทางการคลังทองถิ่นและแนวทางการปฏิรูปเงินอุดหนุน
ของ  ดิเรก  ปทมสิริวัฒน  พิชิต รัชตพิบุลภพ ดารุณี  มแกว และ พิชิตชัย  กิ่งพวง (2557, 20) ซึ่งสอดคลองกับขอมูล
ของ  Boadway & Shah (2007) ในการจําแนกความเลื่อมลํ้าเปน 2 ระดับ คือ ระดับแรก ความเหลื่อมลํ้าแนวตั้ง 
หมายถึง ความแตกตางทางการคลังระหวางรัฐบาลและหนวยงานทองถ่ินซ่ึงเก่ียวของกับปญหาดานการจัดสรร        
รายไดไมสมดุลกับดานการจัดสรรรายจาย ซึ่งสะทอนในคํากลาวของคนทองถิ่นท่ีระบุวา “ไดรับภารกิจถายโอน          
แตวา  เงินไมตามมา”   ระดับท่ีสอง คอื ความเหลือ่มล้ําตามแนวนอน หมายถึง ความแตกตางทางการคลงัขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประเภทเดียวกันที่มีสภาพคลายคลึงกัน เชน เทศบาล หรือ อบต. ในภาคเหนือ ซึ่งจะเห็นไดวา 
การจดัสรรงบประมาณทีเ่กดิขึน้มคีวามแตกตางกนั เนือ่งจากสาเหตกุารกระจกุตวัของเศรษฐกจิทาํให ฐานภาษทีองถ่ิน
และภาษีที่จัดสรรแตกตางกันอยางมาก  
  ในบทความนี้ ผูเขียนไดศึกษาบริบทพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีขนาดของพ้ืนท่ีใหญเปนลําดับแรกของ         
ภาคเหนือครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร  1,611,413 คน นับเปนลําดับ 5             
ของประเทศ อีกทั้ง หากจะตองทําการวิเคราะหเพื่อหาความเหลื่อมลํ้าทางการคลัง  จําเปนตองหาจังหวัดที่มีจํานวน
ของเทศบาลตําบล และ อบต. ที่มีสัดสวนใกลเคียงกัน เพื่อการเปรียบเทียบจะไดไมมีความโนมเอียง  รวมถงึควรเปน
พื้นท่ีที่มีแนวโนมของรายไดที่เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  เมื่อพิจารณาจากขอจํากัดในการใชเพ่ือการหาความเหลื่อมลํ้า
ทางการคลัง จึงพบวา จังหวัดเชียงใหม เปนจังหวัดท่ีสามารถใชเพ่ือการวิเคราะหขอมูลดังกลาวไดอยางเหมาะสม 
และมีความเปนรูปธรรม  โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินของจังหวัดเชียงใหม  ประกอบไปดวย อบจ.  จํานวน 1 แหง 
เทศบาลนคร จาํนวน 1 แหง เทศบาลเมอืง จาํนวน 4 แหง เทศบาลตําบล  จาํนวน 115 แหง และ อบต. จาํนวน 90 แหง 
ซึ่งผูเขียนไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดยสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม  จากนั้นจึงนําขอมูลจากสถิติ       
ดานการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหมระหวางปงบประมาณ 2553-2557 รวมเปนระยะเวลา 
5 ป  มาวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ โดยใชเครื่องมือคํานวณดัชนีชี้วัดความเหลื่อมลํ้า ไดแก คาสัมประสิทธิ์จีนี        
(Gini Coefficient) การประมวลผลขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพวิเตอร เพ่ือกําหนดเสนลอเรนซ  (Lorenz Curve) 
และการหาคาดัชนีไทล (Theil  Index)  (เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม, 2552, 729-731) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชกัน       
อยางแพรหลายในปจจบุนั และคนหาขอมูลทางวิชาการ เพือ่เสนอแนะแนวทางในการกาํหนดขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะไดมีการนําเสนอแนะเชิงนโยบายของการศึกษา                         
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การลดความเหล่ือมล้ําทางการคลังในระดับประเทศมาใชเปนแนวทางเพื่อประกอบการหาแนวทางที่เหมาะสม          
กับบริบทพื้นที่ และสภาพสังคมของประเทศดวย

ขอมูลพื้นฐานทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม
  จากการท่ีผูเขียนเก็บรวบรวมขอมูลทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม       
โดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากขอมูลปฐมภูมิของสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหมในสวนของรายไดและรายจาย    
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จากนั้นจึงนําขอมูลมาสรางเปนแผนภูมิ เพื่อแสดงการเปรียบเทียบรายไดในแตละ
ประเภท และใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการประมวลผลในการสรางเสนลอเรนซ เพื่อเปรียบเทียบขอมูลใหเห็น            
ความชัดเจนในดานความเหล่ือมลํ้าทั้งในแนวต้ังและแนวนอน   โดยเม่ือวิเคราะหรายไดรวมขององคกรปกครอง    
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม พบวา มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  โดยมี รายไดรวม 9,737,781,956 บาท 
10,862,437,034 บาท 12,210,223,920 บาท 10,322,406,534 บาท และ13,258,949,233 บาท ตามลําดับ               
เมื่อพิจารณาในปงบประมาณ 2553  2554  2555  2556  และ 2557   จะเห็นวาอัตรารายไดรวมในปงบประมาณ 
2556 มีอัตราตํ่าที่สุด  เมื่อทําการแยกประเภทของรายไดจะเห็นวา รายไดจัดเก็บเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีอัตราตํ่าที่สุด  แตมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง   ในดานรายไดที่รัฐจัดสรรใหมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น แตวาใน
ปงบประมาณ 2557 มีอัตราลดลงเล็กนอย   สวนดานรายไดจากเงินอุดหนุนทั่วไปมีอัตราท่ีคอนขางใกลเคียงกัน        
ในทกุปงบประมาณ  ทัง้นี ้ในสวนเงนิอดุหนนุเฉพาะกจินัน้ มอีตัราเพิม่ขึน้ในทกุปงบประมาณ รายละเอยีดดงัแผนภมูทิี ่1
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แผนภูมทิี ่1: แสดงรายไดแตละประเภทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจงัหวดัเชียงใหม  ปงบประมาณ  2553-2557
ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดใหม, 2557
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      แผนภูมิที่ 2: สถิติรายไดจัดเก็บเองของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเชียงใหม
      ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดใหม 2557
  
  จากขอมลูรายไดดานการจดัเก็บรายไดเองของเทศบาลตาํบล และ อบต. จะเหน็ไดวาคอนขาง มคีวามแตกตางกัน
มากอยางเหน็ไดชดั โดยมคีวามตางกนัถงึ 300 บาทตอหวัในชวงปงบประมาณ 2553  และมคีวามตางกนักวา 500 บาท
ตอหัวในชวงปงบประมาณ 2557  ซึ่งสงผลทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้าอยางมากในดานรายไดในการจัดเก็บเอง               
ซึ่งสงผลในการบริหารจัดการงบประมาณในแตละพ้ืนท่ีมีความแตกตางกันอยางมาก และจากขอมูลในหลายปที่   
ผานมา รายไดในการจัดเก็บเองของเทศบาลตําบลกลับมีแนวโนมท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  ในขณะท่ีรายไดในการ           
จัดเก็บเองของ อบต. กลับมีแนวโนมลดลง 

  อยางไรกต็าม เมือ่พจิารณาในสวนของดานรายจายงบกลาง จากผลการศกึษาในชวงปงบประมาณ 2553-2557  
จะเห็นวา รายจายงบกลางมีความเหลื่อมลํ้ากันคอนขางสูงตลอด 5 ปที่ผานมาทั้งในสวนของรายจายงบกลาง และ
รายจายประจํา แสดงดังแผนภูมิที่ 3 - 4

  เมื่อพิจารณาเฉพาะในสวนของการจัดเก็บรายไดที่ทําการเปรียบเทียบระหวางเทศบาล กับ อบต.                       
พบขอสังเกต  แผนภูมิที่ 2 
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แผนภมูทิี ่3: สถิตริายจายงบกลางของเทศบาลตาํบลและ อบต.ในจังหวดัเชียงใหม
ทีม่า: สาํนกังานสถิตจิงัหวดัเชยีงใหม, 2557

                      แผนภมูทิี ่4: สถิตริายจายประจําของเทศบาลตําบล และ อบต. ในจังหวดัเชียงใหม
                      ทีม่า: สาํนกังานสถติจิงัหวดัเชยีงใหม, 2557
 
  จากแผนภูมิที่ 3 เทศบาลตําบลมีอัตรารายจายงบกลาง มากกวา อบต.ซึ่งมีความตางถึง 200 บาทตอหัว            
ซึ่งเกิดความเหล่ือมล้ําดานรายจายอยางมากเน่ืองจากชุมชนเมืองมีความตองการสูงกวาชนบทจึงมีอัตรารายจาย      
ทีส่งูกวาอบต. และดวยเหตุผลท่ีวารายได ของเทศบาลตําบลมีสูงกวา อบต. จงึเปนเหตุใหอตัรารายจายของเทศบาล
ตําบลมีสูงกวา อบต. ในขณะที่ดานรายจายประจํา จากภาพที่ 4 พบวา ในชวงปงบประมาณ  2553-2557 จะเห็นวา 

่ ้ ่
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  จากผลการศึกษาในระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตปงบประมาณ 2553 - 2557  พบวา คาสัมประสิทธิ์จีนี  (Gini 
Coefficient) มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยรวมพบวา สัมประสิทธิ์จีนี มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.61  และ ดัชนีแบบ

ไทลนั้นมีอัตราที่สูงอยางมาก แมในชวงปงบประมาณ 2555 - 2556  จะมีอัตราลดลงแตในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ดัชนีแบบไทลกลับพุงขึ้นสูงที่สุดในรอบ 5 ปที่ผานมา โดยจากผลการศึกษาดัชนีแบบไทลมีอัตรา เฉล่ียกวา 1.65       
ในสวนความเหลื่อมลํ้ารองลงมา คือ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์จีนี เฉลี่ยเทากับ 0.51 ซึ่งถือวามีอัตรา
ที่สูงและดัชนีแบบไทลเฉลี่ยเทากับ 0.20  ลําดับตอมาพบความเหลื่อมลํ้าของเงินอุดหนุนทั่วไปตอหัว และเงินที่รัฐ
จัดสรรตอหัว โดยมี สัมประสิทธิ์จีนี เฉลี่ยเทากับ 0.25 และ 0.22 ตามลําดับ และ ดัชนีแบบไทลเฉลี่ยเทากับ 0.14 
และ 0.11  ตามลําดับ ซึ่งหมายถึงมีการกระจายรายไดดานเงินอุดหนุนทั่วไปตอหัวและเงินที่รัฐจัดสรรตอหัวมี          
การกระจายรายไดคอนขางดี โดยจากสถิติรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ 2553 - 2557       
ซึ่งสามารถนําขอมูลมาแสดงเชิงประจักษโดยการใชเสนลอเรนซแสดง เปนรูปภาพแกนต้ัง หมายถึงสัดสวนรายได  
และแกนนอน หมายถงึ สดัสวนประชากรซึง่ตามหลกัอดุมคติ รายไดจะเทาเทียมกันเม่ือเปนเสนทะแยงมุมหรือ 45 องศา 
แตในสภาพความเปนจริงมีการกระจุกตัว ของรายไดทําใหเกิดเสนโคง ดังแผนภูมิที่ 5

  จากแผนภูมิที่ 3 เทศบาลตําบลมีอัตรารายจายงบกลาง มากกวา อบต.ซึ่งมีความตางถึง 200 บาทตอหัว            
ซึ่งเกิดความเหล่ือมล้ําดานรายจายอยางมากเน่ืองจากชุมชนเมืองมีความตองการสูงกวาชนบทจึงมีอัตรารายจาย      
ทีส่งูกวาอบต. และดวยเหตุผลท่ีวารายได ของเทศบาลตําบลมีสูงกวา อบต. จงึเปนเหตุใหอตัรารายจายของเทศบาล
ตําบลมีสูงกวา อบต. ในขณะที่ดานรายจายประจํา จากแผนภูมิที่ 4 พบวา ในชวงปงบประมาณ  2553-2557 จะเห็น
วา รายจายประจํามีความเหลื่อมลํ้ากันคอนขางสูงตลอด 5  ปที่ผานมา โดยเทศบาลตําบลมีอัตรารายจาย มากกวา 
อบต.ซึ่งมีความตางถึง 900 บาทตอหัว ซึ่งเกิดความเหลื่อมลํ้าดานรายจายอยางมาก  เนื่องจากเทศบาลตําบลเปน              
หนวยงานในระดับสูงกวา อบต. จึงอาจเปนเหตุผลท่ีทําใหรายจายประจําของเทศบาลตําบล จึงมีอัตราท่ีสูงกวา          
ทั้งดานเงินเดือนและอุปกรณตางๆ

ดัชนีวัดความเหลื่อมลํ้าดานรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม 
  ภาพสะทอนจากมุมอื่น: ความเหลื่อมลํ้าทางการคลังในแนวตั้ง
  การพิจารณาในสวนของเทศบาลตําบล  อบต. และ อบจ. ในเขตจังหวัดเชียงใหม พบวา ความเหลื่อมลํ้า
ทางการคลังในแนวตั้ง ซ่ึงเปนความเหลื่อมลํ้าจากภาพสะทอนมุมอื่นที่แสดงภาพความแตกตางในระดับเทศบาล
ตําบลและ อบต. โดยการคํานวนคาสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) ซึ่งมีคาระหวาง 0-1 โดย 0 = เทาเทียม 1=         
ไมเทาเทียมกันอยางที่สุด โดยคา 0.0 - 0.3 หมายถึง มีการกระจายรายไดไดดี หรือคอนขางดี  คาดัชนี 0.4 - 0.5 
หมายถึง เกิดความเหลื่อมลํ้า และคาดัชนีเกินกวา 0.5 ถือวา เกิดความเหลื่อมลํ้ามาก และการศึกษาดัชนีแบบไทล 
(Theil  Entropy Index) ที่สามารถบอกไดถึงความไมเทาเทียม ของทุกคนในกลุม และแตละกลุม โดยดัชนีแบบไทล
นั้น ไมมีคามาตรฐานที่แนนอนยิ่งคาสูง แสดงถึง ความไมเทาเทียมกันสูง แตหากไมมีความไมเทาเทียมกันเลย =0 
ซึ่งจากการวิเคราะหดัชนีทั้ง 2 แบบ ทั้งนี้ ไดนําขอมูลของสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม ในชวงปงบประมาณ 2553 
– 2557 นั้น มาดําเนินการโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป Stata ประมวลผลไดยืนยันวาการจัดเก็บรายไดเองตอหัว       
มีความเหลื่อมลํ้าสูงที่สุด แสดงผลโดยนําเสนอในรูปเสนลอเรนซ
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แผนภูมิที่ 5:  เสนลอเรนซแสดงรายไดเทศบาล และอบต. จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ  2553-2557
หมายเหตุ 1 :  caprevtot = รายไดรวมตอหัว  caprevown = รายไดจัดเก็บเองตอหัว
      caprevshare = รายไดรัฐจัดสรรใหตอหัว  caprevgrant = รายไดเงินอุดหนุนทั่วไป
    และ caprevspecgrant = รายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หมายเหตุ 2 :  ผูเขียนดําเนินการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการสรางเสนลอเรนซ

สะทอนจากมุมเดียวกัน: ความเหลื่อมลํ้าทางการคลังในแนวนอน
  ดชันวีดัความเหล่ือมล้ําดานรายไดของเทศบาลตาํบลในจังหวัดเชียงใหมไดแสดงถงึ ความเหลือ่มล้ําทางการ
คลังในแนวนอน ซึ่งเปนความเหลื่อมลํ้าที่เปนภาพสะทอนจากมุมเดียวกัน คือ การพิจารณาในระดับเทศบาลตําบล   
พบวา การจดัเกบ็รายไดเองตอหัว มคีวามเหลือ่มล้ําสูงท่ีสดุ จากผลการศึกษาในระยะเวลา 5 ป นบัต้ังแตปงบประมาณ 
2553-2557 ทั้งนี้ ไดนําขอมูลของสํานักงานสถิติจังหวัด ในชวงป พ.ศ. 2553 – 2557 นั้น มาดําเนินการโดยการใช
โปรแกรมสาํเร็จรปู Stata  เพือ่ประมวลผล พบวา คาสมัประสทิธิจ์นี ีมแีนวโนมคงทีใ่นระดบัสงู โดยรวมแลวดชันจีนีี 
เฉลี่ยเทากับ 0.57 และ ดัชนีแบบไทลนั้น  มีอัตราที่สูงอยางมากในป งบประมาณ 2556  โดยในปงบประมาณ           
2557 ลดลงอยางมาก โดยผลการศึกษาดัชนีแบบไทล มีอัตราเฉลี่ยกวา 1.14  ลําดับตอมา คือ ความเหลื่อมล้ํา          
ดานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์จีนี เฉลี่ยเทากับ 0.52 ซึ่งถือวามีอัตราที่สูง และดัชนีแบบไทลเฉลี่ย
เทากับ 0.20 และลําดับสาม คือ ความเหลื่อมลํ้าดานเงินอุดหนุนท่ัวไปตอหัว และเงินท่ีรัฐจัดสรรตอหัวโดยมี
สัมประสิทธิ์จีนี เฉลี่ยเทากับ 0.28 และ 0.21 ตามลําดับ และ ดัชนีแบบไทลดัชนีสลับกัน คือ รายไดที่รัฐจัดสรร             
มีคาดัชนีเฉลี่ยมากกวาเงินอุดหนุนทั่วไปเฉลี่ยเทากับ 0.19 และ 0.11 ตามลําดับ ซึ่งหมายถึงมีการกระจาย รายได
ดานเงินอุดหนุนทั่วไปตอหัวและเงินที่รัฐจัดสรรตอหัวมีการกระจาย รายไดคอนขางดี โดยจากขอมูลสถิติรายได
เทศบาลในจังหวัดเชียงใหมปงบประมาณ  2553-2557 ผูศึกษาสามารถนําขอมูล มาแสดงเชิงประจักษโดยการ          
ใชเสนลอเรนซแสดงเปนรูปภาพไดดังแผนภูมิที่ 6
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   แผนภูมิที่ 6:  เสนลอเรนซแสดงรายไดเทศบาลตําบลจังหวัดเชียง  ใหมปงบประมาณ 2553-2557
   หมายเหตุ : ผูเขียนดําเนินการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการสรางเสนลอเรนซ
 

  ดัชนีวัดความเหลื่อมล้ําดานรายไดของ อบต.ในจังหวัดเชียงใหม ไดแสดงถึง ความเหล่ือมล้ําทางการคลัง          
ในแนวนอน ซึง่เปนความเหลือ่มลํา้ในระดบั อบต. เอง โดยการใชโปรแกรม สาํเรจ็รปู Stata ประมวลผลไดยนืยนัวาการ
จดัเก็บรายไดเองตอหัวมีความเหลือ่มล้ําสูงท่ีสดุ จากผล การศึกษาในระยะเวลา 5 ป นบัต้ังแตปงบประมาณ 2553 - 2557 
สมัประสิทธ์ิจนี ีมแีนวโนมคงทีใ่นระดับสูง โดยรวมแลว สมัประสิทธ์ิจนี ี เฉลีย่เทากับ 0.48  และดัชนีแบบไทลนัน้ มอีตัรา
ทีส่งูอยางมากในปงบประมาณ  2556-2557 ลดลงอยางมาก โดยผลการศกึษาดชันแีบบไทลมอีตัราเฉลีย่กวา  1.01 
ลาํดบัรองลงมา คอื ความเหลือ่มลํา้ดานเงินอดุหนนุเฉพาะกจิซึง่มีคาสมัประสทิธิจ์นี ีเฉลีย่เทากบั 0.47 ซึง่ถอืวามอีตัรา
ทีส่งู และดัชนีแบบไทลเฉลีย่เทากับ 0.21 และลําดับตอมา คอื ความเหลือ่มล้ําดานเงินท่ีรฐัจัดสรรตอหัว และเงินอุดหนนุ
ทัว่ไปตอหวั โดยมีสมัประสทิธิจ์นี ี เฉลีย่เทากบั 0.21 และ 0.18 ตามลาํดบั และ ดชันแีบบไทลดชันเีฉลีย่เทากบั 0.06   
และ 0.09 ตามลําดับ ซึ่งหมายถึง มีการกระจายรายไดดานเงินที่รัฐจัดสรรตอหัวและเงินอุดหนุนทั่วไปตอหัวและ                 
มกีารกระจายรายไดคอนขางดี โดยจากขอมลูสถติริายไดเทศบาลในจังหวัดเชยีงใหมปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557  
สามารถนาํขอมลูมาแสดงเชงิประจกัษโดยการใชเสนลอเรนซแสดง ดงัแผนภูมท่ีิ 7
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    แผนภูมิที่ 7: เสนลอเรนซแสดงรายได  อบต.จังหวัดเชียงใหม  ปงบประมาณ 2553 - 2557
    หมายเหตุ: ผูเขียนดําเนินการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการสรางเสนลอเรนซ

ดัชนีวัดความเหลื่อมลํ้าดานรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  ภาพสะทอนจากมุมอื่น: ความเหลื่อมลํ้าทางการคลังในแนวตั้ง
  ในสวนของดัชนีวัดความเหลื่อมลํ้าดานรายจายของเทศบาลตําบลและ อบต.จังหวัดเชียงใหม ในชวงระยะ
เวลาตัง้แตปงบประมาณ  2553-2557 ไดแสดงถงึความเหล่ือมลํา้ทางการคลงั ทีเ่กดิขึน้ในแนวตัง้ ซึง่เปนความเหล่ือมลํา้      
จากภาพสะทอนในมุมอ่ืนท่ีสะทอนจากองคกรที่แตกตางกันในระดับเทศบาลตําบลและ อบต. โดยการคํานวน
สัมประสิทธิ์จีนี Gini Coefficient พบวา รายจายงบกลางตอหัวมีความเหลื่อมลํ้าสูงที่สุด จากผลการศึกษาในระยะ 
เวลายอนหลัง 5 ป สมัประสทิธิจ์นี ี  มชีวงการเปล่ียนแปลงระหวาง 0.3-0.5 สลบัปกนั แตโดยรวมแลวสมัประสทิธิจ์นีี        
ยังคงมีความเหลื่อมลํ้า โดยรวมเฉล่ียเทากับ 0.44 และดัชนีแบบไทลนั้นมีอัตราท่ีสูงอยางมากในปงบประมาณ        

2555 และปงบประมาณ 2557 สวนปอื่นๆ อยูในอัตราที่ตํ่าโดยผลการศึกษาดัชนีแบบไทล มีอัตราเฉลี่ยเทากับ 0.47  
ความเหลื่อมลํ้าลําดับรองลงมา คือ รายจายลงทุนตอหัว ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์จีนี เฉลี่ยเทากับ 0.43 ที่แสดงวา               
เกิดความเหลื่อมลํ้า และดัชนีแบบไทลเฉลี่ยเทากับ 0.37 ลําดับตอมา คือ ความเหลื่อมลํ้าของรายจายประจําตอหัว 
โดยมีสัมประสิทธิ์จีนี เฉลี่ยเทากับ 0.23 และ ดัชนีแบบไทล 0.13 ซึ่งหมายถึง รายจายดานรายจายประจําตอหัวมี
การกระจายรายจายคอนขางด ีโดยจากขอมลูสถติริายจายของเทศบาลในจงัหวดัเชยีงใหมปงบประมาณ 2553-2557  
สามารถนําขอมูลมาแสดงเชิงประจักษโดยการใชเสนลอเรนซ โดยแกนตั้ง หมายถึง สัดสวนรายจาย   และแกนนอน 
หมายถึง สัดสวนประชากรซึ่งตามหลักอุดมคติรายจายจะเทาเทียมกันเมื่อเปนเสนทะแยง หรือ 45 องศา  แตใน    
สภาพความเปนจริงแลวจะเห็นไดวามีการกระจุกตัวของรายจายทําใหเกิดเสนโคง ซึ่งสามารถแสดง ดังแผนภูมิที่ 8
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  แผนภูมิที่ 8 :  เสนลอเรนซแสดงรายจายเทศบาลและอบต.จังหวัดเชียงใหม  ปงบประมาณ  2553-2557
  หมายเหตุ 1 :  capexptot = รายจายรวมตอหัว  capexpfed = รายจายงบกลางตอหัว และ  
      capexreg = รายจายประจําตอหัว
  หมายเหตุ 2 :  ผูเขียนดําเนินการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการสรางเสนลอเรนซ
  

สะทอนจากมุมเดียวกัน: ความเหลื่อมลํ้าทางการคลังในแนวนอน
  ดชันีวดัความเหลือ่มลํา้ดานรายจายของเทศบาลตําบลจังหวดัเชยีงใหมในชวงระยะเวลาตัง้แตปงบประมาณ  
2553-2557 ไดแสดงถึง ความเหลื่อมล้ําทางการคลังที่เกิดขึ้นใน แนวนอนซึ่งเปนความเหล่ือมล้ําในระดับเทศบาล
ตําบลเองโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลยืนยันวา รายจายลงทุนมีความเหลื่อมลํ้าสูงท่ีสุด  จาก                        
ผลการศกึษาในระยะเวลายอนหลงั 5 ป สมัประสทิธิจ์นี ีมชีวงการเปล่ียนแปลงระหวาง 0.3-0.4 สลบัป แตโดยรวมแลว
สัมประสิทธิ์จีนี ยังคงมีความเหลื่อมลํ้า โดยรวมแลวสัมประสิทธิ์จีนี เฉลี่ยเทากับ 0.43 และดัชนีแบบไทลนั้นมีอัตรา
ที่สูงอยางมากในปงบประมาณ 2555 และปงบประมาณ 2557 สวนปอื่นๆ  อยูในอัตราที่ตํ่า โดยผลการศึกษาดัชนี
แบบไทลมีอัตราเฉลี่ย เทากับ 0.41 ลําดับสอง คือ ความเหลื่อมลํ้าดานรายจายลงทุนตอหัว ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์จีนี 
เฉล่ียเทากับ 0.43 ที่แสดงวา เกิดความเหล่ือมล้ํา และดัชนีแบบไทลเฉล่ียเทากับ 0.43 ซึ่งมากกวาดัชนีแแบไทล       
ของ รายจายลงทุน และลําดับสาม คือ ความเหลื่อมลํ้าดานรายจายประจําตอหัว โดยมีสัมประสิทธิ์จีนี เฉลี่ยเทากับ 
0.25 และ ดัชนีแบบไทล 0.15 ซึ่งหมายถึงรายจายดานรายจายประจําตอหัวมีการกระจายรายจายคอนขางดี              
โดยจากขอมูลสถิติรายจายของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหมปงบประมาณ 2553-2557  สามารถนําขอมูลมาแสดง
เชิงประจักษ โดยการใชเสนลอเรนซแสดงดังแผนภูมิที่ 9
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   แผนภูมิที่ 9: เสนลอเรนซแสดงรายจายเทศบาล จังหวัดเชียงใหม  ปงบประมาณ 2553-2557
   หมายเหตุ : ผูเขียนดําเนินการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการสรางเสนลอเรนซ

  ดชันวีดัความเหล่ือมล้ําดานรายจายของ อบต. ในเขตจงัหวัดเชียงใหม ในชวงระยะเวลา ตัง้แต ปงบประมาณ 
2553 - 2557 ไดแสดงถึงความเหลื่อมลํ้าทางการคลังที่เกิดขึ้นในแนวนอน ซึ่งเปนความเหลื่อมลํ้าในระดับ อบต. เอง 
โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป Stata ประมวลผลยืนยันวา รายจายลงทุนมีความเหลื่อมลํ้าสูงที่สุด จากผลการศึกษา
ในระยะ เวลายอนหลัง 5 ป สัมประสิทธิ์จีนี มีชวงการเปลี่ยนแปลงระหวาง 0.3-0.4 แตโดยรวมแลวสัมประสิทธิ์จีนี 
ยงัคงมคีวามเหลือ่มลํา้โดยรวมเฉลีย่ เทากับ 0.42 และโดยผลการศกึษาดชันีแบบไทลมอีตัราเฉลีย่เทากับ 0.31 ลาํดับ
สองคือ ดานรายจายงบกลาง ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์จีนี เฉลี่ยเทากับ 0.41 ที่แสดง วาเกิดความเหลื่อมลํ้า ซึ่งคอนขาง
ใกลเคียงกับ รายจายลงทุน และดัชนีแบบไทลเฉลี่ยเทากับ 0.40 ซึ่ง มากกวาดัชนีแบบไทลของรายจายลงทุน  และ
ลาํดบัสาม คอื ดานรายจายประจาํตอหวั โดยมสีมัประสทิธิจ์นี ีเฉลีย่เทากบั 0.16 และ ดชันแีบบไทล 0.05 ซึง่หมายถงึ
รายจายดานรายจายประจําตอหัวมีการกระจายรายจายคอนขางดีมาก โดยจากขอมูลสถิติรายจายของเทศบาล        
ในจังหวัดเชียงใหมปงบประมาณ   2553-2557  สามารถนําขอมูลมาแสดงเชิงประจักษ โดยการใชเสนลอเรนซแสดง
ดังแผนภูมิที่ 10
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   แผนภูมิที่ 10:  เสนลอเรนซแสดงรายจายของอบต.จังหวัดเชียงใหม  ปงบประมาณ 2553-2557
   หมายเหตุ : ผูเขียนดําเนินการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการสรางเสนลอเรนซ

สรุป
  แนวทางเพื่อการกําหนดนโยบายการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม เพื่อให สามารถ
ลดชองวางทางการคลังและลดความเหล่ือมลํ้าท่ีเกิดข้ึนโดยสามารถแบงเปน 2 ขอ โดยขอเสนอแนะแรก จะเปน       
ขอเสนอแนะสาํหรบัการวางแผนในระยะยาว และขอเสนอแนะทีส่อง จะเปนขอเสนอแนะสาํหรบัการวางแผนในระยะส้ัน
ภายใน 1 - 3 ป ซึ่งสามารถอธิบายได ดังนี้ 
  ขอเสนอแนะแรก   การขยายฐานภาษใีหทองถ่ินคือภาษทีรัพยสนิซ่ึงการจดัเก็บภาษทีรัพยทีด่นิ และสิง่ปลูก
สรางจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มรีายไดเพิม่ขึน้ ดวยเหตผุลวาประชาชนทีเ่ปนเจาของทีด่นิและทีอ่ยูอาศยั 
จะตองทําการเสียภาษีซึ่งจะสงผลใหฐานภาษีขยายกวางขึ้น การบริหารงานคลังของทองถิ่น จะสามารถจัดเก็บภาษี
ไดมากข้ึน ยอมสงผลดีตอคุณภาพชีวิตของประชาชน และยังเปนการลดความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึนอยูในปจจุบัน  และ
ถอืไดวาเปนการเพ่ิมอาํนาจและอสิระทางการคลงัใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ในการจดัเกบ็รายไดเอง  ซึง่จะทําให
การกระจายอํานาจสูทองถิ่นมีความเขมแข็งมากขึ้น และเมื่อพิจารณาในดานประชาชนในพ้ืนท่ีที่จะตองจายภาษี
โดยตรงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะเกดิการต่ืนตัวในการตรวจสอบการทํางานของหนวยงานทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน   
ในการตรวจสอบวา หนวยงานในทองถิ่นของตนเองนั้นไดนําเงินภาษีไปทําสิ่งใด มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และ
สอดรับกับความตองการของประชาชนในพื้นท่ีหรือไม  และในดานผูบริหารทองถิ่นเองยอมจะเกิดการตระหนักถึง
ความรับผิดชอบตอประชาชนมากขึ้นอีกดวย
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  ขอเสนอแนะทีส่อง  วธิกีารในการแกปญหาชองวางทางการคลงัหรอืความเหลือ่มลํา้ในดาน รายไดทีเ่กิดข้ึน
นั้น จะมีวิธีการคือการคํานวณชองวางทางการคลัง ที่บงบอกถึงความยากจน ซึ่งจะเปนวิธีการท่ีชวยเพ่ิมงบประมาณ
แกพื้นท่ียากจนที่อยูตํ่ากวาคามัธยฐานมาใชเพ่ือเปนขอมูลในการคํานวณ ตามการศึกษาของดิเรก ปทมสิริวัฒน   
พิชิต รัชตพิบุลภพ  ดารุณี พุมแกว และ พิชิตชัย  กิ่งพวง (2557, 139)  ที่เสนอสถานการณซิมูเลชั่น โดยอิงแนวคิด 
Targeting for the Poor และนโยบายลดชองวางทางการคลัง โดยการกําหนดคามัธยฐาน (Median Income)             
เปนรายไดขั้นตํ่าที่ทุกเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลควรจะไดรับ  ซึ่งผูเขียนบทความวิชาการไดนํามาประยุกต
ใชกับขอมูลในปงบประมาณ  2557 ในการคํานวณชองวางทางการคลัง พบวา ในสวนขององคการบริหารสวนตําบล
กวา 60 แหงมีรายไดรวมต่ํากวามาตรฐานโดยเฉล่ีย 733.94 บาทตอคน ควรมีการใหเงินอุดหนุนเพื่อปดชองวาง
ทางการคลัง โดยใช ชองวางทางการคลัง  x จํานวนประชากร พบวา ตองใชเงินอุดหนุนจํานวน  439.8 ลานบาท         
ในสวนของเทศบาลกวา 60 แหงมรีายไดรวมตํา่กวามาตรฐานโดยเฉล่ีย  667.03  บาทตอคน ควรมกีารใหเงินอดุหนนุเพ่ือ
ปดชองวางทางการคลงัโดยใช ชองวางทางการคลงั  x  จาํนวนประชากร  พบวา ตองใชเงินอดุหนนุจํานวน 300.8 ลานบาท
  ผลจากการที่ผูเขียนไดเก็บรวบรวมขอมูลในชวงปงบประมาณ 2553 – 2557 นั้น พบวา เมื่อรวมเงินอุดหนุน
ที่จะตองมีการปดชองวางทางการคลัง รวม 740.6 ลานบาท (ขอมูลปงบประมาณ 2557) และพบขอนาสังเกตใน   
หลายประการ โดยเฉพาะเมื่อไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับความเหล่ือมล้ําทางการคลังแลว เห็นควรท่ีจะตอง
มีการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของความพึงพอใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหมที่มีตอการ
ใหบริการสาธารณะ เพื่อหาขอมูลที่อาจยอนแยง หรือขอมูลที่สอดรับตอการอธิบายภาพความเหลื่อมล้ําได                
อยางชัดเจนเพิ่มมากขึ้น โดยใชยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม                      
เปนเกณฑมาตรฐานในการศึกษาในเชิงระเบียบวิธีวิจัยอันจะนําไปสูผลของการนําไปปฏิบัติในลักษณะที่สอดคลอง
ทั้งในมุมเดียวกันและจากมุมอื่น
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บทคัดยอ
  บทความนีม้วีตัถุประสงคเพ่ือศึกษาโลกทศันของชาวไทลือ้ทีส่ะทอนจากคําประสมทีม่คีาํวา หวั ในภาษาไทล้ือ 
จํานวน 106 คํา ตามแนวคิดสมมติฐานซาเพียร-วอรฟ ผลการศึกษาพบวา คําประสมที่มีคําวา หัว ในภาษาไทลื้อ 
สะทอนโลกทัศนของชาวไทลื้อ 3 ดาน ไดแก ดานแรก โลกทัศนดานความเช่ือ ศาสนา และประเพณี ชาวไทล้ือ                 
มีความเชื่อเร่ืองส่ิงเหนือธรรมชาติ ฤกษยาม และทิศ อีกทั้งยังปฏิบัติตามขอกําหนดในประเวณี 15 หรือประเพณี       
15 ประการ เพือ่เปนการสบืทอดพทุธศาสนาและประเพณี ดานทีส่อง โลกทศันดานชนชัน้และการปกครอง ชาวไทลือ้
แบงกลุมคนออกเปน 2 ชนชั้น คือ ชนช้ันปกครอง และชนช้ันถูกปกครอง นอกจากน้ียังมีการปกครองเปนระดับ         
จากหนวยที่มีขนาดใหญไปหาหนวยที่มีขนาดเล็ก คือ พันนา เมือง ตําบล และหมูบาน ตามลําดับ และดานที่สาม 
โลกทัศนดานวิถีชีวิต ประกอบดวย การตั้งถิ่นฐาน  การแตงกาย พืชทองถิ่น การคมนาคม และการประกอบอาชีพ
ของชาวไทลื้อ

คําสําคัญ
  โลกทัศน    ชาวไทลื้อ    คําประสม     หัว     ภาษาไทลื้อ

Abstract
  This article aims to study the worldview of Tai Lue people from 106 compound words containing 
the word, ‘head’ based on Sapir-Whorf Hypothesis. The results showed that    the compound words      
containing the word, ‘head’ in Tai Lue language reflected three perspectives of Tai Lue’s worldview. These 
were, firstly, the worldview of religious and culture. Tai Lue people believed in superstition, time and      
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directions. Also they followed   15 cultures in order to pass on Buddhism and its culture. Secondly, the 
worldview of people’s class and ruling, Tai Lue people divided them into two classes: ruler and ruled. 
Besides,  there was the level of classes ranging from the bigger to the smaller unit as panna, city, tambol 
and village, respectively. Thirdly, the worldview of ways of life it comprised of establishment, dressing, 
local plant, transportation and working.

Keywords
  Worldview,    Tai Lue People,    Compound Words,    Head,    Tai Lue Language

บทนํา
  ภาษาไทล้ือเปนภาษาตระกูลไทกลุมตะวันตกเฉียงใต ใชสื่อสารกันอยูในสิบสองพันนา มณฑล ยูนนาน 
ประเทศจีน รัฐฉานของประเทศพมา ภาคเหนือของประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทยในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําปาง ลําพูน แพร นาน และพะเยา
  ภาษาไทล้ือมีคําประสมเชนเดียวกับภาษาตระกูลไทอ่ืน ๆ ดังเห็นไดจากงานวิจัยเร่ือง คําประสมท่ีมีคําวา 
“หวั” ในภาษาไทลือ้ของ ศราวธุ หลอด ี(2556) ทีเ่กบ็รวบรวมขอมลูคาํประสมท่ีมคีาํวา หวั ในภาษา ไทลือ้จากเอกสาร
อักษรไทลื้อ ซึ่งเปนเอกสารจากสิบสองพันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน พบคําประสม  ที่มีคําวา หัว ในภาษาไทลื้อ 
จํานวน 106 คํา เมื่อพิจารณาคําประสมดังกลาวพบวา มีคําประสมที่มีคําวา หัว ในภาษาไทลื้อทั้งคํา หรือมีคําใด    
คําหน่ึงท่ีประกอบอยูในคําประสมท่ีมีคําวา หัว ในภาษาไทลื้อ สามารถสะทอนใหเห็นโลกทัศนของชาวไทลื้อได           
ดังตัวอยางตอไปนี้

  ตัวอยางที่ 1 
  “...จงึไดพรอมกันหางเคร่ืองดอกไมธปูเทียนตาง ๆ  เขาไปสมัมาคารวะดาํหวัเจาเมือง แลแหแหนแพนคําเจา
เมือง เขาพรรษา ออกพรรษา”
  ตัวอยางที่ 2 
  “ยามนั้นการศึกหากชินมาเครือเจาเมืองแชปดเอาขาหัวเถื่อนลงแถมกํ่าลังอยูไจ ๆ”

  จากตัวอยางที่ 1 คําประสม “ดําหัว” /dam4 ho:4/ สะทอนใหเห็นโลกทัศนดานประเพณีของชาวไทล้ือท่ีผู
มีอายุนอยแสดงความเคารพตอผูอาวุโสหรือผูมีพระคุณ ซึ่งการดําหัวของชาวไทล้ือนิยมทําในวันขึ้นปใหม วันเขา
พรรษา หรอืวนัออกพรรษา สาํหรบัตวัอยางที ่2 คาํวา “ขา” ทีป่ระกอบอยูในคาํประสม “ขาหวัเถือ่น” /xa:5 ho:4 thə:n6/ 
สะทอนใหเห็นโลกทัศนดานชนชั้นของชาวไทลื้อ กลาวคือ ชาวไทลื้อ   ถือวา ขา หรือชาวเขาทุกเผาเปนทาสรับใชหรือ
ขี้ขาที่ถูกปกครอง จึงเรียกกลุมคนเหลานี้วา ขา เชน ขากอ   ขามูเซอ เปนตน อนึ่ง ขา ไมไดเปนชื่อของกลุมคนใด     
โดยเฉพาะ หากเปนชื่อที่เรียกตามสถานภาพทางสังคม และใชเรียกกลุมคนไดหลายเผาที่ไมใชไทลื้อ
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  ตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวา คําประสมที่มีคําวา หัว ในภาษาไทลื้อทั้งคํา หรือคําใดคําหนึ่งที่ประกอบอยู
ในคาํประสมทีม่คีาํวา หวั ในภาษาไทล้ือ ถอืวาเปนภาษาทีส่ามารถสะทอนใหเหน็โลกทศันดานประเพณ ีและโลกทศัน
ดานชนชั้นของชาวไทลื้อไดอยางชัดเจน อีกทั้งทําใหทราบความคิด และการมองโลกรอบตัวของชาวไทลื้อไดอีกดวย
  การศึกษาโลกทศันเปนแนวทางท่ีจะชวยใหผูศกึษาเขาใจเกีย่วกบัความเชือ่ วฒันธรรม ประเพณี  การปกครอง 
วถิชีวีติ ตลอดจนเขาใจถึงคานิยมของกลุมคนท่ีศกึษา โดยสามารถศกึษาไดจากภาษา เน่ืองจากภาษาสามารถสะทอน
ใหเห็นความคิด และการมองโลกรอบตัวของกลุมคนน้ัน ๆ ได สอดคลองกับท่ีซาเพียรและวอรฟ (Sapir, 1949 & 
Whorf, 1956 อางถึงใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2522, 22-23) ไดกลาวถึงภาษาและการมองโลกไววา

    “…มนุษยตกอยูภายใตความเมตตากรุณาของภาษาที่ตนพูด ซึ่งไดกลายมาเปนสื่อการแสดงออก 
  ในสังคมของเขา ...ภาษาที่ชนแตละกลุมใชเปนประจํานั่นเองเปนผูสรางโลกที่แทจริงขึ้น โดยชนกลุมนั้น ๆ  
  ไมรูสกึตวั เราเหน็ เราไดยนิ และรบัรูประสบการณอืน่ ๆ อยางทีเ่ปนอยู เพราะภาษาทีช่มุชนเราใชอยูจนเปนนสิยั  
  กําหนดและเลือกตีความหมายของประสบการณเหลาน้ันใหเรา ...ความคิดของคนเรามักจะเปนไปตาม
  ความหมายของภาษา” 

  จากคํากลาวของซาเพียรและวอรฟทําใหเห็นวา โลกทัศนเปนสิ่งที่สามารถทําใหบุคคลในสังคมน้ัน ๆ             
มองเห็นตัวเขา และความสัมพันธของตัวเขากับโลกรอบตัวผานภาษา ดังน้ันเพ่ือท่ีจะไดทราบวา    ชาวไทล้ือมองโลก
รอบตัวเขาอยางไร ในบทความนีจ้งึไดนาํคําประสมท่ีมคีาํวา หวั ในภาษาไทลือ้ จากงานวิจยัของ ศราวุธ หลอดี (2556) 
มาเปนขอมูลในการสะทอนใหเห็นโลกทัศนของชาวไทลื้อที่ปรากฏผานคาํประสมที่มีคําวา หัว ในภาษาไทลื้อทั้งคํา 
หรือปรากฏผานคําใดคําหนึ่งที่ประกอบอยูในคําประสมที่มีคําวา หัว ในภาษาไทลื้อ
  หากกลาวถึงความสําคัญของคําวา หัว ที่ประกอบอยูในคําประสมขางตน อาจกลาวไดวา หัว ในท่ีนี้เปน
อวัยวะของมนุษย ทรงกลม มีผม ใชบรรจุสมอง อยูสวนตนหรือสวนบนสุดของรางกาย มีความสําคัญ เมื่อประกอบ
อยูในคําประสมทําใหมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาจมีความหมายเปนอวัยวะ   ความเปนหนวย พื้นท่ี  
หรือเวลา หรือผูนํา ความหมายเหลานี้เปนสวนหน่ึงที่สะทอนใหเห็นโลกทัศนของ ชาวไทล้ือดานตาง ๆ อีกทั้งคํา             
ที่ประกอบอยูในคําประสมคําอื่นก็สามารถสะทอนโลกทัศนของชาวไทลื้อไดดวยเชนกัน

  การศึกษาโลกทัศนของชาวไทลื้อท่ีสะทอนจากคําประสมที่มีคําวา หัว ในภาษาไทลื้อ จํานวน  106 คํา         
ตามแนวคิดสมมติฐานซาเพียร-วอรฟ (Sapir-Whorf Hypothesis) ในคร้ังนี้ ผูเขียนไดสังเคราะหขอมูลจาก                    
การสัมภาษณโลกทัศนชาวไทลื้อท่ีอพยพมาอยูที่บานหยวน บานธาตุสบแวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และ     
บานลวงใต อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สามารถสะทอนโลกทัศนของชาวไทลื้อ  3 ดาน ไดแก ดานแรก        
โลกทัศนดานความเชื่อ ศาสนา และประเพณี ดานที่สอง โลกทัศนดานชนชั้นและ การปกครอง และดานที่สาม          
โลกทัศนดานวิถีชีวิต ตามลําดับ ดังนี้
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โลกทัศนดานความเชื่อ ศาสนา และประเพณี 
  คาํประสมท่ีมคีาํวา หวั ในภาษาไทลือ้ สะทอนโลกทศันดานความเชือ่ ศาสนา และประเพณีของชาวไทล้ือ ดงันี้
  1. โลกทัศนดานความเชื่อ 
   โลกทศันดานความเชือ่ของชาวไทลือ้ ประกอบดวย ความเชือ่เรือ่งสิง่เหนอืธรรมชาต ิความเชือ่เรือ่งฤกษยาม 
และความเชื่อเรื่องทิศ ดังรายละเอียดตอไปนี้
   1.1 ความเช่ือเรือ่งสิง่เหนอืธรรมชาติ กลุมชาตพินัธุไททัง้ท่ีอาศยัอยูนอกประเทศไทยและในประเทศไทย
มีความเชื่อเรื่องผี เชนเดียวกับชาวไทลื้อท่ีเชื่อวาผีเปนสิ่งเหนือธรรมชาติที่มีอิทธิฤทธ์ิและอํานาจเหนือมนุษย              
ความเชือ่เร่ืองผีของชาวไทลือ้มมีากอนท่ีพทุธศาสนาจะเผยแผมาถึงสบิสองพันนา  แมภายหลังทีพ่ทุธศาสนาเผยแผ
มาถึงยังดินแดนแหงน้ี กย็งัไมทิง้ความเชือ่ท่ีสบืตอกันมาแตบรรพบุรษุ ทัง้ยังผนวกความเชือ่เร่ืองผีกบัพุทธศาสนาเขา
ดวยกันอยางกลมกลืน
          คําประสมที่มีคําวา หัว ในภาษาไทล้ือ สะทอนใหเห็นความเชื่อเรื่องผีของชาวไทลื้อ เห็นไดจาก    
คําวา ผี ที่ประกอบอยูในคําประสม “หัวผี” /ho:4 phi:4/ หรือสิ่งของที่ใชครอบหัว มีใบหนาเหมือนผี ถึงแมวาผีจะเปน
สิ่งที่เปนรูปธรรมสามารถจับตองได ไมใชผีที่เปนนามธรรม ไมมีตัวตน ตามคติความเชื่อดั้งเดิมของชาวไทลื้อ แตเมื่อ
กลาวถงึคาํวา ผ ียอมมอีทิธพิลตอความคดิของชาวไทลือ้ทีม่กัจะเชือ่มโยงเขากบัความเชือ่ดัง้เดิม นอกจากนีช้าวไทลือ้
ยังเปรียบกลุมคนที่ใชเวทมนตรคาถาวาเปนผีเชนกัน เห็นไดจากคําวา ผี ที่ประกอบอยูในคําประสม “ผีหัวเหลือง” /
phi:4 ho:4 lə:ŋ4/ หรือชาวเขาเผายิ่วลอซึ่งมีคาถาอาคมและโพกผาสีเหลืองรอบหัว ชาวไทลื้อเห็นวาชาวเขาเผายิ่วลอ
เปนกลุมคนที่มีคาถาอาคม มีอํานาจเหนือมนุษย จึงถือวากลุมคนเหลานี้ไมใชมนุษย (สมบูรณ สมโพธิ์, สัมภาษณ, 
24 เมษายน 2558)
    กลาวไดวา ความเชื่อเรื่องผีแบบดั้งเดิม มีอิทธิพลตอความคิดของชาวไทลื้อทุกยุคสมัย ดวยเหตุนี้ 
ผ ีในความคดิของชาวไทลือ้อาจเปนส่ิงท่ีไมมตีวัตน สิง่ของ หรือเปนผูทีม่ีคาถาอาคม ซึง่เหน็วาเปนส่ิงเหนอืธรรมชาติ 
มีอิทธิฤทธิ์ และมีอํานาจเหนือมนุษย 
   1.2 ความเช่ือเรื่องฤกษยาม ชาวไทลื้อมีความเชื่อเร่ืองฤกษยาม โดยกอนท่ีจะประกอบพิธีมงคล      
หรืออวมงคล จะใหพระหรือผูที่มีความรูในการหาฤกษยามเปนผูหาฤกษยามที่เหมาะสมกับพิธีนั้น ๆ เพื่อความเปน
สริมิงคล เชน การหาฤกษยามใน “วนัหวัเรยีงหมอน” /wan3 ho:4 he:ŋ3 mɔ:n4/ หรือวนัแตงงาน ชาวไทลือ้จะตรวจสอบ
ตําราวันหัวเรียงหมอนกอนที่จะทําพิธีแตงงาน เนื่องจากเชื่อวาหากผูชายและผูหญิงแตงงานในวันที่ไมเปนมงคล     
อาจจะทาํใหทะเลาะกนั เมือ่แตงงานแลวผูชายหรือผูหญงิอาจตายกอนวัยอนัควร ดงันัน้ ชาวไทลือ้จงึมวีนัทีเ่ปนมงคล
สําหรับทําพิธีแตงงาน เชน วันขึ้น 13 คํ่า วันแรม 13 คํ่า (สมบูรณ สมโพธิ์, สัมภาษณ, 24 เมษายน 2558) เปนตน

          

         ภาพที่ 1: วันหัวเรียงหมอน
                   ที่มา: ศราวุธ หลอดี, 2556, 219
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    พธิกีรรมหรอืประเพณขีองชาวไทลือ้มกัถกูกาํหนดดวยเรือ่งของฤกษยาม อกีทัง้ยงัมคีวามเชือ่เรือ่ง
วนัเขามาเกีย่วของดวย เหน็ไดจากความเช่ือเร่ืองวนัในงานปใหมไทล้ือ หรอืวนัสงกรานต ราววันที ่13 ถงึ 15 เมษายน 
แตละวันชาวไทลื้อเชื่อวา วันที่ 13 เปนวันสังขารลอง ตอนเชาตรูจะมีการยิงปน จุดบอกไฟ เพื่อตอนรับปใหม โดย   
เช่ือวาเสยีงปน และเสียงบอกไฟ จะทาํใหผหีรือส่ิงอัปมงคลตกใจหนีออกจากหมูบาน วนัท่ี 14 เปนวันเนา หรือวันเนา 
ชาวไทลื้อถือวาเปนวันอัปมงคล หามทําส่ิงท่ีไมเปนมงคลตาง ๆ บางทีเรียกวา วันดา คือ วันเตรียมของเพื่อนําไป
ทําบุญที่วัดในวันรุงข้ึน และตอนเย็นของวันน้ีจะมีการขนทรายจากทาน้ําเพ่ือนําไปกอเปนเจดียทรายท่ีวัด วันท่ี 15 
เปนวันพญาวัน หรือวันเถลิงศก ชาวไทลื้อจะแตงกายดวยเสื้อผาใหมไปวัดเพ่ือฟงเทศนและทําบุญอุทิศสวนกุศล      
ใหแกญาติที่ลวงลับ ตอนสายก็ดําหัวผูที่ตนเคารพ นับถือ และตั้งแตวันที่ 16 เมษายน ถึงประมาณเดือนพฤษภาคม 
ชาวไทลื้อเรียกวา “หัวป” /ho:4 pi:4/ คือ  ตนปหรือชวงแรกของป เปนวันเริ่มตนปใหมไทลื้อ ตอนเชาชาวไทลื้อจะไป
รวมกันที่วัดเพื่อประกอบพิธี  สงเคราะห (สมบูรณ สมโพธิ์, สัมภาษณ, 24 เมษายน 2558)
    ความเชื่อเรื่องฤกษยามและวันของชาวไทลื้อสะทอนใหเห็นวา ฤกษยามและวันที่เปนมงคล หรือ
ไมเปนมงคล เปนส่ิงท่ีสามารถกําหนดชะตาชีวิต และแนวทางการดําเนินชีวิตของชาวไทล้ือได หากผูใดปฏิบัติตามก็
จะกอใหเกิดสิ่งที่เปนมงคลแกตนเอง หรือหากไมปฏิบัติตามก็อาจจะกอใหเกิดสิ่งที่ไมเปนมงคลแกบุคคลนั้น 
   1.3 ความเชื่อเร่ืองทิศ ทิศมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของชาวไทล้ือไมนอยไปกวาเรื่องของ     
ฤกษยามและวัน การกําหนดทิศของชาวไทล้ือจะกําหนดตามความเช่ือ กลาวคือ ชาวไทล้ือเชื่อวาทิศแตละทิศมี                
ความสําคัญแตกตางกัน โดยเฉพาะทิศเหนือท่ีเช่ือวาเปนทิศมงคล จึงไดกําหนดทิศเหนือใหเปนทิศท่ีตั้งของส่ิงตาง ๆ  
เพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคล เชน ชาวไทลื้อกําหนดให “หัวเวียง” /ho:4 we:ŋ3/ ตั้งอยูทางทิศเหนือ สะทอนใหเห็น
ความเชือ่เร่ืองทิศในการตัง้เวียงของชาวไทลือ้ ซึง่สอดคลองกับความเชือ่เร่ืองทิศของชาวไทยวน คอื ในพิธรีาชาภิเษก
ตามแบบโบราณราชประเพณี กษัตริยผูครองเมืองเชียงใหมจะเสด็จเขาเมืองทางประตูหัวเวียง หรือประตูชางเผือก
ในปจจุบัน ซึ่งเปนประตูมงคลที่ตั้งอยูทางทิศเหนือของเมือง 
    ความเช่ือดังกลาวไดสบืเน่ืองมาถงึการกาํหนดทีต่ัง้ของบริเวณทีใ่ชทาํกิจกรรมของชาวไทลือ้ ไดแก 
“หัวขวง” /ho:4 xo:ŋ6/ “หัวลาน” /ho:4 la:n3/ รวมทั้งการสรางศาสนสถานไวทางทิศเหนือของหมูบาน เชน การสราง
วัดหัวขวงซึ่งเปนวัดสําคัญประจําเมืองที่ตั้งอยูทางทิศเหนือของขวง ดังตัวอยาง วัด  หัวขวงราชฐาน ตั้งอยูบริเวณ      
หัวขวงเมืองยอง หรือวัดหัวขวงนางเหลียวของชาวเมืองยองที่ถูกกวาดตอนมาอยูที่ลําพูน ไดสรางตามคติของ             
เมอืงยองเดมิ คอื สรางบรเิวณหัวขวง หรอืตอนเหนอืของชมุชนบานเวยีงยอง  (สรุพล ดาํรหิกลุ, 2545, 290-291) เปนตน
    การกาํหนดทศิทีต่ัง้ของพืน้ทีห่รอืบรเิวณดงักลาวขางตนไวทางทศิเหนอื เปนความเชือ่เรือ่งทศิมงคล
ของชาวไทลื้อมาตั้งแตอดีต และความเชื่อนี้ยังคงยึดถือและปฏิบัติตอกันสืบมา

  2. โลกทัศนดานศาสนา
   ชาวไทลื้อในสิบสองพันนานับถือพุทธศาสนาเถรวาท ผสมผสานกับลัทธิฮินดู มหายาน และความเชื่อ
เร่ืองผีที่มีอิทธิพลตอความคิดและการดําเนินชีวิต อยางไรก็ตาม ชาวไทล้ือเช่ือวาพุทธศาสนาเปนสิ่งท่ีชวยควบคุม
ชี้แนะพฤติกรรม ดังเห็นไดจากขอกําหนดใหชาวไทลื้อปฏิบัติตอพุทธศาสนา เรียกวา ประเวณี 15 หรือประเพณี          
15 ประการ เชน เมื่อเกิดมาพบพุทธศาสนาแลว ควรสรางวัดใหเปนที่กราบไหวบูชาและลางบาปที่ไดกระทํา เปนตน
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   จากขอกําหนดดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ชาวไทลื้อศรัทธาในพุทธศาสนา และยึดหลักธรรมคําสอน                 
ของพระพุทธเจาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต เห็นไดจากการปฏิบัติตามขอกําหนดในประเวณี 15 คือ การสรางวัด
เพื่อเปนสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทลื้อที่สะทอนผานคําประสม “หัววัด” /ho:4 wat1/ หรือวัดที่เปนประธาน      
ของกลุมวดั คาํวา กลุมวดั ในทีน่ี ้คอื พระสงฆจากวัดตาง ๆ ทีอ่ยูในละแวกเดยีวกนัมาประกอบพธิทีางศาสนาดวยกนั    
ที่วัดใหญหรือวัดใจกลางซึ่งเปนวัดที่มีอุโบสถ การประกอบพิธีทางศาสนา จะมี “หัวอาจารย” /ho:4 ʔa:4 tsa:n4/ คือ 
บุคคลที่เคยผานการบวชเปนพระภิกษุมากอน แลวลาสิกขาบทเปนฆราวาสท่ีมีความรูเกี่ยวกับขั้นตอนในพิธีทาง
ศาสนาเปนผูนําในการประกอบพิธี
   พทุธศาสนาไดกลายเปนสวนหน่ึงในการดาํเนนิชีวิตของชาวไทลือ้อยางมัน่คง ชาวไทล้ือทุกคนมีหนาท่ี
สืบทอดพุทธศาสนา ทั้งการเผยแผศาสนา สรางศาสนวัตถุหรือศาสนสถาน รวมทั้งการสืบสานศาสนพิธีตาง ๆ ให     
คงอยูสืบไป
  3. โลกทัศนดานประเพณี
   ประเพณเีปนส่ิงท่ีนยิมถอืประพฤติปฏิบตัสิบืตอกันมาจนเปนแบบแผน เห็นไดจากขอกําหนดในประเวณี 
15 ของชาวไทลือ้ คอื ครอบครวัใดท่ีมบีตุรชายอายคุรบ 15 ป ตองใหบรรพชาสามเณร เม่ืออายุครบ 20 ป หากตองการ
อุปสมบทเปนพระก็จัดพิธีอุปสมบทให แสดงใหเห็นวา ชาวไทลื้อสงเสริมใหบุตรชายบวชเปนสามเณร หรืออุปสมบท
เปนพระ อนัเปนธรรมเนยีมสาํคญัทีป่ฏบิตัสิบืตอกนัมา เพือ่ใหบตุรไดศกึษาเลาเรยีน ตลอดจนการอบรมความประพฤติ 
และสืบทอดพุทธศาสนา ประเพณีการบวชสะทอนใหเห็นผานเครื่องอัฐบริขารในคําประสม “พราขูดหัว” /pha:2 xu:t6 
ho:4/ หรือมีดโกนผม หนึ่งในเครื่องใชสอยของพระภิกษุในพุทธศาสนา 8 อยาง ไดแก ผานุง ผาจีวร ผาสังฆาฏิ          
บาตร สายร้ัง พราขูดหัว เข็มเย็บผา และผากรองนํ้า ทั้งนี้ ชาวไทลื้อจะสงบุตรที่จะบวชเปนสามเณรไปอยูที่วัด            
เพื่อเปนการเตรียมตัวลวงหนากอนบวช
   ขอกาํหนดในประเวณ ี15 นอกจากจะกลาวถงึการบรรพชาหรอือปุสมบทแลว ยงักลาวถงึประเพณปีใหม 
ดังขอความท่ีวา “เมื่อถึงเทศกาลเขาพรรษา ออกพรรษา ขุนเหนือกวานนําขุนหัวสิบบานเมือง แหเคร่ืองสักการะ         
มดีอกไมธปูเทยีนเปนตน ประกอบพธิขีอขมาเจาเมอืง” และอกีหนึง่ขอความทีว่า “เม่ือถึงเดอืนหกใหประกอบพธิสีงัขาร
ปใหม จุดบั้งไฟบูชา แขงเรือ และรดนํ้า” จากขอความดังกลาวแสดงใหเห็นประเพณีที่ชาวไทลื้อปฏิบัติสืบตอกันมา
นั่นก็คือพิธี “ดําหัว” /dam4 ho:4/ 
   คําวา “ดําหัว” ในภาษาไทลื้อ กอนที่จะเปลี่ยนมาเปนพิธีที่ปฏิบัติสืบตอกันมาในปจจุบัน เดิม หมายถึง 
สระผม ผูชายและผูหญิงไทล้ือสมัยกอนจะไวผมยาว การสระผมของชาวไทล้ือจะใชนํา้ซาวขาวสระผมสปัดาหละคร้ัง 
แลวเอานํ้าแชฝกสมปอยหรือนํ้ามะกรูดฟอกผมอีกครั้งหนึ่ง โดยนิยมสระผมในวันขางขึ้นหรือแรม 7 คํ่า และ 14 คํ่า 
(สมบรูณ สมโพธ์ิ, สมัภาษณ, 24 เมษายน 2558) ปจจบุนัความหมายของ คาํวา “ดาํหวั” ไดเคล่ือนไปจากเดมิ หมายถงึ 
การแสดงความเคารพตอผูอาวุโสหรือผูมพีระคุณ การดําหวันยิมทําในวันปใหม แตทีเ่มอืงลานยิมทําในวันเขาพรรษา 
หรือวันออกพรรษา โดยการดําหัวเจาเมืองนั้น  ชาวไทลื้อจะนัดรวมกันจัดเตรียมดอกไม ลําเทียน และสิ่งของตาง ๆ 
ทําเปนตนกัลปพฤกษ (สรางข้ึนดวยตนกลวย) ปกดอกไม ขี้ผึ้ง ธงทิว กลวย ออย ฯลฯ แหกันไปดําหัวเพ่ือขอขมา       
เจาเมือง (บุญชวย ศรีสวัสดิ์, 2547, 183-186)
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  ชาวไทลื้อประพฤติปฏิบัติตามขอกําหนดในประเวณี 15 อยางเครงครัด เห็นไดจากประเพณีการบวช            
และพิธีดําหัวดังกลาวขางตน สิ่งเหลาน้ีเกิดจากความศรัทธาในพุทธศาสนาท่ีชวยขัดเกลาจิตใจชาวไทลื้อใหมี          
ความนอบนอมถอมตนจนสืบทอดเปนประเพณีอันดีงาม

โลกทัศนดานชนชั้นและการปกครอง 
  คําประสมที่มีคําวา หัว ในภาษาไทลื้อ สะทอนโลกทัศนดานชนชั้นและการปกครองของชาวไทลื้อ ดังนี้
  1. โลกทัศนดานชนชั้น
   โลกทัศนดานชนชั้นของชาวไทลื้อ แบงออกเปน ชนชั้นปกครอง และชนชั้นถูกปกครอง  ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
   1.1  ชนชัน้ปกครอง เปนชนช้ันทีม่สีถานภาพทางสงัคมสูงกวาชนช้ันถกูปกครอง เหน็ไดจากคําประสม         
ที่มีคําวา หัว ในภาษาไทล้ือ ที่ปรากฏคําบอกตําแหนงชนช้ันปกครอง ไดแก เจา พระยา ขุน นาย หรือคําประสม          
ที่แสดงตําแหนงหัวหนาหรือผูนํา เชน “เจาหัววัด” /tsaw5 ho:4 wat1/ คําวา เจา ที่ประกอบอยูในคําประสมคําน้ี           
เปนตําแหนงชนช้ันปกครองท่ีมีสถานภาพเปนพระ มีหนาท่ีควบคุมดูแลกลุมวัดท่ีอยูในความรับผิดชอบ และคําวา           
เจาที่ประกอบอยูในคําประสม “เจาเหนือหัว” /tsaw5 nə:4 ho:4/ และคําประสม “เหนือหัว” /nə:4 ho:4/ หรือกษัตริย            
เปนตําแหนงสูงสุดของชนชั้นปกครองที่มีสถานภาพเปนฆราวาส โดยชาวไทลื้อถือวากษัตริยเปนเจาชีวิตและเปน
เจาของแผนดิน 
    นอกจากนีย้งัปรากฏคาํบอกตาํแหนงชนช้ันปกครองระดับพระยา และขุน เห็นไดจากคําท่ีประกอบ        
อยูในคําประสม “พระยาหวัเมือง” /pha3 ja:3 ho:4 mə:ŋ3/ และคาํประสม “ขนุหัวปาง” /xun4 ho:4 pa:ŋ4/ คาํวา พระยา 
และขุนในภาษาไทลื้อเปนคําบอกตําแหนงของขุนนางที่ควบคุมกําลังไพรพลในระดับเมือง และระดับหมูบาน             
ตามลําดับ
    คําประสมที่มีคําวา หัว ในภาษาไทลื้อ ยังปรากฏคําบอกตําแหนงชนชั้นปกครองอีกหนึ่งระดับ คือ           
ผูบังคับบัญชา เห็นไดจากคําวา นาย ที่ประกอบอยูในคําประสม “นายหัวศึก” /na:j3 ho:4 sə:k6/ และ   คําประสม    
“หัวพล” /ho:4 pon3/ ซึ่งเปนตําแหนงหัวหนาหรือผูนํากองทัพ เปนตน
   1.2  ชนชั้นถูกปกครอง สิบสองพันนามีกลุมคนอาศัยอยูหลายกลุม กลุมที่อาศัยอยูในเขตปาภูดอย             

ชาวไทลื้อถือวาเปนชนชั้นถูกปกครอง เห็นไดจากคําที่ประกอบอยูในคําประสม “ขาหัวเถื่อน”  /xa:5 ho:4 thə:n6/ และ
คําประสม “คนหัวเถื่อน” /xun3 ho:4 thə:n6/ ซึ่งเปนชาวเขาที่อาศัยอยูในเขตปาที่เปนภูเขาสูง ในที่นี้คําวา  ขา และคน 
หมายถึง ชาวเขา ตามคติของชาวไทลื้อถือวาชาวเขาทุกเผาเปนทาสรับใชหรือขี้ขาที่ถูกปกครอง ดังที่ เรณู วิชาศิลป 
(2554, 14-20) ไดกลาวไววา ขาในสบิสองพนันามหีลายเผาหลายกลุม แตเผาดัง้เดิมทีถ่กูชาวไทลือ้มายดึครองดินแดน 
คือ ขาสี่แสนหมอนมา หรือปะหลอง ขาในทุกเมืองของสิบสองพันนาตองถูกเกณฑแรงสําหรับงานศึก การเก็บเกี่ยว
ขาวในนาของเจาและทาวพระยา งานในหอเจาฟาเมอืงตาง ๆ  เปนตน อนึง่ ขา ไมไดเปนชือ่ของกลุมคนใดโดยเฉพาะ 
แตเปนช่ือท่ีชาวไทลื้อใชเรียกชนเผาอ่ืนในสิบสองพันนาโดยเอาชื่อเผาตามหลัง เชน เผาอีกอถูกชาวไทล้ือเรียกวา     
ขากอ เผามูเซอถูกเรียกวา ขามูเซอ เปนตน
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         ภาพที่ 2: ขากอ
         ที่มา: โครงการหลวง, 2556

  สงัคมไทลือ้เปนสังคมท่ีมกีารแบงชนช้ัน คอื ชนช้ันปกครอง และชนชัน้ถูกปกครอง คาํบอกตําแหนงชนช้ัน          
ที่ปรากฏในคําประสม สะทอนใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกันในสังคมไทลื้อ แมวาปจจุบันทางการจีนจะเขามา
เปล่ียนแปลงระบบชนชัน้ในสิบสองพนันา โดยใหชนช้ันปกครองของไทลือ้เปนเพียงขาราชการทีอ่ยูภายใตการควบคมุ
ดแูลของจีน อยางไรกต็ามระบบชนชัน้ระหวางทางการจีนกบัสิบสองพันนากย็งัคงอยู
  2. โลกทศันดานการปกครอง
   การปกครองในสิบสองพนันา มกีารแบงเขตการปกครองเปนพันนา เมือง ตาํบล และหมูบาน ลกัษณะ     
การปกครองดังกลาวปรากฏในคําประสมท่ีมคีาํวา หวั ในภาษาไทล้ือ ไดแก “คนหวัพันนา” /xun3 ho:4 pan3 na:3/            
คาํวา พนันา เปนเขตการปกครองทีร่วมกลุมเมอืงเขาดวยกนัเปน 1 เขต อาจกลาวไดวา   สบิสองพันนาประกอบดวย      
12 เขตการปกครอง หรอื 12 พนันา ในแตละพันนาจะประกอบดวยเมอืงหลาย ๆ เมืองรวมกนั แตละเมอืงจะมเีจาเมอืง
เปนผูควบคมุดูแล นอกจากน้ีในหนึง่พันนาจะมีเมืองใหญหน่ึงเมอืงคอยควบคุมดูแลเมอืงเลก็ ๆ ภายในพันนา เชน          
พนันาเมอืงฮาย ประกอบดวย เมอืงฮาย เมอืงสงู และเมืองงาด    มเีมอืงฮายเปนเมืองใหญคอยควบคุมดแูลเมืองตาง ๆ 
จงึเรยีกวา พนันาเมอืงฮาย เปนตน ในจาํนวนพันนาท้ัง 12 พนันา เชียงรุงเปนพนันาทีม่คีวามสาํคญัในฐานะเปนพนันา
ทีก่ษตัรยิประทบัอยู เปนเมอืงศนูยกลางการติดตอระหวางพนันาตาง ๆ และเปนเมืองท่ีอยูในเสนทางการคาระหวางจีน
พมา และเชยีงใหม (ณชัชา เลาหศิรนิาถ, 2541, 52-53)
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   การปกครองในระดบัถดัไป คอื “หวัเมือง” /ho:4 mə:ŋ3/ คาํวา เมือง ทีป่ระกอบอยูในคําประสมในภาษา  
ไทลือ้มคีวามหมายกวางกวาคาํวา เวยีง เนือ่งจากเมอืงมไิดหมายถงึเฉพาะภายในคันดนิคนูํา้เทานัน้ แตเมืองประกอบ
ดวยเวียง รวมถึงชุมชนรอบเวยีงทีอ่ยูภายใตอาํนาจของเมืองนัน้ ๆ  นอกจากนีเ้มืองทีม่ขีนาดใหญมกัจะมีเวียงบริวารเปน
จํานวนมาก ซึ่งสอดคลองกับเมืองเชียงใหมที่มีเวียงศูนยกลางเปนรูปส่ีเหลี่ยม คือ เวียงเชียงใหม มีเวียงเจ็ดลิน          
เวียงสวนดอก และเวยีงกมุกามเปนเวียงบรวิาร (สรสัวดี อองสกลุ, 2544, 57) เปนตน
   สาํหรบัการปกครองในระดับตาํบล เหน็ไดจากคาํทีป่ระกอบอยูในคําประสม “หวับวก” /ho:4 bo:k6/ คาํวา 
บวก เปนหนวยการปกครองระดบัลางของไทลือ้ทีม่หีลายหมูบานรวมกนั หนวยการปกครองนีเ้ปนการจดัการปกครอง
ของเมอืงในลุมแมนํา้โขงตอนบนและลานนา สวนการปกครองในระดับหมูบานเหน็ไดจากคาํประสม “หวัสิบ” /ho:4 sip4/ 
การปกครองของสบิสองพนันา แตละเมืองจะแบงหนวยการปกครองระดับลางสดุเปนหมูบาน ในเมืองเล็ก ๆ  หลายหมูบาน
รวมกนัเปนหนวยปกครองทีเ่รยีกวา “หวัสบิ” (Grabowsky & Wichasin, 2011, 320) ซึง่เปนหนวยการปกครองท่ีรวม
หมูบานเปนกลุมประมาณ 10 หมูบาน แตมขีนาดเล็กกวาตําบล
   นอกจากน้ียงัมกีารจัดเขตการปกครองสําหรับกลุมชาวเขา เหน็ไดจากคําประสม “หวัแควน” /ho:4 xwɛ:n1/ 
หรือเขตการปกครองของกลุมชาวเขา กลาวคือ เมื่อ พ.ศ. 2113 ทาวอินทรเมืองกษัตริยเชียงรุงไดจัดสรรหัวเมือง                  
ของอาณาจกัรเชยีงรุงเปน 12 เขต หรอื 12 พนันา และไดจดัสรรบรรดาเขตภเูขาตาง ๆ  เปน 12 เขต เรียกวา 12 หวัแควน 
หรอื 12 แควน ไดแก แควนขวญั แควนคาํด ีแควนหลอด แควนผามาง แควนสีสาด แควนเฮือฮาน แควนฟูลาย  แควนมอะ 
แควนไล แควนกาย แควนหนอง และแควนลาด (ยรรยง  จริะนคร และ รตันาพร เศรษฐกลุ, 2551, 182-183) เมือ่พจิารณา
องคประกอบการปกครองของสิบสองพนันาขางตน อาจกลาวไดวา สบิสองพนันามีการปกครอง  เปนระดับ จากหนวย
ทีม่ขีนาดใหญไปหาหนวยท่ีมขีนาดเล็ก คอื พนันา เมอืง ตาํบล และหมูบาน ตามลําดบั อนึง่ ในหน่ึงพนันาจะประกอบ
ดวยกลุมเมือง ในหนึ่งเมืองจะประกอบดวยกลุมตําบล และในหน่ึงตําบลจะประกอบดวยกลุมหมูบาน

โลกทศันดานวถิชีวีติ
  คาํประสมทีม่คีาํวา หวั ในภาษาไทล้ือ สะทอนโลกทัศนดานวิถชีวีติของชาวไทล้ือ ประกอบดวย การตัง้ถ่ินฐาน 
การแตงกาย พืชทองถิ่น การคมนาคม และการประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. การตัง้ถิน่ฐาน
   ชาวไทลือ้สิบสองพันนา ตัง้ถ่ินฐานอยูตามทีร่าบลุมแมนํา้และมภีเูขาลอมรอบ เห็นไดจากคาํท่ีประกอบ
อยูในคาํประสม “หวัโขง” /ho:4 xo:ŋ4/ คาํวา โขง คอื แมนํา้โขง เปนแมนํา้สายใหญทีไ่หลผานสบิสองพันนา และ แบง
สิบสองพันนาออกเปน 2 สวน ไดแก สิบสองพันนาฝงตะวันออก และสิบสองพันนาฝงตะวันตก สองฟากแมนํ้าโขง
ขนานไปดวยแนวเขาที่มีลักษณะเปนเนินเขาเต้ีย ๆ ชาวไทล้ือเรียกวา มอน สวนพ้ืนท่ีที่เปนภูเขาสูงเรียกวาดอย            
ซึง่เปนท่ีอยูของชาวเขา เห็นไดจากคําท่ีประกอบอยูในคาํประสม  “หวัมอน” /ho:4 mɔ:n1/ และ “หวัดอย” /ho:4 dɔ:j4/                
ตามลาํดบั จากการต้ังถิน่ฐานอยูสองฟากแมนํา้โขงของชาวไทลือ้ ทาํใหเกดิเปนแมนํา้และลาํหวยข้ึน เหน็ไดจากคาํที่
ประกอบอยูในคําประสม “หัวน้ํา” /ho:4 nam2/ และ “หัวหวย” /ho:4 ho:j5/ ที่มีลักษณะเปนแองอยูระหวางภูเขาที่มา
บรรจบกัน ไหลไปยังหมูบานที่อยูหางออกไปจากแมนํ้าโขง อีกทั้งชาวไทลื้อยังสรางเรือนอยูใกลกับแหลงนํ้าดวย  
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             ภาพที่ 3: การตั้งถิ่นฐานของชาวไทลื้อ
             ที่มา: สื่อ ไอเชียงราย, 2558

  ชาวไทลื้อนิยมสรางเรือนอยู ใกลแหลงนํ้า เพื่อใชนํ้าในการอุปโภคบริโภค เรือนไทลื้อมีรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมที่โดดเดนและเกี่ยวของกับตํานานที่เลาสืบตอกันมาวา “...เทวดาแปลงกายเปนหงสทอง…ลงมาจาก
สวรรคก็บันดาลใหเกิดลมพายุใหญ เมื่อหงสทองรอนสูพื้น ก็รองเรียกใหพญาสมมุติใหมองดูปกของตนวากันฝนได
อยางไร แลวหงสทองก็ยืดราง โกงคอ แพนหาง และกางปกออกจนลาดตํ่า พญาสมมุติเห็นดังนั้นจึงพิจารณาตาม 
เม่ือพายุสงบก็นาํบรวิารออกไปหาวสัดุมาสรางบาน จงึไดเปนบานไมใตถนุสูง มหีลังคาลาดตํา่ทุกดาน ...เปนท่ีอยูทีม่ี
โครงสรางแข็งแรง กันฝน ลม อากาศหนาวและรอนได ดังนั้น เพื่อเปนการระลึกถึงหงสทอง จึงเรียกบานแบบนี้วา 
หงสเฮือน หรือเรือนหงส มาจนถึงทุกวันนี้...” (สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551, 60)
  ตํานานการสรางเรือนขางตน ไดอธิบายถึงรูปแบบและที่มาของเรือนไทล้ือ หากมองในดานการตั้งถ่ินฐาน
ของชาวไทลื้อสิบสองพันนาที่ตั้งอยูในท่ีราบลุมลอมรอบดวยภูเขา กอปรกับพ้ืนท่ีดังกลาวมีสภาพภูมิอากาศ                     
ทีม่อีณุหภูมสิงู ฝนตกชกุ และมอีากาศหนาว การสรางเรอืนทีม่หีลังคาลาดตํา่จงึเปนรูปแบบท่ีเหมาะสมเพือ่ปองกันฝน 
ลม อากาศหนาว และอากาศรอน เมื่อมองจากภายนอกเรือนจะเห็นวา เรือนไทล้ือมีหลังคาและชายคาผืนใหญ        
ลาดเอียง หุมลงมาปดฝา มุงดวยใบคา กระเบื้องดินเผา หรือไมแปนเกล็ด  มีใตถุนสูงเพื่อใชพักผอน ทอผา เก็บฟน 
เปนตน นอกจากน้ียงัมีสวนประกอบของเรือนท่ีสําคญัอีกอยางหน่ึง คอื “ขัน้ไหล” หรือบันได เห็นไดจากคาํท่ีประกอบ
อยูในคําประสม “หัวขั้นไหล” /ho:4 xan5 laj4/ ซึ่งเรือนไทลื้อดั้งเดิมจะมีบันไดเพียงหนึ่งแหงอยูทางดานหนาของเรือน 
(แสงดา สมฤทธิ์, สัมภาษณ, 10 เมษายน 2558)
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         ภาพที่ 4: เรือนไทลื้อ

  การตัง้ถิน่ฐานของกลุมคนไทนยิมสรางบานเรอืนอยูรมินํา้ เพราะนํา้มคีวามสาํคญัตอการดาํรงชวีติ เชนเดยีว
กับชาวไทลื้อที่ตั้งถิ่นฐานอยูใกลแหลงนํ้า เนื่องจากตองใชนํ้าในการอุปโภคบริโภค การคมนาคม การประกอบอาชีพ 
เปนตน
  2. การแตงกาย
   ในอดตีชาวไทลือ้ทัง้ผูชายและผูหญงิจะไวผมยาว เกลาเปนมวยจกุไวกลางหวั และใชผาโพกหวัพนัทบั
โดยรอบ เห็นไดจากคําประสม “หัวฝาย” /ho:4 fa:j5/ และ “หัวไหม” /ho:4 maj4/ คือ ผาฝายหรือผาไหมที่ใชพันรอบหัว 
ชาวไทล้ือทัว่ไปจะนําฝายมาทอเปนผาโพกหัว หากเปนผูทีม่ฐีานะผาทีใ่ชโพกหวัอาจทอมาจากเสนไหม สขีองผาโพกหัว
นิยมใชสีขาวหรือสีชมพู ปจจุบันชาวไทลื้อนิยมใชผาโพกหัวที่มีสีสันสดใส การโพกหัวผูชายจะปลอยชายผาหอยลง
มาทางขวา สวนผูหญิงปลอยชายผาหอยลงมาทางซาย อนึง่ ผาโพกหัวเปนเคร่ืองแตงกายทีม่คีวามสาํคญักบัชาวไทลือ้
ซึง่สมัพนัธกบัความเช่ือเรือ่งขวญั โดยชาวไทลือ้เชือ่วาหวัเปนทีส่ถติของขวญั จงึตองปกปองดูแลโดยใชผาพนัไวรอบหวั 
(แสงดา สมฤทธิ์, สัมภาษณ, 10 เมษายน 2558)
   นอกจากผาโพกหัวแลว ผูชายไทลื้อจะใสเสื้อกวางแขนยาวผาอกกลางติดกระดุม หรือใชเชือกผูกแทน
กระดุม และใสกางเกงขายาวกวางกนลกึสดีาํหรือสนีํา้เงินเขม สวนผูหญงิจะใสเสือ้ปายปดขางทับกนัเรียกวา เสือ้ปด 
และใสซิ่นไทลื้อสีดําหรือสีนํ้าเงินเขม สีที่นํามายอมเคร่ืองแตงกายของชาวไทลื้อเปนสีธรรมชาติที่ไดมาจากตนหอม 
(แสงดา สมฤทธิ์, สัมภาษณ, 10 เมษายน 2558)
   เครื่องแตงกายของชาวไทลื้อปจจุบันมีลักษณะแตกตางจากในอดีตพอสมควร เชน สี รูปแบบ เปนตน 
สิ่งท่ีทําใหเคร่ืองแตงกายของชาวไทลื้อปจจุบันแตกตางจากในอดีตอาจเกิดจากอิทธิพลทางวัฒนธรรม คานิยม และ
เทคโนโลยีสมัยใหม ไดแทรกซึมเขามาผสมผสานกับวฒันธรรมและคานยิมของ ชาวไทลือ้ดัง้เดิม จนทาํใหการแตงกาย
ของชาวไทลื้อเปลี่ยนไป
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         ภาพที่ 5: การแตงกายของชาวไทลื้อแบบดั้งเดิมและปจจุบัน
      ที่มา: jaijainoi, 2556

  3. พืชทองถิ่น
   พืชจัดเปนปจจัยสี่ที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของชาวไทลื้อ เนื่องจากชาวไทลื้อนําพืชทองถิ่นมา
ใชเปนอาหารและยา ในทีน่ีจ้ะกลาวถึงเฉพาะสวนหวัของพชืทองถิน่ไทล้ือ ซึง่เปนลําตน ใบเกลด็ กานใบ และผล ทีส่ามารถ
นํามาเปนอาหาร ปรุงอาหาร หรือมีสรรพคุณทางยา ปรากฏในคําประสมที่มีคําวา หัว ในภาษาไทลื้อ ดังตอไปนี้
   พชืทองถ่ินไทลือ้ท่ีนาํมาเปนอาหารและปรุงอาหาร เชน กลอย บอน ขา ขงิ ตะไคร บัว่แดง หอมพู เปนตน 
นอกจากนีส้วนหัวของพชืทองถ่ินไทล้ือบางชนิดมสีรรพคณุทางยาท่ีสามารถนํามารักษาโรคและอาการเจ็บปวยตาง ๆ 
ไดแก สวนลําตนของพืชใตดินที่พองออกหรือแตกกิ่งแขนงเพื่อเก็บอาหาร เชน “หัวกลอย” /ho:4 kɔ:j4/ สามารถนํามา
เปนสวนประกอบในการทํายารักษางูเหากัด “หัวบอน” /ho:4 bɔ:n4/ นํามาเปนสวนประกอบในการทํายารักษาตุมคัน 
สําหรับสวนลําตนของพืชใตดินที่เปนเหงา เชน “หัวกลวยดํา” /ho:4 ko:j5 dam4/ ชาวไทลื้อจะนําเอาเหงาของกลวย    
ที่เนาเปนสีดํามาผสมกับสมุนไพรอื่น ๆ  เพื่อใชรักษาไขหวัด “หัวกูดกีบมา” /ho:4 ku:t6 ki:p6 ma:2/ จะใชเหงากลีบแข็ง
ที่งอกขึ้นมาจากดินลักษณะเหมือนเล็บเทาของมา หั่นตากแหงตมนํ้าดื่มรักษาอาการปวดหลังและเอว ลดความดัน 
หรือนําเหงาไปฝนกับน้ําแลวเค่ียวใหขน ใชทาหรืออมเพื่อรักษาแผลในปากและคอ “หัวดอกทายเหินเหลือง” /ho:4 

dɔ:k6 ta:j2 hə:n4 lə:ŋ4/ หรือเหงามหาหงสเหลือง นาํมาเปนสวนประกอบในการทาํยามะโหก หรือยารักษาโรคทีท่าํให
รางกายทรุดโทรม ผอมแหง ตัวเหลือง เทาเย็น สวน “หัวพูเลย” /ho:4 pu:3 lə:j3/ หรือไพล “หัวขา” /ho:4 xa:6/ และ     
“หัวขิง” /ho:4 xiŋ4/ มีสรรพคุณชวยขับลม รักษาอาการทองอืด ทองเฟอ นอกจากน้ี “หัวขา”  ยังชวยขับเสมหะ            
รักษาโรคบิด และ “หัวขิง” ยังสามารถนําเหงาตมน้ําด่ืมเพ่ือขับปสสาวะ และใชทารักษากลากเกลื้อนไดอีกดวย         
(สมชัย สงวน, สัมภาษณ, 24 เมษายน 2558)
   ชาวไทล้ือยงันาํสวนใบเกล็ดของ “หวัหอมพู” /ho:4 hɔ:m4 pu:2/ หรอืกระเทียมท่ีภายในมีไสเปนกลีบยาว
ซึ่งมีสรรพคุณทางยามารักษาโรคทางเดินปสสาวะ ตอท่ีตา ทําเปนยารักษาอาการตกใจจากการคลอดลูก และ            
“หัวบั่วแดง” /ho:4 bo:6 dɛ:ŋ4/ หรือหอมแดง นํามาตมรวมกับพืชอื่น ๆ รับประทานเพื่อรักษาอาการปวดเขา มือ เทา 
เอว อีกทั้งนํา “หัวตะไคร” /ho:4 tsaʔ4   xaj3/ หรือสวนกานใบของตะไครที่แผหุมลําตนมาเปนสวนประกอบในการทํา
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ยารักษาอาการปวดหัว แกไขหนาวสั่น และเปนสวนประกอบใน การทํายารักษาผูหญิงคลอดลูกแลวมีอาการ               
เสียเลือดมาก นอกจากน้ันสวนผลของ “หัวหมากนมวัว” /ho:4 ma:k6 num3 ho:3/ ก็มีสรรพคุณทางยาเชนกัน                
โดยนําผลมาตําใหละเอียดผสมกับนํ้าทารักษาตุมคัน หรือนําเปลือกหมากนมวัวมาฝนทารักษาโรคฝ (สมชัย สงวน, 
สัมภาษณ, 24 เมษายน 2558)
  พชืทองถ่ินไทล้ือ เปนพชืทีข่ึน้เองตามธรรมชาติ หรอืเกิดจากการขยายพนัธุโดยวิธตีาง ๆ  พชืบางชนิดสามารถ
นํามาเปนอาหารและปรุงอาหาร บางชนิดมีสรรพคุณทางยาจึงนํามาทําเปนยารักษาโรค แสดงใหเห็นถึงความรอบรู
ของชาวไทล้ือท่ีใชประโยชนจากสวนประกอบของพืชทองถ่ินมาทําเปนยา ซึ่งอาจเกิดจากการลองผิดลองถูกจนเกิด
เปนภูมิปญญา และถายทอดเปนตํารายาใหคนรุนหลังไดศึกษาและพัฒนาเปนยารักษาโรคที่มีคุณภาพ

ภาพที่ 6: พืชทองถิ่นไทลื้อ
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  4. การคมนาคม
   สภาพภมูปิระเทศของสบิสองพนันาเปนท่ีราบลุมลอมรอบไปดวยภเูขาสลบัซับซอน ทาํให    การคมนาคม
ติดตอระหวางสิบสองพันนากับเมืองหรือรัฐไทใกลเคียงเปนไปอยางยากลําบาก ในอดีต  การเดินทางระหวางเชียงรุง
สิบสองพันนากับเมืองหรือรัฐไทมีการคมนาคม 2 ทาง ไดแก ทางบก และทางนํ้า การคมนาคมทางบกจะใชการเดิน
เทาและสัตวพาหนะ เห็นไดจากคําที่ประกอบอยูในคําประสม “หัวคลอง” /ho:4 kɔ:ŋ3/ คําวา คลอง คือ ถนน และ     
คาํประสม “หวัหมอน” /ho:4 mɔ:n4/ คาํวา หมอน เปนเบาะทีใ่ชรองหลงัสัตวตาง ชาวไทลือ้จะใชลอ มา ววั เปนพาหนะ
เพ่ือตางหรือบรรทุกสินคา โดยเห็นวาสัตวดังกลาวมีความคลองตัว เหมาะสมกับภูมิประเทศท่ีเปนภูเขา และยังมี     
การใชลูกหาบขนสินคาดวย
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   สําหรับการคมนาคมทางน้ํา จะเปนเสนทางระหวางเดินทางไปยังสิบสองพันนา เน่ืองจากมีแมนํ้าโขง
และแมนํ้าสาขาที่สะดวกสําหรับการคมนาคมทางน้ํา เชน การเดินทางจากเชียงใหมไปยังเชียงรุง ตองเดินทางไป
เชียงรายโดยทางบก จากนั้นจึงลองเรือไปเชียงแสน เห็นไดจากมีคําวา เรือ และสะเพา หรือสําเภา ประกอบอยูใน     
คําประสมที่มีคําวา หัว ในภาษาไทลื้อ คือ “หัวเรือ” /ho:4 hə:3/ และ “หัวสะเพา” /ho:4 saʔ4 paw3/ เมื่อถึงเชียงแสน   
ก็เดินทางบกผานเมืองเลน เมืองสิง จนถึงเชียงรุง
   ชาวไทล้ือสิบสองพันนาใชการคมนาคมทางบก และการคมนาคมทางน้ําเพื่อผูกสัมพันธกับเมือง           
และรัฐไทใกลเคียง โดยเฉพาะดานการคาที่ตองอาศัยปจจัยหลายอยางในการเดินทางเนื่องจากมีขอจํากัดทาง         
ดานภูมิประเทศ
  5. การประกอบอาชีพ
   เมอืงตาง ๆ  ของสิบสองพนันาต้ังอยูบรเิวณท่ีราบลุมแมนํา้ โดยเฉพาะทีร่าบทางทิศตะวันตกของแมนํา้โขง 
มีพื้นที่กวางขวางและอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก เห็นไดจากมีคําวา ทุง ประกอบอยูในคําประสม “หัวทุง” 
/ho:4 tuŋ1/ หมายถึง นาหรือที่ราบโลง จากสภาพภูมิประเทศดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ชาวไทล้ือประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก ดังปรากฏคําวา นา และไร ประกอบอยูในคําประสม “หัวนา” /ho:4 na:3/ และ “หัวไร” /ho:4 
haj1/ ตามลําดับ
   ชาวไทลือ้ใชพืน้ทีน่าสาํหรบัปลกูขาว เริม่ตัง้แตการไถ หวาน ปลูกกลา ดแูลขาวกลา จนถงึ     การเกีย่วขาว 
ตีขาว และขนขาวใสยุงฉาง ขั้นตอนตาง ๆ เหลาน้ีในอดีตจะใชพลังงานคนและสัตว เชน ใชวัวหรือควายไถนา                
ใชคนลงแขกเกี่ยวขาวและตีขาว เปนตน ปจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนา ชาวไทล้ือจึงใชรถเก่ียวขาวแทน
การใชคนเกี่ยวขาว เห็นไดจากมีคําวา จักรเกี่ยวขาว ประกอบอยูในคําประสม “หัวจักรเกี่ยวขาว” /ho:4 tsak4 ke:w6 
xaw5/ เคร่ืองมือดังกลาวทําใหชาวไทลื้อประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการเก็บเก่ียวขาว โดยรถจะเก่ียวขาวและ
ทําใหเม็ดขาวแยกออกจากรวง ไมตองใช เป หรือเครื่องมือหนีบฟอนขาว ซึ่งเปนเครื่องมือแบบดั้งเดิมดังเห็นไดจาก
คาํทีป่ระกอบอยูในคาํประสม “หวัเป” /ho:4 pe:4/ มาตีขาวเหมือนในอดตี (สมบรูณ สมโพธิ,์ สมัภาษณ, 24 เมษายน 2558)

ภาพที่ 7: พื้นที่นาสําหรับปลูกขาวและเป
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   สภาพภมูปิระเทศของสิบสองพนันา นอกจากเปนทีร่าบลุมแมนํา้ใชสาํหรบัปลกูขาวแลว ยงัลอมรอบไป
ดวยภเูขาซ่ึงเปนทีอ่ยูของชาวเขา ชาวเขาสวนมากประกอบอาชพีทาํไร เชน ปลกูขาวไร ขาวโพด ฝน ฝาย พรกิ ทีส่าํคญั
พื้นที่นี้เหมาะแกการทําไรชา ซึ่งเปนสินคาสําคัญของสิบสองพันนา
   ผลผลิตทางการเกษตร เชน ขาว ถงึแมจะปลูกไดทัง้ในท่ีราบและภูเขา แตกย็งัไมเพียงพอตอการบรโิภค 
เนื่องจากหลายหมูบานหรือเมืองไมสามารถปลูกขาวเพ่ือบริโภคไดเอง จึงตองมีการผลิตสินคาอยางอ่ืนเพ่ือขาย        
หรือแลกเปลี่ยนกับขาว
   การคาในสิบสองพันนา แบงออกเปน 2 ประเภท ประเภทแรกเปนการคาระหวางเมืองหรือรัฐ และ
ประเภททีส่องเปนการคาภายในสบิสองพันนาโดยทัว่ไป ในทีน่ีจ้ะกลาวถงึเฉพาะการคาภายในสบิสองพันนา การคา
ประเภทน้ีชาวไทลื้อและชาวเขาจะนําเอาสินคาหรือผลผลิตในทองถิ่นมาแลกเปล่ียนและซื้อขายในตลาดหรือที่         
ชาวไทลื้อเรียกวา กาด ดังเห็นไดจากคําที่ประกอบอยูในคําประสม “หัวกาด” /ho:4 ka:t6/
   กาดของชาวไทล้ือมีลักษณะเปนตลาดนัดประจําสัปดาหที่หมุนเวียนไปตามหมูบานในสิบสองพันนา 
กาดมีการจัดบริเวณซ้ือขายสินคาอยางเปนระบบ โดยสินคาชนิดเดียวกันจะอยูบริเวณใกลกัน สินคาท่ีขายในกาด 
เชน เหลา เห็นไดจากคําที่ประกอบอยูในคําประสม “เหลาหัว” /law5 ho:4/ นอกจากนี้ยังมีการขายขาว ผัก ผลไม       
เนื้อสัตว สัตว เปนตน

     ภาพที่ 8: กาดไทลื้อในอดีตและปจจุบัน
     ที่มา: “เจาหมอมคําลือ” กษัตริยองคสุดทายแหงสิบสองปนนา, ม.ป.ป.

   การประกอบอาชพีของชาวไทลือ้ถูกกําหนดโดยสภาพภมูปิระเทศ บริเวณท่ีราบลุมแมนํา้ สวนมากใชทาํนา 
สวนบรเิวณภเูขาใชทาํไร ในอดตีการทํานาของชาวไทลือ้จะใชแรงคนและสัตว ปจจบุนับางขัน้ตอนมกีารใชเครือ่งจกัร
ทํานา จนทําใหชาวไทลื้อลืมวิถีแบบด้ังเดิม ความสัมพันธระหวางคนในหมูบานลดลง เนื่องจากเทคโนโลยีเขามามี
บทบาทตอวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ
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   อีกประการหนึ่ง ปจจุบันสิบสองพันนามีหางสรรพสินคาและรานสะดวกซื้อหลายแหง ทําใหชาวไทลื้อ
รุนใหมใชบริการและซื้อสินคาในสถานท่ีดังกลาวมากขึ้น ทั้งท่ีสินคามีราคาสูงกวาในตลาดหรือกาด อยางไรก็ตาม 
ชาวไทลือ้สวนมากยงัคงซือ้สนิคาทีก่าดมากกวาซือ้ทีห่างสรรพสนิคาหรอืรานสะดวกซือ้หากไมจาํเปน เนือ่งจากสนิคา
ที่กาดมีความหลากหลาย สดใหม และที่สําคัญสามารถตอราคาได

สรุป
  คําประสมท่ีมีคําวา หัว ในภาษาไทล้ือสะทอนโลกทัศนของชาวไทล้ือ 3 ดาน ไดแก ดานแรกโลกทัศน           
ดานความเชื่อ ศาสนา และประเพณี ดานที่สองโลกทัศนดานชนชั้นและการปกครอง และดานที่สามโลกทัศน               
ดานวิถีชีวิต โลกทัศนดังกลาวแสดงใหเห็นวา ชาวไทลื้อผูกพันกับความเชื่อ ศาสนา และประเพณี จนหลอมรวมเปน
วฒันธรรมท่ีมคีวามเจริญมาแตครัง้อดตี ทกุกลุมคนในสบิสองพนันาดาํเนนิชวีติภายใตการปกครองแบบรฐัจารตีและ
ระบบชนช้ัน แมวาสบิสองพันนาจะมีขอจํากัดในการตดิตอกับโลกภายนอก แตขอจํากัดเหลาน้ันเปนสวนหน่ึงท่ีทาํให
สิบสองพันนาสามารถรกัษาเอกลักษณทางวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวไทลื้อไวไดจนถึงปจจุบัน
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Abstract
  The objective of this research is to present the model of knowledge management by using          
ontologies for research management in Thai universities. The Rajamangala University of Technology 
Lanna is selected as a case study, acting as a microcosm. The methodology of the research has a 
qualitative nature which covers the methods of literature reviews, in-depth interviews and using                   
CommonKADs to capture knowledge of experts. The results highlight that the ontologies of sustainable 
research management include three tasks knowledge, seven inferences knowledge and fourthly seven 
domains knowledge, which can be applied to design and develop a knowledge management system for 
the research management.

Keywords
  Knowledge Management, Ontology, Research Management

บทนํา 
  การจัดการความรูเปนระบบการบริหารที่สําคัญในการจัดการบุคลากรและสารสนเทศในองคกร  อีกท้ังยัง
เปนสวนสําคัญในการประกนัคุณภาพของหนวยงานทาํใหหนวยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนตองจัดทําระบบการจดัการ
ความรูซึ่งการจัดการความรูนี้ตองอาศัยความรูความเขาใจในเชิงทฤษฎีของการจัดการความรู  ทั้งนี้พบวา ปจจุบัน
หลายหนวยงานในประเทศไทยยังดําเนินการจดัการความรูแบบขาดหลักการ   ทาํใหผลลัพธไมเปนไปตามเปาหมาย   
ที่ตั้งไว (ณพศิษฎ จักรพิทักษ, 2552)  การจัดการความรูเปนกระบวนการจัดเก็บความรู เพ่ือเพ่ิมมูลคาของขอมูล
สารสนเทศทีม่ใีนองคกร โดยมีการใชระบบสารสนเทศมาชวยในการจดัการ  การใชงานและการแบงปนความรูซึง่กัน
และกัน  นอกจากนี้ การจัดการความรูยังหมายถึงการทําใหความรูที่อยูในตัวคนสามารถนําเผยแพรและจัดการออก
มาในลักษณะที่สามารถจับตองได เชน เอกสาร หรือหลักฐานตาง ๆ  เพื่อใหสามารถแบงปนความรูระหวางกันของ
คนในองคกรนั้นๆ ที่สําคัญ คือ องคกรตองมีการจัดการความรู  เนื่องจากทุกองคกรมีบุคลากรที่ทํางานใหแกองคกร
ซึ่งถือเปนทุนทางปญญาท่ีสําคัญ  ทั้งนี้กระบวนการสําคัญในการจัดการความรู ไดแก การบงชี้ การสืบคน                    
การกระจายความรู และการดําเนินการจดัการความรู  สาํหรับในทางปฏบิตัิการจดัการความรูยังรวมไปถึงการนาํทุน
ทางปญญามาจําลองใหเกิดแผนภาพเพื่อใหองคกรสามารถนําไปใชประโยชนได  เชน  การนําเสนอขอมูลทุนทาง
ปญญาใหแกผูทีใ่ชงบการเงินเพ่ิมเติมจากขอมลูทางการเงิน เพราะขอมลูทนุทางปญญาแสดงใหเหน็ถงึคณุภาพของ
ทรัพยากรมนุษยและการบริหารจดัการทีด่มีธีรรมาภิบาลมีความสาํคัญมากเทากับขอมูลทางการเงินท่ีถกูตองครบถวน   
โดยมกีารระบถุงึตวับคุคลทีม่คีวามรูทีอ่งคกรจาํเปนตองใช  นอกจากนีก้ารจัดการความรูจะเพิม่ประโยชนในการตรวจสอบ 
ทนุทางปญญาในองคกรเพือ่ใหเกิดองคความรูทีส่รางมูลคาเพิม่ใหองคกรทราบวาทุนทางปญญาทีส่าํคัญท่ีควรจดัเกบ็
และปองกันมใิหสญูเสียไปนัน้อยูทีใ่ด ทัง้นีก้ระบวนการดงักลาวมีความสําคญัตอกระบวนการตดัสนิใจตอผลิตภณัฑ
หรือการใหบริการในองคกร (Uriarte, 2008)
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  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11              
กําหนดไววา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอโดยตอง
รับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได         
อยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ  รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ  สรางวิสัยทัศน
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  ทั้งนี้มีการ
ใหความหมายการจัดการความรูในองคกรวาหมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซ่ึงกระจัดกระจาย      
อยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเอง    
ใหเปนผูรูรวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดย     
ความรูม ี 2 ประเภท คอื ความรูทีฝ่งอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูทีอ่ยูในตวับคุคลซึง่ไดจากประสบการณ  
พรสวรรค หรือ สัญชาตญาณในการทําความเขาใจในส่ิงตางๆ   และความรูที่ชัดแจง  (Explicit Knowledge)              
เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดในลักษณะท่ีจับตองไดโดยผานวิธีตางๆ เชน คูมือ ตํารา วิดีโอ เปนตน 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2548)  
  การจัดการความรูในองคกรตองมีการประยุกตใชเครื่องมือในการจัดการความรูหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู
กบัเปาหมายและจุดประสงคของการจดัการความรูนัน้ แตเครือ่งมือหน่ึงท่ีนยิมใชเพ่ือจับความรู (Knowledge Capture) 
จากผูเชี่ยวชาญ คือ วิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering) เครื่องมือนี้ใชในการจัดการความรูที่เปนวิชาการ
ปญญาประดษิฐ (Artificial Intelligence) ประเภทหน่ึงซึง่เปนการสรางระบบคอมพวิเตอรใหทาํงาน เสมอืนพฤตกิรรม
มนุษย หรือกลุมตามลักษณะแบบจําลองความคิดหรือความรูของมนุษยในการแกปญหา การตัดสินใจและเรียนรู
จากความรูที่สะสมในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูชัดแจงที่ปรากฏใน เอกสาร (Explicit Knowledge) 
เปนการสรางเพื่อใหเกิดความรูใหมอยางเปนระบบและสามารถนําไปใชไดงาย โดยพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ
ผูบริหารในการตัดสินใจและในการแกปญหา หรือใชในการทํางานของผูปฏิบัติงานตามกระบวนการทางวิศวกรรม
ความรูซึง่ใชการวเิคราะหความรูและโครงสรางขอมลู (Knowledge Analysis and Data Structuring: CommonKADS) 
โดยกระบวนการของ CommonKADS ประกอบดวยวิธีการจับความรู (Knowledge Capture) การวิเคราะหความรู 
(Knowledge Analysis) การสังเคราะหความรู (Knowledge Synthesis) และ การนําความรูไปใช (Knowledge 
Utilization) ดังแสดงในภาพที่ 1ดงในภาพท 1

        ภาพที่ 1: กระบวนการทางวิศวกรรมความรู
        ที่มา:  ณพศิษฎ จักรพิทักษ,  2555
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  นอกจากนี ้ณพศษิฎ จกัรพทิกัษ (2555) ยงัไดอธบิาย การสรางแบบจาํลองการจดัการความรูในกระบวนการ
ทางวิศวกรรมความรู ไวดังนี้
  1.  แบบจําลองความรูความสัมพันธพื้นฐาน (Ontology) คือ คําเรียกอภิธานศัพท หรือนิยาม หลักการ           
พื้นฐานในการแกไขปญหาซึ่งเปนสวนหนึ่งของ Domain Knowledge โดยจะมีความสัมพันธเฉพาะไดแก การเปน
ประเภทของ (Is-Kind-Of) และเปนสวนหนึ่งของ (Is-A-Part-Of)
  2. แบบจําลองความรูภารกิจ (Task  Knowledge) เปนความรูในวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงคยอย
ในการบรรลุภารกิจ
  3. แบบจําลองความรูวธิคีดิ (Inference Knowledge) เปนความรูในขัน้ตอนการคดิหาเหตผุล (Reasoning) 
รูในเหตุและผลเพือ่ใหบรรลวุตัถุประสงคยอยเชน ความตองการ ผลลัพธ วธิกีารแกไขปญหา ประกอบดวยเคร่ืองหมาย
แสดงประเด็นเหตุผล (Inference Role) ที่เปนความรูที่อยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) สําหรับภารกิจยอยนี้จะ
เชื่อมโยงไปยัง Domain Knowledge ตอไป
  4. แบบจําลองความรูหลักการเฉพาะปญหา (Domain Knowledge) เปนความรูในส่ิงที่ตองคิดหรือ 
กระบวนการตั้งหลักการ (Conceptualization) เฉพาะเรื่องในการแกปญหาหรือตัดสินใจเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
การนําการจัดการความรูมาใชในสถาบันการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม พบวา การจัดการความรูของสถาบัน
อดุมศกึษาของรฐับาลอยูในระดับปานกลางในขณะท่ีการจัดการความรูของสถาบนัอดุมศกึษาของเอกชนอยูในระดับสงู 
สาํหรับการแบงปนความรูของสถาบันอุดมศึกษาทัง้ของรฐับาลและเอกชนอยูในระดบัปานกลางเชนเดียวกัน  นอกจาก
นี้ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมขององคกรและกระบวนการจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและ
เอกชนอยูในระดับปานกลาง สําหรับการจัดการความรูในสถาบันการศึกษาสามารถแบงไดตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยซ่ึงไดแก การจัดการเรยีนการสอน การวิจยั การบรกิารวิชาการแกสงัคม และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
(Songsangyos, 2012) 
  การวิจัยนับเปนพันธกิจท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2557) 
ไดกลาวถึงนโยบายการวิจัยของชาติวาเปนการเนนการบูรณาการดานการวิจัยท่ีสอดคลองกับแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 ไดแก การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิจัย
และนวัตกรรมใหเปนพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  ทั้งนี้ตอง
สรางสรรคภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยสินทางปญญาเพื่อตอยอดและประยุกตใชในเชิงพาณิชย สังคม และชุมชน         
โดยใหมผีลทัง้เชิงปรมิาณและคณุภาพในลกัษณะความรวมมือระหวางภาครฐัและเอกชน  นอกจากน้ีประเด็นนโยบาย
ดานการเพิม่การลงทนุในการ วจิยัและการจัดสรรงบประมาณการวจิยัไดกระจายไปยงัหนวยงานตางๆ  ทัง้ในภมูภิาค
สงเสรมิการลงทนุดานการวิจยัท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน และทองถิน่ โดยจดัทําแผนบูรณาการงบประมาณเพ่ือการวิจยั
จากทุกแหลง  มีการสงเสริมความรวมมือเชิงรุกของทุกภาคสวน และสนับสนุนการรวมลงทุนวิจัยของภาคเอกชน     
โดยใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวกับการวิจัย  ตลอดจนในพื้นที่ไดมีสวนรวมกันเสนอแนะ ปฏิบัติ และติดตามผล สรางเสริม
ความรวมมือเชิงรุกระหวางหนวยงานวิจัยหลักและเครือขายวิจัยในลักษณะของหุนสวนความรวมมือ  เปดโอกาสให
ภาคเอกชนมีสวนรวมอยางจริงจังในการวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคและทองถิ่น อีกท้ังยังตองนําความตองการของผูใช
ประโยชนทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคพาณิชย ภาคชุมชนและทองถิ่นมาเปนประเด็นหลักใน            
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การกาํหนดโจทยวจิยัและการสนบัสนนุงบประมาณอยางจรงิจังเพือ่การวจิยัแบบมุงตอบสนองตอความตองการและ
ใหมุงเนนการวิจัยเพ่ือใชประโยชน   ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติยังจัดทํามาตรการเพ่ือสงเสริม              
การวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมโดยการสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยและแผนการวิจัยของ                            
หนวยงานราชการระดับกระทรวง และกรม จังหวัด กลุมจังหวัด และองคกรทองถ่ินเพื่อพัฒนาสารสนเทศการวิจัย
ของชาต ิ รวมทัง้ฐานขอมูลสารสนเทศและระบบคลังขอมูลงานวจิยัของชาติเพ่ือใหเกิดบูรณาการขอมูลงานวจิยัและ                   
เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชขอมูลสําหรับระบบบริหารจัดการทุนวิจัยและสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ   
สาํหรบัการเรงรัดพัฒนาบุคลากรทางการวิจยัของประเทศใหมจีาํนวนและคณุภาพเพิม่ข้ึนน้ัน ไดกระตุนใหทัง้นักวิจยั
และผูบรหิารการวิจยัในหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคทองถ่ิน และ ภาคการศึกษา รวมถึงการเริม่พฒันาศักยภาพ
ของเยาวชนในการวจิยัต้ังแตระดบันักเรยีนโดยสนบัสนนุสงเสริมการเรียนการสอนการวิจยัเบือ้งตนใหกบันักเรยีนทกุคน
ใหมีความรูในการวิจัย  สามารถคิดวิเคราะหและมีจิตวิจัยเพื่อสรางเยาวชนและคนรุนตอไปของชาติใหมีศักยภาพ
ดานการวิจัยและใชการวิจัยในอาชีพ เปนการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมการศึกษา (Learning Innovation) และ          
สรางวัฒนธรรมการวิจัยและนักวิจัยผานกระบวนการศึกษาในโรงเรียนเพ่ือนําไปสูการเสริมสรางศักยภาพใน                
การแขงขันของประเทศดวย นอกจากน้ียังเรงสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม                
รวมทั้งสนับสนุนการผลิตนักวิจัยรองรับความตองการของภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรใน             
ภาคอุตสาหกรรม  การจัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในการทําวิทยานิพนธ                 
โดยใชโจทยวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมและรวมทําวิจัยกับภาคเอกชน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีวิสัยทัศน ไดแก จัดการศึกษาสู               
ความเปนเลศิดานวิชาชพี มุงสรางคนดมีคีณุภาพสูงาน เชีย่วชาญเทคโนโลยี และพึง่พาตนเองได ทัง้นีม้หาวทิยาลัยจัดใหมี
โครงการสงเสริมผลิตผลงานวิจัยภายใตชื่อโครงการการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
(Hands-on Research and Development: HRD) โดยระยะที ่1 เร่ิม โครงการตัง้แตเดือนกนัยายน พ.ศ. 2554 – เดือน
กนัยายน พ.ศ. 2556  รวมระยะเวลา  2  ป 1 เดือน  ทัง้นีก้อนทีจ่ะมโีครงการดงักลาวนี ้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนามีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพสูงที่สุดเมื่อป พ.ศ. 2553 ในระดับชาติ จํานวน 25 เรื่อง และระดับนานาชาติ
จํานวน 13 เร่ือง หลังจากมีโครงการนี้ มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพสูงสุดตอเน่ืองเพ่ิมขึ้นอยางมี         
นัยสําคัญทุกป โดยป พ.ศ. 2556 มีผลงานตีพิมพระดับชาติจํานวน 88 เรื่อง และระดับนานาชาติ จํานวน 15 เรื่อง 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557) ทั้งน้ีโครงการดังกลาวนี้ไดใชระบบ           
การจัดการความรูเพื่อการคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) ซึ่งเปนการเรียนรูโดยองครวมขององคกร             
เปนการเรียนรูหาวิธีการ (How To) ในการรักษาสมดุล (Balancing) ของปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะกระทบ
ตอองคกร (Senge, 1994) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริหารงานวิจัยโดยการบูรณาการการจัดการความรูแบบ
การคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) เชน การทําระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentoring System) ซ่ึงมีทั้งพี่เลี้ยง     
แกนกัวิจยัรุนใหมทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย  อกีท้ังยังมีการจัดสรรเงนิทุนวิจยัในโครงการยอยตางๆ ทีค่าํนึง
ถึงการจัดสรรเงินใหครอบคลุมตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา                
การจัดการความรูของงานวิจัยในระดับอุดมศึกษาโดยใชวิธีการวิเคราะหและสังเคราะหความรู (CommonKADs) 
(Schreiber, Akkermans, Anjewierden, Hoog, Shadbolt, Van de Velde & Wielinga, 2000) ดวยความรูของ       
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ผูเช่ียวชาญทุกคนเปนความรูที่อยูในตัวบุคคล และดําเนินการจับความรูจากผูที่มีสวนรวมในโครงการวิจัย ไดแก       
นกัวิจยัท่ีประสบความสาํเรจ็ระดบัคณะ  ผูบริหารงานวจิยัของมหาวิทยาลยั และผูทรงคณุวุฒทิีเ่ปนท่ีปรึกษาโครงการ
ดงักลาว โดยผลของการวจิยัถกูแสดงออกมาในรปูแบบจําลองความรูพืน้ฐาน (Ontology) สาํหรบัการบริหารงานวจิยั
ของมหาวิทยาลัยโดยใชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเปนกรณีศึกษา

วัตถุประสงค
  เพ่ือนําเสนอแบบจําลองทางการจัดการความรูโดยจัดทําแบบจําลองความสัมพันธขั้นพ้ืนฐานการบริหาร
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาโดยใชวิธีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูในการจัดการการบริหารงานวิจัย           
กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
  1. กลุมตวัอยาง ถกูแบง ออกเปน 3 กลุมโดยวธิกีารเลอืกกลุมตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก 
   1.1 กลุมท่ี 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการสมัภาษณเพ่ือจัดเก็บความรูจากผูทีม่สีวนเกีย่วของในระดับบริหาร
ของโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหาร
งานวิจัยระดับคณะ โดยวิธีการเก็บขอมูลสวนน้ีไดการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญงานวิจัยที่มีความรู ความสามารถ             
ความเชี่ยวชาญ และมีผลงานวิจัยเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติเพ่ือสัมภาษณและจับความรู 
ทั้งนี้วิธีการคัดเลือกผูเช่ียวชาญกลุมน้ี ใชวิธีการวิเคราะหเครือขายทางสังคม (Social Network Analysis: SNA) 
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(Scott, Sage Knoke, Yang, Sage De Nooy, Mvrar, & Batagelj, 2000) โดยไดคัดเลือกอาจารยที่มีความรู                      
ความเชี่ยวชาญในงานวิจัยที่เหมาะสมมาดําเนินการจับความรู  จํานวน 2 คน ดานการบริหารธุรกิจ จํานวน 1 คน 
และดานวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 คน
   1.2 กลุมที่ 2 ผูบริหารที่ทําหนาที่บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ระดับ
รองอธิการบดี ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ จํานวน 3 คน 
   1.3  กลุมที ่3 ผูทรงคุณวฒุภิายนอกทีม่ตีาํแหนงทางวชิาการระดบัศาสตราจารย  จาํนวน 1 คน และเปน
ผูที่มาเปนที่ปรึกษางานการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จํานวน 3 คน
  2. เครื่องมือในการวิจัย
          การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
   2.1 ขอมูลเชิงคุณภาพ 
    รวบรวมขอมลูโดยใชวธิกีารสมัภาษณเชงิลกึโดยใชคาํถามปลายเปดแบบไมมโีครงสราง (Unstructured 
Interview) เปนการตัง้คาํถามถงึวิธกีารประสบความสาํเร็จในการทาํงานวจิยั และการบรหิารงานวจิยั โดยขอมูลจาก
กลุมตัวอยางกลุมท่ี 1 และ กลุมท่ี 2 เปนสวนที่นํามาจัดทําแบบจําลองการจัดการความรูการบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
   2.2 วิธีวิเคราะหขอมูล
                 ดําเนินการถอดองคความรูจากขอมูลเชิงคุณภาพ ขอที่ 2.1 จากนั้นใชเทคนิคของวิธีการทาง
วิศวกรรมความรู  ไดแก CommonKADS เน่ืองจากเปนเครื่องมือทางการจัดการความรูในการตรวจสอบความรู                  
การวิเคราะห และการสังเคราะหความรูแลวจัดทําแบบจําลองความรูที่สอดคลองกับท่ี Schreiber, Akkermans,            
Anjewierden, Hoog, Shadbolt, Van de Velde & Wielinga (2000) ไดนาํเสนอวาวธิกีารนีเ้ปนการแปลงความรูทีแ่ฝง
ในตัวบุคคลใหออกมาเปนความรูที่ชัดแจง เปนการจับความรูจากนักวิจัยที่ประสบความสําเร็จและผูบริหารของ
มหาวทิยาลยัดานการบรหิารงานวจิยัซึง่เปนความรูทีอ่ยูในตัวบคุคลโดยแสดงออกมาเปนแบบจําลองความรูพืน้ฐาน
สําหรับแนวปฏิบัติการบริหารงานวิจัยท่ีดี และแบบจําลองดังกลาวจะถูกตรวจสอบความรูโดยการเขารวมเสวนา               
การประชุมการบรหิารงานวจิยัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยกลุมตวัอยางกลุมที ่3 ซึง่เปนผูทรงคณุวฒุิ
ดานการบรหิารงานวิจยั 

ผลการวิจัย
  ผลการวิจัยไดนําเสนอแบบจําลองความสัมพันธเพ่ือการบริหารงานวิจัยอยางยั่งยืน ดังแสดงในภาพที่ 1 
ประกอบผลการวิจยั ดวยแบบจาํลองความรูภารกิจ (Task knowledge) จาํนวน 3 ประเดน็ แบบจําลอง ความรูวธิคีดิ 
(Inference knowledge) จํานวน 7 ประเด็น และแบบจําลองความรูหลักการเฉพาะปญหา จํานวน 47 ประเด็น          
ดังแสดงในภาพที่ 3
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  จากภาพที ่3 แสดงแบบจาํลองความรูภารกจิหลกัของการบรหิารงานวจิยัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลานนา (รหัส R01) ประกอบดวย 3 ภารกิจไดแก การจัดการคน (รหัส R01-1) การจัดการ กระบวนการ (รหัส R01-2) 
และการจัดการเทคโนโลยี (รหัส R01-3) เมื่อไดสรางแบบจําลองดังกลาวไดแลว ลําดับตอไป คือ การแสดง                 
แบบจําลองความรูวิธีคิด จํานวน 7 ประเด็น ดังแสดงในภาพที่ 4

  ภาพที่ 3:   แบบจําลองความรูภารกิจ (Task Knowledge) การจัดการความรูการบริหารงานวิจัยของ
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
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  จากภาพที่ 4 แสดงใหเห็นวาในแตละภารกิจประกอบไปดวยแบบจําลองความรูวิธีคิด จํานวน 7 ประเด็น 
ดังน้ี การจัดการคน มีแบบจําลองความรูวิธีคิด  จํานวน 1 ประเด็น ไดแก การต้ังทีมวิจัย (รหัส R01-1-1) สวน             
การจัดการกระบวนการประกอบดวยแบบจําลองความรูวธิคีดิ จาํนวน 5 ประเดน็ ไดแก การจัดสรร งบประมาณการวจิยั 
(รหัส R01-2-1) เคร่ืองมือและวิธีการวิจัย (รหัส R01-2-2) การเผยแพรงานวิจัย (รหัส R01-2-3) การเขาสูชุมชน       
(รหัส R01-2-4) และผลกระทบ (รหัส R01-2-5) สําหรับการจัดการเทคโนโลยี ประกอบดวยแบบจําลองความรูวิธีคิด 
จํานวน 1 วิธี ไดแก การบริหารเทคโนโลยี (รหัส R01-3-1)  ลําดับถัดไป คือ แบบจําลองความรูหลักการเฉพาะปญหา
รวม จํานวน 47 ประเด็น ดังแสดงในภาพที่ 5

  ภาพท่ี 4:  แบบจาํลองความรูวธิคีดิ (Inference Knowledge) การจัดการความรูการบรหิารงานวจิยัของ
                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
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 ภาพที่ 5:  แบบจําลองความรูหลักการเฉพาะปญหา (Domain Knowledge) การจัดการความรูการบริหาร
   งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
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  จากภาพที่ 5 เปนการนําเสนอแบบจําลองความรูเฉพาะปญหาในแตละประเด็นซึ่งจําแนกเปน แบบจําลอง 
มีทั้งส้ิน 47 ประเด็น โดยจําแนกตามแบบจําลองความรูวิธีคิด  ดังน้ี  แบบจําลองความคิดเร่ือง การตั้งทีมวิจัย           
(รหัส R01-1-1) มีความรูเฉพาะปญหา จํานวน 4 ประเด็น คือ การต้ังทีมวิจัยตองประกอบดวย ทีมนักวิจัยซ่ึงประกอบ
ดวยอาจารยหรือนักวิจัย นักศึกษา ซึ่งจะมีครบทุกตําแหนงหรือไมก็ได แตถาเปนอาจารยควรมีนักศึกษาเปนผูวิจัย
รวมเพื่อเปนการถายทอดความรูซึ่งเปนหนาท่ีหลักของการเปนอาจารย การใหโอกาสนักศึกษามาทํางานวิจัยรวม  
ทาํใหนกัศกึษาไดทาํงานจรงิ  ทัง้นีใ้นทมีวจิยัตองมหีวัหนาทมีวจิยัจะเปนคนใดตามแตสดัสวนงานวจิยัโดยจะมหีนึง่คน
เปนหวัหนาโครงการวจิยัเพ่ือควบคุมโครงการวจิยั หากวาทมีวจิยัทีเ่ปนนกัวจิยัรุนใหมยงัขาดประสบการณการทาํวจิยั          
การมีทีมพี่เลี้ยงนักวิจัยซึ่งอาจเปนนักวิจัยที่มีประสบการณภายนอกหรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือรวมเปน   
พี่เลี้ยงงานวิจัยใหกับทีมวิจัย สําหรับแบบจําลองความคิดเรื่องการจัดสรรงบประมาณการวิจัยพบวาการจัดสรรเงิน
ทนุวิจยัควรคาํนึงถึงภารกจิหลักของมหาวทิยาลยัซ่ึงประกอบดวย การเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการและ
การทาํนบุาํรงุศลิปะและวฒันธรรม  นอกจากนัน้ยงัตองจดัสรรเงนิทนุวจิยัใหสอดคลองกบัตาํแหนงทางวชิาการ หรือ 
ชํานาญการของผูขอทุนวิจัยดวย อีกท้ังการจัดสรรทุนวิจัยตองคํานึงถึงการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีตัวบงช้ี        
การประกันคุณภาพการศกึษาเพือ่ใหไดตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ในสวนของ
แบบจําลองความคิดเครื่องมือและวิธีการวิจัย มีประเด็นความรูเฉพาะปญหา  จํานวน 3 ประเด็น ไดแก การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางการวิจยัใหม หรือจุดแตกตางในการวิจัย  ซึ่งเหลานี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัย
พื้นฐาน ตอมา คือ แบบจําลองวิธีคิดการเผยแพรงานวิจัย มีแบบจําลองความรูเฉพาะปญหา  จํานวน 4 ประเด็น    
ไดแก การเผยแพรผลงานวิชาการโดยการรวมประชมุวิชาการทัง้ระดับชาติ และระดบันานาชาตทิีม่กีารจัดอยางตอเนือ่ง
ทุกปหรือการตีพิมพในวารสารวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีคุณภาพอยูในฐานขอมูลการวิจัยที่เปน   
ที่ยอมรับในระดับชาติ เชน ฐานขอมูลดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thailand Citation Index: TCI) กลุม 1 หรือ        
กลุม 2 เพือ่ปองกนัความเสีย่ง กรณมีกีารจดัลําดับวารสารวิชาการของประเทศไทยใหม  วารสารท้ังสองกลุมมีโอกาส    
สูงท่ียังคงอยูในฐานขอมูลและหากเปนวารสาร กลุมท่ี 3 อาจไมถูกจัดใหอยูในฐานขอมูลวารสารระดับชาติหรือถา
ขึ้นอันดับอยูในกลุม 2 หรือกลุม 1 ซึ่งเปนความไมแนนอน  ดังนั้นประเด็นความรูจึงเนนที่วารสารในฐานขอมูล           
กลุม 1 และ 2 หากเปนระดบัชาติและนานาชาตติองเปนวารสารทีอ่ยูในฐานขอมูลทีย่อมรับของสากล เชน  SCOPUS, 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Thomson Reuter, ISI  เปนตน นอกจากนี้ การพิจารณา
เลือกวารสารยังตองคํานึงถึงชื่อวารสารที่แสดงใหเห็นถึงการเฉพาะเจาะจงสาขาวิชาที่ตีพิมพเพื่อใหสอดคลองกับ   
การขอตําแหนงทางวิชาการหรือชํานาญการ ซึ่งการเผยแพรผลงานทางวิชาการดังกลาว จะไดรับคําแนะนําจาก     
ผูทรงคณุวฒุทิีอ่านผลงานและเปนการสรางเครอืขายงานวจิยัของนักวจิยัดวย  ตอมา คอื แบบจําลองวธิคีดิผลกระทบ
การสรางมูลคาและคุณคาประกอบดวย ความรูเฉพาะปญหา จํานวน 10 ประเด็น ไดแก ประเด็นการวิจัยควรเปน
ประเด็นที่เรงดวนมีคนจํานวนมากที่ไดใชประโยชนจากผลงาน มีผลกระทบตอสวนรวมซึ่งไดแก การลดปญหา             
ในสังคมและการทําใหประชาชนไดรบัสิง่ทีด่ขีึน้  รวมทัง้มผีลตอเศรษฐกจิซึง่สามารถลดตนทนุและสรางรายได ประเด็น
การใชประโยชนในเชิงวิชาการซึ่งจะทําใหไดผลงานวิชาการคุณภาพดี  ลําดับสุดทาย คือ แบบจําลองความคิด         
การบริหารเทคโนโลยีประกอบดวย ความรูเฉพาะปญหา จํานวน 7 ประเด็น ไดแก ผูใชเทคโนโลยีที่ตองมีการใช
สมํ่าเสมอ ซึ่งเทคโนโลยีเปนแกนนวัตกรรมซึ่งเปนสวนหนึ่งของการวิจัยพื้นฐานและประเด็นความรูเฉพาะปญหา     
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การประชาสัมพันธซึ่งตองใชเทคโนโลยีไดแกการจัดทําเว็บไซตและการใชสื่อสังคมออนไลน เชน เครือขายสังคม
ออนไลน (Facebook) อินสตราแกรม (Instagram) เปนตน 
  จากการจัดการความรูการบริหารงานวิจัยโดยผานโครงการผลิตผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลลานนาทําใหมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพสูงสุดตอเนื่องเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทุกป โดยป พ.ศ. 2556 
มีผลงานตีพิมพระดับชาติ จํานวน  88 เรื่อง และนานาชาติ จํานวน 15 เรื่อง หากเปรียบเทียบผลงานยอนหลัง 3 ป
กอนมีโครงการ และ 3 ปหลังมีโครงการ พบวา อัตราการเพิ่มขึ้นของการตีพิมพผลงานในระดับชาติ (TCI INDEX) 
เพิ่มขึ้นรอยละ 304.08 และระดับนานาชาติ (SCOPUS INDEX) เพิ่มขึ้นรอยละ 103.57 

อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการวิจัยพบวา แบบจําลองการจัดการความรูการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลลานนาเปนการบรูณาการการเรยีนการสอน การวิจยั การบรกิารวิชาการและการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม
ซึง่มคีวามสอดคลองกบัแบบจาํลองรปูแบบการคดิอยางเปนระบบ (System Thinking) การบูรณาการการวจิยัรวมกบั
การจัดการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ และการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลในมหาวิทยาลัยโดย ณพศิษฎ 
จักรพิทักษ (2552) อีกทั้งการเชื่อมโยงพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยการจัดการความรูแบบหลายระบบโดยใชระบบ
พีเ่ลีย้งงานวจิยัในการถายทอดความรู  ทัง้นีพ้ีเ่ลีย้งนักวจิยัหากเปนบคุคลภายนอกตองมีคณุสมบัตทิีไ่ดรบัการยอมรบั 
นอกจากน้ียังตองจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดตําแหนงทางวิชาการสําหรับบุคลากร           
สายวชิาการ และตาํแหนงชํานาญการสําหรับบุคลากรสายสนบัสนุน ซึง่สอดคลองกับมุมมองดานกระบวนการเรียนรู   
ในองคกรของหลักการบริหารแบบการใชดุลดัชนี (Balance Scorecard) (Kaplan & Norton, 1996) และ                          
ผลจากการจับความรูแสดงใหเห็นถึงการบริหารงานวิจัยที่สงเสริมใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งอาจารย เจาหนาที่
และนกัศกึษาไดมสีวนรวมในการวจิยัโดยการสรางประสบการณการวจิยัจากการปฏบิตังิานจริง สอดคลองกบัทฤษฎี    
การเรียนรูจากการทํางานจริง (Learning in Action) (Gavin, 2000) และการทําวิจัยรวมกับชุมชนภายนอก
มหาวทิยาลยั สาํหรบัการสงเสรมิการมสีวนรวมของชมุชนมีความสอดคลองกับผลการศกึษาการมสีวนรวมของชมุชน
ในการกําหนดความตองการ ของ พรชัย รัศมีแพทย  (2541) ที่พบวา การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อใหเกิดการจัดการ
ความรูที่เหมาะสมและประสบความสําเร็จตองมีการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภายนอกและคนในชุมชน 

สรุป
  การจัดการความรูการบริหารงานวิจัยสําหรับอุดมศึกษาของประเทศไทยในงานวิจัยน้ี  เปนการนําเสนอ    
แบบจําลองการจัดการความรูการบริหารงานวิจัยซึ่งใชโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยโดยใชเครื่องมือในการ
จบัความรูผูเชีย่วชาญดานการบรหิารการวิจยัไดแก  วศิวกรรมความรูซึง่พบวา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ใชระบบการจดัการความรู  ไดแก  การเรียนรูเพือ่การคดิอยางเปนระบบ (Systems Thinking) เปนการเรียนรูโดยองครวม
ขององคกร โดยการจัดสรรเงนิทุนวิจยัในโครงการยอยเพ่ือใหครอบคลมุตัวช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศกึษา ผลจาก      
แบบจําลองความสัมพันธดังกลาว สามารถนําไปออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรูตอไป  
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บทคัดยอ
  การวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือ (1) ออกแบบรูปแบบระบบสารสนเทศเพือ่จัดการการศกึษาแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย และ (2) ประเมินรูปแบบระบบสารสนเทศ        
เพือ่จดัการการศกึษาแบบบูรณาการการเรียนกบัการทํางานของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในประเทศไทย  การวจิยันี้
เปนการวจิยัเชงิคณุภาพ และเชงิปรมิาณ โดยใชกระบวนการรวบรวมความคดิเหน็ของผูเช่ียวชาญดวยเทคนิคเดลฟาย 
กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยัแบงออกเปน 3 ระยะ ดงันี ้ระยะที ่1 เปนผูเช่ียวชาญดานการจดัการศกึษาแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทํางาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 คน ระยะท่ี 2 เปนผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา    
แบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 17 คน และระยะที่ 3 เปนผูเชี่ยวชาญและ
ผูมีสวนเก่ียวของกับระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน จํานวน 15 คน 
เครือ่งมอืท่ีใชในการวจิยัประกอบดวย (1) แบบสมัภาษณแบบมโีครงสราง (2) แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา     
5 ระดบั สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลูไดแก คามธัยฐาน คาพสิยัระหวางควอไทล คาเฉลีย่ และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ซึ่งผลการวิจัยพบวา (1) องคประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับ                
การทาํงานของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยประกอบดวย 3 องคประกอบหลกั  คอื  1) ผูมสีวนรวมเกีย่วของ
กับระบบ 2) ระบบสารสนเทศ และ 3) ขั้นตอนจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน ซึ่งผูเชี่ยวชาญ     
มีความเห็นที่สอดคลองกันสูง และเห็นวารูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมาก และ (2) การประเมินรูปแบบระบบ
สารสนเทศเพือ่จดัการการศึกษาแบบบรูณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
พบวา ผูเชี่ยวชาญและผูที่สวนเกี่ยวของกับระบบเห็นวารูปแบบที่สรางขึ้นมีความถูกตองเหมาะสม และมีความเปน
ไปไดตอการนําไปใช

* ผูเขียนหลัก
  อีเมล: pumchalerm@hotmail.com
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คําสําคัญ
  การศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนกบัการทาํงาน    ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ    สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

Abstract
  The purposes of this study were: (1) to design information system for Work-integrated Learning 
management activities model of private institute of higher education in Thailand,  and (2) to evaluate the 
information system for Work-integrated Learning management activities model of private institute of 
higher education in Thailand. The study used quality and quantitative research. The investigation of       
experts’ opinions and the Delphi technique were used for the data collection. The samples used in this 
study were divided into 3 phases: The first phases who were specialized in the Work-integrated Learning 
and information technology amount 3 person, Second phases who were specialized in the Work-integrated 
Learning and information technology amount 17 person. Third phases comprised experts and                     
stakeholder in information system for Work-integrated Learning management activities in 15 persons by 
purposive sampling both. The tools used in this study were: 1) a structured interview guide, 2) a 5-rating 
scale questionnaire. Statistics used to analyze data were median, Interquartile Range, mean, and standard 
deviation. The results revealed as follows: (1) The information system for Work-integrated Learning        
management activities model consists of 3 main components 1) Stakeholder 2) Information and 3)         
Work-integrated learning activities, the experts agreed that a high consistent and the model was appropriate 
high-level. (2) The results of evaluation the information system for Work-integrated Learning management 
activities model of private institute of higher education in Thailand were found by the experts and            
stakeholder that the created model was accurate, appropriate and feasible. 

Keywords
  Work-Integrated Learning, Information Management System, Private Institute of Higher Education

บทนํา
  การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเปนการเรียนรูโดยอาศัยหลักวิเคราะห และประยุกตเน้ือหา ตํารา
วิชาการตางๆ ซึ่งในบางครั้งอาจยากตอการทําความเขาใจ ดังนั้นการศึกษาท่ีมีเพียงการเรียนรูในทางทฤษฏีอาจ        
ไมเพยีงพอตอความตองการของผูใชบณัฑติและตัวบณัฑติเอง สงผลใหการนําเอาความรูไปพฒันาตนเอง และองคกร
ไดอยางมปีระสิทธิภาพน้ันอาจเปนไปอยางไมเต็มศักยภาพ  ประสบการณในการทํางานจงึเปนแรงเสริมท่ีจาํเปนและ
สําคัญย่ิง (Calway, 2005) ในการนําเอาทักษะความรูไปใชในการพัฒนาตนเอง และองคกร ซึ่งสงผลไปสูการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืนตอไป สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่พัฒนาอยางกาวกระโดด และสภาพสังคม        
ที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว  ทําใหการดําเนินชีวิตตองแขงขันกันมากยิ่งขึ้น ประเทศที่กําลังพัฒนาอยางเชนประเทศไทย
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จึงจําเปนตองเตรียมความพรอมใหสามารถปรับตัวเขากับสภาพการณดังกลาว โดยปรับเปล่ียนมาตรฐานใหบัณฑิต
มีความรูและความสามารถที่สูงข้ึน ซึ่งจากท่ีกลาวมาจะเห็นไดชัดวาการมีความรูเพียงประการเดียวนั้น ยอมไม       
เพียงพอกับการทํางาน  เพราะฉะนั้นสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ จึงตองรวมกันผลิตบัณฑิตที่มีความรู              
ทางวิชาการ และยังตองมีทักษะการนําความรูไปปฏิบัติงานไดจริง  การมีความคิดสรางสรรคอันจะกอใหเกิด               
การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การเปนผูที่รับความไววางใจในการทํางาน มีการพัฒนาตนเอง ตัดสินใจ         
แกปญหาได และมีคุณธรรมจริยธรรม เปนตน ซึ่งส่ิงตางๆ เหลาน้ีไมสามารถเรียนรูไดจากตํารา เอกสาร หรือ                
ในหองเรียน แตไดมาจากการปฏิบัติงานจริง และจากสภาพแวดลอมของการทํางานจริงเทาน้ัน อันจะนําไปสูการ   
นําความรูจากการศึกษาในหองเรียนมาบูรณาการกับประสบการณในการทํางาน จากสถานประกอบการจริงเพื่อ      
ใหเกิดทักษะวิชาชีพ และทักษะในการพัฒนาตนเอง ซึ่งนอกเหนือจากทักษะดานวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา 
(วิจิตร ศรีสะอาน, 2552) อันนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตอไป แตการจัดการศึกษาในรูปแบบน้ี                            
มคีวามแตกตางจากการเรยีนการสอนทัว่ไป จงึอาจทาํใหเกดิขอปญหาตางๆ (ปานเพชร ชนินิทร   จริะเสกข    ตรีเมธสนุทร  
อคัครตัน พลูกระจาง,  ววิฒัน คลงัวจิติร,   วนิดา ฉนินะโสต,    เทอดเกียรต ิ สมิปทปีราการ   และ วเิชษฐ พลายมาศ, 2553) 
เชนการประสานงาน และการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางผูมีสวนรวมกับการจัดการศึกษา ดังนั้นหากนําเอา
ระบบสารสนเทศมาประยุกตใชจะชวยใหการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานที่มีความซับซอน 
ยุงยากในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการไดเปนอยางดี ทําใหสถาบัน
การศึกษาใหความสนใจตอการจัดการเรียนการสอนในลักษณะเชนนี้อยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
  1. เพือ่ออกแบบรูปแบบระบบสารสนเทศเพือ่จดัการการศึกษาแบบบรูณาการการเรยีนกับการทํางานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
  2. เพ่ือประเมินรูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการวิจัย
  จากการศึกษาเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไว ดังนี้

                                                                           
 
 
 

 

  -   
  -  
  -   
     

  

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
   1.1 ระยะท่ี 1 การวิเคราะหองคประกอบของรูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการการศึกษา                    
แบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
                ประชากร คือ ผูเช่ียวชาญที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู           
ความเขาใจในการจัดการศึกษาบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
    กลุมตัวอยาง คือ ผูเช่ียวชาญท่ีมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู
ความเขาใจในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเลือกแบบ
เจาะจงที่มีประสบการณทั้ง 2 ดานไมนอยกวา 3 ป จํานวน 3 ทาน 
   1.2 ระยะที่ 2  การวิเคราะหรูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับ
การทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
                 ประชากร คือ ผูเช่ียวชาญที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู           
ความเขาใจในการจัดการศึกษาแบบบรูณาการการเรียนกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
    กลุมตัวอยาง คือ ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน               
โดยเลือกแบบเจาะจงที่มีประสบการณทั้ง 2 ดานไมนอยกวา 3 ป จํานวน 17 ทาน
   1.3 ระยะท่ี 3  การตรวจรูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับ     
การทํางานของสถาบันอุดมศกึษาเอกชนในประเทศไทย
                ประชากร คือ ผูมีสวนเกี่ยวของกับระบบ และผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาแบบบรูณาการการเรียนกบัการทํางานในสถาบันอดุมศกึษาเอกชน
                กลุมตัวอยาง คอื ผูมสีวนเกีย่วของกบัระบบและผูเช่ียวชาญทีม่คีวามรูความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมคีวามรูความเขาใจในการจดัการศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนกบัการทาํงานในสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน โดยเลือกแบบเจาะจงที่มีประสบการณทั้ง 2 ดานไมนอยกวา 3 ป จํานวน 15 ทาน

  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
         2.1 แบบสมัภาษณแบบมโีครงสราง (Structured Interview) ในการสัมภาษณผูเช่ียวชาญเพ่ือวิเคราะห
องคประกอบของรูปแบบ
         2.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเก่ียวกับรูปแบบระบบการจัดการ
ศกึษาแบบบรูณาการการเรียนกบัการทํางานโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน 3 ฉบับ โดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi)
    ฉบับท่ี 1 เปนแบบสอบถามปลายปดแบบประมาณคา 5 ระดับพรอมคําถามปลายเปดในตอนทาย
ของแตละขอ เพื่อใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ (ไพฑูรย สินลารัตน, 2553)
    ฉบับที ่2 เปนแบบสอบถามปลายปดแบบประมาณคา 5 ระดับ ทีไ่ดมกีารปรับแกตามคาํแนะนาํของ    
ผูเช่ียวชาญจากฉบับท่ี 1 โดยแสดงคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทลเพ่ือใชเปนขอมูลยอนกลับใหกับ                 
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาในฉบับที่ 3
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    ฉบบัที ่3 เปนแบบสอบถามปลายปดแบบประมาณคา 5 ระดบัทีไ่ดมกีารแสดงคามธัยฐาน คาพสิยั
ระหวางควอไทล และคาํตอบเดิมของผูเช่ียวชาญทานน้ันๆ เพ่ือใหผูเช่ียวชาญยนืยันคําตอบโดยเครือ่งมือในการดาํเนิน
การวิจัยระยะที่ 2 ไดผานการหาคุณภาพเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ดวยเทคนิค     
การหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.78 
   2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรปูแบบระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการการศึกษาแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทํางาน ซึ่งเปนแบบสอบถามปลายปดแบบประมาณคา 5 ระดับ
  3. การเก็บรวมรวมขอมูล
                   ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือน มกราคม 2557 – กรกฎาคม 2557 โดยทําหนังสือถึง
สถาบันการศึกษาตนสังกัดของผูเชี่ยวชาญ เพื่อแจงใหทราบถึงวัตถุประสงคในการศึกษาและขอความอนุเคราะห    
ในการเก็บขอมูล ซึ่งมีการแจกแบบสอบถามในแตละระยะ ดังนี้
   3.1 ระยะท่ี 1 เปนการสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยผูวิจัยรวบรวมขอมูลดวยตนเองครบท้ัง 3 ชุด      
คิดเปนรอยละ 100
                    3.2 ระยะที่ 2 เปนแบบสอบถามปลายปด-เปด แบบประมาณคา 5 ระดับ ดวยเทคนิคเดลฟาย 
โดยฉบับท่ี 1 ถึง ฉบับท่ี 3 ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลดวยตนเอง อีกท้ังสงแบบสอบถามทางจดหมาย จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และโทรสาร จํานวน 17 ชุด ไดรับกลับคืนมา 17 ชุด คิดเปนรอยละ 100 
   3.3 ระยะที ่3 เปนแบบสอบถามปลายปดแบบประมาณคา 5 ระดบั ผูวจิัยไดรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
อีกทั้งสงแบบสอบถามทางจดหมาย  จดหมายอิเล็กทรอนิกส และโทรสาร จํานวน 15 ชุด  ไดรับกลับคืนมา 15 ชุด 
คิดเปนรอยละ 100 
  4. การวิเคราะหขอมูล
      4.1  ระยะท่ี 1  วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และการสัมภาษณเชิงลึกกับ          
ผูเชี่ยวชาญ โดยนําขอมูลที่ได มาทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
       4.2 ระยะท่ี 2   ความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ ทีน่าํมากําหนดเปนรปูแบบระบบสารสนเทศเพือ่
จัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย โดยใชสถิติ      
คามัธยฐาน (Medium) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) 
   4.3 ระยะที ่3 ความเหมาะสมของการนาํรูปแบบระบบสารสนเทศเพือ่จัดการการศกึษาแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยไปประยุกต โดยใชสถิติคาเฉล่ีย และคา              
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย
  1. รูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ 1) ผูมีสวนรวมเกี่ยวของกับระบบ  2) ระบบ
สารสนเทศ  และ 3) ขัน้ตอนจัดการศึกษาแบบบรูณาการการเรยีนกับการทํางานโดยผูมสีวนรวมเกีย่วกับระบบประกอบ
ไปดวย 4 กลุม คอื 3.1) นกัศกึษา 3.2) อาจารยนเิทศ 3.3) เจาหนาที ่และ 3.4) สถานประกอบการ  ทัง้นีร้ะบบสารสนเทศ
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มหีนาที ่  5 ประการ  คอื1) การสราง   2) การประมวลผล 3) การจัดเกบ็  4) การนําเสนอ  และ  5) การเผยแพร                              
โดยข้ันตอนการจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน มี 3 ขั้นตอนหลัก คือ 3.1) กอนการฝก            
2) ระหวางการฝก  และ 3) หลงัการฝก ซึง่ขัน้ตอนกอนการฝกมี 5 ขัน้ตอนยอย  คือ 1) แจงความจาํนง  2) ประสานงาน  
3) การคัดเลือกและจําแนก   4) การจับคู  และ 5) การเตรียมความพรอม  ขั้นตอนระหวางการฝกมี 3 ขั้นตอนยอย 
คือ 1) ดูแล  2) ควบคุม และ 3) ติดตามขั้นตอนหลังการฝก  มี 3 ขั้นตอนยอย คือ 1) จัดทํารายงาน 2) ประเมินผล 
และ 3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  2. รปูแบบระบบสารสนเทศเพือ่จัดการศกึษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทาํงานของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทย พบวาผูเช่ียวชาญท้ัง 17 ทาน ใหความเห็นตอรูปแบบดังกลาวมีความเหมาะสมเฉล่ีย                    
อยูในระดับมาก (M.D. = 4.25) และผูเชีย่วชาญมคีวามเหน็โดยเฉลีย่สอดคลองกนัในระดบัสงู (I.R. = 1.00) ซึง่แสดง
รายละเอียด ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1
ผลการวเิคราะหองคประกอบของรปูแบบระบบสารสนเทศเพือ่จัดการการศึกษาแบบบรูณาการการเรียนกบัการทํางาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

  M. D. I. R.   

 3  
   1.  
   2.  
   3.   

4.00 1.00  
 

 
 

1.  4  
    1.1   
    1.2  
    1.3   
    1.4  

4.00 1.00  
 

 

2.  5   
    2.1   
    2.2  
    2.3  
    2.4  
    2.5   

5.00 1.00   
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3.  3    
     3.1  
     3.2   
     3.3   

5.00 1.00  
 

 

3.1  5      
     -  
     -  
     -  
     -   
     -  

4.00 1.00  
 

 

3.2  3   
     -   
    -   
    -   

4.00 1.00  
 

 

3.3  3   
     -   
     -   
     -  

4.00 1.00  
 

 

ตารางที่ 1
ผลการวิเคราะหองคประกอบของรูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการการศึกษาแบบบรูณาการการเรยีนกับการทํางาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย (ตอ)

  M. D. I. R.   

  3.  ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมท่ีเปนไปไดหากนํารูปแบบระบบสารสนเทศ            
เพื่อจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
ไปปฏิบัติจริงซึ่งมีความเหมาะสมเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X= 4.48, S.D. = 0.47) ซึ่งแสดงรายละเอียด
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 
ผลการประเมินองคประกอบของรูปแบบระบบสารสนเทศเพือ่จดัการการศึกษาแบบบรูณาการการเรียนกบัการทาํงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

 x̄ S.D.  

 3  
  1.  
  2.  
  3.  

4.29 0.49  

1.  4  
    1.1  
    1.2  
    1.3    
    1.4   

4.35 0.47  

2.  5  
    2.1   
    2.2  
    2.3   
    2.4   
    2.5   

4.64 0.46  

3.   3    
    3.1  
    3.2  
    3.3  

4.64 0.46  

3.1   5   
    -  
    -  
    -  
    -   
    -  

4.29 
 

0.48 
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ตารางที่ 2 
ผลการประเมินองคประกอบของรูปแบบระบบสารสนเทศเพือ่จดัการการศึกษาแบบบรูณาการการเรียนกบัการทาํงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย (ตอ)

 x̄ S.D.  

3.2  3   
    -  
    -   
    -  

4.23 
 

0.66 
 

 
 

3.3  3   
    -  
    -   
    -  

4.41 0.50  

อภิปรายผลการวิจัย
    1. จากการศึกษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวของรวมไปถงึการสัมภาษณผูเช่ียวชาญในประเด็นการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน และประเด็นดานระบบสารสนเทศ ทําใหผูวิจัยทราบถึงรายละเอียดของ        
องคประกอบหลกั และองคประกอบยอยตางๆ ทีค่วรจะประกอบอยูในรูปแบบระบบสารสนเทศเพือ่จัดการการศึกษา
แบบบรูณาการการเรยีนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ซึง่ผูวจิยันําไปกาํหนดเปนกรอบ
แนวคิดในการสรางรูปแบบ โดยรูปแบบดังกลาวมีองคประกอบที่สอดคลองกับ  Pagoda Model  ที่  ปานเพชร  ชินิ
นทร และวิเชษฐ พลายมาศ (2553) ไดออกแบบไว และยังเปนไปตามมาตราฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สมาคมสหกิจศึกษาไทย, 2553)
    2. การสรางรูปแบบระบบสารสนเทศเพือ่จัดการการศกึษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทาํงานของสถาบัน
อดุมศึกษาเอกชนในประเทศไทย โดยใชการพิจารณาขอคดิเห็นของผูเชีย่วชาญดวยเทคนิคเดลฟายจาํนวนทัง้สิน้ 3 รอบ 
ทาํใหองคประกอบหลกั และสวนรายละเอียดยอยตางๆ มคีวามชัดเจน ถกูตอง เหมาะสมโดยในภาพรวมความเหมาะสม
ของรูปแบบ อยูในระดับมาก และมีความเห็นสอดคลองกันโดยเฉล่ียอยูในระดับสูง ซึ่งถือไดวาองคประกอบตางๆ 
เหลานั้นมีความถูกตองเปนไปตามกรอบแนวคิดการวิจัย ทั้งนี้ผูวิจยัไดนําองคประกอบตางๆ  เหลานั้นมาสรางเปน   
รูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในประเทศไทย ดังภาพที่ 2
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  ภาพที่ 2:  รูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของ
     สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

  โดยองคประกอบหลักจะประกอบไปดวย (1) ผูมีสวนเก่ียวของกับระบบซึ่งมีทั้งหมด 4 ฝาย โดยจะแทน       
ดวยสัญลักษณสี่เหลี่ยมผืนผา (สีมวง) (2) ระบบสารสนเทศที่มีหนาที่เปนตัวขับเคล่ือนใหกิจกรรมดําเนินไปอยาง       
มีประสิทธิภาพ แทนดวยสัญลักษณรูปฟนเฟอง (สีนํ้าตาล) โดยทั้งนี้ระบบสารเทศจะตองดําเนินการทั้ง 5 ดาน คือ 
การสรางสารสนเทศ การประมวลผลขอมูล การจัดเก็บขอมูล การนําเสนอ และการเผยแพรสารสนเทศ ซึ่งหนาที่ของ
ระบบสารสนเทศนั้นมีความสอดคลองกับแนวคิดของ ศศรันณย โมดา (2542) ทั้งนี้ระบบสารสนเทศจะทํางาน          
ภายใตระบบเครอืขายอนิเทอรเนต็ เพือ่ใหผูมสีวนเกีย่วของทัง้ 4 กลุมเขาถงึระบบไดทกุที ่ทกุเวลา และในทกุอปุกรณ 
โดยแทนดวยสัญลักษณรูปกอนเมฆสีฟา แตทั้งนี้ผูวิจัยยังมีแนวคิดที่จะนําระบบสารสนเทศดังกลาวไปพัฒนา             
บนระบบคลาวดคอมพิวติ้ง ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหกับการจัดการการเรียนแบบบูรณาการการเรียน
กับการทํางานใหดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของในการแลกเปล่ียนเรียนรู     
ขอมูลขาวสารรวมกันไดอยางยืดหยุน สามารถปรับเพิ่มความตองการในการใชทรัพยากร และสารสนเทศทั้งในภาค
ของผูใช และผูดูแลระบบ ซึ่งจะสงผลใหมีเสถียรภาพตอขอมูล และระบบอยางสูงย่ิงข้ึน (Rimal, Choi & Lumb, 
2009) ทัง้น้ีระบบสารสนเทศจะเปนการขับเคลือ่นข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการ และ (3) ขัน้ตอนหลักของการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานโดยจะแบงออกเปน 3 ขั้นตอนยอย ซึ่งแทนดวยสัญลักษณ
สามเหลี่ยม (สีเหลือง) ประกอบไปดวย ขั้นตอนกอนการฝก ระหวางการฝก และหลังการฝกโดยวงกลมท่ีซอนกัน       
อยูภายในสามเหล่ียมคือหัวใจของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน โดยตัวอักษร W 
แทนคําวา Work และตัวอักษร L แทนคําวา Learning  และตัว i ที่อยูตรงกลาง แทนคําวา Integrated อันเปนผล     
ที่ไดจากการบูรณาการการเรียนกับการทํางาน
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  3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมท่ีเปนไปไดหากนํารูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการการศึกษา           
แบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย อยูในระดับที่เกินกวาเกณฑ         
ที่ตั้งไวในทุกองคประกอบ และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยโดยรวมจะพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก นั่นยอม
สะทอนใหเห็นถงึความเปนไปไดอยางยิง่ในการนาํรูปแบบดังกลาวไปประยุกตใช และจะนําไปสูการพัฒนาเปนระบบ
สารสนเทศเพ่ือจดัการการศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนกบัการทํางานของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในประเทศไทย
ไดในลําดบัตอไป ซึง่งานวจิยันีม้คีวามสอดคลองกับหลักการและแนวคิดของ ธรีวดี  ถงัคบุตร (2555) เร่ืองการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศทางไกลสําหรับนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ และ ประทีป นานคงแนบ ปรัชญนันท นิลสุข                  
และพลัลภ พริยิะสรุวงศ (2554) เร่ืองรปูแบบการนเิทศฝกงานแบบผสมสาํหรับนักศึกษาชางอตุสาหกรรมสถานศกึษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เปนการนําเอาระบบสารสนเทศไปชวยบริหารจัดการ และดําเนิน
การการฝกงานของนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา สงผลใหการจัดกิจกรรมตางๆ บรรลุตามวัตถุประสงค          
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
   ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
   1. สถาบันการศึกษาเอกชนในประเทศไทยท่ีมกีารจดัการศกึษาแบบบูรณาการการเรยีนกบัการทาํงานควร
นํารูปแบบดังกลาวไปเปนแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
  2. ระบบสารสนเทศท่ีนาํมาใชในการพฒันาระบบควรเปนเทคโนโลยรีวมสมยัทีผู่เกีย่วของกับระบบสามารถ
เขาถึงไดงาย และใชงานไดทุกสถานท่ี ทุกเวลา ทุกอุปกรณ อีกทั้งยังตองตอบสนองตอความตองการของผูใชได         
ทั้งในดานรูปแบบการใชงาน และมีเสถียรภาพตอขอมูล และระบบอยางสูงอีกดวย
  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
   1. ควรมีการวิจัยพัฒนาระบบการประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing) เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานใหสูงขึ้น และควรวิเคราะห                
องคประกอบของระบบการประมวลผลแบบกลุมเมฆ เพ่ือนําไปเปนแนวทางของการนําระบบสารสนเทศชนิดน้ีไป      
ใชงานอยางชัดเจนมากขึ้น
   2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศตนแบบ (Prototype) โดยเอาแนวคิดระบบการประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
มาประยุกตใชเพื่อใหเห็นภาพไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนรู วิธีการพัฒนา           
และปจจยัสนับสนนุทีท่าํใหครมูพีฒันาการในการจัดการเรยีนรูทางไกลผานดาวเทยีมในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ที่มีคุณภาพผูใหขอมูลสําคัญไดแกผูบริหาร  ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผูปกครอง 
จาํนวน 3 โรงเรยีนและบคุลากรในสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองบัวลาํภ ูเขต 1 รวม 46 คน โดยใช
แบบประเมนิพฤตกิรรมการจัดการเรียนรู  การสมัภาษณและการประชุมกลุมผูทรงคณุวฒุ ิ (Focus Group)  วเิคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติวิเคราะหพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ยคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเนื้อหา
  ผลการวิจัยพบวาการจัดการเรียนรูประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ1)การเตรียมการและวางแผนกอนการเรียนรู
ไดแก มีการศึกษาแผนการจัดการเรียนรูตามคูมือสอนทางไกลผานดาวเทียมแลวจัดทําแผนสําหรับตนเองโดยระบุ
รายการสื่อ เอกสาร ใบงาน   ที่ตองเตรียม เตรียมเคร่ืองรับโทรทัศนและอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอนให
เรียบรอย 2) การดําเนินการจัดการเรียนรู ไดแก ใชสื่อการสอนตามวิธีการท่ีกําหนดไว เตรียมความพรอมกอนการชม
รายการประมาณ 5 นาที และ 3) การดําเนินการหลังการเรียนรูการประเมินผล ไดแก  มีบันทึกหลังการสอนรวบรวม
ผลงานนักเรียนจากการเรียนรู

* ผูเขียนหลัก
  อีเมล: pawilaib@gmail.com

ความเปนมืออาชีพของครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพ
ในการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
Teachers Professional on Distance Learning Television of Small Qualities   
Primary Schools , Office of Nongbua Lamphu Primary Educational Service Area 1

ภาวิไล  บุญทองแพง1*,  องอาจ  นัยพัฒน2**

1นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย 
(การทดสอบและวัดผลการศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

2รองศาสตราจารย ดร., คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
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  วิธีการและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูพบวา1)วิธีการจัดการเรียนรูไดแก มีความตั้งใจเอาใจใส
อยางตอเนื่อง ทุมเท เสียสละ มีเวลาใหคําปรึกษาแกนักเรียนตลอดเวลา 2)วิธีการพัฒนาไดแก อบรมในเรื่องที่เกี่ยว
กับงานการจัดการเรียนรูอบรมโดยไมทิ้งหองเรียน 3) ปจจัยสนับสนุนท่ีทําใหครูมีการพัฒนาไดแก ครูมีความสุข         
ในการปฏิบัติงาน ครูมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู  

คําสําคัญ
  การจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม   ปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

Abstract
  The purpose of this research was to studyteachers professional on distance learning television  on  
smallprimary school with high quality.The key informants were 49 persons. Instruments used were a form 
of behavioralassessment, interview and focus groupdiscussion. Means, standard deviation and content 
analysis were used for data analysis.
  The major findings were as follows:
  The performance of teacher professional was composed of 3 steps. The finding showed that the 
average level of teacher professional was at very high level in overall and individual aspects. Step 1: The 
preparation and planning before learning lesson and then make a plan by themselves and prepare your 
television and equipment used for teaching order. Step 2: The implementation of learning management 
revealed that used teaching materials on studying plan and ready to watch about five minutes. Step 3: 
The implementation of the learning evaluation revealed that recording studying plan and collecting of 
worksheets.
  Teacher professional on distance learning television  on  small  primary school with high quality 
revealed that: 1)  Learning management; sorting by descending was  the intention of learning continued 
at the selfless dedication and counseling to students at all times.2)Teacher professional development 
management; sorting by descending was training in work-related learning without leaving the classroom 
3)Supporting ; sorting by descending was teachers have enjoyed operations and teachers have to change 
the behavior of learning.

Keywords
  Distance Learning Television,   DLTV,   Factors Related the Small Qualities Schools

บทนํา
  ในป พ.ศ. 2553 ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อายุ 5 – 14 ป) มีจํานวน 8.77 ลานคน จาก
จาํนวนประชากรทัง้หมด 63.79 ลานคน คดิเปนรอยละ 13.75 ของประชากรทัง้หมดและมแีนวโนมลดลงเรือ่ยๆ (วบิลูยทตั  
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สุทันธนกิตต์ิ, 2555, 13) สอดคลองกับการคาดประมาณการประชากรระดับประเทศ พ.ศ. 2553 -2583 ภายใต           
ขอสมมติภาวะเจริญพันธุลดลงตามปกติ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ      
หนวยงานที่เก่ียวของ พบวาอนาคตในป พ.ศ.  2583 จะมีประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน          
5.71 ลานคน จากจํานวนประชากรทั้งหมด 65.99 ลานคน  คิดเปนรอยละ 8.65 ของประชากรทั้งหมดซึ่งลดลงอยาง
เหน็ไดชดั (กาญจนา  เทยีนลาย, 2557ข,11 ; สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต,ิ 2556, 9, 28) 
ประกอบกับเหตุผลอ่ืนๆ เชน การคมนาคมระหวางเมืองกับชุมชนสะดวกขึ้น ความเชื่อของผูปกครองท่ีเชื่อวาระบบ
การศึกษาในเมืองดีกวาในชนบทจึงนิยมใหลูกหลานเขาไปศึกษาในเมืองทําใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน                  
คณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐานมีนกัเรยีนนอยลง กลายเปนโรงเรียนขนาดเล็กเพิม่มากข้ึน ปจจบุนัคดิเปนจาํนวนเกิน
กึ่งหนึ่งของโรงเรียนทั้งหมด 
  โรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาสําคัญคือ  1) นักเรียนมีคุณภาพคอนขางต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาด
อื่นๆ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะขาดความพรอมดานปจจัย เชน  มีครูไมครบช้ันเรียน ขาดแคลนสื่อและวัสดุอุปกรณ                
โดยเฉพาะส่ือและเทคโนโลยีทีม่รีาคาแพง 2) สวนใหญขาดประสิทธภิาพในการบริหารจดัการคือมกีารลงทุนคอนขางสงู
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญกวา เชน อัตราสวนครู : นักเรียน  ซึ่งตามมาตรฐานตอง 1 : 25 แตสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก  อัตราสวนครู : นักเรียน  เทากับ 1 : 8-11 เทานั้น  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2556, 21) นอกจากนั้นสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ไดสรุปสาเหตุอันเปนปจจัย
สาํคัญทีท่าํใหคณุภาพการศกึษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนขนาดเลก็ต่ํากวาเปาหมาย วาเกดิจากโรงเรียนมีครูไมครบชัน้ 
การสอนไมตรงวิชาเอกและครูบางสวนสอนโดยไมใชสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน หรือใชสื่อที่ไมกระตุน   
ความสนใจของผูเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 2553, 16-18)   จะเห็นไดวา
ปญหาท้ังหมดเก่ียวกับตัวครูเปนสวนใหญ ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของผูวิจัยซ่ึงเปนผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
มานานกวา 15 ป ที่พบวาคุณภาพวิชาการของผูเรียนขึ้นอยูกับครูเปนสําคัญ
  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ  ไดพระราชทานการศกึษาทางไกลเพือ่ใหปวงชนชาวไทยทกุหมูเหลาไมมขีอ
จํากัดในการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเปนการศึกษาตลอดชีวิต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต1 ไดจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการศึกษาทางไกล(Distance Learning Television: DLTV)              
จากโรงเรียนไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนมา พบวาสามารถแกปญหา                    

การขาดแคลนครูและครูสอนไมตรงวิชาเอกไดอยางมีประสิทธิภาพ คือทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            
สงูขึน้  (สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุ ีเขต 1, 2556, 1) นอกจากน้ันคณะรกัษาความสงบแหงชาติ
และรัฐบาลยังเช่ือวาการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) สามารถแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กไดจริง                 
จงึกาํหนดนโยบายใหโรงเรียนขนาดเลก็ทัว่ประเทศจดัการศกึษาทางไกลผานดาวเทียมโดยเริม่ตนในภาคเรียนที ่2 ป
การศึกษา 2557 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภูเขต 1 มีโรงเรียนทั้งหมด 214 แหง  เปนโรงเรียน
ขนาดเล็กจํานวน  134  แหง  คิดเปนรอยละ  62.62  ซึ่งมากกวากึ่งหนึ่งของโรงเรียนทั้งหมด ตั้งแตปการศึกษา 2551  
เปนตนมา โรงเรยีนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบวัลําภูเขต 1 จาํนวน 20 โรงเรยีน
 ไดเขารวมเปนโรงเรียนตนแบบการจดัการเรยีนรูทางไกลจากผลการประเมนิพบวาเม่ือจดัการเรยีนการสอนดวยระบบ
ทางไกลผานดาวเทียมติดตอกันมาแลวอยางนอย 3 ปการศึกษา สวนใหญมีคุณภาพทางการเรียนสูงขึ้น
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  จากเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวาการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม       
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพมากที่สุดใน 5 อันดับแรกของเขตพื้นที่  
จาํนวน 3 โรงเรยีน วาทีผ่านมานัน้มขีัน้ตอนการจดัการเรยีนรู  วธิกีารจัดการเรียนรูอยางไรและมปีจจยัสนบัสนนุอะไรบาง  
ซึ่งคาดหวังวาสารสนเทศที่ไดจะนําไปปรับใชในการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมใหเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรยีนขนาดเลก็อยางมปีระสิทธิภาพ นอกจากนัน้ยังสอดคลองกบัสภาพการณทีเ่ปนจรงิในปจจุบนัของประเทศไทย
ทีน่บัวันจะมีโรงเรยีนขนาดเล็กจํานวนมากข้ึนและมกีารนําเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดการศกึษามากข้ึนดวย

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก       
ที่มีคุณภาพ
  2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู ทางไกลผานดาวเทียมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก                     
ที่มีคุณภาพ
  3. เพือ่ศกึษาวิธกีารพัฒนาวธิกีารจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทยีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กที่มีคุณภาพ
  4. เพ่ือศึกษาปจจัยสนับสนุนท่ีทําใหครูมีพัฒนาการดานการจัดการเรียนรู ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กที่มีคุณภาพ

นิยามศัพทเฉพาะ
  1. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพ  หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนนอยกวา 120 คน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1) มีการจัดการเรียนการสอน      
ดวยระบบทางไกลผานดาวเทียมติดตอกันมาแลวอยางนอย 3 ปการศึกษา  2) โรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครู หรือ
นักเรียนมีผลงานไดรับเหรียญทองชนะเลิศการประกวดแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ขึ้นไปประเภท
เดก็ปกต ิอยางนอย 1 รายการ ไมเกนิ 3 ปยอนหลงั  3) โรงเรยีนไดรบัการรบัรองคุณภาพรอบสามจากสาํนกังานประเมนิ
และรับรองมาตรฐานการศึกษา องคการมหาชน  (สมศ.) 4) มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (National Test: NT) 
ชัน้ประถมศกึษาปที ่3 อยางนอย 1 วชิามคีาเฉล่ียสงูกวาคาเฉลีย่ระดบัชาต ิ5) มคีะแนนผลการทดสอบความรูพืน้ฐาน  
(O–NET) ชัน้ประถมศึกษาปที ่6 อยางนอย 3 วชิามคีาเฉลีย่สงูกวาคาเฉลีย่ระดบัชาตใินทีน่ีไ้ดนาํมาเปนกลุมตวัอยาง
จํานวน 3 โรงเรียน  
  2. ความเปนมืออาชีพของครู หมายถึง  ความสามารถของครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพ   
ในการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม  ประกอบดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรู  วิธีการจัดการเรียนรู  รวมถึงวิธี
การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูและปจจัยสนับสนุนที่ทําใหครูมีพัฒนาการดานการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
  3. การจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) หมายถึงการจัดการ
เรียนรูในชั้นโดยการเปดรบัสัญญาณออกอากาศทางสถานีโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ซึ่งถายทอดสด
การเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  โรงเรียนตางๆ สามารถเปดรับ
สัญญาณการจัดการเรียนการสอนไดพรอมๆ กันในเวลาเดียวกันตามตารางการออกอากาศ
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
  การวิจัยนี้เปนการศึกษาขั้นตอน วิธีการจัดการเรียนรู  วิธีการพัฒนาและปจจัยที่ทําใหครูมีการพัฒนาใน    
การจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีคุณภาพ ประชากรไดแก       
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 จํานวน 134 โรงเรียน              
กลุมตัวอยางคือโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 
ไดจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก  โรงเรียนบานหนองกุง  โรงเรียน
บานหนองบัวโซมและโรงเรียนบานโนนสูงใหมวังทอง
  เคร่ืองมือที่ใช  ประกอบดวย1) แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมของครู      
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  2)  แบบสัมภาษณการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพและ 3) การประชุมกลุมผูทรงคุณวุฒิ (Focus Group)
   ในการสรางเคร่ืองมือไดกําหนดจุดมุงหมาย ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กําหนดโครงสรางแลว
รางเครือ่งมือเสนอตอคณะกรรมการท่ีปรกึษาปรญิญานิพนธและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนาํมีการตรวจสอบคุณภาพ
ดานความเท่ียงตรงเชงิเน้ือหาโดยผูเชีย่วชาญหาคาความสอดคลอง (Index of Consistency:  IOC)โดยนาํขอคาํถาม
ที่มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.50 มาจัดทําเครื่องมือฉบับสมบูรณเพื่อนําใชจริง
  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
  1. แบบประเมินพฤติกรรมผูวิจัยสังเกตการสอนเพื่อประเมินดวยตนเองในชั้นเรียนประถมศึกษาปที่ 3 ของ
ทั้ง 3 โรงเรียน  ใชเวลา 1 สัปดาหตอโรงเรียนโดยสังเกตการสอนกลุมสาระภาษาไทยจํานวน  5 ชั่วโมง   คณิตศาสตร
จํานวน  5 ชั่วโมง  และวิทยาศาสตรจํานวน  2 ชั่วโมง รวม  12 ชั่วโมงตอหนึ่งโรงเรียนรวมทั้งหมด  36 ชั่วโมง
  2. แบบสัมภาษณผู วิจัยดําเนินการสัมภาษณดวยตนเองทีละคน  โดยแจกแบบสัมภาษณใหผู รับ                     
การสัมภาษณลวงหนาอยางนอย 1 วัน สมัภาษณผูบริหารจํานวน  3  คน  ครูจํานวน  16  คน  นักเรียนจํานวน  9  คน  
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาจากชุมชน  จํานวน  9  คน  ผูปกครองจํานวน  9  คน  ที่ไดจากการเลือก
แบบเจาะจง(Purposive  Sampling)รวมทั้งหมด  46 คน
  3. การประชุมกลุมผูทรงคณุวุฒ ิ(Focus Group) ผูวจิยัเปนผูดาํเนินการ (Moderator) ผูทรงคณุวุฒ ิ   จาํนวน  
9  คน  ประกอบดวยรองผูอํานวยการผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่                   
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ที่รับผิดชอบโรงเรียนขนาดเล็ก  ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน  3 คน 
และครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน  3 คน จากโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลไดอยางมีคุณภาพ  
  ขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติวิเคราะหพื้นฐาน  ไดแก  คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และแสดงผลการวเิคราะหขอมลูในรปูตารางประกอบความเรยีง ขอมลูเชงิคณุภาพใชการวเิคราะหเนือ้หา
และแสดงผลการวิเคราะหขอมูลในรูปความเรียง

ผลการวิจัย
  การจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมในโรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเลก็ท่ีมคีณุภาพสรปุผลเปน 2 ประเด็น  
ดังนี้
  1. ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู จากการสังเกตการสอนและประเมินพฤตกิรรมประกอบดวย 3 ขัน้ตอน  ไดแก
   1.1 การเตรยีมการและวางแผนกอนการเรยีนรูในภาพรวมในระดบัมากทีส่ดุ  ( X =4.94)  เมือ่พจิารณา
รายพฤติกรรมพบวามีพฤติกรรมในระดับมากท่ีสุด ดังน้ี การศึกษาแผนการจัดการเรียนรูตามคูมือสอนทางไกล         
ผานดาวเทยีมแลวจดัทาํแผนสาํหรบัตนเองโดยระบรุายการสือ่ เอกสาร ใบงานทีต่องเตรยีม   เตรยีมเครือ่งรบัโทรทศัน
และอุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอนใหเรียบรอย  จัดสภาพแวดลอม บรรยากาศที่เหมาะสมภายในหองเรียน 
ครูมีความพรอม บุคลิกภาพดี ยิ้มแยมแจมใส 
   1.2 การดําเนินการจัดการเรยีนรูในภาพรวมในระดับมากท่ีสดุ ( X =4.68 )เมือ่พจิารณารายพฤติกรรม
พบวามีพฤตกิรรมในระดับมากทีส่ดุ ดงัน้ี ใชสือ่การสอนตามวธิกีารท่ีกาํหนดไว เตรยีมความพรอมกอนการชมรายการ
ประมาณ 5 นาทีสนทนาเราความสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน ครูนําเขาสูบทเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรู
ใหมแกนักเรียน ครูแนะนําอธิบายเพิ่มเติมตามความจําเปน      
   1.3  การดําเนินการหลงัการเรยีนรูการประเมนิผล ในภาพรวมในระดับมากทีส่ดุ ( X =4.69 )เมือ่พิจารณา
รายพฤติกรรมพบวามีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด ดังน้ีบันทึกหลังการสอน รวบรวมผลงานนักเรียนจากการเรียนรู  
กํากับใหทําแบบฝกหัด หรือ ประเมินผลดวยวิธีอื่นๆ 
   จากการประเมนิพฤตกิรรมทัง้ 3 ขัน้ตอน  พบวาข้ันตอนที ่ 1 การเตรยีมการและวางแผนกอนการเรียนรู         
ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาไดแก  การดําเนินการหลังการเรียนรูการประเมินผล  และการดําเนินการ
จัดการเรียนรู  ตามลําดับ  
   เม่ือพิจารณารายพฤติกรรมพบวา มพีฤติกรรมทีน่อยกวาขออ่ืนๆ แตอยูในระดบัมากถงึมากทีส่ดุ ไดแก      
สรุปบทเรียนจากการเรียนทางไกลในกรณีที่ครูตนทางไมไดสรุป ผูเรียนและผูสอนรวมเรียนรูไปพรอมๆ กันมี                  
การปรับปรุงแกไขผูเรียนที่มีขอบกพรอง เชน สอนซอมเสริมการสะทอนผลการประเมินใหผูเรียนรับรูนอกจากนี้ยัง    
พบวาในชวงพักระหวางชั่วโมงมีการสรุปบทเรียนที่เรียนไปแลว  (รอยละ 55.56)  มีการทํากิจกรรมเสริมเชน แขงขัน
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คิดเลขเร็ว แขงขันการเขียนคํายาก  ทองสูตรคูณ  ทองบทอาขยาน  แขงขันคัดลายมือ แขงขันตอคําคลองจอง             
ทําแผนพับสุภาษิตคําพังเพย  แกโจทยปญหาเหตุการณในชีวิตประจําวัน (รอยละ66.67)
  2. วิธีการจัดการเรียนรูวิธีการพัฒนาและปจจัยที่ทําใหมีการพัฒนาจากการสัมภาษณและการประชุม     
กลุมผูทรงคุณวุฒิ พบวา
   2.1 วิธีการจัดการเรียนรูเรียงลําดับจากมากท่ีสุด  ไดแก  มีความต้ังใจ เอาใจใสการจัดการเรียนรู       
อยางตอเนื่อง ทุมเท เสียสละ มีเวลาใหคําปรึกษาแกนักเรียนตลอดเวลา  (รอยละ 72)  มีการสอนซํ้าๆ และสอนเสริม 
ไมสอนเร็วเกินไป (รอยละ 68) จัดการเรียนรูเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ประเมินนักเรียนอยูเสมอ และใชวิธีการ         
วัดประเมินที่หลากหลาย    
   2.2 วิธีการพัฒนาครู  เรียงลําดับจากมากท่ีสุด  ไดแก อบรมในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับงานการจัดการเรียนรู  
อบรมโดยไมทิง้หองเรยีน ใหครไูดปฏบิตังิานในหนาทีห่ลกัอยางเตม็เวลา ครพูฒันาตนเองดวยวธิกีารทีต่องการตลอดเวลา 
(รอยละ 68) ครปูระเมินตนเองเสมอ (รอยละ 64) ผูมสีวนเก่ียวของใหความรวมมือในการปฏิบตังิานและมีการประสาน
เครือขายกับโรงเรียนอื่นในเรื่องการจัดการเรียนรู 
   2.3 ปจจัยท่ีทําใหครูมีการพัฒนาเรียงลําดับจากมากที่สุด  ไดแกครูมีความสุขในการปฏิบัติงาน           
(รอยละ 68)ครูมกีารปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรู  ผูบริหารใหการเสริมแรงใหขวัญกําลังใจคร ู(รอยละ 64)
ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี ครูมีสวนรวมในการตั้งเปาหมายความสําเร็จขององคกร
ครูตระหนักในหนาที่และภาระรับผิดชอบของตนเองและมีการพัฒนาตอเนื่องทั้งองคกร  

อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการวิจัย  ผูวิจัยขออภิปรายผลใน 2 ประเด็น  ดังนี้
  1. ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูทางไกลผานดาวเทยีม จากการประเมินพฤติกรรมท้ัง 3 ขัน้ตอน พบวาข้ันตอน
ที่ 1 การเตรียมการและวางแผนกอนการเรียนรูในภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาไดแกการดําเนินการหลัง     
การเรียนรูการประเมินผล และการดําเนินการจัดการเรียนรู  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม
เปนการเรียนรูโดยรับสัญญาณจากโรงเรียนตนทางจัดการเรียนรูไปพรอมๆ กัน ดังนั้นโรงเรียนปลายทางจึงให             
ความสําคัญตอการเตรียมการเพื่อใหเกิดความพรอมกอนการเรียนรูมากที่สุด  ในทํานองเดียวกันก็มีการดําเนินการ
หลังการเรยีนรูการประเมินผลในลาํดับรองลงมา เพราะหลงัจากการจัดการเรยีนรูตามโรงเรียนตนทางแลวครสูามารถ
กําหนดกิจกรรมสรุปการเรียนรูและเลือกวิธีการวัดและประเมินผลดวยตนเองตามความเหมาะสมในขณะท่ีขั้น           
การดําเนินการจัดการเรียนรูนั้นเปนไปตามการจัดการเรียนรูจากสถานีตนทาง  ทําใหครูใหความสําคัญในขั้นตอนนี้
นอยลงเพราะไมตองออกแบบการเรียนรูดวยตนเอง
   จากการศกึษารายพฤตกิรรมพบวา มกีารศกึษาแผนการจัดการเรียนรูตามคูมอืสอนทางไกลแลวจัดทาํแผน
สาํหรบัตนเองโดยระบุรายการสือ่เอกสารใบงานท่ีตองเตรยีม เตรียมเคร่ืองรบัโทรทัศนและอปุกรณทีใ่ชประกอบการเรียน
การสอนใหเรียบรอยจัดบรรยากาศแวดลอมท่ีเหมาะสมภายในหองเรียน ครูมคีวามพรอม บคุลิกภาพดี ยิม้แยมแจมใส
บันทึกหลังการสอน ใชสื่อการสอนตามวิธีการที่กําหนดไวรวบรวมผลงานนักเรียนจากการเรียนรู  กํากับใหทํา             
แบบฝกหดั หรอื ประเมนิผลดวยวธิอีืน่ๆ สอดคลองกบัพมิพพร สรผาสุก ผลาดร สวุรรณโพธ์ิ  และ อดุม รตันาอมัพรโสภณ 
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(2555, 169 -174) ที่กลาววาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครูมืออาชีพมากท่ีสุดคือมีการแตงกายเหมาะสมกับ       
ความเปนครู  และมีจิตมุงมั่นในการพัฒนาสังคม รองลงมาคือการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพของผูเรียนแตละคน เลือกใชสื่ออยางเหมาะสมกับจุดประสงค
การเรียนรู และสอดคลองกับ   สาํเนา เน้ือทอง (2555, 24-25) ทีก่ลาววาปจจัยท่ีจะทาํใหโรงเรียนขนาดเล็กมีคณุภาพ
คือตองมีครูผูสอนที่เกง รักเด็ก ใจดีมีเมตตา 
   เมื่อพิจารณารายพฤติกรรมพบวา พฤติกรรมที่มกีารปฏิบัตินอยกวาขออื่นๆ ไดแก มีการสรุปบทเรียน            
จากการเรียนทางไกลในกรณีที่ครูตนทางไมไดสรุป ผูเรียนและผูสอนรวมเรียนรูไปพรอมๆ กันมีการปรับปรุงแกไข       
ผูเรียนที่มีขอบกพรอง และมีการสะทอนผลการประเมินใหผูเรียนรับรู  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะครูโรงเรียนขนาดเล็ก              
มจีาํนวนนอยแตละคนมภีาระงานอืน่ๆ นอกเหนอืงานจดัการเรยีนการสอนซ่ึงตองใชเวลาในการปฏิบตัิงานอืน่ๆ มาก  
จงึทาํใหมกีารสรปุบทเรียน การรวมเรียนรูไปพรอมๆ กนักบันกัเรียน การปรบัปรุงแกไขผูเรียนทีม่ขีอบกพรอง ทาํไดนอย           
สวนผลวิจัยที่พบวามีการสะทอนผลการประเมินใหผูเรียนรับรูนอยนั้น  อาจเปนเพราะวาโรงเรียนขนาดเล็กไมคอย    
ไดรับความสนใจจากสาธารณชน  ประกอบกับครูไมไดตระหนักถึงความจําเปนในเรื่องการสะทอนผลจึงไมให          
ความสําคัญในเรื่องนี้นัก
  2. วิธีการจัดการเรียนรู  วิธีพัฒนาและปจจัยที่ทําใหมีการพัฒนาพบวาวิธีการจัดการเรียนรูของครูที่สงผล
ทําใหโรงเรียนมีคุณภาพ  ไดแกครูมีความต้ังใจ เอาใจใสการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ทุมเท เสียสละ มีเวลาให     
คําปรึกษาแกนักเรียนตลอดเวลา มีการสอนซํ้าๆ และสอนเสริม ซึ่งผู วิจัยมีความเห็นวาองคประกอบเหลานี้                         
เปนคุณลักษณะที่ดีของครูที่เกิดจากแรงขับภายในที่มีความเปนครูมืออาชีพ  มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู  
   สวนวิธกีารพัฒนาครทูีพ่บไดแก อบรมในเรือ่งท่ีเกีย่วกับงานการจดัการเรียนรู อบรมโดยไมทิง้หองเรียน        
ใหครูไดปฏิบตังิานในหนาท่ีหลักอยางเตม็เวลา ซึง่สอดคลองกับภาระงานของครทูีต่องอยูประจาํหองเรยีนเพือ่จัดการ
เรียนรูจึงจะทําใหผูเรียนมีคุณภาพไดและสอดคลองกับสําเนา เนื้อทอง (2555, 24-25) ที่กลาววารูปแบบการพัฒนา
ครูยังขาดนวัตกรรมใหมๆ ทําใหเกิดปญหา  สวนใหญใชวิธีการฝกอบรมแบบเหมารวม เรื่องที่อบรมหางไกล                  
จากเหตุการณความเปนจรงิของหองเรียนการอบรมมีผลกระทบตอนักเรียนเพราะครตูองทิง้หองเรียนมาเขารับการอบรม  
โดยเฉพาะโรงเรยีนขนาดเล็กประสบปญหามากทีส่ดุ นอกจากนีย้งัพบวาวธิกีารพฒันาทีด่คีอืใหครพูฒันาตนเองดวย
วิธีการที่ตองการตลอดเวลา  ครูประเมินตนเองเสมอ ซึ่งทําใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่องยั่งยืน  สอดคลองกับแนวคิด

การประเมินแบบเสรมิพลงัท่ีเปนเครือ่งมือสําคัญในการพฒันาทีเ่นนวาหากจะใหมกีารพฒันาตอเนือ่งตองมีการกาํกับ
และประเมินตนเองอยูเสมอ ซึง่รปูแบบการประเมนิแบบเสรมิพลงั (Empowerment Evaluation)  เปนกระบวนการ           
ที่มุงใหบุคคลที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาเพ่ือไปกระตุนใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงกํากับตนเอง
มากที่สุด (รัตนะ บัวสนธ และ เชาว  อินใย, ม.ป.ป., 3)  ทั้งนี้เปนกระบวนการที่ชวยใหบุคคลพัฒนาตนเองโดยใชวิธี
การประเมินตรวจสอบตนเองและสะทอนผลแกตนเอง จนในที่สุดสามารถตัดสินใจหรือกําหนดแนวทางของตนเอง
ไดอยางอิสระตลอดจนชวยสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูขึ้นในองคกร  (สมคิด พรมจุย, 2550, 72-75)
   ปจจัยสนับสนุนท่ีทําใหครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู พบวาไดแก ครูมีความสุขในการปฏิบัติงาน                
ครูมกีารปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรู  ครมูสีวนรวมในการตัง้เปาหมายความสาํเรจ็ขององคกร ครูตระหนกั
ในหนาท่ีและภาระรบัผิดชอบของตนเอง  ทัง้น้ีอาจเปนเพราะในโรงเรยีนขนาดเลก็บุคลากรมจีาํนวนนอย  การอยูรวมกัน
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มีความสัมพันธแบบเปนกันเอง  ทําใหการส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจทําไดงาย ทุกคนมีความสําคัญตอองคกร        
การพัฒนาทําไดทั่วถึง เกิดการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

สรุป
  1. จากผลการวิจัยพบวาขั้นตอนการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก        
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการและวางแผนกอนการเรียนรู  เพราะลักษณะการเรียนรูโรงเรียนปลายทางจะรับสัญญาณ
การถายทอดจากโรงเรียนตนทางแลวจัดการเรียนรูไปพรอมๆ กัน  ดังนั้นโรงเรียนปลายทางตองใหความสําคัญ           
ตอการเตรียมความพรอมใหมากที่สุดเพื่อใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. จากผลการวิจัยพบวา  ในชวงพักระหวางชั่วโมงเพื่อเปลี่ยนวิชาซึ่งมีเวลาประมาณ 10 นาที  ครูมีการ
สรุปบทเรียนที่เรียนไปแลว  มีการจัดกิจกรรมเสริมอยางหลากหลายโดยใชเวลาสั้นๆ ดังนั้น ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
ควรเตรียมกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนในชวงเวลาดังกลาวดวย
  3. จากผลการวิจัยพบวา วิธีการจัดการเรียนรู ไดแก ครูมีความตั้งใจ เอาใจใสการจัดการเรียนรูอยางตอ
เนื่อง ทุมเท เสียสละ มีเวลาใหคําปรึกษาแกนักเรียนตลอดเวลา  แสดงใหเห็นวาบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กควรมี
ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มีใจเมตตา  ทุมเท และเสียสละ  จึงตองมีการคัดเลือกบุคลากร
โรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมและมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
  4. จากผลการวิจัยพบวาวิธีการพัฒนาครูที่ดี ไดแก  อบรมในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับงานการจัดการเรียนรูอบรม
โดยไมทิง้หองเรียน ใหครไูดปฏบิตังิานในหนาทีห่ลกัอยางเต็มเวลาดงันัน้หนวยงานตนสงักดัทีเ่กีย่วของควรไดตระหนกั
และจัดกรอบในการพัฒนาครูใหสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของครู
  5. จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่ทําใหครูมีการพัฒนา  ไดแก ครูมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการ          
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ผูบริหารใหการเสริมแรงใหขวัญกําลังใจครู ครูมีสวนรวมในการต้ังเปาหมาย     
ความสําเร็จขององคกรครูตระหนักในหนาท่ีและภาระรับผิดชอบและมีการพัฒนาตอเน่ืองท้ังองคกรปจจัยเหลาน้ี    
เปนปจจยัภายในทางบวกของครูดงันัน้หนวยงานตนสงักดัและผูบรหิารจงึควรนําแนวคิดหลกัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
หลักการบริหารอื่นๆ ที่เหมาะสมมาใชเสริมในกระบวนการพัฒนาครู เชน หลักการเสริมพลัง (Empowerment)          
หลักการตรวจสอบได  (Accountability) เพื่อสรางเสริมใหครูเกิดปจจัยทางบวกขึ้นในตน  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการพัฒนา

อยางยั่งยืน
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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษาองคประกอบ และแนวทางในการจัดการศึกษาตามองคประกอบของทักษะชีวิต 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพกลุมเปาหมาย 
จํานวน 10 คน เปนบุคลากรที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากผูบรหิาร ครผููสอน ครปูระจาํเรือนนอน ผูปกครอง จาก 3 หนวยงาน ใน  3 จงัหวดั คอื โรงเรียนโสตศึกษา
อนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก และอาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ     
มีคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเทากับ 0.90 การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา 1)           
องคประกอบของทกัษะชวีติม ี4 องคประกอบ ไดแก  ดานการดาํรงชวีติประจาํวนั ดานสุขอนามยั ดานพฤติกรรม และ
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ดานความปลอดภัย  2) แนวทางในการจดัการศึกษาตามองคประกอบของทักษะชีวติสาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอง
ทางการไดยินทั้ง 4 องคประกอบ ประกอบดวย 1) ดานการดํารงชีวิตประจําวัน ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียน
รูเนื้อหาเกี่ยวกับการกวาดบาน/ถูบาน การแตงกาย การซักผาชิ้นเล็ก และการรับประทานอาหาร 2) ดานสุขอนามัย 
ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียนรูเนื้อหาเก่ียวกับการดูแลความสะอาดฟน การดูแลความสะอาดเล็บ การดูแล
ความสะอาดผม และการดูแลความสะอาดผิวหนัง 3) ดานพฤติกรรม ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียนรู              
เน้ือหาเกี่ยวกับการเดินผานผูใหญ การเขาแถวเพื่อรับของ การขอโทษ การขอบคุณ และมารยาทในการสนทนา                            
4)  ดานความปลอดภยั ควรสงเสรมิใหนกัเรยีนไดมกีารเรียนรูเนือ้หาเกีย่วกบัการใชของมีคม การขามถนน/ทางมาลาย  
การขามสะพาน และการหยุดรอไฟสัญญาณจราจร

คําสําคัญ
  ทักษะชีวิต   นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน   ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1

Abstract
  This study is aimed to study on the Components and Guideline of Educational Management of 
Life Skills of Grade 1 Students with Hearing Impairment. It was a qualitative research. The subjects were 
10 people, including administrators, grade 1 teachers, dormitory teachers, Parents for the Deaf in      
Anusarnsunthorn School for the Deaf, Tak School for the Deaf and special education lecturers in                    
Pibulsongkram Rajabhat University. The instrument for data collection was the Interview form, which 
yielded the reliabilities of 0.90, Research data were analyzed with content analysis. It was found that: 1) 
The Components of Life Skills of Grade 1 Students with Hearing Impairment, were comprises 4 core, 
daily living skill, personal hygiene, behavior and Safety training. 2) The Guideline of Educational Management 
of Life Skills of Grade 1 Students with Hearing Impairment, were comprises 4 core. The four core can be 
further categorized into 16 sub as described below: Under the first core, Under the first core, daily living 
skill, lies 4 components: House cleaning, Dressing, Washing and Eating. The second core is personal 

hygiene which consists of 4 components: Teeth cleaning, Nail cleaning, hair cleaning and skin cleaning. 
The third core is behavior which consists of 4 components: Courtesy of walking, queues, Thanks you or 
apologize, and conversation etiquette. The last core is Safety training which consists of 4 components: 
using of sharp objects, Crossing the street, bridge crossing and Stop waiting for the traffic light.

Keywords
  Life Skills,   Students with Hearing Impairment,   Grade 1
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บทนํา
  พระราชบัญญตักิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, 
5) มาตรา 6 กําหนดจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปน
มนุษยทีส่มบูรณทัง้รางกาย จติใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มจีริยธรรมและคณุธรรมในการดํารงชีวติ  สามารถ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”  ดังนั้น ภารกิจของผูจัดการศึกษา คือการพัฒนาคนใหเปนคนเกง คนดี และ            
มีความสุขนั่นเอง การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได                     
ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และ          
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 กลาววา การจัดการศึกษา ตองจัดใหบคุคลมีสทิธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดย          
ไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม     
การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล
หรือผูดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ
  เด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน คือเด็กท่ีสูญเสียการไดยิน ระดับของการสูญเสียการไดยินจะมีผลตอ
การดํารงชีวิตของเด็ก ซึ่งหากเด็กมีการสูญเสียการไดยินในระดับรุนแรง หรือหูหนวก เด็กจะมีปญหาท่ีหนักข้ึน           
อาทิ ปญหาทางภาษา อารมณ สังคม การปรับตัว ปญหาทางทักษะชีวิต ซึ่งสงผลตอการดํารงชีวิตของเด็ก (ศิริวิมล 
ใจงาม, 2549, 45) การสูญเสียการไดยินจะสงผลใหเด็กขาดโอกาสในการรับรู ทําใหมีจุดออนตอการรับรูและ             
การพฒันาความคิดในดานนามธรรม นกัเรียนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิจะมกีารดาํเนนิชวีติทีด่อยกวาคนปกติ 
เพราะเนื่องมาจากการสูญเสียการไดยิน (พูนพิศ อมาตยกุล สุมาลี ดีจงกิจ และพิมพา ขจรธรรม, 2549, 59) และ
ความบกพรองทางการไดยินของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน จะสงผลใหเกิดขอจํากัด ในความสามารถ
ทางสติปญญา การมีปฏิสัมพันธทางสังคม และขอจํากัดในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยนิ  (Hyatt & Filler, 2007, 221) การศกึษาสวนใหญสาํหรบัเด็กทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ มกัมุงเนน
การพัฒนาการพูด และการพัฒนาภาษาในโรงเรียน สวนดานคุณภาพของชีวิตความเปนอยู หรือทักษะชีวิตยังนอย 
(Huber, 2015, 1089-1101) ซึ่งปญหาที่เกิดข้ึนกับเด็กจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับระดับของการสูญเสียการไดยิน      
และอายุของเด็กที่เริ่มการสูญเสียการไดยิน รวมถึงระดับสติปญญาของเด็ก ซึ่งลักษณะของปญหาอาจแตกตางกัน
ไดขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ขางตน (Patton, 2004) รวมถึงจากการศึกษาถึงวัฒนธรรมของนักเรียนท่ีมีความบกพรอง
ทางการไดยิน (Deaf Culture) เราจะพบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินจะมีการสื่อสาร การเขาสังคม 
และการสรางสรรคสิ่งตางๆ ในรูปแบบของการเลนกีฬา การทองเท่ียว สโมสรกลุมนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการ
ไดยนิ และกิจกรรมอืน่ๆ กบันักเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการไดยนิดวยกันผานการใชภาษามอื จงึสงผลใหการดํารงชีวติ  
มปีญหา (Moore, 2009, 8) ซึง่วัฒนธรรมของนกัเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการไดยนิจะมลีกัษณะเปนการแลกเปลีย่น
ประสบการณรวมกนัของนักเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิจากรุนหนึง่ไปสูอกีรุนหนึง่ ผานคานยิม บรรทัดฐาน
ของสงัคม มปีระวตัศิาสตรและเปนประเพณีทีอ่ดุมไปดวยการเลานทิาน และบทกวีสงผานจากรุนสูรุน (Zinza, 2009, 
8) ซึ่งจากการศึกษาวัฒนธรรมของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินเราก็จะพบวานักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยนิมักมีการถายทอดความรูสกึ การปฏบิตัติน การสือ่สาร การเขารวมสงัคม ผานนักเรียนท่ีมคีวามบกพรอง
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ทางการไดยินดวยกัน จึงสงผลใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินอาจขาดทักษะชีวิตที่ถูกตองเหมาะสม        
ตอการดํารงชีวิตในสังคมปกติ จากการศึกษาทักษะชีวิตของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินในหลายๆ 
ประเทศ อาทิ การศึกษาของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินในแอฟริกาใต ในระยะเวลา 12 ป นักเรียน           
ที่มีความบกพรองทางการไดยินอยูในสภาพท่ีขาดประสิทธิภาพ โดยยังตอสูกับปญหาการอานและเขียน รวมถึง       
การใชทักษะชีวิตเร่ิมตนของความเปนหนุมสาวอยูในระดับต่ํา ซึ่งทักษะชีวิตท่ีสําคัญ คือ การแกปญหาพฤติกรรม      
ที่จําเปน การจัดการปญหาในชีวิตประจําวันของคนทั่วไป ถึงแมวานักเรียนหูหนวกจะไดรับการสอนตามหลักสูตร   
และผานเกณฑของโรงเรียน แตการจัดการเรียนการสอนยังคงลมเหลว เนื่องจากลักษณะการเรียนการสอนท่ีขาด    
การถายโอนความรูจากครูกับนักเรียน หมายถึงขาดการเช่ือมโยงระหวางครูกับนักเรียน ดังน้ันการศึกษาควรมีการ    
สงเสริมใหนักเรียนมีความหวังหรือตระหนักในการเรียนรู (Mabena, 2012) 
  สาํหรับในประเทศไทยยังไมมผีูศกึษาทกัษะชวีติสาํหรับเด็กทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ ระดับชัน้ประถม
ศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยจึงวิเคราะหจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับลักษณะท่ีเปนประเด็นปญหาที่สงผลกระทบ   
ตอการดํารงชวีติของเดก็ทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ พบวา เดก็ทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิมกัมปีญหาทกัษะ
ชีวิตในประเด็นที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก ทักษะชีวิตดานการดํารงชีวิตประจําวัน ทักษะชีวิตดานสุขอนามัย               
ทักษะชีวิตดานพฤติกรรม และทักษะชีวิตดานความปลอดภัย (ผดุง อารยะวิญู, 2542, 34 ; ศรียา นิยมธรรม, 
2544,44 ; โสรัจ พศิชวนชม, 2543,78 ; วาร ีถริะจติร, 2545,107 ; พนูพิศ อมาตยกลุ  สมุาล ีดจีงกจิ และ พมิพา ขจรธรรม, 
2549, 135 ; วรวรรณ คงคลาย, 2542,76) ซึ่งจากปญหาตางๆ เหลานี้ทําใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ไมมีโอกาสรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ รวมถึงมีผลตอการดําเนินชีวิตภาวะทางจิตใจ และการเขาสังคม  
เปนอยางมาก ในการดาํเนนิชีวติ นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิอาจไดรบัอันตรายไดงายเพราะไมสามารถ
รบัรูเสยีงทีเ่ตอืนถึงอนัตราย เชน เสยีงแตร เสยีงหวูดรถไฟ ขาดโอกาสทีจ่ะเรยีนรูเพราะฟงไมเขาใจ จติใจมักจะซมึเศรา 
สับสน เครียด มองโลกในแงราย ขาดความกระตือรือรนและสุขภาพโดยท่ัวไปมักจะเลวลง เสียงพูดจะเพี้ยนและ      
ไมสามารถควบคมุระดับความดงัของเสยีงใหถกูตอง การฟงผูอืน่พดูแลวไมไดยนิหรอืไมเขาใจ ทาํใหปลกีตวัไมอยาก
มีกิจกรรมรวมกับผูอื่น (อนุชา ภูมิสิทธิพร, 2554, 43) นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินขาดทักษะชีวิต             
เน่ืองมาจากบุคลากรไมมีความพรอมในการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน เชน ไมเขาใจธรรมชาติ     
และวัฒนธรรมของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ในการน้ีนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินท่ีกําลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับความสนใจใสใจจากผูปกครอง พอแม พี่นอง 
เพือ่น และบคุคลในสังคม เพือ่ชวยสงเสรมิการพัฒนาการดานตางๆ และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมทีจ่ะเรยีนตอ
ในระดับที่สูงขึ้นตอไป จากรายงานการวิจัยทางจิตวิทยา และการพัฒนาทักษะทางสังคม พบวานักเรียนที่มี               
ความบกพรองทางการไดยินจะมีการพัฒนาทางบุคลิกภาพที่แตกตางจากเด็กปกติทั่วไป (Asher & Taylor, 1983, 
237) และมีความเสี่ยงตอการมีปญหาทางสุขภาพจิตมากกวาคนปกติ (Hindley, Hill, McGuigan & Kitson, 1994, 
917) ซึ่งสงผลใหมีปญหาทักษะชีวิต 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดทักษะชีวิต เปนสมรรถนะสําคัญ          
ทีผู่เรยีนทุกคนพงึไดรบัการพัฒนาทัง้ดานความรู ความรูสกึนกึคดิ ใหรูจกัสรางสัมพนัธอนัดรีะหวางบุคคล รูจกัจดัการ
ปญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม         
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รูจักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น ปองกันตัวเองในภาวะคับขัน และจัดการ  
กับชีวิตอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับวัฒนธรรมและสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2554,1) ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2555-2559 ผลลัพธที่            
คาดหวังสงูสดุของแผนพฒันาการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร คอื คนพกิารไดรบัโอกาสการเรียนรูเพ่ือพฒันาทกัษะชีวติ 
ทักษะสังคม และทักษะวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได มีเจตคติที่ดี เห็นคุณคาวิถีวัฒนธรรมไทย     
และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีศักด์ิศรีความเปนมนุษย และมีสวนรวมกระบวนการพัฒนาชุมชนและ               
สังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, 7) ทักษะชีวิตมีความสําคัญตอการสงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก จากการศึกษา
ทักษะชีวิต แสดงใหเห็นวาทักษะชีวิตสามารถสงเสริมการปรับตัวทางสังคมของเด็กและวัยรุน (Maghsoudi, 
Hashemisabour, Yazdani & Mehrabi, 2010, 195) องคการอนามัยโลก บงชี้วา ทักษะชีวิตเปน "ความสามารถ    
ในการปรับตัวเชิงบวก และการจัดการของแตละบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ  "ความหมายของทักษะชีวิตอาจแตก
ตางกันตามวฒันธรรมและประเทศ อยางไรกต็ามจากการวิเคราะหแสดงใหเหน็วาทกัษะเหลานี ้มคีวามจาํเปนสาํหรับ
การสงเสริมสุขภาพและความเปนอยูของเด็ก (WHO., 1997, 22 ; Kingsnorth, Healy & Macarthur, 2007,323) 
  จากการศึกษาสภาพปญหา ความสําคัญ และเหตุผลดังกลาว จะเห็นไดวา องคประกอบของทักษะชีวิตกับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนานักเรียน  
ทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ เนือ่งจากนกัเรยีนมกัประสบปญหาในการดํารงชวีติ ซึง่ผลจากการศกึษาองคประกอบ
ของทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินจะนําไปสูการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตอไป

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาองคประกอบของทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1 
  2. เพือ่ศกึษาแนวทางในการจัดการศึกษาตามองคประกอบของทักษะชีวติ สาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอง
ทางการไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1

วิธีการวิจัย
  การศึกษาองคประกอบของทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1 ครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีระเบียบวิธีวิจัยกิจกรรมยอย 2 กิจกรรม ไดแก 1) การศึกษาเอกสาร        
2) การศึกษาองคประกอบของทักษะชีวิต แตละกิจกรรมมีรายละเอียด โดยขอสรุป ดังนี้ 
  1. การศึกษาเอกสาร มีรายละเอียดดังนี้
      1.1  แหลงขอมูล ไดแก การศึกษาเอกสารจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิที่เกี่ยวของกับแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความหมายของทักษะชีวิต และองคประกอบของทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง
ทางการไดยิน จากตํารา เอกสาร งานวิจัย ทั้งจากตางประเทศ และในประเทศเก่ียวกับความหมายของทักษะชีวิต 
สาํหรับนักเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการไดยนิ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางทักษะชีวติ สาํหรับ
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นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ จากนัน้ทาํการวเิคราะหเนือ้หา เพือ่ใหไดรางขององคประกอบของทักษะชีวติ 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน       
   1.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวิเคราะหเอกสาร
      1.3  การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อคนหาองคประกอบของ
ทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินและนํามารางเปนประเด็นคําถามเกี่ยวกับองคประกอบ
ของทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินในขั้นตอนตอไป  
  2. การศึกษาองคประกอบของทักษะชีวิต มีรายละเอียดดังนี้
   2.1 กลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากรที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน จํานวน 10 
คน ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ซึง่เลอืกแบบเจาะจงจากผูบรหิาร ครผููสอน  ครปูระจําเรอืนนอน ผูปกครอง 
จาก 3 หนวยงาน ใน 3 จงัหวดั คอื โรงเรียนโสตศึกษาอนสุารสนุทร จงัหวดัเชียงใหม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดัตาก และ
อาจารยประจําสาขาวชิาการศกึษาพิเศษ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม จงัหวัดพิษณุโลก โดยกําหนดเกณฑ ดงัน้ี
    ผูบรหิาร เปนผูบรหิารสถานศึกษาในโรงเรียนโสตศกึษา และมปีระสบการณในการบรหิารโรงเรียน
โสตศึกษาตั้งแต 5 ปขึ้นไป จํานวน 2 คน ไดแก สังกัดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก จํานวน 1 คน และโรงเรียนโสต
ศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 คน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการ 
              ครูผูสอน เปนครูผูสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ
มีประสบการณในการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ตั้งแต 5 ปขึ้นไป จํานวน 2 คน ไดแก สังกัดโรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดตาก จํานวน 1 คน และโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 คน สังกัด        
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ 
    ครูประจําเรือนนอน เปนครูประจําเรือนนอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 และมีประสบการณในเปนครูเรือนนอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ตั้งแต 5 ปขึ้นไป 
จํานวน 2 คน ไดแก สังกัดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก จํานวน 1 คน และโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 1 คน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ 
    อาจารยประจาํสาขาวชิาการศกึษาพิเศษ เปนอาจารยประจาํสาขาวชิาการศกึษาพิเศษ และคณุวุฒิ
ระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีประสบการณที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ตั้งแต 5 ปขึ้นไป 
จํานวน 2 คน สังกัดสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
    ผูปกครอง เปนผูปกครองของนกัเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการไดยนิ ทีก่าํลงัศกึษาในโรงเรยีนโสตศกึษา 
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งไดรับการวินิจฉัยทางการแพทยวามีระดับการไดยิน ตั้งแต 90 เดซิเบลข้ึนไป และ      
ไมมีความพิการ และมีบุตรหลานท่ีกําลังศึกษาอยูโรงเรียนโสตศึกษา จํานวน 2 คน ไดแก โรงเรียนโสตศึกษา           
จังหวัดตาก จํานวน 1 คน และโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม จํานวน  1 คน
   2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสมัภาษณ ในประเด็นทีเ่กีย่วของกับองคประกอบ
ของทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และแนวทางใน                
การจัดการศึกษาตามองคประกอบของทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับช้ัน           
ประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งมีขั้นตอนการสรางและพัฒนา ดังนี้
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    2.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับความหมายของ
ทักษะชีวิต และองคประกอบของทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน และแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
                2.2.2  กําหนดประเด็นการสัมภาษณ โดยกําหนดประเด็นการสัมภาษณ 3 ประเด็น คือ 
1) ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูถูกสัมภาษณ 2) ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของทักษะชีวิตสําหรับนักเรียน
ทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ ระดับชัน้ประถมศกึษาปที ่1 ทีส่าํคญัและจาํเปนตอการจดัการศกึษา และ 3) แนวทาง
ในการจดัการศกึษาตามองคประกอบของทกัษะชวีติ สาํหรับนักเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการไดยนิ ระดับช้ันประถม
ศึกษาปที่ 1 
    2.2.3 นาํประเดน็การสัมภาษณเสนอใหอาจารยทีป่รึกษาปริญญานิพนธตรวจสอบความถูกตอง
และความเหมาะสมของประเด็นการสัมภาษณ พรอมทั้งดําเนินการจัดทําและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
    2.2.4  นําประเด็นการสัมภาษณไปใหผูเช่ียวชาญดานการวัดประเมินผลทางการศึกษา ดาน     
การศึกษาพิเศษ ดานจิตวิทยาการศึกษา และดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 5 คน ตามเกณฑที่ผูวิจัยกําหนด
เกณฑทาํการตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา โดยการหาคาดัชนคีวามสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความสมบูรณของประเด็นการสัมภาษณกอนนาํไปใชกบักลุมเปาหมาย และ
นาํผลคะแนนท่ีไดรบัจากผูเชีย่วชาญมาคาํนวณหาคา IOC พบวา ประเดน็คาํถามทกุขอมคีาดชันคีวามสอดคลองอยู
ระหวาง 0.80-1.00 หลังจากนั้นผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขประเด็นการสัมภาษณตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเพื่อให
เกิดความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
   2.3 การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือเก็บขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ ใหทาํจดหมายถึงผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ครูประจําเรือนนอน ผูปกครอง และอาจารยประจํา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ที่เปนกลุมเปาหมายเพื่อขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ ซึ่งผูวิจัยจะเปน
ผูดําเนินการสัมภาษณดวยตนเอง โดยในชวงเวลาของการสัมภาษณผูวิจัยดําเนินการจดบันทึกการสัมภาษณ  และ
จัดพิมพขอมูลผลการสัมภาษณ แลวนําผลการสัมภาษณสงใหกลุมเปาหมายที่ใชใน
การสัมภาษณตรวจทาน เพื่อยืนยันความถูกตองของขอมูล 
   2.4 การวิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ครูประจํา
เรือนนอน ผูปกครอง และอาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มาวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา          
ตามประเด็นท่ีกําหนดในแบบสัมภาษณ โดยดําเนินการจัดหมวดหมูของขอมูลตามองคประกอบของทักษะชีวิต    
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แลวนําเสนอขอมูลเปนความเรียง

ผลการวิจัย
  จากการศึกษาองคประกอบของทักษะชีวติสําหรบันักเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ ระดบัช้ันประถม
ศึกษาปที่ 1 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
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  1. องคประกอบของทกัษะชีวติ สาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ ระดบัชัน้ประถมศึกษาปที ่ 1 
พบวา จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ครูประจําเรอืนนอน ผูปกครอง 
ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก และโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม รวมท้ังอาจารยประจํา       
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระบุวา องคประกอบของทักษะชีวิต สําหรับนักเรียน     
ที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่สําคัญและจําเปนตอการนําไปจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กในวัยน้ีมี 4 องคประกอบ คือ 1) ดานการดํารงชีวิตประจําวัน 2) ดานสุขอนามัย 3) ดานพฤติกรรม และ                       
4)  ดานความปลอดภัย  ดังตัวอยางคํากลาวของกลุมเปาหมายวา  
     คนที่ 1 “…องคประกอบของทักษะชีวิตทุกดานมีความสําคัญมาก แตที่มีความสําคัญที่สุด 4  
   อันดับแรก คือ ดานการดํารงชีวิตประจําวัน ดานสุขอนามัย ดานพฤติกรรม และดานความปลอดภัย  
   เนื่องจากนักเรียนเหลานี้มีลักษณะของความบกพรอง หรือความพิการที่สงผลตอการดํารงชีวิต รวมทั้ง
   องคประกอบเหลานี้มีความเหมาะสม และสอดคลองกับพัฒนาการในชวงวัยของนักเรียนที่มีความ 
   บกพรองทางการไดยิน…”
     คนที่ 2 “…นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน จะมีปญหาทางดานการไดยิน ดงันั้น
   ความบกพรองทางการไดยินของนักเรียนเหลานี้จะมีผลกระทบตอทักษะชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
   ดานการดํารงชีวิตประจําวัน ดานสุขอนามัย ดานพฤติกรรม และดานความปลอดภัย ซึ่งเขาจะมี
   ความลาชากวาคนปกติ หรือแมกระทั่งลาชากวานักเรียนหูตึง…”
     คนที่ 3 “…นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทุกคนควร
   ไดรับการสงเสริมทักษะชีวิต ไมวาจะเปนองคประกอบอะไรกต็าม เพราะทุกองคประกอบลวนมี
   ความสาํคญัจาํเปนตอตวันกัเรียน ประกอบกับองคประกอบตางๆ เหลานีล้วนผานการศกึษาคนความา 
   อยางดียิ่งแลว…”
  2. แนวทางในการจัดการศกึษาตามองคประกอบของทักษะชีวติ สาํหรับนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทาง       
การไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทั้ง 4 องคประกอบ คือ 1) ดานการดํารงชีวิตประจําวัน ควรสงเสริมใหนักเรียน
ไดมีการเรียนรูเนื้อหาเก่ียวกับการกวาดบาน/ถูบาน การแตงกาย การซักผาชิ้นเล็ก และการรับประทานอาหาร 2)     
ดานสขุอนามัย ควรสงเสริมใหนกัเรียนไดมกีารเรียนรูเนือ้หาเก่ียวกบัการดูแลความสะอาดฟน การดูแลความสะอาด
เล็บ การดูแลความสะอาดผม และการดูแลความสะอาดผิวหนัง 3) ดานพฤติกรรม ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมี          
การเรียนรูเน้ือหาเก่ียวกับการเดินผานผูใหญ การเขาแถวเพ่ือรับของ การขอโทษ การขอบคุณ และมารยาทใน            
การสนทนา 4) ดานความปลอดภัย ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียนรูเน้ือหาเกี่ยวกับการใชของมีคม การขาม
ถนน/ทางมาลาย การขามสะพาน และการหยุดรอไฟสัญญาณจราจร ดังตัวอยางคํากลาวของกลุมเปาหมายวา
     คนที่ 1 “…ดานการดํารงชีวิตประจําวัน ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียนรูเนื้อหาเกี่ยวกับ 
   การกวาดบาน/ถูบาน การแตงกาย การซักผาชิ้นเล็ก เชน ผาเช็ดหนา และการรับประทานอาหาร เพราะ 
   นักเรียนสวนใหญตองอยูหอพักหรือเรือนนอนของโรงเรียน ดังนั้นนักเรียนตองสามารถปฏิบัติได…”
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     คนที่ 2 “…ดานสุขอนามัย ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียนรูเนื้อหาเกี่ยวกับ
   การดแูลความสะอาดฟน การดูแลความสะอาดเลบ็ การดแูลความสะอาดผม และ การดแูลความสะอาด 
   ผิวหนัง เพราะประเด็นเหลานี้ นักเรียนตองสามารถเรียนรูใหได กอนที่จะไปเรียนรูทักษะอื่นๆ…”
     คนที่ 3 “…ดานพฤติกรรม ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียนรูเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินผาน 
   ผูใหญ การเขาแถวเพื่อรับของ การขอโทษ การขอบคุณ และมารยาทในการสนทนา เพราะเนื่องจาก 
   ประเด็นเหลานี้เปนประเด็นพื้นฐานที่มีความสําคัญจําเปนกับนักเรียน…”
     คนที่ 4 “…ดานความปลอดภัย ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียนรูเนื้อหาเกี่ยวกับการใช 
   ของมคีม การขามถนน/ทางมาลาย การขามสะพาน และการหยดุรอไฟสัญญาณจราจร เพราะเนือ่งจาก 
   ประเด็นเหลานี้สามารถชวยปองกันความปลอดภัยใหนักเรียนได อยูในสังคมดวยความปลอดภัย…”

อภิปรายผลการวิจัย
  1. องคประกอบของทักษะชวีติ สาํหรับนักเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการไดยนิ ระดับช้ันประถมศกึษาปที ่ 1 
ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ ดานการดํารงชีวิตประจําวัน ดานสุขอนามัย ดานพฤติกรรม และดาน                           
ความปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับ Vernosfaderani & Movallali (2013, 36-41) ไดกลาวถึง ทักษะชีวิตสําหรับนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการไดยิน อายุ 8 ถึง 18 ป ที่ศึกษาในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ไดแก ทักษะชีวิตดานทักษะ
การดํารงชีวิตประจําวัน และสอดคลองกับ Vernosfaderani (2014, 94-99) ไดกลาวถึงการพัฒนาทักษะชีวิตของ  
เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมวา การพัฒนาทักษะชีวิตเปนโปรแกรม
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีมุงเนนในการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับชีวิต เชน ความตระหนักในตนเอง            
การสื่อสาร การตัดสินใจ ความคิด การจัดการอารมณ ทักษะความสัมพันธ ทักษะการดํารงชีวิตประจําวัน ทักษะ    
การอยูรอด ทางเลือกและผลกระทบ สัมพันธภาพระหวางบุคคล/ทักษะทางสังคม การสบตา สายตา นํ้าเสียงและ
ระดับเสียงในการพูด การสนทนา และความกลาแสดงออก ซึ่งโปรแกรมนี้สงเสริมใหเด็กไดเผชิญปญหาเพ่ิมขีด     
ความสามารถทางสงัคม และสงผลตอสุขภาพจติ และสอดคลองกบั Deaf Action Center (2014) ไดกลาวถงึ โปรแกรม
การพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน อาจสามารถสอนทักษะชีวิตของนักเรียน              
ที่มีความบกพรองทางการไดยินไดหลายรูปแบบ อาทิโปรแกรมการฝกสอนและการปรับเพ่ือการทํางาน โปรแกรม

การทําอาหาร โปรแกรมการทาํความสะอาด โปรแกรมการซกัผา โปรแกรมการใชเงนิ โปรแกรมการซ้ือของ โปรแกรม
การส่ือสารระหวางบุคคล (เพือ่นและชมุชน) โปรแกรมเกีย่วกับความปลอดภยั  และสอดคลองกับ Jankowski (1999, 
1-21) ที่กลาวถึงทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินไววา ทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนท่ีมี         
ความบกพรองทางการไดยนิทีจ่าํเปน 5 ลาํดับ ไดแก ทกัษะชวีติดานการทํางานเปนทมี ทกัษะชวีติดานการแกปญหา     
ทักษะชีวิตดานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม ทักษะชีวิตดานการสื่อสาร และทักษะชีวิตดานการฟง และสอดคลองกับ 
Goldsmith, (1995, 8) ที่ไดเสนอองคประกอบที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 องคประกอบ ไดแก ทักษะชีวิต
ดานความปลอดภัย ทักษะชีวิตดานการศึกษา ทักษะชีวิตดานชุมชนและสังคม ทักษะชีวิตดานความภูมิใจในตนเอง 
  2. แนวทางในการจัดการศึกษาตามองคประกอบของทักษะชวีติ สาํหรบันักเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการ
ไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทั้ง 4 องคประกอบ ไดแก 1) ดานการดํารงชีวิตประจําวัน แนวทางในการจัดการ
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ศึกษาตามองคประกอบนี้ ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียนรูเน้ือหาเกี่ยวกับการกวาดบาน/ถูบาน การแตงกาย 
การซักผาชิ้นเล็ก และการรับประทานอาหาร 2) ดานสุขอนามัย แนวทางในการจัดการศึกษาตามองคประกอบนี้      
ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียนรูเนื้อหาเก่ียวกับการดูแลความสะอาดฟน การดูแลความสะอาดเล็บ การดูแล
ความสะอาดผม และการดูแลความสะอาดผวิหนัง 3) ดานพฤติกรรม แนวทางในการจัดการศกึษาตามองคประกอบนี้ 
ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียนรูเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินผานผูใหญ การเขาแถวเพื่อรับของ การขอโทษ                  
การขอบคณุ และมารยาทในการสนทนา และ  4) ดานความปลอดภยั แนวทางในการจัดการศกึษาตามองคประกอบนี้ 
ควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเรียนรูเนื้อหาเก่ียวกับการใชของมีคม การขามถนน/ทางมาลาย การขามสะพาน และ
การหยุดรอไฟสัญญาณจราจร ซึ่งสอดคลองกับ Vogel, Bowers, Meehan, Hoeft & Bradley (2004, 39-50)                
ไดศกึษาทกัษะชวีติสาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ อาย ุ5-10 ป ทีศ่กึษาอยูในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 
ทักษะชีวิตดานความปลอดภัย อาทิ การขามถนนอยางปลอดภัย การออกภายนอกอาคารเม่ือเกิดไฟไหม                          
ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลองนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมีทักษะชีวิตท่ีดีขึ้น และสอดคลองกับ      
Deaf Children Australia (2014) ไดกลาวถึง การพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กและวัยรุนหูหนวกไววา การพัฒนา
เด็กและวัยรุนหูหนวกควรมีการพัฒนาใหเขาสามารถดํารงชีวิตอยางอิสระ (Independent Living Skills: ILS)            
เพ่ือเปนสวนหน่ึงของการสังคมปกติ โดยการฝกใหเขามีความเขาใจเก่ียวกับความปลอดภัยหรืออันตรายจากสังคม 
ทกัษะชีวติทีจ่าํเปนไดแก ทกัษะการส่ือสาร รวมถงึการเรยีนรู การใช SMS, MSN และอเีมล ทกัษะการจดัการสวนบคุคล 
ทักษะสุขอนามัยและสุขภาพทางเพศ ทักษะชุมชนและวัฒนธรรมนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน                
ทักษะทรัพยากรชุมชนและการเคลื่อนไหว ทักษะการเงินสวนบุคคล ทักษะการจัดการบาน ไดแก ความปลอดภัยใน
บานและหองครัวการจัดการ ทักษะความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ไดแก การพัฒนาความเปนผูนํา ความเปน
อิสระ ความเช่ือมั่นและ การพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงสอดคลองกับ Center for Hearing & Deaf 
Services  (2014)  ไดกลาวถึง โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต ควรมีการจัดโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตใหมี   
ความเหมาะสมกับระดับอายุ และความจําเปนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน เพื่อเปนการฝกฝน            
ใหนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิไดรบัการพฒันาเพือ่การดํารงชีวติในสังคมไดอยางปกต ิการพัฒนาทักษะ
ชีวิตใหนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ผูที่ทําหนาท่ีในการพัฒนาทักษะชีวิตควรมีความรูความเขาใจ               
ในนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ทั้งในดานภาษามือ และความรูเทคนิคในการฝกส่ิงนั้นๆ ทักษะชีวิต           

ทีจ่าํเปนสาํหรับนกัเรยีนท่ีมคีวามบกพรองทางการไดยนิ ไดแก    ทกัษะการดาํรงชีวติประจําวนั ทัง้ในบานและในสถานศกึษา 
รวมถึงสถานประกอบการ โดยทักษะชีวิตท่ีสําคัญสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมีหลายประการ 
ไดแก ดานวิชาการ เพ่ือใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินไดเห็นความสําคัญของการอาน การเขียน               
และทักษะคณิตศาสตร รวมถึงทักษะพื้นฐานเพื่อการเรียนรู เชน การเรียนรูประโยค  ไดแก การเขียนประโยค และ
การอานหนังสือ ดานการสื่อสาร เพื่อสงเสริมใหมีความสามารถในการส่ือสาร ดานคอมพิวเตอร เพื่อใหนักเรียน            
ที่มีความบกพรองทางการไดยินไดเรียนรูการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน เชน การพิมพใน Microsoft Word การทํา         
Powerpoint  รวมท้ังทกัษะพ้ืนฐานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ ไดแก ดานวัฒนธรรมของนักเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการไดยนิ 
เพื่อใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินไดรับการเรียนรูเกี่ยวกับภาษามือ การมีปฏิสัมพันธหรือการส่ือสาร
ระหวางนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ดานพลศึกษา เพ่ือใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน            
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ไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญของรางกาย การรับประทานอาหาร กายวิภาค การออกกําลังกาย           
ดานสุขอนามัยสวนบุคคล และการแตงตัว ดานความปลอดภัย ดานอาชีพ ดานเพศศึกษา และดานสังคม                       
เพื่อใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินตระหนักถึงความสําคัญในการมีปฏิสัมพันธทางสังคม  รวมถึงการ
สรางความคุนเคยในสถานประกอบการ การจัดการเงิน การสัมภาษณงาน ทัศนคติในการทํางาน ดานชุมชุม                
เพื่อใหเด็กมีความรูความเขาใจ และตระหนักเกี่ยวกับชุมชน

สรุป
  จากการศึกษาองคประกอบของทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับช้ัน       
ประถมศึกษาปที่ 1 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาองคประกอบของทักษะชีวิต และแนวทางในการจดัการศึกษาตาม
องคประกอบของทกัษะชีวติ สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยนิ ระดับช้ันประถมศกึษาปที่ 1 ซึง่การวจิยั       
ในคร้ังนี้เปนสวนหน่ึงของการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนท่ีมี      
ความบกพรองทางการไดยนิ ระดบัชัน้ประถมศึกษาปที ่1 ผลของการวจิยัแสดงใหเหน็วาองคประกอบของทักษะชวีติ 
สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีความเฉพาะเจาะจงตามลักษณะ      
ของความตองการพิเศษ และชวงวัยของเด็ก ดังนั้นผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
  1.   ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
       1.1 รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการ ควรตระหนัก และเห็นความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
       1.2  รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีนโยบายกลาง หรือการกําหนดมาตรการในการสงเสริม
ทักษะชีวิต สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน และเด็กที่มีความตองการพิเศษทุกประเภท
       1.3  รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษ เพื่อ        
สงเสริมใหเดก็ทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ และเด็กทีม่คีวามตองการพิเศษทางการศึกษาทุกประเภท ไดรบัโอกาส
ทางการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ อันจะสงผลที่ดีตอการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความตองการพิเศษ
  2.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
       2.1 ครผููสอนท่ีจะนาํเอาประเด็นองคประกอบของทักษะชีวติ สาํหรบันกัเรยีนท่ีมคีวามบกพรองทางการ

ไดยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไปใชเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต   ควรมีการประเมินทักษะชีวิตของนักเรียนกอนวา
มีความตองการในการพัฒนาทักษะชีวิตเหลานีห้รอืไม เนือ่งจากนกัเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการไดยนิในแตละคน     
มคีวามตองการจาํเปนพิเศษทีแ่ตกตางกนั 
   2.2 แนวทางในการจัดการศึกษาตามองคประกอบของทักษะชีวิต มีความสําคัญเชนกัน ดังนั้นหากมี
การศึกษาองคประกอบของทักษะชีวติ ผูวจิยัควรมีการศึกษาแนวทางในการจัดการศึกษาตามองคประกอบของทักษะ
ชีวิตดวยเชนกัน โดยอาจมีการศึกษาดวยวิธีการตางๆ กับบุคคลท่ีใกลชิดกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ เพ่ือให
สอดคลองกับความตองการจําเปนของเด็กที่มีความตองการพิเศษโดยแทจริง
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  3. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
      ควรมกีารศกึษาเพือ่เสรมิสรางทกัษะชวีติ สาํหรับนักเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ และควรศึกษา
องคประกอบของทักษะชวีติ สาํหรบันักเรียนท่ีมคีวามบกพรองทางการไดยนิใหม ตามระดับช้ันท่ีนกัเรียนกําลังศึกษาอยู 
เนื่องจากนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินอาจมีปญหาและความตองการทักษะชีวิตที่แตกตางกัน 
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บทคัดยอ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพการณในการทองเท่ียวเชิงศาสนาในจังหวัดเชียงใหม                        
2) เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร และคุณคาเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรูปสําคัญ          
ในจังหวัดเชียงใหม  3) เพ่ือนําเสนอเสนทางการทองเที่ยวเชิงศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรูปสําคัญใน           
จังหวัดเชียงใหม  ใชการวิจัยแบบผสานวิธีระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ พื้นท่ีวิจัย คือ วัดในเขต              
อําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 16 วัด ใชวิธีคัดเลือกแบบเจาะจงจากรายชื่อวัดท่ีปรากฏในมูลศาสนาและชินกาล      
มาลีปกรณ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย มี 3 ชนิด ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และการสนทนากลุม ขอมูล      
เชิงปริมาณไดจากแบบสอบถามนักทองเที่ยวกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดจากศึกษาเอกสาร 
รวมกับการสัมภาษณ และสนทนากลุมกับผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 20 คน ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการณ             
ของการทองเท่ียวเชิงศาสนาในจังหวัดเชียงใหม นักทองเท่ียวใชระยะเวลาสวนใหญ 1 วัน แบบเชาไป-เย็นกลับ        
นิยมทองเที่ยวไหวพระมากที่สุด วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเปนวัดที่นักทองเที่ยวนิยมมากที่สุด 2) วัดในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมทั้ง 16 แหง มปีระวัติศาสตร คุณคาและศักยภาพในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงศาสนาไดในระดับสูง 3) เสนทางทองเท่ียวที่นําเสนอแบงเปน 2 เสนทาง คือ เสนทางตามช่ือวัดท่ีเปนมงคล          
และเสนทางประวัติศาสตรการสรางเจดียและพระพุทธรูปสําคัญ

คําสําคัญ
  การทองเที่ยวเชิงศาสนา    เจดีย    พระพุทธรูป    เชียงใหม
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เสนทางทองเที่ยวเชิงศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรูปสําคัญในจังหวัดเชียงใหม
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Abstract
  The purpose of this research was to present 1) to study situation of religion tourism in Chiang Mai 
2) to study the history and value of religion tourism source for the important Chedi and Buddha image in 
Chiang Mai 3) to present religion tourism routes for pagoda and Buddha image in Chiang Mai. This study 
used mixed methodology, research areas were 16 temples in Muang district, Chiang Mai with purposively 
selected from the temple list that appears in the Tamnan munlasatsana and Jinakalamalipakaranam        
The three instruments used in this research were questionnaires, interviews and focus groups. Quantitative 
data from the survey sample, a group of 400 people and qualitative data from the literatures and the   
interviews from 20 people. The results showed that: 1) In situation of religion tourism in Chiang Mai,       
tourists spend time on traveling in one day and a popular activity was to pay respect to the Buddha then 
Wat Phrathat Doisuthep Rajawarawihara is the most popular for travelers  2) The 16 temples in Muang 
district, Chiang Mai have long history, value and potential for develop into a religion tourist attraction in 
high level 3) The religion tourism routes were divided 2 ways; the route of the name of auspicious temples 
and the route of Chedi and Buddha image with significant construction history.

Keywords
  Religion Tourism,  Chedi,  Buddha image,  Chiang Mai

 
บทนํา
  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทยไดเติบโตอยางรวดเร็ว และมีแนวโนมที่จะเติบโตอยางไมหยุดยั้ง 
เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมหลักท่ีนํารายไดเขาสูประเทศไทยเปนจํานวนมหาศาล และจัดเปนบริการที่ทํารายได       
อันดับหน่ึงของประเทศ  ดังน้ัน รัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาดานการทองเท่ียวของประเทศไทย        
โดยเนนเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวดานบริการ  ดานการทองเที่ยว การพัฒนา                   
ดานทรัพยากรบุคคล เพื่อใหการทองเที่ยวของประเทศไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน ในแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) ไดกาํหนดยทุธศาสตรการปรบัโครงสรางเศรษฐกจิ
ใหสมดุลและยัง่ยนื โดยการปรบัโครงสรางภาคบริการใหเปนแหลงรายไดหลกัของประเทศ โดยพัฒนาการทองเท่ียวไทย
ใหเปนศูนยกลางการทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของภูมภิาค บนฐานความโดดเดนและความหลากหลาย
ของทรพัยากรธรรมชาต ิวฒันธรรมและความเปนไทย เนนการฟนฟูพฒันาแหลงทองเทีย่วทางธรรมชาต ิประวตัศิาสตร 
โบราณสถานในเชิงพืน้ที ่และเสรมิสรางเอกลกัษณความเปนไทย  รวมท้ังการอนุรกัษวฒันธรรมทองถ่ิน วถิชีวีติชมุชน
และภมูปิญญาชาวบาน เพือ่สรางสนิคาและแหลงทองเทีย่วใหมๆ  แกธรุกจิการทองเทีย่วไทย เพือ่ใหเปนแหลงทองเทีย่ว
ของตลาดโลก (สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554)
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  การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดมีการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงศาสนา ตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมา           
เชน โครงการอยุธยามหามงคล โครงการทองเที่ยวธรรมะ ไหวพระ 9 วัด โครงการทองเที่ยวกราบรอยพระแกวมรกต 
โครงการสุขใจลองใตกินเจ เปนตน ซึ่งลวนเปนกิจกรรมการตลาดทองเท่ียวแบบเจาะกลุมเปาหมาย เพื่อขยายฐาน
นักทองเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะในแงประวัติศาสตร วัฒนธรรม การทองเที่ยวที่มีเรื่องราว อีกทั้งรูปแบบการ            
ทองเท่ียวเชิงศาสนาจะทําใหใจเบิกบาน ควบคูไปกับความรูที่ไดรับจากการทองเท่ียว ในป พ.ศ. 2550 เปนตนมา    
การทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดจดัโครงการ “เทีย่วท่ัวไทย สขุใจเสริมมงคล” ซึง่เปนการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงศาสนา 
และวัฒนธรรมประเพณี อันเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่ลงตัวและเหมาะสม ไมตองเสียคาใชจายที่สูงมาก แตใหทั้ง
ความสุขกายและความสบายใจ เพื่อที่จะปลูกฝงความรู ความเขาใจในศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม                
มอบความสขุกายสบายใจจากการเดินทางทองเทีย่ว และเปนการรวมสรางสงัคมทีด่ตีามแนวคดิ “คุณธรรมนาํสงัคม” 
อีกทั้งกระตุนใหคนรุนใหมเกิดการต่ืนตัวตอการเห็นความสําคัญของรากฐานวัฒนธรรมภายในชาติ นอกเหนือจาก
การกระตุนเศรษฐกจิและกอใหเกดิการหมนุเวยีนของรายไดสูทองถิน่ทัว่ทกุภมูภิาค (กระทรวงการทองเท่ียวและกฬีา, 2554)
  จังหวัดเชียงใหม เปนเมืองแหงการทองเท่ียวโดยเฉพาะดานสถาปตยกรรมมีสถานที่หลายแหงท่ีมีรูปแบบ
สถาปตยกรรมทีม่คีณุคาทางประวตัศิาสตร ซึง่คนสวนใหญไมทราบ เน่ืองจากไมไดรบัการประชาสมัพันธหรอืพฒันา
ใหเปนแหลงทองเที่ยว  ซึ่งวิฑูรย  เหลียวรุงเรือง และ สุจิณณา พานิชกุล (2547)   ไดวิจัยพบประเด็นปญหาเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมวา ขาดแหลงทองเที่ยวและเสนทางการทองเที่ยวใหมๆ แหลงทองเที่ยวเกา             
เร่ิมทรุดโทรมลง ผูที่เดินทางมาเท่ียวภาคเหนือตอนบน มักไมคอยพบส่ิงแปลกใหม เพ่ือแกไขปญหาในประเด็นน้ี       
ควรมีการจัดการทองเที่ยวเปนกลุมที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ เชน โบราณสถาน วัด อาคาร สิ่งกอสรางและสถานท่ี          
ที่มีคุณคาที่มีอยูในทองถิ่น เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมิ่งสรรค ขาวสะอาด (2551) ที่พบวา นักทองเที่ยว      
ที่มาทองเท่ียวในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม รอยละ 70 ใหความสนใจการทองเท่ียว           
ที่เก่ียวเนื่องกับวัฒนธรรมประเพณี แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถานและศาสนสถานที่สําคัญ       
ดังนั้น การพัฒนาเสนทางทองเท่ียวดานวัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตรและโบราณสถานเพ่ือสนองตอบ              
ความตองการของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติจึงมีความจําเปนเรงดวนและสําคัญเพื่อเพ่ิมจํานวน       
แหลงทองเที่ยวและจํานวนนักทองเที่ยวใหมากขึ้น
  การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี และศาสนาในดินแดนลานนาจัดเปนแหลงดึงดูด          
การทองเที่ยวที่สําคัญ ซึ่งมีความเปนมาทางประวัติศาสตรและความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีโบราณสถานและ
ศาสนสถานท่ีสําคัญ งดงามและโดดเดนเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะพระเจดียและพระพุทธรูปที่สําคัญ                               
ดังที่ศาสตราจารยเกียรติคุณ สุรพล  ดําริหกุล (2538) ไดกลาวไววา โบราณสถานในวัฒนธรรมลานนานั้น มีลักษณะ
ทางสถาปตยกรรมและแบบแผนทางศิลปกรรมอยูหลายรูปแบบ ซึ่งแตละรูปแบบที่ปรากฏน้ัน เปนหลักฐาน                
ทางวิชาการสําคัญที่สะทอนใหเห็นเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรมลานนาไดเปนอยางดี  
นอกจากนัน้ แหลงทองเท่ียวท่ีมพีระเจดยีและพระพทุธรูปสาํคญัประดิษฐานอยูยงัสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว
กระแสใหมที่ชาวไทยและชาวตางชาติกําลังใหความสนใจ เกิดเปนโครงการทองเท่ียวเชิงศาสนาท่ีกระตุนใหเกิด      
การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและปลูกฝงความดีงามทางศาสนาผานการทองเที่ยวไดอีกดวย
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  ดวยเหตผุลดังกลาวมาแลวขางตน  การวิจยัเสนทางทองเทีย่วเชงิศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรูปสาํคัญ
ในจงัหวดัเชยีงใหมคร้ังน้ี  จงึเปนการจําลองเสนทางการทองเทีย่วและนาํเสนอเนือ้หาทางประวตัศิาสตร สถาปตยกรรม
ที่มีคุณคาเพื่อสรางความเช่ือมโยงในการทองเที่ยวใหความเพลิดเพลินใหความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ 
พรอมกับการเพิ่มคุณคาทางเศรษฐกิจตอชุมชนทองถิ่น  การมีสวนรวมของประชาชนและการอนุรักษสถาปตยกรรม
ประเภทพระเจดียและพระพุทธรูปสําคัญในจังหวัดเชียงใหมสืบไป

วัตถุประสงค
  1.  เพื่อศึกษาสภาพการณในการทองเที่ยวเชิงศาสนาในจังหวัดเชียงใหม
  2.  เพื่อศึกษาประวัติศาสตร และคุณคาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรูป
สําคัญในจังหวัดเชียงใหม
  3.  เพื่อนําเสนอเสนทางการทองเที่ยวเชิงศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรูปสําคัญในจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวิธีวิจัย
  1. รูปแบบการวิจัย 
            การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Method Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ      
ไดขอมูลจากแบบสอบถามนักทองเที่ยว และการวิจัยเชิงคุณภาพ  ไดขอมูลจากการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ และ
การสนทนากลุม เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน และสมบูรณอยางแทจริง
  2. พื้นที่การวิจัย
            การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยกําหนดพ้ืนที่วิจัย คือ วัดที่มีเจดียและพระพุทธรูปสําคัญทางประวัติศาสตร และ     
มีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมที่งดงามในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง จากรายชื่อ
วัดที่ปรากฏในคัมภีรมูลศาสนาและชินกาลมาลีปกรณและตั้งอยูในบริเวณตัวเมืองเชียงใหม จํานวน 16 แหง ไดแก 
วัดบุพพาราม วัดโพธาราม (เจ็ดยอด) วัดเจดียหลวงวรวิหาร  วัดปราสาท วัดพระสิงหวรมหาวิหาร  วัดพันเตา                
วดัศรเีกดิ วดัเกตการาม วดัเชยีงมัน่ วดัเชยีงยนื วดัดวงด ีวดัโลกโมฬ วดัอนิทขีล   วดัสวนดอก  วดัอโุมงคสวนพทุธธรรม 
และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
  3. ขั้นตอนการวิจัย 
            การวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือสํารวจสภาพการณของการทองเที่ยวเชิงศาสนาในจังหวัด
เชียงใหม  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ. 2557 
จํานวนประมาณ 7,089,792  คน (การทองเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม, 2557) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
โดยการเปดตารางของ Krejcie & Morgan (1970) ไดกลุมตัวอยางเทากับ 384 คน แตการวิจัยครั้งน้ี กําหนด             
กลุมตัวอยางเปน 400 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 3 ตอน ไดแก ลักษณะสวนบุคคล 
ปจจัยการทองเท่ียว และปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ นําไปทดลองใชไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient 
Alpha) ของครอนบาค มีความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability: R) = .9416 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
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วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห
คําถามปลายเปดดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
   ขั้นตอนท่ี 2 ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผานการสัมภาษณและสนทนากลุม เพื่อหาขอเสนอแนะ                 
เชงินโยบายในการพฒันาเสนทางทองเทีย่วเชงิศาสนาประเภทเจดียและพระพทุธรปูสําคญัในเชียงใหม จาํนวน 20 คน 
ไดแก นักทองเที่ยวชาวไทย 5 คน เจาอาวาส 6 รูป มัคคุเทศก 5 คน เจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
1 คน เจาหนาที่สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 1 คน เจาหนาที่เทศบาลนครเชียงใหม 2 คน            
โดยการคัดเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผูมสีวนเกีย่วของตอการสงเสรมิและการพัฒนาการทองเทีย่ว
เชิงศาสนาในจังหวัดเชียงใหม วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
  4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 3 ชนิด ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแนวทางการสนทนากลุม

ผลการวิจัย
  1. การศกึษาสภาพการณในการทองเทีย่วเชงิศาสนาในจงัหวัดเชียงใหม เพือ่ตอบวัตถปุระสงคการวิจยั  
ขอที่ 1 เปนการวิจัยเชิงปริมาณในขั้นตอนที่ 1  ใชแบบสอบถามกับนักทองเที่ยว จํานวน 400 คน คัดเลือกตัวอยาง
แบบบังเอิญ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 1) ลักษณะการทองเท่ียว 2) พฤติกรรมการทองเท่ียว      
และ 3) ความพึงพอใจตอแหลงทองเที่ยว  โดยมีรายละเอียดดังนี้
   1.1 กลุมตวัอยางเปนนกัทองเท่ียวท่ีมาเท่ียววัดในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ใชวธิสีอบถามแบบบังเอิญ 
พบวา นักทองเที่ยวใชระยะเวลาในการทองเที่ยว 1 วัน รองลงมาใชเวลา 2-3 วัน ลักษณะการทองเที่ยวสวนใหญ    
เปนแบบเชาไป-เย็นกลับ กิจกรรมที่นักทองเที่ยวนิยมทํามากที่สุด คือ ไหวพระเพื่อความเปนสิริมงคลของชีวิต 
   1.2  พฤตกิรรมการทองเท่ียวเชิงศาสนาประเภทเจดยีและพระพทุธรปูสําคัญในเชยีงใหม พบวา นกัทองเท่ียว
นิยมทองเที่ยววัดที่มีเจดียและพระพุทธรูปสําคัญ มีประวัติศาสตรการสรางเกาแก มีความเชื่อเร่ืองความศักดิ์สิทธิ์     
มีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม และมีการนําเสนอผานสื่อประชาสัมพันธใหพบเห็นบอยๆ ซึ่งวัดที่นักทองเท่ียวนิยม       
ทองเที่ยวมากที่สุด ไดแก วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองลงมาคือวัดเจดียหลวงวรวิหาร ดังตารางที่ 1
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1  384 87.00 
2  230 57.50 
3  228 57.00 
4  222 55.50 
5  212 53.00 
6  208 52.00 
7  208 52.00 
8  200 50.00 
9  144 36.00 

10  134 33.50 
11  132 33.00 
12  ( ) 126 31.50 
13  114 28.50 
14  112 28.00 
15  112 28.00 
16  100 25.00 

   

ตารางที่ 1 
จํานวนและรอยละของวัดที่นักทองเที่ยวนิยมไปทองเที่ยวมากที่สุด

   1.3 กลุมตวัอยางมคีวามพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงศาสนาในจงัหวดัเชียงใหม ในภาพรวมอยูในระดบั
มาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา คุณคาและความสําคัญดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และคุณคา   
ดานจิตใจ มีคะแนนสูงที่สุด รองลงมา คือ คุณคาทางศิลปวัฒนธรรม คุณคาและความสําคัญทางประวัติศาสตร 
บรรยากาศในการทองเท่ียว ความเหมาะสมในการจัดการแหลงทองเท่ียว เคร่ืองทําบุญ วตัถุมงคล และความปลอดภัย 
สวนลําดับสุดทายสิ่งอํานวยความสะดวกในวัด เชน หองนํ้า ที่นั่ง มานั่ง นํ้าดื่ม เปนตน 
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  2. การศกึษาประวตัศิาสตรและคณุคาเก่ียวกับแหลงทองเทีย่วเชงิศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรูป
สําคัญในจังหวัดเชียงใหม เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพข้ันตอนท่ี 2 ไดขอมูล            
การศึกษาจากเอกสาร  รวมกับการสัมภาษณ และสนทนากลุมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ  จํานวน 20 คน นักทองเที่ยว
ชาวไทย 5 คน เจาอาวาส 6 รูป มัคคุเทศก 5 คน เจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 1 คน เจาหนาที่
สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 1 คน เจาหนาท่ีเทศบาลนครเชียงใหม 2 คน โดยการคัดเลือก      
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวจิัยดังนี้
   2.1  จงัหวดัเชยีงใหมซึง่เปนสวนหนึง่ของดินแดนลานนาในอดีตและยังคงรุงเรอืงดวยวฒันธรรม ประเพณี
ที่สืบทอดผานทางหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา มีวัดวาอารามที่สําคัญ มีพระเจดีย พระพุทธรูปสําคัญหลายองค
ที่มีประวัติศาสตรในการสรางอันยาวนาน เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนลานนา ตลอดจนประชาชนคนไทยท่ัวไป           
ที่นับถือพระพุทธศาสนา ไดเดินทางทองเท่ียวมาศึกษาประวัติศาสตร ความงามทางศิลปกรรม กราบไหวบูชา              
เพ่ือความเปนสิริมงคลของชีวิต ในการวิจัยเพ่ือนําเสนอเสนทางทองเท่ียวเชิงศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรูป
สาํคญัในเชยีงใหมครัง้นี ้ มวีดัทัง้หมด 16 วดั ทีเ่ปนพ้ืนทีว่จิยั ไดแก วดับพุพาราม  วดัโพธาราม (เจ็ดยอด) วดัเจดยีหลวง
วรวิหาร วัดปราสาท วัดพระสิงหวรมหาวิหาร วัดพันเตา วัดศรีเกิด วัดเกตการาม วัดเชียงมั่น วัดเชียงยืน วัดดวงดี    
วัดโลกโมฬ วัดอินทขีล วัดสวนดอก วัดอุโมงคสวนพุทธธรรม และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ผลการศึกษา
ศักยภาพของวัดทั้งหมดเพ่ือพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนา ใน 4 ประเด็น ไดแก ดานประวัติศาสตร                      
ดานศลิปกรรมและสถาปตยกรรม ดานคณุคาทางจติใจ และคตธิรรมคาํสอน พบวา ทัง้ 16 วดั มศีกัยภาพอยูในระดับสูง 
สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมได ดังตัวอยางของวัดสวนดอก และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
ดังนี้
   2.2  เจดียและพระพุทธรูปสําคัญวัดสวนดอก  พระธาตุเจดียวัดสวนดอกเปนพระธาตุเจดียองคแรก     
ในลานนาท่ีสรางขึ้นตามคติการบูชาพระธาตุภายหลังจากการรับพุทธศาสนาลังกาวงศจากสุโขทัยรูปแบบพระธาตุ
เจดียวัดสวนดอก เปนเจดียทรงระฆัง ตั้งบนฐานขนาดใหญและสูง ที่มีซุมประตูและบันไดทางข้ึนในตอนกลาง             
ทั้งส่ีดาน มุมท้ังส่ีของฐานขนาดใหญนั้น ประดิษฐานเจดียจําลองมุมละ 1 องค รวม 4 องค เหนือฐานขนาดใหญ      
เปนชุดฐานบวั ทองไมลกูแกวอกไกคู ในผังกลม เรียงซอนลดหล่ันกัน 3 ชัน้ รบัองคระฆังในตอนกลาง เหนือองคระฆัง
เปนบัลลังกแบบฐานบัว ในผังสี่เหลี่ยมแตงลายดอกไมประดิษฐในชองสี่เหลี่ยมเล็กๆ เรียงกัน 2 แถว ประดับกระจก
จีน แกนปลองไฉนตกแตงดวยปูนปนพระพุทธรูปลีลา ตอจากน้ันจึงเปนปลองไฉน ปลียอด และฉัตรตอนบนสุด          
ทั้งน้ีภาพถายกอน พ.ศ. 2468 ทําใหเราทราบวาพระธาตุเจดียวัดสวนดอกแตเดิม มีชางยืนโดยรอบ ทวาภาพถายเกา
สมัยกอนท่ีครูบาศรีวิชัยจะบูรณะเจดีย ฐานชางยืนโดยรอบไมปรากฏแลว กลับมีลักษณะคลายกับเจดียปจจุบัน        
ตอมาใน พ.ศ. 2549 มีการบูรณะเจดียใหม ดวยการปดทองทั้งองค ปจจุบันเจดียจึงเหลืองอรามดวยสีทอง ไมเปน      
สีขาวโพนอยางในอดีต
   สําหรับลักษณะการวางเจดียบนฐานขนาดใหญเนนความสําคัญของเจดียประธานดวยการเพิ่มเจดีย
มุมทั้งสี่ทิศเปนเจดียบริวาร พบไมมากนักในองคประกอบของเจดียเชียงใหม ทวากลับเปนเชนเดียวกับองคประกอบ
การสรางเจดียในสุโขทัยและศรีสัชนาลัยท่ีสรางตามแนวคิดคติจักรวาล เนนความสําคัญสูงสุดของเจดียศักด์ิสิทธ์ิ    
ใหมีฐานะเปนศูนยกลางจักรวาล เชน เจดียประธานในวัดมหาธาตุ สุโขทัย หรือเจดียเจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย เปนตน  
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สวนองคประกอบเจดียสุโขทัยยังปรากฏในองคประกอบเจดียวัดสวนดอกสวนอ่ืนอีก ไดแก สัดสวนองคระฆังท่ี          
คอนขางใหญเมื่อเทียบกับองคระฆังเจดียลานนา บัลลังกในผังสี่เหล่ียม รวมถึงปูนปนพระลีลารอบแกนปลองไฉน     
ทีส่าํคัญการมีฐานชางโดยรอบอยางท่ีปรากฏในภาพถายเกา ยนืยันคติชางลอมหรือชางรอบท่ีสโุขทัยรับมาจากลังกา 
นอกจากน้ี ในภาพถายสมัยกอนท่ีครูบาศรีวิชัยจะบูรณะพระธาตุเจดีย เจดียรายท่ีตั้งอยูโดยรอบเจดียประธาน           
ดานนอกซุมเจดียนั้น เฉพาะองคมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือเปนเจดียทรงดอกบัวตูมแบบสุโขทัย ตอมา พ.ศ. 2475 
ครูบาศรีวิชัยจึงรับนิมนตเจา   แกวนวรัฐ กับเจาดารารัศมี มาชวยฟนฟูบูรณะวัดสวนดอก ใหเปนที่รุงเรืองมากระทั่ง
ทุกวันนี้ 
   ดวยประการฉะน้ี พระธาตุเจดียวดัสวนดอกเม่ือแรกสราง จงึไดรบัอิทธิพลทางความคิดในการสรางเจดีย 
รวมถึงรูปแบบสถาปตยกรรมมาจากสุโขทัยเปนหลัก รูปแบบพระธาตุเจดียวัดสวนดอก เปนเจดียทรงระฆัง                       
ตั้งบนฐานขนาดใหญและสูง ที่มีซุมประตูและบันไดทางข้ึนในตอนกลางท้ังสี่ดาน มุมทั้งสี่ของฐานขนาดใหญนั้น 
ประดิษฐานเจดียจําลองมุมละ 1 องค รวม 4 องค เหนือฐานขนาดใหญเปนชุดฐานบัว ทองไมลูกแกวอกไกคู                   
ในผังกลม เรยีงซอนลดหลัน่กนั 3 ชัน้ รบัองคระฆงัในตอนกลาง เหนอืองคระฆงัเปนบลัลงักแบบฐานบวั แกนปลองไฉน 
ปลองไฉน ปลียอดและฉัตรตอนบนสุด

ภาพที่ 1: เจดียและพระพุทธรูปสําคัญในวัดสวนดอก

   2.3 เจดยีวดัพระธาตุดอยสเุทพราชวรวิหาร  ในจํานวนพระธาตุเจดยีบนภเูขาสงูทัง้หมดมีพระธาตุเจดยี
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเปนพระธาตุที่อายุเกาท่ีสุด ตามประวัติวาสรางในพุทธศตวรรษท่ี 20 รูปแบบ            
พระธาตุเจดียวัดดอยสุเทพในปจจุบัน เฉพาะองคประกอบสวนรองรับองคระฆัง ที่ทําเปนช้ันบัวถลาค่ันดวย                 
หนากระดานนั้น เคยปรากฏมากอนแลวอยางสมบูรณในองคประกอบเจดียสุโขทัย
    สาํหรบัแผนผงัวดัพระธาตุดอยสเุทพราชวรวิหาร เปนไปตามคติจกัรวาล ทีห่มายเอาพระธาตุเจดยี
เปนศูนยกลางจักรวาล เอาระเบียงคดรอบองคเจดียประหน่ึงเขาสัตตบริภัณฑ เชนเดียวกับท่ีปรากฏในแผนผัง              
วัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง เปนตน ที่เชื่อวานิยมกันในลานนาราวพุทธศตวรรษที่ 21  สวนพระธาตุเจดีย
วดัดอยสเุทพเมือ่แรกสราง สรางข้ึนในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องชาวลัวะ ชนพ้ืนถิน่ดัง้เดิม เพือ่กลมกลนืความเช่ือในระบบ
ผใีหเขากบัความเช่ือทางพทุธศาสนา ไมสามารถระบรุปูแบบเจดียเมือ่แรกสรางได สวนรูปแบบเจดียในปจจบุนั พฒันา
ขึ้นในลานนา เกิดจากการบูรณะในสมัยพญาเมืองเกษเกลา พ.ศ. 2081
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       นอกจากน้ี  พระธาตดุอยสเุทพยงัเปนหนึง่ในพระธาตปุระจาํปเกดิตามความเชือ่คนลานนา พทุธศตวรรษ
ที่ 24 อธิบายไดวาสัตวประจําปเกิดแตละตัวจะแยกยายกันกํากับอยูพระธาตุเจดียแตละองค ในรอบ 12 เดือน           
เพ่ือคอยเรียกวิญญาณคนท่ีเกิดในปนั้นๆ ใหมาพักท่ีพระธาตุกอน เม่ือถึงเวลาเหมาะสมแลว วิญญาณจะยายไป   
สถิตยังกระหมอมของผูเปนบิดาเปนเวลา 7 วัน กอนเขาปฏิสนธิในครรภผูเปนมารดาตอไป
       รปูแบบเจดยี ประกอบดวย ชดุฐานตอนลางเปนฐานเขยีงส่ีเหล่ียมขนาดใหญกบัฐานยอเกจ็สีเ่หล่ียม 3 ชัน้ 
ชุดฐานตอนบนเปนชุดฐานบัวทองไมลูกแกวอกไก 2 ชั้น คั่นไวดวยหนากระดาน ทั้งหมดอยูในผังยอเก็จ สวน             
ตอนกลางเปนชุดฐานบัวถลาที่มีชั้นหนากระดานคั่น เรียงซอนกัน 5 ชั้นในผัง 12 เหลี่ยม รับองคระฆังขนาดเล็ก           
ในผัง  12 เหลีย่มเชนกัน สวนตอนบนเปนบัลลังกแบบฐานบัวทองไมลกูแกวอกไกในผัง 12 เหล่ียม รบัปลองไฉน และ           
ปลียอดเปนลําดับขึ้นไป

ภาพที่ 2: เจดียวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

  3. การนําเสนอเสนทางทองเท่ียวเชิงศาสนาประเภทเจดยีและพระพทุธรปูสําคัญในจังหวดัเชยีงใหม
        ผลจากสนทนากลุมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ จํานวน 20 คน ในการกําหนดเสนทางทองเที่ยวเชิงศาสนา
ประเภทเจดยีและพระพุทธรูปสําคัญในจังหวัดเชียงใหม และการสํารวจวัดที่เปนพื้นที่วิจัยของผูวิจัย จํานวน 16 วัด 
ทําใหไดขอมูลเพื่อกําหนดเสนทางทองเที่ยวเชิงศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรูปสําคัญในจังหวัดเชียงใหม              
ผูวิจัยไดสรุปและนําเสนอการจัดเสนทางทองเที่ยวเชิงศาสนา ระยะเวลา 1 วัน  และ 2-3 วัน ได 2 เสนทาง ดงันี้
   3.1 เสนทางทองเที่ยวตามชื่อวัดที่เปนมงคล
               เสนทางน้ีเหมาะสําหรับผูสนใจที่จะกราบไหวพระเจดียและพระพุทธรูปสําคัญเพ่ือความเปน            
สิริมงคลของชีวิต เหมาะสําหรับนักทองเท่ียวท่ีมีเวลาทองเท่ียวในเชียงใหมนอย แบบเชาไป-เย็นกลับ ทองเท่ียวเพียง 
1 วัน ไดแก วัดบุพพาราม วัดศรีเกิด วัดเกตการาม วัดพระสิงหวรมหาวิหาร วัดปราสาท วัดเชียงมั่น วัดเชียงยืน         
วัดดวงดี ตามคําขวัญที่วา “เริ่มดี ศรีเกิด ฉลาด องอาจดังสิงห รํ่ารวย มั่นคง ยั่งยืน ดวงดี”
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ภาพที่ 3: เสนทางทองเที่ยวตามชื่อวัดที่เปนมงคล

   3.2 เสนทางทองเที่ยวตามประวัติการสรางพระเจดียและพระพุทธรูปสําคัญ
               เสนทางนี้เนนการศึกษาประวัติศาสตรของการสรางเจดียและพระพุทธรูปสําคัญตามคัมภีรมูล
ศาสนาและชินกาลมาลีปกรณ เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวที่มีเวลาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมนาน  2-3 วันชื่นชอบ 
ชื่นชมสุนทรียภาพดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม ควบคูไปกับการศึกษาประวัติศาสตรการสรางวัด เวียง วัง และ
ความรุงเรืองของพระพุทธศาสนาในลานนา สามารถทองเที่ยวไดทุกวัด ไดแก วัดบุพพาราม วัดโพธาราม (เจ็ดยอด) 

วดัเจดียหลวงวรวหิาร วดัปราสาท วดัพระสิงหวรมหาวหิาร วดัพนัเตา วดัศรเีกดิ วดัเกตการาม วดัเชยีงมัน่ วดัเชยีงยนื 
วัดดวงดี วัดโลกโมฬ วัดอินทขีล วัดสวนดอก วัดอุโมงคสวนพุทธธรรม และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

อภิปรายผลการวิจัย
  ผลจากการศกึษาเสนทางทองเทีย่วเชงิศาสนาประเภทเจดยีและพระพุทธรูปสําคัญในจงัหวัดเชียงใหม  ทาํให
ทราบขอมลูเชงิลกึวา ประชาชนชาวเชียงใหมมวีฒันธรรมท่ีสบืเนือ่งมาจากพระธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาท่ีคอย
หลอเลี้ยงและยึดเหน่ียวจิตใจอยางมั่นคง และยาวนาน โดยสะทอนใหเห็นผานการสรางพระพุทธรูป การสราง           
พระเจดียในวัดตางๆ ตามเสนทางทองเที่ยวทั้ง 16 แหง ซึ่งมีพระพุทธรูป พระเจดียที่สวยงามเช่ือมโยงความเช่ือ       
ความศรทัธา ความศกัดิส์ทิธิเ์ขาดวยกันเปนสิง่ดงึดดูใจนักทองเท่ียว มสีิง่อาํนวยความสะดวกท่ีคอยบรกิารนักทองเท่ียว 
และสามารถเดนิทางทองเทีย่วผานการบรกิารสาธารณะตางๆ ไดอยางสะดวก  ซึง่สอดคลองกบั Collier & Harraway, 
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1997 (อางถึงใน ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2544, 41) ที่มีความเห็นวา การทองเที่ยวที่จะบรรลุวัตถุประสงคไดนั้นแหลงทองเที่ยว
จะตองม ีองคประกอบสําคญั 3 ประการ หรอื 3As ซึง่ไดแก สิง่ดงึดดูใจ (Attraction) สิง่อาํนวยความสะดวก (Amenities) 
และการเขาถึงแหลงทองเที่ยว (Accessibility) นอกจากนั้น แหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาที่ใหความเพลิดเพลินกับ        
นกัทองเทีย่วแลว  ยงัใหความสงบใจ อิม่เอบิ และความรูทางดานพทุธศลิปจากงานประติมากรรม จติรกรรมในวัดอกี
ดวย สอดคลองกับงานวิจัยของอนุกูล ศิริพันธ, นพพงษ สวางอัม  และ กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย (2557, 265-276)        
ทีไ่ดศกึษาการออกแบบเสนทางทองเท่ียวดานพุทธศิลปในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวัดลาํปาง พบวา ขอมลูทางศลิปกรรม
ทางพุทธศาสนาในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เปนประโยชนอยางมากในการสรางคุณคาและความสําคัญใหแก       
วัดตางๆ  สามารถใชมิติทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ความงามของศิลปกรรมท่ีโดดเดน แสดงถึงเอกลักษณของ  
ทองถิ่นเปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี

สรุป
  สรปุผลการวิจยัคร้ังนี ้พบวา พฤตกิรรมการทองเท่ียวของนกัทองเท่ียวนิยมทองเท่ียววัดทีม่เีจดียและพระพุทธ
รปูสําคัญท่ีมปีระวัตศิาสตรการสรางเกาแก  มคีวามเชือ่เรือ่งความศักด์ิสทิธ์ิ  มคีณุคาทางศลิปวฒันธรรม โดยมีการนําเสนอ
ผานสื่อประชาสัมพันธใหพบเห็นบอยๆ ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวทราบเสนทางการทองเท่ียว
อืน่ๆ นอกเสนทางการทองเทีย่วหลกัทีน่กัทองเทีย่วรูจกัด ีเชน วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร วดัเจดียหลวงวรวหิาร 
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร เปนตน  โดยประชาสัมพันธเสนทางทองเที่ยวตามชื่อวัดท่ีเปนมงคล  ซึ่งเสนทางนี้                 
เหมาะสาํหรบัผูสนใจทีจ่ะกราบไหวพระเจดยีและพระพทุธรูปสาํคญัเพ่ือความเปนสิรมิงคลของชวีติ แตนกัทองเทีย่ว
มเีวลาทองเทีย่วในเชียงใหมนอย แบบเชาไป-เยน็กลับ ทองเทีย่วเพยีง 1 วนั ไดแก วดับพุพาราม วดัศรีเกดิ วดัเกตการาม 
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร วัดปราสาท วัดเชียงมั่น วัดเชียงยืน วัดดวงดี ตามคําขวัญที่วา “เริ่มดี ศรีเกิด ฉลาด องอาจ
ดังสิงห รํ่ารวย มั่นคง ย่ังยืน ดวงดี” และเสนทางทองเท่ียวตามประวัติการสรางพระเจดียและพระพุทธรูปสําคัญ         
ซึ่งเสนทางน้ีเนนการศึกษาประวัติศาสตรของการสรางเจดียและพระพุทธรูปสําคัญตามคัมภีรมูลศาสนาและ                 
ชินกาลมาลีปกรณ เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวที่มีเวลาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมนาน  2-3 วัน ชื่นชอบ ชื่นชม
สุนทรียภาพดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม ควบคูไปกับการศึกษาประวัติศาสตรการสรางวัด เวียง วัง และ           
ความรุงเรืองของพระพุทธศาสนาในลานนา สามารถทองเที่ยวไดทุกวัด ไดแก วัดบุพพาราม  วัดโพธาราม (เจ็ดยอด) 
วดัเจดยีหลวงวรวหิาร วดัปราสาท วดัพระสงิหวรมหาวิหาร วดัพนัเตา วดัศรเีกิด   วดัเกตการาม วดัเชยีงมัน่ วดัเชยีงยนื 
วัดดวงดี วัดโลกโมฬ วัดอินทขีล วัดสวนดอก วัดอุโมงคสวนพุทธธรรม และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เปนตน
  ดังน้ัน  การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเชิงศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรูปสําคัญในจังหวัดเชียงใหม        
ใหเกิดประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมนั้น ทุกภาคสวนควรจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงศาสนาของ          
จังหวัดเชียงใหม  พรอมกับทําแผนที่ทางเดิน (Road Map) การทองเท่ียวเชิงบูรณาการอยางตอเน่ืองกับรูปแบบ       
การทองเที่ยวประเภทอื่นๆ หนวยงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของระดับนโยบายควรสรางเอกลักษณ ความรู และคุณคา
ใหเห็นวัฒนธรรมเฉพาะทองถิ่นของลานนา  สวนการบริหารจัดการการทองเที่ยวนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของระดับ
นโยบายควรเรงรัด สนับสนุน สงเสริม และควรเรงรัดการจัดระเบียบวัด รานคาในวัด สิ่งอํานวยความสะดวก                 
ปรับภูมิทัศน และเพิ่มความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวเพื่อรองรับการทองเที่ยวตอไป
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  ขอเสนอแนะ
  1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
        1.1 ควรจดัทําแผนยทุธศาสตรการทองเทีย่วเชงิศาสนาของจงัหวัดเชียงใหมเน่ืองจากจงัหวัดเชียงใหม
มวีดั และสถานทีท่ีเ่ก่ียวเน่ืองดวยศาสนาทีม่ปีระวัตศิาสตรและคุณคาทางศลิปวฒันธรรม พรอมกบัทําแผนทีท่างเดนิ 
(Road Map) การทองเที่ยวเชิงบูรณาการอยางตอเนื่อง
   1.2 แหลงทองเทีย่วเชงิศาสนาประเภทเจดียและพระพทุธรปูสําคัญยังไมมสีิง่ดึงดูดใจเพียงพอ นอกจาก
ความเช่ือศรัทธาทีส่ามารถกระตุนใหนกัทองเท่ียวมาเท่ียวซ้ําบอยๆ ได ดงันัน้ หนวยงานและผูทีม่สีวนเกีย่วของระดบั
นโยบายควรสรางเอกลักษณ ความรู คุณคาใหเห็นวัฒนธรรมเฉพาะทองถิ่นของลานนา
   1.3 วัดทีเ่ปนแหลงทองเทีย่วเชงิศาสนาและธรรมะยังมปีญหาดานการบริหารจดัการ ดงันัน้ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของระดับนโยบายควรเรงรัดและสนับสนุน สงเสริมการบริหารจัดการทองเท่ียว โดยเรงรัดการจัดระเบียบวัด 
รานคาในวัด สิ่งอํานวยความสะดวก ปรับภูมิทัศนและเพิ่มความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว
  2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
        2.1 ควรดําเนนิการปรับปรงุและพัฒนาวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียว ภมูทิศัน สิง่อํานวยความสะดวกใหกบั
นักทองเท่ียว ความสะอาด สถานที่จอดรถ ความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม จัดทําปายบอกวัดที่เปน                      
แหลงทองเที่ยวหรือปายบอกทางใหชัดเจน
   2.2 ควรบริหารจดัการดานอาหาร เครือ่งดืม่ และรานจาํหนายของทําบุญหรอืวัตถุมงคลใหสะอาดและ
มีราคาที่เหมาะสม
   2.3 การทองเทีย่วเชงิศาสนาในจงัหวัดเชียงใหมยงัขาดการส่ือสารประชาสมัพันธทีด่ใีหกบันักทองเทีย่ว 
ยังไมมีปายหรือผูใหความรูเรื่องประวัติ คุณคาของพระพุทธรูป และพระเจดียสําคัญ ตลอดจนถึงหลักธรรมที่แฝงอยู
ใหกับนักทองเที่ยวเพื่อที่จะนอมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน นอกเหนือจากการกราบไหวเพื่อเปนสิริมงคลแกชีวิต
เทาน้ัน อนัจะทําใหนกัทองเท่ียวเหลาน้ีกลับมาทองเท่ียวเชิงธรรมะเพิม่เติม เชน การมาปฏบิตัธิรรม หรือการฟงธรรมะ 
เปนตน

กิตติกรรมประกาศ
  ขอขอบพระคุณโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (HR2L)      
โดยศาสตราจารย ดร. ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพและคณะที่ไดพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัยและแนะนําการเขียน
บทความวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดยอ
  การวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย               
ในจังหวัดลําปางครัง้น้ี มวีตัถุประสงค 2 ประการ คอื 1) เพ่ือพัฒนาทักษะการประเมินการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 ของ
ครูผูสอนในระดับปฐมวัย  และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษ        
ที ่21 ของครผููสอนในระดับปฐมวัย  กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยัครัง้นี ้เปนครผููสอนในระดับปฐมวัย โรงเรียนอนบุาล
ลําปาง (เขลางครัตนอนุสรณ) อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  ปการศึกษา 2556 จํานวน 20 คนที่มีความเต็มใจ
เขารวมโครงการ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดวย 1) หลกัสูตรการอบรมเชงิปฏิบตักิาร “การพฒันาทกัษะ
การประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย”  2) แบบทดสอบกอนและหลังการอบรม           
3) แบบประเมินการพัฒนาการสรางแบบประเมินในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ    
ของครูผูสอนที่เขารวมโครงการ และ 5) แบบบันทึกสนทนากลุม    สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใชสถิติ
เชิงบรรยาย โดยการหาคาความถี่  รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพใชการ
วิเคราะหเชิงพรรณนา สรุปผล
  ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูสอนในระดับ
ปฐมวัย สรุปผลใน 2 มิติ ดังนี้ มิติดานผลการพัฒนาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินในศตวรรษที่ 21 ของ   
ครูผูสอนระดับปฐมวัย พบวา จากการทดสอบกอนและหลังการอบรม ครูผูสอนสวนใหญมีพัฒนาการของคะแนน
เพิม่ขึน้หลังจากอบรม สรปุไดวาหลังการอบรมครูผูสอนมีความรู ความเขาใจเกีย่วกับการประเมินการเรียนรูในศตวรรษ
ที ่21 เพิม่มากขึน้ และมติดิานผลการพัฒนาทกัษะการประเมนิการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 ของครูผูสอนระดับปฐมวัย 
พบวาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย หลังจากการอบรมครั้งที่ 1                  
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ครูมีทักษะต้ังแตระดับตํ่ามากถึงระดับสูง โดยทักษะระดับสูงมีจํานวนนอยมากเพียงรอยละ 5.00 เทานั้น เมื่อมี         
การนเิทศ ใหคาํแนะนาํ และมกีารอบรมเชงิปฏบิตักิาร  ครัง้ที ่2  เพือ่เติมเตม็อยางตอเนือ่งครูมกีารพฒันาทกัษะเพิม่ขึน้ 
เม่ือส้ินสุดโครงการ  ครูผูสอนสวนใหญมีทักษะในระดับสูงถึงสูงมาก โดยมีทักษะในระดับสูงมากถึงรอยละ 90.00 
และ 2) ความคิดเห็นตอการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย          
สรปุใน 2 ประเดน็ คอื ความคดิเหน็ตอการเขารวมการอบรมเชงิปฏิบตักิารเพือ่สรางเคร่ืองมือในการประเมินการเรยีนรู 
ในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอน พบวาครูระดับปฐมวัยมีความเห็นดวยตอการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเครื่องมือ
ในการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ระดับมากในทุกประเด็น  และความคิดเห็นตอการปรับเปล่ียนแนวคิด       
ในการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที ่21 จากการสนทนากลุมกับครูผูสอนท่ีเขารวมโครงการไดใหขอคดิเห็นเพ่ิมเตมิ
ในประเด็นตาง ๆ คือ  2.1) ความคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ การเรียนรูและการประเมินกอนเขารวมโครงการ 
พบวา โดยท่ัวไปกอนเขารวมโครงการของครูผูสอนน้ันสวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดประสบการณ  
การเรียนรูและการประเมนิในระดบัหน่ึง แตสวนใหญพบวา  ปญหาในการดาํเนินการสรางแบบประเมนิการเรียนรูวา
ทําอยางไรจึงจะไดแบบประเมินที่สามารถประเมินไดอยางครอบคลุมและตรงตามจุดประสงคที่ตองการวัด                  
2.2) องคความรูทีไ่ดรบัจากการเขารวมโครงการ/ความรูทีค่วามสามารถนาํไปปฏิบตัจิรงิ จากการสนทนากลุมกบัครผููสอน 
พบวา  การเขารวมโครงการครัง้น้ีทาํใหไดเรียนรูและฝกปฏิบตัจิริงจากการเขาอบรมเชิงปฏิบตักิารเพือ่สรางเครือ่งมือ
ในการประเมินการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอน ทําใหไดรับองคความรูและสามารถนําไปปฏิบัติใชจริงได             
คอื การวัดและประเมนิผลพัฒนาการของนักเรยีนควรประเมินเปนรายบคุคลอยางตอเนือ่ง และประเมนิระดับปฐมวยั  
ควรเปนการประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก และนอกจากน้ันตองประเมิน                            
อยางเปนระบบ มีการวางแผน เลือกใชเคร่ืองมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน  3) การปรับเปล่ียนแนวคิดใน               
การประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จากการสนทนากลุม เพ่ือถอดความรูรวมกัน ครูผูสอนไดใหความเห็นวา         
จากการไดรวมโครงการทําใหเกดิความรูความเขาใจเกีย่วกบัการจดัประสบการณการเรยีนรูและการประเมนิในมติทิี่
ตางจากเดิมคือ 3.1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 อยางแทจริง 3.2)                       
มีความเขาใจ และมั่นใจในการสรางเครื่องมือประเมินการเรียนรูในระดับปฐมวัย  3.3) มีความเขาใจ และตระหนัก
เก่ียวกับการประเมินตามสภาพจริงมากย่ิงข้ึน 3.4) เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรู     
และการประเมินการเรียนรู

คําสําคัญ 
  ทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21   ระดับปฐมวัย

Abstract
  The research entitled, “Development of Skills in the 21st Century Learning Assessment of Teachers 
Teaching in Early Childhood Level in Lampang Province” had two objectives: 1) to develop early              
childhood teachers’ skills in  the 21st century learning assessment, and 2) to investigate teachers’ opinion 
in concepts of the 21st century learning assessment. The target group consisted of 20 early childhood 
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teachers from Anuban Lampang School, Muang Lampang District, Lampang Province in the 2013      
academic year. Those teachers were willing to participate in the research project. Instruments used   
consisted of: 1) the curriculum on an assessment of developing early childhood teachers’ skills in the 21st 

century learning assessment; 2) pre-test and post-test used before and after the training session;                  
3) an assessment form on teachers’ development in constructing the 21st century assessment form;             
4)  a questionnaire on satisfaction of teachers taking part in the project; and focus group interviews. Descriptive 
statistics were used to analyze the data. They involved analysis of frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. The qualitative data were descriptively analyzed and summarized.
  The findings revealed the results of developing early childhood teachers’ skills in the 21st century 
learning assessment that 1) When comparing the teachers’ pre-test score with that of their post-test one, 
it was found that most of them gained better score after the first training session. Thus, it could be inferred 
that after the first training session on skills in the 21st century learning assessment, the target group gained 
considerable knowledge and understanding. Moreover, it was also found that after the first training          
session, teachers’ skills could be ranked from very low level to that of the higher one though with a very 
small number of participants (5.00 percent). However, when supervision, suggestions and the second 
session of the workshop were provided for the participants so as to continually fulfill their knowledge, their 
skills were developed as a result. At the end of the project, most of the teachers possessed high to very 
high level of skills, especially there was 90.00 percent of those whose skills were at a very high level, 2) 
As for the study of the early childhood teachers’ opinion on developing early childhood teachers’ skills in 
the 21st century learning assessment were satisfied with the workshop to construct an instrument for the 
21st century learning assessment at a high level and information from a focus group technique with the 
teachers who shared their  reflection on various topics, namely: 1) their ideas of learning experience 
management and learning assessment before participating in the project that formerly most of them had 
some knowledge and understanding in learning experience management and assessment, but most of 

them encountered with the problems of constructing a learning assessment form  that covered every 
aspect and served objectives that needed to be measured; 2) when putting the body of knowledge gained 
from participating in the project/practical knowledge into light, it was found that they learned and practiced 
learning by doing, also taking part in the workshop to construct an instrument used to assess learning in 
the 21st century provided them with the body of knowledge which was applicable for real practice,            
especially in measuring and assessing students’ development which should be continually conducted 
with one student at a time. Moreover, the assessment for early childhood level should be an authentic one 
with various techniques and was suitable for students. It should also be systematic, well-planned with 
selective instruments and logs should be kept as an evidence; and 3) when putting a shift in concepts of  
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the 21st century learning assessment into light, it was found from a focus group technique that   participating 
in the project caused teachers to become knowledgeable with better understanding about learning        
experience management and assessment, but with different dimensions from the past since: 3.1)                
authentically, they possessed knowledge and understanding about the 21st century learning assessment; 
3.2) they had better understanding and became confident in constructing an instrument to assess          
learning in the early childhood level; 3.3) they had better understanding and became considerably aware 
of authentic assessment; and 3.4) there was a change  concerning learning experience management and 
learning assessment.

Keywords
  Skills in the 21st Century Learning Assessment,   Early Childhood Level

บทนํา  
  การจัดการเรียนรูในระดับปฐมวัย นับไดวามีความสําคัญย่ิง ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนระดับเร่ิมตนของผูเรียน            
ที่สําคัญ ควรไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูที่ดีและเหมาะสมเพื่อจะไดมีความพรอมในการศึกษาในระดับ          
ที่สูงขึ้นตอไป การสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่พึงปรารถนา จําเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของคน
ใหเปนคนดี คนเกง มีคุณธรรม   มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
(เยาวพา  เดชะคุปต, 2544)  ดังนั้น โรงเรียนอนุบาล จึงเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น การจัด  
การศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ ควรเปนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กตั้งแตแรกเกิด จนถึง 5 ป ซึ่งลักษณะ             
การจัดการศึกษาตองมีลักษณะที่แตกตางจากการศึกษาระดับอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเพราะเด็กในวัยน้ีมีความสําคัญมาก            
เพราะเปนวัยที่เปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย  
  ดังน้ัน  การจัดการศึกษาปฐมวัย ควรสงเสริมพัฒนาการทุกดานของเด็กอยางเต็มท่ี ซึ่งตามหลักของ              
การจัดการศึกษาปฐมวัยนั้นเปนการจัดประสบการณเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็ก เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาที่เหมาะสมกับวัย 
ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล เปนการสรางรากฐานชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษย                
ทีส่มบูรณ มคีณุคาตอตนเองและสงัคม ตามปรชัญาการศกึษาปฐมวยัของหลักสูตรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546   
ดงัน้ัน   การจดัประสบการณควรจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผานการเลน โดยท่ีการเลนดังกลาวตองไมใชการเลน
โดยไมมีจุดมุงหมาย และไมใชการสอนเน้ือหาของระดับประถมศึกษาใหแกเด็ก การจัดประสบการณที่เหมาะสม
สาํหรบัเดก็ปฐมวัย ครจูะตองเขาใจการเรยีนรูของเด็ก และสรางเสริมประสบการณและธรรมชาติการเรียนรูใหแกเดก็ 
การจัดประสบการณการเรียนรู ควรใหเด็กมีอิสระในการเลือกเรียนตามความสนใจและความสามารถ ไดฝกคิด 
วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติจริง และสรางความรูดวยตนเอง มีโอกาสไดปฏิสัมพันธและเรียนรูจากบุคคลอื่น ไดทํา
กิจกรรมที่ทาทายและเกิดความสําเร็จ ไดเรียนรูในบรรยากาศที่ผอนคลาย อบอุน และยอมรับ และมีโอกาสนํา         
ความรูที่เรียนไปใชอยางมีความหมาย   (พรฤดี ครูหงสสา, 2556)  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีจุดมุงหมาย        
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เพ่ือพัฒนาเดก็ใหเต็มศักยภาพ ดวยเหตนุีส้ถานศกึษาทีส่อนระดบัปฐมวยัจึงไดจดัการศกึษาในรปูแบบตาง ๆ  เพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
  เมื่อพิจารณาจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาดังกลาวจะเห็นไดวาการจัดการศึกษาตองจัดใหผูเรียนไดมี
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพในหลายดาน และสิ่งท่ีมาพรอมกับการจัดการเรียนรู คือ  การประเมินการเรียน              
ทัง้นีเ้พราะการประเมนิในระดบัปฐมวัยตองประเมนิอยางครอบคลมุ รอบดาน เพือ่วดัและประเมินผลพัฒนาการของ
ผูเรียนอยางถูกตองเหมาะสม และตองทําการประเมินอยางตอเน่ืองจากการทํากิจกรรมและกิจวัตรประจําวัน                
ซึ่งลักษณะการวัดและประเมินควรมีรูปแบบที่หลากหลายเอ้ือตอพัฒนาการท้ัง 4 ดานของเด็ก ไดแก ดานรางกาย 
ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมใหเด็กไดพฒันาเตม็ศักยภาพอยางเหมาะสม  
ดังน้ันกระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดไวในหลักสูตรวาครูผูสอนควรมีการดําเนินการประเมินอยางเปนระบบ               
มีการวางแผนเลือกใชเคร่ืองมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลาย           
เหมาะกับเด็ก รวมท้ังใชแหลงขอมูลหลาย ๆ  ดาน ไมควรใชการทดสอบ การประเมินท่ีเหมาะสมทีส่ดุสําหรับการประเมนิ
เด็กปฐมวัย  คือ  การประเมินตามสภาพจริงที่ครอบคลุม ควรใชการสังเกตและบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบตาง ๆ 
เชน  แบบบนัทกึสัน้ แบบสังเกต แบบมาตรวัดประมาณคา ฯลฯ ควรเก็บขอมลูอยางเปนระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)  
ซึ่งการประเมินผลถือเปนกุญแจสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งในการจัดประสบการณ การประเมินจะชวยใหพอแม          
ผูปกครอง และครูทราบถึงพัฒนาการความกาวหนาของเด็กปฐมวัยเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมตาม       
สภาพแวดลอมและประสบการณใหสอดคลองกับพัฒนาการตามความสนใจของเด็ก 
  การประเมินในปจจุบนั จาํเปนท่ีตองปรับใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษใหมทีค่รูผูสอนตองมี
การปรับตัวตามสภาพการณที่เปล่ียนแปลงไปทั้งทางดานการศึกษา สังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งเรียกวา             
การเรยีนรูในศตวรรษที ่ 21 ซึง่ลกัษณะการเรยีนรู ครผููสอนตองมีการปรบัตวั ทัง้นีเ้นือ่งจากการเรยีนรูในศตวรรษที ่ 21 
เนนทักษะการเรียนรูดวยตวัเอง โดยมคีรูเปนผูกระตุนสรางแรงบันดาลใจใหผูเรียน รวมถงึการหาเคร่ืองมือมาตรฐาน
ในการประเมนิผล เพื่อสามารถประเมินไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนการยกระดับการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู
ในศตวรรษที ่21 แตทัง้น้ีเน่ืองจากในปจจุบันแนวคิดการประเมนิการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 ยงัไมเปนทีแ่พรหลายใน
กลุมครูปฐมวัย ดวยเหตุผลดังกลาวอาจจะยังไมเห็นวาเปนเร่ืองสําคัญหรือยังไมถึงเวลาท่ีจะตองประเมิน เพราะ   
เขาใจวาจะตองประเมินกันอยางเปนเรื่องเปนราวในระดับประถมศึกษาเปนตนไปเทานั้น การใหความรูความเขาใจ
แกครูปฐมวัยจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะหากครูไมมีความรูความเขาใจก็จะไมสามารถประเมินพัฒนาการ        
ของเด็กไดอยางถูกตอง อันอาจจะทําใหเด็กไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ สงผลใหเปนอุปสรรคตอการเรียนรู            
ของเด็กในอนาคต ตามท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ไดทําการวิจัยเพ่ือติดตามความกาวหนา              
การจัดการเรียนรูระดับปฐมวัย  ป พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552 พบวา ดานสติปญญาและอารมณที่มีพัฒนาการอยูใน
ระดับนอยกวาดานอ่ืน และเปนดานท่ีมีพัฒนาการตํ่ากวาดานอ่ืน โดยเฉพาะในดานความสามารถในการวิเคราะห   
คดิสังเคราะห คดิอยางมีวจิารณญาณ มคีวามคิดสรางสรรค คดิไตรตรอง สวนดานครูผูสอนพบปญหาวาตองปรับปรุง 
คอื  ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหมปีระสทิธภิาพและเนนผูเรยีนเปนสาํคญั (สาํนกังานเลขาธกิาร     
สภาการศึกษา, 2552)
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  จากความสาํคญัของการประเมนิการเรียนรูในศตวรรษที ่21 และปญหาทีพ่บในการประเมินการเรยีนรู ทาํให
คณะผูวิจัยในฐานะที่เปนคณาจารยทางดานการวัดประเมิน และวิจัยทางการศึกษา จึงมีความตระหนักและเห็น   
ความสําคัญในการพัฒนาทักษะองคความรูที่เกี่ยวกับการประเมินการเรียนรู จึงดําเนินการทําวิจัยการพัฒนาทักษะ
การประเมินการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัยในจงัหวดัลําปาง เพ่ือใหครูผูสอนสามารถประเมนิ
การเรียนรูไดอยางครอบคลุม ถูกตอง เหมาะสมเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย       
และสามารถขยายองคความรูที่เปนประโยชนตอวิชาชีพทางการศึกษาตอไป

วัตถุประสงค
  1.  เพื่อพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย 
  2.     เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ตอการพัฒนาทักษะการประเมนิการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครผููสอนในระดับปฐมวัย

นิยามศัพทเฉพาะ
  การประเมิน  หมายถึง  กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณภาพ หรือคุณลักษณะของพฤติกรรมของนักเรียน
ปฐมวัย ซึ่งวัดจากการแสดงพฤติกรรมของนักเรียน หรือการกําหนดตัวเลขใหกับคุณลักษณของนักเรียนที่แสดงออก
จากการสังเกต หรือทดสอบแลวกําหนดตัวเลข หรือคะแนนใหกับสิ่งที่วัดตามเกณฑที่กําหนดไว
  ทกัษะการประเมนิ  หมายถึง  ความสามารถในการประเมนิของครผููสอนตามการเรียนรูในศตวรรษที ่21 มุงเนน
ในมิติดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบดวย ดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา       
รวมดวยความสามารถดานภาษา ดานตัวเลข ดานการเรยีนรูเหตุผล เพือ่ใชประกอบการตดัสนิใจบงชีร้ะดับพฒันาการ
ของนักเรียน และไดแนวทางในการสงเสริมใหเด็กไดพัฒนาเต็มศักยภาพอยางเหมาะสม
  การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หมายถึง สมรรถนะการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง ประกอบดวย 2 ทักษะใหญ  
คือ 1) ทักษะการเรียนรู ซึ่งไดแก ความสามารถดานการอาน ทักษะดานการเขียน ทักษะดานคํานวณ  และ  2) ทักษะ
ดานบรูณาการและนวตักรรม ซึง่ไดแก การคดิวิเคราะห การสือ่สาร การรวมมอื และความคิดสรางสรรค รวมถงึทักษะ
ชีวิตและอาชีพ และทักษะดานสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี ตามระดับความสามารถของเด็กปฐมวัย 
  ความคดิเหน็ หมายถงึ การสะทอนความรูสกึนกึคิดของครูผูสอนท่ีมตีอการเขารวมพัฒนาทักษะการประเมิน
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ทั้งในดานความเห็นเก่ียวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการและความเห็นดานการปรับเปล่ียน
แนวคิดเก่ียวกับการประเมินการเรียนรูที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติการพัฒนาทักษะการประเมิน โดยประเมินได                
จากแบบสอบถามและการสนทนากลุมของครูผูสอน  
  ครูผูสอนในระดับปฐมวัย  หมายถึง  ครูผูรับผิดชอบในการจัดประสบการณการเรียนรูในระดับปฐมวัย         
ของโรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางครัตนอนุสรณ) อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ที่มีความเต็มใจและมุงมั่น        
เขารวมพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
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วิธีการวิจัย
  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัครัง้น้ี เปนครผููสอนในระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลลําปาง  (เขลางครตันอนุสรณ)  
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง  ปการศึกษา 2556  จํานวน 20 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากโรงเรียน
ที่มีความเต็มใจเขารวมโครงการวิจัย 
  โดยมีเกณฑพิจารณาดังนี้  1) สถานศึกษามีความตระหนัก (Awareness)  ในการพัฒนาทักษะการประเมิน
การเรียนรูในศตวรรษที ่21 ของครผููสอน 2) สถานศกึษามคีวามพยายาม (Attempt)  ในการพฒันาทกัษะการประเมิน
ของครูผูสอนโดยมีงานหรือโครงการที่ไดดําเนินงานอยูในระดับหน่ึง 3) ครูผูสอนในระดับปฐมวัยมีความสนใจและ
เต็มใจเขารวมโครงการในการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนมีความมุงมั่นและ           

พันธสัญญารวมกันในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้    
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
  1. เครือ่งมอืทีใ่ชในการดาํเนนิการอบรมเชิงปฏิบตักิาร ไดแก หลกัสตูรการอบรมเชงิปฏิบตักิาร   “การพัฒนา
ทกัษะการประเมินการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 ของครผููสอนในระดับปฐมวยั” คณะผูวจิยัไดดาํเนินการจดัทาํหลกัสตูร 
ดังนี้
    1.1 กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรการอบรมฯ ในภาพรวมหลักสูตรการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค 
2 ประการ คอื (1) เพ่ือใหความรูทางวิชาชพีเกีย่วกับการพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมนิผลการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 
แกครูผูสอนในระดบัปฐมวยั และ (2) เพือ่พฒันาครผููสอนในระดบัปฐมวยัใหสามารถสรางเคร่ืองมือวดัและประเมนิผล
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ได  
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   1.2 คณะผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรการอบรมฯ ที่มีจุดเดน คือ เนนการวัดและการประเมิน        
การสรางเคร่ืองมอืท่ีเหมาะสมกับนักเรยีนระดับปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21 และสอดคลองกบัการประเมินตามหลักสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ดานผูเรียนตามแนวของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
   1.3 ดําเนินการสรางหลักสูตรการอบรมฯ เสร็จแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณา        
ความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรมฯ 
   1.4 คณะผูวจิยัไดปรับปรงุหลกัสูตรการอบรมฯ ตามท่ีผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะ เพ่ือใหไดหลักสูตร
ที่มีความเหมาะสมเตรียมนําไปใชในการอบรมครูผูสอนตอไป
  2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
   2.1  แบบทดสอบกอนและหลังการอบรม เปนแบบปรนัย (ถูก-ผิด)  จํานวน 10 ขอ โดย คณะผูวิจัยได
หาคณุภาพความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา โดยคํานวณหาคา IOC  ไดคาอยูระหวาง 0.60-1.00  ซึง่ถอืวาขอสอบมีคณุภาพดี 
ผานเกณฑทุกขอ  สวนคาความเชื่อมั่นมีคาเทากับ 0.87  ซึ่งถือวามีความเชื่อมั่นในระดับสูง
   2.2 แบบประเมินทักษะการสรางแบบประเมนิการเรียนรูในศตวรรษที ่21 ของครูผูสอนโดยคณะผูวจิยั
ไดหาคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยคํานวณหาคา IOC  ไดคาอยูระหวาง 0.80-1.00  ซึ่งถือวาแบบประเมิน
มีคุณภาพผานเกณฑทุกขอ   
   2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีเขารวมโครงการ โดยคณะผูวิจัยไดหาคุณภาพ           
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยคํานวณหาคา IOC  ไดคาอยูระหวาง 0.80-1.00  ซึ่งถือวาแบบสอบถามมีคุณภาพดี 
ผานเกณฑทุกขอ   
   2.4 แบบบันทึกสนทนากลุมของครูผูสอนท่ีเขารวมโครงการ คณะผูวิจัยไดนําแบบบันทึกสนทนาให       
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา และนํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ เพ่ือใหสื่อ    
ความหมายยิ่งขึ้น  
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
  1. พัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูสอน           
ในระดับปฐมวัย โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 
   1.1 จดัประชุมเพือ่ทาํความเขาใจ ชีแ้จงวัตถปุระสงค เปาหมาย ขัน้ตอน วธิกีารในการทักษะการประเมิน
การเรยีนรูในศตวรรษที ่21 ของครผููสอนในระดับปฐมวยั ใหกบัผูบริหารโรงเรียน และครผููสอน ในวนัที ่9 ธนัวาคม 2556 
ณ โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางครัตนอนุสรณ)
   1.2 คณะผูวิจัยดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรู               
ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู สอนในระดับปฐมวัย” โดยครอบคลุมท้ังการจัดการการจัดประสบการณการเรียนรู                 
การประเมิน การสรางเครื่องมือที่เหมาะสมกับการประเมินนักเรียนในระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 และสอดคลอง
กบัการประเมนิตามหลกัสูตรและมาตรฐานการศกึษาดานผูเรียนตามแนวของสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศึกษา พรอมใหครูผูสอนท่ีเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกันระดมความคิด เพ่ือคัดเลือกคุณลักษณ      
ทีพ่งึประสงคทีจ่ะพฒันา เพ่ือสรางแบบประเมนิใหตรงกับคณุลกัษณทีค่รตูองการพฒันาผูเรยีน โดยครอบคลมุทกัษะ
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ความสามารถดานภาษา ตัวเลข และเหตุผลตามระดับปฐมวัยดวย  ในการอบรมคร้ังน้ีไดใหครูผูสอนไดฝกสราง    
แบบประเมินการเรยีนรูในรปูแบบตาง ๆ  โดยไดจดัการอบรมข้ึนในระหวางวนัท่ี 6-7 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนอนบุาล
ลําปาง (เขลางครัตนอนุสรณ)
  2. ตดิตามผลและใหขอคดิเหน็แกครทูีด่าํเนินการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของ
ครูผูสอนในระดับปฐมวัย โดยไดดําเนินการดังนี้  
   2.1 ครผููสอนนาํความรูทีไ่ดรบัจากการอบรมเชงิปฏบิตัไิปพฒันาการประเมินการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 
ของนักเรียนระดบัปฐมวยัตอไป (โดยครดูาํเนินการพฒันาการจัดประสบการณการเรยีนรูพรอมท้ังการใชแบบประเมิน
ตลอดปการศึกษา 2556) 
   2.2 คณะผูวิจัยติดตามผลการจัดประสบการณการเรียนรู และการประเมินการเรียนรูของครู โดยให  
คําแนะนําอยางตอเน่ือง  และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับครูผูสอนเพ่ือทบทวน เสนอแนะการนําแบบประเมินไปใช
กับนักเรียน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558  ณ โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางครัตนอนุสรณ)
   2.3 คณะผูวิจัยลงพื้นท่ี นิเทศ ติดตาม ใหขอเสนอแนะปรับปรุงแบบประเมินและเคร่ืองมือตาง ๆ            
ใหเหมาะสมย่ิงขึ้นใหกับครูผูสอน ในระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนสิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลลําปาง     
(เขลางครัตนอนุสรณ)
  3. ประเมินผลความสําเร็จของโครงการ สรุปผลการดําเนินงาน และสรุปบทเรียนรวมกันระหวางคณะผูวิจัย
และครูผูสอน โดยดําเนินการตลอดเดือนกันยายน 2557
  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
  การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหดังนี้
  1. ขอมลูจากการทดสอบความรูทีเ่กีย่วกบัการประเมนิในศตวรรษที ่ 21 กอนและหลงัอบรมเชงิปฏบิตักิารฯ 
ใชการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยไดกําหนดเกณฑไววาหลังอบรมคะแนนตองผานรอยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม
  2.  ขอมูลจากการประเมินทักษะการสรางแบบประเมินการเรียนรูของครูผูสอน ใชการการแจกแจงความถี่ 
และรอยละ โดยไดกําหนดเกณฑไว ดังนี้
        คะแนนตํ่ากวารอยละ 50   หมายถึง มีทักษะในการสรางแบบประเมินระดับตํ่ามาก 

        คะแนนรอยละ 50 – 59     หมายถึง มีทักษะในการสรางแบบประเมินระดับตํ่า
        คะแนนรอยละ 60 – 69     หมายถึง มีทักษะในการสรางแบบประเมินระดับปานกลาง
        คะแนนรอยละ 70 – 79     หมายถึง มีทักษะในการสรางแบบประเมินระดับสูง
        คะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป  หมายถึง มีทักษะในการสรางแบบประเมินระดับสูงมาก
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  3. ขอมูลจากแบบสอบถามของครูที่เขารวมโครงการเพ่ือประเมินความพึงพอใจใชการหาคาเฉลี่ย และ        
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยไดกําหนดเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้
    คาเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด
        คาเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย 
        คาเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
        คาเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
        คาเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถงึ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
  4. ขอมูลจากแบบบันทึกการสนทนากลุมของครูที่เขารวมโครงการเพื่อสรุปผลการดําเนินโครงการใช          
การวิเคราะหเนื้อหา และสรุปความ

ผลการวิจัย
  1. ผลการพฒันาทกัษะการประเมนิการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย สรุปผลใน 2 มติิ 
   1.1 ผลการพัฒนาความรู ความเขาใจเกีย่วกับการประเมินในศตวรรษที ่21 ของครผููสอนระดบัปฐมวยั
พบวา  ผลการทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนระดับปฐมวัย 
กอนการอบรมมีคาเฉล่ียเทากับ 6.85 คะแนน (คิดเปนรอยละ 68.50)  และหลังจากการอบรมแลวมีคะแนนเฉลี่ย
เทากบั 9.20 คะแนน (คดิเปนรอยละ 92.00)  ซึง่พบวาครูผูสอนสวนใหญ  มพีฒันาการของคะแนนเพ่ิมขึน้หลังจากอบรม 
สรุปไดวาหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
เพิ่มขึ้น
   1.2 ผลการพฒันาทกัษะการประเมินการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูสอนในระดบัปฐมวยั หลงัจาก
การอบรมครั้งที่ 1 เมื่อใหครูผูสอนสรางแบบประเมินการเรียนรู ครูมีทักษะในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 35.00 
และมรีะดบัตํา่-ตํา่มาก อยูระหวางรอยละ 25.00- 20.00 โดยมทีกัษะสงูมากเพยีงรอยละ 5.00 เทานัน้ เมือ่มกีารนเิทศ 
ใหคาํแนะนาํ และมกีารอบรมเชงิปฏบิตักิารคร้ังที ่2 เพือ่เตมิเตม็อยางตอเนือ่ง  ครมูกีารพฒันาทกัษะเพิม่ขึน้  เมือ่ส้ินสุด
โครงการไมปรากฏครูผูสอนที่มีทักษะในระดับตํ่ามาก ตํ่า และปานกลางเลย ครูผูสอนสวนใหญมีทักษะในระดับสูง
มากถึงรอยละ 90.00  
  2. ความคดิเห็นตอการพฒันาทกัษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที ่21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวยั 
สรุปผลใน 2 ประเด็น คือ
   2.1 ความคดิเหน็ตอการอบรมเชิงปฏบิตักิารเพือ่สรางเคร่ืองมือในการประเมินการเรยีนรู ในศตวรรษท่ี 21 
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย= 4.15) เม่ือพิจารณาในรายประเด็นพบวา  ครูผูสอนที่เขารวมอบรมมีความเห็นดวย         
มากท่ีสดุในประเด็นเรือ่งความรู ความเขาใจเกีย่วกบัการประเมนิการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียนระดบัปฐมวยั 
รองลงมามีความเห็นดวยมากในเรื่องความรู ความเขาใจในการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง              
ความรูที่ไดรับตรงกับความตองการหรือความคาดหวัง และเห็นดวยมากเกี่ยวกับความรูความสามารถของวิทยากร 
   2.2 ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการปรับเปล่ียนแนวคิดในการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21        
จากการสนทนากลุมกับครูผูสอนที่เขารวมโครงการไดใหขอสะทอนคดิในประเด็นตางๆ คือ 
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   1) ความคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูและการประเมินกอนเขารวมโครงการ จาก            
การสนทนากลุมกับครูผูสอนในระดบัปฐมวยัท่ีเขารวมโครงการ พบวาโดยทัว่ไปกอนเขารวมโครงการของครผููสอนน้ัน
สวนใหญมคีวามรู ความเขาใจเก่ียวกบัการจัดประสบการณการเรียนรูและการประเมนิในระดับหนึง่ แตสวนใหญพบวา  
มีปญหาในการดําเนินการสรางแบบประเมินการเรียนรูวาทําอยางไรจึงจะไดแบบประเมินที่สามารถประเมินได       
อยางครอบคลุมและตรงตามจุดประสงคที่ตองการวัด
   2) องคความรูที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ/ความรูที่สามารถนําไปปฏิบัติจริง จากการสนทนา    
กลุมกับครูผูสอน พบวาการเขารวมโครงการครั้งนี้ทําใหไดเรียนรูและฝกปฏิบัติจริงจากการเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือสรางเครื่องมือในการประเมินการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 จากคณะวิทยากรที่มีความรู ความสามารถ และ    
สามารถถายทอดไดด ีทาํใหครผููสอนไดองคความรูทีส่ามารถนําไปปฏบิตัใิชจรงิได คอื การวัดและประเมนิผลพัฒนา
การของนักเรียนควรประเมินเปนรายบุคคลอยางตอเน่ือง และประเมินระดับปฐมวัยควรเปนการประเมินตาม          
สภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก และนอกจากน้ันตองประเมินอยางเปนระบบ มีการวางแผน                       
เลอืกใชเครือ่งมอืและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน
   3) การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จากการสนทนากลุม เพื่อถอด
ความรูรวมกัน ครูผูสอนไดสะทอนคิดวาจากการไดรวมโครงการทําใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณการเรียนรูและการประเมินในมิติที่ตางจากเดิม คือ 3.1)  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมิน    
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยางแทจริง  3.2) มีความเขาใจ และม่ันใจในการสรางเคร่ืองมือประเมินการเรียนรู            
ในระดับปฐมวัยไดอยางแทจรงิ   3.3) มคีวามเขาใจ และตระหนักเกีย่วกบัการประเมินตามสภาพจริงมากย่ิงขึน้  3.4) 
เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูและการประเมินการเรียนรู

อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย
ในจังหวัดลําปางในครั้งนี้ มีประเด็นที่นาสนใจที่นํามาอภิปราย ดังนี้
  1. ผลการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย พบวาผล        
การทดสอบความรู ความเขาใจเก่ียวกับการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูสอนระดับปฐมวัยหลังการอบรม
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากหลักสูตรที่ใชอบรม    
มีความครอบคลุมและสรางขึ้นโดยผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญจึงทําใหหลักสูตรมีเน้ือหาที่เติมเต็มความรู      
ความเขาใจของครูเกี่ยวกับการวัด ประเมินการเรียนรูของครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21  ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกัน
กับหลักการ แนวคิดการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2540) ที่กลาววาเด็กปฐมวัยนั้น           
ตองเรียนรูจากประสบการณจริง มุงเนนใหเด็กไดลงมือปฏิบตักิจิกรรมดวยตนเอง เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ
และความสนใจของผูเรียน  ดงัน้ันการวัดประเมนิควรสอดคลองกบักิจกรรมการเรยีนการสอนตามวัยผูเรียน ครูผูสอน
ตองวัดกระบวนการคิด  ใหคิดเปน เรียนรูอยางตอเนื่อง มีการวัดพัฒนาการจากการเรียนรูของโดยการเลนจาก           
การใชประสาทสัมผัสทั้งหา  โดยสอดคลองกับงานวิจัยของรุงนภา  ตั้งจิตรเจริญกุล, ภาสิรี สังขแกว, มัลลิกา ภูพัฒน 
และ จันทรเพ็ญ  ตั้งจิตรเจริญกุล (2554) ที่ดําเนินการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือประเมินพัฒนาการ  โรงเรียนสาธติ    
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ละอออุทิศ  พบวา วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยควรใชวิธีการที่หลากหลาย  ทั้งจากการวัดและประเมิน             
และจากการสงัเกต โดยประเมนิพฒันาการควรประเมนิตามตวับงชีห้ลกัสามดาน คอื 1) ดานรางกาย ดานสตปิญญา 
และดานอารมณ จิตใจและสังคม  นอกจากนั้น สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2547)  ไดกลาวถึงแนวทางการวัดและ
ประเมนิเดก็ปฐมวัยวา   ครูผูสอนตองมุงเนนพัฒนาเดก็โดยรวมทกุดานทัง้ดานรางกาย ดานสตปิญญา และดานอารมณ 
จติใจและสงัคม  จดัการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ ซึง่การวัดและประเมนิผลตองเปนกระบวนการทีค่วบคู
กบัการจดัการเรยีนรูทีข่าดมิได โดยการประเมนิเด็กปฐมวยัน้ันครูผูสอนตองเนนประเมนิการเรยีนรูในทุกดานรวมกัน 
ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรการอบรมน้ีไดจัดทําขึ้นตามกรอบของการประเมินการเรียนรูในระดับปฐมวัย โดยมุงเนน           
ใหผูเขาอบรมสามารถวิเคราะหตัวช้ีวัดความสามารถของผูเรียนในระดับปฐมวัยไดทั้งดานรางกาย ดานสติปญญา 
และดานอารมณ จิตใจและสังคม สามารถนําไปสรางเปนเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกับการใชวัด                 
ความสามารถดานตาง ๆ ของผูเรียนได รวมท้ังมีมโนทัศน ที่ถูกตองในการวัดและประเมินผลการเรียนรูแนวใหม        
ในยุคศตวรรษที่ 21 สําหรับครูผูสอนในระดับปฐมวัย   ซึ่งสงผลใหครูที่เขารวมการอบรมมีความรู และมีความพรอม
ที่จะพัฒนาเครื่องมือการประเมินการเรียนรูในระดับปฐมวัยได  
  สวนทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนระดับปฐมวัย พบวา ทักษะการประเมิน      
การเรยีนรูในศตวรรษที ่21 ของครผููสอนในระดบัปฐมวยั หลังจากการอบรมครัง้แรกครมูทีกัษะต้ังแตระดับต่ํามากถงึ
ระดับสงู โดยทกัษะระดบัสงูมจีาํนวนนอยมากเพียง รอยละ 5.00 เทานัน้ เม่ือมีการนเิทศ ใหคาํแนะนาํ และมกีารอบรม
เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เพื่อเติมเต็มจากคณะผูวิจัยอยางตอเนื่อง พบวา  ครูมีการพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้น  เมื่อสิ้นสุด
โครงการครูผูสอนสวนใหญมีทักษะในระดับสูงถึงสูงมาก โดยมีทักษะในระดับสูงมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ สิริรัตน พวงยอด (2554)  ที่ไดทําการพัฒนาชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการสรางขอสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางคณติศาสตร พบวาชุดฝกอบรมทีส่รางขึน้ มคีุณภาพความเหมาะสม และเม่ือนําไปพฒันาครู พบวา
ครูผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีศักยภาพในการสรางขอสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรเพิ่มขึ้น  
นอกจากนั้นจากการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการน้ันมุงเนนใหครูเกิดความรูความเขาใจ และมีทักษะใน         
การสรางแบบประเมนิอยางแทจรงิ  โดยมรีปูแบบการดาํเนนิการ การพฒันาทกัษะการประเมนิการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 
21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัยในจังหวัดลําปางอยางครบวงจร  เนนการพัฒนาศักยภาพดานการประเมินของ             
ครูผูสอนอยางแทจริงมีการติดตามหลังการอบรม โดยทั่วไปการอบรมเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการอบรมก็จะใหผูเขารับ
การอบรมนําความรูไปตอยอดเอง แตการดําเนินการพัฒนาครั้งนี้ คณะวิจัยไดมีการติดตามผลและใหขอคิดเห็น       
แกครูที่ดําเนินการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย  หลังจากที่นํา
ความรูที่ไดรับจากการอบรมเชิงปฏิบัติไปพัฒนาการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับปฐมวัย 
โดยครูดําเนินการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูพรอมท้ังการใชแบบประเมินตลอดปการศึกษา 2556                 
ซึ่งคณะผูวิจัยลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ใหขอเสนอแนะ ปรับปรุงแบบประเมินและเครื่องมือตาง ๆ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
จึงทําใหครูผูสอนสามารถสอบถามในประเด็นตางๆ ที่ยังไมเขาใจ จึงสงผลใหทักษะในการสรางแบบประเมิน                
ของครูสูงขึ้น และเปนแบบประเมินที่เหมาะสมกับการประเมินในระดับปฐมวัยอยางแทจริง
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  2.  ความคิดเห็นตอการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย  
ผลการวิจัย พบวาครูที่เขารับการอบรมสวนใหญมีความเห็นดวยตอการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางเคร่ืองมือ             
ในการประเมินการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 ในระดับมาก และครูที่เขารวมโครงการไดมีการปรับเปล่ียนแนวคิด              
ในการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที ่ 21 จากการสนทนากลุมกบัครผููสอนทีเ่ขารวมโครงการไดใหขอสะทอนคดิเกีย่วกบั
องคความรูที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ/ความรูที่สามารถนําไปปฏิบัติจริง พบวาการเขารวมโครงการครั้งนี้          
ทําใหไดเรียนรูและฝกปฏิบัติจริงจากการเขาอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเคร่ืองมือในการประเมินการเรียนรู                 
ในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูสอน ทาํใหไดองคความรูทีไ่ดรบัและสามารถนาํไปปฏิบตัใิชจริงได  คอื  การวัดและประเมิน
ผลพัฒนาการของนักเรียนควรประเมินเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง และประเมินระดับปฐมวัยควรเปนการประเมิน
ตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก และนอกจากนั้น ตองประเมินอยางเปนระบบ มีการวางแผน 
เลือกใชเคร่ืองมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อสรางเคร่ืองมือ
ประเมินการเรียนรูในระดับปฐมวัยคร้ังน้ี คณะผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด  การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวการประเมิน   
การจัดการเรียนรูของปฐมวัย  ซึ่งทําใหหลักสูตรอบรมสอดคลองกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) ที่มุงเนนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ครอบคลุมการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณจิตใจ และสติปญญาจะมีความสัมพันธและพัฒนา                    
อยางตอเน่ืองเปนลาํดบั  และเปนไปตามหลักสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศักราช 2546 ทีก่ลาววาการจดัประสบการณ
สาํหรบัเดก็ปฐมวัยอาย ุ3 - 5 ป จะไมจดัเปนรายวิชาแตจดัในรูปของกิจกรรมบรูณาการผานการเลน เพือ่ใหเดก็เรียนรู
จากประสบการณตรง  เกิดความรู ทักษะคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม และสติปญญา ซึ่งหลักสูตรไดมุงเนนการจัดประสบการณการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคลองกับการจัด  
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เนนการจัดการเรียนรูที่มุงการบูรณาการเรียนรู
  นอกจากนั้น ในการพัฒนาทักษะการสรางแบบประเมินการเรียนรูของครูปฐมวัย คณะผูวิจัยไดมุงเนน          
การประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรของการศึกษาปฐมวัย คือ ฝกใหครูผูสอนประเมินพัฒนาการทางดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาของเด็ก โดยถือเปนกระบวนการตอเน่ือง และเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมปกติ      
ที่จัดใหเด็กในแตละวัน ทั้งน้ีใหมุงนําขอมูลการประเมินมาพิจารณา ปรับปรุง วางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม    
ใหเด็กแตละคนไดรับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตร การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังน้ี 1) ประเมิน
พฒันาการของเดก็ครบทกุดานและนาํผลมาพฒันาเดก็ 2) ประเมนิเปนรายบคุคลอยางสม่ําเสมอตอเน่ืองตลอดป 3) 
สภาพการประเมินควรมีลกัษณะเชนเดยีวกบัการปฏิบตักิจิกรรมประจําวนั 4) ประเมนิอยางเปนระบบ มกีารวางแผน 
เลือกใชเคร่ืองมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน 5)  ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก        
รวมทั้งใชแหลงขอมูลหลายๆ ดาน ไมควรใชการทดสอบแตควรใชเครื่องมือที่เหมาะกับการประเมินพัฒนาการ          
ตามสภาพจริงของเด็ก เชน การสังเกตการบันทึกพฤติกรรมการสัมภาษณ
  จากการดาํเนนิการวจิยัครัง้น้ีจงึสงผลใหครูผูสอนมีความพงึพอใจตอการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่สรางเครือ่งมอื   
ในการประเมินการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 ในระดับมาก และครูที่เขารวมโครงการไดมีการปรับเปล่ียนแนวคิดใน    
การประเมินการเรียนรูอยางแทจริง
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  3. การปรับเปล่ียนแนวคิดในการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ครูผูสอนไดสะทอนคิดวาจาก             
การรวมโครงการทําใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูและการประเมินในมิติที่             
ตางจากเดมิทัง้ในดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับการประเมนิการเรยีนรูในศตวรรษที ่ 21 อยางแทจรงิจากคณะผูวจิยั   
ที่เปนผูที่มีประสบการณในการวัดและประเมินผล จึงทําใหครูมีความเขาใจ และมั่นใจในการสรางเครื่องมือประเมิน
การเรยีนรูในระดบัปฐมวยั   และตระหนักเกีย่วกบัการประเมนิตามสภาพจรงิมากยิง่ข้ึน ซึง่ทําใหเกดิการเปล่ียนแปลง
เกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูและการประเมินการเรียนรู  ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาทักษะการประเมิน        
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูปฐมวัยท่ีไดการดําเนินวิจัยครั้งน้ี คณะผูวิจัยไดพัฒนาทักษะอยางครบวงจร คือ                
มีการใหคําปรึกษาแนะนําหลังจากการอบรม นอกจากน้ันยังมีการเติมเต็มองคความรูของครูผูสอนอยางตอเน่ือง 
ทาํใหครูเกิดการปรบัเปลีย่นแนวคดิในการประเมนิการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ซึง่สอดคลองกบัแนวคิดของสํานักงาน
กองทนุสนบัสนุนการวิจยั (2555) ทีไ่ดรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดทาํการวิจยั
ศึกษาระบบการชี้แนะภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาเครือขายเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรูของเด็ก
และเยาวชนมีขอคนพบท่ีสําคัญคือ การหนุนเสริมคุณภาพครูเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนดวยระบบ
ชี้แนะ (Coaching) ครู แทนการอบรมอยางเดียว สงผลตอการเปลี่ยนแปลงที่ตัวครูทั้งในดานเจตคติและคานิยมตอ
วชิาชพีคร ูพฤตกิรรมในกระบวนการเรยีนการสอนและศกัยภาพในการสรางนวัตกรรมเกิด การเปล่ียนแปลง (Change 
Agent) ที่นําไปสูคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนเพ่ือใหไดทั้งความรูพื้นฐานและทักษะท่ีจําเปนเพ่ือการดํารงชีวิต       
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งระบบการสนับสนุนท่ีอื้อตอการเรียนรูจะสงผลใหเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนของครู         
โดยการมพีีเ่ล้ียงคอยใหคาํปรึกษา แนะนํา และแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกันอยางกัลยาณมติรในพ้ืนท่ีโรงเรียนอยางใกลชดิ 
ครูที่ไดรับการแนะนําแลวนํากระบวนการไปใช ทําหนาที่ใหคําแนะนํา หนุนนําการเรียนรู จะสงผลใหครูและนักเรียน
ไดเรยีนรูอยางแทจรงิ และสดุทายในกระบวนการ คอื การประเมนิผลการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึนทัง้ทีต่วันกัเรียนและครู 
  นอกจากน้ี การพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผู สอนในระดับปฐมวัย                       
ในจังหวัดลําปางครั้งน้ี คณะผูวิจัยไดใหความรูความเขาใจและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูผูสอนในระดับปฐมวัย
อยางสม่ําเสมอ โดยเนนการประเมินตามศตวรรษที่ 21 ซึ่งไดปรับใหสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546)             
ที่กลาววา เครื่องมือที่ใชในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยแตละครั้ง ควรใชวิธีการประเมินอยางหลากหลาย       
เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณที่สุด วิธีการที่เหมาะสมและนิยมใชในการประเมินเด็กปฐมวัย มีดวยกันหลายวิธี อาทิ        
การสังเกต และการบันทึก โดยการบันทึกพฤติกรรมใชบันทึกเหตุการณเฉพาะอยางโดยบรรยายพฤติกรรมเด็ก                   
การบันทึกรายวัน เปนการบันทึกเหตุการณหรือประสบการณที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน  รวมถึงการสนทนา สามารถใช      
การสนทนาไดทั้งเปนกลุมหรือรายบุคคล เพื่อประเมินความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาการ            
ดานการใชภาษาของเด็กและบันทึกผลการสนทนาลงในแบบบันทึกพฤติกรรมหรือบันทึกรายวัน นอกจากนั้นใช      
การสัมภาษณดวยวิธีพูดคุยกับเด็กเปนรายบุคคลและควรจัดในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม จะทําใหผูสอนสามารถ
ประเมินความสามารถทางสติปญญาของเด็กและคนพบศักยภาพในตัวเดก็ได  ซึง่จากการพัฒนาทักษะการประเมิน
การเรียนรูจึงทําใหครูเกิดการเปล่ียนแปลงท้ังในการจัดประสบการณการเรียนรูและการประเมิน  ซึ่งสงผลท่ีดีตอ          
ผูเรียน ทําใหนักเรียนแตละคนเรียนรูไดเต็มศักยภาพ มีทักษะหลากหลาย มีโอกาสพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ               
เพื่อเตบิโตเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาตอไป
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สรุป
  จากผลการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ พบวา ครูผูสอนในระดับปฐมวัยไดรับความรูความเขาใจ และสามารถ
พฒันาทักษะการประเมนิการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไดเปนอยางดี  ดวยกระบวนการพัฒนาท่ีเปนระบบตามหลกัการ
โดยเริม่ตนการพฒันาตามความตองการของครูผูสอนท่ีมคีวามประสงคเขารบัการพฒันาทกัษะการประเมินการเรียนรู  
ตอดวยการเติมเต็มองคความรูเก่ียวกับหลักการวัดประเมินผล การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินการเรียนรูในศตวรรษ     
ที่ 21 แกครูผูสอน รวมถึงพัฒนาใหครูผูสอนท่ีเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการไดฝกทักษะการสรางเคร่ืองมือ         
ประเมินการเรียนรูในระดับปฐมวัย รวมทัง้คณะผูวจิยัไดมกีารลงพ้ืนท่ีตดิตามใหขอเสนอแนะเพ่ือใหครูผูสอนไดพฒันา
ทักษะการประเมินการเรียนรูอยางตอเนื่อง    ทําใหครูผูสอนไดพัฒนาทั้งความรูและทักษะ รวมถึงครูผูสอนที่เขารวม
โครงการครั้งน้ีไดมีการปรับเปล่ียนแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปฐมวัยโดย           
การประเมนิการเรยีนรูควรใหครอบคลุมและตรงตามจดุประสงคทีต่องการวดั  รวมถงึการประเมินควรเนนการประเมิน
ตามสภาพจริง โดยใชวิธีการหลากหลาย และเหมาะสมกับเด็ก  รวมถึงครูผูสอนไดปรับวิธีการประเมินการเรียนรู                 
ในศตวรรษที่ 21  ตั้งแตการเตรียมการจัดประสบการณการเรียนรูรวมทั้งการประเมินใหสอดคลองกันและคํานึงถึง              
ผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือมุงพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  ซึ่งผลจากการวิจัยคร้ังนี้ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง               
ทั้งในดานความรู ทักษะ รวมถึงความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูผูสอนที่เขารวมโครงการ       
ยังสามารถเผยแพรขยายองคความรูที่ไดรับไปยังเพ่ือนรวมวิชาชีพท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือกอใหเกิด                  
องคความรูที่ยั่งยืนและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาตอไป
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
  1. การนิเทศติดตามทําใหครูระดับปฐมวัยไดนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชในการสรางเครื่องมือ      
การวัดและประเมินผลไดเปนอยางดี ดังน้ันในการอบรมตาง ๆ ควรมีการนิเทศและติดตามผลเพื่อใหผูเขารับ                
การอบรมเกิดประโยชนสูงสุดสามารถนําความรูไปปฏิบัติไดจริง
  2. การนําหลักสูตรไปอบรมใหแกครูผูสอน วิทยากรตองคอยติดตามและใหขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง          
ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
  3. หลักสูตรในการอบรมครรูะดบัปฐมวยั ตองคดัเลือกครทูีม่คีวามสมคัรใจ และตองการทีจ่ะอบรมและอยู
รวมพัฒนาตลอดโครงการ ไมควรนําไปใชกับการอบรมโดยทั่วไป
  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
     1. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกับการพฒันาเครือ่งมือเพือ่ประเมนิการเรยีนรูของนกัเรยีนระดบัปฐมวยัในลกัษณะ
เครือขายการเรียนรูของครูผูสอน 
     2. ควรมีการศึกษาพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของผูเรียนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง
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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษผานกิจกรรม   
การอานตอช้ินสวนของผูเรียนระดบัปริญญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏัลําปาง โดยกลุมเปาหมายทีศ่กึษางานวิจยัคร้ังน้ี  
คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี หมูเรียน 561226801 ชั้นปที่ 1 สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (English for Study Skills: 1500114)       
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก แผนการสอนที่ใชกิจกรรม        
การอานตอชิ้นสวนรวมทั้งสิ้น 8 แผน แตละแผนใชเวลา 3 คาบเรียน และแบบทดสอบความเขาใจในการอานภาษา
อังกฤษแบบอัตนัยที่วัดความเขาใจในระดับแปลความ ตีความ คิดวิเคราห และสรุปความ รวมทั้งสิ้น 8 บททดสอบ 
การวิเคราะหขอมูลใชการหาคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย         
สรุปไดวาพัฒนาการดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาผานเกณฑที่กําหนด โดยมีคะแนน          
เฉลีย่รอยละ 67.25 และอยูในระดับพอใช ผูเรยีนมแีนวโนมพฒันาการดานความเขาใจในการอานภาษาองักฤษเพ่ิมขึน้
อยางตอเนื่อง 
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Abstract
  The purpose of this research was to study the development of English reading comprehension 
of undergraduate students during learning through jigsaw reading activity. The target group of this study 
was 10 first year students of the Faculty of Industrial Technology, who enrolled in English for Study Skills 
(1500114) course in the second semester of 2014 academic year at Lampang Rajabhat University.         
Research instruments consisted of 8 jigsaw activity lesson plans and 8 reading comprehension tests.     
The data obtained were statistically analyzed for percentage, mean and standard deviation.
  The development of English reading comprehension of students was increased steadily and met 
the criteria at moderate level (67.25 %) throughout the jigsaw activity. 

Keywords
  Jigsaw Activity,   English Reading Comprehension

บทนํา
  ภาษาเปนเครือ่งมอืทีม่นษุยสรางขึน้เพือ่ใชตดิตอสือ่สารแสวงหาความรูและความเขาใจซ่ึงกนั   ในสังคมมนุษย
ตองใชทักษะในการสื่อสารตาง ๆ ประกอบกันเพื่อใหการสงและรับสารเปนไปไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ   
ทั้งทักษะการฟง พูด อาน และเขียน โดยภาษาท่ีมีอิทธิพลตอสังคมโลกมากท่ีสุดในปจจุบันนั้น อาจกลาวไดวา        
ภาษาอังกฤษเปนหนึ่งและเปนภาษาสากลทั่วโลก ประกอบกับในป พ.ศ.  2558 ประเทศไทยไดกาวเขาสูประชาคม
เศรฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) รวมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีก         
9 ประเทศ ดวยเหตนุีท้าํใหภาษาองักฤษเขามามีบทบาทมากยิง่ข้ึนในสังคมไทย ซึง่ทกัษะทางภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทกัษะ 
การอานนับวาเปนทักษะที่สําคัญท่ีจะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในชีวิตไดอยางย่ังยืนในโลกยุคปจจุบัน           
กลาวคือ ผูมีทักษะการอานภาษาอังกฤษดีจะนําไปสูการแสวงหาความรูที่สงใหเกิดการตอยอดทางความรู ความคิด
และการเรียนรูเพิ่มเติมไดมากมายจากส่ือทั้งในและตางประเทศไดตลอดชีพ ไมจํากัดอยูเพียงแคในชั้นเรียน                    
ที่มีครูเปนผูใหความรูเทานั้น เกิดการสรางองคความรูหรือการเรียนรูดวยตนเองได  (Autonomous Learner)
  สภาพปจจุบันที่เกิดขึ้นในการศึกษาเรียนรูทักษะการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนในประเทศไทยพบวา        
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนไมเปนท่ีนาพอใจ โดยเฉพาะทักษะการอานภาษาอังกฤษท่ีผูเรียนมีผลการเรียน
สวนใหญอยูในระดับตํ่า จากการศึกษาและขอคนพบของสุภาพร ยิ้มวิไล (2551) และถนอมเพ็ญ ชูบัว (2554)            
พบปญหาในการอานภาษาอังกฤษดานกระบวนการ คือ การหาหัวขอเร่ือง การจับใจความ การหารายละเอียด          
การหาคําอางอิง การหาจุดประสงคของผูเขียน และการสรุปเน้ือหาไมไดของผูเรียนสงผลตอความสามารถใน             
การอาน และยิ่งไปกวานั้นยังมีปญหาที่เกิดจากตัวผูเรียนอีกดวย คือ นักศึกษาใชเวลาในการอานนอย หรือไมอาน
หนงัสอืภาษาองักฤษเนือ่งจากไมมสีมาธใินการอาน   ไมเหน็คณุคาของการอาน   ไมชอบอานหรอืไมมนีสิยัรักการอาน 
และไมมีความกระตือรือรนในการอาน สงผลใหนักศึกษาขาดประสบการณในการอาน รวมไปถึงไมสามารถใช      
เทคนคิตางๆ ไปพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของตนเองได 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 9 ฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 4 สิงหาคม 2558 – ธันวาคม 2558 142

  จากปญหาดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยตระหนักถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนเม่ือศึกษายอนไป     
ในอดีตถึงพัฒนาการของการเรียนการสอนทักษะการอาน นันทินา แสงสิน (2543) กลาวไววาเริ่มต้ังแตสมัยท่ีมี        
การใชวธิกีารสอนแบบไวยากรณและแปล (Grammar-Translation Method) ตอมาในชวงป ค.ศ. 1940 ถงึ ค.ศ. 1950 
ผูเชี่ยวชาญทางการสอนภาษาไดใหความสําคัญกับการออกเสียงโดยมีความเชื่อวาการพูด (Speech) เปนพื้นฐาน   
ทีส่าํคญัของภาษา ทาํใหการเรยีนการสอนภาษาในชวงนัน้มีการเปล่ียนแปลงเขาสูยคุวธิสีอนแบบฟง-พดู (Audiolingual 
Method) ตอมาไดมีการพัฒนาแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) เปนแนวการสอน
ที่เนนการใชภาษาเพื่อการสื่อความหมายโดยคํานึงถึงหลักการที่วาบุคคลสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดตองมี
ความสามารถในหลักภาษาควบคูกันไปดวย (Linguistic Competence) โดยในสวนกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ (Interactive Activities) มีการเรียนรูแบบรวมกันและเปน        
แนวการสอนที่นิยมจนถึงปจจุบัน
  อยางไรกต็ามจากการสงัเกตและสอบถามผูเรียน ผูวจิัยพบวาผูเรียนกลุมเปาหมายสวนใหญของงานวจิัยน้ี
คุนชนิกบักระบวนการเรียนการสอนแบบด้ังเดมิทีห่องเรยีนการอานจะเปนแบบบรรยายโดยมีครผููสอนเปนศนูยกลาง
การเรียนรู ผูเรียนจะฟง จดบันทึกความหมายที่ครูเปนผูใหขอมูลในบทเรียน และทําแบบทดสอบ ดวยเหตุนี้ทําให      
ผูเรียนไมมโีอกาสเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง ไมมแีรงจูงใจในการเรียนรู นกัเรยีนบางคนทีไ่มมสีมาธิในการอาน
อาจตามเนื้อหาที่ครูใหขอมูลไมทันและไมครบถวน ทําใหกระบวนการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ไมเปนไปอยางท่ีคาดหวัง ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคนควากระบวนการเรียนรูและวิธีการเพิ่มพูนทักษะการอาน      
ภาษาอังกฤษของผูเรียนโดยเริ่มจากการศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยตาง ๆ Swain (1985) กลาววาผูเรียนภาษาที่สอง         
(Second  Language Acquisition) จะมีความเขาใจและเกิดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนไดก็ตอเมื่อมีการเรียนรูหรือ            
ไดรบัการปอนขอมลูทีผู่เรยีนเขาใจดวยตนเองผานกจิกรรมการเจรจาความหมายระหวางผูเรยีนดวยกนัและครูผูสอน 
(Negotiation for Meaning) สอดคลองกับกรมวิชาการ  กองวิจัยทางการศึกษา (2546) ที่กลาววาการจัดกิจกรรม     
ที่เนนทักษะในการสื่อสารจะชวยเพ่ิมพูนแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจากผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง       
ทาํใหเกิดการเรยีนรูอยางเปนธรรมชาต ิซึง่หนึง่ในกจิกรรมทีม่กีารวิจยักันแพรหลายในเรือ่งของการเจรจาความหมาย
เพื่อการเรียนรูนั้นถือไดวา กิจกรรมการอานตอชิ้นสวน (Jigsaw Reading Activity) เปนกิจกรรมการเรียนรูที่มีงาน
วิจัยหลายช้ินทําการศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน   เชน  งานวิจัย อารดา กันทะหงษ (2546) Ghazi & Mirna (2003) 
และ Masoumeh & Amir (2014) พบวากิจกรรมตอชิ้นสวนสงเสริมความเขาใจในการอานไดจริง   
  กิจกรรมตอชิ้นสวนไดรับการพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning)                    
ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยกิจกรรมตอช้ินสวนเปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่ใชแนวคิดท่ีคลายกับการตอภาพท่ีไดรับ
การพฒันาขึน้โดย  Aronson (2000) และคณะ จากมหาวทิยาลัยเท็กซัส และมหาวทิยาลัยแคลฟิอรเนยีแหงซานตาครชู   
ในป ค.ศ. 1978 โดยกระบวนการของกิจกรรมตอชิน้สวนแบบดัง้เดมิ (Jigsaw I) จะแบงผูเรยีนเปนกลุมเลก็ๆ ประมาณ
สีค่นคละความสามารถ    เรียกกวากลุมครอบครัว แตละคนมหีนาท่ีในการทาํความเขาใจในบทอานทีต่นเองไดรบัมอบหมาย
จากผูสอนซ่ึงไดแบงเน้ือหาของบทเรียนเปนสวน ๆ  ไวแลวซ่ึงเน้ือหาแตละสวนท่ีแบงไวนั้นจะมีความเปนอิสระตอกัน 
จากนั้นนักเรียนแตละคนจะไปรวมกลุมใหมกับผูเรียนกลุมอื่นที่ไดรับเนื้อหาสวนเดียวกัน เรียกกลุมใหมนี้วา                
กลุมเชี่ยวชาญ จากนั้นจะศึกษาอภิปรายเนื้อหาในบทอานจนสมาชิกมีความเขาใจอยางทองแท พรอมทั้งทําใบงาน
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เพือ่ทบทวนความรู หลงัจากนัน้สมาชกิกลุมเชีย่วชาญแตละคนจะตองกลบัมาพดูเลาเรือ่งใหสมาชกิในกลุมครอบครวั
ฟงจนสมาชิกทุกคนไดรับรูเนื้อหาโดยรวมท่ีสมบูรณ แลวใหทุกคนทําแบบทดสอบเพ่ือทดสอบความรูของผูเรียน       
หลังจากตรวจแลว  คะแนนจะประกาศเปนคะแนนกลุม ทั้งนี้มีขั้นตอนท่ีแตกตางจากกิจกรรมตอชิ้นสวนชุดที่สอง 
(Jigsaw II) ที่ไดพัฒนาเพิ่มเติมองคประกอบอื่น ๆ โดยสลาวิน (Slavin) คือสมาชิกแตละคนในกลุมจะอานเนื้อหา
โดยรวมทั้งหมด แตเนนอานเนื้อหาอยางละเอียดคนละจุด 
  สมศักด์ิ  ภูวิภาดาวรรธ (2544) ไดสรุปหลักการสําคัญของเทคนิคการอานตอช้ินสวนไววาเปนการพึ่งพา   
และชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมไปถึงความรับผิดชอบตอตนเองและของกลุมดวย โดยผูเรียนจะถูกแบงออกเปน    
กลุมยอยที่คละความสามารถกัน แตละคนจะไดรับมอบหมายใหอานเนื้อเรื่องที่กําหนด หลังจากที่สมาชิกแตละคน  
ในกลุมอานเนื้อเรื่องจบแลว  สมาชิกแตละคนจะตองไปเขากลุมใหมที่เรียกวากลุมเชี่ยวชาญ โดยเปนการรวมตัวกัน
ของสมาชิกจากกลุมอ่ืน ๆ  ทีไ่ดรบัเนือ้หายอยเรือ่งเดยีวกันและรวมกันอภิปรายเนือ้หาโดยละเอยีด ในข้ันตอนนีผู้เรียน
ทีเ่กงกวามโีอกาสอภิปรายรวมกบัผูเรยีนทีม่คีวามสามารถดอยกวา หลงัจากทําความเขาใจในเน้ือหาแลว    ผูเชีย่วชาญ
จะกลับไปรวมกับสมาชิกกลุมเดิมอีกครั้งเพื่ออภิปรายเนื้อหายอยในแตละสวนของสมาชิกแตละคนใหกันฟง               
และสุดทายผูเรียนทุกคนจะตองเรียนรูเรื่องราวท้ังหมดเพ่ือใหสามารถตอบคําถามที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกหัวขอ               
ดวยกระบวนการนี้ อารดา กันทะหงษ (2546) สรุปถึงองคประกอบที่สําคัญอยู 5 ประการคือ ผูเรียนมีการพึ่งพากัน
ในกลุม ผูเรียนมีความรบัผิดชอบ ผูเรียนมีทกัษะการทํางานแบบรวมมือกัน ผูเรียนมีปฏิสมัพันธกนัโดยตรง และผูเรียน
มีการประเมินการทํางานของตนเองและกลุมไดจึงจะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู    
  จากที่มาและความสําคัญขางตน  ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความเปนไปไดที่จะใชกิจกรรมการอานตอชิ้นสวน           
เพ่ือพัฒนาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน (English       
for Study Skills: 1500114) ของผูเรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

วัตถุประสงค
  เพื่อศึกษาพัฒนาการดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษผานกิจกรรมการอานตอชิ้นสวน ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (English for Study Skills: 1500114) ของผูเรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง

วิธีการวิจัย
  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งเปนเพียงการศึกษาเบ้ืองตนเพ่ือพัฒนาผูเรียนโดยใชกลุมทดลอง
กลุมเดียว และทําการเก็บขอมูลพัฒนาการดานความเขาใจในการอานของผูเรียน มีวิธีการวิจัย
ดังรายละเอียดตอไปนี้
  1. กลุมเปาหมาย คอื นกัศกึษาระดับปรญิญาตร ีหมูเรยีน 561226801 คณะวิทยาศาสตร สาขาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (English      
for Study Skills: 1500114) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 10 คน ซึ่งมีจํานวนนอยและถือเปนขอจํากัด
ของงานวิจัยนี้
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  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการทดลอง และเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ดังตอไปนี้
   2.1 เครือ่งมอืท่ีใชในการทดลอง ประกอบไปดวยแผนการสอนท่ีใชกจิกรรมการอานตอช้ินสวนรวมทัง้ส้ิน 
8 แผน แตละแผนใชเวลา 3 คาบ คาบละ 60 นาที ผูวิจัยไดสรางแผนการสอนขึ้นโดยยึดเนื้อหาในกระบวนวิชาภาษา
อังกฤษเพื่อทักษะการเรียน English for Study Skills (1500114) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และสราง               
แผนการสอนที่ใชกิจกรรมการอานตอชิ้นสวนครอบคลุมเนื้อหา 8 บทเรียนคือ 1)Studying Abroad  2) Alternative     
Education 3) Love Around the World  4) Family Matters  5)Stars of  Music 6) Music and the Mind  7) What 
Makes You  Happy?  8) Think Positive! โดยทุกแผนการสอนไดกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการไวดังนี้ ขั้นที่ 1 
ขั้นกอนการอาน (Pre-Reading) ผูสอนอธิบายและจัดเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนเขาสูบทเรียนโดยการพูด
คุยหรือถามคําถามส้ัน ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีจะอาน จากน้ันแนะนําภาพหรือหัวขอเรื่องเพ่ือใหผูเรียนไดยอนคิดถึง     
ความรูเดิมที่มีอยูและเปนสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่จะอาน กอนที่จะนําผูเรียนเขาสูบทอานโดยผูสอนชวยผูเรียน          
ใหเขาใจโครงรางของบทอานในเบื้องตนกอนที่จะจัดแบงผูเรียนเปนกลุมคละความสามารถ เรียกวากลุมครอบครัว 
(Family Group) โดยแบงจํานวนตามความเหมาะสมตอความยาวของบทอาน มีผูสอนเปนผูกําหนด ขั้นท่ี 2                   
ขั้นการอาน (Reading) ใหผู เรียนแตละคนในกลุมนัดแนะเพ่ือมอบหมายบทอานท่ีแตละคนตองรับผิดชอบ                   
แลวอานเพื่อความเขาใจในสวนที่ไดรับมอบหมาย เชน หากบทอานมีทั้งหมด 3 ยอหนาใหผูเรียนจับกลุมๆ ละ 3 คน
แลวมอบหมายสมาชิกในกลุมอานคนละยอหนา โดยอาจมีการเจรจาถึงเคาโครงเร่ืองท่ีจะอานเพ่ือทําความเขาใจ
เบ้ืองตนรวมกันกอนแลวจึงอานเนื้อหาโดยละเอียดรายบุคคล ผูสอนใหเวลาในการอานชวงเวลาหนึ่ง หลังจากนั้น     
ใหผูเรียนแตละคนในกลุมครอบครัวมาจับกลุมใหมเรียกวากลุมเช่ียวชาญ ในชวงน้ีผูอานท่ีรับผิดชอบบทอาน                
ในยอหนาเดียวกันจะมารวมตวักนั สมาชิกในกลุมเช่ียวชาญนีจ้ะตองแลกเปลีย่นเรียนรู เจรจาหาความหมายรวมกัน 
ผูเรียนที่เกงกวาชวยผูเรียนที่ออนกวา ผูเรียนทุกคนในกลุมนี้จะตองแนใจวาตนเองเขาใจเนื้อหาตรงกันและถูกตอง 
โดยลักษณะการเวียนกลุมจากกลุมครอบครัวเปนกลุมเชี่ยวชาญแสดงในภาพตอไปนี้

  

      Family Group                      Expert Group

       ภาพที่ 1: วิธีการจัดกลุมผูเรียนในวิธีการอานแบบตอชิ้นสวน

ขั้นที่ 3 ขั้นหลังการอาน (Post-Reading) หลังจากผูเรียนอานเน้ือหาท่ีไดรับมอบหมายเรียบรอยแลวทั้งรายบุคคล  
และอานเปนกลุม ผูเรียนทุกคนจะกลับมาในกลุมครอบครัวเดิมอีกครั้งเพื่ออธิบายขยายความบทอานที่ตนเอง              
รบัผิดชอบใหกบัสมาชิกคนอืน่ ๆ  ฟงโดยละเอียดเพือ่ทําความเขาใจเน้ือหาทัง้หมดรวมกัน ขัน้ตอนน้ีผูเรียนจะไดทบทวน 
แกไข เพิ่มเติม และเรียบเรียงขอมูลตาง ๆ ใหถูกตองสมบูรณมากที่สุดโดยสมาชิกทุกคนเขาใจรวมกัน ถือวาเปนขั้น
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ตอนการตอภาพจากจ๊ิกซอรแตละสวนใหเกิดภาพใหญที่สมบูรณ จากนั้นผูสอนจึงใหผูเรียนในกลุมครอบครัวทํา       
แบบฝกทบทวนความรู กอนท่ีจะมีการทดสอบความเขาใจในการอานผานแบบทดสอบเปนรายบุคคลเพ่ือเก็บบันทึก
คะแนนแลวนํามาวิเคราะหผลในภายหลัง
   2.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ
แบบอัตนยัทีว่ดัระดับความเขาใจระดบัแปลความ ตคีวาม คดิวเิคราะหและสรปุความ จาํนวน   8 ครัง้ ตามวัตถปุระสงค
ปลายทางของแตละแผนการสอน
  3. การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล คร้ังน้ีเปนการวิจัยแบบกลุมเดียว ใชกิจกรรมการอานตอช้ินสวน     
เพ่ือศึกษาพัฒนาการดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียน ในการวัดพัฒนาการดานความเขาใจใน
การอานภาษาอังกฤษผูวิจัยไดทําการหาคาคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดรับการตรวจหลังจาก         
สอนจบแตละแผนการสอน รวมทั้งส้ิน 8 แผนการสอน 8 บททดสอบและบันทึกคะแนนเก็บไวคร้ังละ 10 คะแนน           
รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพื่อศึกษาพัฒนาการดานความเขาใจในการอานของผูเรียน
  4.  การวิเคราะหขอมลู โดยศึกษาความเขาใจในการอานภาษาองักฤษของผูเรียนแตละคนจากผลคะแนน
ทีไ่ดวดัประเมนิตามแบบทดสอบ  รวมทัง้สิน้ 8 บททดสอบหลังการเรียนการสอนแตละแผน หลัง  จากนัน้นาํผลคะแนน
ทั้งหมดมาหาคาเฉล่ีย รอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวจึงนํามาเปรียบเทียบกับระดับคุณภาพเพ่ือสรุป        
เปนผลการพัฒนาความเขาใจในการอานในภาพรวมของนักศึกษา

ผลการวิจัย
  ผลจากการวิจัยเพ่ือศึกษาพัฒนาการดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนโดยใชกิจกรรม       
ตอชิ้นสวน (Jigsaw Reading Activity) ปรากฎผลดังตอไปนี้

ตารางที่ 1
คะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนในการทดสอบทั้งสิ้น 8 ครั้งคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนในการทดสอบทังสิน 8 ครัง
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แผนภูมทิี ่1: แสดงผลคะแนนเฉล่ียของพัฒนาการดานความเขาใจในการอานภาษาองักฤษของผูเรียนทัง้หมด 8 คร้ัง

ตารางที่ 2
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพัฒนาการดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียน
       
       Sum   67.25
       Count (n)   10
       Average (mean)  6.725
       Standard Deviation  0.310689

อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการวิจัยพัฒนาการดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษามีคะแนนเฉล่ีย                    
รอยละ 67.25 อยูในระดับพอใช และมีแนวโนมพัฒนาการดานความเขาใจในการอานภาษาองักฤษเพิม่ข้ึนอยางตอเน่ือง 
โดยในการทดสอบครั้งที่ 5 และครั้งที่ 7 มีผลคะแนนลดลงเล็กนอยที่คาเฉลี่ย 0.2 ซึ่งผูวิจัยอภิปรายวาสาเหตุ                
อาจเน่ืองจากเนื้อหาในบทเรียนทั้งสองน้ีมีสวนเก่ียวของกับวัฒนธรรมและความเช่ือของชาวตะวันตก ทําใหผูเรียน                
ที่มีความรูพื้นฐานไมเพียงพอจึงทําคะแนนไดลดลง ทั้งนี้ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยที่ไดศึกษาคนควาและ   
เรียบเรยีงไวในบททบทวนวรรณกรรมกอนหนาน้ีในหลากหลายประการ โดยผูวจิยัสามารถอภปิรายประเดน็สําคัญ ๆ  
ที่สงผลตอพัฒนาการดานความเขาใจในการอานของผูเรียนในงานวิจยัคร้ังนี้ไว 3 ประเด็นหลัก คือ กิจกรรมตอชิ้น
สวนสงเสริมทักษะทางปญญา ทางจิตใจ และทางสังคม ดังตอไปนี้
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  ประการท่ีหน่ึง ความเขาใจในการอานของผูเรียนเพิม่ข้ึนเนือ่งจากกจิกรรมตอช้ินสวนสงเสริมทักษะทางปญญา 
กลาว คือ กิจกรรมนี้มีกระบวนการท่ีสรางความเขาใจอยางเปนข้ันตอน เริ่มต้ังแต  (1) ขั้นกอนการอานท่ีผูสอน             
ไดกระตุนใหผูเรียนเกิดการตระหนักรูถึงสิ่งที่กําลังจะอาน  นันทิยา แสงสิน (2543) กลาววา ผูเรียนมีโอกาส                      
ไดสาํรวจบทอานเพือ่หาประเดน็สาํคญัผานทางรปูภาพ สญัลักษณ ชือ่เรือ่ง หรือหวัเรือ่ง อกีทัง้ยงัเปนการฟนความจํา 
(Recall) ถงึความรูเดิมของผูเรียน ทาํใหสามารถดึงความรูเดิมออกมาใชไดเม่ือตองการ (Buzan, 1997) ในข้ันตอนน้ี       
ผูเรียนไดแนวทางความคิดเพ่ือนําไปสูการตอยอดทางความรูในข้ันตอนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น              
และเปนการสงเสรมิความเขาใจในขัน้ตอนพ้ืนฐานของการอาน (2) ในข้ันการอานน้ันผูเรยีนมีโอกาสไดอานดวยตนเอง 
เปนการประมวลความรูความเขาใจรวบยอดดวยตนเอง ซึ่งในข้ันตอนนี้ผูเรียนจะรูวาตนเองคิดอะไร คิดอยางไร       
ตรวจสอบความเขาใจของตนเองได ผูเรยีนเขาใจกระบวนการทางปญญาของตนเอง (สมศักด ภูวภิาดาวรรธน, 2544)       
จึงถือไดวากิจกรรมตอชิ้นสวนสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะทั้งการเรียนรูดวยตนเองและสงเสริมการเรียนรูตาม             
แนวทฤษฎอีภปิญญา (Metacognition) นอกจากน้ัน กจิกรรมตอชิน้สวนยงัสงเสริมการเรยีนรูแบบรวมมอื (Cooperative 
Learning) สอดคลองกับงานวิจัยของ Tamah (2007) ในการวิจัยการใชเทคนิคตอชิ้นสวนที่สงผลตอปฏิสัมพันธใน
ชั้นเรียนการอานของผูเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย พบวาผูเรียนสามารถเรียนรูในกลุมของตนเอง
ไดอยางเปนอิสระ ผูเรียนมีการเจรจาความหมายทั้งตอตนเอง ตอสมาชิกในกลุม และตอผูสอน มีการกระตุนถาม
สมาชิกในกลุม พยายามตอบคําถามที่ตนรู และมีการประเมินความถูกตองรวมกัน (3) ขั้นหลังอาน เปนกระบวนการ
ที่สงเสริมความเขาใจในดานทักษะทางปญญา  กลาวคือ  ผูเรียนตองถายทอดความรูของตนเองใหเพ่ือนรวมกลุมฟง 
ผูเรียนมีโอกาสไดทบทวนความรูโดยเนนความเขาใจของตนเองผานการอธิบาย ขยายความและวิธสีือ่สารในลักษณะ
ทีห่ลากหลาย โดยมีเพือ่นรวมกลุมคอยซกัถามหากเกดิขอสงสัย เปนการปรกึษาหารอืกนัอยางใกลชดิ (Face-to-Face 
Promotive Interaction) (ทิศนา แขมมณี, 2557) และขจัดปญหาความเขาใจที่ผิดพลาดไดเปนอยางดี ทําใหผูเรียน
มีโอกาสเพ่ิมพูนทักษะทางปญญา สอดคลองกับงานวิจัยของ Kazemi (2012) ที่พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของ
กลุมทดลองพัฒนาข้ึนอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับคะแนนสอบกอนเรียน ในงานวิจัยเรื่องผลของการใชวิธีตอ            
ชิ้นสวนท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ในการเรยีนอานภาษาองักฤษเพื่อความเขาใจของนกัเรียนอิหราน จากกระบวนการทั้ง          
3 ขั้นตอนนี้ แสดงใหวากิจกรรมตอชิ้นสวน ทําใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูเพิ่มพูนความสามารถเพื่อตอยอด
ความรูได เอื้อตอโอกาสความสําเร็จดานวิชาการที่เพิ่มขึ้น

  ประการทีส่องความเขาใจในการอานของผูเรยีนเพิม่ข้ึนเนือ่งจากกิจกรรมตอช้ินสวนเอือ้ตอการพฒันาผูเรียน
ดานจิตใจ ประการหลัก คือ เปนการฝกฝนใหเปนผูมีระเบียบวินัย กลาวคือ ผูเรียนจะตองคิดวางแผน กําหนด               
จดุประสงคเพือ่ใหงานท่ีตนเองไดรบัมอบหมายบรรลตุามเปาหมายการเรียนรู ผูเรยีนจึงจาํเปนตองมกีารฝกฝนตนเอง
ใหเปนผูที่มีระเบียบวินัยในตนเองอยูอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุเปาหมายการเรียนรู เชน การฝกใหมีปฏิสัมพันธ        
และแสวงหาความรูจากผูอื่นโดยการแลกเปล่ียนเรียนรูอยูตลอดทุกข้ันตอนของกิจกรรมตอช้ินสวนใหไดมาซ่ึงภาพ
ของบทอานทีส่มบรูณจากชิน้สวนเลก็ทีจ่ะตองนาํมารวมกนั เกดิเปนลกัษณะการเรยีนรูแบบรวมมอืหรอืชวยกนัเรยีนรู 
คือ แตละคนตางก็รับผิดชอบในการเรียนรูของตน และในขณะเดียวกันก็ตองชวยใหสมาชิกคนอ่ืนเรียนรูดวย                
จากกระบวนการน้ีสงเสริมใหผูเรียนมีความกระตือรือรน ใฝรู ใฝเรียน มีความรับผิดชอบรวมกันมากข้ึน อีกท้ังยัง            
ลดความวิตกกังวลในการอานเน่ืองจากบรรยากาศในหองเรียนเปนแบบเกื้อกูลกันมากกวาวิธีการสอนแบบดั้งเดิม              
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ที่สวนใหญแลวจะเปนลักษณะการแขงขันกันระหวางผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ Farouk Abd El Sami Ali 
(2001) ที่พบวาการใชกิจกรรมการอานตอช้ินสวนสงผลใหผูเรียนในกลุมทดลองมีความวิตกกังวลในการอาน           
ภาษาอังกฤษลดลง นอกจากน้ีกระบวนการดังกลาวยังสงเสริมความมั่นใจใหแกผูเรียนอีกดวย กลาวคือ ทุกคน           
ในกลุมมีหนาท่ีรบัผิดชอบในบทอานของตนเองทําใหผูเรียนท่ีออนกวามีโอกาสไดพฒันาความม่ันใจ และเหน็คุณคา
ในการเรียนรูของตนเองมากกวาการเรียนรูแบบด้ังเดิมหรือแบบแขงขัน ที่ผูเรียนแตละคนพยายามเรียนใหไดดีกวา
คนอื่น เพื่อใหไดคะแนนดี ไดรับการยกยอง หรือไดรับการตอบแทนในลักษณะตาง ๆ ทั้งนี้ยังเปนการเสริมแรงจูงใจ
ใหแกผูเรียนที่ออนกวาอีกดวยเชนเดียวกับงานวิจัยของ Pan (2013) พบวาการเรียนรูแบบรวมมือสงเสริมแรงจูงใจ
ในการเรยีนรูของผูเรยีนไดมากกวาวิธกีารเรยีนรูแบบดัง้เดมิ โดยเฉพาะผูเรยีนทีม่คีวามสามารถอยูในระดบัปานกลาง
และออน ทัง้นีเ้นือ่งจากผูเรยีนมโีอกาสไดแลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกนัทาํใหเกดิบรรยกาศการเรยีนรูทีเ่อือ้อาํนวยมากกวา
การที่ผูเรียนฟงบรรยายจากผูสอนเพียงทางเดียว สรุปไดวากระบวนการของกิจกรรมตอชิ้นสวนสงเสริมใหผูเรียนมี
การพัฒนาดานจิตใจ เปนการเรยีนรูในทิศทางบวกทีจ่ะเอ้ือการพฒันาผูเรยีนใหมจีติสาํนกึทีด่ ีเปนพืน้ฐานของการใช
ชีวิตอยางมีคุณคาในสังคมตอไป
  ประการสดุทาย ความเขาใจในการอานภาษาองักฤษของผูเรยีนเพ่ิมขึน้เนือ่งจากกจิกรรมตอช้ินสวนสงเสริม
การพัฒนาทักษะทางสังคมของผูเรียนในทุกขั้นตอนการเรียนรูที่ผูเรียนจําเปนตองมีปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนรวมชั้น 
และครูผูสอนอยูตลอดเวลา ตัง้แตขัน้กําหนดวัตถุประสงค ทีผู่สอนตองทาํความเขาใจรวมกันกับผูเรียนกอนเริม่เรียน 
ทําใหผูเรียนสามารถเตรียมการและวางแผนการปฏิบัติงานใหตรงตามวัตถุประสงค ในข้ันการอานและหลังการอาน
ที่ผูเรียนจําเปนตองแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมกลุม  ทั้งกลุมหลักและกลุมยอย ซึ่งประเด็นอภิปรายนี้สอดคลอง
กบัองคประกอบของการเรยีนรูแบบรวมมอืของทศินา แขมมณ ี(2557) ทีอ่ธบิายไววา (1) ผูเรียนตองมกีารพึง่พาอาศยักนั 
สมาชิกแตละคนจะประสบความสําเร็จไดกต็อเม่ือกลุมประสบความสําเร็จ ดงัน้ันแตละคนตองรับผิดชอบในบทบาท
หนาทีข่องตน   และในขณะเดียวกนักช็วยเหลอืสมาชกิคนอ่ืน ๆ  ดวย เพ่ือประโยชนรวมกนั (2) ผูเรียนไดปรึกษาหารอืกนั
อยางใกลชิด สมาชิกกลุมจะหวงใย ไววางใจ สงเสริม และชวยเหลือกันและกันในการทํางานตาง ๆ รวมกัน สงผล    
ใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน (3) ผูเรียนมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได สมาชิกในกลุมการเรียนรูทุกคนจะตองมี   
หนาที่รับผิดชอบ และพยายามทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ ไมมีใครท่ีจะไดรับประโยชนโดย      
ไมทําหนาท่ีของตน (4) ผูเรียนมีทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางานท่ีจะตองฝกฝนทักษะ          
ในการส่ือสารตาง ๆ  อยางหลากหลาย  เพือ่ใหเกดิการเจรจาความหมายท่ีมปีระสทิธภิาพ (Negotiation for Meaning) 
และ (5) ผูเรียนมีการวิเคราะหกระบวนการกลุมรวมกัน กอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคี และยังเปนการฝก           
การเจรจาอยางมีเหตุผลใหไดมาซึ่งผลประโยชนของหมูคณะ นอกจากนั้นแลวประเด็นอภิปรายนี้ยังสอดคลองกับ 
กนิษฐา จีถม (2550) กับงานวิจัยเร่ืองการใชกิจกรรมตอชิ้นสวนเพ่ือสงเสริมความเขาใจในการอาน  การพูด                 
ภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมของนักเรียนระดับกาวหนาซึ่งผลการวิจัยพบวา ทักษะทางสังคมของนักเรียน        
หลังการเรียนโดยใชกิจกรรมตอช้ินสวนสูงข้ึนจากระดับคุณภาพปานกลางเปนระดับสูง สุดทายนี้สามารถสรุปไดวา
กิจกรรมตอชิ้นสวนสงเสริมใหผู เรียนมีทักษะทางสังคมใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ถือเปนความจําเปนพื้นฐาน                   
ในการอยูรวมกันของคนในสังคม 
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สรุป
  ผลจากการวิเคราะหขอมูลผูวจิยัสรปุไดวาพัฒนาการดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนกัศึกษา
ผานเกณฑที่กําหนดไวที่คาเฉลี่ยรอยละ 67.25 และอยูในระดับพอใช ผูเรียนมีแนวโนมพัฒนาการดานความเขาใจ
ในการอานภาษาองักฤษเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง อยางไรก็ตามผูวจิยัไดเสนอแนะสาํหรบัผูทีส่นใจเพือ่การวจิยัในอนาคต
ไวสองประการไดแก ประการที่หนึ่งขอเสนอแนะดานการเรียนการสอน คือ  1) ผูสอนควรศึกษาและทําความเขาใจ
ใหเขาใจอยางถองแทถึงวิธีการสอนโดยใชกิจกรรมตอช้ินสวนกอนนําไปปฏิบัติจริง เน่ืองจากเปนวิธีที่มีขั้นตอน          
คอนขางมาก หากผูสอนเขาใจอยางถองแทจะชวยใหดําเนินการสอนไดราบร่ืนมาก และสมบูรณยิ่งข้ึน 2) ผูสอนควร
ใหเวลาอยางเพียงพอในการอธิบายกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจและเกิดความชัดเจนใน               
การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียนรูแตละบทเรียนและในทุกข้ันตอนการเรียนรู 3) ผูสอนควรมกีารตรวจสอบใหแนใจ
วาผูเรียนมีความเขาใจไปในทิศทางท่ีถูกตองในระหวางท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางผูเรียนในกลุมยอยหรือ
ในกลุมเชีย่วชาญ อยางไรก็ตามผูสอนไมจาํเปนตองแกไขความรูรวบยอดของผูเรยีน เพยีงแตจะตองมวีธิชีีน้าํทศิทาง 
หรือช้ีแนะใหผูเรียนเพือ่นําไปอภปิรายกนัเพ่ิมเติมจะเปนการกระตุนใหผูเรียนเกดิการเรียนรูดวยตนเองมากขึน้ ประเดน็
ที่สองไดแกขอเสนอแนะดานการวิจัย คือ 1) นักวิจัยสามารถศึกษาวิจัยการใชกิจกรรมตอชิ้นสวนท่ีสงผลตอ             
ทักษะการเรียนรูในดานตาง ๆ ใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เชน ทักษะทางดานจิตใจและทักษะทางสังคมเปนตน              
2) นักวิจัยสามารถนาํรองการใชกจิกรรมการอานตอชิน้สวนกอนนําไปใชจรงิ เพือ่ปรบัปรงุวธิกีารหรือเน้ือหาการสอน     
ใหเหมาะสมกับผูเรียนใหดขีึน้ 3) นกัวิจยัสามารถศึกษาวจิยัการใชกจิกรรมตอช้ินสวนกบักลุมเปาหมายท่ีหลากหลาย 
ทุกระดับชั้นหรือทุก ๆ สาขาวิชาชีพเพื่อตอยอดความรูใหครอบคลุมกลุมเปาหมายที่กวางขึ้น
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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Research and Experiment) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลการ   
ใชบทเรยีนอเิล็กทรอนิกสรายวชิาวงจรรวมสาํหรบันักศึกษาระดบัปรญิญาบณัฑิตเพือ่พัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาข้ึน กลุมตัวอยางที่ใชใน    
การวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 32 คน ไดจากการสุมแบบแบงกลุม ขั้นตอนการวิจัย
แบงออกเปน 5 ระยะ คือ 1) จัดเตรียมเคร่ืองมือสําหรับงานวิจัย ประกอบดวย บทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาข้ึน 
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับผูเรียน  2) ทดสอบ          
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่พัฒนาขึ้น 3) หาประสิทธิภาพและ
เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสําหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีพฒันาขึน้ 4) ประเมนิความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนกิส
รายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาขึ้น และ 5) วิเคราะหผลและสรุปผล ผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนา
ขึน้มปีระสทิธภิาพ 79.01/77.88 ซึง่ไดตามเกณฑประสทิธภิาพทีก่าํหนดไว คอื 80/80 2) ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูเรียนตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น  อยูในระดับมากที่สุด
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Abstract
  This research was research and experiment. The objective of this research were 1) to study the 
effect of using e-Learning courseware on the Integrated Circuit of Undergraduate Students to Develop 
Learning Achievement and 2) to study the satisfaction of using e-Learning on the Integrated Circuit. 
Sample group was thirty-two Undergraduate students, major in Electronics Technology, College of Industrial 
Technology, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. They were obtained by cluster random 
sampling. The research was divided into five phases which consisted of  1) the prepare tools for research 
which consisted of  e-Learning, achievement test and questionnaire, 2) the test of e-Learning on the Integrated 
Circuit of Undergraduate Students to Develop Learning Achievement, 3) the efficiency and comparisons of 
average score of students before and after using e-Learning, 4) the evaluation in term of satisfaction among 
students with regard to the use of the e-Learning and 5) the analysis and conclusion. Research finding were 
as follows:  1) the efficiency of e-Learning was at 79.01/77.88, that based on defined performance criteria at 
80/80  2) the comparisons of average score of students after using the e-Learning had higher average score 
than before, with statistical significance by .05 level and 3) the result in terms of satisfaction among students 
with regard to the use of the e-Learning was that the satisfaction level was very high in overall.

Keywords
  e-Learning,   Integrated Circuit,   Learning Achievement

บทนํา
  การจัดการศึกษาในประเทศไทยปจจุบันไดมุงเนนความสําคัญไปที่ตัวผูเรียนเพิ่มมากขึ้น ผูสอนเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเอง และสงเสริมใหมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู       
เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ซึ่งสอดคลองกับจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ        
พ.ศ. 2542 ที่ยึดหลักแนวคิดการจัดการศึกษาวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได    
และถือวาผู เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผู เรียนสามารถพัฒนาตนเอง                   
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู โดยสถานศึกษาจะตองดําเนินการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรม     
ใหสอดคลองกบัความสนใจและตามความถนดัของผูเรยีนโดยคาํนงึถงึความแตกตางระหวางบคุคล (สธุดิา ชยัชมชืน่, 
จรัญ แสนราช และ ณมน จีรังสุวรรณ, 2555 อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545)
  การเรยีนรายบคุคลผานสือ่อิเล็กทรอนกิสโดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  (e-Learning) เปนรปูแบบการเรียน
ทีส่ามารถนาํไปใชไดกบับคุคลหลายระดับและตอบสนองการเรยีนในลักษณะทางไกล (Distance Learning) กลาวคอื 
เปนรูปแบบการเรียนซ่ึงผูเรียนไมจําเปนตองเดินทางมาเรียนในสถานท่ีเดียวกันในเวลาเดียวกัน โดยผูเรียนจะตอง
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ศึกษาเนื้อหาจาก e-Learning Courseware เพ่ือใชในการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะสื่อประสม มีการแบงเนื้อหา     
ไวเปนหนวยๆ ผูสอนจึงสามารถนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไปใชในลักษณะของสื่อเสริม สื่อเติม หรือสื่อหลักซึ่งเปน  
ขอดีขอหน่ึงของการนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกสไปใชงาน อีกทั้งยังสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองไดทุกที่
ทุกเวลา (ปณิตา วรรณพิรุณ, 2553)
  ปณิตา วรรณพิรุณ (2553) ไดกลาวถึงขอไดเปรียบของการนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกสมาใชงานไวดังนี้ 1) 
อิเลิรนนิ่ง ชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใชสื่อและอุปกรณและคลังความรูที่อยูบน
อินเทอรเน็ต เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของผูเรียนและผูสอน 2) อิเลิรนนิ่ง ชวยทําใหผูสอนสามารถตรวจสอบ
ความกาวหนาและพฤตกิรรมการเรียนของผูเรยีนไดอยางละเอียดและตลอดเวลา 3) อเิลรินนิง่ ชวยใหผูเรยีนสามารถ
ควบคมุการเรยีนดวยตนเองได 4) อเิลรินนิง่ ชวยใหผูเรยีนสามารถเรยีนรูไดตามจงัหวะของตน (Self-Paced Learning) 
5) อิเลิรนน่ิง ชวยทําใหเกิดปฎิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน 6) อิเลิรนน่ิง ทําใหเกิดรูปแบบการเรียนที่สามารถ
จัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนในวงกวางมากขึ้น และ 7) อิเลิรนนิ่ง ชวยลดชองวางระหวางการศึกษาในเมืองและ
ชนบท สรางความเทาเทยีมและกระจายโอกาสทางการศึกษา เพือ่สนบัสนนุนโยบายและการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและเครือขายสารสนเทศ เพื่อความสอดคลองและสนับสนุนการปฎิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
  ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนหนวยงานหนึ่งในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ที่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 030523101วงจรรวม 
ในภาคการเรียนที่ 2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) ในระดับปริญญาบัณฑิต ซึ่งเปนรายวิชาที่มุงเนน
ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเร่ืองของอุปกรณสารกึ่งตัวนํา กระบวนการสรางวงจรรวม ไอซีออปแอมปและ    
การนําไอซีออปแอมปไปใชงาน และจากการศึกษาผลการเรียนของนักศึกษาที่ทําการลงทะเบียนในรายวิชาวงจร    
รวมยอนหลังไป 2 ป (พ.ศ.2555-พ.ศ.2556) พบวา นกัศกึษาไดรบัผลการเรยีนในรายวชิานีเ้ปนเกรด C คดิเปนรอยละ 
70 รองมาคือผลการเรียน D+ จากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทั้งหมดดังแผนภูมิที่ 1

 

 
แผนภูมิที่ 1: ผลการเรียนนักศึกษารายวิชาวงจรรวม (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556)
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  จากการศึกษาขอมูลและวิเคราะหสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนการสอนจากคณาจารยในวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 15 ทาน พบวา  1) รายวิชาที่เหมาะสมในการนํามาออกแบบการเรียนการสอน         
บนเว็บไซตควรเปนรายวิชาประเภททฤษฎีโดยมีการนําเสนอสื่อประกอบเนื้อหาที่มีความหลากหลายเพ่ือใหผูเรียน
เกิดความเขาใจในเนื้อหามากขึ้น 2) นักศึกษาในปจจุบันมีความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สามารถนาํเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชงานควบคูกบัการเรียนการสอนในหองเรียนไดดวยตนเอง และ 3) คณาจารย
สวนใหญมีความคิดเห็นวาควรสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อเสริมสําหรับรายวิชาทฤษฎีเพื่อชวยสงเสริม            
การเรียนรูของผูเรียนและยังสามารถทบทวนเนื้อหาบทเรียนนอกสถานที่ได
  จากความเปนมาและความสําคญัของปญหาขางตน ผูวจิัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาผลการพัฒนาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้ง
ความพงึพอใจของผูเรียนตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนกิสรายวชิาวงจรรวมทีพ่ฒันาขึน้ เพ่ือนํามาใชเปนแนวทาง
ในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนทีส่อดคลองกบันักศึกษาและใชเปนแนวทางในการพฒันาบทเรยีนอเิล็กทรอนิกส
ในรายวิชาอื่นใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นตอไป

วัตถุประสงค
  1.  เพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.  เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูเรยีนตอการใชงานบทเรยีนอิเลก็ทรอนกิสรายวชิาวงจรรวมสาํหรับนกัศกึษา
ระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สมมติฐานของการวิจัย
  1.  บทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาขึ้น
สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3.  ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาขึ้นอยูใน
เกณฑระดับมาก

นิยามศัพทเฉพาะ
  1. เกณฑ 80/80 หมายถึง  เกณฑทีใ่ชในการหาประสทิธิภาพของบทเรยีนอิเล็กทรอนกิส โดยมีรายละเอยีดดงันี้
         80 ตัวแรก หมายถึง คาคะแนนเฉล่ียของนักศึกษาท้ังหมดที่ทํากิจกรรมและแบบฝกหัดระหวางเรียน
แตละบทเรียนไดถูกตองคิดเปนคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 80
   80 ตวัหลงั หมายถงึ คาคะแนนเฉลีย่ของนกัศึกษาท้ังหมดทีท่าํแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรยีน
ไดถูกตองคิดเปนคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 80
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  2. เกณฑการหาประสทิธิภาพ E1/E2 หมายถึง   เกณฑทีใ่ชในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนกิส 
ในบทความวิจัยฉบับนี้ไดกําหนดเกณฑที่ 80/80 โดยมีรายละเอียดดังนี้
   E1 หมายถึง คาคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาทั้งหมดที่ทํากิจกรรมและแบบฝกหัดระหวางเรียนแตละบท
เรียนไดถูกตองคิดเปนคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 80
   E2 หมายถึง คาคะแนนเฉล่ียของนักศึกษาท้ังหมดท่ีทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนได     
ถูกตองคิดเปนคะแนนไมตํ่ากวารอยละ 80
  3. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกของกลุมตัวอยางที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
รายวิชาวงจรรวมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและตอการใชงานบทเรียนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น

ขอบเขตการวิจัย
  1. กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิยั คอื กลุมผูเรียนทีเ่รียนดวยบทเรยีนอเิล็กทรอนิกสรายวชิาวงจรรวมสาํหรบั
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไดจากการสุมแบบแบงกลุม จากนักศึกษา      
ระดับปริญญาตรี ชัน้ปที่ 3 สาขาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนกิส วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทีศ่กึษารายวิชาวงจรรวม 
ทําการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 ตอนเรียน รวม 32 คน
  2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรตน คือ การเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวม
สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาบัณฑิต และ ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
  3. เน้ือหาในการวจิยั เปนเนือ้หารายวชิา 030523101 รายวิชาวงจรรวม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนกิส วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื 
จํานวน 11 บทเรียน
  4. ระยะเวลาท่ีใชในการวจิยั คอื ชวงเดือน มนีาคม 2558 ถงึ พฤษภาคม 2558 โดยใชบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส
รายวิชาวงจรรวม ผานเว็บไซต http://circuit.cit.kmutnb.ac.th เปนระยะเวลา 8 สัปดาห
  5. เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชงาน    
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น มีลักษณะเปนแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ

วิธีการวิจัย
  การวจิยัครัง้นีเ้ปนการวิจยัเชงิทดลอง (Research and Experiment) การดําเนนิการวจิยั แบงออกเปน  5 ระยะ 
ดังนี้
  ระยะที่ 1 จัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย มีดังนี้
  1.  บทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (e-Learning for Integrated Circuit) ใชในการนําเสนอเนื้อหาและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
กอนและหลังเรียนใหกับผูเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ภายในบทเรียนประกอบดวย 2 ระบบ คือ ระบบผูเรียน        
ที่ URL: http://circuit.kmutnb.ac.th และระบบผูสอนหรือผูดูแลระบบ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: หนาแรกบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาขึ้น

   1.1 ระบบผูเรียน เปนสวนในการแสดงเนือ้หาบทเรยีนและเคร่ืองมอืสําหรบัผูเรียน ประกอบดวย  3 เมนู 
คอื เมนหูลัก เมนเูขาสูบทเรียน และเมนรูะบบจดัการผูเรียน สาํหรบัในสวนของเนือ้หาบทเรยีนเปนการนาํเสนอเนือ้หา
ในรปูแบบเชิงเสน (Linear Progression) ซึง่เปนเนือ้หารายวชิา 030523101 วงจรรวม หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส  วทิยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
จาํนวน 11 บทเรียน ในการนาํเสนอเนือ้หาจะประกอบไปดวยส่ือมลัตมิเีดียทีห่ลากหลายผสมผสานกนั อาท ิขอความ เสียง 
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และการปฏสิมัพนัธระหวางผูเรยีนกับบทเรยีน ผูเรยีนกับผูสอน และผูเรยีนกับผูเรยีนดวยกัน 
ที่ URL: http://circuit.cit.kmutnb.ac.th/content/content.php  ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: หนาหลักเมนูเขาสูบทเรียน
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   1.2 ระบบผูสอนหรือผูดูแลระบบ เปนสวนของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนสําหรับบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น ที่ URL: http://circuit.cit.kmutnb.ac.th/system/teacher/index_t.php  ดังภาพที่ 3
  

  

  
 
  
  
  

  2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน เปนขอสอบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ
  3.  แบบสอบถามความพึงพอใจสาํหรับผูเรียนตอการใชงานบทเรยีนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมทีพ่ฒันาข้ึน 
มีลักษณะเปนขอคําถามเปน 5 ระดับ

 

  ระยะที ่2 นาํบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิสรายวชิาวงจรรวมสําหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติทีพ่ฒันา
ไปทดสอบกับผูใช (ชัยยงค  พรหมวงศ, 2520) มีขั้นตอนดังนี้
  1.  การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) โดยนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนเกง ปานกลาง และออน 
จํานวนกลุมละ 1 คน รวม 3 คน ทําการทดสอบคุณภาพเบื้องตนในการใชงานดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชา
วงจรรวมที่พัฒนาขึ้น
  2.  การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุม (1:10) โดยผูเรียน 12 คน แบงกลุมละ 4 คน รวม 3 กลุม ดงัน้ี นกัศึกษา
ที่มีระดับผลการเรียนเกง 3 คน ปานกลาง 6 คน และออน 3 คน เพื่อทดสอบคุณภาพเบื้องตนดานการใชงานบทเรียน 
ความเขาใจเนื้อหาบทเรียน  แบบฝกหัด แบบทดสอบ บทเรียนอเิล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาขึ้น
  ระยะที ่3 นาํบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิสรายวชิาวงจรรวมสําหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติทีพ่ฒันา
ไปใชงาน
  นาํบทเรยีนทีพ่ฒันาขึน้โดยใชงานกบักลุมตวัอยางทีเ่ปนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปที ่3 สาขาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ศึกษารายวิชาวงจรรวม ทําการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 
ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 ตอนเรียน รวม 32 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

ภาพที่ 3: หนาหลักเมนูเขาสูบทเรียน
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  ระยะท่ี 4 ดําเนินการเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
รายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาขึ้น
  เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับผูเรียนตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชา       
วงจรรวมท่ีพฒันาขึน้ มลีกัษณะเปนขอคาํถามเปน 5 ระดับ ผูวจิยัไดดาํเนนิการเกบ็ขอมูลกบันกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ชั้นปที่ 3 สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนนักศึกษากลุมเดียวกันกับกลุมตัวอยางในระยะที่ 3 
  ระยะที่ 5 วิเคราะหผลและสรุปผล
  เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส E1/E2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ         
หลังเรียน คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะหระดับคะแนนเฉล่ียสําหรับแบบประเมิน
ความพึงพอใจไดใชเกณฑกําหนดชวงคะแนนเฉลี่ยไวเพื่อสะดวกในการแปลความหมาย

ตารางที่ 1
เกณฑการกําหนดชวงคะแนนเฉลี่ย และแปลความหมาย (ประคอง  กรรณสูต, 2538)

ผลการวิจัย
  ตอนท่ี 1 ผลการทดลองใชบทเรียนอเิลก็ทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสําหรบันกัศกึษาระดบัปริญญาบัณฑติ
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  การศึกษาผลของการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต      
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยไดนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับ
กลุมตัวอยาง คอื นกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี ชัน้ปที ่3 สาขาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 030523101 วงจรรวม ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 32 คน นําเสนอ       
ผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
  1. ผลการหาประสทิธภิาพของบทเรียนอิเลก็ทรอนิกสรายวชิาวงจรรวมสําหรับนกัศกึษาระดับปริญญาบณัฑติ
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้นตามสมมติฐานขอที่ 1
        การหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาขึ้น ผูวิจัยไดทําบทเรียน             
ที่พัฒนาข้ึนไปทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามกับนักศึกษาโดยวัดการเรียนรู จากนักศึกษาท้ังหมดในการทํา               
แบบฝกหดัและกิจกรรมระหวางบทเรยีนโดยคิดเปนคะแนนเฉล่ียในการหาคา E1 และวัดจากการทาํแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ

  
4.50 - 5.00 
3.50 - 4.49 
2.50 - 3.49 
1.50 - 2.49 
1.00 - 1.49 
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ทางการเรียนหลังเรียนโดยคิดเปนคะแนนเฉลี่ยในการหาคา E2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ 80/80 
ที่กําหนดขึ้น ผลปรากฎดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2)

   จากตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑติทีพ่ฒันาข้ึนไดประสิทธภิาพ E1/E2 เทากบั 79.01/77.88 ซึง่ไดตามเกณฑประสิทธภิาพท่ีกาํหนด
ไวคอื 80/80 แสดงวา บทเรยีนอิเลก็ทรอนกิสรายวิชาวงจรรวมนีม้ปีระสทิธภิาพสามารถนาํไปใชในการเรียนการสอนได

  2.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามสมมติฐานขอที่ 2
          การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักศึกษาหลังจากศึกษาเน้ือหาบทเรียนและทําแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาขึ้น สรุปผลการวิเคราะหคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนผลปรากฏดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3
ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน

 

   S.D.  
 (E1) 25 19.75 1.21 79.01 

  (E2) 25 19.47 2.41 77.88 
 

 
 n  S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการทดลอง               32             25            9.13                2.73 
21.71 .00** 

 
 

  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน พบวา กลุมตัวอยางท่ีเรียนดวย          
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาข้ึน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน      
เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา นักศึกษามีคาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทาง       
การเรียนหลังเรียน (X = 19.47, S.D. = 2.41) สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (X = 9.13, 
S.D. = 2.73)  แสดงใหเหน็วา การเรียนดวยบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมทีพ่ฒันาข้ึนสามารถทาํใหผูเรยีน
มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน เน่ืองจากบทเรยีนอเิล็กทรอนกิสทีพั่ฒนาข้ึนมีการนําเสนอส่ือมลัติมเีดยีทีห่ลากหลาย
ผสมผสานกัน อาทิ ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โจทยตัวอยาง เสียง ไฟลวิดีโอ มาใชในการออกแบบและ     
พัฒนาเปนผลใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาบทเรียนไดงายข้ึนโดยผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนดวยตนเองไดตาม          
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ความตองการ อีกทั้งการนําเสนอเนื้อหาภายในบทเรียนผูเรียนและผูสอนมีสวนรวมในการปฎิสัมพันธระหวางกัน 

  ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความพงึพอใจตอการใชงานบทเรียนอิเลก็ทรอนกิสรายวิชาวงจรรวมสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  ผลการประเมินเพื่อหาคาความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมท่ี
พัฒนาขึ้น จาํนวน 32 คน ภายใตกรอบการพิจารณา 3 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานการออกแบบ และดานการเรียน     
การสอน ผลปรากฏดังนี้

ตารางที่ 4
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้น (องคประกอบรวม 3 ดาน)

 
  

  S.D. 
1.   4.65 0.53  
2.   4.67 0.53  
3.   4.63 0.50  

   4.65 0.52  

  จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาข้ึน        
ในภาพรวมภายใตกรอบการพิจารณา 3 ดาน อยูในระดับมากทีส่ดุ (X =  4.65, S.D. = 0.52) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมดานการออกแบบมีความพึงพอใจมากที่สุด (X = 4.67, S.D. = 0.53) รองมา ไดแก 
ภาพรวมดานเนื้อหา มีความพึงพอใจมากที่สุด (X = 4.65, S.D. = 0.53) และภาพรวมดานการเรียนการสอนมี        
ความพึงพอใจมากที่สุด (X = 4.63, S.D. = 0.50) ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
  ผลการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อพัฒนา               
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อภิปรายผลได ดังนี้
  1.  ผลการหาประสิทธภิาพของบทเรยีนอิเลก็ทรอนกิสรายวชิาวงจรรวมสําหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ
ที่พัฒนาขึ้นไดประสิทธิภาพ E1/E2  เทากับ 79.01/77.88 ซึ่งไดตามเกณฑประสิทธิภาพที่กําหนดไว คือ 80/80        
แสดงวาบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิสรายวชิาวงจรรวมน้ีมปีระสทิธภิาพสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได ทัง้นีอ้าจเนือ่ง   
มาจากคา E1 เปนการคิดจากแบบฝกหัดและกิจกรรมระหวางเรียนในระหวางการเรียนการสอนซ่ึงเปนชวงที่ผูเรียน
มีความคงทนตอการจดจําเนื้อหาอีกท้ังเปนการวัดผลระหวางการนําเสนอเนื้อหาหรือวัดผลทันทีที่ศึกษาเน้ือหาจบ   
ในแตละเร่ือง ระดับคะแนนจึงมีคาสูงกวาคา E2 ซึง่เปนการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน โดยเกดิจากทีผู่เรียน
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ผานการศึกษาเนื้อหาบทเรียนมาเปนระยะหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริพร  ทรัพยสูงเนิน (2547) ที่ไดศึกษา
การสรางและการหาประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning เรื่อง “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา พบวาบทเรียน e-Learning ที่          
สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.43/83.33 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
  2.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน พบวา กลุมตัวอยางที่เรียนดวย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาข้ึน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน     
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประเด็นท่ีนาจะทําใหเกิดผลดังกลาว  มีดังน้ี 1) นําหลักการออกแบบ                   
การเรยีนการสอนบนเวบ็มาใชในการออกแบบบทเรยีน เพือ่ใหเกดิการเรียนรูทีส่งผลตอการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน    
โดยใชสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลายรวมทั้งมีเคร่ืองมือสําหรับสนับสนุนในการเรียนการสอนบนเว็บไซตเพื่อใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเองตลอดเวลาซึง่สอดคลองกบังานวิจยัของธนทั   อาจสีนาค (2548) ทีพ่บวา การนาํบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบ e-Learning บนเครือขายอินเทอรเน็ตมาใชในการเรียนการสอนทําใหผูเรียนที่เรียน          
ดวยบทเรียนที่พัฒนา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนดวยวิธีการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       
ที่ระดับ .05 และ 2) มีการจัดส่ือการเรียนการสอนบนเว็บไซตที่หลากหลาย อาทิ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน        
แบบฝกหัด แบบทดสอบ ใบงาน เปนตน เปนการกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรูและแกปญหาไดอยางอิสระไดทุกที่
และทุกเวลาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชน
  3.  ความพึงพอใจตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาข้ึนในระดับมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก      
บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิสทีพ่ฒันาขึน้สอดคลองกบัเกณฑการเลือกใชบทเรยีนบนเวบ็ไซตในคูมอื Multimedia and Internet 
Training Awards อางถึงใน มนตชัย   เทียนทอง (2548) ที่กลาวไววา การพิจารณาเลือกใชบทเรียนบนเว็บไซต 
ประกอบดวยขอกําหนดตางๆ จํานวน 10 ขอ คือ ปริมาณเนื้อหา การออกแบบการเรียนการสอนที่ดี มีการปฏิสัมพันธ
กบัผูเรียน มกีารสืบทองขอมูล สวนการนาํเขาสูบทเรียนมลีกัษณะนาสนใจ มกีารใชสือ่การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
มีระบบการประเมินผลท่ีดีและมีประสิทธิภาพ บทเรียนมีความสวยงาม มีระบบการเก็บบันทึก มีมัลติมีเดีย                   
คอยสนบัสนนุบทเรยีน เหลานีอ้าจเปนเหตผุลหนึง่ทีท่าํใหผูเรยีนเกดิความพงึพอใจตอการใชงานบทเรียนอเิลก็ทรอนกิส
ที่พัฒนาขึ้น

สรุป
  ผลของการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเพ่ือพัฒนา      
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ผูวจิยัไดนาํบทเรียนอเิลก็ทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใชกบักลุมตวัอยาง 
คอื นกัศกึษาระดับปรญิญาตรี ชัน้ปที ่3 สาขาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส วทิยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ทีล่งทะเบยีน
เรียนรายวิชา 030523101 วงจรรวม ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 32 คน สรุปผลไดดังนี้
  1.  ผลการหาประสทิธภิาพของบทเรยีนอิเลก็ทรอนกิสรายวชิาวงจรรวมสําหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ
ที่พัฒนาข้ึนไดประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 79.01/77.88 ซึ่งไดตามเกณฑประสิทธิภาพท่ีกําหนดไว คือ 80/80          
แสดงวาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมนี้มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 
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  2.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน พบวา กลุมตัวอยางที่เรียนดวย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสรายวิชาวงจรรวมที่พัฒนาข้ึน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน    
อยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเหน็วา การเรียนดวยบทเรียนอเิล็กทรอนกิสรายวชิาวงจรรวมทีพ่ฒันา
ขึ้นสามารถทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
  3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชงานบทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้นในภาพรวม       
ภายใตกรอบการพิจารณา 3 ดาน อยูในระดับมากที่สุด ประกอบดวยการพิจารณาในดานการออกแบบ ดานเนื้อหา 
และดานการเรียนการสอน
  สําหรับขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป ควรดําเนินการดังนี้
  ผลการวจิยัในครัง้นีเ้ปนการนาํเสนอผลการพฒันาบทเรยีนอเิล็กทรอนกิสรายวชิาวงจรรวมสาํหรับนกัศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีการนําเสนอแยกตามวัตถุประสงคที่กําหนด ดังน้ัน           
เพ่ือใหบทเรยีนอิเล็กทรอนกิสทีพ่ฒันาขึน้มีประสทิธิภาพทีส่งูข้ึน 1) ผูสอนควรช้ีแจงและช้ีแนะถงึประโยชนทีจ่ะไดรบั  
จากการรวมทํากิจกรรมที่กําหนดให และ 2) เน่ืองจากรายวิชาที่นําเสนอในเน้ือหาบทเรียนมีลักษณะเปนรายวิชา    
เชงิทฤษฎแีละเนือ้หาภายในคอนขางยากตอการทาํความเขาใจไดในทันท ีดงันัน้ ผูสอนควรเพิม่เน้ือหาใหมกีารโตตอบ
กับผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเห็นมุมมองที่มากขึ้นและลดการเกิดจินตนาการใหนอยที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
  งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ภายใตทุนอุดหนุนเพ่ือพัฒนาและสรางส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับ e-Learning ประจําปงบประมาณ 
2558 ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ และคณาจารยในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือที่ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามและประเมินเครื่องมือสําหรับงานวิจัย        
ในครั้งนี้
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  การวิจยัคร้ังน้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือศึกษาความสมัพันธระหวางชุดตัวแปรจิตพอเพียงและชดุตัวแปรพฤตกิรรม
การบริโภคดวยปญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม               
จาํนวน  812  คน  ไดมาจากการสุมแบบแบงช้ัน ใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมือในการรวบรวมขอมูล  การวเิคราะหขอมูล
ใชการวเิคราะหความสัมพนัธคาโนนคิอล ผลการวจิยัทีส่าํคญั พบวา ชดุตวัแปรจติพอเพยีงและชดุตวัแปรพฤตกิรรม
การบริโภคดวยปญญาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมี                   
คาความสมัพนัธคาโนนคิอล เทากบั 0.623  อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สาํหรบัคาไอเกนหรือ  คากาํลงัสอง
ของความสัมพันธคาโนนิคอล พบวา มีคาเทากับ 0.388 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิคาโนนิคอล                  
แบบคะแนนมาตรฐาน พบวา ตัวแปรการมีภูมิคุมกันตนมีความสําคัญในการอธิบายตัวแปรจิตพอเพียงมากท่ีสุด 
ขณะทีต่วัแปรพฤตกิรรมการบรโิภคสือ่ดวยปญญามคีวามสําคญัในการอธิบายตวัแปรพฤตกิรรมบรโิภคดวยปญญา
มากที่สุด
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Abstract
  This research focused to investigate the correlation between psychological sufficiency and          
intellectual consumption behavior of grade 6 students. The subjects were 812 grade 6 students in Muaeng 
district, Chiang Mai. The stratified random sampling was used to select the subjects. Questionnaires were 
used to collectdata. Using the canonical correlation analysis to analyze the data. The results showed that 
the canonical correlation between psychological sufficiency and intellectual consumption behavior                
of grade 6 students, Muaeng district, Chiang Mai province was at 0.623 with the statistically significant 
difference at .01. The square correlation of the canonical correlation values was at 0.388.  Additionally, 
the canonical correlation as the standard scores found that the variable of psychological immunity had 
the significance in explaining psychological sufficiency the most whilst the variables of intellectual media 
consumption behavior had the importance in describing the intellectual consumption behavior the most.

Keywords
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บทนํา
  ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลตอการพัฒนาประเทศที่ไมสมดุล  ไมยั่งยืน  และออนไหวตอ
ผลกระทบจากความผันผวนของปจจยัภายนอกท่ีเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ อนัเปนผลมาจากกระแสของโลกาภวิตัน    
ซึง่การเปลีย่นแปลงนีเ้ปนปญหาอยางมากในสงัคมไทย ทัง้การเปล่ียนแปลงทางดานวทิยาการดานวตัถ ุ ดานความเชือ่
และคานิยม  เชน การใชทรัพยากรธรรมชาติที่ฟุมเฟอย การทําลายสภาพแวดลอม การบริโภคเกินความจําเปน         
การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อโนมนาวใจผูบริโภค ตลอดจนคานิยมเสพการบริโภคโดยไมคํานึงถึงความจําเปน จากภาวะ
ดังกลาวเมื่อผนวกกับลักษณะนิสัยของคนไทยปจจุบันท่ีชอบความมีหนามีตา ชอบแขงฐานะและนิยมใชของหรู     
ราคาแพงเพือ่ใหไดรบัการยอมรับจากบุคคลอืน่ในสงัคม เปนตน (พระธรรมปฎก, 2540, 13-15) จงึสงผลใหเกิดปญหา
ในสังคมไทยรุนแรงมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเกี่ยวกับการบริโภคโดยขาดการพิจารณาอยางรอบคอบ     
ตามกระแสสงัคมบรโิภคนยิม ซึง่ถอืวาเปนสาเหตุสาํคัญทีท่าํใหเกดิปญหาการพฒันาทีไ่มยัง่ยนื (พระธรรมปฎก, 2543) 
นอกจากนีย้งัพบวาดวยวทิยาการทีพ่ฒันาอยางกาวกระโดดโดยขาดการเตรียมความพรอมของบคุคลยังเปนเหตุสาํคัญ
ที่ทําใหคนจํานวนไมนอยที่ตองตกเปนเหย่ืออยางไมรูตัว ไมวาจะเปนภัยบนอินเทอรเน็ต (ธีรารัตน รัตนวิสุทธิ์อมร, 
2551, 5-12) หรือภัยจากการโฆษณาแฝงที่ปรากฏในรายการโทรทัศน  (อาภาพร อุดมพืช, 2553, 82-90) เปนตน
  ดังนั้น   เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันไมใหปญหานั้นรุนแรงมากยิ่งข้ึน จึงมีความสําคัญและจําเปนในการ  
เสริมสรางใหเด็กและเยาวชนไทยหันมาบริโภคดวยปญญา โดยเฉพาะเด็กในชวงอายุตั้งแต 10–15 ป ทั้งนี้เนื่องจาก         
เปนชวงอายุที่เด็กสามารถพัฒนาสิ่งที่ดี ที่ถูกตองตามความคาดหวังและการยอมรับของสังคมไดดวยตนเอง 
(Kohlberg, 1973) นอกจากนี้ตามแนวคิดของเพียเจท (Piaget, 1932) ก็เห็นสอดคลองกันวา เด็กตั้งแตอายุ 11 ป
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ขึน้ไป จนถงึวัยผูใหญ เปนชวงทีเ่ด็กสามารถคดิเชงินามธรรม  กลาวคอื เด็กจะสามารถจินตนาการเง่ือนไขของปญหา
ในอดีต  ปจจุบันและอนาคต  โดยพัฒนาสมมติฐานอยางสมเหตุสมผลเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นได ซึ่งหมายถึงวา
เด็กในระยะนี้จะมีความสามารถคิดหาเหตุผลเหมือนผูใหญนั่นเอง (วีระ บุณยะกาญจน, 2552)  
  จากการศกึษายังไมพบคําตอบท่ีชีช้ดัวาการเสรมิสรางใหเด็กมีพฤติกรรมบรโิภคดวยปญญาหรือดําเนินชีวติ
แบบพอเพยีงตองใหความสําคัญในเร่ืองใด อยางไรก็ตามพบวาการท่ีเด็กจะมีพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับความพอเพยีง
พอประมาณน้ัน มีสาเหตุหลักท่ีสําคัญมาจากการท่ีเด็กมีจิตลักษณะแบบพอเพียง ซึ่งจิตลักษณะดังกลาวนักวิจัย      
ในสาขาจติพฤตกิรรมศาสตรนาํโดย ดวงเดอืน พนัธมุนาวนิ  เรยีกช่ือวา“จติพอเพียง” ซึง่เปนตวัแปรทีส่รางข้ึนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ประกอบดวย ความมีเหตุมีผลการมีภูมิคุมกันตน 
และการรับรูคุณความดี  (ดวงเดือน พันธุมนาวนิ, 2551)              
  ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางจิตพอเพียงและพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญใน          
การวางแผนและสงเสรมิใหเดก็นกัเรียนมีพฤตกิรรมการบรโิภคดวยปญญาอนัจะนาํไปสูการดาํเนินชวีติอยางมีคณุภาพตอไป

วัตถุประสงค
  การวิจยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางชดุตัวแปรจิตพอเพียงและชุดตัวแปรพฤติกรรม
การบริโภคดวยปญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีสุมมาจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่กําลังเรียนในปการศึกษา 
2557ของโรงเรยีนในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหมดวยวธิกีารสุมแบบแบงช้ัน จาํนวน 812 คนจากโรงเรียน 32 แหง
จําแนกเปน นักเรียนในสังกัดโรงเรียนของรัฐ 19 แหง จํานวน 409 คน  และนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเอกชน           
ประเภทสามัญจากโรงเรียน 13 แหง จํานวน 403 คน 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 8 ตอน ตอนที่ 1 เปน
แบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2-8 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ไดแก พฤติกรรมการบริโภคอาหารดวยปญญา พฤติกรรมการบริโภคสิ่งของและเคร่ืองใชดวยปญญา พฤติกรรม     
การบรโิภคทรพัยากรและส่ิงแวดลอมดวยปญญา พฤติกรรมการบริโภคส่ือดวยปญญา ความมเีหตุมผีล  การมีภมูคิุมกันตน 
และการรับรูคุณความดี โดยแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ มีคาอํานาจจําแนกจากการหาคาสัมประสิทธิ์               
สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ระหวาง 0.21 - 0.72 และมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม         
ทั้งฉบับระหวาง 0.71 - 0.87
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  การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหความสัมพันธคาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) เพื่อ       
ตรวจสอบความสัมพันธระหวางชุดตัวแปรจิตพอเพียงและชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญาของนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ผลการวิจัย
  จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางชุดตัวแปรจิตพอเพียง และชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริโภค                
ดวยปญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมปรากฏผล ดังนี้

ตารางที่ 1 
คาความสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรจิตพอเพียงกับชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา

  
  จากตารางที่ 1 พบวา คาความสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรจิตพอเพียง ประกอบดวย ความมีเหตุ
มีผล การมีภูมิคุมกันตน และการรับรูคุณความดี กับชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา ประกอบดวย 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารดวยปญญา พฤตกิรรมการบรโิภคส่ิงของและเคร่ืองใชดวยปญญา พฤตกิรรมการบริโภค
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมดวยปญญา และพฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญา มีคาความสัมพันธคาโนนิคอล ที่มี
นยัสําคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .01 จาํนวน 2 ฟงกชนั อยางไรกต็ามเมือ่พจิารณาในฟงกชนัที ่2 แมจะมีนยัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 แตกพ็บวา มคีาความแปรปรวนรวมกนัระหวางชดุตวัแปรจิตพอเพียงกบัชุดตวัแปรพฤตกิรรมการบรโิภค
ดวยปญญาเทากับ 0.033 แสดงวาชุดตัวแปรจิตพอเพียงอธิบายรวมกันกับชุดพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา         
ไดเพียงรอยละ 3.30  ซึ่งไมถึง รอยละ10 ตามเกณฑที่ยอมรับได จึงถือวาอธิบายคาความรวมกันต่ําเกินไป                   
(ดษุฎี โยเหลา, 2541, 77) สวนฟงกชนัที ่3 มคีวามสมัพันธอยางไมมนียัสําคัญทางสถติ ิดงัน้ันในงานวจิยัน้ีจงึนําเสนอ
เฉพาะฟงกชันที่ 1 ซึ่งเปนฟงกชันที่มีความสัมพันธกันสูงสุด

Root No. 
Canonical 
correlation 

(RC) 

Square 
correlation 

(RC
2) 

Wilks’lamda 
( ) 

df p-value 

1 0.623 0.388 0.590 12 0.000 
2 0.181 0.033 0.965 6 0.000 
3 0.041 0.002 0.998 2 0.504 
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ตารางที่ 2
ผลการวิเคราะหความสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรจิตพอเพียงและชุดตัวแปรพฤติกรรมการบรโิภคดวยปญญา    

  จากตารางที่ 2 พบวา คาความสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรจิตพอเพียงกับชุดตัวแปรพฤติกรรม
การบริโภคดวยปญญา มีคาเทากับ 0.623 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ชุดตัวแปรจิตพอเพียง      
กบัชดุตวัแปรพฤตกิรรมการบริโภคดวยปญญามคีวามสมัพนัธกนัในระดบัคอนขางสูง และเมือ่พิจารณาคาไอเกนหรือ
คากําลังสองของความสัมพันธคาโนนคิอลพบวา มคีาเทากับ 0.388 แสดงวาชุดตวัแปรจิตพอเพียงมคีวามแปรปรวน
รวมกนักับชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา รอยละ 38.80 หรือชุดตัวแปรจิตพอเพียงมอีทิธิพลตอชุดตัวแปร
พฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา รอยละ 38.80
  เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลแบบคะแนนมาตรฐาน พบวา ในชุดตัวแปรจิตพอเพียงตัวแปร        
การมีภมูิคุมกันตนมีความสําคัญในการอธิบายตัวแปรจิตพอเพียงมากที่สุด รองลงมาคือ ตัวแปรการรับรูคุณความดี
และความมเีหตมุผีล ตามลาํดบั สวนในชดุตวัแปรพฤตกิรรมการบริโภคดวยปญญาพบวา ตวัแปรพฤตกิรรมการบริโภคสือ่
ดวยปญญามีความสําคัญในการอธิบายตัวแปรพฤติกรรมบริโภคดวยปญญามากที่สุด รองลงมาคือ พฤติกรรมการ
บริโภคทรัพยากรและสิ่งแวดลอมดวยปญญา พฤติกรรมการบริโภคอาหารดวยปญญา และพฤติกรรมการบริโภค
สิ่งของและเครื่องใชดวยปญญา ตามลําดับ 
  เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์โครงสรางตามเกณฑการกําหนดคาสัมประสิทธ์ิโครงสรางที่มีคามากพอที่จะ
ตีความได กลาวคือ มากกวาหรือเทากับ 0.30 (ดุษฎี โยเหลา, 2541, 81) พบวา ตัวแปรจิตพอเพียงสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรการมีภูมิคุมกันตนไดมากที่สุด รองลงมา คือ ตัวแปรการรับรูคุณความดี สวนตัวแปร
พฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา พบวา สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคสื่อดวย

  
 

  

 
( ) 

1.  -0.272 -0.775 
2.  0.021 -0.709 
3.  -0.360 -0.857 
4.  -0.546 -0.908 

 
( ) 

1.  0.205 -0.141 
2.   -0.722 -0.924 
3.  -0.420 -0.862 

 (Square correlation: RC
2)  = 0.388 

 (Canonical correlation: RC)  = 0.623 
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ปญญาไดมากที่สุด รองลงมา คือ ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรและสิ่งแวดลอมดวยปญญา พฤติกรรม    
การบริโภคอาหารดวยปญญาและพฤติกรรมการบริโภคสิ่งของและเครื่องใชดวยปญญา ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการทดสอบชี้ใหเห็นไดวาจิตพอเพียงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา นั่นคือ       
การท่ีนกัเรียนมีจติลักษณะแบบพอเพยีงในระดบัสูงมากเทาใดก็จะย่ิงมีพฤติกรรมการบรโิภคดวยปญญาเพ่ิมมากข้ึน
เทาน้ัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการมีจิตลักษณะแบบพอเพียง ซึ่งเปนจิตลักษณะท่ีกอปรไปดวย 1) จิตลักษณะ               
แหงความพอประมาณ คือ มีความรูจักพอ รูวาอะไรเหมาะหรือพอควร 2) จิตลักษณะแหงความมีเหตุผล คือ                
เปนจิตลักษณะท่ีเคารพในเหตุผลความเปนจริงตามหลักวิทยาศาสตรและกติกาสังคม 3) จิตลักษณะแหงความมี
คุณธรรม จริยธรรม คือ มีความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน อดกลั้นอดออม และประหยัด และ 
4) จิตลักษณะท่ีมีภูมิคุมกันตนเอง คือ เปนจิตลักษณะท่ีตั้งมั่นอยูในความไมประมาทไมเสี่ยง แตมีความรอบคอบ 
ระมัดระวัง (เย็นใจ เลาหวณิช, 2552, 5) ทําใหนักเรียนมีการคิดวิเคราะหและไตรตรอง กอนท่ีจะตัดสินใจกระทํา         
สิ่งตางๆ ดังน้ันจึงสามารถเลือกซื้อและ/หรือเลือกใชสิ่งตางๆ อาทิ อาหาร สิ่งของและเครื่องใช ทรัพยากรและ                
สิ่งแวดลอมและส่ือ ดวยความเขาใจในคุณคาและประโยชนที่แทจริง ไมทําใหตนเอง ผูอื่นและธรรมชาติสิ่งแวดลอม
เดือดรอนหรือเสียหาย หรือเรียกไดวามีพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญานั่นเอง
  นอกจากนีก้ารท่ีบคุคลมจีติพอเพยีงแลวทาํใหมพีฤติกรรมทีเ่กีย่วของกับความพอเพียงพอประมาณนัน้ พบวา 
สอดคลองกับงานวิจัยหลายชิ้นท่ีใหขอสรุปท่ีตรงกันวาจิตพอเพียงเปนปจจัยเชิงสาเหตุที่สําคัญของพฤติกรรมท่ี
เกี่ยวของกับความพอเพียงพอประมาณของบุคคล อาทิ พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (นิภาพร โชติสุดเสนห,
2545) พฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมการออมเงิน พฤติกรรมการใชเทคโนโลยี            
อยางเหมาะสม และพฤติกรรมสนับสนุนใหผูอืน่ปฏิบตัติามหลักเศรษฐกจิพอเพียง (จติติพร   ไวโรจนวทิยาการ,2551) 
พฤติกรรมการอนรุกัษสิง่แวดลอม (วรีวรรณ วงศปนเพ็ชร  และ  ชลิดา วสวุตั, 2553) พฤตกิรรมรบัผดิชอบ ซึง่ประกอบ
ดวยพฤติกรรมยอย 2 ดาน ไดแก พฤติกรรมพัฒนาตนเองดานการเรียนและพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
และชุมชน (จีรพัฒน  ศิริรักษ, 2555) และพฤติกรรมการจัดการธุรกิจการทองเที่ยวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ดวงพร ออนหวาน, วีรวรรณ  วงศปนเพ็ชร,  พิศาพิมพ จันทรพรหม, สวิชญา ศุภอุดมฤกษ ตรีรัตน, 
และธนบดินทร วงษเมืองแกน, 2556) เปนตน
  ขณะทีเ่ม่ือพจิารณาในแตละองคประกอบของตวัแปรจิตพอเพยีง ไดแก ความมีเหตมุผีล การมภีมูคิุมกนัตน 
และการรับรูคุณความดี ก็พบผลที่สอดคลองกันวา แตละองคประกอบเปนปจจัยเชิงสาเหตุที่สําคัญของพฤติกรรมที่
เก่ียวของกับความพอเพียงพอประมาณของบุคคล อาทิ ความมีเหตุมีผล ซึ่งจากการศึกษาพบวาความมีเหตุมีผล        
มีความสําคัญอยางนอย 3 ประการ ไดแก 1) ทําใหไดใชขอมูลเพื่อการคิด แกปญหา ตัดสินใจ 2) ทําใหไดคิดอยาง
รอบคอบในการแกปญหาและตัดสินใจ และ 3) ทําใหไดใชปญญาในการแกปญหาและตัดสินใจ ความมีเหตุมีผล
เปนการคิดที่เปนนามธรรม ซึ่งอาจมีความละเอียดลึกซึ้งในระดับที่แตกตางกันออกไป การที่บุคคลคิดอยางมีเหตุผล
จึงตองใชปญญา อยางไรก็ตามแมบุคคลจะมีทุนทางปญญาไมเทาเทียมกัน แตการไดใชปญญาในการคิดแกไข
ปญหาบอยๆ ก็จะชวยใหปญญามีพัฒนาการขึ้นได การคิดอยางมีเหตุมีผลนอกจากจะทําใหสามารถแกปญหา      
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ตดัสนิใจไดอยางเหมาะสมมีประสทิธภิาพแลว ยงัชวยใหบคุคลไดใชปญญาและเกิดความงอกงามทางปญญาอกีดวย 
นอกจากนี้ยังพบวา  ความมีเหตุมีผลทําใหบุคคลคิดกอนทํา ใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดํารงชีวิตของตน การคิดอยางรอบคอบอยางมีเหตุมีผล ใชขอมูลที่ถูกตองครบถวนในการตัดสินใจจึงนาจะ
ทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิตและมีชีวิตอยูอยางสมดุล พอประมาณ และพอเพียง (โกศล มีคุณ,
2552, 2, 14) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ใหผลการวิจัยที่สอดคลองกันวาความมีเหตุมีผลหรือความสามารถ
ของบุคคลในการคิด การใชสติและปญญา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่นาปรารถนา ไดแก พฤติกรรมการใชและ
ขจัดโทรศัพทมือถือ-แบตเตอรี่ (อรพินทร ชูชม, วิลาสลักษณ ชัววัลลี, อัจฉรา สุขารมณ, พรรณี บุญประกอบ,               
มนัส บญุประกอบ  และทศันา  ทองภกัดี, 2550) พฤตกิรรมการรบัส่ืออนิเตอรเนต็อยางมีวจิารณญาณ (ปราณ ีจอยรอด, 
ลัดดาวัลย เกษมเนตร, และ ประทีป จินง่ี, 2553) และพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญาของนักเรียนมัธยมศึกษา         
ตอนปลาย (ลลิตภัทร เจริญรัฐ, 2555) เปนตน
  สาํหรบัองคประกอบดานการมภีมูคิุมกนัตนนัน้ จากการศกึษาพบวาการมภีมูคุมกนัตน   ถอืวาเปนการเตรยีม
บุคคลใหพรอมที่จะรับการโจมตีหรือการชักจูงโดยใหบุคคลน้ันถูกโจมตีหรือยั่วยุอยางออนๆ ในประเด็นที่กระทบ       
ตอความรูสึกนึกคิดและความเชื่อ เมื่อถูกโจมตีเชนนี้ บุคคลก็จะหาขอมูลหลักฐานมาลบลางการโจมตีนั้น   ทําใหมี
ความรูและทัศนคติที่เพิ่มขึ้นจนเกิดภูมิคุมกันที่เขมแข็งมากขึ้นตามไปดวย หลังจากนั้นถาบุคคลจะถูกโจมตีหนักขึ้น
ในเรื่องเดียวกันนี้ บุคคลก็จะสามารถโตตอบและปฏิเสธการชักจูงนั้นไดไมยาก หลักการนี้ก็เปรียบเสมือนการปลูกฝ
สรางภูมิตานทานเช้ือโรคนั่นเอง (McGurie, 1961 อางถึงใน ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2552, 2) ตามหลักปรัชญา           
ของเศรษฐกิจพอเพียง การมีภูมิคุมกันที่ดีในตน เปนลักษณะสําคัญหนึ่งของการมีความพอเพียง อันเปนสาเหตุของ
การปฏิบตัทิีท่าํใหเกดิความสมดุล และความสามารถในการปรับตวัใหเหมาะสมกับความเปล่ียนแปลงภายนอกและ
ภายในที่เกิดขึ้นได โดยบุคคลที่มีภูมิคุมกันมากจะมีความพรอมทางการรูคิด แรงจูงใจ และวุฒิภาวะทางอารมณสูง
พอท่ีจะจัดการสถานการณที่ยั่วยุหรือการถูกปลุกปนโจมตีจากบุคคลอ่ืนท่ีมุงสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด
หรือทัศนคติดวยจิตลักษณะที่แข็งแกรง และความสามารถในการเตรียมตนหลายดาน (งามตา วนินทานนท, 2552, 
6) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรภูมิคุมกันตนก็พบผลท่ีสอดคลองกันวา             
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมท่ีนาปรารถนาที่เกี่ยวกับความพอเพียงหลายประการ เชน พฤติกรรมรักนวลสงวนตัว     
(สิริมล ธีระประทีป, 2549) พฤติกรรมปองกันการคุกคามทางเพศ (อนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ, 2549) พฤติกรรม         
การคบเพื่อนอยางเหมาะสม (นิศากร สนามเขต, 2550) พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม (โทรศัพทมือถือ 
อนิเตอรเนต็) (จติตพิร ไวโรจนวทิยาการ,  2551) พฤติกรรมการรบัประทานอาหารทีถ่กูหลกัโภชนาการ (กฤตยตวิฒัน 
ฉัตรทอง, อรพินทร ชูชม, ฉันทนา ภาคบงกช และ สธญ ภูคง, 2554) การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง (อรพินทร ชูชม, สุภาพร ธนะชานันท และ ทัศนา ทองภักดี, 2554) และพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตอยาง
สรางสรรคและปลอดภัย (วันวิสา สรีระศาสตร, งามตา วนินทานนท, และนําชัย  ศุภฤกษชัยสกุล, 2555) เปนตน
  สวนองคประกอบดานการรับรูคุณความดีนั้น จากการศึกษาพบวาการรับรูคุณความดีเปนลักษณะทางจิต
ประการหน่ึงของบุคคลที่เปนการรับรูวาบุคคลอื่น ทําความดีอะไรใหแกตนเองบางและเราไดรับผลประโยชนจาก      
การทําความดีของเขาอะไรบาง เปนจิตลักษณะพื้นฐานของบุคคลที่เปนคนดี ในประเทศไทยการศึกษาดานการรับรู 
คณุความดทีีผู่อืน่ทาํใหบางครัง้จะใชชือ่ตวัแปรวา “ความกตญั”ู การรบัรูคณุความด ีเปนจติลกัษณะหน่ึงทีเ่กดิจาก
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การรับรูสิ่งที่ดีที่มีคุณคา ที่มีบุคคลหรือสภาพแวดลอมอ่ืนๆ กระทําใหแลวเกิดจิตสํานึก พรอมกระทําการตอบแทน 
เปนความรูสึกของการเขาใจความรูสึกของบุคคลอ่ืน เห็นอกเห็นใจ เปนจิตสํานึกของความรูสึกรับผิดชอบในการ  
กระทาํการตอบแทนตอการท่ีตนไดรบัสิง่ดีๆ  จากผูอืน่ จากสงัคม ชมุชน จากประเทศชาต ิหรอืจากโลกและสิง่แวดลอม
ทั้งปวง การรับรูคุณความดีเปนความรูสึกท่ีมีความสําคัญและมีคุณคาย่ิงตอสังคมมนุษยเพราะผูที่มีการรับรูคุณ    
ความดีจะกระทําแตพฤตกิรรมทางบวก โดยเร่ิมจากการรับรูเร่ืองตางๆ ทีเ่ขาใจชวีติในทางบวก มองโลกในแงด ีสงผลตอ
การมีสุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพอเพียง ไมหลงในวัตถุนิยม มีความเชื่อทางศาสนา มีความเอื้ออาทร
ตอสังคม มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น และมีความรูสึกในทางลบ เชน ความอิจฉาริษยา ความโกรธ ความเกลียดชัง 
ความมุงรายในระดับตํ่า นอกจากน้ียังพบวามีงานวิจัยหลายช้ินที่ใหผลสอดคลองกันวาการรับรูคุณความดีหรือ       
ความกตัญูเปนจิตลักษณะที่มีความสําคัญตอการมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตางๆ อาทิ พฤติกรรมรับผิดชอบ 
พฤติกรรมเอื้อสังคม พฤติกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (อุบล เลี้ยววาริณ, 2552, 2-5, 27) รวมถึง ความเชื่อ       
เรื่องกฎแหงกรรม ความมีคุณธรรมประจําใจ ความสนใจคุณธรรมจากสื่อ (ปทมา ปรัชญาเศรษฐ, 2548) เปนตน
  ดงัน้ัน  จงึมีความสมเหตสุมผลท่ีงานวิจยัคร้ังน้ีพบวา การมีจติลักษณะแบบพอเพยีงจะนําไปสูการมีพฤติกรรม
การบริโภคดวยปญญา ทั้งในสวนของการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารดวยปญญา กลาวคือ สามารถตัดสินใจที่จะ
เลือกซ้ือหรือรับประทานอาหารดวยความเขาใจในคุณคาและประโยชนที่แทจริง รูจักประมาณในการบริโภคและ
ละเวนหรือเลิกบริโภคสิ่งที่ทําลายสุขภาพ การมีพฤติกรรมการบริโภคสิ่งของและเคร่ืองใช ดวยปญญา กลาวคือ 
สามารถตดัสินใจท่ีจะเลือกซ้ือหรือเลือกใชสิง่ของและเครือ่งใชดวยความเขาใจในคณุคาและประโยชนทีแ่ทจริง คาํนึง
ถึงคุณภาพและประโยชนมากกวาการคํานึงถึงคําโฆษณาชักจูง ราคาและรูปลักษณภายนอก การมีพฤติกรรม            
การบริโภคทรัพยากรและส่ิงแวดลอมดวยปญญา กลาวคือ สามารถตัดสินใจท่ีจะเลือกใชทรัพยากรและส่ิงแวดลอม
ดวยความเขาใจในคุณคาและประโยชนที่แทจริง การรูจักใชใหถูกตองและไดผลคุมคา การชวยใหทรัพยากรและ     
สิง่แวดลอมมีการคงอยูหรือสูญเสียนอยท่ีสดุ และการมพีฤติกรรมการบรโิภคสือ่ดวยปญญา กลาวคือ สามารถตัดสินใจ
ที่จะเลือกรับและใชสื่อดวยความเขาใจในคุณคาและประโยชนที่แทจริง โดยเลือกรับและใชสื่อในทางสรางสรรค         
มีการเปดรับสื่อและขอมูลขาวสารที่หลากหลายและเปนประโยชนเพื่อขยายขอบเขตความรู และมีการเปดรับสื่อ   
อยางมสีตโิดยไมคลอยตามความเชือ่และคานยิมทีไ่มเหมาะสม รวมทัง้ไมทาํใหตนเองและผูอืน่เดอืดรอนหรือเสียหาย

สรุป
  จากการวิจัยครั้งน้ีพบวาจิตพอเพียงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญาของนักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม กลาวคือ การท่ีนักเรียนมีจิตพอเพียงสามารถ
นําไปสูการมีพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา ดังน้ันในการสงเสริมใหนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญา
ควรมุงเนนการพัฒนาใหนักเรียนมีจิตลักษณะแบบพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบไป
ดวย ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุมกันตน และการรับรูคุณความดี และควรมีความรวมมือจากหลาย ๆ ฝายไมวาจะ
เปนผูบรหิารสถานศกึษา/ครอูาจารย พอแม/ผูปกครอง และตัวของนกัเรียนเอง เพือ่ใหการพัฒนาเกดิประสทิธผิลและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด
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บทคัดยอ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) ศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมืองท่ีผานการพสิจูนสญัชาตขิองกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5  2) ศกึษาปจจัยท่ีสงผลตอปญหาและอุปสรรค
ในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผานการพิสูจนสัญชาติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5               
3) เพื่อศึกษาหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผานการพิสูจนสัญชาติของ  
กองบงัคบัการตรวจคนเขาเมอืง 5  การวิจยันีใ้ชวธิกีารแบบผสานวธิทีัง้เชงิคณุภาพและเชงิปริมาณ ระยะแรกเปนการวจิยั
เชิงคุณภาพโดยใชแบบบันทึกขอมูลภาคสนามและเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสนทนาแบบไมเปนทางการและ                     
ใชการสัมภาษณเจาหนาที่ในลักษณะเจาะลึก จากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองท่ีปฏิบัติงานดานการควบคุม          
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติมาแลวไมนอยกวา  3 ป จํานวน  14  คน  ระยะท่ีสอง
เปนการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรซ่ึงเปนเจาหนาที่ตรวจคน             
เขาเมอืงทีอ่ยูในกาํกับและควบคุมของกองบังคับการตรวจคนเขาเมอืง 5 ทีป่ฏิบตังิานในปงบประมาณ 2557  จาํนวน  
327 คน วเิคราะหขอมลูเชิงคณุภาพดวยวิธกีารพรรณนา  สวนการวจิยัเชิงปริมาณใชสถติเิชงิพรรณนาไดแก คาเฉลีย่ 
คาความถี่ คารอยละ  บรรยายขอมูลพื้นฐานของประชากรและใชการวิเคราะหการถดถอยโลจีสติคทวิ  วิเคราะห      
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ปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผาน
การพิสูจนสัญชาติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 
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ความสมัพนัธระหวางตวัแปรเพือ่พยากรณวาตวัแปรใดสงผลตอปญหาและเพ่ิมโอกาสในการเกดิปญหาและอุปสรรค
ในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผานการพิสูจนสัญชาติ  แลวนําผลการวิจัยที่ไดจากการวิจัย               
ทั้ง 2 แบบมาวิเคราะหสรุปบรรยายเชิงพรรณนา เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติ
  ผลการวิจยัพบวา 1) การควบคมุแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมืองท่ีผานการพิสจูนสญัชาติของกองบงัคบัการ   
ตรวจคนเขาเมอืง 5 มสีภาพปญหาและอุปสรรคในดานการไมปฏิบตัติามกฎหมายของนายจางและสถานประกอบการ      
ไมสามารถควบคุมการทุจริต  การไมสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางเหมาะสม  การไมสามารถผลักดันและ           
สงกลบัแรงงานและการไมสามารถควบคมุและตรวจสอบแรงงาน  (  =3.48,  3.47, 3.08,  3.01 และ 2.91 ตามลาํดบั)  
2) ปจจัยท่ีสงผลตอปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติ
ของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 ประกอบดวยการแสวงหาผลประโยชน (B = .504) ความไมสอดคลองในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ (B = .492) การบิดเบือนการจางงาน (B = .290)  และ 3) แนวทางที่เหมาะสมในการควบคุม
แรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมืองทีผ่านการพิสจูนสญัชาตขิองกองบงัคับการตรวจคนเขาเมือง 5 เจาหนาท่ีทีเ่ก่ียวของ
ตองใหความสําคัญตอการพัฒนานโยบายในการแกไขปญหาและตอการเพ่ิมบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับ         
การควบคุม และตรวจสอบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติ  มาตรการการลงโทษนายจาง
และสถานประกอบการทีไ่มปฏบิตัติามกฎหมาย การปฏบิตังิานของเจาหนาทีท่ีใ่ชอาํนาจหนาทีแ่สวงหาผลประโยชน 
การใชดุลยพินิจในการบังคับใชกฎหมายอยางเหมาะสมและเปนธรรมตลอดจนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
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Abstract  
  The objectives of this research were to 1) study the nature of problems and obstacles in the 
controlling post nationality verification migrant workers in Immigration Division 5, 2) to study factors           
affecting the problems and obstacles in the controlling post nationality verification migrant workers in    
Immigration Division 5, and 3) to find appropriate means in controlling migrant workers who passed       
nationality verification of Immigration Division 5. This research used a combination of research methods, 
was qualitative and quantitative. The first phase is Qualitative Research Techniques, the study data were 
collected through informal discussion and in-depth interview selecting from the immigration officers who 
dealt with controlling the migrant workers having passed nationality verification not less than three            
consecutive years for a total of 14 samples. The second phase is the Quantitative Research Techniques, 
use questionnaires to collect data from Immigration officers under the supervising and controlling of        
Immigration Division 5, who performed the duty in fiscal year 2557 for a total of 327 samples. The qualitative 
research analyzed by descriptive approach, quantitative research analyzed by descriptive statistics 
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consisting of mean, frequency and percentage, describing the respondents’ data on their personal    
backgrounds and using Binary Logistic Regression Analysis for analyzing relations between diverse 
variables so as to prophesy the variables that were prone to affect the problems and step up an                    
opportunity for causing the problems and obstacles in controlling the foreign migrant labor who passed 
the nationality verification. Results of the two types of the above-mentioned research were analyzed and 
concluded as descriptive report to find appropriateness in controlling the migrant workers passing the 
aforesaid nationality verification.
  Results of the research showed that 1) the controlling of migrant workers passing the nationality 
verification of Immigration Division 5 encountered the nature of the problems and obstacles in abstaining 
from observing the law of employers and workplaces, including inability to control corruption, inability to 
succeed in law enforcement, inability to push and repatriate the labor, and inability to control and monitor 
the labor ( =3.48, 3.47, 3.08, 3.01 and 2.91, respectively); 2) the factors affecting the problems and  obstacles 
in the controlling post nationality verification migrant workers in Immigration Division 5 included the benefit 
seeking (B = .504), inconsistency of putting the policy into practice (B = .492), and insinuation of the 
employment (B = .290); and 3) with regard to appropriate ways for controlling the migrant workers passing 
nationality verification of Immigration Division 5, the authority concerned had to prioritize the policy development 
in solving the problems and adding more legislation related to controlling and   monitoring the foreign migrant 
labor passing nationality verification, including the measures for punishing the employers and workplaces 
that violated the law, the performance of the officers using their authority to seek personal benefits, and 
using appropriate and fair judgment in law enforcement, inclusive of the application of information technology.  

Keywords
  Problems and Obstacles,   Controlling, Migrant Workers,   Nationality Verification 
บทนํา
  ความเปนโลกเดียวกันหรือกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ทําใหเกิดความเช่ือมโยงระหวางรัฐ                 
หรือประเทศ สรางปฏิสัมพันธทั้งทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและวัฒนธรรมระหวางประเทศ  ตลอดจนเกิด
การติดตอส่ือสาร การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและการคมนาคมขนสงท่ีสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น         
และเอื้อตอการเคลื่อนยายของคนและแรงงานไปทั่วโลกภายในเวลาอันรวดเร็ว  ประกอบกับการคิดคนและพัฒนา
ความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดสงผลตอการพัฒนาและผลิตนวัตกรรมใหมเพ่ือนําไปใชในการ      
อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจและการคาของ       
ประเทศนั้นๆ เพิ่มมากข้ึน  ประการสําคัญการพัฒนาดังกลาวไดกลายเปนปจจัยดึงดูดใหมีการอพยพยายถิ่น               
ของแรงงานจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศท่ีมีกําลังการผลิตมากกวา (องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยาย
ถิ่นฐานและศูนยวิจัยการยายถิ่นแหงเอเชีย, 2556)
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  การลักลอบหลบหนีเขาเมืองอยางผิดกฎหมายเกิดขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีมีอัตรา            
ความเจริญทางเศรษฐกิจสูง เชน อเมริกา  ออสเตรเลีย  ญี่ปุนและเกาหลีใตเปนตน ผูที่ลักลอบหลบหนีเขาเมือง       
สวนใหญมาจากประเทศกําลงัพฒันาหรอืดอยพัฒนา  ซึง่ปรากฏการณการหลบหนเีขาเมืองนีเ้ปนผลจากการพฒันา
ดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีเหลื่อมลํ้ากัน  โดยผูที่หลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายตางมีจุดประสงคเพื่อหลบหนีจาก      
ความยากจน  ความอดอยาก  ภัยพิบัติ  การถูกกดขี่ขมเหง  ตลอดจนปญหาความขัดแยงทางการเมืองและความ    
ไมสงบภายในประเทศ  ทําใหตองดิ้นรนและหาวิธีการตางๆ เพ่ือใหสามารถเดินทางออกจากประเทศของตน                  
ไปยังประเทศอ่ืนๆ ตอไป  ถงึแมจะตองหลบหนเีขาเมอืงอยางผดิกฎหมายก็ตาม  (ตรวจคนเขาเมืองจงัหวดัเชียงใหม, 
2556, 1-2)
  ประเทศไทยเปนอีกประเทศหน่ึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่มีระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ           
เพิม่ขึน้อยางตอเนือ่งรองจากสงิคโปร บรไูนและมาเลเซยี  จากสถติขิองสาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ  เปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยตอคนตอปของคนไทยต้ังแตป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 พบวาป             
พ.ศ. 2554 คนไทยมรีายไดเฉลีย่ตอคนเทากบั 123,935 บาท ตอมาป พ.ศ. 2555 ไดเพิม่ขึน้เปน 129,565 บาท และป 
พ.ศ. 2556 มรีายไดเฉลีย่เพิม่ขึน้เทากบั 131,579 บาท  (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต,ิ 
2557) ประกอบกับความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี การศึกษาวิจัย การพัฒนาและสรางนวัตกรรมใหมๆ          
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกจิของประเทศ  ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลในการพฒันาประเทศ
ซึ่งใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษยเปนอันดับแรก โดยสงเสริมและพัฒนา  สรางโอกาส
ดานการศึกษา  ทาํใหคนไทยมีระดับการศึกษาท่ีสงูข้ึน สงผลตอการสรางเจตคติและคานิยมในการทํางานของคนไทย
ใหเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ ไมนิยมทํางานประเภท 3D ไดแก  งานหนักหรืองานที่ตองใชแรงงานกาย (Difficult) 
งานสกปรก (Dirty) งานท่ีมคีวามเสีย่งอนัตราย (Dangerous) (สาโรจน  คมคาย, 2553, 1)  ผลของการพฒันาไดสงผล
ใหประเทศไทยเกดิการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ  โดยเฉพาะแรงงานในระดบัลางซ่ึงเปนแรงงานประเภท
ทีต่องใชกาํลงักายและไมจาํเปนตองใชทกัษะฝมอืในการทาํงานมาก  ตลอดจนทําใหนายจางและสถานประกอบการ
ทีป่ระสบปญหาขาดแคลนแรงงานคนไทย  และมคีวามจาํเปนทีต่องใชแรงงานเพือ่ใหสามารถดําเนนิกิจการตอไปได  
จึงหันไปใชแรงงานตางดาวเพื่อมาทดแทนแรงงานคนไทย  ประกอบกับแรงงานตางดาว  มีคาจางตํ่า ขยัน อดทน     
ไมเกี่ยงงานและนายจางไมจําเปนตองจัดสวัสดิการใหมากนัก  ทําใหนายจางสามารถลดตนทุนการผลิตได  
  การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของประเทศ มีการลงทุนและพัฒนาดานสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการขยาย
ตัวของธุรกิจ การคาและการลงทุน  ตลอดจนการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมการบริการ ทั้งการทองเท่ียวและ          
การโรงแรมลวนแตเปนการประกอบการที่ตองอาศัยแรงงานทั้งสิ้น ซึ่งนับวันจะหาแรงงานภายในประเทศไดยากขึ้น 
เพือ่เปนการแกไขปญหาท่ีเกดิขึน้จงึมคีวามจาํเปนตองใชแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีหลบซอนตัวและลกัลอบ
ทํางานอยูภายในประเทศอยูแลว  ใหสามารถทํางานเพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานที่เกิดข้ึน ปรากฏการณ                 
ดังกลาวไดดึงดูดใหแรงงานตางดาวจากประเทศเพ่ือนบานท่ีมีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทยพากันอพยพเขา           
มาหางานทําในประเทศไทยเปนจํานวนมาก  ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของไทยท่ีมีอาณาเขตติดตอกับ                  
3  ประเทศ ไดแก  พมา (2,401 กิโลเมตร)  ลาว  (1,810  กิโลเมตร) และกัมพูชา (798  กิโลเมตร)  รวมเปนระยะทาง
ประมาณ 5,009  กิโลเมตร ซึ่งพรมแดนที่ติดตอกันเปนปาทึบมีทิวเขาสลับซับซอน  มชีองทางผอนปรนอนุญาตให 
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เขาออกระหวางประเทศและชองทางธรรมชาติตลอดพรมแดนท่ีตดิตอกันอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งยากแกการสกัดกั้น
หรอืปองกนัไมใหแรงงานตางดาวลกัลอบเขามาในราชอาณาจกัรได (คลงัสมองวทิยาลัยปองกนัราชอาณาจกัร, 2555, 1)   
  กอนป พ.ศ. 2531  ประเทศไทยไมมปีรากฏการณการยายถิน่และการหล่ังไหลของแรงงานขามชาติหลบหนี
เขาเมอืงผดิกฎหมาย  ทาํใหไมมปีระสบการณและไมมมีาตรการเพือ่รับมือการยายถิน่ทีเ่กดิข้ึน จนกระทัง่ป พ.ศ. 2534
 ปญหาการยายถ่ินและหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายเริ่มทวีความรุนแรงมากข้ึน ทําใหรัฐบาลไทยใหความสนใจ      
และมนีโยบายผอนผันใหคนตางดาวหลบหนเีขาเมืองสามารถขอใบอนญุาตทาํงานในประเทศได  โดยใชชองทางของ
กฎหมายตามมาตราท่ี 17  ของพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522  ที่บัญญัติวา “ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง  
รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตใหคนตางดาวผูใดหรือจําพวกใดเขามาอยูในราชอาณาจักรภายใต
เงื่อนไขใดๆ  หรือจะยกเวนไมจําตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีใดๆ  ก็ได”  ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงออก
ประกาศผอนผันใหแกคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายใหสามารถอยูในประเทศไทยเปนการชั่วคราวได       
โดยไมตองปฏิบตัติามมาตรา 54  ของพระราชบญัญตัคินเขาเมือง  พ.ศ. 2522  คอื ผอนผันใหไมตองสงตวัคนตางดาว
ที่หลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายกลับออกไปยังประเทศของตนเอง  และผอนผันใหคนตางดาวที่ไมมีเอกสาร                     
การเดนิทางสามารถขออนญุาตทาํงานไดอยางถูกกฎหมายเปนการช่ัวคราวในประเทศไทยในระหวางการรอถูกสงกลับประเทศ  
แตการจดทะเบียนไดเริ่มขึ้นจริงในป  พ.ศ. 2539  โดยมีมติคณะรัฐมนตรีจัดทํากรอบการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ของคนตางดาวเหลาน้ีเปนรายป  แตในทางปฏิบัติการผอนผันอนุญาตช่ัวคราวนี้มีการขยายระยะเวลาการผอนผัน
ออกไปตลอดทุกป  เนื่องจากเหตุผลการขาดแคลนแรงงานระดับลางและแรงงานเหลานี้มีสวนสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการแขงขันของประเทศ  (องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน, 2554 , 77-78) 
  การบริหารจัดการแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองไดเปดใหมีการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว  การดําเนิน
พิสูจนสัญชาติใหกับแรงงานตางดาว  การออกใบอนุญาตทํางานและการรับการตรวจลงตราประเภท (Non –               
Immigrant L A) เพื่อใหสามารถอยูและทํางานในประเทศไดอยางถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมืองท่ีผานการพิสูจนสัญชาติประกอบไปดวยแรงงานตางดาวจากประเทศพมา ลาวและกัมพูชาซ่ึงลักลอบ         
เขามาในประเทศโดยไมไดผานชองทางและพิธีการตรวจคนเขาเมืองตามกฎหมายและลักลอบอยูในประเทศไทย        
ตอมารัฐบาลไทยไดเปดใหมีการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองและไดรวมมือกับรัฐบาลของประเทศ
พมา  ลาวและกัมพูชาใหมีการรับรองความเปนพลเมืองโดยไดออกเอกสารรับรองบุคคลและหนังสือเดินทางใหกับ
แรงงานตางดาวเหลาน้ัน เพ่ือใหสามารถอยูและทํางานประเทศไทยไดอยางถูกกฎหมาย กระบวนการดังกลาวนี้        
ไดเปนปจจัยดงึดูดใหมกีารหลบหนีเขาเมืองของแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานเพิม่มากขึน้ ทาํใหประเทศไทยตองรับ
ภาระทัง้ทางดานงบประมาณและการจัดสวัสดกิารสังคมใหกบัแรงงานตางดาวเหลานี ้ตลอดจนตองเตรยีมมาตรการ
ในการแกไขปญหาสังคมและอาชญากรรม ปญหาสิ่งแวดลอมที่จะเกิดผลกระทบข้ึนตามมา รวมทั้งหากแรงงาน
ตางดาวเหลาน้ีกระทําผิดกฎหมายอื่นๆ ที่เปนคดีอาญาก็จะยิ่งทําใหยุงยากตอการดําเนินการสืบสวนสอบสวนหา     
ขอเท็จจริงกลายเปนปญหาตอยอดไปไดอีกมากมาย ประการสําคัญที่สุดคือการรักษาภาพลักษณของประเทศ             
ในเร่ืองการคามนุษย การใชแรงงานเด็กซ่ึงอาจเปนเหตุใหประเทศไทยถูกกีดกันทางการคาในอนาคตได                   
(กฤตยา  อาชวนิจกุล และ กุลภา  วจนสาระ, 2552, 17-18) 
  จากสถิติป พ.ศ. 2551 – 2555 เปนชวงเวลาที่รัฐบาลเปดใหมีการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวหลบหนีเขา
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เมืองและการพิสูจนสัญชาติขึ้น เพื่อแกไขปญหาการลักลอบหลบหนีเขาเมืองและจัดการแรงงานที่หลบหนีเขาเมือง
ใหอยูในระบบ พบวาทั่วประเทศมีแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองมาขึ้นทะเบียนจํานวนถึง 4,317,798 คน และมี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากยังคงมีการลักลอบหลบหนีเขาเมืองอยูอยางตอเนื่อง (กรมการจัดหางาน  สํานักงาน
บริหารแรงงานตางดาว, 2556) ขณะเดียวกันรัฐบาลยังไมมีมาตรการ วิธีการตลอดจนแนวทางในการจัดการ                
เพื่อควบคุมที่ชัดเจนใหกับหนวยงานของรัฐ  รวมถึงเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดครอบคลุมกับปญหาท่ีเกิดข้ึน  จึงยังคงมีจํานวนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเพ่ิม
มากขึน้  มจีาํนวนแรงงานตางดาวมาขึน้ทะเบียนเพิม่ขึน้  ประการสําคญันโยบายของรฐับาลท่ีเปดใหแรงงานตางดาว
สามารถท่ีจะเคล่ือนยายไดอยางเสรีโดยไมมกีารควบคุมหรือจํากัดพ้ืนท่ีในการอนุญาตใหทาํงาน  สงผลใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบตัิงานไมสามารถทีจ่ะตรวจสอบประวัติการข้ึนทะเบียนแรงงาน  ประวัติการทํางาน ตรวจสอบการจางงานและ
นายจางที่แทจริงรวมถึงขอมูลการเคลื่อนยายของแรงงานได
  ผลจากนโยบายของรัฐบาลและปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดเปดชองใหคนไทยบางกลุมเขามาประกอบอาชีพ
นายหนารับจางดําเนินการจัดหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองและรับจดทะเบียนเปนนายจางโดยที่มิไดมี         
สถานประกอบการหรอืการจางงานทีแ่ทจริง มลีกัษณะแสวงหาผลประโยชนกบักลุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง       
สงผลตอการบิดเบอืนจาํนวนอัตราความตองการแรงงานทีแ่ทจรงิภายในประเทศ  รวมถึงไดมกีลุมของแรงงานตางดาว
ดวยกนัเองดําเนนิการในลกัษณะเปนนายหนาจดัหานายจางเพ่ือใหรบัจดทะเบยีนแตไมมกีารจางงาน  ขณะเดียวกนั
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ไดรับการพิสูจนสัญชาติและไดรับอนุญาตใหอยู  สามารถทํางานอยูในประเทศ  
ไดอยางถูกกฎหมาย เกิดการเรียนรู ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมสังคมไทยและปรับเปล่ียนพฤติกรรมเกี่ยวกับ         
การทํางาน  มีการกระทําผิดเง่ือนไขการจางงานตามท่ีกฎหมายกําหนดมากข้ึน ซึ่งไดกําหนดใหตองทํางานอยูกับ
นายจางท่ีรับจดทะเบยีนแรงงานเทาน้ัน  มกีารลกัลอบออกไปทาํงานนอกเหนือจากท่ีไดรบัอนญุาตและถกูเจาหนาท่ี
ตรวจสอบจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมาย 
  จากสถิติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 พบวา ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  มีการกระทําผิดตาม   
พระราชบัญญตัคินเขาเมือง พ.ศ. 2522  และพระราชบัญญตักิารทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 ของแรงงานตางดาว
หลบหนเีมืองทีผ่านการพิสจูนสญัชาตใินพืน้ทีร่บัผดิชอบรวม 17 จงัหวดั  จาํนวนทัง้สิน้ 28,586  คดี  มจีาํนวนผูกระทาํผดิ 
87,029  คน  และมีการผลักดันสงกลับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองรวมถึงครอบครัวติดตามและบุตรที่เกิดใน
ประเทศไทย  รวมทั้งสิ้น 106,818 คน (กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5, 2556) ขณะเดียวกันเจาหนาที่ไมสามารถ
ดําเนินคดีกับนายจางท่ีรับจดทะเบียนเปนนายจางใหกับแรงงานตางดาวท่ีละเลยไมควบคุมตรวจสอบลูกจางได   
เน่ืองจากไมมบีทบัญญัตหิรือมาตรการทางกฎหมายท่ีจะลงโทษหรือดําเนินคดีกบันายจาง  ประกอบกับกลุมนายจาง
พยายามอาศยัชองวางของกฎหมายเพือ่หลบเลีย่งการปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัการจางงานแรงงานตางดาวหลบ
หนเีขาเมอืงและหลบเลีย่งการถูกจบักมุดาํเนินคดดีวยเชนเดยีวกนั  จากปรากฏการณทีเ่กดิข้ึนและ สถติขิองหนวยงาน
ภาครัฐท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองในพื้นท่ี จึงเปนเร่ืองที่นาสนใจศึกษาวาสภาพปญหา
และอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
มสีภาพเปนอยางไร  อะไรเปนปจจยัทีส่งผลใหเกดิปญหาและอปุสรรคเชนนัน้และแนวทางการควบคมุแรงงานตางดาว
ที่เหมาะสมควรเปนเชนไร 
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วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจน
สัญชาติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 
  2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผาน   
การพิสูจนสัญชาติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5  
  3. เพือ่ศกึษาหาแนวทางทีเ่หมาะสมในการควบคมุแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืงทีผ่านการพิสจูนสญัชาติ
ของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมแรงงานตางดาวที่ผานการพิสูจนสัญชาติ

กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
  1. ประชากร
        ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่อยู ในกํากับและควบคุมของ                 
กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 ที่ปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2557 ประกอบดวยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง        
กองบงัคบัการตรวจคนเขาเมอืง 5  ตรวจคนเขาเมอืงจงัหวดัเชียงใหม  ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัเชียงราย ดานตรวจคน
เขาเมืองเชียงแสน ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดแมฮองสอน  ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนาน ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตาก 
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดพิษณุโลก และตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนครสวรรค  จํานวนทั้งสิ้น  327  คน
  2. ขั้นตอนการวิจัย 
   2.1  ขัน้ตอนท่ี 1 ใชวธิวีจิยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เพือ่ศกึษาถงึสภาพปญหาและอุปสรรค
ในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับ             
การตรวจคนเขาเมือง 5 โดยวิธีการสนทนาแบบไมเปนทางการ เช่ือมโยงขอมูลเปนลูกโซ (Snowball Technique)     
ซึง่จาํเปนตองอาศยัขอมลูจากคนแรกใหชวยแนะนาํเชือ่มโยงกนัเปนทอดๆ เมือ่ไดขอมลูทีซ่ํา้ๆ หรือเกดิการอิม่ตวัทาง
ขอมูลจึงหยุดการเกบ็ขอมูล  ซึง่ในการศึกษาครัง้น้ีเก็บขอมูลจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองท่ีอยูในกํากับและควบคุม
ของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 จํานวน 14 คน 
   2.2  ขั้นตอนที่ 2 ใชวิธีวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ไดนําขอมูลที่ศกึษาจากการวิจัย     
เชิงคุณภาพมาพิจารณาประกอบการสรางเครื่องมือซ่ึงเปนแบบสอบถาม แบบประเมินคา 5 ระดับ เก็บขอมูลจาก   
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่อยูในกํากับและควบคุมของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 จํานวน 327 คน 
   2.3  ขั้นตอนที่  3  นําขอมูลที่ไดจากการวิจัยทั้ง  2  ขั้นตอนมาวิเคราะหสรุปเชิงพรรณาเพื่อหาคําตอบ
วาแนวทางการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผานการพิสูจนสัญชาติที่เหมาะสมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5  ควรเปนอยางไร
  3. เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล 
   3.1 การวิจยัเชิงคณุภาพ เคร่ืองมือทีใ่ชในการรวบรวมขอมลูเปนแบบสนทนา (Conversation Schedule) 
และแบบบันทึกขอมูลภาคสนาม (Field Notes) เพื่อชวยจําเมื่อสิ้นสุดการสนทนาในแตละวัน  (สุภางค จันทวานิช, 
2555, 74 – 103) โดยผูวิจัยสรางขึ้นตามวัตถุประสงค  ประกอบดวย 1) ความไมสอดคลองในการนํานโยบาย              
ไปปฏบิตั ิ 2) การแสวงหาผลประโยชน 3) การเขาไมถงึและไมสามารถเช่ือมโยงระบบขอมลูสารสนเทศ  4) การบิดเบอืน
การจางงาน  5)  การไมสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางเหมาะสม   6)  การไมสามารถควบคุมการทุจริต                       
7) การไมปฏิบัติตามกฎหมายของนายจางและสถานประกอบ  8) การไมสามารถควบคุมและตรวจสอบแรงงาน                
9) การไมสามารถผลักดันและสงกลับแรงงาน
   3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก     
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และการตกผลึกจากการวิจัยเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงคที่กําหนด จํานวน 1 ชุด ใชเก็บ
ขอมูลจากประชากรท่ีเปนเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมอืงในสังกัดของกองบงัคับการตรวจคนเขาเมอืง 5  นาํแบบสอบถาม
ไปตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบ          
ความถูกตองของเนือ้หา  โดยใชดชันีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ผลการคํานวณ
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คา IOC ของแบบสอบถามไดคาเทากับ 0.90 ถอืวาแบบสอบถามมีความสมบรูณดานเน้ือหา จากน้ันนําขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญไปปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหเกิดความสมบูรณ แลวนําแบบสอบถามไปทดลองสอบถาม            
(Try Out) จํานวน 30 ชุด กับกลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับประชากร  เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือโดย    
การหาคาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผลการคาํนวณหาคาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามพบวา คาสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่
ในภาพรวม เทากับ 0.83 แสดงวาแบบสอบถามชุดนี้มีความเชื่อมั่นสูง โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 ตอน ดังนี้
   ตอนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกับขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม คอื เพศ อายุ ระดับการศกึษา ชัน้ยศ และ
ประสบการณการทํางานเกี่ยวกับงานตรวจคนเขาเมือง
   ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลที่อาจสงผลตอปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงาน
ตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5
   ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกบัปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืง
ที่ผานการพิสูจนสัญชาติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 เปนแบบประเมินคามี 5 ระดับ (Rating Scale)          
ตามแนวทางของ  Likert มี 5 ตัวเลือก คือ มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด  และไมมี ซึ่งสามารถแปลผลตามเกณฑ        
5 ระดับ คือ ระดับมีปญหาและอุปสรรคมากที่สุด  มีปญหาและอุปสรรคมาก  มีปญหาและอุปสรรค  มีปญหาและ
อุปสรรคนอย และมีปญหาและอุปสรรคนอยที่สุด
   ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามเสนอความคิดเห็น
ตอปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผานการพิสูจนสัญชาติของกองบังคับการ
ตรวจคนเขาเมือง 5   
  4.  การวิเคราะหขอมูล
   วเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิตแิละอภิปรายผล คาเฉลีย่ ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(    )ในการคํานวณเพื่อประกอบการอธิบายลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และใชการวิเคราะหการถดถอย
โลจิสติคทวิ (Binary Logistic Regression Analysis) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2554, 79 – 109) วิเคราะหหา                
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Independent Variable) กับตัวแปรตาม  เพื่อทํานายหรือพยากรณวาตัวแปร
อิสระใดที่สงผลตอการเกิดปญหาในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผานการพิสูจนสัญชาติบาง         
หรือมีความสัมพันธกับการเกิดปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจน

สัญชาติ    
  5.  ระยะเวลาทําการวิจัย
   ในการวิจัยคร้ังน้ี ใชระยะเวลาตั้งแตเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557  ถึงเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558                
รวมระยะเวลาดําเนินการประมาณ  7 เดือน โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามระหวางเดือน กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2558  ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เปนระยะเวลา  4  เดือน
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ผลการวิจัย
  1. ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
        1.1 จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองท่ีอยูในกํากับและควบคุมของกองบังคับการตรวจ    
คนเขาเมือง 5 ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติ                         
ในปงบประมาณ 2557  ผูวจิยัไดรวมรวมประมวลความคิดเหน็และขอเสนอแนะตางๆ ของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมอืง  
เรือ่งแนวทางท่ีเหมาะสมในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมอืงทีผ่านการพิสจูนสญัชาตขิองกองบังคบัการ   
ตรวจคนเขาเมือง 5 ปจจัยแรก คือ ปจจัยดานความไมสอดคลองในการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนปจจัยท่ีทําให            
ไมสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางเหมาะสม รวมถงึไมสามารถควบคมุและตรวจสอบสถานะของแรงงานตางดาว
ได  ควรมีแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรค คอืสรางมาตรการเพ่ือปองกนัการเคลือ่นยายของแรงงานตางดาว 
และตองมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายตาม พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา  37 และ  38 อยางเครงครัด   
ปจจัยตอมาคือปจจัยดานการแสวงหาผลประโยชน   ซึ่งกอใหเกิดการทุจริตท้ังจากการกระทําของเจาหนาท่ีและ      
เกิดจากบุคคลภายนอกที่อาศัยชองวางของกฎหมาย  ดังนั้นควรมีมาตรการการลงโทษที่เด็ดขาดและชัดเจนเพ่ือ
เปนการปองปรามการกระทําทุจริตในลักษณะตางๆ รวมถึงควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตรวจ     
คนเขาเมืองอยางสมํ่าเสมอ  นอกจากนี้ยังมีปจจัยดานการเขาไมถึงและไมสามารถเชื่อมโยงระบบขอมูลสารสนเทศ  
ทําใหการควบคุมและตรวจสอบขอมูลแรงงานตางดาวของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองทําไดยากและลาชา  ดังน้ัน
เพื่อชวยใหการตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับแรงงานตางดาว  การขึ้นทะเบียนแรงงาน  นายจาง  สถานที่ทํางาน สถานที่
พํานักอาศัยปจจุบันไดอยางถูกตอง  มีประสิทธิภาพ  ควรมีการแกไขกฎระเบียบเพ่ือลดข้ันตอนการทํางานของ           
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง  สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนควรมี                  
การบูรณาการขอมูลสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ  ปจจัยสุดทาย คอื ปจจัยดานการบิดเบอืนการจางงาน  ทีท่าํให
เจาหนาทีต่รวจคนเขาเมอืงไมสามารถดาํเนนิการควบคุมและตรวจสอบขอมลูแรงงานตางดาว  รวมไปถงึไมสามารถ
ดําเนินการผลักดันและสงกลับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผานการพิสูจนสัญชาติที่กระทําผิดเง่ือนไข               
การทํางาน  ซึ่งแนวทางที่เหมาะสมควรกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติใหกับนายจางและสถานประกอบการ
กรณีที่มีการจางงานแรงงานตางดาวและตองควบคุมดูแลลูกจางท่ีเปนแรงงานตางดาวอยางใกลชิดเพ่ือปองกันการ
ลักลอบออกไปทํางานนอกเหนือจากที่ไดรับอนุญาต
   1.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวาปญหาดานนายจางและสถานประกอบการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
เปนปญหาและอปุสรรคทีผู่ใหสมัภาษณใหความสาํคัญ เนือ่งจากสถานประกอบการมคีวามตองการแรงงานตางดาว
เขามาทํางานจํานวนมาก  แตเนื่องดวยลักษณะทางกายภาพของสถานประกอบการตลอดจนกฎ ระเบียบและ           
ขั้นตอนการขออนุญาตจางแรงงานตางดาวทําไดยาก  ทําใหสถานประกอบการหลบเล่ียงการปฏิบัติตามกฎหมาย
และลักลอบจางแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น
   1.3 มีตัวช้ีวัดท่ีผูใหสัมภาษณใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ มีการรับจางจดทะเบียนเปนนายจาง ซึ่ง    
สวนใหญกลาววาปรากฏการณการหลบหนีเขาเมอืงของแรงงานตางดาวจากประเทศเพ่ือนบานจะมีคนไทยตลอดจน
ตัวแทน นายหนาเขามาเกี่ยวของโดยทําหนาที่รับจดทะเบียนเปนนายจางใหกับแรงงานตางดาวเปนจํานวนมาก      
เพ่ือแลกกับคาตอบแทนจากแรงงานตางดาว  ซึ่งการกระทําดังกลาวนี้ กฎหมายไมไดบัญญัติไววาเปนความผิด        
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แตอยางใด  ดงัน้ันจึงตองหาแนวทางทีเ่หมาะสมรวมถงึสรางมาตรการในการควบคุมและลดบทบาทของกลุมนายจาง
แฝงตัวแทนและนายหนา รองลงมาคือตัวชี้วัดการไมสามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐ  ปจจุบัน
มหีนวยงานของรฐัหลายหนวยงานปฏบิตังิานเก่ียวของกับแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมืองท่ีผานการพสิจูนสญัชาติ  
มีการจัดเก็บขอมูลตามความรับผิดชอบแตยังไมมีการบริหารจัดการและนําขอมูลมาใชประโยชนสําหรับราชการ      
เทาที่ควร  จึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐเพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงและ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้น
  2. ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ
   2.1 สภาพปญหาและอปุสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมอืงท่ีผานการพิสจูนสญัชาติ
ของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5

ตารางที่ 1  
ปญหาและอปุสรรคในการควบคมุแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมืองท่ีผานการพสิจูนสญัชาตขิองกองบงัคบัการตรวจ
คนเขาเมือง 5 จําแนกตามองคประกอบ

  จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง           
ที่ผานการพิสูจนสัญชาติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 โดยรวมอยูในระดับที่เปนปญหาและอุปสรรคใน        
การควบคุม 
   2.2 ปจจัยท่ีสงผลตอปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการ
พิสูจนสัญชาติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 

     ( ) 

 
3.08 .422  

2.  3.47 .573  
3.   
      

3.48 .365  

4.  2.91 .516  
5.  3.01 .539  

 3.19 .323  
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ตารางที่ 2  
ปจจัยที่สงผลตอปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผานการพิสูจนสัญชาติของ  
กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 จําแนกตามตัวแปร

  จากตารางท่ี 2  ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 พบวา ปจจัยการบิดเบือนการจางงานและ
ความไมสอดคลองในการนํานโยบายไปปฏิบัติมีคาเฉลี่ยในระดับท่ีเปนปญหาและอุปสรรคมาก สวนปจจัยการเขา
ไมถึงและไมสามารถเชื่อมโยงระบบขอมูลสารสนเทศและการแสวงหาผลประโยชนมีคาเฉล่ียในระดับท่ีเปนปญหา
และอุปสรรค

ตารางที่ 3  
แสดงคาสัมประสิทธิ์ของการวเิคราะหการถดถอยโลจิสติคทวิ 

  จากตารางที่ 3  เมื่อวิเคราะหการถดถอยโลจีสติคทวิ   พบวามี 3 ตัวแปรที่แสดงผลทางสถิติ ไดแก ตัวแปร
การแสวงหาผลประโยชน (X2) สามารถพยากรณวาสงผลตอปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาว    
หลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติไดสูงสุด โดยมีคา Beta เทากับ .504 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05        

 B S.E. Wald df p-value Exp(B) 
1.    
      (X1) 

.492 .136 13.167 1 .000 1.636 

2.  (X2) .504 .111 20.498 1 .000 1.655 
3.  (X4) .290 .111 6.812 1 .009 1.337 

 -11.974 1.924 38.723 1 .000 .000 

 
 

 5 

    ( ) 

1.  3.54 .423  
2.  3.25 .497  
3.  
     

3.32 .664  

4.  3.84 .471  
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รองลงมาตวัแปรความไมสอดคลองในการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ(X1) มคีา Beta เทากบั .492 อยางมีนยัสําคญัทางสถติิ
ทีร่ะดับ .05 และตวัแปรการบดิเบือนการจางงาน (X4) มคีา Beta เทากับ .290 อยางมีนยัสําคัญทางสถติทิีร่ะดับ .05
  ไดสมการพยากรณปญหาและอปุสรรคการควบคมุแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืงทีผ่านการพสิจูนสญัชาต ิดงันี้

  P (เปนปญหา)

  ซึ่งสามารถอธิบายผลการวิเคราะหการถดถอยโลจีสติคทวิ ไดดังน้ี  ตัวแปรทํานาย ไดแก การแสวงหา          
ผลประโยชน ความไมสอดคลองในการนํานโยบายไปปฏิบตัแิละการบดิเบอืนการจางงาน แสดงผลคา Beta เปนบวก 
(+) (0.504, 0.492, 0.290 ตามลําดับ) และถามีคาเพิ่มขึ้นจะทําใหโอกาสการเกิดปญหาและอุปสรรคในการควบคุม
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมอืงทีผ่านการพสิจูนสญัชาติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมอืง 5 เพ่ิมข้ึน ประกอบกับ
การพิจารณารวมกับคา Exp(B) ตัวแปรทํานายที่มีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งมีคามากกวา 1 จะทําใหโอกาสที่จะสงผล  
ตอปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติของกองบังคับ           
การตรวจคนเขาเมือง 5 เพิ่มขึ้นตามไปดวยเชนเดียวกัน 
  3.  ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 3  แนวทางที่เหมาะสมในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่
ผานการพิสูจนสัญชาติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 
   จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณซ่ึงเปนการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอปญหาและ
อุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติพบวามี 3 ปจจัย คือ การแสวงหา
ผลประโยชน ความไมสอดคลองในการนาํนโยบายไปปฏิบตัแิละการบิดเบือนการจางงาน  ดงันัน้แนวทางทีเ่หมาะสม  
ในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5          
เพื่อใหประสบความสําเร็จ ควรตองใหความสําคัญดังนี้
   3.1 การแสวงหาผลประโยชน กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 ตองกําหนดและควบคุมใหเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด โดยเฉพาะควบคุมการใชดุลยพินิจในลักษณะเปดชองใหมี      
การแสวงหาผลประโยชนในรูปแบบตางๆ และตองมีการตรวจสอบการปฏิบตังิานของเจาหนาทีอ่ยางสม่ําเสมอ ตลอดจน
กาํหนดมาตรการการลงโทษท่ีชดัเจนในกรณีทีเ่จาหนาท่ีละเลยไมปฏิบตัแิละไมมกีารบงัคับใชกฎหมายอยางเครงครดั  
ตองมีมาตรการในการลดบทบาทของกลุมนายหนา ตัวแทน ตลอดจนมีมาตรการการลงโทษกลุมนายหนา ตัวแทน  
ที่อาศัยชองวางของกฎหมายเขาไปดําเนินการในลักษณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนจากแรงงานตางดาว
   3.2  ความไมสอดคลองในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในข้ันตอนการกําหนดนโยบายตางๆ เกี่ยวกับ
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 ควรกําหนดใหตรวจคนเขาเมืองจังหวัดไดเสนอ
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพื่อจะไดนําไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย      
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และตองมีการกําหนดมาตรการในการควบคุมการเคลื่อนยายของแรงงาน
ตางดาว เพื่อปองกันไมใหแรงงานตางดาวเคลื่อนยายออกนอกพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหทํางาน และสามารถชวยให
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสามารถตรวจสอบถึงการเคลื่อนยายดังกลาวได

421

421

290.0504.0492.0974.11

290.0504.0492.0974.11

1 xxx

xxx

e
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   3.3 การบิดเบือนการจางงาน กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 ตองกําหนดมาตรการในการควบคุม
และตรวจสอบนายจาง  สถานประกอบการตางๆ ใหปฏิบตัติามกฎหมายและมหีนาท่ีตองควบคมุดูแลแรงงานตางดาว
ทีอ่ยูในการจางเพือ่ปองกันไมใหมกีารลกัลอบออกไปทาํงานอ่ืนๆ นอกเหนอืจากทีไ่ดรบัอนุญาต รวมถงึกาํหนดวิธกีาร
และขัน้ตอนการปฏบิตัทิีช่ดัเจนเมือ่มีการจางงานตลอดจนเม่ือมีการยกเลิกการจางงานแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง  
กระบวนการผลักดันและสงกลับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติตองมีการบันทึกขอมูล  
สวนบุคคลที่ชัดเจน (Bio Data) กอนการผลักดันและสงกลับ   เพื่อปองกันการลักลอบเดินทางกลับเขามาใหมและ
ตองมีมาตรการการลงโทษในกรณีที่แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองกระทําผิดเง่ือนไขการทํางาน  ซึ่งจะเปน             
การปองกันไมใหแรงงานตางดาวลักลอบออกไปทํางานนอกเหนือจากที่ไดรับอนุญาต

อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการวิจัยพบวา  ปจจัยดานการแสวงหาผลประโยชนสามารถพยากรณวาสงผลทางบวกตอปญหา
และอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผานการพิสจูนสญัชาติไดสงูสดุ โดยมีคา Beta เทากบั 
.504 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงเปนเรื่องที่กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 ตองใหความสําคัญและ
เฝาระวังเปนอันดับแรก  ซึ่งสอดคลองกับ กฤตยา  อาชวนิจกุล และ กุลภา วจนสาระ (2552) ที่ศึกษาการจางงาน
แรงงานขามชาติตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 กบัการจัดทําบัญชีรายชื่ออาชีพสําหรับ
คนตางชาติ จากการศึกษาพบวาการจัดการท่ีดีจะชวยลดชองทางที่เจาหนาที่ของรัฐจะแสวงหาประโยชนอันมิชอบ
จากแรงงานขามชาต ิหรือการคอรรปัช่ันภายในกลไกของรัฐ และควรเนนเรือ่งการปกปองคุมครองสทิธิ ความปลอดภัย
ในการทาํงานเพือ่สรางระบบทีค่วบคุมและคุมครองแรงงานไดอยางเปนธรรม เนนความม่ันคงในกระบวนการจางงาน  
การบังคับใชกฎหมายควรมีการบังคับใชอยางจริงจังและบังคับใชกับทุกฝาย และมาตรการเก่ียวกับการเปลี่ยน
นายจางและสถานที่ทํางานควรมีความยืดหยุน ซึ่งจะชวยปองกันการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมจากนายจางหรือ           
เจาหนาที่ของรัฐได
  รองลงมาปจจัยดานความไมสอดคลองในการนํานโยบายไปปฏิบัติ สามารถพยากรณวาสงผลทางบวก       
ตอปญหาและอุปสรรคในการควบคมุแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมืองทีผ่านการพิสจูนสญัชาติ โดยมคีา Beta เทากบั .492 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยพบวา ตัวช้ีวัดภายในของการอนุญาตใหมีการเคล่ือนยายแรงงานได          
ทั่วประเทศ และการเปดใหมีการข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาวแบบไมจํากัดจํานวน  มีคาเฉล่ียสูงสุด (4.11,  4.03)     
อยูในเกณฑที่เปนปญหาและอุปสรรคมาก  ผลการวิจัยสอดคลองกับ สาโรจน  คมคาย (2553) ไดวิเคราะหปญหา
ทางกฎหมายในการจัดระบบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองวานโยบายการจัดการแรงงานตางดาวเปนนโยบาย
แกไขปญหาในระยะสัน้รายป มกีารปรบัเปล่ียนตามสถานการณและแรงกดดนัจากฝายตางๆ ซึง่นโยบายการผอนผนั
และอนุญาตใหแรงงานตางดาวทํางานไดเปนการชั่วคราวท่ีดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแตป พ.ศ. 2535   
เปนตนมาเปนนโยบายทีห่วงัผลช่ัวคราว หรอืเปนการแกไขปญหาช่ัวคราว ไมมกีารกําหนดเปนนโยบายหรือมาตรการ    
ที่จริงจัง ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีไมมีความชัดเจนแนนอนและไมสามารถปฏิบัติไดจริง และยังสรางความสับสน                   
ใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทําใหขาดความนาเชื่อถือและไมสอดคลองกับขอเท็จจริงโดยเฉพาะพื้นท่ีและกิจการ         
ทีม่คีวามตองการแรงงานตางดาวท่ีแตกตางกนั โดยไมไดนาํเรือ่งความเหมาะสมของแตละพืน้ทีม่าพจิารณาประกอบ   
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  สุดทายปจจัยดานการบิดเบือนการจางงาน สามารถพยากรณวาสงผลทางบวกตอปญหาและอุปสรรค        
ในการควบคมุแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมอืงทีผ่านการพสิจูนสญัชาต ิโดยมีคา Beta เทากบั .290 อยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05  โดยพบวา ทุกตัวชี้วัดภายในของการบิดเบือนการจางงานมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑที่เปนปญหา
และอุปสรรคมาก ไดแกมกีารรับจางจดทะเบยีนเปนนายจาง (3.95)  มแีรงงานออกไปรบัจางทาํงานเองหรอืรวมกลุมกนั
รับจางทํางานชวง  (3.89) มีการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงนายจาง (3.67) ซึ่งสอดคลองกับ  Huguet  และ อภิชาต      
จาํรัสฤทธิรงค, 2554 อางถงึใน องคการระหวางประเทศเพือ่การโยกยายถิน่ฐาน (2554, 175-179) ไดสรุปไวในรายงาน
การยายถิ่นของประเทศไทย 2554 เกี่ยวกับนโยบายที่ควรดําเนินการตามลําดับ ซึ่งกลาวไววาการยายถิ่นภายใน
ประเทศไมสามารถทีจ่ะควบคมุดวยวิธทีางใดหรอืหนวยงานใดเปนการเฉพาะและจาํเปนตองมีการควบคมุและดแูล
บริษัทนายหนาและตัวแทนจัดหางานเพิ่มมากขึ้น  ควรลดการมีบทบาทของกลุมนายหนาและผูจัดหางานเอกชน 
ตลอดจนตองมีบทลงโทษเปนคาปรับที่สูงในกรณีที่นายจางและบริษัทจัดหางานกระทําการละเมิดกฎหมาย  รวมถึง
ตองมีการเพิ่มรายชื่อนายจางและบริษัทจัดหางานท่ีกระทําผิดละเมิดกฎหมายไวในบัญชีรายชื่อบุคคลตองหาม 
(Blacklist) ดวย  เชนเดียวกบัผลการศกึษาของคณะอนกุรรมการสทิธิมนษุยชนดานชนชาต ิผูไรสญัชาต ิแรงงานขามชาติ
และผูพลดัถ่ิน สภาทนายความ  (2554)  ระบวุา นโยบายการควบคมุการทาํงานของแรงงานขามชาตแิละการผอนผัน
ตามมติของคณะรัฐมนตรี  กําหนดใหลูกจางท่ีเปนแรงงานขามชาติที่จดทะเบียนแรงงานขามชาติ โดยหลักการ        
หามไมใหเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนนายจาง  ตอมาไดมีขอยกเวนใหแรงงานขามชาติในระบบผอนผันสามารถเปล่ียน
นายจางไดภายใตขอบเขตที่กําหนด คือ นายจางเสียชีวิต ถูกเลิกจาง นายจางเลิกกิจการ ถูกนายจางกระทําทารุณ
กรรม นายจางไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  แตในทางปฏิบัติแรงงานขามชาติอาศัยขอยกเวนเหลาน้ี       
เพื่อดําเนินการเปลี่ยนแปลงนายจางและประเภทงานโดยเจาหนาที่ของรัฐไมสามารถตรวจสอบได  รวมถึงนายหนา 
ตัวแทนการจดทะเบียนแรงงานขามชาติ  ตัวแทนออกหนาเปนนายจางจะมีชองทางทําใหแรงงานขามชาติสามารถ
เปลี่ยนบัตรและเปลี่ยนนายจางได จนทําใหเกิดปญหาขึ้นตามมา

สรุป
  จากผลการวิจยั พบวาปจจยัทีส่งผลตอปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง
ที่ผานการพิสูจนสัญชาติ  มี 3 ปจจัย  คือ การแสวงหาผลประโยชน ความไมสอดคลองในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
และปจจยัดานการบดิเบือนการจางงาน ดงันัน้กองบงัคบัการตรวจคนเขาเมือง 5 สามารถนาํไปประกอบการพิจารณา
เพื่อกําหนดมาตรการและแนวทางในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติใหมี     
ความสําเร็จมากยิ่งขึ้น
  สําหรับปจจัยการเขาไมถึงและไมสามารถเช่ือมโยงระบบขอมูลสารสนเทศ ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณพบ
วามีคาเฉลี่ยอยูในระดับที่เปนปญหาและอุปสรรค (X = 3.32) ถึงแมจะไมสงผลทางสถิติตอปญหาและอุปสรรคใน            
การควบคมุแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมืองท่ีผานการพสิจูนสญัชาติของกองบงัคับการตรวจคนเขาเมือง 5 แตเพราะ
กฎ  ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ ซึ่งกําหนดใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตองมีเอกสารหลักฐาน               
เปนหนังสือเทานั้น  โดยยังไมมีการนํารูปแบบการทํางานที่เปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสเขามาใชมากเทาที่ควร ดังนั้น
กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 และหนวยงานในกํากับควรพิจารณาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยใน          
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การปฏบิตังิานของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมอืง เพ่ือใหเกดิความสะดวกในการสบืคนและตรวจสอบ ตลอดจนสามารถ
บริหารจัดการขอมูลเกี่ยวกับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติไดอยางรวดเร็วและ                       
มีประสิทธิภาพ
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บทคัดยอ
  การวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือ (1) ศกึษาองคประกอบและตวัช้ีวดัความมปีระสทิธิผลในการจัดการศกึษา
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในประเทศไทย  (2) ศึกษาสภาพปจจุบันที่พึงประสงคและวิธีการยกระดับ                              
ความมปีระสทิธผิลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในประเทศไทย  และ (3) พฒันาขอเสนอเชิงนโยบาย
ตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียนเพ่ือยกระดบัความมีประสิทธิผลในการจดัการศึกษาของสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน
ในประเทศไทย  วิธีการวิจัยเปนแบบผสมผสานวิธี  การวิจัยแบงเปน 3 ระยะ ระยะท่ี 1: ศึกษาองคประกอบและ         
ตวัช้ีวดัของการจดัการศึกษาอยางมปีระสทิธิผล  เกบ็รวบรวมขอมูลจากเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวของ  และการสมัภาษณ
เชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง เพื่อนํามาจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายรางที่ 1   
ระยะที่ 2:  ศึกษาสภาพปจจุบันที่พึงประสงคและวิธีการยกระดับความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของ            
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทย  โดยนํารางขอเสนอเชิงนโยบาย รางที่ 1 ไปสนทนากลุมกับผูทรงคุณวุฒิ    
จํานวน  13 คน และใชแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจากผูบริหารการศึกษาในระดับเขตพื้นที่  ผูบริหารสถานศึกษา
และหัวหนาครูวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน 421 แหง   เพื่อนํามาจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายรางที่ 2  
ระยะที่ 3:  การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย โดยวิธีการประชุมอิงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน  เพื่อพิจารณาความ          
เปนไปได ความเหมาะสม และความมีประโยชนของขอเสนอเชิงนโยบาย รางที่ 2 

*ผูเขยีนหลกั
  อเีมล: Krutuang101@hotmail.com
**อาจารยทีป่รกึษาหลกั

ขอเสนอเชิงนโยบายตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียนเพื่อยกระดับ
ความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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  ผลการการวิจยัไดคนพบยทุธศาสตรการจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหสอดคลองกับขอตกลงประชาคมอาเซียน
อยางมปีระสทิธิผลประกอบดวย 6 ยทุธศาสตร 22 ตวัชีว้ดั ดงันี ้ยทุธศาสตรที ่1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีน
เพ่ือสรางความตระหนักและการรับรู คานิยมในประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชนและการใฝสันติภาพ                    
ม ี4 ตวัชีว้ดั ยทุธศาสตรที ่2 การสรางความตระหนกัในความเปนพลเมืองประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน ม ี2 ตวัชีว้ดั  
ยุทธศาสตรที่ 3 การปรับและพัฒนามาตรฐานดานแรงงานและวิชาชีพ มี 3 ตัวช้ีวัด  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนา          
ผูเรียนใหมีทักษะในวิชาชีพและภาษาอาเซียน มี 4 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความตระหนักและการรับรู         
ในความสัมพันธและความหมายทางวัฒนธรรม มี 4 ตัวช้ีวัด และยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาสถานศึกษา                            
ใหใชงานวิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียน สรางสังคมความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต มี 5 ตัวชี้วัด

คําสําคัญ 
  ขอเสนอเชิงนโยบาย   ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน  

Abstract
  The objectives of this study were to (1) study elements and indicators for enhance effectiveness 
in education management of basic schools in Thailand; (2) study the current state desirable and study 
the method to enhance effectiveness in education management of basic schools in Thailand; and (3) 
develop the policy proposal according to Agreement of the ASEAN Community to enhance effectiveness 
in education management of basic schools in Thailand. This was a mixed-method research. The research 
process was divided into 3 phases; phase 1: study elements and indicators for enhance effectiveness in 
education management. Data were collected from documents related research and in-depth interview 
with 7 experts derived by means of purposive sampling; then prepare the first draft policy recommendations.
Phase 2: study the current state desirable and study the method to enhance effectiveness in education 
management of basic schools in Thailand by take the first draft policy recommendations into focus group 
with 13 experts and use questionnaires to collected data from educational administrator in educational 
district level, school administrator and head of academic affairs teachers from 421 basic schools; then 
prepare the second draft policy recommendations. Phase 3: develop the policy proposal, using  connoisseurship 
with 9 experts to examine feasibility, appropriateness and usefulness the policy recommendations.
  This research is summarized that; policy recommendation includes strategies in effective education 
management of basic schools according to Agreement of the ASEAN Community consist of 6 strategies; 
22 indicators. The first strategy: developing curriculum and learning process for create awareness and 
recognition of democratic values, respecting human right and pursuing peace; consist of 4 indicators. 
The second strategy: creating awareness in the citizen of ASEAN member country; consist of 2 indicators. 
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The third strategy: adjustment and develop workforce and occupational standard; consist of 3 indicators. 
The fourth strategy: developing student to have occupational and Asian languages skills; consist of 4 
indicators. The fifth strategy: raising awareness and recognition of the relationship and cultural meanings; 
consist of 4 indicators. The sixth strategy: development basic schools to have use research as a tool to 
develop student and create a knowledge society and lifelong learning; consist of 5 indicators.

Keywords
  Policy Recommendation, Effectiveness in education management, Basic schools, 
Agreement of the ASEAN Community

บทนํา 
  โลกกาํลงักาวเขาสูสงัคมยคุใหมอยางรวดเรว็ซ่ึงมีความสลบัซับซอนเช่ือมโยงกันมากขึน้ เนือ่งจากความเจรญิ
กาวหนาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในอดีตประเทศที่มีจํานวนทรัพยากรและมีพลเมืองมากกวา 
หรือมีอาวุธท่ีทันสมัยกวาจะเปนประเทศมหาอํานาจหรือเปนผูนําประชาคมโลกหรือเปนผูนําภูมิภาค  ปจจุบันไดมี
การเปลี่ยนแปลงโดยประเทศที่มีสังคมฐานความรู  (Knowledge Society) และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู             
(Knowledge Economy) ที่ดีกวาจึงจะสามารถเปนผูนําประชาคมโลกได  กลาวคือประเทศมหาอํานาจหรือผูนํา          
ในโลกยุคใหมไมจําเปนตองมีประชากรมากหรือทรัพยากรมากกวาประเทศอ่ืนเทาน้ัน ประชากรมากหรือทรัพยากร
มากอาจจะเปนเพียงปจจยัหน่ึงเทานัน้ หากแตประเทศท่ีเปนสงัคมฐานความรูมากกวากส็ามารถเปนผูนาํในภูมภิาค
นั้นได เชน ประเทศสิงคโปร ประเทศญี่ปุน เปนตน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) 
  นอกจากนี้การรวมกลุมกันของประเทศในภูมิภาคจะสงผลใหประเทศมหาอํานาจของโลกพัฒนาไปสู           
กลุมประเทศมหาอํานาจของโลกไดเชนกัน โดยมีแนวคิดดานเศรษฐกิจเปนกรอบในการรวมกลุมและพัฒนาไปสู     
กลุมประเทศเศรษฐกิจ มีอํานาจตอรองทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก    
เชน การรวมกลุมประเทศทางการคาหรือที่เรียกวาองคการการคาโลก (WTO) หรือการรวมกลุมประเทศในนาม        
สหภาพยุโรป (EU) เปนตน ซึ่งการรวมกลุมประเทศเหลาน้ีลวนเปนสังคมของโลกยุคใหมที่มีความสลับซับซอน          
(กรมอาเซียน กองอาเซียน 3, 2554)
  บทเรียนของการรวมกลุ มของประเทศในยุโรป ที่พัฒนาจากประชาคมถานหินของยุโรปกลายเปน         
ประชาคมยุโรปและพัฒนาไปสูสหภาพยุโรปในปจจุบันคือตัวอยางหรือแรงบันดาลใจใหเกิดประชาคมอาเซียน          
ตามที่ ดร. สุรินทร  พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนกลาวไววา  หากสหภาพยุโรปคือแกว  ประชาคมอาเซียนก็คือ
วุ นที่กําลังกอตัวในลักษณะเดียวกันเพ่ือพัฒนาไปสูแกว ซึ่งเริ่มตนดวยกรอบแนวความคิดดานเศรษฐกิจเพ่ือ                
การรวมกลุมประเทศ จากนั้นก็กําหนดขอตกลงดานอื่นๆ เปนภารกิจและเปนเปาหมายของกลุม สรางอํานาจตอรอง         
ทั้งภายในกลุมและระหวางกลุมประเทศของภูมิภาคตางๆ ตลอดจนตอรองกับประเทศมหาอํานาจอยางจีน รัสเซีย 
หรือสหรัฐอเมริกา เปนตน
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  เพราะฉะน้ันพัฒนาการของสหภาพยุโรปนั้นมีวัตถุประสงคเหมือนกับการเร่ิมกอตั้งประชาคมอาเซียน        
กลาว คอื มวีตัถุประสงคทางการเมอืงแตใชวธิกีารทางเศรษฐกจิเปนเคร่ืองมือในการรวมกลุมประเทศ ประชาคมยโุรป
ตองการสันติภาพและมีอํานาจเพื่อตอรองและเพื่อความเทาเทียมกับประเทศมหาอํานาจ เชน ประเทศสหรัฐเมริกา 
และสหภาพโซเวียต  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในขณะที่ประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นเพื่อปองกันไมใหลัทธิคอมมิวนิสต
แผขยายมาถึงประเทศไทย  นอกจากน้ีประเทศท่ีสนับสนุนใหเกิดสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียนก็                              
คือ สหรัฐอเมริกา โดยมีเหตุผลทางการเมืองเพื่อเปนกันชนและตอรองกับมหาอํานาจ คือสหภาพโซเวียต  ทั้งน้ี        
สหภาพยุโรปมีเสาหลักอยูสามเสาหลกั เปนเคร่ืองมือในการรวมกลุมเปนสหภาพยโุรปไดแก เสาประชาคมเศรษฐกจิ
ยุโรป  เสาการเมืองระหวางประเทศ และเสายุติธรรมในยุโรป ขณะท่ีประชาคมอาเซียนประกอบดวยสามเสาหลัก 
ไดแก เสาความมั่นคงทางการเมืองระหวางประเทศ  เสาเศรษฐกิจ และเสาประชาคมสังคมวัฒนธรรม
  สําหรับประชาคมอาเซียนนั้นเริ่มจากการกอตั้งเปนสมาคมอาสา (Association of  South East Asia) ใน    
ป ค.ศ.1961 โดยมีประเทศไทย ประเทศฟลิปปนสและประเทศมาเลเซียเปนผูริเร่ิมกอต้ัง มีความรวมมือกัน                        
ดานเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมเปนสาํคญัและไดยบุเลกิไปในอกี 2 ปตอมาเพราะปญหาทางการเมอืงระหวางประเทศ
อินโดนีเซียกับประเทศมาเลเซีย (ประภัสสร เทพชาตรี, 2554, 9)  
  ในป  ค.ศ.1967 ประเทศไทยไดเปนเจาภาพจดัการประชุมอยางเปนทางการ ประกอบดวยประเทศอินโดนเีซยี 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนล และประเทศสิงคโปร เพื่อกอตั้งสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(Association of South East Asia Nations) หรืออาเซียน (ASEAN) ขึ้น ณ  กระทรวงการตางประเทศดวยขอตกลง
ปฏิญญากรุงเทพฯ (The Bangkok Declaration) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจ      
สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลยี วทิยาศาสตรและการบริหาร 2) สงเสริมสันติภาพและความม่ันคงในภูมิภาค 3) สงเสริม
ใหประชาชนในอาเซียนไดมีความเปนอยูและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและใหความชวยเหลือกันและกันดานการฝกอบรม 
การวิจัยและสงเสริมการศึกษา และ  4) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพดานการเกษตรและอุตสาหกรรม การคา การขนสง  
และความรวมมือท้ังในประเทศสมาชิกอาเซียนและองคการความรวมมือแหงภูมิภาคอื่น ตลอดจนองคการระหวาง
ประเทศอื่นดวย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554)
  พฒันาการของการรวมกลุมประเทศในภมูภิาคอาเซยีนไปสูประชาคมอาเซียนโดยมขีอตกลงทีเ่รียก 3 เสาหลัก
ของประชาคมอาเซียนเปนแกนหลกัสาํคญัในการรวมกลุมกนัหรอืเปนพนัธกจิรวมกนั ประกอบดวยประชาคมการเมือง
และความม่ันคงอาเซียน (ASEN Political and Security Community) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN             
Economic Community) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community) 
ทั้งน้ีในสามเสาหลักน้ันก็จะมีขอตกลงรายละเอียดแตละดานที่กําหนดใหประเทศสมาชิกตองปฏิบัติตามหรือ              
ตองปรับปรุงแกไขนโยบายหรือกฎหมายของแตละประเทศใหสอดคลองตามขอตกลงดังกลาว (สํานักงานคณะ
กรรมการอุดมศกึษา, 2553, 9) ดงัเชน ดานการจัดการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายหลังไดไดใหการรบัรอง
และลงนามของประเทศสมาชกิอยางเปนทางการแลว ทกุประเทศตองไปกาํหนดแนวทางหรอืนโยบายตลอดจนแกไข
กฎหมายใหสอดคลองและเปนไปตามขอตกลงไวในปฏญิญาชะอาํหัวหิน   วาดวยแผนงานสําหรบัประชาคมอาเซียน 
(2552 – 2558) ซึ่งมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของเช่ือมโยงท้ังสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน  โดยประเทศสมาชิก     
ตองจดัการศกึษาใหสอดคลองและเปนไปตามขอตกลงของประชาคมอาเซยีน เชน การศกึษาเพือ่พฒันาทกัษะแรงงาน
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และมาตรฐานในวิชาชีพ  การศึกษาเพ่ือสันติภาพและสิทธิมนุษยชน  หรือการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในวิชาชีพ      
และภาษาอาเซียน เปนตน 
  ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนในระดับนโยบายแหงรัฐนั้นแมจะเปนขอตกลง
ที่บังคับใหรัฐทุกรัฐตองปฏิบัติตามขอตกลงของประชาคมอาเซียนก็ตาม แตแนวนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อให
สอดคลองกับขอตกลงทัง้สามเสาหลักยงัไมมคีวามชัดเจน  ขาดยุทธศาสตรและเปาหมายทิศทาง มาตรการ แรงจูงใจ 
และตัวชี้วัดในการปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาวอยางเปนระบบ ในระดับกระทรวงศึกษาธิการพบวามีการกําหนด      
เปนนโยบายกวางๆ เพื่อใหเห็นกรอบความคิดในการจัดการศึกษา เพื่อเปนการเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน    
หรืออาจจะมีโครงการนํารองในบางพื้นท่ีหรือบางสวนท่ีเก่ียวกับประชาคมอาเซียน แตการปฏิบัติหรือจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกบัขอตกลงของประชาคมอาเซยีนในระดบัสถานศึกษาน้ันยังสับสน ตางคนตางปฏิบตัติามแตศกัยภาพ
ของสถานศึกษาที่มีอยูเปนสําคัญหรือตามนโยบายของผูบริหารระดับสถานศึกษาที่กําหนดใหปฏิบัติ
  เพื่อใหการจัดการศึกษาของประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนสอดคลองและ                 
เปนไปตามวัตถปุระสงคของประชาคมอาเซยีนอยางมปีระสทิธิผล  จงึจําเปนตองมกีรอบแนวคดิในการจัดการศกึษา 
มีองคประกอบของกรอบแนวคิด มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่สามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเกิดรูปธรรม                    
ทั้งในระดับนโยบายของรัฐบาลและระดับผูปฏิบัติ คือ สถานศึกษาไปถึงตัวผูเรียนยางมีประสิทธิผล  ผูวิจัยเปน          
อดีตสมาชิกวุฒิสภา 2 วาระการดํารงตําแหนงและอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 1 วาระ และปจจุบัน               
เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา  สภานิติบัญญัติ       
แหงชาติ  ดังนั้นจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับขอเสนอเชิงนโยบายตามกรอบขอตกลง             
ประชาคมอาเซียนเพื่อยกระดับความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวามีองคประกอบ  
ตัวชี้วัดอยางไร และมีสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงคตลอดจนวิธีการยกระดับความมีประสิทธิภาพจะตอง              
ทําอยางไร   และมีขอเสนอเชิงนโยบายตอเรื่องดังกลาวอยางไร

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือศึกษาองคประกอบและตัวช้ีวัดความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในประเทศไทย
  2. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันท่ีพึงประสงคและวิธีการยกระดับความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย
  3. เพ่ือพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียนเพ่ือยกระดับความมีประสิทธิผล
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย
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วิธีการศึกษา
  วิธีดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดแบงการวิจัยออกเปน 3 ระยะดังนี้ 
  1. ระยะที่ 1 ศึกษาองคประกอบและตัวชี้วัดของการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิผล  
   1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   1.2 สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 7 คน ดวยแบบสัมภาษณเชิงลึก  ผูทรงคุณวุฒิ  7 คน ไดมาโดย                     
การเลือกแบบเจาะจงมีคุณสมบัติดังน้ี คือ เปนนักวิชาการดานการศึกษาในมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชน              
ทีม่ปีระสบการณดานการบรหิารการศกึษา และดานอาเซยีนทัง้ 2 เสาหลกั ประกอบดวย  1) ศาสตราจารย ดร.ไพฑรูย  
สินลารัตน ประธานคณะกรรมการคุรุสภา 2) รองศาสตราจารย ดร.สุมณฑา  พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการ       
การอุดมศึกษา  3) รองศาสตราจารย  ดร. สุขุม เฉลยทรัพย  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต                           
4) นายเกียรติชัย  พงษพานิช สื่อมวลชนดานอาเซียน 5) รองศาสตราจารย ดร. ประวิต  เอราวรรณ อดีตคณบดี      
คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  6) รองศาสตราจารย  ดร.พนิติ  รตะนานุกลุ  เลขาธิการสภาการศึกษา  
และ 7) ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ อาจารยสถาบันพระปกเกลา และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
         1.3 นําผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ประกอบกับผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ              
มาจัดทําเปนงานวิจัยเชิงสํารวจและวิจัยเชิงคุณภาพสนทนากลุมเพ่ือมายืนยันองคประกอบ ตัวชี้วัด สภาพปจจุบัน
สภาพที่พึ่งประสงคและวิธีการยกระดับตอไปและยกรางขอเสนอ  รางที่ 1
  2. ระยะที ่2 ศกึษาสภาพทีพ่งึประสงคและวิธกีารยกระดับความมปีระสิทธิผลในการจัดการศกึษา                
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย โดยการสํารวจและสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ 13 คนไดพิจารณาราง
ที่ 1 พัฒนาไปสูรางท่ี 2 หลักจากสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิแลว ผูวิจัยก็ไดดําเนินการสํารวจไปพรอมกันเพ่ือใหไดขอมูล      
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาประกอบการวิเคราะหและสังเคราะหจัดทําเปนรางขอเสนอนโยบายรางท่ี 1 นําไป     
ทําวิจัยเชิงสํารวจและสนทนาผูทรงคูณวุฒิไปพรอมกัน (Parallel) โดยดําเนินการดังนี้
   2.1 การวิจัยเชิงสํารวจ มีขอบเขตดังนี้ 
               1) ประชากรและกลุมตัวอยางประชากรไดแก ผูบริหารการศึกษาในระดับเขตพื้นที่  ประกอบดวย
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 226 เขต ระดับประถมศึกษา 183 เขต ระดับมัธยมศึกษา 43 เขต                   
และผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาครูวิชาการโรงเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน 30,010 แหง                    
ระดับประถมศกึษา 24,073 แหง ระดับมธัยมศกึษา 6,052 แหง สวนกลุมตวัอยาง ไดแก ผูบรหิารการศึกษาในระดบั             
เขตพื้นที่ ประกอบดวย ผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 142 เขต ระดับประถมศึกษา 27 แหง                           
ระดบัมัธยมศกึษา 115 แหง และผูบรหิารสถานศกึษาและหวัหนาครวูชิาการโรงเรียนในสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  279  แหง 
ระดับประถมศึกษา 218 แหง ระดับมัธยมศึกษา 61 แหง ไดมาโดยการเปดตารางเครจซีและมอรแกนและ                     
การสุมแบบแบงชั้นและสุมตัวอยางงาย 
    2) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา              
ตอนที่ 1 ถามขอมูลท่ัวไป ตอนที่ 2 สอบถามสภาพปจจุบัน และสอบถามสภาพท่ีพึงประสงค ความมีประสิทธิผล    
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาตามกรอบประชาคมอาเซียน ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปด 
สอบถามเก่ียวกบัวิธยีกระดับความมปีระสทิธิผลของสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานในการจดัการศึกษา ตามกรอบประชาคม
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อาเซียนการเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหระดับสภาพปญหาโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
แลวหาคาดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการ (Priority Need Index: PIN) 
   2.2 การสนทนากลุม (Focus Group) มีขอบเขต ดังนี้
    1)  กลุมเปาหมายในการสนทนากลุม  เพื่อทราบสภาพปจจุบัน สภาพที่พึ่งประสงคและวิธีการยก
ระดับความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน             
13 คนไดแก นักวิชาการ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาครูวิชาการโรงเรียน                
ผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผูเก่ียวของในการเตรียมความพรอมประชาคมอาเซียน                
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ตามคุณสมบัติ ดังนี้คือ มีประสบการณในการทํางานตามตําแหนง อยางนอย 3 ป
และ/หรือมีโครงการหรือกิจกรรมในการดําเนินการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ผลการวิเคราะห            
การประชุมการสนทนากลุม  โดยผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 1) ดร. ปรีดา  รํามะนา ผูอํานวยการโรงเรียน                        
และอาจารยสอนมหาวทิยาลัย 2) ดร.อางทอง  บญุเสริม ผูอาํนวยการโรงเรยีน  และอาจารยสอนมหาวทิยาลัย 3) ดร. ประสทิธิ์  
ชาญศิริ ผูอํานวยการโรงเรียน 4) ดร.อธิปตย  ภควัตภักดี  ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 5) ดร.สุรวาท  ทองบุ  
ประธานสภาคณบดีคณะคุรุศาสตรแหงประเทศไทย  6) ดร.ทักษิณ  สิทธิศักดิ์  ผูอํานวยการโรงเรียน และอาจารย            
สอนมหาวิทยาลัย 7) ดร.สรุนิทร นาํนาผล ผูอาํนวยการโรงเรียน 8) ดร.ปญญา นาแพงหม่ืน อาจารยสอนมหาวทิยาลัย 
9) นายสกล คามบุศย  ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 10) ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ศึกษานิเทศนเขตพื้นที่การศึกษา 
และ 11) ดร.กติตศิกัดิ ์ผูอาํนวยการโรงเรยีน  เมือ่วันที ่9 สงิหาคม 2558 หองประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฎัรอยเอ็ด 
ตั้งแตเวลา 13.00-17.00 น. ตอประเด็น สภาพปจจุบัน สภาพที่พึ่งประสงค และวิธีการยกระดับความมีประสิทธิผล
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย
  2)  เครื่องมือในการสนทนากลุม ไดแก 1) แบบบันทึกการสนทนากลุม 2) เอกสารประกอบการสนทนากลุม
แบบประเมินความเหมาะสม ความเปนไปไดของขอเสนอตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียนเพื่อยกระดับ            
ความมีประสทิธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน รางที ่1 ดงัน้ันในการสนทนากลุมมีขัน้ตอนดังน้ี รอบที ่1    
ใหผูทรงคุณวุฒิ ทั้ง 13 ทาน นําเสนอ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 1) สภาพปจจุบัน 2) สภาพที่พึ่งประสงค และ 3) วิธีการ
ยกระดับ ความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียน 
เปนภาพรวม ของแตละทานๆ ละประมาณ  3-5 นาที รอบที่ 2  ใหผูทรงคุณวุฒิ ทั้ง 13 ทาน นําเสนอ ความคิดเห็น   

เพิ่มเติม ใน 3 ประเด็น ทานๆ ละประมาณ 2-3 นาที รอบที่ 3 ประชุมอภิปรายหาขอสรุป (MACR) ใหผูทรงคุณวุฒิ 
ทัง้ 13 ทานนาํเสนอ ความคิดเหน็เก่ียวกบัยกรางขอเสนอเชงินโยบาย ของผูวจิยั วามคีวามเหมาะสม มคีวาม เปนไปได 
ความเปนประโยชน ทานๆ ละประมาณ 2-3 นาที พรอมท้ังประเมิน ความเหมาะสม และความเปนไปได                       
ความเปนประโยชน
  3. ระยะท่ี 3 การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียนเพ่ือยกระดับ                        
ความมปีระสทิธผิลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  โดยการประชมุองิผูเช่ียวชาญ 9 คน   ณ หอง 113 
อาคารรัฐสภา 2 ตั้งแตเวลา 09.30-12.30 น.  ผูเชี่ยวชาญปไดแก 1) ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
2) ดร. สําเริง ภูธิรพันธ รองเลขาธิการคุรุสภา 3) ดร. กิตติพัฒน สุวรรณชิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน        



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 9 ฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 4 สิงหาคม 2558 – ธันวาคม 2558 198

จ. เชยีงใหม 4) ดร. บรพูาทศิ พลอยสวุรรณ  อดีตอธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภฎัพระนครศรอียธุยา 5) ดร. ฤทธา นนัทพันธ 
ผูอาํนวยการสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 28  6) ดร. พเิชฐ โพธิภ์กัด ีรองผูอาํนวยการประถมศึกษา/
ผูแทน  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 7) ดร. วรีะชัย เตชะวิจติร ประธานโรงเรียนอินเตอรเดอะรีเจนท
ประเทศไทย  8) ดร. กฤษฎาภรณ รุจิธํารง  ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ 9) ดร. ปรเมษฐ โมลี        
ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

ผลการวิจัย
  การศึกษาองคประกอบและตัวช้ีวัดความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           
ในประเทศไทย  ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาองคประกอบและตัวช้ีวัดโดยรวมอยูในระดับดีมาก เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยได 
คอื เสาประชาสังคมและวฒันธรรม  ลาํดับท่ีหน่ึง เสาประชาคมเศรษฐกิจ  เปนลําดับท่ีสอง  และเสาประชาคมการเมือง
และความมั่นคง  เปนลําดับที่สุดทาย  หากพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวา มีองคประกอบที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4 
องคประกอบ คือองคประกอบ 1.1 กระบวนการสอนเพื่อสรางความตระหนักและรับรู องคประกอบที่ 1.2 การสราง
ความตระหนักในความเปนพลเมืองอาเซียน องคประกอบที่ 2.1 การปรับปรุงมาตรฐานดานแรงงานและวิชาชีพ       
และองคประกอบท่ี 3.2 การใชงานวิจัยเปนเคร่ืองมือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.75 รองลงมาไดแกองคประกอบท่ี 3.2          
การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในวิชาชีพและภาษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5
  สําหรับการศึกษาสภาพที่พึงประสงคและวิธีการยกระดับความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของ         
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย  ผลการศึกษาพบวาระดับสภาพปจจุบันความมีประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามขอตกฐานลงของประชาคมอาเซียนโดบรวมอยู ในระดับปานกลาง สภาพที่พึงประสงค                              
ความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวมและทุกองคประกอบอยูในระดับมาก หากเรียงลําดับ     
ความตองการจําเปนความมีประสิทธิผลตามคา PNI จะพบวาองคประกอบที่ 3 การปรับปรุงมาตรฐานดานแรงงาน
และวิชาชีพ และองคประกอบที่ 6 การสงเสริมใหใชงานวิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียนในการสรางสังคม     
ฐานความรูมคีาเฉลีย่เทากนัคอืคา PNI เทากบั 0.336 หมายความวา สถานศกึษา  ผูบรหิาร ครเูหน็วาตองปรบัปรงุมาตรฐาน
แรงงานและวิชาชีพ สงเสริมงานวิจัยเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาผูเรียนสรางสังคมฐานความรูโดยเร็วและเรงดวน    
เปนลําดับตนๆ สวนลําดับถัดมามีคา PNI เทากับ 0.300 ไดแกองคประกอบที่ 4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะวิชาชีพ     
และภาษา และองคประกอบที่ 5 สรางความตระหนักและรับรูในความสัมพันธและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
คา PNI เทากับ 2.94 และองคประกอบที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน คา PNI เทากับ 0.226 
  ขอเสนอเชิงนโยบายตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซียนเพื่อยกระดับความมีประสิทธิผลในการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รางที่ 1 มีกรอบแนวคิดสําคัญ ดังนี้
  1. วัตถุประสงคของนโยบาย
   1.1  เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาตอสํานกังานเลขาธกิารอาเซียน นาํไปปรับปรุง แกไข พฒันา และประยุกต
ใชในการจัดทําเปนขอตกลงดานการศึกษาของอาเซียน
   1.2 เพ่ือนําเสนอตอพรรคการเมืองทกุพรรคและรัฐบาลทุกรัฐบาลเพ่ือจะไดนาํไปเปนขอมูลสารสนเทศ
ประกอบการจัดทํานโยบายดานการศึกษาใหสอดคลองกับขอตกลงของประชาคมอาเซียน
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   1.3 เพ่ือเสนอตอกระทรวงศกึษาธกิารไปกาํหนดเปนนโยบายในการจดัการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกบั
ของตกลงของประชาคมอาเซียนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  2. วิสัยทัศน
   สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทย ไดรับการยกระดับความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษา และมี        
ความพรอมในการเขาเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียนไดอยางมีสันติสุข ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
  3. ยุทธศาสตร มี 3 ดาน 6 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรดานการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ไดแก           
(1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือสรางความตระหนักและรับรู คานิยมในระบอบประชาธิปไตย              
การเคารพสิทธิมนุษยชนและการใฝสันติภาพผานหลักสูตรในโรงเรียน (2) การสรางความตระหนักใน                              
ความเปนพลเมืองอาเซียนยุทธศาสตรดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (3) การปรับปรุงมาตรฐานทางดานแรงงาน             
และวิชาชีพ (4) การพัฒนาผูเรียนใหมทีกัษะในวชิาชีพและภาษายุทธศาสตรดานประชาสงัคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(5) การตระหนักและการรับรูในความสัมพันธและหลากหลายทางวัฒนธรรม และ (6) การใชงานวิจัยเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาผูเรียน ในการสรางสังคมฐานความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต
   ทัง้น้ีผูทรงคุณวุฒมิคีวามเหน็เปนเอกฉนัทวาขอเสนอเชงินโยบายตามกรอบขอตกลงประชาคมอาเซยีน      
เพื่อยกระดับความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รางที่ 1 มีความเหมาะสม                          
มคีวามเปนไปไดและมปีระโยชน และจากผลการประชุมองิผูเช่ียวชาญ 9 ทาน มมีตเิปนเอกฉันทวา 6 ยทุธศาสตร 22             
ตัวชี้วัดตามขอเสนอเชิงนโยบายนั้นมีความเปนไปได มีความเหมาะสมและมีประโยชน 

อภิปรายผลการวิจัย
  จากการวิจัยไดคนพบยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหสอดคลองกับขอตกลงประชาคมอาเซียน
อยางมีประสิทธิผลประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 22 ตัวชี้วัด และมีประเด็นที่นาสนใจในการอภิปรายผล ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนเพ่ือสรางความตระหนักและรับรู คานิยม             
ในประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชนและการใฝสันติภาพ มี 4 ตัวชี้วัด ที่แสดงถึงความมีประสิทธิผล             
ประกอบดวยจะตองมีหลักสูตรใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเคารพในสิทธิมนุษยชน เกิดคานิยม                              
ในประชาธปิไตยและแนวทางสันติภาพ ซึ่งสอดคลองกับวิทยา มิตรศรัทธา (2555, 32) ที่กลาวไววาจะตองสงเสริม   
ใหมีคานิยมในระบอบประชาธิปไตย  ใฝสันติภาพลดความขัดแยง เคารพในสิทธิมนุษยชนของพลเมืองอาเซียน เชน
เดียวกบั      ประภัสส เทพชาตร ี(2552, 10) ทีก่ลาวถงึการสรางความตระหนักวาตองสงเสรมิการเคารพในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย สทิธิมนุษยชน การตอตานอาชญากรรมขามชาต ิการตระหนกัในความเปนครอบครวัอาเซยีน                    
มีตัวตนรวมและสํานึกรวมของความเปนอาเซียน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ อณฏณ เชื้อไทย (2555, 94) ที่เห็นวา
สถานศึกษาจะตองสรางความตระหนักและรับรูในหลักการแหงประชาธิปไตย เคารพในสิทธิมนุษยชนและคานิยม
แนวทางสนัติภาพโดยผานหลกัสูตรการเรยีนการสอน และยงัสอดคลองกบัสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร (2552, 
17-18) วาหลักสูตรการเรียนการสอนตองทําใหผูเรียนตระหนักและรับรูในหลักการแหงประชาธิปไตย เคารพใน        
สทิธมินษุยชนและคานยิมในแนวทางสนัตภิาพ   อาจจะกลาวไดวา หลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน กจิกรรม     
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การเรียนการสอนในสถานศึกษาจะสามารถพัฒนาผู เรียนใหเกิดความตระหนัก คานิยมรวมของความเปน
ประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอยางมีประสิทธิผล
  ยทุธศาสตรที ่2 การสรางความตระหนกัในความเปนพลเมืองประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีนมี 2 ตวัชีว้ดั 
โดยทีผู่เรยีนจะตองมคีวามรูความเขาใจในกฎบตัรอาเซยีน ความเปนเอกลักษณและอตัลักษณของอาเซียน  ตลอดจน
ความแตกตางหลากหลายของการเมืองและกฎหมายของประเทศในประชาคมอาเซียนสอดคลองกับคํากลาวของ      
วิทวัศ ศรีวิหค ในการเสวนาเรื่องพลเมืองไทยในประชาคมอาเซียน: ความพรอมและคุณภาพ (2555) ที่ใหความเห็น
วาตองสรางความตระหนักในความเปนอาเซียน การเรยีนรูประวตัศิาสตร  รวมมอืมากกวาความขดัแยงและความรูสกึ
รวมในการเปนพลเมืองอาเซียน และในแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนที่ระบุถึง การสราง
ความตระหนักในความเปนพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนน้ันจะตองผานหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
ในดานประวัติศาสตร วัฒนธรรมและสังคม หรือภูมิศาสตรของประเทศอาเซียนไดครอบคลุมทุกมิติ (กรมอาเซียน 
กองอาเซียน 3, 2554)
  ยุทธศาสตรที่ 3  การปรับและพัฒนามาตรฐานดานแรงงานและวิชาชีพมี 3 ตัวชี้วัด ที่แสดงถึง                      
ความมีประสิทธิผลประกอบดวย สถานศึกษาจะตองเพิ่มสมรรถนะของผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการของ                
ตลาดแรงงานในอาเซียน ตลอดจนการจัดกจิกรรมเพือ่พฒันาทักษะการเรียนการสอนใหผูเรียนรูวชิาชพีและเปดโอกาส
ใหทกุภาคสวนเขามามสีวนรวมในการพฒันาวชิาชพีและฝมอืแรงงานดวย สอดคลองกบัชาตชิาย  เชษฐสุมน (2555, 82)    
ที่กลาววา ตองสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานให
เปนท่ียอมรับในตลาดแรงงานในอาเซยีน และเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการใหสามารถแขงขันไดดวย เชน
เดียวกับประภัสส เทพชาตรี (2552, 7) ที่ไดกลาววา ตองเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการแขงขันทั้งแรงงานท่ีมี
ฝมือใน 8 สาขาวิชาชีพ  ไดแก  อาชีพวิศวกร  อาชีพพยาบาล  อาชีพสถาปนิก  อาชีพการสํารวจ  อาชีพนักบัญชี  
อาชีพทันตแพทย  อาชีพแพทย  และอาชีพการบริการ/การทองเที่ยว  และแรงงานท่ัวไปสามารถยกระดับ                    
ทักษะในวิชาชีพ เพ่ือความสามารถในการแขงขัน สอดคลองกับสุรนิทร พศิสุวรรณ (2555, 84) ทีใ่หความเห็นวาตอง         
พฒันาฝมอืแรงงานอยางเสรี พัฒนาการใชภาษาอังกฤษอยางเชี่ยวชาญโดยเฉพาะใน 8 สาขาวิชาชีพ
  เพราะฉะน้ันการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานดานแรงงานและวิชาชีพจะตองเปนความรวมมือระหวาง
สถานศึกษา สถานประกอบการในการพัฒนาทักษะดานแรงงานใหแกผูเรียนเพื่อใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน         

ในอาเซียนจึงจะสามารถแขงขันกับประเทศอื่นไดอยางมีประสิทธิผล
  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในวิชาชีพและภาษาอาเซียน มี 4 ตัวชี้วัด ซึ่งหลักสูตร             
และสถานศกึษาจะตองใหผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองอาเซยีน การแขงขันทางเศรษฐกจิ คานิยมในการแขงขันท่ีหลากหลาย
และสงเสรมิทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สารและการทาํงานซึง่สอดคลองกับสุรนิทร พศิวรรณ (2555, 84) ทีก่ลาววา 
จะตองสนับสนุนใหมีการพัฒนาทักษะแรงงานโดยเฉพาะใน 8 สาขาวิชาชีพ ตลอดจนทักษะในการแขงขันในระดับ
อาเซยีน เนนคณุภาพของงาน พฒันาบคุลาการโดยใชวจิยัและพฒันา ประการสาํคญัจะตองสามารถใชภาษาองักฤษ
ไดอยางเชีย่วชาญดวย เชนเดยีวกบั ปต ิศรแีสงนาม (2555, 77)กลาวเชนกนัวา ความสามารถในการแขงขนัจะทาํให
มีโอกาสมากกวา ทํางานไดเกงกวา พูดภาษาอังกฤษไดเกงกวา คิดไวกวา คิดไกลกวา คิดเปนระบบกวา มีเครือขาย
มากกวายอมดีกวาเสมอ โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหมจะพัฒนาทักษะในการฟง 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 9 ฉบับท่ี 2 - ฉบับท่ี 4 สิงหาคม 2558 – ธันวาคม 2558 201

ทักษะการพูด นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับแนวคิดของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย (2554)    
วาตองสงเสริมใหมีนโยบายและกฎหมายวาดวยการแขงขัน อํานวยความสะดวกในการเคล่ือนยายแรงงานเสรี      
ตลอดจนใหผูเรยีนมีทกัษะในวชิาชพีและภาษาอาเซยีนดวย  และยังสอดคลองกบักรมอาเซยีน กองอาเซียน 3 (2554, 
8) ทีเ่ห็นสอดคลองกนัวาจะตองพฒันาผูเรียนใหสามารถใชภาษาแมและภาษาอาเซยีนไดอยางเชีย่วชาญเชนเดียวกับ
ผลการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555, ฒ)ที่พบวาตองพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะ        
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู การสื่อสาร และพัฒนาทักษะในวิชาชีพของตัวเองได
  อาจจะกลาวไดวาการพฒันาผูเรียนใหมทีกัษะในวชิาชีพและมทีกัษะในภาษาอาเซียนใหสามารถแขงขันได
นัน้จะตองผานหลกัสตูรกระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษาและนอกสถานศกึษาเพ่ือใหผูเรยีนสามารถใชภาษา
อังกฤษในการสื่อสารไดอยางเชี่ยวชาญ
  ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความตระหนักและการรับรูในความสัมพันธและความหมายทางวัฒนธรรม            
ม ี4 ตวัชีว้ดั สถานศึกษาจะตองสงเสรมิและฝกฝนใหผูเรยีนใชภาษาอาเซียนและภาษาแมในการส่ือสาร แลกเปล่ียน
เรียนรูในความแตกตางหลากหลายของประวัติศาสตร วัฒนธรรม ศาสนาและความเช่ือทรัพยากรธรรมชาติ                  
ของประเทศในอาเซียนซ่ึงสอดคลองกับ กรมอาเซียน กองอาเซียน 3 (2554) ที่กลาววา จะตองพัฒนาผูเรียน               
ผานกระบวนการศึกษาใหเกิดความตระหนักในส่ิงแวดลอม ความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ
และเปนไปในทํานองเดียวกับความเห็นของวิทวัศ ศรีวิหค ในรายงานผลการเสวนาเรื่องพลเมืองไทยในประชาคม
อาเซียน: ความพรอมและคุณภาพ (2555) ไดกลาวเชนกนัวา การเรยีนรูผานสถานศกึษาจะตองเช่ือมโยงความแตกตาง
หลากหลายของวัฒนธรรมในอาเซียน  มองประเทศในอาเซียน  เปนมิตรมากกวาคูแขงขัน  มีความรูสึกรวมใน             
ความเปนอาเซียน เชนเดยีวกบัพรชัย ดานววิฒัน (2558, 9) ไดใหความเหน็วา จะตองมกีารแลกเปล่ียนเรียนรูของบุคลากร
ดานการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางพลเมืองของอาเซียนในสาขาตางๆ เชน ศิลปน           
นักเขียน สื่อมวลชนเปนตน สอดคลองกับความเห็นของสุรินทร พิศสุวรรณ (2555, 128) ในเร่ืองการสนับสนุน               
ใหผูเรยีนยอมรบัและเคารพในความแตกตางหลากหลายในศาสนา วฒันธรรม ความเชือ่ ภาษาและเชือ้ชาติ สงเสริม
ใหมีการแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปวัฒนธรรมระหวางนักเรียน  นักศึกษาของอาเซียน
  การสรางความตระหนักและรับรูในความหลากหลายของอาเซียนไดอยางมีประสิทธิผลไดนั้นจะตองผาน
หลักสูตรการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบขามวัฒนธรรม  โดยการใชกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู       
เพื่อสรางความเปนอาเซียนรวมกันมากกวาการแขงขัน เชน เวทีศิลปน  นักเขียน ศิลปะ  นักวิจัย  เยาวชนในประเทศ
อาเซียน เปนตน
  ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาสถานศึกษาใหใชงานวิจัยเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาผูเรียน  สรางสังคม       
ความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต มี 5 ตัวชี้วัด สถานศึกษาและครูจะตองสงเสริมใหครูใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน ฝกใหผูเรียนวิเคราะห  สรางสรรคนวัตกรรมและใฝรู  โดยเฉพาะสถานศึกษาจะตองจัดทํา
วิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาและสรางเครือขายในประชาคมอาเซียนดวยเชนเดียวกับอณฎณ เช้ือไทย (2555, 95-96)          
ที่กลาวเชนกันวา งานวิจัยจะสงเสริมและพัฒนาดานการศึกษาภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาหาก  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือประชุมนักวิจัยดานการศึกษาของภูมิภาคอาเซียน เชนเดียวกับ วิทวัศ  ศรีวิหค (2555) 
อดตีอธิบดกีรมอาเซียน กลาวเชนกนัวาการเรยีนรูเชือ่มโยงขามวัฒนธรรมท่ีแตกตางหลากหลายหรอืการเรยีนรูตลอดชวีติ
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จะตองใชงานวิจัยเปนเคร่ืองมือสําหรับการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยการประชุมวิจัยทางดานการศึกษา                
ของอาเซียนดวย  (รายงานผลการเสวนาเร่ืองพลเมืองไทยในประชาคมอาเซียน: ความพรอมและคุณภาพ, 2555) 
และสอดคลองกับสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2552, 18) ที่กลาววาจะตองสนับสนุนใหมีการวิจัยทาง         
ดานการศึกษาของอาเซียนและใชงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน            
ดวย เชนกันกับผลการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) ที่พบวาครูจะตองใชงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่องตลอดจนใชงานวิจัยในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรม    
การเรียนการสอนดวย
  เพราะฉะนัน้งานวจิยัจงึเปนเครือ่งมอืในการพฒันาการเรยีนการสอน การสรางกระบวนการเรียนรูแบบเชือ่มโยง  
การเรียนรูแบบขามวัฒนธรรมของผูเรียน ครูผูสอนในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนจึงจะสามารถพัฒนาผูเรียน 
สรางสังคมแหงการเรียนรูและการเรียนรูตลอดชีวิตได

สรุป 
  การวิจัยคร้ังน้ีทําใหไดยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับขอตกลง         
ดานการศกึษาของประชาคมอาเซียนอยางมีประสิทธผิล จาํนวน 6 ยทุธศาสตร 22 ตัว้บงชี ้ดงันัน้หนวยงานทีเ่กีย่วของ  
ตลอดจนองคกร  กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาควรจะไดนํายุทธศาสตร แนวทาง มาตรการ วิธีการยกระดับไปประยุกตใชในการกําหนดนโยบาย
ในการจัดการศึกษาตอไป  
  นอกจากน้ีการวิจัยคร้ังน้ียังทําใหทราบถึงความจําเปนและความตองการของสถานศึกษา ผูบริหารและครู    
ในการจัดการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับขอตกลงของประชาคมอาเซียน โดยลําดับความตองการจําเปนเรียงไดตาม
คา PNI ไดดังนี้ องคประกอบที่ 3 การปรับปรุงมาตรฐานดานแรงงานและวิชาชีพ และองคประกอบที่ 6 การสงเสริม
ใหใชงานวิจัยเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาผูเรียนในการสรางสังคมฐานความรู มีคาเฉล่ียเทากัน คือคา PNI เทากับ 
0.336 หมายความวา สถานศึกษา ผูบริหาร ครูเห็นวาตองปรับปรุงมาตรฐานแรงงานและวชิาชีพ สงเสริมงานวิจัย
เปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียน สรางสังคมฐานความรูโดยเร็วและเรงดวนเปนลําดับตนๆ สวนลําดับถัดมา                  
มีคา PNI เทากับ 0.300 ไดแก องคประกอบที่ 4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะวิชาชีพและภาษา และองคประกอบที่ 5 
สรางความตระหนักและรับรูในความสัมพันธและความหลากหลายทางวัฒนธรรมคา PNI เทากับ 2.94 และ               
องคประกอบที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน คา PNI เทากับ 0.226 ดังนั้นหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในระดับนโยบายตั้งแตกระทรวงศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศกึษาควรไดนาํขอมูลดังกลาวไปวางแผนเพ่ือดําเนินการพัฒนายกระดบัการจัดการศึกษาใหมปีระสิทธิผล
ตอไป
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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยความเส่ียงท่ีสําคัญในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชน และเพ่ือสรางรูปแบบการบริหารความเส่ียงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน โดยวิธีการศึกษา
แบบผสานการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหาร รองผูบริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษา และครูหรือผูที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน  จํานวน 
207 แหง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก แบบสัมภาษณเชิงโครงสรางและแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช     
ในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเน้ือหา และการวิเคราะห
องคประกอบ
  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยความเส่ียงท่ีสําคัญในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน มี 9 ดาน คือ     

ดานการติดตามและประเมิน  ดานคุณภาพของสถานศึกษา  ดานความเช่ือม่ันในสถานศึกษา  ดานการจัดสรรทรัพยากร  
ดานการบริหารจัดการ  ดานกลยุทธ  ดานการเรียนการสอน  ดานสังคม และดานการบริการวิชาการ  หรือวชิาชพี  
สวนรูปแบบการบริหารความเส่ียงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน  ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ที่มี                  
ความสมัพนัธกนัอยางเปนระบบ  ไดแก  การกําหนดสภาพแวดลอม   การประเมินความเสีย่ง  การจัดการ   ความเส่ียง
และกิจกรรมควบคมุ  การเฝาติดตามและการทบทวน  และ การสือ่สารและการใหคาํแนะนาํ  โดยปจจยัความเสีย่งทัง้ 9 ดาน 
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พบวา มีจํานวน 6 ดาน ควรใชการจัดการความเสี่ยงดวยวิธีการลดความเสี่ยง  ไดแก  ดานการติดตามและประเมิน  
ดานความเชื่อมั่นในสถานศึกษา   ดานการบริหารจัดการ  ดานการเรียนการสอน   ดานสังคม  และดานการบริการ
วิชาการหรือวิชาชีพ   สวนปจจัยความเส่ียงดานคุณภาพของสถานศึกษา และดานการจัดสรรทรัพยากรควรใช           
การจัดการความเส่ียงดวยวิธกีารลดความเสีย่งและการยอมรบัความเสีย่ง  และสําหรับดานกลยุทธควรใชการจัดการ
ความเสี่ยงดวยวิธีการลดความเสี่ยงและการแบงปนความเสี่ยง 

คําสําคัญ
  ปจจัยความเสี่ยง    การบริหารความเสี่ยง    อาชีวศึกษาเอกชน

Abstract
  The objectives of this research were to find the major risk factors in private vocational technological 
and vocational colleges and to propose a risk management model in private vocational technological and 
vocational colleges. The study was a mixed design method using both qualitative and quantitative             
approaches. The sample were administrators, vice-administrators, college’s committee and teachers or 
responsible for risk management in 207 colleges. The research tools were interview schedules, questionnaires. 
The data analyses used frequency, percentage, mean, standard deviation, content analysis and factor 
analysis.
  The results found that the major risk factors in private vocational technological and vocational 
colleges consisted of 9 components; Monitoring and evaluation, quality of college, confidence in college, 
resource allocation, management, strategy, teaching process, social, and professional or academic 
services. For the model of risk management in private technological and vocational colleges consists of 
5 stages are interrelated in a systematic manner including Establishing the Context,  Risk Assessment, 
Risk Treatment and Control Activities, Monitoring and Review and Communication and Consultation; Based 
on the 9 risk factors, including the risk in 6 component should be reduced by risk reduction thus monitoring 
and evaluation, confidence in college, management, teaching process, social, professional or academic 
services. The risk in quality of college and resource allocation should be accepting and reducing. And 
the risk in strategy should be sharing and reducing. 

Keywords
  Risk Factor, Risk Management,   Private Technological and Vocational Colleges
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บทนํา
  โรงเรียนเอกชนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมายถึง สถานศึกษาของเอกชน
ทีจ่ดัการศกึษาไมวาจะเปนโรงเรยีนในระบบหรอืโรงเรียนนอกระบบ  โดยมีสาํนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษา
เอกชน (สช.) ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ทําหนาท่ีสงเสริมและประสานงาน         
การศึกษาเอกชน และดําเนินการใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน  สําหรับชื่อของโรงเรียน        
ในระบบทีจ่ดัการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาทัง้ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชพี และระดบัประกาศนียบัตรวชิาชพีช้ันสูง 
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  (2554) อาจใชคําวา  “วิทยาลัยอาชีวศึกษา”  หรือ  
“วิทยาลัยเทคโนโลยี” ประกอบช่ือแทนคําวา  “โรงเรียน”  ได  ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยจะเรียกโรงเรียนเอกชน            
ที่จัดการศึกษาในระบบประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวา “วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน”
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  (2542) ในหมวด 6 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน        
และระบบการประกนัคณุภาพภายนอก ซึง่หนวยงานตนสงักดัและสถานศึกษาตองจดัใหมรีะบบการประกนัคณุภาพ
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา                     
(องคการมหาชน) (สมศ.) ทีก่าํหนดเกณฑการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม ในตวับงชีท้ี ่11 เรือ่งผลการบรหิารความเสีย่ง 
โดยสถานศึกษาตองมีการระบุความเสีย่ง เพือ่ใหสามารถวางแผนการบรหิารจดัการความเสีย่งไดอยางมีประสทิธภิาพ 
นาํไปสูความสาํเรจ็ของการดําเนนิการตามแผนขององคการไดบรรลตุามเปาหมายทีก่าํหนดไว โดยกาํหนดความเสีย่ง
ที่สําคัญไว 5 ดาน คือ ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของผูเรียน  ครู  และบุคลากรภายในสถานศึกษา  ความเสี่ยง
ดานการทะเลาะวิวาท  ความเส่ียงดานส่ิงเสพติด  ความเส่ียงดานสังคม  และความเส่ียงดานการพนันและการม่ัวสุม 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2555)
  นอกจากนี้  ยังพบวา มีความเสี่ยงตางๆ ที่เกิดข้ึนและอาจสงผลกระทบตอการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน   เชน  นโยบายทางการศึกษาของภาครัฐในการรับนักเรียนของโรงเรยีนมัธยมศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเพิ่มเปาหมายการรับนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาตอนตนเขาเรียน          
ตอมัธยมศึกษาตอนปลายมากขึ้น  สงผลกระทบใหมีผูสมัครเรียนอาชีวศึกษาลดลง  รวมทั้งมีการจายเงินอุดหนุน      
ในการจดัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานซึง่เปนปจจัยสาํคัญท่ีทาํใหทกุโรงเรยีนเรงเพ่ิมปริมาณผูเรียนเพือ่ใหไดคาใชจายรายหัว
เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมุงรับผูที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายเขาเรียนตอปริญญาตรี (4 ป) แตผูที่                    
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนั้น ตองเขาสูระบบเทียบโอนตามประกาศของคณะกรรมการ                   
การอดุมศกึษา  เมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 ซึง่ทําใหสถาบนัอดุมศกึษาตองยตุกิารเปดหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) นอกจากนี้ คานิยมของผูปกครองที่ตองการใหบุตรหลานเรียนจบปริญญาจะไดมีอนาคตที่ดีกวา  รวมถึง
ภาพลักษณการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชวีศึกษาบางกลุม สงผลตอทัศนคตแิละการยอมรบัของผูปกครองทําให
ไมกลาสงบุตรหลานเขามาเรียนในสายอาชีพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (องคการมหาชน), 2555)
  ความเสีย่งตางๆ  ทีเ่กิดข้ึนดังกลาว อาจสงผลกระทบตอการบริหารวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศึกษาเอกชน
ในหลายดาน  ดงัน้ันผูวจิยัจึงสนใจศกึษาวิจยั เร่ือง รปูแบบการบรหิารความเสีย่งในวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชวีศึกษา
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เอกชน เพื่อทราบถึงปจจัยความเส่ียงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนท่ีสําคัญ และสรางรูปแบบ             
การบริหารความเส่ียงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนสําหรับเปนแนวทางในการบริหารความเส่ียง        
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตอไป

วัตถุประสงค
  การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาปจจยัความเสีย่งทีส่าํคญัในวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศกึษาเอกชน 
และสรางรูปแบบการบริหารความเสี่ยงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน

วิธีการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Design Method) ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 
Approaches) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Approaches) ซึ่งแบงเปน 3 ขั้นตอน โดยดําเนินการวิจัย ดังนี้
  1. การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารตางๆ รวมถึง                  
การบูรณาการแนวคิดของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 
(2004) และ International Standard Organization (ISO) (2009) โดยมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
5 ขัน้ตอน ทีข่บัเคล่ือนผานวงจร PDCA ซึง่ประกอบดวย การวางแผน (Plan) การลงมอืทํา (Do) การตรวจสอบ (Check) 
และการปรับปรุงแกไข (Act) อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญตามคุณสมบัติที่กําหนด  
จํานวน 8 ทาน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง แลวนําขอมูล          
มาวเิคราะหเนือ้หา (Content Analysis) ไดปจจยัความเสีย่งทีเ่กีย่วของกบัการบรหิารความเสีย่งในวทิยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน  จํานวน 10 ดาน
  2. การวิเคราะหปจจัยความเส่ียงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถามหาความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา ความชดัเจนของภาษา และความสอดคลองของขอคําถาม โดยผูทรงคุณวุฒิ  
จํานวน 5 ทาน และหาความเชื่อม่ันโดยสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีการของ Cronbach ไดคาเทากับ 0.86                      
กลุมตวัอยางไดแก ผูบรหิาร  รองผูบรหิาร  คณะกรรมการสถานศกึษา และคร ูหรือผูทีร่บัผิดชอบการบริหารความเสีย่ง
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน  จํานวน 207 แหง ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน  สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหองค
ประกอบ (Factor Analysis) โดยการวิเคราะหตัวประกอบ “EFA” (Exploratory Factor Analysis)
  3. สรางรูปแบบการบริหารความเสี่ยงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน และนําไปเสนอ                  
ผูเชี่ยวชาญตามคุณสมบัติที่กําหนด  จํานวน 11 ทาน โดยใชการสัมมนาอางอิงผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) 
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ผลการวิจัย
  ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยที่สําคัญ ดังนี้
  1. ผลการวิเคราะหปจจัยความเสีย่งท่ีสาํคัญในวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จากการวิเคราะห
องคประกอบ (Factor Analysis) โดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
ผูวิจัยไดวิเคราะหความเหมาะสมโดยใช KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy)                    
and Bartlett’s Test พบวา ดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy เทากับ 0.519  และ         
ผลการทดสอบดวย Bartlett’s Test  พบวา  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น จึงสรุป
ไดวาขอมูลมีความเหมาะสมที่จะนําเทคนิค Factor Analysis มาใช และในการวิเคราะหองคประกอบโดยการสกัด
ปจจัยดวยวิธีองคประกอบหลัก (Principal Component Method) โดยพิจารณาจาก  1) คาความแปรปรวนของ
ตัวแปร (Eigenvalue) ที่มากกวา 1   2) ปจจัยแตละตัวตองมีตัวแปรอธิบายต้ังแตสามตัวแปรข้ึนไป  และ 3)               
การเลอืกปจจยัจากจาํนวนตวัแปรในแตละปจจยัตองมตีวัแปรบรรยายปจจยันัน้ๆ โดยคานํา้หนัก (Factor Loading) 
แตละตัวแปร ตองเทากับ 0.3 ขึ้นไป (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998, 111-112) ซึ่งพบวา องคประกอบ
ของปจจัยความเส่ียงสําคัญในวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ม ี9 ดาน คอื 1) ความเสีย่งดานการตดิตาม
และประเมิน ประกอบดวยปจจัยความเสี่ยง เร่ืองการรองเรียน การติดตามและประเมินแผนงาน การมอบหมาย      
และประเมนิผลงาน และการมีสวนรวมในการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน 2) ความเสีย่งดานคณุภาพ
ของสถานศึกษา  ประกอบดวยปจจัยความเสีย่ง เร่ืองการเรยีนการสอน  การปองกนัการทะเลาะววิาทและความรนุแรง
ในสถานศึกษา  การทดสอบจากสํานักงานทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) และระเบียบขอบังคับ                              
3) ความเสี่ยงดานความเชื่อมั่นในสถานศึกษา  ประกอบดวยปจจัยความเสี่ยงเร่ือง การประกันคุณภาพภายนอก    
และความเช่ือม่ันหรือความมั่นใจ 4) ความเสี่ยงดานการจัดสรรทรัพยากร  ประกอบดวยปจจัยความเสี่ยง เร่ือง          
การวางแผนและความตองการกําลังคน  ระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกาํหนดมาตรการชวยเหลือนักเรยีน
ในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล หลักสูตร การจัดระบบดูแลผูเรียน การจัดสรรทรัพยากร และการนิเทศ 
5) ความเส่ียงดานการบริหารจดัการ  ประกอบดวยปจจยัความเส่ียง เรือ่ง การรบัเงนิ สภาพแวดลอมภายในสถานศกึษา 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  6) ความเสี่ยงดานกลยุทธ ประกอบดวยปจจัยความเส่ียง เร่ือง การจัดทําแผนกลยุทธ  
และแผนปฏิบัติงาน ความเสี่ยงภายนอกสถานศึกษา  การสื่อสารและการถายทอดแผนกลยุทธสู การปฏิบัติ                     
7)   ความเส่ียงดานการเรยีนการสอน ประกอบดวยปจจยัความเสีย่งเร่ืองการวดัและประเมินผล  การฝกประสบการณ
วิชาชีพ และการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน  8) ความเส่ียงดานสังคม ประกอบดวยปจจัย       
ความเส่ียงเร่ืองสังคม การจายเงิน การรับสมคัรและคดัเลอืกบรรจุแตงตัง้  และกองทุนเงินใหกูยมืเพ่ือการศึกษา และ/
หรือกองทุนเงินใหกู ยืมท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต และ 9) ความเสี่ยงดานการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ            
ประกอบดวยปจจัยความเสี่ยงเร่ืองการใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพตอสังคม และการติดตามและประเมินผล                            
การบรหิารงานบคุคล 
  2. รูปแบบการบริหารความเสี่ยงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน มีดังนี้
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    การบริหารความเสี่ยงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน พบวา การกําหนด                  
สภาพแวดลอม (Establishing the Context) มคีวามสมัพนัธกบัการประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) ซึง่มีการกาํหนด
องคประกอบปจจัยความเส่ียงทีส่าํคญัไว 9 ดาน ไดแก การตดิตามและประเมนิคณุภาพของสถานศึกษา ความเชือ่ม่ัน
ในสถานศึกษา การจัดสรรทรัพยากร การบริหารจัดการ กลยุทธ การเรียนการสอน สังคม และการบริการวิชาการ     
หรือวิชาชีพ โดยมีการจัดการความเส่ียง (Risk Treatment) ตามปจจัยในองคประกอบปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ          
ซึ่งสัมพันธกับกิจกรรมควบคุม (Control Activities) ดังนี้
   1. การยอมรบัความเส่ียง (Accepting) ไดแก ปจจัยความเส่ียงเร่ือง กฎระเบยีบขอบังคับ และระเบยีบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล           
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับความเสี่ยงนั้น
   2. การลดความเสี่ยง (Reducing) ไดแก ปจจัยความเสี่ยงเรื่อง การมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน การรองเรียน การติดตามและประเมินแผนงาน การมอบหมายและประเมินผลงาน    
การเรียนการสอน การปองกันการทะเลาะวิวาทและความรุนแรงในสถานศึกษา การทดสอบจากสํานักงานทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) การประกันคุณภาพภายนอก ความเชื่อมั่นหรือความม่ันใจ              
การวางแผนและความตองการกําลังคน หลักสูตร การจัดระบบดูแลผูเรียน การจัดสรรทรัพยากร การนิเทศ                     
การรับเงนิ สภาพแวดลอมภายในสถานศกึษา  เทคโนโลยสีารสนเทศ  การจดัทําแผนกลยทุธและแผนปฏบิตังิาน  การสือ่สาร
และการถายทอดแผนกลยุทธไปสูการปฏิบตั ิ การดาํเนินงานตามแผนผลยุทธและแผนปฏิบตังิานการฝกประสบการณ
วิชาชีพ  การวัดและประเมินผล  การรับสมัคร  การคัดเลือกบรรจุแตงตั้ง  การจายเงิน  ดานสังคม  กองทุนเงินให        
กูยมืเพือ่การศกึษาและ/หรอืกองทนุเงินใหกูยมืทีผ่กูพันกบัรายไดในอนาคต  การใหบริการวชิาการหรอืวชิาชพีตอสังคม  
การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล ที่ใชกิจกรรมควบคุมภายในเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง
   3. การแบงปนความเส่ียง (Sharing) ไดแก ปจจัยความเส่ียงภายนอกสถานศึกษา ทีใ่ชกจิกรรมควบคมุ
โดยแบงความรับผิดชอบใหผูอื่นรวมรับความเส่ียง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง และลดผลกระทบท่ีเกิด              
จากความเสี่ยง
    ทัง้นีก้ารบรหิารความเส่ียงจาํเปนตองมกีารเฝาตดิตามและการทบทวน (Monitoring and Review) 
ที่สัมพันธกับการประเมินความเส่ียง (Risk assessment) การจัดการความเส่ียง (Risk Treatment) และ                   
กจิกรรมควบคมุ (Control Activities) เพ่ือใหมัน่ใจวาการกําหนดปจจัยความเสีย่ง วธิจีดัการความเสีย่ง และมาตรการ
ในกิจกรรมการควบคุมยังมีประสิทธิผล ทั้งนี้ตองมีการส่ือสารและการใหคําแนะนํา (Communication and                 
Consultation) ที่สัมพันธกับการประเมินความเสี่ยง เพื่อใหเกิดความเขาใจกับผูมีสวนไดสวนเสีย  แลวนําขอมูลสู   
การกําหนดสภาพแวดลอม (Establishing the Context) ไปปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงในวิทยาลัยเทคโนโลยี      
และอาชีวศึกษาเอกชนตอไป
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อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการวิจัย ผูวิจัยนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผล ดังนี้
  1. ผลการศึกษาปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
   1.1 ดานการติดตามและประเมิน
        ผลการวิจัยพบวา ความเสี่ยงดานการติดตามและประเมินในปจจัยความเสี่ยงเรื่องการรองเรียนมี
ระดับความเสี่ยงเฉลี่ยสูงสุด โดยเฉพาะประเด็นความเสี่ยงเรื่องการฟองรองสถานศึกษา ผูบริหาร ครู หรือบุคลากร
ทางการศกึษาผานกระบวนการทางศาล ทัง้นีอ้าจมีสาเหตุมาจากผูบรหิาร ครู หรอืบคุลากรทางการศกึษาในสถานศึกษา
ปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ซึ่งเปนความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการเสียชื่อเสียง ภาพลักษณ และทรัพยสิน
ของสถานศึกษาเปนอยางมาก สอดคลองกับ สงวน ชางฉัตร (2547) ทีก่ลาววา ความเส่ียงเร่ืองการฟองรองน้ีอาจเกิด
จากการดําเนินการที่ผิดกฎหมายหรือขอบังคับ หรือการถูกฟองรองเรื่องที่เกี่ยวกับขอตกลงในสัญญา
   1.2 ดานคุณภาพของสถานศึกษา
        ผลการวิจัยพบวา ความเสี่ยงดานคุณภาพของสถานศึกษาในปจจัยความเส่ียงเร่ืองการปองกัน    
การทะเลาะวิวาทและความรุนแรงในสถานศึกษามีระดับความเส่ียงเฉลี่ยสูงสุด โดยเฉพาะประเด็นความเส่ียง          
เรื่องขาดระบบการคัดกรอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน มีความจําเปนตอง             
เปดโอกาสใหกบัผูเรียนทีม่คีวามสนใจศึกษาในสายอาชีพ ซึง่มีสดัสวนจาํนวนผูเรียนนอยเม่ือเทยีบกบัผูเรียนสายสามญั 
ทาํใหแตละสถานศึกษามโีอกาสในการคัดเลือกผูเขาเรยีนไดไมมาก  สงผลใหมโีอกาสไดรบัผลกระทบจากพฤติกรรม
ของผูเรยีน หากสถานศกึษาขาดระบบการคัดกรองทีด่ ีทัง้นีอ้าจใชวธิกีารจัดทาํขอมลูประวตัขิองผูเรยีนเปนรายบคุคล 
โดยจัดกลุมผูเรียนที่เคยมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เชน การทะเลาะวิวาท ใชความรุนแรง หรือใชยาเสพติด  เพื่อที่จะชวย
เหลือดูแลพัฒนา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนเปนรายบุคคล สอดคลองกับกรมสามัญศึกษา (2544) ที่ระบุ
วา การคัดกรองนักเรียนเปนการพิจารณาขอมูลท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียน เพ่ือดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง       
โดยเฉพาะการแกไขปญหาใหตรงกับปญหาของนักเรียนมากยิ่งขึ้น และมีความรวดเร็วในการแกไขปญหาซึ่ง             
บางกรณีจําเปนตองแกไขโดยเรงดวน
   1.3 ดานความเชื่อมั่นในสถานศึกษา

        ผลการวิจยัพบวา ความเส่ียงดานความเช่ือม่ันในสถานศึกษาในปจจัยความเส่ียงเร่ืองความเช่ือม่ัน
หรือความม่ันใจในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพมีระดับความเส่ียงเฉลี่ยสูงสุด โดยเฉพาะประเด็นความเส่ียง     
เรือ่ง ผูปกครองขาดความมัน่ใจตอชือ่เสยีงของสถานศึกษา ทัง้นีอ้าจเปนเพราะชือ่เสยีง หรอืภาพลักษณของสถานศกึษา 
เปนส่ิงท่ีผูปกครอง หรือนักศึกษาใชเปนปจจัยในการเลือกเพ่ือศึกษาตอ  สอดคลองกับกฤษณ บุตรเนียน (2554)         
ที่กลาววา ปจจัยที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาในการเลือกเขาศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามรายดานพบวา ดานภาพลักษณของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยู
ในระดับมาก
   1.4 ดานการจัดสรรทรัพยากร
        ผลการวิจัยพบวา ความเสี่ยงดานการจัดสรรทรัพยากรในปจจัยความเสี่ยง เรื่องระเบียบ          
กระทรวงศึกษาธกิารวาดวยการกาํหนดมาตรการชวยเหลือนกัเรียนในโรงเรยีนเอกชนเปนเงินอดุหนุนรายบุคคล มรีะดับ        
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ความเสี่ยงเฉลี่ยสูงสุด โดยเฉพาะประเด็นความเส่ียงเรื่องสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน            
รายบุคคลท่ีลดลงเปนรายเดือน เน่ืองจากจํานวนผูเรียนที่ลาออกกลางคัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะหากมีผูเรียนลาออก
กลางคันในระหวางภาคเรียน จะสงผลใหสถานศึกษาไดรับเงินอุดหนุนรายบุคคลลดลง ซึ่งอาจไมเพียงพอกับ                 
คาใชจายตางๆ ตามแผนการดําเนินงานของสถานศึกษาในปการศึกษานั้นๆ  สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (2556) ที่ระบุวา การออกกลางคันเปนปญหาสําคัญตอการจัดการศึกษาของประเทศท่ีตองเรง      
ดําเนินการปองกัน และแกไขปญหาอยางจริงจัง
   1.5 ดานการบริหารจัดการ
        ผลการวิจัยพบวา ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการในปจจัยความเสี่ยงเรื่องการรับเงินมีระดับ  
ความเสีย่งเฉลีย่สูงสุด โดยเฉพาะประเดน็ความเส่ียงเร่ืองการไมออกใบเสรจ็รับเงนิแกผูชาํระเงนิทุกครัง้เมือ่มีการรับเงนิ  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาอาจรับชําระคาธรรมเนียมการศึกษาหรือคาธรรมเนียมอื่นเปนเงินสด แทนที่จะ     
เปนการชําระผานธนาคารหรือชองทางอื่นที่มิใชเงินสด หรือสถานศึกษาไมมีการจัดทําคูมือหรือระเบียบการปฏิบัติ
งานดานการเงิน-การรับเงินท่ีกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานอยางชัดเจน  รวมถึงการพิจารณาลงโทษอยางเด็ดขาด 
ขาดการจัดอบรมใหแกผูปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ไมมีการแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี  สอดคลองกับไพรวัลย               
คุณาสถิตชัย (2553) ที่กลาววา แนวทางการบริหารความเส่ียงของงานดานการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแกน           
ควรกําหนดนโยบายบริหารความเส่ียง และจดัทําคูมอืการปฏบิตังิาน มหีนวยงานใหคาํปรึกษาสวนกลาง รวมทัง้ตอง
มีการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความเส่ียง  พัฒนาเจาหนาท่ีใหมีสมรรถนะในดานการใหบริการ และควรคัดเลือก
ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีอยางรอบคอบ
   1.6 ดานกลยุทธ
        ผลการวิจัยพบวา ความเสี่ยงดานกลยุทธในปจจัยความเส่ียงเรื่องการสื่อสารและการถายทอด    
แผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติมีระดับความเส่ียงเฉลี่ยสูงสุด โดยเฉพาะประเด็นความเส่ียงเรื่องขาดการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธขอมูลและข้ันตอนในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานท่ีดีระหวางผู จัดทํา                
แผนกลยทุธและแผนการปฏบิตังิาน และผูรบัผิดชอบในการปฏบิตั ิ ทัง้น้ีอาจเปนเพราะฝายบรหิารไมไดมกีารจดัประชุม
บุคลากรในสถานศึกษาเปนประจําอยางตอเน่ือง หรือไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการในการสื่อสารและ                              
การประชาสัมพันธสถานศึกษา เพ่ือใหขอมูลและข้ันตอนในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน        
ในแตละกิจกรรมกอนการดําเนินงานทุกครั้ง  สอดคลองกับ บรรยงค โตจินดา (2545) ที่กลาววา การสื่อสารเปนเรื่อง
ที่ผู บริหารควรตองสละเวลา และตองเอาใจใสบริหารจัดการเปนพิเศษ ดวยการจัดระบบการติดตอสื่อสาร                    
ภายในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ มอบหมายงาน สั่งการใหผูปฏิบัติไดเขาใจ สามารถติดตอสื่อสารไดอยางรวดเร็ว                    
ทั่วถึง สะดวก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ สมิต สัชฌุกร (2557) ที่กลาวถึงแนวทางการแกปญหาการสื่อสาร เชน        
ผูบงัคบับญัชาควรจดัใหมกีารประชุมมอบหมายงาน และใหรูระเบยีบปฏิบตัโิดยตรง ควรเนนความสาํคญัของนโยบาย 
และอธิบายเหตุผลแกผูเกี่ยวของอยางทั่วถึง ควรจัดใหหนวยงานที่ตองประสานงานระหวางกันสามารถติดตอกันได
อยางสะดวก ควรระบุบุคคลหรือระดับของผูรับขาวสารใหเจาะจง ควรใหเหตุผลช้ีแจงอยางละเอียดในกรณีเปน
นโยบายที่มีผลในดานลบ เพื่อมิใหเกิดความสับสนในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน
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   1.7 ดานการเรียนการสอน
        ผลการวิจยัพบวา ความเสีย่งดานการเรียนการสอน ในปจจยัความเสีย่งเร่ืองการวดัและประเมนิผล
มีระดับความเสี่ยงเฉล่ียสูงสุด โดยเฉพาะประเด็นความเสี่ยงเรื่องครูขาดความรูในดานการวัดและประเมินผล              
ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนมีอัตราการหมุนเวียนสูง โดยเฉพาะครูใน            
สาขาวิชาชีพจํานวนหนึ่งที่อยูระหวางการขอผอนผันการมีใบประกอบวิชาชีพครู จึงไมเคยศึกษาเร่ืองการวัดและ
ประเมินผลตามมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของคุรุสภาสอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการ                 
สภาการศึกษา (องคการมหาชน) (2551) ที่ระบุวา การวัดและประเมินผลเปนปญหาท่ีตองไดรับการแกไข และ     
พัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน 
   1.8 ดานสังคม
         ผลการวิจัยพบวา ปจจัยความเส่ียงดานสังคม มีระดับความเส่ียงเฉลี่ยสูงสุด โดยเฉพาะประเด็น
ความเส่ียงเร่ืองผูเรียนมีการต้ังครรภกอนวัยอันควร ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชน มีอายุระหวาง 15 – 20 ป กําลังอยูในชวงวัยที่อยากรูอยากลอง พื้นฐานครอบครัวมีปญหา ขาดความอบอุน 
เพ่ือนในกลุมมีแฟนทําใหมคีวามเสีย่งสูง สงผลใหผูเรียนตองพักการเรียนจนอาจเปนเหตุใหผูเรียนลาออก สอดคลอง
กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (2557) ที่ระบุวา สาเหตุปญหาของการต้ังครรภไมพรอม   
ในวัยรุน เกิดจากปจจัยแวดลอม 3 ประเด็นหลัก คือ ดานพฤติกรรมของเด็กเอง ไดแก ขาดความรูเรื่องการคุมกําเนิด 
ความอยากรูอยากลอง ขาดความรูสึกของการเห็นคุณคาในตนเอง เพราะความประมาท แพยาคุมกําเนิด คานิยม
ทางเพศท่ีผิด ปจจัยดานครอบครัว ไดแก สภาพครอบครัวแตกแยก ปญหาเศรษฐกิจครอบครัว การอบรมเล้ียงดู          
ที่ไมเหมาะสม การถูกลวงละเมิดจากบุคคลในครอบครัว และปจจัยแวดลอมทางสังคม ไดแก ความเส่ือมโทรม         
ทางสภาพแวดลอมในชุมชน อิทธิพลจากเพื่อนที่มีคานิยมผิดและอิทธิพลของสื่อที่นําเสนอคานิยมไมเหมาะสม
   1.9 ดานบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
        ผลการวิจัยพบวา ความเสี่ยงดานบริการวิชาการหรือวิชาชีพ ในปจจัยความเส่ียงเรื่องการให      
บริการวิชาการหรอืวิชาชีพตอสังคมมีระดับความเสีย่งเฉล่ียสูงสุด โดยเฉพาะประเด็นความเสีย่งเร่ืองขาดการใหบริการ
ทางวชิาการหรอืวชิาชพีกบัหนวยงานภายนอก ชมุชนหรือผูปกครอง ทัง้นีอ้าจเปนเพราะการขาดงบประมาณสนบัสนนุ
จากสถานศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด หรืออาจเกิดจากการขาดความรวมมือระหวางชุมชนกับสถานศึกษา
สอดคลองกับ วรรณภา โพธ์ินอย (2549)  ทีก่ลาววา ปญหาและอปุสรรคในการบรกิารวชิาการแกสงัคม ไดแก สถาบนั
ดําเนินการตามความพรอม ขาดการมีสวนรวม ไมสอดคลองกับความตองการท่ีแทจริงของชุมชน ไดรับการจัดสรร    
งบประมาณจากรัฐบาลนอย ขาดความรวมมือและการประสานงานทาํใหไมสามารถระดมทุนทรัพยากรท่ีมีอยูมาใช
ประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ
  2. ผลการศกึษารูปแบบการบริหารความเส่ียงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชวีศึกษาเอกชน พบวารูปแบบ
การบริหารความเสี่ยงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ประกอบดวย 5 ขั้นตอนที่เกี่ยวโยงกัน ไดแก      
การกําหนดสภาพแวดลอม (Establishing the Context) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) การจัดการ
ความเสีย่ง (Risk Treatment) และกิจกรรมควบคุม (Control Activities) การเฝาตดิตามและการทบทวน (Monitoring 
and Review) และการส่ือสารและการใหคําแนะนํา (Communication and Consultation) สอดคลองกับ                        
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เขมขนิษฐ  แสนยะนันทธนะ (2558, 88) ที่กลาววา ระบบบริหารความเส่ียงมี 5 ขั้นตอน คือ การระบุและ                  
ประเมินความเสี่ยง    การวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองคกร เทคนิคในการรับมือกับความเสี่ยง การนําเอาโปรแกรม
การบริหารความเสี่ยงไปใชทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุง 

สรุป
  จากการวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารความเส่ียงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน สรุปผลตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี้คือ
  1. ปจจัยความเสีย่งท่ีสาํคัญในวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชวีศึกษาเอกชนพบวา ปจจัยความเสีย่งท่ีสาํคัญ
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ประกอบดวยองคประกอบของปจจัยความเสี่ยง 9 ดาน คือ ดานการ
ติดตามและประเมิน ดานคุณภาพของสถานศึกษา ดานความเช่ือมั่นในสถานศึกษา ดานการจัดสรรทรัพยากร           
ดานการบริหารจัดการ ดานกลยุทธ ดานการเรียนการสอน ดานสังคม และดานการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ ปจจัย
ความเสีย่งท่ีมคีาความเสีย่งสงูสดุเรยีงตามลาํดับ ไดแก การปองกนัการทะเลาะววิาทและความรนุแรงในสถานศกึษา  
การทดสอบจากสํานกังานทดสอบทางการศกึษาแหงชาติ (องคการมหาชน)  ดานสงัคม  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีนเอกชนเปนเงินอุดหนุนรายบคุคล และการใหบริการวชิาการ
หรือวิชาชีพตอสังคม
  2. รูปแบบการบริหารความเสี่ยงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนพบวา รูปแบบการบริหาร
ความเสี่ยงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ประกอบดวย 5 ขั้นตอนท่ีเก่ียวโยงกัน ไดแก การกําหนด
สภาพแวดลอม (Establishing the Context) การประเมินความเส่ียง (Risk assessment) การจัดการความเสี่ยง 
(Risk Treatment) และกิจกรรมควบคุม (Control Activities) การเฝาติดตามและการทบทวน (Monitoring and 
Review) และการสื่อสารและการใหคําแนะนํา (Communication and Consultation) โดยปจจัยความเสี่ยงท้ัง 9 
ดาน มีจาํนวน 6 ดาน ควรใชการจัดการความเสี่ยงดวยวิธกีารลดความเสี่ยง ไดแก  ดานการติดตามและประเมิน  
ดานความเชือ่ม่ันในสถานศกึษา  ดานการบริหารจดัการ  ดานการเรียนการสอน  ดานสงัคม  และดานการบรกิารวชิาการ
หรือวิชาชีพ สวนปจจัยความเส่ียงดานคุณภาพของสถานศึกษา และ ดานการจัดสรรทรัพยากร  ผลการวิจัยพบวา                   
ควรใชการจัดการความเสี่ยงดวยวิธีการลดความเสี่ยงและการยอมรับความเส่ียง  และสําหรับดานกลยุทธ                     
ควรใชการจัดการความเสี่ยงดวยวิธีการลดความเสี่ยง และการแบงปนความเสี่ยง
  ขอเสนอแนะทั่วไป
  1. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนควรสงเสริมและสนับสนุนการใหความรูในเร่ือง         
การบริหารความเสี่ยงกับสถานศึกษา
  2. สถานศึกษาควรจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 
โดยนําผลการวิจัยในแตละดานเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
  3. ผูบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชวีศึกษาเอกชนควรนําแนวทางการบริหารความเสีย่งในแตละดาน
ไปประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษา
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  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
  1. ควรทําการศึกษาวิจยัเชิงลึกในแตละองคประกอบของความเส่ียง โดยเฉพาะองคประกอบท่ีมคีวามเสีย่ง
สูงมาก เชน ดานคุณภาพของสถานศึกษา ดานสังคม และดานการจัดสรรทรัพยากร
  2. ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงลึกในแตละปจจัยความเสี่ยง โดยเฉพาะปจจัยท่ีมีความเสี่ยงสูงสุด เชน            
การปองกนัการทะเลาะววิาทและความรุนแรงในสถานศกึษา การทดสอบจากสํานักงานทดสอบทางการศกึษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน) และดานสังคม พรอมกบัคนหารูปแบบการบรหิารความเสีย่งท่ีหลากหลายตอการนาํไปประยกุตใช
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