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อัตลกัษณ์ครูดีในดวงใจ1 
Identity of Good Teacher in Heart1 

 
เกิดพงศ์ จิตรหลงั2 

Kerdpong Jitlung 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการก่อรูปและอตัลกัษณ์ครูดีในดวงใจ 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แนวคิดหลกั 4 แนวคิด คือ แนวคิดอัตลกัษณ์ 
แนวคิดทฤษฎีสญัญะวิทยา แนวคิดวาทกรรมตามแนวทางของนอร์แมน แฟร์คลาฟและ
แนวคิดเร่ืองพืน้ที่  โดยมีพืน้ที่ศึกษา คือ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต 1 โดยกลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกั ประกอบด้วย ครูดีในดวงใจ 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีครูดีในดวงใจ เพื่อนร่วมงาน นกัเรียน และผู้ปกครองนกัเรียน 
กลุม่ละ 4 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ให้ข้อมลูหลกั  
 ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการสร้างวาทกรรมครูดีในดวงใจถูกสร้างขึน้มา
จากการตีความจากตัวบทซึ่งเป็นประเพณี อุดมคติ ค่านิยม กฏเกณฑ์กติกาต่าง ๆ  
ที่ผ่านมาในอดีตและปัจจุบันที่ถูกสร้างขึน้จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ในมิติ
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม ครูดีในดวงใจได้เลือกสรรวิถีทางในการปฏิบัติตน  
เพื่อแสดงและสร้างอตัลกัษณ์ความเป็นครูดีในดวงใจ ในมิติภาคปฏิบตัิการทางสงัคม 
เป็นการถ่ายทอดอุดมการณ์ของสงัคมผ่านโรงเรียน เพื่อให้ครูดีในดวงใจปฏิบตัิตาม
บรรทดัฐานของสงัคม อตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจมีหลากหลายลกัษณะ กระบวนการ
สร้างอตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจถกูสร้างโดยการนิยามตวัเอง และถูกสร้างโดยผา่นการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในสถานศึกษา  มีการทบัซ้อนระหว่างอตัลกัษณ์ อตัลกัษณ์
มิได้จ าเป็นต้องมีหนึง่เดียวแตอ่าจมีหลากหลายอตัลกัษณ์ประกอบรวมกนัในบคุคลคนเดียว 
อตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจ คือ การสร้างตวัตนผ่านการท างานเกินเกณฑ์มาตรฐาน 

 

1 วิทยานิพนธ์ หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพฒันามนษุย์และสงัคม คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,2558 
2นกัศกึษาหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพฒันามนษุย์และสงัคม  
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การใช้ระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน การใช้ระบบ
คณุธรรม จริยธรรมในการปฏิบตัิราชการ และการเสยีสละเพื่อสว่นรวมมากกวา่สว่นตน 
 
ค ำส ำคัญ : อตัลกัษณ์ / ครูดีในดวงใจ 
 
Abstract 
 The research was aimed to study the reconstituting of Good Teacher 
in Heart and identity of Good Teacher in Heart. Four major types of concepts 
were used, namely, identity concepts, semiology theory, discourse analysis 
based on Norman Fairclough and area concepts. The study area was schools 
under the Office of Educational Service Area in Trang 1. The major informants 
were  good teachers in heart, administrators, friends, students and student  
guardians; groups of four people. The research instruments were in-depth 
interviews.  
 The results showed that building discourse of good teacher in heart or 
constituting process performed was produced by interpreting text which in 
cluded culture, ideal, popularity, regulation, and rule in the past and present, 
then became a mannerism. In the dimension of practical discourse, good 
teacher in heart cadets selected the ways to show and build their identities. In 
the dimension of social practice, there was the social ideology transmission 
through the school as a social norm, that identity of good teacher in heart was 
of various characteristics. There were individual self-identity and shared self-
identity. There were existence over benchmark, discipline foe life style and 
performance, morality and ethics for government service, and sacrificing. 
 
Keyword: identity / Good Teacher in Hearth 
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บทน ำ 
 
 จากอดีตจนถึงปัจจุบันครูเป็นผู้ มีบทบาทส าคัญยิ่งในการก าหนดอนาคต  
ของคนในชาติเพราะครูเป็นผู้ ที่ใกล้ชิดผู้ เรียนที่สุดครูจึงมีภาระหน้าที่ในการเตรียม  
ความพร้อมสร้างเสริมสติปัญญาเป็นผู้ ให้เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้และเป็น  
ผู้จุดประกายแห่งการเรียนรู้กระตุ้นการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ 
รวมทัง้ปลกูฝังกลอ่มเกลาคณุธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สอนทกัษะชีวิต
ให้สามารถท างานและด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ สิ่งส าคญัครูต้องมีจิตเมตตา กรุณา
ผู้ เรียนเป็นพืน้ฐาน มีอุดมการณ์ทุ่มเทเสียสละ มีความจริงใจเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ศิษย์และมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาชาติจนเกิดผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติดัง 
พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัว่า (ศกัรินทร์ สวุรรณโรจน์, 2550 : 52) 
ความเป็นครูนัน้ประกอบขึน้ด้วยสิง่ที่มีคณุค่าสงูหลายอย่าง อย่างหนึ่งได้แก่ปัญญาคือ 
ความรู้ที่ดีประกอบด้วยหลกัวิชาอันถูกต้องที่กระจ่างแจ้งในใจ รวมทัง้ความฉลาด 
ที่จะพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตลอดจนกิจที่จะท า ค าที่จะพูดทุกอย่างได้โดยถูกต้องด้วย
เหตผุลอยา่งหนึง่ได้แก่ ความดีคือ ความสจุริตความเมตตา กรุณาเห็นใจและปรารถนา
ดีต่อผู้ อื่นโดยเสมอหน้าอีกอย่างหนึ่งได้แก่ ความสามารถที่จะเผ่ือแผ่และถ่ายทอด
ความรู้ความดีของตนเองไปยงัผู้อื่นอย่างได้ผลความเป็นครูมีอยู่แล้วย่อมฉายออกให้
ผู้ อื่นได้รับประโยชน์ด้วยกล่าวคือ ความแจ่มแจ้งแน่ชัดในใจย่อมส่องแสดงความรู้
ออกมาให้เข้าใจตามได้โดยง่าย และความหวังดีโดยบริสุทธ์ิใจย่อมน้อมน าให้เกิด
ศรัทธาแจ่มใส มีใจพร้อมที่จะรับความรู้ความดีด้วยความช่ืนบาน ทัง้พร้อมจะร่วมงาน
ด้วยโดยเต็มใจและมัน่ใจโดยนยันี ้ผู้ที่ได้รับแสงสว่างแห่งความเป็นครูจึงเป็นผู้ ใฝ่หา
ความรู้ใฝ่หาความดีทัง้ตัง้ใจและเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือสนับสนุนผู้ อ่ืนโดยบริสุทธ์ิ 
จะประกอบกิจการใดก็จะท าให้กิจการนัน้ด าเนินไปโดยสะดวกราบร่ืนและส าเร็จ
ประโยชน์ที่มุง่หมายได้โดยสมบรูณ์ผู้ที่มีความเป็นครูสมบรูณ์ในตวันอกจากจะมีความดี
ด้วยตนเองแล้วจึงยงัจะช่วยให้ทกุคนท่ีมีโอกาสเข้ามาสมัพนัธ์เก่ียวข้องบรรลถุึงความดี
ความเจริญไปด้วย” 
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 สภาพสงัคมโลกที่เปลีย่นแปลงในปัจจบุนัรวมทัง้คณุภาพของผู้ เรียนที่สะท้อน
จากผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้ เรียนต ่าลง ผลักดันให้ครูต้องมีสมรรถนะสูงขึน้ 
มุมมองหนึ่งของการผลิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ คือ 
การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพตามระดับชัน้ของหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ก าหนด  
ไว้แล้ว โดยเฉพาะครูซึ่งสามารถสร้างเป็นหลกัสตูรในระบบการฝึกหดัครูหรือเพิ่มพูน 
ได้จากหลกัสตูรและประสบการณ์ในการฝึกอบรมประจ าการ ทัง้นีส้มรรถนะที่สูงขึน้  
ของครูไม่จ าเพาะแต่เพียงการจดัการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับประสบการณ์ของนกัเรียน
เท่านัน้ แต่ยงัต้องสามารถเผชิญสถานการณ์ของสงัคมทัง้ในปัจจุบันและอนาคตได้ 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2556 : 70) 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 ขึน้ โดยมีสาระส าคญั
ในหมวด 4 มาตรา 22 ก าหนดวา่ การจดัการเรียนการสอนต้องยึดว่าผู้ เรียนส าคญัที่สดุ 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เ รียนเกิดการเรียนรู้ สามารถพัฒนา  
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ แต่การปฏิรูปการศึกษา  จะส าเร็จได้ต้องมีผู้ น า 
การปฏิรูปที่พัฒนาการเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ ที่เน้นผู้ เ รียน  
เป็นส าคัญจะเกิดขึน้ได้จะต้องอาศัยครู บุคลากรทางการศึกษาที่ รู้และเข้าใจ
กระบวนการเรียนรู้ และพฒันาปรับปรุงวิธีการสอนของตนอยา่งตอ่เนื่อง 
 ดงันัน้ส านกังานพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา จึงได้ยกย่องให้รางวลั
เชิดชูเกียรติผู้ ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ จึงได้
ด าเนินการ “โครงการครูดีในดวงใจ”  ซึง่ได้ด าเนินการมาตัง้แต่ ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา 
เพื่อสรรหาและคดัเลือกครูสายงานการสอน ผู้ เป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับของนกัเรียน 
เพื่อนครูและสงัคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเท
เสยีสละเพื่อช่วยเหลอืดแูลนกัเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจกัษ์ โดยเป็น 
ผู้ ท่ีมีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน  ทัง้นีน้ักเรียนท่ีอยู่ใน 
ความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมีพฒันาสูงขึน้ 
ตามล าดบั โดยมีการคดัเลอืกครูผู้สอน ทกุสาขาวิชา ตัง้แต่ระดบัปฐมวัย ประถมศึกษา
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มธัยมศกึษาและส านกังานบริหารงานการศกึษาพิเศษในสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานทัว่ประเทศ 
 ครูดีในดวงใจคือ ผู้ ที่ถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมอันดีงาม  
ของสถานศึกษาและถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่บิดเบือนและปิดอ าพราง ไม่น าหรือ  
ยอมให้น าผลงานทางวิชาการของตนไปใช้ในทางทจุริตหรือเป็นภยัตอ่มนษุยชาติ ครู คือ 
บุคคลที่มีหน้าที่ หรือมีอาชีพในการสอนนักเรียน เก่ียวกับวิชาความรู้ หลกัการคิด  
การอา่น รวมถึงการปฏิบตัิและแนวทางในการท างาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกนั
ออกไปโดยค านงึถึงพืน้ฐานความรู้ ความสามารถ และเปา้หมายของนกัเรียนแตล่ะคน  
 การศึกษาอตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจ จริงแล้วเป็นการให้ความหมายไปใน
มมุมองของการแสดงความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” เราเหมือน
หรือต่างจากคนอื่นอย่างไร ซึ่งจะเกิดขึน้จากการปฏิสมัพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนอื่ น  
โดยผา่นการมองตนเองและการท่ีคนอื่นมองเรา (Woodward,1997 อ้างถึงใน อภิญญา 
เฟ่ืองฟูสกุล, 2546 : 5) อตัลกัษณ์จึงต้องการความตระหนกัในตวัเราและพืน้ฐานของ
การเลอืกบางอยา่ง นัน่คือเราจะต้องแสดงตนหรือยอมรับอย่างตัง้ใจกบัอตัลกัษณ์ที่เรา 
เลือก ความส าคญัของการแสดงตนว่าเราเป็นครูดีในดวงใจ ก็คือ การระบุได้ว่าเรามี  
อตัลกัษณ์เหมือนกบักลุม่หนึ่งและมีความแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างไรและฉนัเป็นใคร 
อตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจ อาจจะมีความแตกต่างกนัทัง้นีอ้าจจะขึน้อยู่กบัมมุของแต่ละ
บคุคลและขึน้อยู่กับพลวตัรหรือความลื่นไหลของกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ปัจจุบนั ทัง้ในเร่ืองของการพฒันาประเทศและการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของการปฏิรูป
การศึกษา การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบนัพบว่า สงัคมรอบตวัเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย มีสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบท าให้คุณภาพชีวิตครูเร่ิม
ปรับเปลี่ยนไป จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้จะท าให้อตัลกัษณ์  
ของครูดีในดวงใจเป็นอยา่งไร ในการก าหนดอตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจเกิดขึน้ทัง้สอง
ด้านทัง้จากการมองผา่นของคนในพืน้ท่ีที่เรียกวา่มมุมองของคนในวงการศึกษาและคน
นอกวงการศึกษา ท าให้เกิดความน่าสนใจว่าอ านาจในการก าหนดหรือบอกว่าครูดี 
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ในดวงใจเป็นอย่างไรนัน้ เกิดขึน้หรือถกูสร้างขึน้มาจากใคร หรือใครมีอ านาจในการก าหนด 
อตัลกัษณ์ของความเป็นครูดีในดวงใจ 
 การศึกษาอตัลกัษณ์นัน้มีมมุมองในการศึกษาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเ ป็นอตั
ลกัษณ์เร่ืองของเชือ้ชาติ เพศ คนชายขอบ หรือแม้แต่คนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นวฒันธรรม 
ย่อยในสังคมที่มักจะขาดพืน้ที่ในการสื่อสารความเป็นตัวตนของตนเองก็มีผู้ ให้  
ความสนใจศกึษาเช่นกนั  การศกึษาอตัลกัษณ์ของคนกลุม่หนึง่ซึง่มีความนา่สนใจไมแ่พ้
กันนั่นก็คือ อัตลักษณ์ของครู ปัจจุบันพบว่าสังคมรอบตัวเกิดการเปลี่ยนแปลง 
อยา่งมากมาย มีการเปลี่ยนด้านการศึกษา มีการปฏิรูปการศึกษา มีสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามา
กระทบท าให้ชีวิตของคนเ ร่ิมปรับเปลี่ยนไป จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าท่ามกลาง  
ความเปลี่ยนแปลงที่ เ กิดขึน้อัตลักษณ์ของครูเหล่านัน้เป็นอย่างไร โดยเฉพาะ 
ในการก าหนดอัตลักษณ์ของครูดีในดวงใจทัง้จากการมองผ่านคนที่อยู่ในแวดวง
การศึกษาและคนที่อยู่นอกสถานศึกษา เขามีมมุมองอย่างไร ท าให้เกิดความน่าสนใจ
ที่วา่อตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจมีลกัษณะอยา่งไร ซึง่ยงัไมม่ีผู้ ใดได้ศึกษาวิจยัในเร่ืองนี ้
โดยเฉพาะ  
 นอกจากนี ้Foucault (1984 อ้างถึงใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2543 : 19)  
ได้กล่าวว่า วาทกรรม (Discourse) หมายถึง ระบบและกระบวนการสร้างและผลิต 
(Constitute) อัตลักษณ์ (Identity) และความหมาย (Significance) ให้กับสรรพสิ่ง
ตา่งๆ ในสงัคมที่หอ่หุ้มเราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความจริง อ านาจ หรือตวัตนของเรา
เอง นอกจากนัน้แล้ว วาทกรรมยงัคงท าหน้าที่ตรึงสิ่งที่สร้างขึน้มานัน้ให้ด ารงอยู่และ
เป็นที่ยอมรับของสงัคมในวงกว้าง วาทกรรมจะเป็นตวัก าหนดกฎเกณฑ์ เง่ือนไข และ
กลไกต่าง ๆ ในการพูด การเรียน ในเร่ืองราวต่าง ๆ ในรูปแบบต่างๆ ท าให้ระบบจะ  
เป็นตวัก าหนดกฎเกณฑ์ เง่ือนไข และกลไกต่าง ๆ ซึ่งจะรวมถึงจารีตปฏิบตัิ ความคิด 
ความเช่ือ คณุคา่ และสถาบนัตา่งๆในสงัคมที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองนัน้ๆ กฎเกณฑ์นีจ้ะเป็น
ตวัก าหนดการด ารงอยู่ การเปลี่ยนแปลงหรือการเลือนหายของสรรพสิ่งจะควบคู่ไป  
สิง่ตา่ง ๆ ที่สงัคมสร้างขึน้  
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจวิเคราะห์วาทกรรมครูดี  
ในดวงใจ เพื่อท าความเข้าใจถึงกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ครูดีในดวงใจ ในการศึกษา
จากตัวบท (Text) ที่ถูกสร้างขึน้จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ในภาคปฏิบัติการ 
ทางวาทกรรม (Discursive Practice) สถานศึกษาในฐานะผู้ ผลิตได้น าตัวบทมาใช้
อย่างไรในกระบวนการสร้าง การผลิตซ า้ เผยแพร่อตัลกัษณ์ครูดีในดวงใจ จนสะท้อน
เป็นที่ปรากฏและยอมรับของผู้ ที่พบเห็นดังนัน้การศึกษาของผู้ วิจัยในครัง้นีจ้ึงเห็น
ความส าคญัของอตัลกัษณ์ครูดีในดวงใจจึงมีข้อค าถามว่าครูดีในดวงใจถกูสร้างขึน้มา
อยา่งไร ถกูสร้างขึน้มาโดยกระบวนการทางสงัคมหรือจากตวัชีว้ดัของการประเมิน และ
ครูดีในดวงใจควรจะมีอตัลกัษณ์อยา่งไรทัง้จากการมองผา่นคนท่ีอยูใ่นแวดวงการศกึษา
และคนที่อยู่นอกสถานศึกษา เขามีมุมมองอย่างไรและมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง  
อัตลักษณ์ของครูดีในดวงใจ รวมถึงผลที่เกิดขึน้จากการสร้างอัตลักษณ์ของครูดี 
ในดวงใจเป็นอย่างไร ผลที่เกิดขึน้ต่อการปรับเปลี่ยนอตัลกัษณ์ และจะสามารถด ารง
ศกัดิ์ศรีและจะรักษาอตัลกัษณ์ของความเป็นครูดีในดวงใจให้ได้นัน้อย่างไร มากน้อย 
แคไ่หน ผู้วิจยัจึงจ าเป็นต้องศกึษาเพื่อท าความกระจ่างในเร่ืองนีใ้ห้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศกึษาการก่อรูปและอตัลกัษณ์ครูดีในดวงใจ 
 
วิธีกำรวจิัย 
 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ใช้การสมัภาษณ์
แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) เป็นการสมัภาษณ์แบบเจาะจงกบักลุม่เป้าหมาย 
ที่เป็นผู้ ให้ข้อมลูหลกั (Key Informants) ประกอบด้วย ครูดีในดวงใจ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่มีครูดีในดวงใจในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต 1 เพื่อนร่วมงาน นกัเรียน และผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มละ 4 คน ซึ่งกลุ่มบุคคล
ดงักลา่วผู้วิจยัได้คดัเลอืกผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง มีสว่นได้สว่นเสยีกบัครูดีในดวงใจ โดยครูดี
ในดวงใจเป็นผู้ซึง่ได้รับการคดัเลอืกจากส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาต้นสงักดั เพื่อนร่วมงาน 
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เป็นผู้ที่ท างานในโรงเรียนเดียวกนั นกัเรียนที่ครูดีในดวงใจสอนอยู่ด้วย และผู้ปกครองนกัเรียน 
ที่เป็นผู้ปกครองของนกัเรียนที่ครูดีในดวงใจสอนอยู่ มีประเด็นในการสมัภาษณ์โดยใช้
แนวค าถามที่วางไว้รวมทัง้การศึกษาจากเอกสาร โดยมีพืน้ที่ศึกษา คือ สถานศึกษา  
ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต 1  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ ให้ข้อมูลหลกั วิเคราะห์
ข้อมลูเชิงคณุภาพโดยน าข้อมลูที่เก็บรวบรวมน ามาแยกแยะประเภทของข้อมลู ถ้าเป็นข้อมลู
ประเภทเดียวกัน จะจัดให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน เมื่อท าการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล  
แตล่ะประเภทแล้ว จึงน ามาถอดรหสั เพื่อสร้างข้อสรุปเชิงอปุนยัและน าเสนอผลการวิจยั
เชิงพรรณาวิเคราะห์ 
 
แนวคดิ ทฤษฎี กรอบแนวคดิ 
 งานวิจัยชิน้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ครูดีในดวงใจ  
โดยใช้แนวคิดหลกั 4 แนวคิดคือ แนวคิดอตัลกัษณ์มาวิเคราะห์ตวัตนของครูดีในดวงใจ 
ในมุมมองเชิงพืน้ที่ มุมมองของคนในและคนนอก ส่วนแนวคิดสัญญะวิทยาและ  
การสร้างความหมาย สญัญะวิทยาเป็นทฤษฎีที่น ามาอธิบายการสื่อสารของมนษุย์ว่า 
การสื่อสารคือจุดก าเนิดของความหมาย ซึ่งการศึกษาแนวนีจ้ะไม่สนใจความล้มเหลว
ของการสื่อสาร และไม่เก่ียวข้องกับประสิทธิผลและความถูกต้อง แต่เป็นแนวทาง
การศึกษาเชิงสังคมหรือความแตกต่างของวัฒนธรรมระหว่างผู้ ให้และผู้ รับสาร 
ตลอดจนความหลากหลายของความหมายภายในระบบภาษา วฒันธรรม ในการน า
แนวคิดทฤษฎีสัญญะวิทยามาศึกษาอัตลักษณ์ของครูดีในดวงใจนัน้ จะสนใจว่า 
ความหมาย (Signification) ของครูดีในดวงใจเกิดขึน้ได้อย่างไร มีกระบวนการสร้าง 
อยา่งไร เจริญเติบโต ได้อย่างไร โดยมีการสือ่สารเป็นปัจจยัส าคญั  
 แนวคิดวาทกรรม ใช้วิธีวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis ) ตามแนวทางของ
นอร์แมน แฟร์คลาฟ (Norman Fairclouhh,1992. อ้างถึงใน พิทกัษ์ ศิริวงศ์, 2542 : 18-22) 
เป็นแนวทางในการศึกษาซึ่งประกอบด้วย 3 มิติ คือ ตวับท (Text) คือ แบบธรรมเนียม 
ประเพณี อุดมคติ ค่านิยม ความเช่ือกฏเกณฑ์ กติกาต่างๆ ทัง้ที่ผ่านมาในอดีตและ  
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ในปัจจุบนัที่ได้ถูกสร้างความชัดเจนจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิ ภาคปฏิบัติการ  
ทางวาทกรรม (Discursive Practice) คือ กระบวนการสร้าง การผลติซ า้ เผยแพร่ตวับท
ซึ่งจะมีความแตกต่างกันตามบริบทของสังคม ภาคปฏิบัติการทางสังคม (Social 
Practice) เป็นการถ่ายทอดอุดมการณ์ทางสังคมผ่านสถาบันการศึกษาเพื่อให้ครูดี  
ในดวงใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปตามบรรทดัฐานตามที่สงัคมต้องการให้เป็น และ
แนวคิดเร่ือง พืน้ที่ โดยความหมายแล้วมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากผู้มีอ านาจ
ในการสถาปนาความหมายมีหลายกลุม่ ในหลายสถานการณ์ ความหมายต่อพืน้ที่จึง 
มีทัง้เสริมซึ่งกันและกัน และความหมายที่มีการขดัแย้งกัน ซึ่งพืน้ที่นัน้เป็นแหล่งรวม  
ไปด้วยการสร้างความหมายเพื่อช่วงชิงความสมัพันธ์เชิงอ านาจ ซึ่งสามารถน ามา
วิเคราะห์ในเร่ืองของพืน้ท่ีแต่ละพืน้ที่ที่ครูดีในดวงใจมีการปฏิบตัิงาน และมีปฏิสมัพนัธ์
ในการท างานกบับคุคลกลุม่ตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นเพื่อนครู ผู้บริหาร นกัเรียน และผู้ปกครอง 
 
ผลกำรศึกษำ 
 ผู้วิจยัสรุปผลการศกึษาไว้ 2 ประการ ดงันี ้
 1. การก่อรูปของครูดีในดวงใจ ผลจากการศกึษาแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์
วาทกรรมครูดีในดวงใจในการสร้างอตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจ ซึ่งกระบวนการก่อรูป
ตวัตนของครูดีในดวงใจมิได้มีมาแตก่ าเนิด หากแตเ่ป็นสิง่ที่ถกูสร้างขึน้ด้วยกระบวนการ
ฝึกฝนอบรมขัดเกลา ซึ่งเกิดจากมิติของตัวบท และภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม 
ในสถานศึกษา ได้มีกระบวนการผลิตซ า้ การเผยแพร่และการใช้ตัวบทในการสร้าง  
อัตลักษณ์ครูดีในดวงใจในด้านการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ด้านศีลธรรม
จรรยาบรรณและอดุมคติ และด้านบคุลกิภาพ  
 2. อัตลักษณ์ครูดีในดวงใจ จากการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ครูดีในดวงใจ  
มีหลากหลายลกัษณะ เช่น การสร้างตวัตนผ่านการท างานเกินเกณฑ์มาตรฐาน การใช้ระเบียบ
วินยัเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตและปฏิบตัิงาน การใช้ระบบคณุธรรม จริยธรรม  
ในการปฏิบัติราชการ และการเสียสละเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน โดยการสร้าง  
อตัลกัษณ์นัน้ ไม่ได้มีเพียงอตัลกัษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงเท่านัน้ หากแต่การสร้าง  
อตัลกัษณ์ของบคุคล สามารถเกิดจากการประกอบรวมความหลากหลายของอตัลกัษณ์
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เข้าไว้ด้วยกัน ทัง้นีค้วามหลากหลายดังกล่าว จะถูกน าเสนอให้ปรากฏออกมา  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ภายใต้การนิยามตนเองของครูดีในดวงใจจ ากเ ง่ือนไข
ความสัมพันธ์ที่มีในพืน้ที่นัน้ ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงต่อการสร้างอัตลักษณ์ให้
ปรากฏขึน้ 
 ผลการศกึษาลกัษณ์ครูดใีนดวงใจนัน้ มีหลากหลายลกัษณะ ดงันี ้
  1. กำรสร้ำงตัวตนผ่ำนกำรท ำงำนเกินเกณฑ์มำตรฐำน 
    1.1 สอนโดยยดึนักเรียนเป็นศูนย์กลำง 
      คณุสมบตัิประการส าคญัประการหนึง่ของการเป็นครู ต้องจดัการเรียน
การสอนนกัเรียนเพื่อให้มีพฒันาการทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคมและ
สติปัญญา ครูจะต้องสอนนกัเรียนโดยยึดนกัเรียนเป็นส าคญั กลา่วคือ ต้องยึดนกัเรียน
เป็นศูนย์กลาง ให้นกัเรียนได้เรียนรู้ในสถานการณ์จริง สถานการณ์จริงของนักเรียน 
แตล่ะคนไมเ่หมือนกนั ดงันัน้จึงต้องยดึนกัเรียนเป็นตวัตัง้ ครูจดัให้นกัเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์การท างานอันน าไปสู่การพัฒนาครบทุกด้าน ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สงัคมและสติปัญญา ครูดีในดวงใจต้องมีความสามารถในการออกแบบและจัดท า
หนว่ยการเรียนรู้ ตลอดจนมีการด าเนินการจดัการเรียนรู้โดยยดึนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 
   จากข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ครูดีในดวงใจ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และเพื่อนร่วมงานครูดีในดวงใจ  เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นว่าครูดีในดวงใจ มีความรู้
ความเข้าใจในงานวิชาการเป็นอยา่งดี ให้ค าแนะน าในแนวทางการจดัการเรียนการสอน 
การจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ การจัดท าสื่อ นวตักรรมการเรียนการสอน ตลอดจน
ช่วยชีแ้นะแนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยยึดนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง  เพราะว่า 
เป็นการจดัการเรียนการสอนโดยค านึงถึงประโยชน์ของนกัเรียนเป็นส าคญั  นกัเรียน 
เป็นผู้ ลงมือปฏิบตัิจัดกระท า นบัว่าเป็นการเปลี่ยนบทบาทในการเรียนรู้ของนกัเรียน  
จากการเป็น “ผู้ รับ” มาเป็น “ ผู้ เรียน” จุดเน้นของการเรียนรู้อยู่ที่นักเรียนมากกว่า
ครูผู้สอน นกัเรียนกลายมาเป็นศนูย์กลางของการเรียนการสอน 
    1.2 ก้ำวทันเทคโนโลย ี
      ในการประเมินครูดีในดวงใจ ประเด็นหนึ่งก็คือ ครูดีในดวงใจมีการใช้
และพฒันาสื่อนวตักรรมเทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรียนรู้ดงันัน้ในด้านการท างาน ครูดี
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ในดวงใจก็ยงัคงมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน เพื่อให้ก้าวทนัเทคโนโลยี 
ค าว่า "ก้าวทันเทคโนโลยี "  หมายถึง การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือ  
มีการพัฒนาเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการท างาน การศึกษา รวมถึงพฤติกรรม  
ความรู้เทา่ทนัในเทคโนโลยีนัน้ ๆ ครูดีในดวงใจต้องสามารถใช้เทคโนโลยีในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน ใช้สือ่และเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสม
กบัเนือ้และกิจกรรมการเรียนรู้ ดงักล่าวข้างต้น ครูดีในดวงใจพยายามจะนิยามตวัตน  
ในสถานศกึษา ในการแสดงตวัตนผ่านความมีศกัยภาพในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ก้าวทนั
เทคโนโลยี 
   โดยเฉพาะปัจจุบัน การรอบรู้ด้านเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่ครูดีในดวงใจ
จ าเป็นจะต้องมีอย่างยิ่ง เนื่องจากเทคโนโลยีมีความส าคญัต่อการท างานของตวัครูดี  
ในดวงใจเอง ซึ่งสงัเกตได้จากพืน้ที่ส านกังานของครูในห้องพกัครูนัน้ มีคอมพิวเตอร์  
อยู่บนโต๊ะท างานของครูดี ในดวงใจแทบทุกคน ดังนัน้ครูดีในดวงใจจะต้องมี
ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เพราะพืน้ฐานความรู้  
ด้านเทคโนโลยีนัน้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประกอบอาชีพครูเอง  เสียงสะท้อน
ดงักล่าว แสดงให้เห็นว่าความคล่องตวั ปราดเปรียวรอบรู้ของครูดีในดวงใจ ซึ่งต้องมี
ความเข้าใจทัง้คนและงาน เป็นสิง่บง่ชีถ้ึงเป็นคนท่ีเก่งในด้านการท างาน ซึง่ความก้าว 
    1.3 ปรำดเปรียวรอบรู้ : การน าเสนอตวัตนผา่นสญัญะผลงานเชิงประจกัษ์ 
      จากคณุสมบตัิของครูดีในดวงใจประการหนึง่ที่กลา่ววา่ต้องเป็นผู้ที่ 
ได้ทุม่เทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดแูลนกัเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจกัษ์ 
โดยเป็นผู้ ท่ีมีผลงานสง่ผลตอ่การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน เช่น เป็นเด็กเก่ง เด็ก
ที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ทัง้นี ้
นกัเรียนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบสว่นใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานอยูใ่นเกณฑ์ดี หรือ
มีพฒันาการสงูขึน้ตามล าดบั เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 
และสง่เสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมในการพฒันาองค์กร
และวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและจัดท าหน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เ รียนเป็นส าคัญ มีการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
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เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการจัดระบบ  
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ความสุข แล ะ 
ความปลอดภัยของผู้ เ รียน และมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียน น าไป
สังเคราะห์หาแนวทาง วิธีการ เพื่อพัฒนาผู้ เรียนจนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
ของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ให้ได้รับรางวลัและยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ 
ผลงานความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับและ 
เป็นแบบอยา่งของครูและเด็กให้ท าความดีตอ่ไป 
   การที่ครูดีในดวงใจต้องมีผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติหน้าที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนกัเรียน ซึ่งแสดงว่าครูดีในดวงใจได้น าเสนอตวัตน  
โดยผ่านสัญญะผลงานเชิงประจักษ์ จากการปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วย นักเรียน 
มีผลงานดีเด่น นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ ครูมีผลงานดีเด่นและโรงเรียน 
มีผลงานดีเด่น ผลงานเชิงประจกัษ์หรือรูปสญัญะ (Signifier) มนัไม่ใช่แค่ผลงานที่เป็น
เอกสารเชิงวิชาการชิน้หนึ่ง เท่านัน้แต่มันมีความหมายเชิงสัญญะ (Signified)  
มีความหมายมากกวา่ความเป็นเอกสารเชิงวิชาการที่แสดงถึงความเป็นตวัตนของครูดี
ในดวงใจกล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในหลกัการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมในการพฒันาองค์กรและวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ
ในการออกแบบและจัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียน 
เป็นส าคญั เพื่อการพฒันาคณุภาพของนกัเรียน 
   นอกจากนีค้รูดีในดวงใจ จะต้องมีมนุษยสมัพันธ์กับบุคคลอื่นทัง้ใน
และนอกสถานศึกษา มีการช่วยเหลือเกือ้กูลเพื่อนครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์และ  
มีความเป็นผู้น าในการอนรัุกษ์พฒันาภมูิปัญญาท้องถ่ินและวฒันธรรมไทย แสดงว่าครู
ดีในดวงใจต้องสามารถเข้ากบับคุคลทกุเพศ ทกุวยั และทกุชนชัน้ และยงัต้องรอบรู้ไมใ่ช่
เร่ืองงานอย่างเดียว แต่ต้องมีความรอบรู้กว้างขวางทัง้ในอาชีพและทัว่ไป รอบรู้ทัง้เร่ืองงาน
และเร่ืองของคนด้วย ดงันัน้จะเห็นว่า การสร้างอตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจโดยใช้ผลงาน
เชิงประจกัษ์เป็นสญัญะท่ีสือ่ความหมายความเป็นตวัตนของตนเองอยา่งชดัเจน 
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  2. ใช้ระเบียบวินัยเป็นแบบอย่ำงในกำรด ำเนินชีวิตและปฏิบัติงำน 
  ในการปฏิบตัิงานของครูนัน้จ าเป็นต้องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบงัคบั
ของทางราชการ ที่หน่วยงานต้นสงักัดได้ก าหนดไว้ ทัง้ข้อก าหนดจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา
ที่ตนปฏิบตัิงานอยู ่ตัง้แตเ่ร่ืองการแตง่กาย บคุลกิภาพ การครองตน ครองคนและครองงาน 
และการลงเวลาการปฏิบตัิงาน 
  จากข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ครูดีในดวงใจ สรุปว่า ครูทกุคนต้องปฏิบตัิ
ตามระเบียบข้อบงัคบัของทางราชการ อยู่ภายใต้กฏระเบียบ ตัง้แต่เร่ืองการแต่งกาย 
บุคลิกภาพ การลงเวลาการปฏิบัติงาน ทัง้นีอ้าจจะมีครูส่วนหนึ่งที่อุทิศเวลาให้กับ
นกัเรียน สอนซอ่มเสริมช่วยเหลอืนกัเรียนที่ยงัเรียนออ่นหรือเรียนช้า 
  3. ใช้ระบบคุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร 
   3.1 กำรสร้ำงตัวตนเสมือนมีจิตบริกำร 
    จากการที่ครูดีในดวงใจทุกคนที่ผ่านการคดัเลือกจะต้องมีคณุสมบตัิ
ประการหนึ่งก็คือเป็นบุคคลผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง
ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู ชุมชนและสังคม ตลอดจนเป็นผู้ ทุ่มเทเสียสละ  
เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์นัน้และครูดี  
ในดวงใจนอกเหนือจะมีภาระงานหลกัที่ เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นกัเรียน หน้าที่ในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ หน้าที่จัดท าคู่มือประกอบการเรียน
การสอนแล้ว จดัท าคูม่ือในการประกอบการเรียนการสอน ครูดีในดวงใจนอกเหนือจาก
งานดงักลา่วยงัมีหน้าที่อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น หน้าที่เก่ียวกบัโครงการอาหารกลางวนั 
หน้าที่เก่ียวกับสมัพันธ์ชุมชน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ช่วยแก้ปัญหานักเรียน  
ที่มีปัญหาครอบครัว ปัญหาทางการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหา
ด้านพฤติกรรม การช่วยเหลอืดแูลในเร่ืองสขุภาพนกัเรียน ภาวะโภชนาการ การสง่เสริม
สขุภาพนกัเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในโรงเรียนขนาดเลก็ที่มีครูไมค่รบชัน้ ครูดีในดวงใจ
บางคนต้องมีภาระงานที่รับผิดชอบทัง้ชัน้ สอนทกุวิชาและรับผิดชอบทกุงาน หรือครูดี
ในดวงใจบางคนสอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีจ านวนนักเรียนในห้องเกินก าหนด  
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บางห้องมีนกัเรียน 35-40 คน ต้องสอนนกัเรียนแล้วก็ตรวจงานนกัเรียนทกุคน ทัง้สอน
และออกข้อสอบ ตรวจกระดาษค าตอบ ตลอดจนรวบรวมคะแนนและประเมินผล ดแูล
นกัเรียนอย่างใกล้ชิด จากภาระงานทัง้หมดที่ครูดีในดวงใจต้องรับผิดชอบนัน้ บางครัง้
ไมส่ามารถที่จะก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชดัเจนเหมือนการปฏิบตัิงานในหน้าที่
อื่น ๆ ฉะนัน้ผู้ที่จะเป็นครูได้ จะต้องเป็นผู้ที่ท างานได้หลายอยา่ง ตามค าสัง่ของผู้บริหาร
สถานศกึษา 
    จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารสถานศึกษา เพื่อน
ร่วมงานครูดีในดวงใจและผู้ปกครองนกัเรียน สะท้อนให้เห็นว่าในการปฏิบตัิงานของครู
ดีในดวงใจนัน้จะต้องปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้ บริหารสถานศึกษาตามที่ได้รับ
มอบหมาย ถึงแม้วา่ครูดีในดวงใจจะมีภาระงานมากมาย แตค่รูก็ต้องแสดงตวัตนให้เห็น
วา่มีจิตบริการท่ีจะต้องคอยให้บริการทกุคนอยา่งเต็มใจไมว่่าจะเป็นนกัเรียน ผู้ ปกครอง 
หรือชมุชน ในทกุๆ ด้าน  นกัเรียนที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญา ครูก็ต้องดแูลช่วยเหลือ
มีการสอนเสริมพิเศษ หรือนกัเรียนที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพ ปัญหาทางบ้าน ปัญหา
ครอบครัว พ่อแม่หย่าร้าง แยกกันอยู่ ครูก็ต้องดูแลให้ความช่วยเหลือ จะเห็นว่าครูดี  
ในดวงใจต้องยอมรับภาระงานสารพดัอยา่ง เสมือนเป็นผู้มีจิตบริการ มีความตัง้ใจและ
เต็มใจในการให้บริการแก่ผู้ รับบริการ ถึงแม้งานที่ได้รับมอบหมายจะหนกัหนาเพียงใด  
ก็จะต้องดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาคุณภาพของนักเรียน  
ซึ่งบางครัง้ครูจะต้องใช้ความอดทนสงูครูดีในดวงใจจะต้องมีความนอบน้อมถ่อมตน 
ในการปฏิบตัิงาน ทัง้งานการเรียนการสอน หรืองานนอกเหนือจากการเรียนการสอน
งานบริการนักเรียน งานบริการผู้ ปกครองและชุมชน ที่จ าเป็นที่ครูดีในดวงใจ  
ต้องรับภาระงานทุกอย่าง ต้องปฏิบัติงานตามค าสัง่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
สถานศึกษา  ทัง้นีก็้เพื่อให้งานด าเนินไปได้ด้วยดี และงานของผู้ บังคับบัญชา  
ประสบความส าเร็จอยา่งราบร่ืนตอ่ไป 
   3.2 มีควำมโอบอ้อมอำรี 
     จากการที่ครูดีในดวงใจทกุคนที่ผ่านการคดัเลือกจะต้องมีคณุสมบตัิ
ประการหนึง่ก็คือการเป็นท่ีศรัทธา ยอมรับ ผลการปฏิบตัิงานท่ีประสบความส าเร็จ และ
การมีคณุธรรม จริยธรรม เป็นท่ียอมรับของ นกัเรียน โรงเรียน และชุมชน จนเกิดผลงาน
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เป็นที่ประจักษ์นัน้และครูดีในดวงใจนอกเหนือจะมีภาระงานหลักที่เ ก่ียวข้องกับ  
การจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียน หน้าที่ในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ หน้าที่
จดัท าคู่มือประกอบการเรียนการสอนแล้ว ครูดีในดวงใจยงัมีหน้าที่อื่น ๆ อีกมากมาย 
เช่น หน้าที่เ ก่ียวกับการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ นักเรียน  
ที่มีปัญหาด้านครอบครัว หรือนกัเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเสริม
เพื่อพฒันานกัเรียน เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมลกูเสือ-เนตรนารี ยิ่งในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่มีครูไมค่รบชัน้ ครูดีในดวงใจบางคนต้องมีภาระงานที่รับผิดชอบมากขึน้บางคนสอนควบ 
2-3 ชัน้ สอนเกินจ านวนชัว่โมงที่ก าหนด กลา่วคือ เกิน 25 ชัว่โมง นอกจากต้องสอนแล้ว 
ยงัต้องตรวจงาน ตรวจการบ้านนกัเรียนทกุคน  
   จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารสถานศึกษา และเพื่อน
ร่วมงานของครูดีในดวงใจ สะท้อนให้เห็นว่าในการปฏิบัติงานของครูดีในดวงใจนัน้
จะต้องปฏิบตัิงานตามค าสัง่ของผู้บริหารสถานศกึษาตามที่ได้รับมอบหมาย ถึงแม้วา่ครู
ดีในดวงใจจะมีภาระงานมากมาย แต่ครูก็ต้องแสดงตวัตนให้เห็นว่าเป็นบคุคลที่แสดง
น า้ใจเอือ้เฟือ้เผื่อแผ่ต่อผู้อื่นมีจิตบริการที่จะต้องคอยให้บริการทกุคนอย่างเต็มใจไม่ว่า
จะเป็นนักเรียน ผู้ปกครอง หรือชุมชน ในทุก ๆ ด้าน โอบอ้อมอารี มีความตัง้ใจและ  
เต็มใจในการให้บริการแก่ผู้ รับบริการ ถึงแม้งานที่ได้รับมอบหมายจะหนกัหนาเพียงใด 
ก็จะต้องดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาคุณภาพของนักเรียน  
ซึ่งบางครัง้ครูจะต้องใช้ความอดทนสงูครูดีในดวงใจจะต้องมีความนอบน้อมถ่อมตน  
ในการปฏิบตัิงาน ทัง้งานการเรียนการสอน หรืองานนอกเหนือจากการเรียนการสอน
งานบริการนักเรียน งานบริการผู้ ปกครองและชุมชน ที่จ าเป็นที่ครูดีในดวงใจต้อง
รับภาระงานทกุอยา่ง  
   3.3 มีควำมซื่อสัตย์ 
    จากการที่ครูดีในดวงใจทุกคนที่ผ่านการคดัเลือกจะต้องมีคณุสมบตัิ
ประการหนึ่งก็คือ เป็นที่ศรัทธา ยกย่องยอมรับของนกัเรียน เพื่อนครู ชุมชนและสงัคม 
ตลอดจนเป็นผู้ทุ่มเทเสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนกัเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงาน
เป็นที่ประจกัษ์แล้ว ครูดีในดวงใจยงัเป็นครูที่เป็นคนที่ตรงต่อเวลามาท างานก่อนเวลา  
ที่ทางราชการก าหนด ไม่เป็นบคุคลหน้าไหว้หลงัหลอก ไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของตนเอง 
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ไม่เลียนแบบงานบคุคลอื่นมาเป็นของตนเอง ยอมรับผิดเมื่อท าผิด ไม่ใส่ร้ายความผิด
ให้กับบุคคลอื่น ท างานด้วยความสุจริต มีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา ชอบพูดความจริง และครูดีในดวงใจนอกเหนือจะมีภาระงานหลัก  
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน หน้าที่ในการจัดท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ หน้าที่จดัท าคูม่ือประกอบการเรียนการสอนแล้ว ครูดีในดวงใจยงัมีหน้าที่
อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น หน้าที่เก่ียวกบัระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน 
   จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้ บริหารสถานศึกษาและเพื่อน
ร่วมงาน สะท้อนให้เห็นว่าในการปฏิบตัิงานของครูดีในดวงใจนัน้ ครูดีในดวงใจก็ต้อง
แสดงตวัตนให้เห็นวา่มีจิตบริการท่ีจะต้องคอยให้บริการทกุคนอย่างเต็มใจไม่ว่าจะเป็น
นักเรียน ผู้ปกครอง หรือชุมชน ในทุก ๆ ด้าน นอบน้อมถ่อมตน นักเรียนที่มีปัญหา
ทางด้านสติปัญญา ครูก็ต้องดแูลช่วยเหลอืมีการสอนเสริมพิเศษ หรือนกัเรียนที่มีปัญหา
ทางด้านสขุภาพ ปัญหาทางบ้าน ปัญหาครอบครัว พ่อแม่หย่าร้าง แยกกนัอยู่ ครูก็ต้อง
ดูแลให้ความช่วยเหลือ จะเห็นว่าครูดีในดวงใจต้องยอมรับภาระงานสารพัดอย่าง  
นอบน้อมถ่อมตนเสมือนเป็นผู้มีจิตบริการ มีความตัง้ใจและเต็มใจในการให้บริการ  
แก่ผู้ รับบริการ ถึงแม้งานที่ได้รับมอบหมายจะหนกัหนาเพียงใดก็จะต้องดแูลเอาใจใส่
ต่อนกัเรียน ช่วยเหลือนกัเรียน พัฒนาคุณภาพของนกัเรียน ซึ่งบางครัง้ครูจะต้องใช้
ความอดทนสูงครูดีในดวงใจจะต้องมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง  ทัง้ต่อบุคคลอื่นและ
ผู้บงัคบับญัชา ไม่มีเอนเอียงหรือคดโกง มีความจริงใจ และความตรงไปตรงมาต่อครู
ด้วยกนัในโรงเรียน  
  4. เสียสละเพื่อส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน 
    จากข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และครูดีในดวงใจ
สะท้อนให้เห็นว่าในการปฏิบัติงานของครูดีในดวงใจนัน้จะต้องปฏิบัติงานด้วย  
ความตัง้ใจ มุ่งมั่นในการท างาน และมีความเสียสละเวลา มีความตัง้ใจและเต็มใจ 
ในการให้บริการแก่ผู้ รับบริการ ถึงแม้งานท่ีได้รับมอบหมายจะหนกัหนาเพียงใดก็จะต้อง
ดูแลเอาใจใส่ต่อนกัเรียน ช่วยเหลือนกัเรียน พัฒนาคุณภาพของนกัเรียน ซึ่งบางครัง้  
ครูจะต้องใช้ความอดทนสูง ครูดีในดวงใจจะต้องเสียสละเวลา เสียสละก าลงัทรัพย์
สว่นตวั เพื่อประสทิธิภาพของงาน 
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  การศึกษาอตัลกัษณ์ของกลุม่ครูดีในดวงใจนัน้ จากการที่ผู้วิจยัได้ท าการ
เก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้พยายามมีการสร้างความสมัพนัธ์ท าความรู้จกั
กับกลุ่มครูดีในดวงใจในช่วงระยะเวลาหนึ่งมาก่อน โดยการสร้างความสมัพันธ์ผ่าน
บคุคลที่ใกล้ชิดกบัผู้วิจยั สามารถได้รู้จกั พดูคยุ สร้างความคุ้ยเคย และจากการที่ผู้วิจยั
ได้เข้าไปสมัภาษณ์ พูดคยุกับกลุ่มครูดีในดวงใจ ผู้ วิจัยได้สงัเกตเห็นว่าครูดีในดวงใจ  
แต่ละคนมีความเป็นตวัตนของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ทัง้นีอ้าจจะมาจาก ช่วงอาย ุ
ทศันคติ คา่นิยม อดุมการณ์ วฒุิภาวะ และประสบการณ์ชีวิตหรือประสบการณ์สว่นตวั
ของแต่ละบุคคล หรือแม้กระทั่งบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บงัคบับญัชาขณะที่อยูใ่นสถานศกึษา ซึง่สิง่ดงักลา่วเหลา่นีล้้วนมีผลต่อการแสดงออก 
หรือการสร้างตวัตนของครูดีในดวงใจแตล่ะบคุคลที่มีความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
  จากการศึกษาการก่อรูปและอัตลกัษณ์ของครูดีในดวงใจทัง้หมดตาม  
ที่ผู้วิจยัได้กลา่วมา จะเห็นว่าการสร้างอตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจนัน้ มีความหลากหลาย
และมีความแตกต่างกันกระบวนการสร้างวาทกรรมครูดีในดวงใจถูกสร้างขึน้มาจาก 
การตีความจากตวับทซึง่เป็นประเพณี อดุมคติ ค่านิยม กฏเกณฑ์กติกาต่างๆ ที่ผ่านมา
ในอดีตและปัจจุบนัที่ถกูสร้างขึน้จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิ ในมิติภาคปฏิบตัิการ
ทางวาทกรรม ครูดีในดวงใจได้เลือกสรรวิถีทางในการปฏิบตัิตนเพื่อแสดงและสร้างอตั
ลกัษณ์ความเป็นครูดีในดวงใจ ในมิติภาคปฏิบัติการทางสังคม เป็นการถ่ายทอด
อุดมการณ์ของสังคมผ่านโรงเรียน เพื่อให้ครูดีในดวงใจปฏิบัติตามบรรทัดฐาน  
ของสังคม อัตลักษณ์ของครูดีในดวงใจมีหลากหลายลักษณะ กระบวนการสร้าง 
อัตลักษณ์ของครูดีในดวงใจถูกสร้างโดยการนิยามตัวเอง และถูกสร้างโดยผ่ าน 
การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลในสถานศึกษา อตัลกัษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึน้ในสงัคม โดยมี
การพัฒนาการมาจากกระบวนการปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเราเองกับบุคคลอื่น ๆ  
โดยผา่นการมองตวัเองและคนอื่นมองเรา อตัลกัษณ์มีลกัษณะเป็นพลวตัอยู่ตลอดเวลา 
สามารถปรับเปลีย่นได้ไปตามบริบททางสงัคมหรือตามบริบทที่กลุม่ครูดีในดวงใจเข้าไป
มีปฏิสมัพันธ์ด้วย เมื่อสถานการณ์ทางสงัคมเปลี่ยน ความหมายของสิ่งต่าง ๆ ก็จะ
แปรเปลี่ยนไปจากเดิม นอกจากนัน้ความเป็นตวัตนของแต่ละบคุคลที่มีความแตกต่าง
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กัน ไม่ว่าจะด้วยช่วงอายุ ทัศนคติ ค่านิยม อุดมการณ์ ประสบการณ์ชีวิ ตหรือ
ประสบการณ์ส่วนตัวหรือแม้กระทั่งบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ย่อมส่งผลต่อ  
การแสดงออกหรือการสร้างอตัลกัษณ์ที่มีความแตกตา่งกนัออกไป 
 
สรุปและอภปิรำยผล 
 1. การก่อรูปของครูดีในดวงใจ ผลจากการศกึษาแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์
วาทกรรมครูดีในดวงใจในการสร้างอตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจ ซึ่งกระบวนการก่อรูป
ตวัตนของครูดีในดวงใจมิได้มีมาแตก่ าเนิด หากแตเ่ป็นสิง่ที่ถกูสร้างขึน้ด้วยกระบวนการ
ฝึกฝนอบรมขัดเกลา ซึ่งเกิดจากมิติของตัวบท และภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม 
ในสถานศึกษา ได้มีกระบวนการผลิตซ า้ การเผยแพร่และการใช้ตวับท ซึ่งโรงเรียนจะ
เป็นสถานท่ีในการสร้าง การผลติ และเผยแพร่ตวับทให้กบัครูดีในดวงใจตามอดุมการณ์
ของสงัคม ชีวิตของความเป็นครูเร่ิมต้นเมื่อเข้าสูส่ถานศึกษา ครูมีความจ าเป็นต้องรับรู้
ถึงตวับทแตล่ะเร่ือง และเลอืกที่จะน าตวับทไปปฏิบตัิเพื่อให้บรรลถุึงความเป็นครู ตวับท
ที่ค รู ไ ด้ รับนัน้อาจเ ป็นตัวบทจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต  ตัวบทจาก
ผู้บงัคบับญัชา กฏเกณฑ์ ระเบียบวินยั เพื่อให้ครูได้ปฏิบตัิยึดถือและได้รับการยกย่อง  
ให้เป็นครูดีในดวงใจ ซึ่งครูดีในดวงใจประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ กระบวนการสร้างอัตลกัษณ์ของครูดีในดวงใจจะด ารงอยู่หรือ  
สญูสลายไปได้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัพลวตัรของสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ต่างๆ นโยบาย
ของผู้บงัคบับญัชา หนว่ยงานต้นสงักดัและสงัคมเป็นผู้ก าหนด ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของนัทธนัย ประสานนาม (2550) ที่ศึกษาเร่ือง เพศ ชาติพันธุ์และปัญหาเก่ียวกับ 
อตัลกัษณ์ในภาพยนตร์เร่ือง Touch of Pink กลา่วว่า การแสดงตนหรือยอมรับอย่างตัง้ใจ
กบัอตัลกัษณ์ที่เราเลือก ความส าคญัของการแสดงตนคือ การระบุว่าเรามีอตัลกัษณ์
เหมือนกลุม่หนึง่หรือมีความแตกต่างจากกลุม่อื่นอย่างไร และฉนัเป็นใครในสายตาคน
อื่น อตัลกัษณ์เป็นสิง่ที่ไมห่ยดุนิ่งตายตวั เพราะขึน้อยูก่บัการนิยามตวัเราว่าในช่วงเวลา
นัน้ เมื่อบริบทของสงัคมและวฒันธรรมเปลี่ยนแปลงไป ความหมายของอตัลกัษณ์ก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย การนิยามตนเองมิได้อาศยัชาติพนัธุ์เพียงอย่างเดียว หากอาศยั
กฏเกณฑ์อื่น เช่น วฒันธรรม ศาสนา การประกอบอาชีพ และการเมือง โรงเรียนซึ่งเป็น
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สถาบนัการศึกษาได้มีการถ่ายทอดอตัลกัษณ์ให้กบัครูดีในดวงใจโดยใช้หลกัสตูรและ
แบบเรียน จึงกลายเป็นหวัใจส าคญัที่สดุในการถ่ายทอดหรือเสริมสร้างอตัลกัษณ์สว่น
บคุคลหรืออตัลกัษณ์ทางสงัคม เพื่อหล่อหลอมครูดีในดวงใจให้เป็นไปตามที่ต้องการ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของอ าพรรณ์ ปานเจริญ (2556) ได้ศึกษาวาทกรรมนกัเรียน
นายร้อยต ารวจ ผลการศึกษาพบว่า การสร้างวาทกรรมนกัเรียนนายร้อยต ารวจหญิง  
ถกูสร้างขึน้มาจากการตีความจากตวับท ซึ่งเป็นประเพณี อดุมคติ ค่านิยม กฎเกณฑ์ 
กติกา ตา่ง ๆ ที่ผา่นมาในอดีตและปัจจบุนั ที่ถกูสร้างขึน้จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิ 
ในมิติภาคปฏิบตัิการทางวาทกรรม นกัเรียนนายร้อยต ารวจหญิงได้เลือกสรรวิถีทาง  
ในการปฏิบตัิตนเพื่อแสดงและสร้างอตัลกัษณ์ความเป็นนกัเรียนนายร้อยต ารวจหญิง 
ให้มีความสมบรูณ์แบบ ในมิติภาคปฏิบตัิการทางสงัคม เป็นการถ่ายทอดอุดมการณ์
ของสงัคมผ่านโรงเรียนนายร้อยต ารวจเพื่อให้นกัเรียนนายร้อยต ารวจหญิงปฏิบตัิตาม
บรรทดัฐานของสงัคม โรงเรียนนายร้อยต ารวจจึงได้ออกเป็นกฎระเบียบปฏิบัติข้อบงัคบั
ของสถานศกึษาและคูม่ือการปฏิบตัิของนกัเรียนเพื่อใช้ควบคมุนกัเรียนนายร้อยต ารวจ
หญิงให้มีความประพฤติที่ดีงามอยู่ในกรอบของสงัคม บุคคลที่มีส่วนส าคัญในการ
สร้างอตัลกัษณ์นกัเรียนนายร้อยต ารวจหญิงให้มีความโดดเด่นเป็นที่ปรากฏและเป็น  
ที่ยอมรับของสงัคมได้แก่เพื่อนนกัเรียนชัน้สงู (รุ่นพี่) ผู้บงัคบับญัชาที่ปฏิบตัิหน้าที่ฝ่าย
 2. อัตลกัษณ์ครูดีในดวงใจ จากการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ครูดีในดวงใจ  
มีหลากหลายลักษณะ เช่น อัตลักษณ์การสร้างตัวตนผ่านการท างานเกินเกณฑ์
มาตรฐาน อตัลกัษณ์การใช้ระเบียบวินยัเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิตและปฏิบตังิาน 
อัตลักษณ์การใช้ระบบคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และอัตลักษณ์  
การเสียสละเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน โดยการสร้างอัตลกัษณ์นัน้ ไม่ได้มีเพียง  
อัตลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงเท่านัน้ หากแต่การสร้างอัตลักษณ์ของบุคคล 
สามารถเกิดจากการประกอบรวมความหลากหลายของอตัลกัษณ์เข้าไว้ด้วยกนั ทัง้นี ้
ความหลากหลายดงักลา่ว จะถกูน าเสนอให้ปรากฏออกมาในสถานการณ์ตา่ง ๆ  ภายใต้
การนิยามตนเองของครูดีในดวงใจจากเง่ือนไขความสมัพันธ์ที่มีในพืน้ที่นัน้ ซึ่งเข้ามา 
มีสว่นร่วมโดยตรงต่อการสร้างอตัลกัษณ์ให้ปรากฏขึน้ สอดคล้องกบัฉตัรธิดา หยูคง (2553) 
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ได้ศึกษาอตัลกัษณ์ของเภสชักรหญิงในบริบทสงัคมเมือง ผลการวิจัยพบว่า การสร้าง  
อัตลกัษณ์ของเภสัชกรหญิงในบริบทสงัคมเมือง มีความทับซ้อนระหว่างอัตลกัษณ์  
ความเป็นปัจเจก และอตัลกัษณ์ร่วมภายใต้วิชาชีพ ทัง้นีอ้ตัลกัษณ์ของเภสชักรหญิงมิได้
ผกูติดอยู่กบัภาพลกัษณ์ใดภาพลกัษณ์หนึ่งเท่านัน้ แต่มีการสร้างขึน้อย่างหลากหลาย
และแตกต่างที่เกิดจากการเคลื่อนไหว ไปตามบทบาทหน้าที่การงาน พืน้ที่ทางสงัคม 
หรือการนิยามตัวตนของเภสัชกรหญิงที่มีต่อพืน้ที่ต่าง ๆ นับว่าเป็นการขยายพืน้ที่  
อตัลกัษณ์ของเภสชักรหญิงให้มีความยืดหยุน่และหลดุพ้นจากภาพความคิดของบคุคล
ภายในสังคมด้วยเช่นเดียวกับการสร้างอัตลักษณ์ของครูดีในดวงใจที่มีอัตลักษณ์  
ทับซ้อนระหว่างอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มครูดีในดวงใจและอัตลักษณ์ระดับปัจเจก  
ซึ่งไม่ได้มีเพียงอตัลกัษณ์เดียวเท่านัน้ แต่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ตามบริบท 
ที่แตกตา่งกนัไป  
 นอกจากนีค้วามเป็นตัวตนก็ส่งผลต่ออัตลักษณ์เช่นกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Woodward (1997 อ้างถึงใน อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546) ซึ่งกลา่วว่า 
อตัลกัษณ์ คือสิง่ที่เรารับรู้ตนเองวา่ เราคือใคร และเราด าเนินความสมัพนัธ์กบัคนอื่น ๆ 
ตลอดจนโลกที่แวดล้อมตวัเราอยู่อย่างไร อตัลกัษณ์ คือสิ่งที่ก าหนดทางเดินให้กบัเรา 
เป็นสิง่ที่บ่งบอกว่า ใครเป็นพวกเดียวกบัเราและใครที่แตกต่างจากเรา กลา่วโดยอีกนยัหนึ่ง 
อตัลกัษณ์เกิดจากการนิยามวา่ตวัเราเองคือใคร มีความเป็นมาอย่างไร แตกต่างคนอื่น
ในสงัคมอย่างไร และใช้อะไรเป็นเคร่ืองหมายในการแสดงออกอัตลกัษณ์ดังกล่าว 
(พฒันา กิติอาษา, 2546) นัน่คือเป็นการกอรปขึน้และด ารงอยูว่า่เรารับรู้เก่ียวกบัตนเอง
อย่างไร และคนอื่นรับรู้เราอย่างไร โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสร้างและ 
สืบทอดอตัลกัษณ์ ทัง้นีย้่อมขึน้อยู่กบับริบทของความสมัพนัธ์ทางสงัคมที่มีต่อคนหรือ
กลุม่อื่น ๆ ด้วย (ประสิทธ์ิ ลีปรีชา, 2551) เช่น กลุม่ครูดีในดวงใจ ซึ่งเป็นกลุม่ครูสาย
ผู้สอน มีอตัลกัษณ์การสร้างตวัตนผา่นการท างานเกินเกณฑ์มาตรฐาน อตัลกัษณ์การใช้
ระเบียบวินยัเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน อตัลกัษณ์การใช้ระบบ
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และอัตลักษณ์การเสียสละเพื่อส่วนรวม
มากกวา่สว่นตน ซึง่แตกตา่งจากกลุม่ผู้บริหารสถานศกึษาที่มีความเป็นผู้น า มีความเคร่งขรึม 
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สอดคล้องกบันาสนีน อาแซ (2555) ได้ศกึษา “การสร้างอตัลกัษณ์ของเลขานกุารแพทย์
ในสถานพยาบาล” ผลการศึกษาพบว่า การสร้างอัตลักษณ์ของเลขานุการแพทย์ 
ในสถานพยาบาลมีหลากหลายลกัษณะ มีทัง้อัตลักษณ์ร่วมของเลขานุการแพทย์
และอตัลกัษณ์ระดบัปัจเจก ซึง่อตัลกัษณ์เหลา่นี ้ถกูสร้างผ่านการปฏิสมัพนัธ์ในการท างาน
กบักลุม่บคุคลตา่ง ๆ ในพืน้ท่ีของสถานพยาบาล การตอ่รองของเลขานกุารแพทย์ ตา่งมี
กลยทุธ์ในการต่อรองที่แตกต่างกนัไปในแต่ละพืน้ที่ในสถานพยาบาล โดยที่เลขานกุาร
แพทย์ซึง่เป็นกลุม่คนท่ีออ่นแอกวา่จะหาช่องทางในการตอ่รองเพื่อให้มีอ านาจเหนือกว่า
แพทย์ พยาบาล และนกัศึกษาแพทย์ แม้จะเพียงระยะเวลาสัน้ ๆ ก็ตามและสอดคล้อง
กบัผลการศึกษาของ วงศ์เดือน  ภานวุฒันากูล (2553) ได้ศึกษาเร่ือง “อตัลกัษณ์ของ
คนไทยเชือ้สายจีนในเมืองหาดใหญ่” ได้อธิบายถึง “พืน้ที่” โดยมองว่าพืน้ที่กบัคนเป็น
สิ่งที่ผกูโยงต่อกนั มีความซ้อนทบัของคนกบัพืน้ที่ เพราะคนจะอยู่ได้ต้องมีพืน้ที่ การที่คน
จะแสดงตวัตนออกมานัน้ ต้องมีพืน้ที่ของการแสดงตวัตน และการที่คนจะแสดงตวัตน
ในลักษณะใดนัน้ ขึน้อยู่กับการให้ความหมายของพืน้ที่ เช่นเดียวกันกับการสร้าง 
อตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจที่มีอตัลกัษณ์ทบัซ้อนกนัระหว่างอตัลกัษณ์ร่วมของกลุม่ครู
ดีในดวงใจและอตัลกัษณ์ระดบัปัจเจกซึ่งอตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจ ถกูสร้างผ่านการ
ปฏิสมัพันธ์ในการท างานกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนครู 
นกัเรียนและผู้ปกครองนกัเรียน ในพืน้ท่ีของสถานศกึษา 
 นอกจากนีก้ารท่ีผลการศกึษาพบวา่ ครูดีในดวงใจมีอตัลกัษณ์การสร้างตวัตน
ผ่านการท างานที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นการน าเสนอตวัตนผ่านสญัญะ ผลงาน 
เชิงประจักษ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Peirce (1931 อ้างถึงใน ไชยรัตน์ เจริญสิน
โอฬาร, 2545) ที่กล่าวว่า สัญญะ (Sign) จะมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น 
ตวัหมายหรือตวัสื่อความหมายหรือรูปสญัญะ (Signifier) และตวัหมายถึงความหมาย
สญัญะ กล่าวคือ ผลงานเชิงประจักษ์หรือรูปสญัญะ (Signifier) มันไม่ใช่แค่ผลงาน 
ที่เป็นเอกสารเชิงวิชาการชิน้หนึ่งเท่านัน้แต่มันมีความหมายเชิงสญัญะ (Signified)  
มีความหมายมากกวา่ความเป็นเอกสารเชิงวิชาการที่แสดงถึงความเป็นตวัตนของครูดี
ในดวงใจกล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในหลกัการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
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สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมในการพฒันาองค์กรและวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ
ในการออกแบบและจัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียน  
เป็นส าคญั เพื่อการพฒันาคณุภาพของนกัเรียน สอดคล้องกบัการวิจยัของ เยาวลกัษณ์ 
กล้ามาก (2549) ได้ศึกษาการน าเสนอตัวตนของวัยรุ่นผ่านสัญญะของการบริโภค
อาหารฟาสต์ฟู้ด  ผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่นได้เลือกอาหารฟาสต์ฟู้ดให้เป็นเคร่ืองมือ  
ในการน าเสนอตัวตนและแสดงพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับรสนิยม ความเป็น
ตวัตน บคุลกิภาพ ลกัษณะความชอบสว่นตวัอื่น ๆ และได้เลือกอาหารฟาสต์ฟู้ดให้เป็น
เคร่ืองมือในการน าเสนอตวัตนโดยพืน้ท่ีในร้านฟาสต์ฟูด้ได้ถกูใช้เพื่อสือ่สารความหมาย
เชิงสัญญะบางอย่างที่แต่ละคนสร้างขึน้มาตามสภาพพืน้ที่  บริบทของร้านและ
บุคลิกภาพ วยัรุ่นได้สร้างภาพลกัษณ์และตวัตนของความเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นบุคคล 
ที่ทันสมัย มีรสนิยม มีฐานะทางเศรษฐกิจโดยแสดงออกผ่านสัญญะของลักษณะ  
การรับประทานท่ีดดูีมีสไตล์ ผา่นทา่นัง่ กิริยาทา่ทางและอิริยาบถต่าง ๆ ที่แสดงออกมา
ในระหว่างที่อยู่ในร้านฟาสต์ฟู้ด ฟาสต์ฟู้ดจึงเป็นสิ่งที่วยัรุ่นเลือกน าเสนอความเป็นตวัตน
ให้ทุกคนในสงัคมได้รับรู้ว่าบุคคลที่บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดนัน้เป็นกลุม่คนรุ่นใหม่ที่มี
ความทนัสมยั เช่นเดียวกนักบั การสร้างอตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจที่มีน าเสนอตวัตน
โดยผ่านผลงานเชิงประจักษ์ ผลงานเชิงประจักษ์ไม่ใช่แค่เอกสารทางวิชาการเท่านัน้  
แต่มีความหมายแฝงความเป็นตวัตนของครูดีในดวงใจว่ามีความรอบรู้ทางวิชาการ  
โดยผา่นการสือ่ความหมายเชิงสญัญะ 
 
ข้อเสนอแนะของกำรวิจัย 
 ผลจากการศึกษาในครัง้นีน้่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องโดยตรง ดงันี ้
 1. ข้อเสนอแนะกำรวิจัย  
  จากผลการวิจยัเร่ืองอตัลกัษณ์ครูดีในดวงใจ เป็นการเปิดมมุมองให้สงัคม 
วงการศกึษาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการมีตวัตนของครูดีในดวงใจในสถานศึกษา เพื่อให้
ทกุคนได้มองเห็นคณุค่าของความเป็นมนษุย์ของครูที่มีหน้าที่เพื่ออบรมสัง่สอน ชีแ้นะ
แนวทางนกัเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสขุของสงัคม ให้วิชาชีพครูเป็นอาชีพ 
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ท่ีมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี เป็นวิชาชีพชัน้สูง ได้รับการยอมรับ และความน่าเช่ือถือ 
จากบคุคลทัว่ไปในสงัคม 
 2. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  หนว่ยงานที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะสถานศกึษาและส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 
บคุลากรในสถานศึกษา ควรให้การยอมรับความเป็นครูดีในดวงใจอย่างแท้จริง ควรมี
การบ ารุงขวัญ ให้ก าลงัใจในการท างาน เพื่อให้การท างานในสถานศึกษามีความรัก
สามคัคีกัน เพื่อประโยชน์สงูสดุต่อนกัเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาควรมีนโยบายและสง่เสริมสนบัสนนุช่วยเหลอืครูดีในดวงใจให้มคีณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึน้เพื่อให้มีขวญัก าลงัใจในการเดินหน้าท าหน้าที่ตอ่ไป 
 3. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครัง้ต่อไป 
 ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยมีการก าหนดหรือเลือก
พืน้ที่ของการศึกษาที่แตกต่างกนัออกไป เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ทางสงัคม 
ที่แตกต่างกันออกไป เช่น ศึกษาอัตลกัษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา หรืออัตลกัษณ์  
ของครูหวัหน้าฝ่ายวิชาการ เพื่อให้เห็นถึงการสร้างอตัลกัษณ์ในแง่มุมต่าง ๆ หรือเป็น
การศึกษาเปรียบเทียบความเป็นอตัลกัษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส านกังาน  
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากับผู้ บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เพื่อหาความเหมือนและความแตกตา่ง 
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กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำมแนวคดิกำรเรียนรู้ 
โดยกำรรับใช้สังคมร่วมกับแนวคิดกำรเรียนรู้เชิงสถำนกำรณ์ เพื่อเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ 

ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยโยงกำรเรียนรู้ และผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  
ส ำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ 51 

 
Development of a Scientific Learning Management Model Based on the  
Service Learning Concept in Conjunction with the Situational Learning  
Concept to Enhance Public Mind, Ability in Transfer of Learning and  

Learning Achievement for Prathom Suksa 5 Students  
 

จิตรลดา ทองอนัตงั2, เพลนิพิศ ธรรมรัตน์3, อษุา ปราบหงษ์4 
Jitlada Tonguntang, Ploenpit Thummarat, U-sa Prabhong 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้  
เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 2) ศึกษาผลการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
อนุบาลกุสมุาลย์ จ านวน 78 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 39 คน กลุ่มควบคุม 
จ านวน 38 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบวดัจิตสาธารณะ แบบวดัความสามารถ 
ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบ 2 กลุ่มสมัพันธ์กัน 

 

1 วิทยานิพนธ์หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจยัหลกัสตูรและการสอน  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร, 2559. 

2 นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑิต สาขาวิชาวิจยัหลกัสตูรและการสอน มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร, 2559. 
3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร 
4 อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร 
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การทดสอบทีแบบ 2 กลุม่อิสระต่อกนั วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียวและ
การทดสอบทีแบบกลุม่เดียวเทียบกบัเกณฑ์ 
 ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้มีองค์ประกอบ ดงันี  ้1) หลกัการ 2) 
จุดมุ่งหมาย 3) เนือ้หาและกิจกรรมการเรียน 4) กระบวนการเรียนรู้ 5) บทบาทผู้ เรียน
และผู้สอน และ 6) การวดัผลและประเมินผล ซึง่กระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 7 ขัน้ 
คือ ขัน้ที่  1 สร้างความตระหนัก ขัน้ที่  2 ส ารวจและค้นหา ขัน้ที่  3 ลงมือปฏิบัติ  
ขัน้ท่ี 4 สรุปความรู้ ขัน้ที่ 5 ประยกุต์ใช้ความรู้ ขัน้ที่ 6 เรียนรู้สงัคม และขัน้ที่ 7 สะท้อน
ผลการเรียนรู้ 
 2. ผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ มีดงันี ้
  2.1) จิตสาธารณะของนกัเรียนกลุม่ทดลองที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ 
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
  2.2) จิตสาธารณะของนกัเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้สงูกว่านกัเรียนกลุม่ควบคมุที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
  2.3) ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนกัเรียนกลุ่มทดลองที่
ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึน้ มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลงัเรียน  
สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดบั .01 
  2.4) ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนกัเรียนกลุ่มทดลองที่
ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึน้สงูกว่านกัเรียนกลุ่มควบคุม  
ที่ได้รับการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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   2.5) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับการสอน
ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01  
   2.6) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับ
การสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึน้ ไม่แตกต่างกันกับนักเรียน  
กลุม่ควบคมุที่ได้รับการสอนแบบปกติ  
 
ค ำส ำคัญ : รูปแบบการจดัการเรียนรู้, การเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคม, การเรียนรู้เชิง
สถานการณ์, จิตสาธารณะ, การถ่ายโยงการเรียนรู้ 
 
Abstract 
 The purposes of this study were : 1) to develop a scientific learning 
management model based on the service learning concept in conjunction with 
the situational learning concept to enhance public mind, ability in transfer of 
learning and learning achievement for Prathom Suksa 5 students, and 2) to 
investigate results of implementing the learning management model. A sample 
was 78 Prathom Suksa 5 students at Kusuman Kindergarten School. They 
were divided into 2 groups: 39 students in the treatment group and 38 
students in the control group. The instruments used in experiment were: 1) a 
form for measuring public mind, 2) a form for measuring ability in transfer of 
learning, and 3) a test of learning achievement. Statistics used in data analysis 
were mean, standard deviation, t-test for dependent samples, t-test for 
independent samples, one-way ANOVA and criterion-referenced one-sample 
t-test.  
 Findings of the study can be concluded as follows: 
  1. The developed learning management model comprises the 
following components: 1) principles, 2) objectives, 3) content and learning 
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activity, 4) learning process, 5) role of students and teachers, and 6) 
measurement and evaluation. The learning process comprised 7 steps: step 1 
- create awareness, step 2 – survey and search, step 3 – take action, step 4 – 
conclude knowledge, step 5 – apply knowledge, step 6 – learn the society, 
and step 7 – reflect the learning result. 
  2. Results of using the developed learning management model 
were as follows: 
   2.1 Public mind of students in the treatment group that was 
taught with the developed learning management model after learning was 
significantly higher than that before learning at the .01 level. 
   2.2 Public mind of students in the treatment group that was 
taught with the developed learning management model was significantly 
higher than that of those in the control group that was taught by traditional one 
at the .01 level. 
   2.3 Ability in transfer of learning of students in the treatment 
group that was taught with the developed learning management model had a 
mean score after learning higher than the criterion set at 60% of the full score 
significantly at the .01 level. 
   2.4 Ability in transfer of learning of students in the treatment 
group that was taught with the developed learning management model was 
significantly higher than that of those in the control group that was taught with 
the traditional one at the .01 level. 
   2.5 Learning achievement of students in the treatment group 
that was taught with the developed learning management model after learning 
was significantly higher than that before learning at the .01 level. 
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   2.6 Learning achievement of students in the treatment group 
that was taught with the developed learning management model was not 
different from that of those in the control group that was taught with the 
traditional one. 
 
Keywords : Learning Management Model, Service Learning, Situational 
Learning, Public Mind, Transfer of Learning 
 
บทน ำ 
 การพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้าจ าเป็นต้องพฒันาทรัพยากรบคุคลให้มีความรู้ 
มีคณุธรรม จึงจะสามารถสร้างประโยชน์สขุให้กบัประเทศชาติได้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
อนัเนื่องมาจากระบบทุนนิยมและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ สง่ผลให้
ประเทศไทยต้องเร่งพฒันาตนเองเพื่อให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงและสามารถแข่งขนักบั
นานาประเทศได้ เป็นสาเหตใุห้สงัคมมีค่านิยมให้ความส าคญักบัการแสวงหาเงินทอง 
แสวงหาอ านาจ บารมีมากกว่าที่จะให้ความส าคัญทางด้านจิตใจ สงัคมในปัจจุบัน  
จึงเสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชดัเจน ปัญหาสงัคมต่างๆ มีมากมาย (ดวงกมล ทองอยู่, 
2555 : 12) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้ชีใ้ห้เห็น
ถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพคนในสงัคมไทยให้มี
คุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทนั ให้มีความพร้อมทัง้ด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์และศีลธรรม สามารถก้าวทนัการเปลี่ยนแปลง เพื่อน าไปสูส่งัคมฐานความรู้ได้
อยา่งมัน่คง แนวทางพฒันาคนดงักลา่วมุง่เตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพืน้ฐานจิตใจที่ดีงาม 
มีจิตสาธารณะ พร้อมทัง้มีสมรรถนะ ทกัษะและความรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต 
อนัจะสง่ผลตอ่การพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน (นิรมล มาลยั, 2554 : 3)  
 การปลกูฝังความส านึกให้กับบคุคลเพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สงัคม ควรเกิดขึน้ในสงัคม จึงมีการกลา่วถึงค าว่า “จิตสาธารณะ” มากขึน้ เพื่อให้ผู้คน
ได้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่สาธารณะและสว่นรวมมากกวา่ตนเอง การพฒันาจิต
สาธารณะจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาจิตใจของคนในชาติให้เจริญตามทัน
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เทคโนโลยี น าไปสูก่ารพฒันาสงัคมอย่างยั่งยืน และความสงบสขุในสงัคม (ดวงกมล  
ทองอยู่, 2555 : 12) จากรายงานการประเมินการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้ เรียนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ศกัดิ์ชยั นิรัญทวี และคณะ, 2550 : 78) 
ซึง่มีการเปรียบเทียบจิตส านกึ 3 ด้าน คือ จิตคณุธรรม จิตสงัคม และจิตสาธารณะ จาก
การศกึษาเปรียบเทียบ พบว่า โรงเรียนเน้นการพฒันา เร่ือง จิตคณุธรรม และจิตสงัคม 
มากกว่า เร่ือง จิตสาธารณะ กระทรวงศึกษาธิการเห็นความส าคญัของการพฒันาจิต
สาธารณะ ของผู้ เรียน จึงได้ก าหนดให้จิตสาธารณะเป็นลกัษณะอนัพึงประสงค์  1 ใน 8 
ข้อ ของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ที่จะต้องปลกูฝังจิตสาธารณะให้กับผู้ เรียน ซึ่งการปลกูฝังจิตสาธารณะนัน้ ควรท าให้
เกิดขึน้ตัง้แต่ในระดบัประถมศึกษา เพราะยงัเป็น “ไม้อ่อนที่ดดัง่าย” และเป็นช่วงวยั 
ที่มีความไวตอ่การสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้
สถานศึกษามีชั่วโมงให้เด็กท ากิจกรรมสาธารณะ รวม 165 ชั่วโมง โดยระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จะต้องท ากิจกรรม 60 ชัว่โมง ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 45 ชัว่โมง 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 60 ชัว่โมง (กระทรวงศกึษาธิการ, 2552 : 22-24) การเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ ส าหรับนกัเรียนในระดับประถมศึกษาส่วนมากจะสอดแทรกอยู่ในกิจกรรม
พฒันาผู้ เรียน เช่น กิจกรรมลกูเสือ กิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมกีฬาสี หรือกิจกรรม
ชุมนุมต่าง  ๆสว่นกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุม่สาระการเรียนรู้พืน้ฐานนัน้ มีการสอดแทรก
กิจกรรมเพื่อพฒันาจิตสาธารณะน้อยมาก สง่ผลให้นกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศึกษา 
มีการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ พบว่านกัเรียนใช้วสัดแุละสารเคมีอย่างสิน้เปลือง ขาดความระมดัระวงั 
ในการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ และในบางเนือ้หาที่นกัเรียนต้องออกส ารวจสิ่งแวดล้อม 
ก็พบว่านกัเรียนได้สร้างความเสียหายให้แก่ตวัอย่างสิ่งมีชีวิตที่น ามาศึกษา นึกถึงแต่
ความสนุกสนานหรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมโดยไม่ค านึ งถึง
ผลกระทบที่เกิดขึน้ อีกทัง้มีการปฏิบตัิจนเกิดเป็นลกัษณะนิสยักนัอย่างแพร่หลายแล้วก็
อาจเกิดผลกระทบต่อไปในระดบัที่รุนแรงมากขึน้ ดงันัน้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จะต้อง
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จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาทัง้ด้านความรู้และคุณธรรม  ซึ่ง
หมายความวา่ต้องให้เป็นคนเก่งควบคูไ่ปกบัมีความตระหนกั และเห็นความส าคญัของ
การอนรัุกษ์ และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ อนัจะเป็นพืน้ฐานส าคญัในการตดัสินใจ
ปฏิบตัิตนตอ่สิง่แวดล้อมได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม (นิรมล มาลยั, 2554 : 4) 
 ในการพฒันาพฤติกรรมจิตสาธารณะมีแนวทางที่หลากหลาย แต่ในงานวิจยั 
ที่เก่ียวข้องกับการพฒันาจิตสาธารณะให้แก่เด็กส่วนใหญ่นัน้  มกัเลือกใช้การพฒันา 
ที่กระบวนการทางปัญญา เพื่อให้สง่ผลตอ่พฤติกรรม ซึง่แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการรับใช้
สงัคมเป็นแนวคิดทางการศึกษาที่น่าสนใจที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการส่งเสริม  
จิตสาธารณะแก่ผู้ เรียนได้ การเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคม มีพืน้ฐานมาจากปรัชญาพิพฒันาการ
นิยม (Progressivism) ของ John Dewey ปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) ของ Brameld 
แนวคิดการสร้างจิตส านึก (Conscientization) ของ Paulo Freire และแนวคิด การเรียนรู้ 
โดยอาศยัประสบการณ์ (Experiential learning) ของ David Kolb โดยมีความเช่ือว่า
การศึกษาต้องเช่ือมโยงกบัส านึกทางสงัคม การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลมากที่สดุ
คือ การลงมือปฏิบตัิและเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ที่มีจุดมุ่งหมาย (ชวาลา เวชยนัต์, 
2544 : 4) การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สงัคมเป็นการเรียนรู้ที่สง่เสริมสงัคม การปรับเปลี่ยน
จิตส านึก การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการกระท าจริง และการส่งเสริมศักยภาพ  
ของผู้ เรียนเป็นการเรียนโดยผ่านกิจกรรมที่นักเรียนน าความรู้จากที่ได้ในห้องเรียน  
ไปประยกุต์ใช้กบักิจกรรมที่เป็นประโยชน์ หรือตรงกบัความต้องการ ความจ าเป็นทางสงัคม 
เช่น กิจกรรมการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์สภาวะน า้เสียในท้องถ่ิน เป็นต้น 
ข้อดีของการเรียนรู้ด้วยวิธีนี ้คือ นกัเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพความเป็นจริง ของสงัคม
ด้วยประสบการณ์ตรง เป็นการฝึกประสบการณ์ของการเป็นพลเมืองได้เรียนรู้บทบาท
ของการเป็นสมาชิกของชมุชนอยา่งผู้มีความรู้ความคิด มีความรู้สกึรับผิดชอบ ตระหนกั
ในบทบาทความรับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง (ศกัดิ์ชยั นิรัญทวี, 
2548 : 62) 
 สิง่ที่ส าคญันอกเหนือจากการเป็นผู้มีจิตสาธารณะแล้วความสามารถในการถ่ายโยง
การเรียนรู้ก็เป็นคณุลกัษณะที่ส าคญัอีกประการหนึง่ ที่ครูวิทยาศาสตร์จะต้องให้ความส าคญั
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และสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศกัยภาพควบคูก่บัการพฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ทัง้นีเ้นื่องจากความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นการเช่ือมโยง
ความรู้เก่าไปสูค่วามรู้ใหมเ่ป็นการตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น ใฝ่หาความรู้ ขยายความรู้
ออกไปสู่โลกกว้าง เข้าใจชีวิตและธรรมชาติตามวัย เป็นบทเรียนที่ช่วยให้นักเรียน  
ได้ค้นพบตนเอง รักและเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียน  
ได้ประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของตนเองเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่องโดยไม่ท าให้
นกัเรียนเกิดความเครียดและรู้สึกล้มเหลว การเรียนสิ่งต่าง  ๆ ต้องเช่ือมโยงต่อเนื่อง
กลมกลืนกันทัง้ในเร่ืองใกล้ตวั ท้องถ่ิน สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศยั เร่ืองของสากล รวมทัง้  
การเปลีย่นแปลงและแนวโน้มตา่ง ๆ  ทีเ่กิดขึน้ในสงัคมโลก (สมศกัดิ์ สนิธุระเวชญ์, 2542 : 36) 
การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้ เรียนในด้านความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Lave, 1988; Brown et al, 1989; Mclellan, 1994 อ้างถึงใน 
เพลนิตา พรหมบวัศรี, 2545 : 7) คือ แนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์  ซึ่งมีแนวคิดพืน้ฐาน
มาจากปรัชญาพิพฒันาการนิยม (Progressivism) ของ John Dewey และทฤษฎี
วฒันธรรมทางสงัคม (Vygotsky’s Sociocultural Theory) ของ Vygotsky แนวคิดนีเ้ช่ือว่า 
ผู้ เรียนสามารถสร้างความรู้โดยการมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัผู้อื่น มีการแก้ปัญหาในสถานการณ์
จริงเรียนรู้โดยการฝึกหดัท ากิจกรรมในสถานการณ์และบริบทที่เป็นจริงหรือเสมือนจริง
มากที่สดุ และมีการสะท้อนผลในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยท าให้เกิดความรู้เป็นการเรียนรู้ 
ที่มีความหมายส าหรับผู้ เรียนและสามารถจดจ าสิง่ที่เรียนรู้ได้นาน  
 จากความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกับแนวคิด  
การเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ความสามารถในการถ่ายโยง  
การเ รียนรู้  และผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน เ พ่ือใ ช้จัดการเ รียนรู้ใ ห้กับนักเ รียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้
สงัคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ ความสามารถ 
ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา 
 2. เพื่อศกึษาผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการ
รับใช้สังคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับนกัเรียน
ระดบัประถมศกึษา โดย 
  2.1 เปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอน
ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิด
การเรียนรู้เชิงสถานการณ์ก่อนและหลงัการทดลอง 
  2.2 เปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอน
ด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิด
การเรียนรู้เชิงสถานการณ์ กบันกัเรียนกลุม่ควบคมุที่ได้รับการสอนแบบปกติ 
  2.3 เปรียบเทียบความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้หลงัเรียนของ
นกัเรียนกลุม่ทดลองที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ กบัเกณฑ์ที่ตัง้ไว้คือ ร้อยละ 60 
  2.4 เปรียบเทียบความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้หลงัเรียนของ
นกัเรียนกลุม่ทดลองที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ กับนกัเรียนกลุ่มควบคุม  
ที่ได้รับการสอนแบบปกติ  
  2.5 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับ
การสอนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบั
แนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ ก่อนและหลงัการทดลอง 
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  2.6 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับ
การสอนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบั
แนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ กบันกัเรียนกลุม่ควบคมุที่ได้รับการสอนแบบปกติ 
 
วิธีกำรวจิัย 
 การวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) 
ผู้วิจยัได้แบง่การด าเนินงานออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ 
 ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษำข้อมูลพืน้ฐำน มีขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี ้
 1. การศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนด้านการพัฒนา 
จิตสาธารณะ ในระดบัประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจยัได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน 
โดยศึกษาสภาพปัจจุบนั และปัญหาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนด้านการพฒันา
จิตสาธารณะ โดยการศึกษาจากเอกสาร ต ารา รายงานการวิจยั ที่เก่ียวข้องคณุภาพ 
การจัดการเรียนการสอนในด้านจิตสาธารณะ เพื่อเป็นแนวทางในการระบุประเด็น 
ที่ต้องการพฒันา และการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกบัหลกัสตูร 
 2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการศึกษา
แนวคิดเก่ียวกบัการจัดการศึกษา และการออกแบบการเรียนการสอนของนกัวิชาการ 
ด้านการศกึษา เพื่อสรุปองค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
 3. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง โดยการศึกษาแนวคิดการเรียนรู้โดย
การรับใช้สงัคม และแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ เพื่อสรุปหลกัการเรียนรู้ที่ได้จาก
การวิเคราะห์สาระส าคญัของแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคม และแนวคิดการเรียนรู้เชิง
สถานการณ์ของนกัการศกึษาหลายๆ ทา่น    
 ขัน้ตอนที่ 2 พัฒนำรูปแบบ มขีัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี ้
 1. สร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการ
รับใช้สังคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับนกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โดยผู้วิจยัได้น าผลการสงัเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ ซึ่งได้ 5 องค์ประกอบ กบัผลการสงัเคราะห์หลกัการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สงัคม 
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และหลกัการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ ได้ 8 องค์ประกอบ มาเช่ือมโยงกนัเพื่อให้ได้เป็น
องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการ
รับใช้สังคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับนกัเรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ได้องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) หลกัการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) เนือ้หาและกิจกรรมการเรียน 4) กระบวนการเรียนรู้ 
5) บทบาทผู้ เรียนและผู้สอน และ 6) การวดัผลและประเมินผล มีการตรวจสอบคณุภาพ
และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการ
รับใช้สงัคม ร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ โดยค าแนะน าของผู้ทรงคณุวุฒิ 
จ านวน 5 ทา่น 
 2. จัดท าคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการ
เรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์  เพื่อเป็นแนวทาง 
แก่ครูในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
ประกอบด้วย 1) ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบ 2) ทฤษฎีและแนวคิด
พืน้ฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และ 3) รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์  
เพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะ ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ซึง่อธิบายให้เห็นถึงแนวคิดพืน้ฐาน
ของกระบวนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ หลกัการ จุดมุ่งหมาย เนือ้หาและกิจกรรม
การเรียน กระบวนการเรียนรู้ บทบาทผู้ เรียนและผู้สอน และ การวดัผลและประเมินผล  
 3. การพฒันาเคร่ืองมือในการวิจยั ผู้วิจยัสร้างโดยก าหนดจุดมุ่งหมายศึกษา
เอกสารตา่ง  ๆที่เก่ียวข้อง ก าหนดกรอบตวัแปรและนิยามเชิงปฏิบตัิการ สร้างเคร่ืองมือน าเสนอ
ผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณาตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ซึง่เคร่ืองมือ ที่ใช้ในการวิจยั มีดงันี ้
  3.1 แบบวัดจิตสาธารณะ โดยแบ่งพฤติกรรมจิตสาธารณะออกเป็น 5 
องค์ประกอบ และ 10 ตวัชีว้ดั เป็นชนิดสถานการณ์ เพื่อให้นกัเรียนพิจารณาว่าจะเลือก
ปฏิบตัิอย่างไรโดยมีตวัเลือกให้นกัเรียนเลือกตอบ 4 ตวัเลือก แต่ละตวัเลือกมีคะแนน
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แตกตา่งกนัตัง้แต ่0-3 คะแนน ตามระดบัของพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ 
และความตระหนักในหน้าที่ที่ต้องร่วมกันดูแล ช่วยเหลือ และร่วมกันท าประโยชน์  
ตอ่สว่นรวมด้วยความเต็มใจโดยไมห่วงัผลตอบแทน ใช้เวลาในการทดสอบจ านวน 60 นาท ี
มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง .80-1.00 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 
.30-.67 โดยคดัไว้องค์ประกอบละ 8 ข้อ รวม 40 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั .84 
  3.2 แบบวดัความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ โดยแบบทดสอบเป็น
แบบอตันัย มีจ านวน 4 ข้อ 4 สถานการณ์ คะแนนเต็ม 36 คะแนน ใช้เวลาในการทดสอบ
จ านวน 90 นาที ในแต่ละข้อจะมีสถานการณ์ให้นกัเรียนพิจารณา และตอบค าถาม 
จ านวน 3 ข้อย่อย จ านวนคะแนนข้อละ 3 คะแนน รวมเป็น 9 คะแนน มีค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ะหวา่ง .80-1.00 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง .42-.67 
และคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .89 
  3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  
จ านวน 30 ข้อใช้เวลาในการทดสอบจ านวน 60 นาที มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
อยูร่ะหวา่ง .80-1.00 มีคา่ความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง .43-.75 ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
อยูร่ะหวา่ง .25 - .62 และมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .95 
  4. การตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบและเอกสารประกอบรูปแบบ ผู้วิจยั
ด าเนินการ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและเอกสารประกอบ
รูปแบบจากนัน้แก้ไขปรับปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู้ให้สมบรูณ์ 
 ขัน้ตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบ 
  การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการ  
รับใช้สังคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง  
เป็นการน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึน้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคม
ร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เ ชิงสถานการณ์ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นัก เรียนระดับ 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนบุาลกุสมุาลย์ โดยแบ่งเป็นกลุม่ทดลอง จ านวน 39 คน 
กลุม่ควบคมุ จ านวน 38 คน การเลือกกลุ่มตวัอย่างมีการด าเนินการดงันี ้1) การเลือก
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นกัเรียน คือ เลอืกนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนอนบุาลกสุมุาลย์ โดยโรงเรียน
ที่เลอืกเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีการใช้หลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 มีการจัดชัน้เรียนแบบคละ
ความสามารถของนกัเรียนแบบเก่ง ปานกลาง และอ่อน  2) การคดัเลือกห้องเรียนเข้า
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด าเนินการกับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการดังนี ้ 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 มีทัง้หมด 3 ห้องเรียน ผู้วิจยัใช้การสุม่แบบกลุม่ จบัฉลากสุม่กลุม่
ทดลอง 1 ห้อง และกลุม่ควบคมุ 1 ห้อง หลงัจากนัน้ด าเนินการ ดงันี ้
  1. ก่อนการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดย
การรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ ท่ีพฒันาขึน้ ท าการทดสอบจิต
สาธารณะ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดย
น าผลการทดสอบก่อนเ รียนมาทดสอบความแตกต่างของค่า เฉลี่ ย โดยใ ช้  
t – test แบบ Independent Samples เพื่อต้องการทราบว่านกัเรียนกลุม่ทดลองและ
กลุ่มควบคมุมีคะแนนจิตสาธารณะ และคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แตกต่างกัน
หรือไม ่ปรากฏผลดงัตาราง 1 และ 2 ดงันี ้
 
ตำรำง 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะก่อนเรียนของนกัเรียนกลุ่ม

ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 

การทดสอบ จ านวนนกัเรียน คะแนนเตม็ 
 

S.D. คา่สถิติ (t) p 
กลุม่ทดลอง 39 120 89.79 13.91 

2.98* .024 
กลุม่ควบคมุ 38 120 82.24 14.95 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
  จากตาราง 1 คะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่านักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีจิต
สาธารณะก่อนเรียนแตกตา่งกนั 
 

x
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ตำรำง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนของ
นกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 

การทดสอบ จ านวนนกัเรียน คะแนนเต็ม 
 

S.D. คา่สถิติ (t) p 
กลุม่ทดลอง 39 30 13.87 2.94 

3.20** .002 
กลุม่ควบคมุ 38 30 11.13 4.43 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
  จากตาราง 2 คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 แสดงวา่นกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนแตกตา่งกนั 
  จากการทดสอบความแตกต่างของจิตสาธารณะ และผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน พบว่า  มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผู้ วิจัย  
จะได้น าผลการทดสอบก่อนเรียนมาเป็นตวัแปรร่วมในการวิเคราะห์ One Way ANCOVA 
  2. ด าเนินการทดลอง ผู้ วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนทัง้กลุ่มทดลองและ  
กลุม่ควบคมุ ห้องเรียนละ 16 ชัว่โมง เป็นเวลา 8 สปัดาห์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 ตัง้แตเ่ดือน พฤศจิกายน 2558 ถึงเดือน มกราคม 2559 เร่ืองที่ใช้ในการสอน คือ 
ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 8 แผน  
โดยกลุม่ทดลองได้รับการสอนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิด
การเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์  เพื่อเสริมสร้าง 
จิตสาธารณะ  ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
สว่นกลุม่ควบคมุได้รับการสอนโดยวิธีปกติ   
  3. หลงัการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้ 
โดยการรับใช้สงัคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์  ทดสอบจิตสาธารณะ  
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนกลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคมุ แล้วจึงน าข้อมลูที่ได้จากการทดสอบที่สองกลุม่ มาวิเคราะห์ 
ดงันี ้ 

x
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   3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะ ระหว่างก่อนเรียน
และหลงัเรียน ของนักเรียนกลุ่มทดลอง โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย  
โดยใช้การทดสอบคา่ทีแบบไมอ่ิสระตอ่กนั t-test ชนิด Dependent   
   3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะ หลังเรียน
ระหว่างนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยใช้คะแนนจิตสาธารณะ ก่อนเรียน
เป็นตวัแปรร่วม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (One Way ANCOVA)  
   3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการถ่ายโยง
การเรียนรู้หลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองโดยเทียบกบัเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ คือ ร้อยละ 60    
   3.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการถ่ายโยง
การเ รียน รู้หลัง เ รียนของนักเ รียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้  t-test  
ชนิด Independent   
   3.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลอง โดยการทดสอบความแตกต่าง
ของคา่เฉลีย่โดยใช้การทดสอบคา่ทีแบบไมอ่ิสระตอ่กนั t-test ชนิด Dependent  
   3.6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน
ระหวา่งนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุโดยใช้คะแนนจิตสาธารณะก่อนเรียนเป็น
ตวัแปรร่วม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (One Way ANCOVA) 
 
ผลกำรศึกษำ 
 1. ผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยการรับใช้สงัคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับนกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ดงัแสดงในภาพ 1  
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ภำพ 1  รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้

สงัคมร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ 
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 2. ผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดย
การรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับนกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ปรากฏผลดงัตาราง 3, 4, 5, 6, 7 และ 8  
 
ตำรำง 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตสาธารณะ ระหว่างก่อนเรียนและหลงั

เรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 
 

การทดสอบ จ านวนนกัเรียน คะแนนเตม็ x  S.D. คา่สถิติ (t) p 
ก่อนเรียน 39 120 89.79 13.91 

15.72** .000 
หลงัเรียน 39 120 112.74 8.45 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 จากตาราง 3 พบว่านักเ รียนกลุ่มทดลองที่ ได้ รับการสอนด้วยรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึน้ มีจิตสาธารณะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
 
ตำรำง 4 ผลการเปรียบเทียบจิตสาธารณะหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่

ควบคมุ 
 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

ผลบวก 
ก าลงัสอง 

ระดบัขัน้ 
ความเสรี 

คา่เฉลีย่ 
ก าลงัสอง 

คา่สถิต ิ
(F) 

P 

ตวัแปรร่วม 2348.38 1 2348.38 37.186** 0.000 
ระหวา่งกลุม่ 2645.227 1 2645.227 41.887** 0.000 
ความคลาดเคลือ่น 4673.258 74 63.152   
รวม 11386.519 76    

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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  จากตาราง 4 พบวา่ คะแนนจิตสาธารณะหลงัเรียนของกลุม่ทดลองสงูกวา่
กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อได้ขจดัอิทธิพลของคะแนนก่อน
เรียนแล้ว แสดงวา่นกัเรียนกลุม่ทดลองมีจิตสาธารณะหลงัเรียนสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 
 

ตำรำง 5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้
ของนกัเรียนกลุม่ทดลองหลงัเรียนเทียบกบัเกณฑ์ 

 

การทดสอบ 
จ านวน
นกัเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คา่เฉลีย่ 
สว่น

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เกณฑ์
(60%ของ
คะแนนเตม็) 

คา่สถิต ิ
(t) 

ความสามารถ 
ในการถ่ายโยง 
การเรียนรู้ 

39 36 32.74 1.58 21.6 64.81** 

**  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 หลงัได้รับการสอนด้วยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ 
สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 32.74  แสดงว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถในการถ่ายโยง  
การเรียนรู้หลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มที่ตัง้ไว้ 
 

ตำรำง 6 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้
หลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 

การทดสอบ จ านวนนกัเรียน คะแนนเตม็ x  S.D. คา่สถิติ (t) 
กลุม่ทดลอง 39 36 32.74 1.58 

4.32** 
กลุม่ควบคมุ 38 36 23.58 4.02 

**  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 
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  จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ คะแนนความสามารถในการถา่ยโยง
การเรียนรู้หลงัเรียนระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 ซึง่แสดงวา่นกัเรียนกลุม่ทดลองมีความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้
หลงัเรียนสงูกวา่นกัเรียนกลุม่ควบคมุ 
 
ตำรำง 7 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน

และหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 
 

การทดสอบ จ านวนนกัเรียน คะแนนเตม็ x  S.D. คา่สถิต ิ(t) p 

ก่อนเรียน 39 30 13.87 2.94 
23.293** .000 

หลงัเรียน 39 30 24.85 3.45 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
  จากตาราง 7 พบว่านกัเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ มีจิตสาธารณะหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01  
 
ตำรำง 8 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลอง

และกลุม่ควบคมุเมื่อควบคมุ ตวัแปรร่วม 
 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

ผลบวกก าลงั
สอง(SS) 

ระดบัขัน้ 
ความเสรี (df) 

คา่เฉลีย่ก าลงั
สอง(MS) 

คา่สถิติ 
(F) 

Sig. 

ตวัแปรร่วม 105.599 1 105.599 22.30** .000 
ระหวา่งกลุม่ 9.349 1 9.349 1.975 .164 
ความคลาดเคลือ่น 350.346 74 4.734   
รวม 505.792 76    

        ** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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  จากตาราง 8 พบวา่ คะแนนความรู้เดิมก่อนการทดลองไม่มีความสมัพนัธ์
กบัคะแนนสอบหลงัเรียน (F=22.30, Sig.=.000 ซึ่งน้อยกว่า .01) เมื่อใช้คะแนนก่อนเรียน
มาเป็นตัวแปรร่วม เพื่อท านายคะแนนสอบหลงัเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียน  
ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุไมแ่ตกตา่งกนั (F=1.975, Sig.= .164 มากกวา่ .05)   
 
สรุปและอภปิรำยผล 
 จากผลการวิจยัดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้
 1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้  
    ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีการยกร่างเป็นรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลกัการ 2) จุดมุ่งหมาย  
3) เนือ้หาและกิจกรรมการเรียน 4) กระบวนการเรียนรู้ 5) บทบาทผู้ เรียนและผู้สอน และ 
6) การวดัผลและประเมินผล โดยมีวตัถปุระสงค์เฉพาะที่สามารถน าไปใช้แล้วตรวจสอบ
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ การยกร่างและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีที่น ามาเป็นพืน้ฐานในการพัฒนา ผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ  
จดัองค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
มีการทดลองใช้เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้สมบูรณ์ ซึ่งการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เป็นระบบสอดคล้องกบัการพฒันารูปแบบของ Joyce & Weil (2004 : 13-14) 
และทิศนา แขมมณี (2545 : 221-222) ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดเรียนการสอนว่า  
เป็นแบบแผนการด าเนินการสอนที่ได้รับการจัดเป็นระบบสมัพนัธ์สอดคล้องกบัทฤษฎี 
หลักการเ รียน รู้หรือการสอนที่ รูปแบบนัน้ยึดถือ ไ ด้ รับการพิสูจ น์ทดสอบว่า  
มีประสทิธิภาพ สามารถช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจดุมุง่หมายเฉพาะของรูปแบบ
นัน้ๆ รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคม
ร่วมกับแนวคิดการเ รียนรู้ เ ชิงสถานการณ์ที่พัฒนาขึน้มีวัตถุประสงค์เฉพาะ  
คือ เสริมสร้างจิตสาธารณะ ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้และผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
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 2. ผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ 
    ผลจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึน้ มีประเด็นที่น ามา
อภิปรายดงันี ้
  2.1 จิตสาธารณะ จากผลการวิจยั พบวา่ จิตสาธารณะของนกัเรียนกลุม่ทดลอง
ที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึน้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเ รียน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และนกัเรียนกลุม่ทดลองมีจิตสาธารณะสงูกว่า
นกัเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ อธิบายได้ว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองเมื่อได้รับการจัดการ
เ รียน รู้ตามแนวคิดการเ รียน รู้ โดยการรับใ ช้สังคมร่วมกับแนวคิดการเ รียน รู้ 
เชิงสถานการณ์ จะมีจิตสาธารณะสงูกว่ากลุม่ควบคมุ เนื่องจากในกระบวนการเรียนรู้
ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์  
ในขัน้ที่ 1 สร้างความตระหนกั จะจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะโดยน าเสนอ 
สื่อการสอนตวัแบบ ให้นกัเรียนสงัเกต วิเคราะห์ ครูตัง้ค าถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจ  
การยึดหลกัธรรม/คุณธรรมความดี เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ท าให้นักเรียน 
ได้ศึกษา ซึมซบั เอาเป็นแบบอย่างที่ดี ในขัน้ที่ 4 สรุปความรู้ และขัน้ที่ 5 ประยกุต์ใช้
ความรู้ จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมด้านจิตสาธารณะที่มีความสอดคล้องกับ  
องค์ความรู้ในเร่ืองหรือเนือ้หาที่เรียน ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้สกึเห็นใจ สงสารในความทกุข์ยาก 
ล าบากของผู้อื่น ตระหนกัในหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีจะต้องดแูลรักษาทรัพย์สมบตัิ
ส่วนรวมของสงัคมและตระหนกัในสิทธิของตนเอง ไม่ล่วงล า้สิทธิของผู้อื่น มีค าถาม  
ให้นกัเรียนได้ฝึกคิดประยกุต์ใช้ความรู้ที่มีอยูเ่ดิมบรูณาการกบัความรู้ใหม่ ฝึกการวิเคราะห์
ปัญหาที่พบเห็นในชุมชนและน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา มีการสร้างปฏิสมัพนัธ์
อันดีกับผู้ อื่น รับฟัง ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น มีการปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ในโรงเรียนซึ่งเป็นชุมชนที่ใกล้ตวัและเป็นที่อยู่อาศยัของตนเอง เมื่อนกัเรียน  
ได้ปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว พบว่า นกัเรียนมีจิตสาธารณะ อาสาช่วยเหลือผู้อื่นและ
สงัคมด้วยความ 
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เต็มใจ ปฏิบตัิด้วยความเต็มใจมีจิตเมตตาไม่หวงัผลตอบแทนและมีความสขุในการเป็นผู้ ให้ 
สอดคล้องกับ ศกัดิ์ชยั นิรัญทวี และคณะ (2544 : 68) ได้อธิบายความหมายของการเรียนรู้
ด้วยการรับใช้สงัคมไว้ว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนด้วยการประยุกต์ 
หรือออกแบบให้น าเนือ้หาของบทเรียนมาจดัโครงการที่เช่ือมโยงกบัปัญหาในชีวิตจริง
ของชุมชน หรือในทางกลับกันเป็นการเช่ือมโยงปัญหาในชุมชนเข้ามาสู่บทเรียน 
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ กีรติวิทย์ สวุรรณธรรมา (2556 : 53-155) ที่ได้พฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนจิตสาธารณะตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและทฤษฎี
ปัญญาสงัคมส าหรับนกัเรียนประถมศกึษา ที่พบวา่ การให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากตวัแบบ
จิตสาธารณะจะท าให้เกิดแรงบนัดาลใจในการท าความดีช่วยเหลือผู้อื่น สอดคล้องกบั
ผลการวิจยัของชวาลา เวชยนัต์ (2544 : 163-170) ได้ท าการพฒันาแบบการเรียนการสอน
ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สงัคม เพื่อสง่เสริมความ ตระหนกัในการรับใช้สงัคม 
ทักษะการแก้ปัญหา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
ผลการวิจัยพบว่า การเรียนด้วยแบบการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิคการเ รียนรู้โดยการ 
รับใช้สังคมที่พัฒนาขึน้ ผู้ เรียนจะมีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักในการรับใช้สังคม  
สงูกว่าก่อนเรียน  มีทกัษะการแก้ปัญหาสงูกว่าก่อนเรียน มีการพฤติกรรมรับใช้สงัคม
สงูขึน้ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของเพลินตา พรหมบวัศรี (2545 : 137-143) ที่ได้ท าการพฒันา
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถทางวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า 
นกัศกึษาที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์
ที่พัฒนาขึน้ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล โดยเฉพาะด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 
กบัผู้อื่น นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ เวสาลี ชาติสทุธิพนัธุ์ (2550 : 144-149) 
ที่ได้ท าการพฒันาระบบการเรียนรู้เชิงบริการเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบสาธารณะ
ของนกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจระดบัปริญญาบณัฑิต ผลการวิจยัพบว่า ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยท ากิจกรรมบริการที่ตรงต่อความต้องการ และ
ปัญหาของชุมชนผ่านการให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการความเสี่ยง และการประกนัภยั
แก่ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ  ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้  
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ด้านความรับผิดชอบสาธารณะ ทกัษะทางวิชาการ ทกัษะทางวิชาชีพ และทกัษะในการด ารงชีวิต 
จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคม
ร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์นี ้สามารถเสริมสร้างจิตสาธารณะของนกัเรียนได้ 
  2.2 ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ จากผลการวิจัย พบว่า 
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ของนกัเรียนกลุม่ทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้
เชิงสถานการณ์หลงัเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นกัเรียนกลุม่ทดลองมีความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้หลงัเรียนสงูกว่านกัเรียน
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
อธิบายได้ว่า  นักเ รียนกลุ่มทดลองเมื่อได้ รับการสอนตามแนวคิดที่พัฒนาขึน้  
จะมีความสามารถในการถ่ายโยงการเ รียน รู้สูงกว่ากลุ่มควบคุมเนื่ องจาก 
ในกระบวนการเรียนรู้ มีขัน้ตอนท่ีให้นกัเรียนได้สร้างประสบการณ์ของการเรียนรู้ ได้ฝึก
ปฏิบัติการประยุกต์ใช้ความรู้ ได้รับการกระตุ้ นให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้ค าถาม  
การสงัเกต และมีการสะท้อนผลการเรียนรู้ตัง้แตข่ัน้ที่สอง คือ ขัน้ส ารวจและค้นหา ซึง่ในขัน้นี ้
ผู้สอนจะกระตุ้นให้นกัเรียนได้ระลึก ได้นึกถึงความรู้เดิมประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาสมัพนัธ์
กับความรู้ใหม่หรือปัญหาใหม่ที่ก าลงัจะเรียนรู้ในขัน้ที่ 2 ส ารวจและค้นหา ขัน้ที่ 3 ลงมือ
ปฏิบตัิ ขัน้ที่ 4 สรุปความรู้ ขัน้ที่ 5 ประยกุต์ใช้ความรู้  ขัน้ที่ 6 เรียนรู้สงัคม และขัน้ที่ 7 
สะท้อนผลการเรียนรู้  มีการฝึกปฏิบัติกิจกรรมเผชิญสถานการณ์ โดยครูเสนอ
สถานการณ์ให้นกัเรียนได้ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบจากปัญหาและ
น าเสนอแนวทางการแก้ไขโดยให้นกัเรียนได้สะท้อนผลการเรียนรู้มาสร้างองค์ความรู้
ใหมน่ าความรู้จากที่ได้เรียน การอ่านการศึกษาค้นคว้า มาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ 
แล้วเขียนบันทึกการเรียนรู้เพื่อให้สรุปสาระความส าคญัเขียนเป็นแผนภาพความคิด
ตามความคิดของตนเองเขียนบรรยายการน าความรู้ไปปรับประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั
ได้ โดยสามารถอธิบายและยกตัวอย่างประกอบได้ ในขัน้การสอนนักเรียนได้สร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการสร้างความรู้ด้วยตนเองจะท าให้ผู้ เ รียนเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย สอดคล้องกบั Slavin (1996, อ้างถึงใน ณฐิักานต์  รักนาค, 2552 : 6) กลา่ว 
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ไว้ว่าจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนในชัน้เรียนคือ การท าให้ผู้ เรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากชัน้เรียนไปใช้เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์อื่นได้ Brown และคณะ 
(1989, อ้างถึงใน เพลินตา พรหมบวัศรี, 2545 : 29-30) กลา่วไว้ว่า การเรียนรู้ ที่เน้นพฒันา
ทกัษะการคิดในระดบัสงู นอกเหนือจากการจ าข้อเท็จจริง โดยการเสนอทกัษะที่เป็นจริง 
ปัญหาที่มีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ต้องการการค้นคว้าต่อไป สภาพการเรียนรู้เชิ ง
สถานการณ์จะสง่เสริมความตระหนกัรู้ให้ผู้ เรียนสามารถแยกแยะข้อมลูและน าข้อมูล
มาใช้เมื่อต้องการส่งเสริมทักษะในการก ากับการรู้คิด (Metacognition) ส่งเสริม
ความก้าวหน้าในการแก้ปัญหา และการให้เหตุผลเพื่อการแก้ปัญหาในโลกที่เป็นจริง 
เรียนรู้จากตวัอยา่งประสบการณ์ของผู้ เช่ียวชาญ สภาพการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ชกัน า
ในการหาเหตผุลเชิงอนมุาน การตรวจสอบ ก ากบัการแก้ปัญหา และสง่เสริมทกัษะการรู้
คิด จึงกล่าวได้ว่า การเรียนรู้เชิงสถานการณ์เป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้ เรียนพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยการสร้างความรู้เองด้วยการ 
มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่ผู้ เรียน และครูหรือผู้ เช่ียวชาญ พบปัญหาในบริบทที่เป็นจริง  
มีกิจกรรมในสภาพจริงมีการฝึกหัดงาน มีการสะท้อนในการเรียนรู้ โดยมีครูและ
ผู้ เช่ียวชาญให้การประคบัประคองและสอนแนะ และสามารถแสดงความรู้หรือวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน จึงสามารถสร้างเจตคติที่ดีต่อชุมชนให้แก่ผู้ เ รียนได้   
สอดคล้องกบั สมศกัดิ์  สินธุระเวชญ์ (2542 : 36) การเช่ือมโยงความรู้เก่าไปสูค่วามรู้
ใหม่เป็นการตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น ใฝ่หาความรู้ ขยายความรู้ออกไปสู่ โลก
กว้าง เข้าใจชีวิตและธรรมชาติ บทเรียนที่ช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบตนเอง รักและ  
เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ประเมินพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ของตนเองเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่องโดยไม่ท าให้นกัเรียนเกิดความเครียดและ
รู้สึกล้มเหลว การเรียนสิ่งต่างๆ ต้องเช่ือมโยงต่อเนื่องกลมกลืนกันทัง้ในเร่ืองใกล้ตัว 
ท้องถ่ิน สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศยั เร่ืองของสากล รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมโลก นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ณฐิักานต์  รักนาค 
(2552 : 81-186) ได้พัฒนารูปแบบ การสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
เพื่อสง่เสริมทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา การให้เหตผุล
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และการเช่ือมโยง ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการสอน
ที่พัฒนาขึน้ สามารถส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การให้เหตุผลและการเช่ือมโยง  
หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่ากลุ่มควบคุมและ  
ยงัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของไพจิตร  สะดวกการ  (2538 : 139-140) ที่ได้ศึกษาผล
ของการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนในระดับกลุ่มที่มีความสามารถต่างกันสามารถ 
ถ่ายโอนความรู้ทางคณิตศาสตร์ในด้านการสร้างมโนทัศน์ใหม่สงูกว่านกัเรียนระดับ
เดียวกนัที่ได้รับการสอนแบบปกติ  จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์นี ้
สามารถเสริมสร้างความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนกัเรียนได้ 
  2.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จาก
ผลการวิจยั พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองที่ได้รับการสอนด้วย
รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบั
แนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  สามารถอธิบายได้ดงันี  ้ เนื่องจากรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิด
การเรียนรู้เชิงสถานการณ์นี ้มีลกัษณะที่ชัดเจนคือ การส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียน  
ทัง้ด้านคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ และด้านความรู้ ควบคู่กันไป มีกิจกรรมให้ปฏิบัติ  
ที่หลากหลายที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคลและให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสค้นพบ
ความสามารถของตนเอง ท าให้เกิดความสนกุสนานน่าค้นหามีความสขุในการเรียนรู้  
โดยเร่ิมตัง้แต่กระบวนการเรียนการสอนในขัน้ที่ 1 สร้างความตระหนกั ขัน้ที่ 2 ส ารวจ
และค้นหา ขัน้ที่ 3 ลงมือปฏิบตัิ ขัน้ที่ 4 สรุปความรู้ ขัน้ที่ 5 ประยกุต์ใช้ความรู้ ขัน้ที่ 6 
เรียนรู้สงัคม และขัน้ที่ 7 สะท้อนผลการเรียนรู้  ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนนัน้ได้สอดแทรก 
การฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบโดยการเขียนแผนผังความคิด มีการกระตุ้ น  
ให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการคิดด้วยการใช้ค าถาม การได้ฝึกแก้ไขปัญหาจากตัวอย่าง
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สถานการณ์ที่ค รูผู้ สอนน ามาให้ฝึกอย่างหลากหลาย ผู้ เ รียนได้ปฏิบัติกิจกรรม  
ทางวิทยาศาสตร์ มีการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้ ศึกษา
ค้นคว้า สร้างความรู้ด้วยตนเอง มีการบรูณาการเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่แล้ว
น าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั  การสง่เสริมให้นกัเรียนมีโอกาสได้พฒันาความคิด
อยา่งเต็มที่ ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จึงมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่ตลอดเวลา ผู้ เรียน
สามารถค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดความเข้าใจและจดจ าได้ดียิ่งขึน้ สง่ผลให้
ผู้ เรียนได้รับทัง้ความรู้และกระบวนการ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงรู้และเข้าใจในสิ่ง
ท่ีเรียนได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เ รียนสูงขึน้เป็นไป 
ตามแนวทางของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ว่าในการจัดการเรียนรู้นัน้จะต้องพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีความสมดุล ให้สอดคล้องกันทัง้สาระการเรียนรู้ทักษะกระบวนการและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้กับ
กระบวนการ มีทกัษะส าคญัในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการ  
ในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน 
การเรียนรู้ทุกขัน้ตอนมีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1) สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา ศิริธัญญารัตน์ 
(2556 : 313) ที่ได้พฒันารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการกลยุท ธ์ 
การพฒันาทกัษะการคิดขัน้สงูเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดขัน้สงูในศตวรรษที่ 21 และ
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า รูปแบบการเรียนการสอน  
ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่จูงใจให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม มีการกระตุ้นความสนใจ มีการใช้ค าถามพัฒนาการคิด จะท าให้นักเรียน 
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์สงูขึน้ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับค ากล่าวของ 
วราภรณ์  ตระกลูสฤษดิ์ (2545 : 3) ท่ีกลา่ววา่ การท่ีนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิท่ีอยู่ในเกณฑ์
ค่อนข้างต ่า และขาดทกัษะการคิดการท าเป็นและแก้ปัญหาได้นัน้ ควรมีการพัฒนา
ทกัษะการติดต่อสื่อสารที่ดี ทกัษะการปฏิบตัิงานและทกัษะการแก้ปัญหา ให้มีวิธีการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตโดยกระตุ้ นส่งเสริมและพัฒนา  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 

 

52 

ให้ผู้ เรียนมีวิธีการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง  จัดโอกาสและกิจกรรม  
ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต  มีประสิทธิภาพ 
ในการท างานและด ารงชีวิตที่มีคุณภาพในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ 
จากผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับ
การสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์  
ไม่แตกต่างกันกับนักเ รียนกลุ่มควบคุมที่ได้ รับการสอนแบบปกติ  ซึ่งไม่เ ป็นไป  
ตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  สามารถอธิบายได้ดงันี  ้เนื่องจากในการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบ
การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิด
การเรียนรู้เชิงสถานการณ์นี ้ ในกลุม่ควบคมุผู้วิจยัได้เลือกใช้การสอนแบบปกติโดยใช้
รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบของสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  คือ กระบวนการเรียนรู้แบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 5E  เป็นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน
ดงันี ้ขัน้ที่ 1 ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) ขัน้ที่ 2 ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration) 
ขัน้ที่ 3 ขัน้อธิบายและลงข้อมูลสรุป (Explain) ขัน้ที่ 4 ขัน้ขยายความรู้ (Elaborate) 
และขัน้ที่  5 ขัน้ประเมินผล (Evaluate) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์วิธีหนึง่ที่มีประสทิธิภาพ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั สง่เสริมให้นกัเรียนมีโอกาส
ได้พฒันาความคิดอย่างเต็มที่ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จึงมีความอยากรู้อยากเห็น 
อยูต่ลอดเวลา  ผู้ เรียนสามารถค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดความเข้าใจและจดจ า
ได้ดียิ่งขึน้ส่งผลให้ผู้ เรียนได้รับทัง้ความรู้และกระบวนการ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงรู้และเข้าใจในสิง่ท่ีเรียนได้อยา่งถกูต้อง สง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน
สงูขึน้เหมือนกันกับนกัเรียนกลุ่มทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชชากัญญ์  
วิรัตนชัยวรรณ (2555 : 54-55) ที่ได้ท าการวิจัย เร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้ เทคนิคการสืบเสาะหาความ รู้  (5E) เพื่ อพัฒนาทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 ท่ีพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
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ของนกัเรียนที่เรียนด้วยโดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สงูกว่าก่อนเรียนและ
สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้  
เชิงสถานการณ์นี ้สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ให้สงูขึน้ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  1.1 จากผลการวิจัยนี  ้พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิด
การเรียนรู้เชิงสถานการณ์  นักเรียนมีจิตสาธารณะ ความสามารถในการถ่ายโยง  
การเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่ากว่าก่อนเรียน  
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาจึงสามารถน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้  
เชิงสถานการณ์ที่พัฒนาขึน้ ไปใช้พัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะ ความสามารถ  
ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึน้ได้ โดยก่อนการ 
น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้นี ไ้ปใช้ครูผู้ สอนจะต้องศึกษาท าความเข้าใจกับ  
ทุกองค์ประกอบของรูปแบบ โดยเฉพาะองค์ประกอบเชิงเง่ือนไข ปัจจัยที่เอือ้ต่อ  
การเรียนรู้และปัจจยัที่สนบัสนนุ ต้องท าความเข้าใจกระบวนการตา่ง ๆ ทกุขัน้ตอน และ
น าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบัเนือ้หาและสาระการเรียนรู้ที่จะสอน 
  1.2 ในการจัดกิจกรรมครูต้องจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
อย่างหลากหลายเหมือนกบักิจกรรมการสอนในรูปแบบนี ้เช่น ใช้สื่อการเรียนการสอน
อย่างหลากหลายน่าสนใจ มีสถานการณ์ที่ เ ก่ียวข้องกับเนือ้หาเป็นเหตุการณ์ 
ใน ชีวิตประจ าวันใก ล้ตัว   มี กิ จกรรมใ ห้นัก เ รียนไ ด้ ฝึกทักษะกระบวนการ  
ทางวิทยาศาสตร์  การแสดงบทบาทสมมติ การน าเสนอผลงาน  การสมัภาษณ์ การเลา่
ประสบการณ์ เล่าข่าว เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติ  รู้สึก
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สนุกสนาน มีความสขุในการเรียนรู้ สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าไป
ปรับประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหมไ่ด้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
  2.1 ควรศกึษาผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคดิ
การเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้าง 
จิตสาธารณะ ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา กับการพัฒนาทักษะอื่น ๆ เช่น ทักษะการคิด
แก้ปัญหาทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
  2.2 ควรศกึษาผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคดิ
การเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ ในเร่ืองอื่น เช่น  
ความคงทนของพฤติกรรมจิตสาธารณะ  ความคงทนของความสามารถในการถ่ายโยง
การเรียนรู้ ฯลฯ 
  2.3 ควรศกึษาแนวคิดอื่นร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้โดยการรับใช้สงัคมที่จะ
สามารถน ามาพัฒนาจิตสาธารณะ ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาที่มาและลกัษณะการร าโทน-นกพิทิด 

เพื่อออกแบบรูปแบบและเนือ้หาสื่อวิดีทัศน์ร าโทน-นกพิทิด และเพื่อประเมิน 
ความสนใจของเยาวชนที่มีต่อสื่อวิดีทศัน์ร าโทน-นกพิทิด โดยการศึกษาเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องและการสนทนากลุ่มกลุ่มชาวบ้านจ านวน 13 คน ผลการวิจัยพบว่า  
การร าโทน-นกพิทิดเป็นหนึ่งในการละเล่นพืน้บ้านของชาว ต.กรุงชิง อ.นบพิต า  
จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับอิทธิพลการแพร่กระจายทางวฒันธรรมมาจากภาคกลาง
ในสมยัจอมพลป.พิบูลสงคราม ที่อยู่ในช่วงศึกสงคราม การร าโทนจึงเกิดขึน้เพื่อ
เป็นเคร่ืองบันเทิงเริงใจของชาวบ้านในภาวะบ้านเมืองมีความตึงเครียดเพราะ
สภาพการเมือง ลกัษณะการร าโทนมีลกัษณะการร้องประกอบท่าร าที่มีเนื อ้เพลง
สัน้ ๆ สะท้อนสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน ซึ่งจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม  
ท าให้ลกัษณะเพลงร้องและทา่ร ามีความแตกตา่งกนัไปในแต่ละภมูิภาค อย่างไรก็ตาม 
ขณะนีก้ารร าโทนได้รับความนิยมน้อยลงทกุที เช่นเดียวกบัที่ ต.กรุงชิง อ.นบพิต า 
จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเรียกว่า ร าโทน-นกพิทิด ด้วยเพราะมีเพลงเอก เป็นเพลง
แสดงการเกีย้วพาราสีของนกพิทิดหรือนกตระกูลนกฮูก จากนัน้คณะผู้วิจยัจึงได้
ออกแบบสื่อวิดีทศัน์เพื่ออนุรักษ์ร าโทน-นกพิทิด โดยน าเสนอในรูปแบบรายการ 
สารคดีประเภทวฒันธรรมและน าเสนอลกัษณะเนือ้หาเก่ียวกบัการให้ข้อมลูประวตัิ
การร าโทน เนือ้ร้องและท่าร าของร าโทน-นกพิทิดใน ต.กรุงชิง สถานการณ์ 
ในปัจจบุนั ปราชญ์ชาวบ้านกบัการคาดหวงัการอนรัุกษ์การร าโทน-นกพิทิด ความคิดเห็น
ของเยาวชนต่อการร าโทน-นกพิทิด และการเชิญชวนให้หนัมาอนรัุกษ์การร าโทน-
1,2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรนิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
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นกพิทิด และผลการประเมินความสนใจของเยาวชนผ่านสื่อดงักลา่วจากการสนทนากลุม่ 
และเยาวชน 5 คน ซึง่พบวา่ เยาวชนให้ความสนใจสื่อวิดีทศัน์ ตระหนกัถึงความส าคญั
ของการละเล่นพืน้บ้านร าโทน-นกพิทิด เข้าใจลกัษณะการร้องและร า ตลอดจน
แสดงความต้องการให้จดักิจกรรมอื่นๆ และเผยแพร่ทางสือ่วิดีทศัน์ในลกัษณะเช่นนีอ้ีก 

 
ค ำส ำคัญ ร าโทน-นกพิทิด สือ่วิดีทศัน์ ศิลปวฒันธรรม สารคดีทางวฒันธรรม 
  
Abstract 
 This research is to study the origin and character of Ram Tone-Nok Phithid, 
to design pattern and content in video and to evaluate the adolescents’ 
interest towards video. The researchers use relating documents study and 
focus group of 13 villagers. The findings were found that Ram Tone-Nok 
Phithid is a folk dance of Krung Ching, Nopphitam, Nakhon Si Thammarat 
which was affected from the cultural distribution of the central part, Thailand in 
the reign of Marshall P. Phiboonsongkhram with war period. Ram Tone 
happened as amusement activity of people in serious situation because of the 
political situation. Ram Tone has short songs and gestures reflecting 
community environment. However, from cultural distribution, it effected on 
songs and gestures differentiated in each region. However, this dance is less 
popular as same as Ram Tone-Nok Phithid of Krung Ching. This folk dance 
has the outstanding song involving the philandering of couple of Nok Phithid 
which is similar to owl. Therefore, the researchers designed the video for 
conserving Ram Tone-Nok Phithid in cultural documentary pattern and the 
presented contents are origin of Ram Tone-Nok Phithid, the details of songs 
and dances, the current situation of Ram Tone-Nok Phithid, scholars’ 
expectation toward conserving this folk dance, the opinion of adolescents 
toward Ram Tone–Nok Phithid and the persuasion to conserving this folk 
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dance. The last step is to evaluate interest of five adolescents through focus 
group which discovered that the adolescents are interested in this video, they 
aware of the folk dance’s importance, understanding of singing and dancing 
and they desired this kind of activity and video for cultural distribution. 
 
Keywords: Ram Tone-Nokphithid, Folk Dance, Video, Art and Culture, Cultural 
Documentary 
 
บทน ำ 
 ศิลปวฒันธรรม การละเลน่ ร้องร า ในประเทศไทยมีมากมาย กระจายอยู่ตามภูมิภาค
ต่าง  ๆเพื่อเป็นความบนัเทิงเริงใจและสะท้อนถึงความคิด ความเช่ือ ภมูิปัญญา ของภูมิภาค
หรือพืน้ท่ีนัน้ ๆ 
 “ร าโทน” การละเลน่พืน้บ้านของชาวไทยที่มีมาตัง้แตอ่ดีต แต่ไม่มีผู้ ได้บอกได้แน่ชดั
ว่าร าโทนเกิดขึน้ในสมัยใดและใครเป็นผู้ ริเร่ิม มีผู้ กล่าวว่าถ่ินเดิมที่พบว่ามีการเล่น  
ร าโทนก่อนสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 คือ แถวบ้านแพะในจงัหวดัสระบรีุโดยชาวบ้านเป็นผู้เลน่ 
(โรงเรียนเมืองหลงัสวน จ.ชมุพร, ออนไลน์) 

ในขณะที่ หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา (โรงเรียนเมืองหลงัสวน จ.ชุมพร, 
ออนไลน์) กลา่ววา่ ร าโทนแพร่หลายในเมืองนครราชสมีาก่อนที่อื่น และยงัมีผู้สนันิษฐานว่า
น่าจะมีการเล่นร าโทนมาตัง้แต่สมัยอยุธยา หรือก่อนหน้านัน้อยู่ทุกหนทุกแห่ง ดังที่
กลา่วถึงในเอกสารของชาวยโุรปหลายเลม่ 

ผู้นิยมเลน่ร าโทน คือ หนุ่มสาวชาวบ้าน กลา่วกนัว่า ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 
ผู้คนต้องอพยพหนีภยัทางอากาศจากกรุงเทพฯ ไปยงัชนบทตามที่ตา่ง ๆ  กนั ในภาวะสงครามนัน้
ยามค ่าคืนจะมืดไปทกุหนทกุแหง่ เนื่องจากทางรัฐบาลห้ามกระท าการตา่ง ๆ  หลายอยา่ง เชน่ 
ห้ามจุดไฟ ห้ามชุมนุม และอื่น ๆ ประชาชนจึงเกิดความเหงา และเครียด การสนทนา
เพียงอยา่งเดียวไมส่นกุ จึงได้คิดเลน่ร าโทนขึน้ การละเลน่ชนิดนีช้าวบ้านรู้จกัและเลน่ได้ทกุคน 
ขณะที่เลน่จะจดุตะเกียง ตัง้ไว้ตรงกลาง ผู้ เลน่จะยืนล้อมวง จุดประสงค์ของการเลน่คือ 
เพื่อความสนกุสนาน และเพื่อพบปะเกีย้วพาราสีระหว่างหนุ่มสาว โดยทัว่ไปแล้วจะมีเนือ้ร้อง
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ค่อนข้างสัน้ เวลาร้องมกัร้องซ า้ สอง สาม หรือสี่เที่ยว จึงท าให้จ าเนือ้ร้องได้ง่าย และ
แพร่หลายอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เพลงใดที่ผู้ เลน่ไม่ค่อยชอบก็มกัจะไม่ถกูน ามา
ร้องหรือเลน่กนั ท าให้สญูหายไป คงเหลืออยู่แต่เพลงที่สนกุสนานไพเราะและมีท่าร าที่
เป็นท่ีพอใจของผู้ เลน่เทา่นัน้ 
 เพลงร าโทนที่น ามาร้องนัน้ ใช้วิธีจดจ าสบืทอดกนัมา ไมน่ิยมดดัแปลงทัง้เนือ้ร้อง
และทา่ร า คือจ ามาอยา่งไรก็ร้องอยา่งนัน้ บางครัง้การถ่ายทอดมาอาจได้มาเฉพาะเนือ้เพลง 
กรณีเช่นนีผู้้ เล่นจะคิดท่าร าประกอบเองตามความหมายของเนือ้เพลง การถ่ายทอด  
อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้เนือ้เพลงและท่าร า จากการส ารวจพบว่า แม้เป็นเพลง
เดียวกนัหากคณะของผู้ เลน่อยูต่า่งสถานที่หรือต่างท้องถ่ินกนั ท่าร าและเนือ้เพลงก็อาจ
ผิดแผกกันไปได้ แต่บางเพลงยงัคงเหมือนกันทุกประการ อย่างไรก็ตามเพลงทกุเพลง 
ไม่จ าเป็นต้องได้จากการสืบทอดเสมอไป ผู้ เล่นสามารถแต่งเพลงเนือ้ร้อง และท่าร า  
ขึน้เป็นปัจจบุนัในขณะเลน่ก็ได้ (โรงเรียนเมืองหลงัสวน จ.ชมุพร, ออนไลน์) 
 ในปี 2487 รัฐบาลจอมพล ป.พิบลูสงคราม ให้กรมศิลปากรปรับปรุงการเลน่
ร าโทนใหม่ เพื่อให้เป็นวฒันธรรมความบนัเทิงที่มีแบบแผน กรมศิลปากรจึงน าร าโทน  
มาดดัแปลงโดยใสท่่าร าที่ประดิษฐ์ขึน้ใหม่จากท่าร านาฏศิลป์พืน้ฐาน ใช้เคร่ืองดนตรี
ตะวนัตก เช่น กลองแทมบริูน ฯลฯ บรรเลงประกอบและแต่งเพลงไทยสากลที่มีท านอง
สนุกสนานประกอบท่าร าเรียกว่า “ร าวงมาตรฐาน” ปรากฏว่าร าวงได้รับความนิยม
แพร่หลาย ประชาชนนิยมน าร าวงไปร่วมร าเลน่ เพื่อความสนกุสนาน ร าเต้นไปตามลีลา
ที่ตนถนดั โดยไม่ให้ความส าคญักบัท่าร ามากนกั อีกทัง้ยงัคิดเพลงประกอบตามความ
ถนดั เพลงร าวงและท่าร าวงจึงเกิดขึน้มากมาย เช่น เพลงหวอมาจะว่าอย่างไร เพลง
ลพบุรีฉันเอ๋ เพลงโอ้ลมุพีนี ฯลฯ ในช่วงสงครามร าวงจึงเป็นความบนัเทิงที่ได้รับความ
นิยมจากคนทุกระดบั แม้ว่ารัฐบาลต่อมาจะไม่ได้สนับสนุนเพลงปลกุใจหรือร าวงอีก  
แตร่ าวงยงัคงได้รับความนิยมสบืมา (ภทัรวดี ภชูฎาภิรมย์, 2550) 
 จะเห็นได้ว่า “การร าโทน” เป็นการละเลน่พืน้บ้าน ที่มีความแพร่หลายไปทัว่ประเทศ 
เช่นเดียวกบัใน ต.กรุงชิง อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งพบว่า มีการละเล่นร าโทน  
ที่เรียกว่า “ร าโทน-นกพิทิด” ที่ได้น าเอาลกัษณะการร้องร าโทนจากภาคกลางโดยสื่อบคุคล 
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จากนัน้เกิดการเอามาเป็นแบบอย่าง ดัดแปลงเนือ้ร้องและท่าร าให้เหมาะกับบริบท 
ของพืน้ถ่ิน โดยเฉพาะในพืน้ที่กรุงชิงเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
เร่ืองราวเนือ้ร้องจึงมีกลิน่อายความเป็นเอกลกัษณ์ของ ต.กรุงชิง โดยเฉพาะการร าโทน
ในเพลงนกพิทิด ที่มาจากการเลียนเสียงและท่าทางของนกพิทิด นกพืน้ ถ่ินของพืน้ที่ 
ต.กรุงชิง อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช 

คณะผู้วิจัย จึงมีความสนใจน าข้อมูล เร่ืองราวของร าโทน โดยเฉพาะการร าโทน 
ใน ต.กรุงชิง ผลิตเป็นสื่อวิดีทัศน์เพื่อถ่ายทอดลักษณะศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พืน้บ้านประเภทนีข้อง ต.กรุงชิง แก่เยาวชนและผู้ สนใจทัว่ไป ได้เกิดความตระหนัก  
เห็นความส าคญั และร่วมอนรัุกษ์การร าโทน-นกพิทิดในรูปแบบตา่ง ๆ สบืไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศกึษาทีม่าและลกัษณะการร าโทน-นกพิทิด 
2. เพื่อออกแบบรูปแบบและเนือ้หาสือ่วิดีทศัน์ร าโทน-นกพิทิด  
3. เพื่อประเมินความสนใจของเยาวชนที่มีตอ่สือ่วดิีทศัน์ร าโทน-นกพทิิด  

 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยครัง้นี ้คณะผู้ วิจัยมุ่งศึกษาที่มาและลักษณะการร าโทน -นกพิทิด  
เพื่อน าไปออกแบบรูปแบบและเนือ้หาสื่อวิดีทัศน์ และส ารวจความสนใจของกลุ่ม
เยาวชน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมา คณะผู้ วิจัยใช้วิธีคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  
เพื่อสนทนากลุ่ม ได้แก่ ชาวบ้าน ต.กรุงชิง ที่เป็นแกนน าการจัดกิจกรรมในพืน้ที่  
ต.กรุงชิง รวม 13 คน เพื่อให้ข้อมูลที่มาและลักษณะการร า ตลอดจนแนวทาง 
การออกแบบรูปแบบและเนือ้หาสื่อวิดีทัศน์ ส าหรับการประเมินผลความสนใจ  
สื่อวิดีทศัน์จากกลุม่เยาวชนเป้าหมาย คณะผู้วิจัยใช้การสนทนากลุม่ตวัอย่างเยาวชน  
รวม 5 คน โดยงานวิจยัชิน้นีใ้ช้ระยะเวลา 10 เดือน และศึกษาในพืน้ที่ ต.กรุงชิง อ.นบพิต า 
จ.นครศรีธรรมราช 
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นิยำมศัพท์ 
 วิดีทศัน์ หมายถึง สือ่ภาพและเสยีงที่มีความเคลือ่นไหวไปตามเร่ืองราวเนือ้หา
ที่ผู้ผลติได้วางแผน การถ่ายท า ผา่นกระบวนการผลติ และเผยแพร่ 
 ร าโทน-นกพิทิด หมายถึง การละเล่นพืน้บ้านใน ต .กรุงชิง อ.นบพิต า  
จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมาจากการร ารวมกันเป็นกลุ่ม มีการร้อง และการร่ายร า  
ที่สอดคล้องกับการร้อง โดยบทเพลงเป็นเพลงสัน้  ๆ และมีเพลงที่โดดเด่น แสดงถึง
เอกลกัษณ์ประจ าถ่ินของพืน้ที่ ต.กรุงชิง นัน่คือ การร าโทน-นกพิทิด ที่มีการเลียนแบบ
ทา่ทางนกพิทิด นกพืน้ถ่ินของพืน้ท่ี การร าร ากนัเป็นคู่ แสดงถึงการเกีย้วพาราสีของคู่ร า 
เน้นความตลกขบขนั แก่ผู้ชม 
 การถ่ายทอดวัฒนธรรม หมายถึง การสั่งสอน การสร้างการเรียนรู้ สร้าง  
ความเข้าใจ ในที่นีค้ือ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ความตระหนกัถึงความส าคญัและ
เข้าใจลกัษณะการละเลน่พืน้บ้านร าโทน-นกพิทิดจากผู้ใหญ่ในชมุชนสูเ่ยาวชนในชุมชน 
โดยผา่นสือ่วิดีทศัน์ 
  
ทบทวนวรรณกรรม 
  คณะผู้ วิจัยทบทวนวรรณกรรม หลกัการ แนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
เก่ียวกบัการร าโทนจากภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ และแนวคิดประเภท ลกัษณะและ
องค์ประกอบของรายการสารคดีประเภทวฒันธรรม 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการใช้การศกึษาเอกสารที่เก่ียวข้อง 
และการสนทนากลุม่กลุม่ตวัอย่างซึ่งได้แก่ กลุม่เยาวชนและชาวบ้าน ต.กรุงชิง อ.นบพิต า 
จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยค านึงถึงบทบาท
การเป็นแกนน าท ากิจกรรมในชมุชน 
 ในการศกึษาเอกสารที่เก่ียวข้อง คณะผู้วิจยั ได้ศกึษาในประเด็นท่ีมา ลกัษณะ
การร าที่เป็นเอกลกัษณ์ของร าโทน ความเปลี่ยนแปลงการร าโทนไปตามสถานการณ์  
ของสงัคม โดยได้รวบรวมข้อมลูจากเอกสาร ต ารา งานวิจยั เป็นหลกั จากนัน้ได้บนัทึก
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ข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ 
เป็นเนือ้หาประกอบการออกแบบรูปแบบและเนือ้หาสือ่วิดีทศัน์ตอ่ไป 
 การสนทนากลุ่มกลุ่มชาวบ้าน จ านวน 2 ครัง้ ครัง้ละ 4 คน และ 9 คน 
ตามล าดับ รวม 13 คน เพื่อศึกษาที่มาและลักษณะการร าโทน ความสนใจ และ 
ความต้องการรูปแบบและเนือ้หาในการผลิตสื่อวิดีทศัน์ โดยใช้เวลาครัง้ละ 1.30 ชม.
และใช้การบนัทกึวิดีทศัน์ ก่อนน ามาถอดข้อมลูและวิเคราะห์เนือ้หาเพื่อน าไปออกแบบ
การจดัท าวิดีทศัน์ตอ่ไป 
 จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องและการสนทนากลุม่ จะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
กลัน่กรอง เพื่อหารูปแบบและเนือ้หาวิดีทศัน์ที่จะผลติขึน้ จากนัน้ จะผลติสือ่วิดีทศัน์ตอ่ไป 
 ส าหรับการประเมินผลวิดีทศัน์โดยกลุม่ตวัอย่างซึ่งได้แก่ กลุม่เยาวชนที่ได้รับชม
สื่อวิดีทศัน์ จะใช้การสนทนากลุม่กลุม่ตวัอย่างเยาวชน จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นการเลือก
กลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ซึ่งเป็นแกนน าเยาวชนที่มีบทบาทการท ากิจกรรมในพืน้ที่ 
ต.กรุงชิง จากนัน้จะน าข้อมลูที่ได้ ไปวิเคราะห์ผลเพื่อหาระดบัความคิดเห็น ความสนใจ
ของกลุม่เยาวชนที่มีตอ่สือ่วิดีทศัน์ที่ผลติขึน้ 
 
ผลกำรวิจัย 

คณะผู้วิจยัของน าเสนอผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์การวิจยัดงันี ้
การส ารวจที่มาและลกัษณะการร าโทน-นกพิทิด จากการศกึษาเอกสาร ได้ผลดงันี ้
ร าโทน เป็นการละเล่นพืน้บ้านในต่างจังหวดั โดยเฉพาะภาคกลางของไทย  

ในยุคก่อนสงครามโลกครัง้ที่  2 พ.ศ. 2484 – 2488 เช่น สระบุรี ลพบุรี อยุธยา 
สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  แต่มีผู้ รู้หลายคนบอกว่า ร าโทนนัน้ เ ร่ิมเป็นที่นิยมกัน 
ที่ นครราชสมีาหรือโคราช และเพชรบรูณ์มาก่อน 
 ร าโทนได้รับความนิยมนัน้ เนื่องจากมีผู้ อพยพหนีสงครามไปอาศัยอยู่ใน
ต่างจังหวัด จึงมีผู้ คิดร าโทนขึน้เพื่อเป็นกิจกรรมคลายเครียด และเป็นการร่ืนเริง
สนกุสนานตามสภาพของแตล่ะท้องถ่ิน 
 แตเ่ดิมนัน้ ร าโทน ใช้การปรบมือ และตีกลองโทน เป็นจงัหวะเพียงอย่างเดียว 
(บางแห่งใช้ถังน า้มันแทน) ต่อมาจึงเพิ่มกรับและฉ่ิง การร าใช้วิธีร าเป็นคู่ๆ เดินกัน 
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เป็นวงกลม หรือวนอยู่บนลานกว้าง โดยจุดตะเกียงเพื่อส่องแสงสว่าง ส่วนจะร ากัน  
ทา่ไหนก็ไมม่ีกฎเกณฑ์ตายตวั เพียงแตต้่องร าให้ถกูจงัหวะเทา่นัน้ 
 เพลงที่ใช้ร้องกัน มกัจะเป็นกลอนสัน้ ๆ เนือ้หาง่าย ๆ ร้องซ า้กันไปซ า้กันมา
หลายรอบ โดยไม่มีช่ือเพลงหรือบ่งบอกว่าใครเป็นคนแต่ง ใช้วิธีจดจ าร้องต่อ ๆ กนัมา 
และมกัจะแตง่เป็นเหตกุารณ์ เร่ืองราวที่เก่ียวข้องกบัท้องถ่ินเสยีเป็นสว่นมาก (คีตา พญาไท, 2555) 
 จากการทบทวนวรรณกรรม คณะผู้ วิจัยพบร าโทนจากภูมิภาคภาคเหนือ  
ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ดงันี ้
ร ำโทนในภำคเหนือ 
 นชุนาฏ ดีเจริญ (2554, ออนไลน์) ให้ข้อมลูวา่ ร าวง เป็นการละเลน่อย่างหนึ่ง
ของชาวบ้านที่ร่วมกันเล่นอย่างสนุกสนาน เพื่อความสามคัคี เดิมเรียกว่า “ร าโทน” 
เพราะใช้โทนเป็นเคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ ตีเป็นจงัหวะหลกั  โดยตีจงัหวะง่าย ๆ คือ 
ป๊ะ โท่น ป๊ะ โท่น ป๊ะ โท่น โท่น  สลบักนัไปเร่ือย ๆ ต่อมาได้เพิ่มเคร่ืองประกอบจงัหวะ 
คือ ฉ่ิง และกรับ เพื่อเพิ่มความสนกุสนาน ผู้ร าร าไปตามจังหวะโทน โดยไมม่ีการก าหนด
ทา่ร าตายตวั จะยกแขน วาดมือ อยา่งไรก็ได้เพียงแตย่ ่าเท้าให้เข้ากบัจงัหวะโทนเท่านัน้
 ต่อมาร าโทนได้พฒันามาเป็น “ร าวง” ซึ่งมีลกัษณะการแสดงที่ส าคญั คือ 
 มีโต๊ะตัง้อยู่ตรงกลาง ชาย - หญิง ร าเป็นคู่ ๆ ไปตามวงอย่างมีระเบียบ แต่ยงัคงยึด
จังหวะโทนเป็นหลกั นิยมเล่นในทุกเทศกาล หรือจะเล่นกันเองด้วยความสนุกสนาน  
ก็ได้ เนือ้หาของบทเพลงร าวงนอกจากให้ความบันเทิงแล้ว ยังสอดแทรกอารมณ์
สนกุสนาน อารมณ์รัก อารมณ์โศกเศร้า ความรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละ
ท้องถ่ินลงไปด้วย โดยสืบทอดต่อกันมาด้วยความจ า เพราะมีการร้อง ร า เล่นกัน 
อยู่เสมอ แต่มิได้บนัทึกไว้เป็นหลกัฐานว่าใครเป็นผู้แต่ง บางครัง้ไม่มีช่ือเพลง เพียงแต่
เรียกค าขึน้ต้นเพลง เพื่อให้รู้วา่จะร้องเพลงอะไร เช่น เพลงช่อมาลี เพลงเธอร าช่างน่าด ู
เพลงยวน ยวน ยวน เพลงตามองตา เป็นต้น (กรมศิลปากร, 2539 อ้างใน นุชนาฏ  
ดีเจริญ, 2554, ออนไลน์) 
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ร ำโทนในภำคกลำง 
จงัหวดัลพบรีุ 

 ร าโทน เป็นการแสดงพืน้บ้านของชาวบ้านแหลมฟ้าผ่า ต าบลบางพึ่ง อ าเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เกิดขึน้เมื่อประมาณ 2486 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม  
เป็นนายกรัฐมนตรี ในสมัยนัน้อยู่ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่  2 (พ.ศ. 2484-2488) 
บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงคราม ยามค ่าคืนจะมืดไปทุกหนทุกแห่ง ระหว่างสงครามนัน้
ทางราชการสัง่ห้ามกระท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ห้ามจุดไฟ ห้ามชุมนมุ ประชาชนจึงเกิด
ความเหงาและเครียด ชาวบ้านที่ย้ายมาจากที่อื่นและเคยร้องเพลงร าโทนจึงน าเพลง
เหล่านีม้าร้องและฝึกร้องกันเพื่อความสนุกสนาน ต่อมานางตะเคียน เทียนศรี  
ได้รวมกลุม่ญาติพี่น้อง และฝึกหดัร าโทนและตัง้เป็นคณะ “แมต่ะเคียน เทียนศรี” ตัง้แตน่ัน้มา 
 การแสดงร าโทนของชาวบ้านแหลมฟ้าผ่าเดิมจะแสดงในงานร่ืนเริง เช่น  
งานตรุษสงกรานต์ งานบวชนาค งานแต่งงาน แสดงกันในบริเวณลานวดับริเวณลาน
บ้าน บริเวณโรงเรียน และเป็นการพบปะการเกีย้วพาราสกีนัระหวา่งหนุม่สาวในหมูบ้่าน
และต่างถ่ิน การแสดงเร่ิมช่วงหวัค ่าจนถึงเช้าของวนัรุ่งขึน้ และแสดงภายใต้แสงเทียน 
เพราะยงัไมม่ีไฟฟา้ใช้ในสมยันัน้ 
 ก่อนการแสดงมีการน าครกไม้มาตัง้ไว้ตรงกลางเพื่อให้ผู้ เลน่ดนตรีได้นัง่แทน
เก้าอี ้ผู้ ร าจะร าไปรอบ ๆ ฝ่ายชายเป็นผู้ โค้งฝ่ายหญิง ร าเป็นคู่ ๆ หลงัจากการแสดงจบลง 
มีการร้องเพื่อลากลับทุกครัง้ การบรรเลงและการขับร้องประกอบการแสดงร าโทน 
เร่ิมต้นด้วยผู้บรรเลงและขบัร้องนั่งด้านหน้าเวที ผู้แสดงออกมายืนในท่าที่พร้อมที่จะ
แสดง พอ่เพลง แมเ่พลงร้องขึน้ต้นบทเพลง เพลงแรกลกูคูแ่ละผู้บรรเลงดนตรี ตีโทนและ
จงัหวะรับ ผู้แสดงทกุคนร่วมร้องเพลงพร้อมกบัร าและตีบทไปตามเนือ้เพลง ใช้ท่าทาง 
ที่เป็นธรรมชาติสื่อให้ผู้ชมได้เห็นอย่างชดัเจนเข้าใจง่าย โดยแต่ละเพลงจะร้องซ า้หรือ
ร้องทวน 2 ถึง 3 เที่ยว เมื่อจบแตล่ะเพลงทัง้ดนตรีและผู้ขบัร้อง จึงหยดุแล้วขึน้บทเพลง
ใหม่ต่อไป ปฎิบตัิตามขัน้ตอนนีทุ้กครัง้ (ส านกังานวฒันธรรมจังหวดัลพบุรี, 2548, 
ออนไลน์) 
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ณฐันรี รัตนสวสัดิ์ (2552) อธิบายวา่ ร าโทนในจงัหวดัลพบรีุเป็นการละเลน่ท่ีมี
มาตัง้แตก่่อนสมยัก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 2 สามารถแบง่ออกได้ 4 สมยัคือ 

1. สมยัก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 2 (ก่อน พ.ศ.2484) เพลงร าโทนในสมยันี ้
มีลกัษณะเป็นเพลงที่มีเนือ้ร้องสัน้มาก ส่วนใหญ่เป็นเนือ้ร้องที่เก่ียวกบัธรรมชาติและ
สิง่ที่ได้พบเจอ 

2. สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 (พ.ศ.2484-พ.ศ.2488) เพลงร าโทนในสมยันี ้
มีลกัษณะเป็นเพลงปลกุใจ เพลงสะท้อนภาพสงัคมตา่งๆ 

3. สมยัหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 (พ.ศ.2489-พ.ศ.2536) เพลงร าโทนในสมยันี ้ 
มีสภาพคลี่คลายจากเร่ืองการเมืองการสงคราม เพลงในสมยันีเ้ป็นเพลงที่แสดงถึง
ความสขุในสงัคม ความรัก สนกุสนาน ครืน้เครง 

4. ร าโทนในสมัยปัจจุบัน (พ.ศ.2537-ปัจจุบัน) เพลงร าโทนในสมัยนี ้
เป็นเพลงที่แตง่ขึน้ใหมเ่พื่อให้ทนัสมยักบัเหตกุารณ์ปัจจบุนั 

จงัหวดัสระบรีุ 
พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, สุจิรา เหลืองพิกุลทอง และนัยนา ภูลม (2553)  

ให้ข้อมูลว่า ร าโทนเป็นการเล่นพืน้บ้านอย่างหนึ่งที่นิยมเล่นกันทั่วไปทุกภาค  
ของประเทศไทย เมื่อประมาณ 70 กว่าปีที่ผ่านมา ไม่มีหลกัฐานแน่ชดัว่าร าโทนเกิดขึน้
เมื่อใด และใครเป็นผู้ ริเร่ิมขึน้มา แต่จากการค้นคว้าข้อมูลเอกสารวิชาการเก่ียวกับ 
การร าโทน พบวา่ โทนเป็นเคร่ืองดนตรีที่มีมาตัง้แตส่มยัอยธุยา จากหลกัฐานในหนงัสือ
ร าโทนของส านกังานวฒันธรรมแหง่ชาติ ได้ระบไุว้วา่ การละเลน่ร าโทนในจงัหวดัสระบรีุ
เกิดขึน้ในช่วง พ.ศ. 2484 ซึ่งอยู่ในระหว่างสงครามโลกครัง้ 2 โดยทหารญ่ีปุ่ นได้มา 
ตัง้ฐานทพัในประเทศไทย เพื่อเป็นทางผา่นส าหรับการล าเลียงเสบียงอาหาร อาวธุและ
ก าลังทหารไปต่อสู้ กับฝ่ายพันธมิตร เมื่อญ่ีปุ่ นมีฐานทัพอยู่ในประเทศไทย จึงเป็น
เป้าหมายให้ฝ่ายพันธมิตรโจมตีโดยส่งเคร่ืองบินมาทิง้ระเบิดท าลายก่อให้เกิด  
ความเสียหายต่อชีวิตผู้ คน บ้านเรือน และทรัพย์สิน ท าให้ชาวบ้านเกิดความกลวั และ 
มีความเครียดจึงได้ชกัชวนกนัเลน่เพลงพืน้เมืองที่ซบเซาไปนาน คือ การร าโทนเพื่อผ่อน
คลายอารมณ์ที่ตงึเครียดนัน้ให้สนกุสนาน เพลดิเพลนิขึน้บ้าง การเลน่ร าโทนสมยันัน้ใช้
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ภาษาที่เรียบง่าย เนือ้ร้องเป็นเชิงเย้าแหย่ หยอกล้อเชิงเกีย้วพาราสีระหว่างหนุ่มสาว 
ท านองเพลงการร้อง ท่าร า และการแต่งกายมีลกัษณะเรียบง่าย มุ่งความสนุกสนาน 
บนัเทิง ผ่อนคลายความทุกข์ ในช่วงบ้านเมืองมีศึกสงครามเท่านัน้ ต่อมา จอมพล ป .
พิบลูสงคราม ซึง่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในขณะนัน้ เกรงวา่ชาวตา่งชาติที่ได้
พบเห็นจะเข้าใจศิลปะการฟ้อนร าของไทยมิได้มีความประณีตงดงาม จึงให้พฒันาการ
ร าโทนขึน้ใหม่เป็นการร าอย่างมีแบบแผน ทัง้ท่าร า ค าร้อง ท านองเพลง ตลอดจน  
การแตง่กายซึง่เรียกวา่ร าวงมาตรฐาน เพื่อให้มีความประณีตงดงามมากขึน้ และแสดง
ถึงความเป็นชาติที่มีวฒันธรรม 
 ปัจจุบนัการร าโทนในชุมชนกลุ่มไทยวน ต าบลต้นตาล อ าเภอเสาไห้ จงัหวดั
สระบุรี เร่ิมมีความนิยมน้อยลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสงัคม และเศรษฐกิจ
ท าให้คนวัยหนุ่มสาว และวัยเด็กในชุมชนให้ความสนใจศิลปะการแสดงอื่นๆ ที่เร้า  
ความสนใจมากกว่าร าโทน ทุกวนันีม้ีจ านวนผู้สงูอายปุระมาณ 15 คนเท่านัน้ (พ.ศ.
2553) ซึง่สว่นใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีประสบการณ์และยงัมีความสามารถด้านร าโทนอยู่
ซึ่งเห็นความส าคญัที่จะคงศิลปวฒันธรรมพืน้บ้านนีไ้ว้ จึงได้พยายามช่วยกนัถ่ายทอด
วิธีการร าโทนให้แก่บุตรหลานในชุมชนของตน แต่ก็ได้ผลเฉพาะบางครัวเรือนเท่านัน้ 
การถ่ายทอดการร าโทนของชุมชนดงักลา่ว จึงมีลกัษณะเป็นแบบถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่น 
กล่าวคือ คนสูงอายุที่มีความสามารถในการร าโทนจะสอนวิธีการร าให้แก่ลูกหลาน  
ของตนและคนรุ่นลกูรุ่นหลานที่สนใจ รวมทัง้มีการสอนนกัเรียนในระดบัประถมศึกษา 
ระดบัมธัยมศกึษา ทัง้ในและนอกชมุชนเป็นบางครัง้ 

จ.เพชรบรีุ 
 วีรจกัร วงศ์เงิน (2551) อธิบายวา่ ร าโทนเป็นการละเลน่พืน้บ้านของไทย นิยม
เลน่กนัในฤดเูทศกาลเฉพาะบางท้องถ่ิน เคร่ืองดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบได้แก่ โทน ฉ่ิง 
และกรับ ต่อมาได้รับความนิยม และเล่นกันอย่างแพร่หลาย มีการเล่นร าโทนทั่วไป 
ไม่เฉพาะในช่วงฤดูกาลเท่านัน้ มีพ่อเพลงแม่เพลงคิดประดิษฐ์เนือ้ร้อง ท านองเพลง  
ให้เข้ากับจังหวะหน้าทบัของโทนขึน้มากมาย เพลงร าโทนเร่ิมตัง้แต่สมยัสงครามโลก  
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ครัง้ที่ 2 สมยัจอมพล ป.พิบลูสงคราม ในปี พ.ศ. 2487 (สภุกัดิ์ อนกุูล และวลยัพร นิยม
สจุริต, 2546 : 94-95 อ้างใน วีรจกัร วงศ์เงิน, 2551) 
 เพลงร าโทนที่เผยแพร่ทัง้ท่าร าและเนือ้เพลงนัน้ มีทัง้เพลงที่เป็นของชาวบ้าน
ตัง้แต่ดัง้เดิม และเพลงที่เกิดขึน้ในรัฐบาลสมัยจอมพล ป .พิบูลสงคราม ซึ่งเพลง 
สว่นใหญ่จะเป็นเพลงประเภทปลกุใจให้รักชาติ เช่ือผู้น า อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีเพลงรัก
เป็นจ านวนมาก (การประถมศกึษาจงัหวดัลพบรีุ, 2543: 7-8 อ้างใน วีรจกัร วงศ์เงิน, 2551) 
 
ร ำโทนในภำคอีสำน 
 จ.นครราชสมีา 
 ร าโทน เป็นศิลปะพืน้บ้านของไทยที่มีความเก่าแก่มาตัง้แต่สมยักรุงศรีอยธุยา
หรือก่อนหน้านัน้ ซึ่งต้นก าเนิดน่าจะเร่ิมจากภาคกลางก่อนที่อื่น เพราะเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชนเมือง และกระจายตัวออกไปตามท้องถ่ินอื่นๆ ตามเส้นทางการค้า  
การคมนาคม รูปแบบการเล่นร าโทนเป็นการรวมกลุม่กนัเลน่อย่างอิสระตามลานบ้าน 
ลานวัด ไม่จ ากัดเทศกาล เพศ อายุ วยั และจ านวน เดินร ากันเป็นวงกลม เพื่อเช่ือม
ความสมัพนัธ์ระหว่างกัน ท่าร าแสดงออกในเชิงเกีย้วพาราสี เพลงที่ใช้เป็นกลอนสัน้ๆ 
ร้องไปมาหลายเที่ยว บางครัง้แตง่ขึน้ใหมต่ามแตผู่้ ร้องเลน่ในขณะนัน้ เพียงแตใ่ห้ลงตรง
จงัหวะโทน กรับ ฉ่ิง หรือเคร่ืองประกอบจงัหวะอื่นๆ ที่หาได้ง่ายตามท้องถ่ิน 

การละเล่นร าโทนจังหวัดนครราชสีมา นิยมเล่นเฉพาะในวันตรุษสงกรานต์  
เล่นกัน 7 วัน บางแห่งเล่นถึง 15 วัน จุดมุ่งหมายเพื่อความสนุกสนานร่ืนเริงและ 
เป็นโอกาสที่หนุม่สาวได้พบปะเกีย้วพาราสีกนั โดยสว่นใหญ่มกัจะเลน่ตามลานวดัหรือ
ลานบ้าน ในสมยัก่อนนัน้ เกือบทุกบ้านจะต้องมีโทนประจ าที่บ้าน เมื่อพลบค ่าสาวๆ  
จะรวมตวักนัมาตีโทน เพื่อให้สญัญาณวา่หมูบ้่านนี ้มีหญิงสาวมารวมกนัพร้อมที่จะเลน่
ร าโทน หนุม่ๆ ทัง้ในหมูบ้่านและหมูบ้่านใกล้เคียง ก็จะเดินทางมาร่วมเลน่ร าโทน โดยวิธี
การละเล่นดัง้เดิม ฝ่ายหญิงเตรียมพาน ยาสูบ ขันลงหิน หรือขนัเงินใบใหญ่ ส าหรับ  
ใส่น า้ดื่มลอยไว้ด้วยขันจอกส าหรับตักน า้ เพื่อต้อนรับฝ่ายชายและเวลาเหนื่อยล้า  
จากการร่ายร า ใช้ครกต าข้าวคว ่าไว้กลางวงส าหรับตัง้ตะเกียงเจ้าพาย ุและก่อกองไฟ
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ส าหรับอังโทนซึ่งเป็นเคร่ืองดนตรีหลกัเพียงอย่างเดียวในสมยันัน้ โดยตีประกอบกัน
ตัง้แต ่2 ลกูขึน้ไป การตีโทนแบง่ออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 
 ช่วงที่ 1 ช่วงการตีเชิญชวน เป็นสญัญาณเรียกให้มาเลน่ร าโทน แต่ละหมู่บ้าน
จะมีจังหวะการตีโทนต่างกัน และช่วงที่ 2 ช่วงการตีเพื่อประกอบการร าโทน สมัยนี  ้
มีเพียงจงัหวะเดียว คือ ปะ โทน่ โทน่ ปะ โทน่ โทน่ 
 ลกัษณะลีลาท่าร ามีเพียงท่าร ากรายมือคล้ายท่าสอดสร้อยมาลา หนุ่มสาว  
ต้นกันเป็นคู่ๆ เดินรอบวงกลมในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา ฝ่ายหญิงร าอยู่ด้านใน  
ฝ่ายชายร าด้านนอก ขณะร ามีการยกัเอว ยกัไหล่ ชม้ายชายตาระหว่างหนุ่มสาวเชิง
เกีย้วพาราส ี
 เพลงที่ใช้ประกอบร าโทน ภาษาโคราชเรียกว่า เพลงชิงร าวง เพลงเชิดเก่าแก่ 
ได้แก่ เพลงน า้ตกไทรโยค ลมโรยโชยมา ก่ิงแกมใบ ยามเย็น เจ้าเงาะ ฯลฯ 
 การแต่งกายในยุคสมยันี ้ผู้หยิงมกันุ่งโจงกระเบน สามแขนกระบอก ห่มทบั
ด้วยสไบปล่อยชายไขว้บ่าหน้าหลัง ผู้ ชายนุ่งโจงกระเบนเช่นเดียวกัน สวมเสือ้  
คอพวงมาลยั คาดพุงด้วยผ้าขาวม้า โดยผ้าโจงกระเบนนัน้นิยมใช้ผ้าไหมหางกระรอก 
ซึง่เป็นผ้าที่มีช่ือเสยีงของจงัหวดันครราชสมีา (นวลรวี จนัทร์ลนุ, 2548) 
 
ร ำโทนในภำคใต้ 

จ.นครศรีธรรมราช 
การร าวงไทย ซึ่งนิยมแพร่หลายในภูมิภาคต่าง ๆ และเรียกช่ือต่างกันไป 

ตามภมูิภาค เช่น “ร าโทน” ในแถบภาคกลาง “ร าแบบบท” ในแถบภาคเหนือตอนลา่ง 
และ“ร าวงเวียนครก” ในแถบจงัหวดัภาคใต้ของประเทศไทย 

ร าวงเวียนครกได้พฒันา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงมาเร่ือย ๆ จนปรากฏ
หลกัฐานชดัเจน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2484 ได้เกิดการปฏิรูปวฒันธรรมไทย สง่ผลให้ 
ร าวงเวียนครกมีรูปแบบการแสดงที่ชดัเจน และมีทา่ร าสอดคล้องกบัเนือ้หาสาระของบท
เพลง ดงัที่ พวง บญุล้อม  และอบุล ยอดสรุางค์ ซึ่งเป็นผู้ ริเร่ิมก่อตัง้คณะร าวงเวียนครก 
และเป็นข้าราชการครูบ านาญ โรงเรียนชมุชนวดัหมน ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ได้กลา่วสรุปไว้ว่า ร าวงเวียนครกแบบท่าเกิดขึน้ประมาณปี 2484  
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ซึ่งตรงกบัสมยัที่จอมพล ป. พิบลูสงคราม (แปลก พิบลูย์สงคราม) เป็นนายกรัฐมนตรี 
และในช่วงระยะเวลาดงักล่าวได้เกิดสงครามโลกครัง้ที่  2 เป็นเหตุให้บ้านเมืองเกิด 
ความระส า่ระสาย ข้าวยาก หมากแพง ผู้คนขาดขวญัก าลงัใจ  ประกอบกบัการไหลบ่า
ของกระแสวฒันธรรมตะวนัตกเข้ามามีอิทธิพลครอบง าวฒันธรรมไทย ท าให้รัฐบาลไทย
โดยการน าของจอมพล ป. พิบลูสงคราม ได้มีนโยบายปฏิรูปวฒันธรรมไทย คิดหาวิธี
เชิดชูศิลปวฒันธรรมไทยให้ทนัสมยัและทดัเทียมอารยประเทศ ร าวงหรือร าโทนก็เป็น 
อีกวฒันธรรมที่มีการจดัระเบียบให้มีแบบแผนและรูปแบบการแสดงที่เป็นสากลทนัสมยั
มากขึน้ 

ร าวงเวียนครกหรือร าทา่ของชมุชนทา่เรือ มีวิวฒันาการสรุปได้ดงันี ้
– สมยัเร่ิมแรก เป็นการร าวงที่ไม่มีแบบแผน จะนิยมแสดงกนัในงานบญุงาน

กศุลตา่งๆ เช่น งานบวช งานแตง่งาน และงานศพ ซึ่งเจ้าภาพจะให้ลกูหลานมานัง่หน้า
เวทีร าวงเพื่อจะให้ผู้ มาช่วยงานได้ร าวงเป็นการขอบคุณ  และเป็นการผ่อนคลาย 
ความเหน่ือยล้าในการช่วยงานบญุกศุลดงักลา่ว 

– สมยัตัง้เป็นคณะร าวง จะมีแบบแผนในการแสดงมากขึน้ มีการก าหนดทา่ร า 
มีการรับจ้างแสดงคล้าย ๆ กบัคณะโนรา มีการประชนัแขง่ขนั 

– สมยัขายพวงมาลยั เป็นสมยัที่คณะร าวงเร่ิมรับเอาวฒันธรรมต่างชุมชน 
เข้ามา  โดยเน้นความสนุกสนานของผู้ชายเป็นหลกั กล่าวคือ มีการขายบัตรหรือ
พวงมาลยัในการร าวงกบันางร าที่นุง่น้อยหม่น้อย 

– สมัยเสื่อมความนิยม ร าวงเวียนครกมีจุดจบอย่างการแสดงชนิดอื่น  
ที่ไมส่ามารถปรับเปลีย่นทนัตอ่ความเจริญทางเทคโนโลยี ไม่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต
ของคนในชมุชน ในท่ีสดุก็เสือ่มความนิยม 

ผู้แสดงร าวงเวียนครกประกอบด้วยพ่อเพลง  แม่เพลง หรือคนเชียร์เพลง  
จะมีประมาณ 2 – 3 คน นกัดนตรี จะมีประมาณ 4 คน นกัร าหรือนางร า ซึ่งมีทัง้ผู้ชาย
และผู้หญิงคณะหนึ่งจะต้องมีอย่างน้อย 3 คู่ขึน้ไป ผู้ ร าจะร าหรือท าท่าให้ตรงกับ
ความหมายของเนือ้ร้อง จึงเป็นที่มาของช่ือ “ร าท่า” เพลงประกอบการแสดงเป็นบท
เพลงเฉพาะถ่ินที่ปราชญ์ผู้ รู้ในชุมชนได้แต่งไว้เพื่อการแสดงร าวงเวียนครกโดยเฉพาะ  
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บทเพลงทัง้หมดเทา่ที่รวบรวมได้มีประมาณ 20 เพลง จ าแนกเป็น บทเพลงไหว้ครู บชูา
สิง่ศกัดิ์สิทธ์ิ บทเพลงเกีย้วพาราสี บทเพลงชมธรรมชาติ บทเพลงจากวรรณคดีไทยบท
เพลงบนัทกึประวตัิศาสตร์ 

เคร่ืองแตง่กายประกอบการแสดงร าวงเวียนครก ไม่มีแบบแผนตายตวั เสือ้ผ้า
เน้นสสีนัสวยงามและมีลกัษณะที่เป็นเอกลกัษณ์ของคณะ  สว่นบริเวณสถานที่ใช้แสดง
ประกอบด้วย ครกต าข้าว  มีไว้เพื่อเป็นจดุศนูย์กลางของเวที  และมีไว้เพื่อวางเคร่ืองดื่ม 
ต้นเตา่ร้างหรือต้นกล้วย เพื่อตกแตง่ประดบัประดาให้สวยงาม 

ร าวงเวียนครก นิยมแสดงกนัในโอกาสต่าง ๆ ทัง้งานมงคลและอวมงคล เป็น 
ที่สงัเกตว่า ร าวงเวียนครกสามารถแสดงในงานอวมงคลได้ ซึ่งวตัถปุระสงค์ของร าวง
เวียนครก คือ ความสนกุสนาน และเพื่อขอบคณุหรือแสดงน า้ใจกบัผู้มาร่วมหรือช่วยงาน 
นอกจากนีย้งัมีการประชนัแขง่ขนัในลกัษณะเดียวกบัการประชนัหนงัตะลงุ หรือประชนั
โนรา 

ปัจจุบันร าวงเวียนครก ก าลงัจะสูญหายไปจากสงัคม  การไม่เห็นคุณค่า 
หรือไม่เห็นความส าคญั เป็นปัญหาส าคัญที่ช่วยให้ร าวงเวียนครกสญูหายเร็วยิ่งขึน้  
 (ภาคนาฏศิลป์ไทยนครศรีธรรมราช, ออนไลน์)  

ส าหรับการร าโทนในพืน้ท่ี ต.กรุงชิง จากการสนทนากลุม่กลุม่ชาวบ้าน 2 ครัง้ 
จ านวน 13 คน และจากเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น อนุสาร อ.ส.ท. (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2545) ได้ผลว่า ร าโทน ร าวงเวียนครก เป็นการแสดงพืน้บ้านที่เกิดมา
ตัง้แตค่รัง้เกิดสงครามโลกครัง้ที่ 2 เลา่กนัวา่ ตอนที่ญ่ีปุ่ นยกทพัมาขึน้ที่ท่าแพในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช ตอนนัน้ข้าวยากหมากแพง ประชาชนทกุข์เข็ญยิ่งนกั จอมพล ป.พิบลู
สงคราม จึงหาวิธีคลายความเครียดและความทกุข์ของเหลา่ราษฎร์ โดยคิดให้มีการร า
วงเวียนครกขึน้ 
 การละเล่นชนิดนีจ้ะเล่นโต้ตอบกันระหว่างชาย-หญิง โดยใช้ท่าร าประกอบ 
เนือ้เพลงให้เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัชมุชน การร าวงเวียนครกได้เข้ามาสูก่รุงชิง โดยครูแนบ 
ล่องลือฤทธ์ิ อาจารย์โรงเรียนบ้านเปียน ท่ีมีโอกาสเห็นการละเล่นชนิดนีจ้ากในเมือง
นครศรีธรรมราช ด้วยความช่ืนชอบจึงคิดจดจ าท่าร าและเนือ้เพลงมาเลน่ในกรุงชิงบ้าง 
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ก็มาครูแนบก็ได้แตง่เพลงพืน้บ้านของชาวใต้และคิดทา่ร าขึน้ด้วย แรกๆ ที่การร าวงเวียน
ครกเข้ามาในกรุงชิงใหม่ๆ ชาวบ้านก็ให้ความสนใจอย่างมาก แต่เมื่อสงครามจบสิน้ 
เวลาผา่นไป การละเลน่ชนิดนีก็้ไมเ่ป็นท่ีนิยมอีก 
 ทว่งทา่ในการร่ายร านัน้ หากดแูตเ่พียงเผินแทบไมแ่ตกตา่งจากร าวงมาตรฐาน
ทั่วไป แต่เอกลักษณ์ของการละเล่นชนิดนี  ้ต้องมีท่าร าเข้ากับเนื อ้หาของเพลง  
โดยมากแล้วเนื อ้เพลงที่ขับร้องก็มีเนือ้หาในการเกีย้วพาราสีและการด ารงชีพ  
ของชาวบ้าน ซึง่เพลงที่ประกอบการร าวงชนิดนีก็้มีอยูม่ากกวา่ร้อยเพลงขึน้ไป 
 

จ.สงขลา 
 ร าโทน มีลกัษณะการร า คือ ผู้ เลน่เป็นผู้ ใหญ่ จดัเป็นคู่ๆ อย่างน้อย 3 คู่ ผู้ ร้อง 
1 คน นอกนัน้เป็นลกูคู ่สถานท่ีเลน่ ต้องเลน่ในโรงหรือมีฉากหลงั 

อปุกรณ์ประกอบการร า ประกอบด้วย เคร่ืองดนตรี มีโทน กรับ ฉ่ิง ฉาบ วิธีเลน่ 
ผู้ เลน่คนแรกจะออกร าด้วยเพลงไหว้ครู ตอ่ไปผู้ร าคนอื่นๆ ที่จดัไว้เป็นคู่ๆ ก็จะออกมาร า
ในขณะที่ร าก็มีการแสดงสลับฉาก โดยจะเน้นการล้อเลียนและมุ่งความสนุกสนาน  
เมื่อแสดงเสร็จก็ร าตอ่ไป (วิมล จิโรจพนัธุ์, ประชิด สกณุะพฒัน์ และกนิษฐา เชยกีวงศ์, 2551) 

 
ขัน้การออกแบบรูปแบบและเนือ้หาของวิดีทศัน์สารคดีเชิงวฒันธรรมร าโทน-นกพิทิด 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัประวตัิที่มาและลกัษณะการร าโทนในแต่
ละภูมิภาคของประเทศไทย ตลอดการสนทนากลุ่มกลุ่มชาวบ้านในพืน้ที่ ต .กรุงชิง 
คณะผู้วิจยัจึงสกดัประเด็นส าคญั และกลัน่กรองข้อมลู ได้แนวทางการก าหนดรูปแบบ
และเนือ้หาของสือ่วิดีทศัน์ได้ดงันี ้
 รูปแบบการน าเสนอสื่อวิดีทศัน์ จะมีการเล่าเร่ืองด้วยภาพและเสียงบรรยาย
ประกอบกันในรูปแบบสารคดีประเภทวฒันธรรม ความยาว 5 นาที น าเสนอเนือ้หา
ตามล าดบั ดงันี ้
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1. การให้ข้อมูลประวัติของการร าโทนตัง้แต่จุดเร่ิมต้นในอดีตที่ปรากฏ 
ในเอกสารที่เก่ียวข้อง สูก่ารกระจายตวัของการร าโทนในภมูิภาคตา่งๆ และเช่ือมโยงการ
ร าโทนเข้าสูใ่นพืน้ท่ี ต.กรุงชิง 

2. ชีใ้ห้เห็นการปรับเปลี่ยนเนือ้ร้องและท่าร าให้เป็นเอกลกัษณ์ของ ต.กรุงชิง 
โดยการยกตวัอยา่งบทเพลงที่มีเฉพาะพืน้ถ่ิน ต.กรุงชิง เช่น เพลงนกพิทิด เพลงชะนีน้อย
ห้อยหวั เพลงทเุรียนป่า เพลงนกขมิน้เหลอืงออ่น 

3. แสดงให้เห็นการร าโทนในสถานที่ต่างๆ ในชุมชน ที่ยังปรากฏให้เห็น  
เพื่อก่อให้เกิดการมีสว่นร่วม และความภาคภมูิใจในประเพณี เช่น ในงานวดั งานร่ืนเริง
ของหมูบ้่าน 

4. สมัภาษณ์กลุม่ปราชญ์ชาวบ้านที่สามารถร าโทนได้ ในประเด็นที่ต้องการ
อนรัุกษ์ตอ่ในหมูเ่ยาวชนรุ่นหลงั  

5. การสัมภาษณ์เยาวชนเก่ียวกับทัศนคติที่มีต่อการร าโทน ตลอดจน 
การสะท้อนความต้องการให้มีการร าโทนคูก่บัต.กรุงชิงตอ่ไป 

6. การสรุปปิด โดยกระตุ้นเตือนใจให้ทกุคนหนัมาใสใ่จอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมร า
โทนให้เป็นมรดกของคนในพืน้ท่ีแก่ลกูหลานของพวกเขาตอ่ไป 
 เมื่อได้แนวทางเช่นนีแ้ล้ว คณะผู้วิจยัก็ได้น าแนวทางดงักลา่วไปผลิตเป็นสื่อ
วิดีทัศน์ จากนัน้จึงตรวจสอบความถูกต้องด้านเนือ้หาและภาพประกอบอี กครัง้  
โดยตวัแทนชาวบ้าน และเผยแพร่เป็นสือ่วิดีทศัน์และทาง YouTube  
 
 การประเมินผล 
 จากการสนทนากลุม่กลุม่ตวัอยา่งเยาวชนซึง่เป็นกลุม่เปา้หมายของสือ่วดิทีศัน์ 
จ านวน 5 คน ได้ผลสรุปรวมดงันี ้
 ภายหลงัจากการชมวิดีทศัน์ รู้สกึว่าชอบ การร าโทนไม่ยากและไม่ง่าย จากที่
เคยเห็นเวลาร าบวชนาคเทา่นัน้ ตอนนีห้ลงัจากชมวิดีทศัน์ ท าให้รู้ลกึถึงกระบวนการร้อง 
การร า วา่เป็นอยา่งไร ท าให้ทราบวา่ การร า การร้องเพลงประกอบท่าร า ซึ่งก็เหมือนกบั
ร าวงมาตรฐานทั่วไป และรู้สึกภูมิใจที่มีวัฒนธรรมที่ดีแบบนีม้ีอยู่แค่ที่ อ .นบพิต า  
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เป็นการอนรัุกษ์วฒันธรรมท้องถ่ินของชาว ต.กรุงชิง อยากเห็นการถ่ายทอด ไม่อยากให้
สิ่งดี ๆ สญูหายไป ควรถ่ายทอดแก่เด็กรุ่นใหม่และช่วยกันเผยแพร่ในหลายๆ ช่องทาง 
เพื่อให้ทกุคน โดยเฉพาะชาวบ้าน ต.กรุงชิง มาร่วมมือกนัเผยแพร่กนัตอ่ไป 
 จากการสนทนากลุม่จึงสามารถสรุปได้วา่ จากการผลิตสื่อวิดีทศัน์ให้เห็นที่มา
ที่ไปของร าโทนตัง้แตอ่ดีตจนถึงการปรับเปลีย่นร าโทนให้เข้ากบัพืน้ถ่ินจนเป็นเอกลกัษณ์
ประจ าถ่ิน ต.กรุงชิง และการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั ที่ก าลงัได้รับความนิยมน้อยลง
จากกลุ่มเยาวชน สามารถท าให้เยาวชนตระหนักถึงความส าคัญ เกิดความเข้าใจ  
ในลกัษณะการร้องและร า ตลอดจนต้องการให้มีการถ่ายทอดการร าโทน -นกพิทิด 
ในท้องถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
สรุปและอภปิรำยผล 

จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง จากหนงัสือ ต ารา งานวิจัย พบว่า  ที่มา 
ของร าโทนนัน้ แม้วา่อาจจะยงัสรุปอย่างชีช้ดัไม่ได้ แต่ก็พอจะเห็นว่ามีที่มาที่คล้ายคลงึ
กนั คือ ร าโทนนา่จะมีมาตัง้แตก่่อนสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 และนิยมละเลน่กนัในสมยั 
จอมพล ป.พิบลูสงคราม ซึ่งอยู่ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 เพื่อคลายความเครียดและ
ความทกุข์จากภาวะสงคราม ข้าวยากหมากแพง  

ต่อมาร าโทนได้พัฒนามาเป็น “ร าวง” โดยสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูล
สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้ให้ความส าคญัตอ่การร าวง  โดยมุ่งสง่เสริมให้เป็นศิลปะ
ประจ าชาติ จึงมอบหมายให้กรมศิลปากร พิจารณาปรับปรุงการเลน่ ร าวงให้มีระเบียบ 
เป็นแบบฉบบัอนัดีของนาฏศิลป์ไทย 

รายละเอียดที่มาของการร าโทนมีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะท้องถ่ิน ดงันี ้
 ในภาคเหนือ ร าโทน ใช้โทนเป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะ ต่อมามีเคร่ืองประกอบ
จงัหวะอื่นมาเพิ่มเติม ใช้ในงานมงคล ผู้ ร าร าไปตามจังหวะโทน โดยไม่มีการก าหนด 
ทา่ร าตายตวั  แตม่ีการย ่าเท้าให้เข้ากบัจงัหวะโทน (นชุนาฏ ดีเจริญ, 2554)  

ในภาคอีสาน จ.นครราชสีมา การร าโทนจะเดินร ากันเป็นวงกลม เพื่อ 
เช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่างกนั ท่าร าแสดงออกในเชิงเกีย้วพาราสี เพลงที่ใช้เป็นกลอน
สัน้ๆ ร้องไปมาหลายเที่ยว บางครัง้แต่งขึน้ใหม่ตามแต่ผู้ ร้องเล่นในขณะนัน้ เพียงแต่ 
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ให้ลงตรงจงัหวะโทน กรับ ฉ่ิง หรือเคร่ืองประกอบจงัหวะอื่น ๆ ที่หาได้ง่ายตามท้องถ่ิน 
(นวลรวี จนัทร์ลนุ, 2548) 

ส าหรับภาคกลาง เช่นที่ จ.ลพบรีุ ร าโทนเป็นการแสดงพืน้บ้านของชาวบ้าน
แหลมฟา้ผา่ ต าบลบางพึง่ อ าเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบรีุ โดยก่อนการแสดงมีการน าครก
ไม้มาตัง้ไว้ตรงกลางให้ผู้ เลน่ดนตรีได้นัง่แทนเก้าอี ้ผู้ร าจะร าไปรอบ ๆ ฝ่ายชายเป็นผู้ โค้ง
ฝ่ายหญิง ร าเป็นคู่ๆ หลังจากการแสดงจบลง จะมีการร้องเพื่อลากลับทุกครัง้ 
(ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัลพบรีุ, 2548, ออนไลน์)  

เช่นเดียวกบั จ.สระบรีุ ซึง่ส านกังานวฒันธรรมแห่งชาติ (ส านกังานวฒันธรรม
จงัหวดัลพบรีุ, 2548) ได้ระบไุว้ว่า การเลน่ร าโทนสมยันัน้ใช้ภาษาที่เรียบง่าย เนือ้ร้อง
เป็นเชิงเย้าแหย่ หยอกล้อเชิงเกีย้วพาราสีระหว่างหนุ่มสาว ท านองเพลงการร้อง ท่าร า 
และการแตง่กายมีลกัษณะเรียบง่าย มุ่งความสนกุสนาน บนัเทิง ผ่อนคลายความทกุข์ 
ในช่วงบ้านเมืองมีศกึสงครามเทา่นัน้  

ใน จ.เพชรบุรี ร าโทนเป็นการละเล่นพืน้บ้านของไทย นิยมเล่นกันในฤดู
เทศกาลเฉพาะบางท้องถ่ิน เคร่ืองดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบได้แก่ โทน ฉ่ิง และกรับ 
ต่อมาได้รับความนิยม และเล่นกันอย่างแพร่หลาย มีการเล่นร าโทนทัว่ไปไม่เฉพาะ
ในช่วงฤดูกาลเท่านัน้ มีพ่อเพลงแม่เพลงคิดประดิษฐ์เนือ้ร้อง ท านองเพลงให้เข้ากับ
จงัหวะหน้าทบัของโทนขึน้มากมาย (สภุกัดิ์ อนกุูล และวลยัพร นิยมสจุริต, 2546 : 94-
95 อ้างใน วีรจกัร วงศ์เงิน, 2551) 

ในภาคใต้ บางท้องถ่ิน เช่น ที่ ต.ท่าเรือ ใช้ค าว่า ร าโทนหรือร าวงเวียนครก  
มีสถานที่ที่ใช้แสดงประกอบด้วย ครกต าข้าว มีไว้เพื่อเป็นจุดศนูย์กลางของเวที และ 
มีไว้เพื่อวางเคร่ืองดื่ม ต้นเต่าร้างหรือต้นกล้วย เพื่อตกแต่งประดบัประดาให้สวยงาม 
นอกจากนีร้ าวงเวียนครก นิยมแสดงกนัในโอกาสตา่ง ๆ ทัง้งานมงคลและอวมงคล เพื่อ
ขอบคุณหรือแสดงน า้ใจกบัผู้มาร่วมหรือช่วยงาน การละเลน่ชนิดนีจ้ะเล่นโต้ตอบกัน
ระหว่างชาย-หญิง โดยใช้ท่าร าประกอบเนือ้เพลงให้เป็นเร่ืองราวเก่ียวกับชุมชน  
การร าวงเวียนครก หรือร าโทน 
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ส าหรับในพืน้ที่ ต.กรุงชิง ร าโทนได้เข้ามาสู่กรุงชิง โดยครูแนบ ล่องลือฤทธ์ิ 
อาจารย์โรงเรียนบ้านเปียน ที่มีโอกาสเห็นการละเล่นชนิดนีจ้ากในเมืองนครฯ ด้วย 
ความช่ืนชอบจึงคิดจดจ าท่าร าและเนือ้เพลงมาเล่นในกรุงชิง ต่อมาครูแนบก็ได้  
แต่งเพลงพืน้บ้านให้เข้ากับท้องถ่ินและคิดท่าร าขึน้ใหม่ โดยในช่วงแรกๆ ที่การร าวง
เวียนครกเข้ามาในกรุงชิง ชาวบ้านให้ความสนใจอยา่งมาก แตเ่มื่อสงครามจบสิน้ เวลา
ผา่นไป การละเลน่ชนิดนีก็้ไมเ่ป็นที่นิยมอีก นอกจากนี ้ยงัปรากฏร าโทนใน จ.สงขลา อีกด้วย 
 จากการรวบรวมข้อมูลข้างต้น คณะผู้ วิจัยจึงมีความสนใจผลิตสื่อวีดิทัศน์ 
ร าโทน-นกพิทิด ในพืน้ที่ ต.กรุงชิง ในรูปแบบสารคดีประเภทวัฒนธรรม ที่หมายถึง 
รายการสารคดีที่น าเสนอวฒันธรรมของชาติ ชนเผ่า กลุ่มคน วิถีชิวิตของคนในสงัคม 
ทัง้ในอดีตและปัจจบุนั (คณะกรรมการกลุม่ผลิตชุดวิชาการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ 
(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2552) โดยเล็งเห็นว่าสื่อวิดีทศัน์สามารถกระตุ้น
ความสนใจและโน้มน้าวใจกลุม่เปา้หมายผู้ รับชม โดยเฉพาะเยาวชนคณุลกัษณะเฉพาะ
ทัง้ด้านภาพและเสียง นอกจากนี ้ยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ 
ทางอินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดการรับรู้ที่กว้างขวางมากยิ่งขึน้ 
 ในประเด็นรูปแบบและเนือ้หาร าโทน-นกพิทิด คณะผู้วิจยัสรุปจากการศึกษา
เอกสารที่เก่ียวข้องและผลการสนทนากลุ่ม พบว่า รูปแบบที่เหมาะสมในการน าเสนอ
ผา่นสื่อวิดีทศัน์ คือ การเน้นการเลา่เร่ืองด้วยภาพและเสียงบรรยาย โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้  

1. ภาพของวฒันธรรม ตามที่คณะกรรมการกลุม่ผลิตชุดวิชาการสร้างสรรค์
รายการโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2552) เสนอว่า ต้องถ่ายทอด
ลกัษณะเด่นของวัฒนธรรมโดยใช้ภาพเคลื่อนไหว คณะผู้วิจัยจึงเน้นการแสดงท่าร า  
การร้องเพลงร าโทน ประกอบกบัการใช้เสียงบรรยาย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ทัง้ด้านเสียง 
และทา่ทางการเคลือ่นไหวของการร าอยา่งผสมกลมกลนื  

2. เสียงบรรยาย โดยส่วนใหญ่มักใช้เสียงบรรยายจากคนอ่านบทสารคดี 
บรรยายไปตามภาพที่ปรากฏ ท าให้ขาดความรู้สกึมีสว่นร่วมของผู้ชม คณะกรรมการ
กลุ่มผลิตชุดวิชาการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  
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(2552) เสนอให้มีพิธีกรร่วมอยู่ในวฒันธรรมนัน้ ท าให้น่าสนใจและสนุกมากขึน้ ทัง้นี ้
เสียงบรรยายที่ดีย่อมมาจากข้อมูลที่เป็นจริง และการเรียบเรียงที่สละสลวย ชัดเจน 
เข้าใจง่าย น่าฟัง อย่างไรก็ตามในการผลิตสื่อวิดีทศัน์ชิน้นี ้คณะผู้วิจยัมีความต้องการ
จะเน้นการบรรยายเสียงและภาพ โดยไม่มีพิธีกร เพื่อเน้นความส าคญัตรงการร าโทน -
นกพิทิดมากกว่า สลบักับการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างที่เป็นทัง้ชาวบ้านและเยาวชน
เพื่อให้เกิดการมีสว่นร่วมของทัง้สองช่วงอายใุนประเด็นเดียวกนั 
 ส าหรับกระบวนการผลิตสื่อวิดีทศัน์ คณะผู้วิจยัด าเนินตามกระบวนการผลิต
สือ่วิดีทศัน์ ดงัที่รักชนกชรินร์ พลูสวุรรณนธี และอาคีรา ราชเวียง (2556) ได้เสนอไว้ ดงันี ้

1. ขัน้เตรียมการผลติ (Pre-Production) เมื่อกลัน่กรองเนือ้หาร าโทนเพื่อใช้ใน
การผลติได้แล้ว จะมีการประชุมปรึกษาหารือในทีมงานที่เก่ียวข้องให้เข้าใจเนือ้หาที่จะ
น า เสนอ จุดเด่นของสารคดีทางวัฒนธรรมที่ผลิตขึ น้ตลอดจนเข้าใจขัน้ตอน  
การปฏิบตัิงานตามตารางเวลาที่ก าหนดไว้ 

2. ขัน้ผลิตรายการ (Production) เป็นขัน้ตอนที่จะบนัทึกวีดิทศัน์ตามแผน 
การท างาน คณะผู้วิจยัจะประสานกบัผู้ประสานงานชมุชนในพืน้ที่ ซึ่งจะเป็นปัจจยัหลกั
สง่ผลให้การท างานประสบความส าเร็จได้โดยง่าย นอกจากจะต้องชีแ้จงให้ทีมงานผลิต
และผู้ประสานงานในชุมชน เข้าใจเก่ียวกบัความต้องการรายละเอียดด้านภาพ ความ
ต้องการการสมัภาษณ์บคุคลเพิ่มเติม ในการบนัทึกรายการ หลงัจากนัน้ จะต้องตรวจ
วสัดอุปุกรณ์ให้เรียบร้อย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การวางแผนและซกัซ้อมกล้องก่อน
ถ่ายท าจริง และในขณะท่ีมีการบนัทกึรายการ หากพบข้อบกพร่อง หรืออปุสรรค จะต้อง
แก้ไขและบนัทกึใหมท่นัที เนื่องจากการรวมตวักนัของกลุม่คนในชุมชนไม่สามารถที่จะ
ก าหนดให้เกิดขึน้ได้โดยง่าย 

3. ขัน้หลงัการผลิต (Post Production) เป็นขัน้ตอนหลงัจากบนัทึกรายการ 
วีดิทศัน์แล้ว จะต้องน าภาพแต่ละ Shot แต่ละ Scene มาจดัล าดบัให้ต่อเนื่องตามบท 
ที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ภาพสารคดีเชิงวฒันธรรมร าโทน-นกพิทิดมีความเคลื่อนไหว เป็นไป
ตามเนือ้เร่ืองที่วางไว้ ขัน้หลงัการผลติมีขัน้ตอนท่ีส าคญั ดงันี ้ 
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-  การตดัตอ่ (Editing) เป็นการน าภาพมาตดัตอ่ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ให้เป็นเร่ืองราวตามบทที่วางแผนไว้  

- การบนัทึกเสียง (Sound Recording) เป็นขัน้ตอนหลงัต่อภาพได้สมบรูณ์
ตามบทแล้ว จึงมีการบันทึกเสียงดนตรี เสียงบรรยาย และเสียงประกอบลงไป  
อยา่งเหมาะสม โดยเน้นความตอ่เนื่อง และความนา่ดงึดดูใจ  

- การฉายเพื่อตรวจสอบ (Preview) เมื่อบนัทกึเสยีงวีดิทศัน์แล้วต้องน าไปฉาย
เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และปรับปรุง โดยการน าไปฉายให้กลุม่ตวัแทนชาวบ้าน
และเยาวชนดกู่อนจะน าไปฉายจริง 

- การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลรายการหลงัการผลติ ได้แก่ 
การประ เมินความถูก ต้อง ด้านเนื อ้หา  ความสมบูรณ์ของ เทคนิคการผลิต  
โดยผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา และผู้ เช่ียวชาญด้านการผลิตวีดิทศัน์  (รักชนกชรินร์ พูล
สวุรรณนธี และอาคีรา ราชเวียง, 2556) ในที่นี ้คณะผู้วิจัยได้ใช้การประเมินผลจาก 
การสนทนากลุม่กบักลุม่เยาวชนเปา้หมาย ซึง่ได้ผลวา่ เยาวชนให้ความสนใจสือ่วิดีทศัน์ 
และสามารถกระตุ้ นให้เยาวชนหันมาสนใจศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพืน้บ้าน  
โดยเยาวชนยงัประสงค์ต้องการกิจกรรมในลกัษณะการผลติสือ่เช่นนีอ้ีกในโอกาสตอ่ไป 
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ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมมำตรฐำนโรงแรม 
ใบไม้สีเขียวกับควำมผูกพนัของพนักงำนในธุรกิจโรงแรมในจังหวดัภเูกต็1 

Relationship between Corporate Social Responsibility  Based on Green Leaf 
Standard and Employee Commitment in Hotel Business in Phuket 

วนิดา หาญเจริญ2 
 

บทคดัย่อ 
การศกึษาวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรับผิดชอบตอ่สงัคมตามมาตรฐาน

โรงแรมใบไม้สเีขียวกบัความผกูพนัของพนกังานในธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภเูก็ต ในการวิจยั
ครัง้นีด้ าเนินการตามกรอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาระดับ
ความสมัพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสงัคมตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้สีเขียว  
กับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต แหล่งที่มาของข้อมูล
การศึกษา คือ วิ ธีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ  โดยวิ ธีการส ารวจ  
ด้วยแบบสอบถามพนกังานโรงแรมในจงัหวดัภเูก็ต โดยกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
จ านวน 387 คน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
ทางสงัคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  
คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ผลการศกึษาพบวา่ พบว่าปัจจยัด้านความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียวของธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย 18 ตวัแปรคือ 
นโยบายและการสื่อสาร การพฒันาบคุลากร คณะกรรมการ เป้าหมายและแผนปฏิบตัิการ 
การจัดการของเสีย ประสิทธิภาพการใช้พลงังาน  ประสิทธิภาพการใช้น า้ ครัวและ
ห้องอาหาร ห้องซกัรีด การจดัซือ้ คณุภาพอากาศภายในอาคาร มลพิษทางอากาศและเสียง 
น า้และคณุภาพน า้ สปาและการนวดเพื่อสขุภาพ สถานท่ีออกก าลงักาย สระวา่ยน า้และ
กิจกรรมกลางแจ้ง ความปลอดภัยในโรงแรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม 
กับชุมชนและองค์กรท้องถ่ิน และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับ  

1 งานวิจยัเพ่ือพฒันาทางวิชาการที่ได้รับทนุจากมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
2 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
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ความผกูพนัของพนกังานตอ่องค์การในเชิงบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05
และระดบั 0.01 ใน 3 ด้าน ด้านแรกคือความเช่ือมัน่อย่างสงูในการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์การ มีความสัมพันธ์เ ชิงบวกในระดับค่อนข้างมาก กับ  
ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนโยบายและการสื่อสาร  ด้านคณะกรรมการ  
ด้านคณุภาพอากาศภายในอาคารมลพิษทางอากาศและเสยีง สว่นข้อที่มีความสมัพนัธ์
ค่อนข้างน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านเป้าหมายและแผนปฏิบัติการ 
 ด้านประสิทธิภาพการใช้น า้ ด้านที่สองคือความเต็มใจทุ่มเทความพยายามอย่างมาก
เพื่อประโยชน์ขององค์การ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างมาก กับ  
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมในด้านคณะกรรมการ สว่นข้อที่มีความสมัพันธ์ค่อนข้างน้อย 
ได้แก่  ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านเป้าหมายและแผนปฏิบัติการ และสุดท้าย 
เป็นด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกภายในองค์การ  
มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัค่อนข้างน้อยกับความรับผิดชอบต่อสงัคม สองอนัดบัแรก 
ได้แก่ ด้านนโยบายและการสือ่สาร และด้านคณะกรรมการ  

 
ค ำส ำคัญ : ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ความผกูพนัของพนกังาน มาตรฐานใบไม้สเีขียว 
 
Abstract 

This research aims to study the relationship between corporate social 
responsibility Based on Green Leaf Standard and employee commitment in 
hotel business in Phuket. Primary and secondary data were collected by 
questionnaires from 387 employees of the hotels in Phuket. Statistical values in 
term of percentage, mean, standard deviation and Pearson correlation were 
analysed. The results were found that 18 factors in corporate social 
responsibility according to green leaf hotel standard consisting of 
communication and policy, staff development, committee, aim and action 
plan, waste management, energy consumption efficiency, water consumption 
efficiency, kitchen and canteen, laundry, buying process, indoor air quality, air 
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and noise pollution, water and water quality, spa and massage, exercise 
place, swimming pool, water and outdoor activities, safety, environmental 
impact, community participation and culture promotion were related to 
employee commitment in positive way at 0.05 and 0.01 statistical significance 
level in 3 aspects. First, high confidence in aim and value acceptance of the 
organization was highly related in positive way to social responsibility in terms 
of policy and communication, committee, indoor air quality, air and noise 
pollution, whereas it was slightly related in terms of staff development, aim and 
action plan, water consumption efficiency. Second, high dedication for benefit 
of the organization was highly related in positive way to social responsibility in 
terms of committee, whereas it was slightly related in terms of staff 
development, aim and action plan. Third, requirement for member being of the 
organization was slightly related in positive way to social responsibility in terms 
of policy and communication and committee. 
 
Keyword (s) : Corporate Social Responsibility,  Employee Commitment , Green 
Leaf Standard 
 
บทน ำ 

แหล่งท่อง เที่ ยว ใน  5  จังหวัด ฝ่ั งทะ เลอันดามันที่ ไ ด้ รับความนิยม 
จากนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะความงามของโลกใต้ท้องทะเล 
ท าให้นักลงทุนไทยและต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวกัน  
จ านวนมาก อาทิ โรงแรม สปา ร้านอาหาร เป็นต้น  โดยเฉพาะในจงัหวดัภเูก็ต มีรายได้
จากการท่องเที่ยวคิดเป็นสดัสว่นสงูถึงร้อยละ 74.5 ของรายได้จากการท่องเที่ยวใน 5 
จังหวดัฝ่ังทะเลอันดามนั จังหวดัภูเก็ตที่มีความพร้อมหลายด้านไม่ว่าจะเป็น ระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานที่ท าให้การเดินทางของนกัท่องเที่ยวต่างชาติและไทยสะดวกสบาย
จากหลากหลายสายการบินและเที่ยวบิน มารีน่า (Marina) และกิจกรรมทางท่องเที่ยว 
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ที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยว เช่น ประเพณีต่างๆ รวมถึงสถาปัตยกรรมโปรตเุกสย่านใจกลาง
เมืองภูเก็ต เหล่านีล้้วนเป็นปัจจยัสง่เสริมให้ภูเก็ตเป็นจังหวดัในชายฝ่ังทะเลอนัดามนั  
ที่มีศกัยภาพด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้แก่ภาคท่องเที่ยวและบริการ (ศนูย์วิจยั
กสกิรไทย, 2558) 
  จากข้อมูลการส ารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2557 
พบว่ามีโรงแรมและเกสต์เฮาส์ทัว่ประเทศจ านวน 10,018 แห่ง ในจ านวนนี ้สว่นใหญ่
ร้อยละ 37.1 เป็นโรงแรมและเกสต์เฮาส์ที่ตัง้อยู่ในภาคใต้ ซึ่งมีจ านวนห้องพกัมากที่สดุ
ร้อยละ 34.1 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2558) การที่มีธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภูเก็ต 
เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานของพนกังานในกลุ่มธุรกิจโรงแรม  
เป็นจ านวนมากด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของประธานสภา
อตุสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่า ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นสาขาเร่งรัดตามกรอบ 
การเปิดเสรีอาเซียนที่จะได้รับผลกระทบมาก และที่น่าเป็นห่วง คือ การเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีจะรุนแรงกว่าภาคธุรกิจอื่น ซึ่งจะซ า้เติมปัญหาที่ก าลงัเผชิญอยู่ คือ เร่ือง 
การขาดแคลนแรงงาน ยกตวัอย่างเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวใน จังหวดัภเูก็ตที่ปัจจุบนัมี
ความต้องการแรงงานสงูถึง 2,500 คนตอ่ปี แตไ่มส่ามารถจดัหาได้ และปัญหาการขาด
แคลนแรงงานจะวิกฤติมากขึน้ เมื่อเปิดเสรี เพราะคาดการณ์รายได้ที่เพิ่มขึน้จาก 
การเติบโตของธุรกิจทอ่งเที่ยวที่จะสร้างรายได้เพิ่มจากกวา่ 1 ล้านล้านบาท เป็น 2 ล้าน
ล้านบาทในปี 2558 และจากค าให้สมัภาษณ์ของประธานชมรมการจดัการงานบคุคล
จงัหวดัภเูก็ต ที่มีสมาชิกเป็นสถานประกอบการด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว  จ านวน 
142 แห่ง มีพนกังานที่อยู่ภายใต้การบริหารงานกว่า 7 หมื่นคน ได้กลา่วถึงประเด็นนี ้
เช่นกนัว่า ปัญหาของทกุโรงแรม คือ การขาดแคลนแรงงานเนื่องจากธุรกิจโรงแรมและ
ท่องเที่ยวในภเูก็ตเติบโตขึน้และมีโรงแรมเกิดใหม่ปี ละ 20-30 แห่ง (กรุงเทพธุรกิจ, 
2555) 
   จากปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าว ท าให้ธุรกิจโรงแรมแต่ละแห่ง  
ต้องมีนโยบายในการธ ารง รักษาพนักงาน  โดยมีการด า เนินกิจกรรมด้าน  
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) ซึง่สงัคมในความหมายนี ้จะพิจารณาตัง้แตผู่้มีสว่นได้
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เสียในองค์กร ได้แก่ ผู้ ถือหุ้ น ผู้ บริหาร พนักงาน และผู้ มีส่วนได้เสียนอกองค์กร  
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดบั ได้แก่ สงัคมใกล้ คือ ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องใกล้ชิด 
กับองค์กรโดยตรง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนที่องค์กรตัง้อยู ่ 
ซึง่รวมถึงสิง่แวดล้อมรอบข้าง และสงัคมไกล คือ ผู้ที่เก่ียวข้องกบัองค์กรโดยอ้อม ได้แก่ 
คู่แข่งขนัทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป ระบบนิเวศโดยรวม เป็นต้น  ในปัจจุบนัปัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นส าคญัที่ทุกหน่วยงานควรค านึงถึง ดงันัน้การด าเนินการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมจึงควรมีเร่ืองของการปฏิบัติตาม
มาตรฐานด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดเก่ียวกับโรงแรมสีเขียวหรือโรงแรม
ใบไม้สีเขียว (Green Leaf Hotel)   ของมลูนิธิใบไม้สีเขียว (Green Leaf Foundation) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก่อตัง้ขึน้ภายใต้การท างานของหน่วยธุรกิจที่พกัแรมในการอนุรักษ์
และดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการจัด “โครงการใบไม้เขียว”หรือ “กรีนลีฟ” เพื่อเป็น 
การกระตุ้ นให้ให้ธุรกิจโรงแรมเน้นความส าคัญกับการใช้พลังงานและการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการบริหารคุณภาพของโรงแรม  “ใบไม้เขียว”จึงเป็น
สญัลกัษณ์ของโรงแรมที่ใส่ใจและให้ความส าคัญกับเร่ืองต่าง ๆ เช่น การควบคุม
คณุภาพและการบ าบดัน า้ทิง้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของทางราชการ มาตรการ
รักษาความปลอดภยั การเก็บรักษา การใช้และการจดัการเชือ้เพลิง แก๊ส และสารพิษ  
มีนโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม มีการจดัการของเสีย เร่ิมตัง้แต่การคดัแยก
ขยะ รวมถึงน า้ทิง้จากแหล่งต่าง ๆ มีการใช้พลงังานไฟฟ้าและน า้อย่างประหยดัและ 
มีประสิทธิภาพ เช่น การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลงังานจ าพวกหลอดไฟ ก็อกน า้ 
สขุภณัฑ์ ฯลฯ (มหานครสเีขียว,2013) 

ซึ่งการท ากิจกรรม  CSR  ของธุรกิจโรงแรมนบัว่ามีส่วนส าคญัที่จะท าให้
พนกังานเกิดความผกูพนัทางใจ (Commitment) กบัองค์กร ซึ่ง David (1994) ได้ให้
ความหมายวา่เป็นความสมัพนัธ์อย่างลกึซึง้ของแต่ละบคุคลที่มีต่อองค์กรโดยจะแสดง
ออกมา 3 ลกัษณะ ได้แก่ มีความเช่ือมั่นอย่างแรกกล้าและยอมรับในค่านิยมและ
เป้าหมายขององค์กร มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อสนับสนุนองค์กรอย่างเต็ม
ความสามารถ และมีความต้องการอย่างมากที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 
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(David ,1994 อ้างถึงใน  nittaya111, 2012) ดงัตวัอย่างของบริษัทพรอพเพอร์ตี ้แคร์ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ “พีซีเอส” ซึ่งเป็นบริษัทผู้ ให้บริการดูแล
อสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่ในไทย ที่มีพนักงานในความดูแลกว่า 25,000 คน พบว่า
จ านวนอตัราการลาออกของพนกังานลดลง 1.02 เปอร์เซ็นต์ หลงัจากที่บริษัทเร่ิมให้
พนกังานเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อสงัคมเมื่อ 3 ปีก่อน ซึ่งไมเคิล วอล์ฟ กรรมการ
บริษัทกลา่ววา่ “เราอาจจะบอกไมไ่ด้วา่ CSR เป็นปัจจยัเดียวที่ท าให้พนกังานมีความผกูพนั
กับองค์กรมากขึน้แต่เช่ือว่า CSR ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจ 
กับงานที่ท าจากเดิมที่ รู้สึกว่าอาชีพนี ไ้ม่น่าภาคภูมิใจ ”และจากผลการส ารวจ 
ความผกูพนัของพนกังานท่ี บมจ.อยธุยา อลิอนัซ์ ซี.พี.ประกนัชีวิตพบว่ามีอตัราเพิ่มขึน้
กว่า 11 เปอร์เซ็นต์ ในปีที่ผ่านมาหลงัจากที่ 2 ปีก่อนหน้านี ้บริษัทได้มีการปรับปรุง
แนวทางด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยให้ความส าคัญ 
เป็นพิเศษกับการให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง  
ในนโยบายการด าเนินความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ของบริษัท (Decha, 2014) 
ดงันัน้ผู้วิจยัจึงมีความประสงค์จะศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความรับผิดชอบต่อสงัคม
ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้สีเขียวกับความผูกพันของพนักงาน ในธุรกิจโรงแรม 
ในจงัหวดัภเูก็ต 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพื่ อศึกษาระดับความสัมพัน ธ์ ระหว่ า งความ รับ ผิดชอบต่อสังคม 
ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้สีเขียวกับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม  
ในจงัหวดัภเูก็ต 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเ ร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้สีเขียวกับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม  
ในจังหวัดภูเ ก็ต เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการส ารวจด้วยแบบสอบถาม  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์และสรุปผลและมีรายละเอียดเก่ียวกับ
ระเบียบวิธีวิจยัดงันี ้
 1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

  ประชากรในการศึกษาครัง้นี ้ได้แก่พนกังานหรือลกูจ้างของกิจการธุรกิจ

โรงแรมที่เป็นโรงแรมอิสระและโรงแรมในเครือที่มีขนาดของจ านวนห้องพัก 60 ห้อง 

ขึน้ไปในจงัหวดัภเูก็ต โดยได้ก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้วิธีการค านวณขนาด

ตวัอยา่งแบบไมท่ราบจ านวนประชากรที่แนน่อน โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ที่ 95% 

และยอมรับความผิดได้ไม่เกิน 5% (กลัยา วานิชย์บญัชา ,2545 : 7) ได้ขนาดของกลุม่

ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ 385 คน และได้มีการส ารองตัวอย่างเพื่อป้องกัน

ความคลาดเลือ่นไว้ 15 คน ดงันัน้กลุม่ตวัอยา่งของการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ท่ากบั 400 คน 

ในการศึกษาได้ก าหนดโรงแรมในจังหวดัภูเก็ต โดยใช้ข้อมูลของจ านวนธุรกิจโรงแรม

ตามพืน้ที่ (Area sampling) ใน 3 อ าเภอ คืออ าเภอถลาง อ าเภอเมืองและอ าเภอกะทู้  

(ส านกังานสถิติจงัหวดัภเูก็ต, 2557) โดยโรงแรมที่ศกึษามีทัง้โรงแรมที่ได้ตามมาตรฐาน

ของโรงแรมใบไม้เขียวและโรงแรมที่ไมไ่ด้ตามมาตรฐานของโรงแรมใบไม้เขียว  

 2. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม โดยให้พนกังาน

หรือลกูจ้างของกิจการธุรกิจโรงแรมตอบค าถามในแบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม  

ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ข้อมูลทั่วไปของพนักงานที่ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา แผนกงาน ต าแหน่งงาน 

ในปัจจบุนั ระยะเวลาในการท างาน รายได้ต่อเดือน 2) ข้อมลูเก่ียวกบัความรับผิดชอบ
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ตอ่สงัคมของธุรกิจโรงแรม และ 3) แบบสอบถามวดัระดบัความคิดเห็นต่อความผกูพนั

ตอ่องค์กร 

 3. การสร้างและการพฒันาเคร่ืองมือวิจยั  

 ผู้วิจยัด าเนินการพฒันาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัดงันี ้

  3.1 ศกึษาข้อมลูเก่ียวความรับผิดชอบต่อสงัคม มลูนิธิใบไม้เขียว แนวคิด

ทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์การ สถานการณ์การท่องเที่ยว โรงแรมและความ

รับผิดชอบต่อสงัคม และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการน ามาสร้าง

แบบสอบถาม 

  3.2 น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาสร้างแบบสอบถาม และ 

ให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา(Content Validity) วา่สิง่ที่ประเมิน

แต่ละข้อมีความสอดคล้องกันหรือไม่ โดยการตรวจสอบข้อค าถามในแบบสอบถาม 

จากนัน้ผู้ วิจัยน าความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญแต่ละคนมาให้ค่าน า้หนักเป็นคะแนน  

โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์ (Index of Item 

objective Congruence) 

  3.3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out)  

กับบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  แล้วน าผลการตอบแบบสอบถาม  

ไปหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนแบค 

(Cronbach’s alpha) เพ่ือวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ (Coefficient of 

Reliability) คุณภาพของเคร่ืองมือดังกล่าวก่อนน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม

ตวัอยา่งตอ่ไป 

 4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

  4.1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล วิ เคราะห์โดยใช้ค่า ร้อยละ 
และการแจกแจงความถ่ี 
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  4 .2  ผลการวิ เคราะ ห์ ข้อมูล เ ก่ียวกับความ รับผิดชอบต่อสังคม 
ของหนว่ยงาน (CSR) วิเคราะห์โดยใช้คา่เฉลีย่และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.3 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับผูกพันต่อองค์การของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้คา่เฉลีย่และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ความสมัพนัธ์
ของความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจโรงแรมตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียว กับ
ความผูกพนัต่อองค์การของพนกังาน วิเคราะห์โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์
สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
  
ผลกำรศึกษำ 

 การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเร่ือง ความสมัพันธ์ระหว่าง

ความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้สี เขียวกับความผูกพัน  

ของพนกังานในธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภเูก็ตพบวา่สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 

26-30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อยู่ฝ่ายบญัชีและ

การเงิน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม ฝ่ายจดัซือ้ ฝ่ายขายและประชาสมัพนัธ์  

มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานในองค์การ 1-3 ปี มีรายได้ต่อเดือน 10,000-15,000 บาท 

และสว่นใหญ่มีต าแหนง่เป็นพนกังาน 

 2. ความรับผิดชอบต่อสงัคมของหน่วยงานของธุรกิจโรงแรมตามมาตรฐาน
โรงแรมใบไม้เขียว โดยแบ่งออกเป็น ระดับการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในด้านตา่ง ๆ ทัง้หมด 19 ด้าน ดงัตาราง 1 
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ตำรำง 1 คา่เฉลีย่และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ
ธุรกิจโรงแรมตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขยีว 

 

ข้อ รำยกำร 

ระดับกำรปฏิบัต ิ

  S.D. 
กำรแปล

ควำมหมำย 
ค่ำเฉลี่ย 

1 หนว่ยงานของทา่นตระหนกัถึง
ความส าคญัของ CSR โดยมีการจดัท า
นโยบายด้านสิง่แวดล้อมของการ
ด าเนินการในธุรกิจโรงแรม 

4.33 .795 จริง 
 

2 หนว่ยงานของทา่นได้มีการสนบัสนนุ
ให้บคุลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ
อนรัุกษ์และสง่เสริมประสทิธิภาพ
พลงังานในรอบปีที่ผา่นมา 

4.31 .882 จริง 
 

3  หนว่ยงานของทา่นได้มีการจดัตัง้
คณะกรรมการอนรัุกษ์พลงังานและ
สร้างเสริมประสทิธิภาพการใช้พลงังาน 

4.23 .961 จริง 
 

4  หนว่ยงานของทา่นมีการจดัท า
แผนปฏิบตัิการในการอนรัุกษ์พลงังาน
และประสทิธิภาพพลงังาน 

4.37 .802 จริง 
 

5  บคุลากรในหนว่ยงานของทา่นมสีว่น
ร่วมในการคดัแยกขยะเพื่อน ามาใช้ซ า้
ออกจากการก าจดัทิง้  เพื่อลดปริมาณ
ขยะมลูฝอยจากทกุสว่นของโรงแรม 

4.43 .828 จริง 
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ตำรำง 1 (ตอ่) 
 

ข้อ รำยกำร 

ระดับกำรปฏิบัต ิ

  S.D. 
กำรแปล

ควำมหมำย 
ค่ำเฉลี่ย 

6 หนว่ยงานของทา่นได้มีการใช้
เทคโนโลยีเพื่อช่วยลดการใช้พลงังาน
ไฟฟา้ เช่น การใช้พลงังานแสงอาทิตย์
ในการผลติน า้ร้อน 

3.27 1.513 ไมแ่นใ่จ 
 

7  หนว่ยงานของทา่นได้มีการติดตัง้หวั
ก๊อกประสทิธิภาพการใช้น า้ในห้องพกั
ของโรงแรม 

3.96 1.104 คอ่นข้างจริง 
 

8 หนว่ยงานของทา่นได้มีการควบคมุการ
จ่ายน า้ของ flush valve  ไมใ่ห้มากเกิน
ความจ าเป็น 

4.00 1.051 คอ่นข้างจริง 
 

9 แผนกครัวและห้องอาหารมีการใช้
พลงังานท่ีขดัแย้งกนัโดยการปรุง
อาหารในสว่นพืน้ท่ีที่มีการปรับอากาศ 
(ข้อความเชิงลบ) 

2.85 1.496 ไมแ่นใ่จ 
 

10 แผนกซกัรีดได้มีการเลอืกใช้ผลติภณัฑ์
ชนิดเติมแทนการใช้หมดแล้วทิง้และ
รณรงค์ให้ลกูค้าทีเ่ข้าพกัใช้ผ้าเช็ดตวั
ซ า้โดยไมเ่ปลีย่นรายวนัเพื่ออนรัุกษ์
พลงังาน 

3.52 1.479 คอ่นข้างจริง 
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ตำรำง 1 (ตอ่) 
 

ข้อ รำยกำร 

ระดับกำรปฏิบัต ิ

  S.D. 
กำรแปล

ควำมหมำย 
ค่ำเฉลี่ย 

11 แผนกจดัซือ้ได้มีการก าหนดให้ซือ้

อาหารท่ีผลติได้ในฤดกูาล เพื่อลดการ

ใช้พลงังานในการเก็บรักษา การขนสง่

และการผลติบรรจหุีบหอ่ 

4.07 .989 คอ่นข้างจริง 
 

12  หนว่ยงานของทา่นได้มีการควบคมุ
คณุภาพอากาศภายในอาคาร มลพิษ
ทางอากาศและเสยีงรบกวน 

4.07 .994 คอ่นข้างจริง 

13  หนว่ยงานของทา่นได้มีการตรวจสอบ

น า้ในจดุ 

ตา่ง ๆ เช่น น า้ถงั น า้ใช้ น า้ประปา น า้
บาดาล น า้ในสระ น า้ในห้องพกัแขก 
และตรวจสอบคณุภาพของน า้เสยีและ
การร่ัวไหล 

4.36 .898 จริง 
 

14  ในแผนก สปาและการนวดเพื่อ
สขุภาพได้มีการหลกีเลีย่งและลดการ
ใช้ผลติภณัฑ์ที่ใช้แล้วทิง้ในขัน้ตอนการ
ให้บริการเพื่อลดขยะมลูฝอย 

3.66 1.152 คอ่นข้างจริง 
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ตำรำง 1 (ตอ่) 
 

ข้อ รำยกำร 

ระดับกำรปฏิบัต ิ

  S.D. 
กำรแปล

ควำมหมำย 
ค่ำเฉลี่ย 

16  หนว่ยงานของทา่นได้มีการติดตัง้
มาตรวดัปริมาณการเก็บแรงดนัและ
ปริมาณการใช้น า้มนัเชือ้เพลงิและแก๊ส
เพื่อตรวจสอบการร่ัวไหล การสญูเสยี
และการปรับปรุงประสทิธิภาพ 

4.25 .921 จริง 
 

17 หนว่ยงานของทา่นหลกีเลีย่งและลด
ปริมาณการใช้ผลติภณัฑ์จากป่าและทะเล 
เช่น ไมใ่ช้เฟอร์นิเจอร์หวายหรือไม่
ประดบัตกแตง่โรงแรมด้วยเปลอืกหอย 

4.19 1.007 คอ่นข้างจริง 
 

18 หนว่ยงานของทา่นได้มีการจดักิจกรรม
เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ของท้องถ่ินในโอกาสตา่ง ๆ เช่น 
กิจกรรมปลกูต้นไม้ กิจกรรมเก็บขยะ
บริเวณชายหาด 

4.35 .985 จริง 
 

19 หนว่ยงานของทา่นได้มีการจดักิจกรรม
ที่เป็นการสง่เสริมศิลปวฒันธรรมใน
โอกาสตา่ง ๆ เช่น การจดังานลอย
กระทงเพื่ออนรัุกษ์ประเพณีไทย 

4.24 1.030 จริง 
 

 ค่ำเฉลี่ยรวม 4.04 1.037 จริง 
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ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลพบว่า กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียวของธุรกิจโรงแรม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัการปฏิบตัิ
จริง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นวา่หน่วยงานได้มีการปฏิบตัิ
จริงในข้อสว่นท่ีเป็นสถานท่ีออกก าลงักาย สระวา่ยน า้และกิจกรรมกลางแจ้ง ได้จดัให้มี
ช่องแสงหรือหน้าต่างของสถานที่ออกก าลงักาย เพื่อให้อากาศหมุนเวียน สถานที่ 
มีความสะอาดและปลอดภยัตอ่ผู้ใช้บริการมากที่สดุ รองลงมาคือบคุลากรในหน่วยงาน
มีสว่นร่วมในการคดัแยกขยะเพื่อน ามาใช้ซ า้ออกจากการก าจดัทิง้ เพื่อลดปริมาณขยะ
มูลฝอยจากทุกส่วนของโรงแรม  และ น้อยที่สุดคือหน่วยงานได้มีการจัดตัง้
คณะกรรมการอนรัุกษ์พลงังานและสร้างเสริมประสทิธิภาพการใช้พลงังาน  

ในข้อที่พนักงานเห็นว่าหน่วยงานมีระดับการปฏิบัติ ค่อนข้ำงจริง คือ 

การหลีกเลี่ยงและลดปริมาณการใช้ผลิตภณัฑ์จากป่าและทะเล เช่น ไม่ใช้เฟอร์นิเจอร์

หวายหรือไมป่ระดบัตกแตง่โรงแรมด้วยเปลือกหอย มากที่สดุ รองลงมาคือแผนกจดัซือ้

ได้มีการก าหนดให้ซือ้อาหารท่ีผลติได้ในฤดกูาล เพื่อลดการใช้พลงังานในการเก็บรักษา 

การขนส่งและการผลิตบรรจุหีบห่อ  และน้อยที่สุดคือแผนกซักรีดได้มีการเลือกใช้

ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมแทนการใช้หมดแล้วทิง้และรณรงค์ให้ลกูค้าที่เ ข้าพกัใช้ผ้าเช็ดตัว 

ซ า้โดยไมเ่ปลีย่นรายวนัเพื่ออนรัุกษ์พลงังาน 

ในข้อที่พนักงานไม่แน่ใจคือหน่วยงานได้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยลด 

การใช้พลงังานไฟฟ้า เช่น การใช้พลงังานแสงอาทิตย์ในการผลิตน า้ร้อนมากที่สดุ และ

น้อยที่สดุคือการที่แผนกครัวและห้องอาหารมีการใช้พลงังานที่ขดัแย้งกันโดยการปรุง

อาหารในสว่นพืน้ท่ีที่มีการปรับอากาศ 

 3 .ข้อมลูเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน
คื อ  1 . ด้ า นค ว าม เ ช่ื อมั่ น อย่ า ง สู ง ใ นก า รยอม รั บ เ ป้ า หม ายและค่ า นิ ย ม 
ขององค์การ 2.ด้านความเต็มใจทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยช น์ 
ขององค์การ และ 3.ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิก
ภายในองค์การ ดงัตาราง 2 
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ตำรำง 2 คา่เฉลีย่และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความผกูพนัตอ่องค์การของ
พนกังาน 

 

ข้อ รำยกำร 
ระดับควำมคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 
  1.ด้ำนควำมเชื่อม่ันอย่ำงสูงในกำรยอมรับ

เป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กำร 
   

1.1 ทา่นมกัจะพดูถงึหนว่ยงานท่ีทา่นท างานอยูใ่ห้

เพื่อน ๆ ฟังเสมอวา่เป็นองค์กรทีน่า่ท างานด้วย 

4.04 .768 สงู 

1.2  เปา้หมายและคา่นิยมของหนว่ยงานท่ีทา่นท า

อยูเ่ป็นแนวทางเดียวกบัเปา้หมายและคา่นยิม

ของทา่น 

3.95 .785 สงู 

1.3 เมื่อมีบคุคลกลา่วถงึหนว่ยงานของทา่นอยา่ง
เสยี ๆ หาย ๆ ทา่นจะรีบชีแ้จงแก้ไขค ากลา่วหา
นัน้ทนัที 

4.12 .838 สงู 

1.4 ทา่นรู้สกึภมูิใจที่ได้ท างานในหนว่ยงานนี ้ 4.25 .725 สงู 

 ค่ำเฉลี่ยรำยด้ำน 4.09 .779 สูง 

 2.ด้ำนควำมเต็มใจทุ่มเทควำมพยำยำม

อย่ำงมำกเพื่อประโยชน์ขององค์กำร 
   

2.1 ทา่นปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งเต็ม

ความสามารถเพื่อความส าเร็จของหนว่ยงาน 

4.46 .632 สงู 

2.2 เมื่อถงึเวลาเลกิงาน แม้งานยงัไมเ่สร็จทา่นก็เต็ม

ใจอยูต่อ่เพื่อท างานให้เสร็จ 

4.40 .699 สงู 

2.3 ทา่นมีสว่นชว่ยในการพฒันาหนว่ยงานของทา่น

ให้เจริญก้าวหน้า 

4.26 .751 สงู 
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ตำรำง 2 (ตอ่) 
 

ข้อ รำยกำร 
ระดับควำมคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 
2.4 ทา่นทุม่เทให้กบัการปฏิบตัิหน้าที ่แม้วา่รางวลั 

ตอบแทนที่ได้รับจะน้อยก็ตาม 

4.33 .734 สงู 

 ค่ำเฉลี่ยรำยด้ำน 4.36 .704 สูง 

 3.ด้ำนควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำในกำร

คงไว้ซึ่งกำรเป็นสมำชกิภำยในองค์กำร 

   

3.1 หนว่ยงานนีไ้ด้รับความจงรักภกัดจีากทา่น 4.39 .672 สงู 

3.2  ส าหรับทา่นหนว่ยงานนีเ้ป็นหนว่ยงานท่ีดีที่สดุที่

ทา่นจะท างานด้วย 

4.13 .810 สงู 

3.3 การตดัสนิใจท างานกบัหนว่ยงานนีเ้ป็นการ

ตดัสนิใจทีถ่กูต้อง 

4.20 .754 สงู 

3.4 ทา่นจะท างานกบัหนว่ยงานนีต้อ่ไปแม้วา่ทา่นมี

โอกาสเปลีย่นงานท่ีให้คา่ตอบแทนสงูกวา่ 

3.94 .958 สงู 

 ค่ำเฉลี่ยรำยด้ำน 4.16 .798 สูง 

 ค่ำเฉลี่ยรวม 4.20 .760 สูง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ความผกูพนัต่อองค์การของพนกังาน เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อในด้ำนควำมเชื่ อม่ันอย่ำงสูงในกำรยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยม 

ขององค์กำร พบว่าพนกังานรู้สกึภมูิใจที่ได้ท างานในหน่วยงานนีเ้ป็นล าดบัแรก รองลงมา

คือ เมื่อมีบคุคลกลา่วถึงหน่วยงานอย่างเสีย ๆ หาย ๆพนกังานจะรีบชีแ้จงแก้ไขค ากลา่วหา

นัน้ทันที และล าดับสุดท้ายคือ เป้าหมายและค่านิยมของหน่วยงานที่พนักงานท าอยู่  

เป็นแนวทางเดียวกับเป้าหมายและค่านิยมของพนกังาน ส่วนในด้ำนควำมเต็มใจทุ่มเท
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ควำมพยำยำมอย่ำงมำกเพื่อประโยชน์ขององค์กำรเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

พนักงานปฏิบัติงานที่ ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อความส าเร็จ 

ของหนว่ยงาน เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือเมื่อถึงเวลาเลิกงาน แม้งานยงัไม่เสร็จพนกังานก็

เต็มใจอยู่ต่อเพื่อท างานให้เสร็จ และพนักงานเห็นว่าตนเองมีส่วนช่วยในการพัฒนา

หนว่ยงานให้เจริญก้าวหน้า  และความทุ่มเทให้กบัการปฏิบตัิหน้าที่แม้ว่ารางวลัตอบแทนที่

ได้รับจะน้อยก็ตาม เป็นล าดบัสดุท้าย สว่นด้านสดุท้ายเป็นควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำ

ในกำรคงไว้ซึ่งกำรเป็นสมำชิกภำยในองค์กำร เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าหน่วยงาน

ได้รับความจงรักภกัดีจากพนกังาน เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือพนกังานเห็นว่าการตดัสินใจ

ท างานกับหน่วยงานนีเ้ป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง  และหน่วยงานท่ีพนักงานท าอยู่เป็น

หนว่ยงานที่ดทีี่สดุที่จะท างานด้วย  และล าดบัสดุท้ายคือพนกังานจะท างานกบัหน่วยงานนี ้

ตอ่ไปแม้วา่จะมีโอกาสเปลีย่นงานที่ให้คา่ตอบแทนสงูกวา่ 

 4.การทดสอบสมมติฐานการวิ จัย  การวิ เคราะ ห์หาความสัมพัน ธ์ 
ของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียว  
กบัความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังาน โดยหาคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั  
ดงัตาราง 3 
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ตำรำง 3 แสดงคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งความรับผิดชอบตอ่สงัคมตามมาตรฐานโรงแรม

ใบไม้เขียวรายด้านกบัความผกูพนัของพนกังานรายด้าน 
 

ข้อ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมมำตรฐำน

โรงแรมใบไม้เขียว 

ควำมผูกพนัต่อองค์กำร 
ความ
เช่ือมัน่
ฯ 

ความ 
เต็มใจ
ฯ 

ความ 
ปรารถนาฯ 

  r r r 
1 ด้านนโยบายและการสือ่สาร 0.44** 0.35** 0.39** 
2 ด้านการพฒันาบคุลากร 0.38** 0.36** 0.38** 

3 ด้านคณะกรรมการ 0.41** 0.41** 0.39** 
4 ด้านเปา้หมายและแผนปฏิบตัิการ 0.38** 0.36** 0.37** 
5 ด้านการจดัการของเสยี 0.30** 0.26** 0.23** 
6 ด้านประสทิธิภาพการใช้พลงังาน 0.28** 0.16** 0.16** 
7 ด้านประสทิธิภาพการใช้น า้ 0.38** 0.26** 0.35** 

8 ด้านประสทิธิภาพการใช้น า้ 0.26** 0.24** 0.30** 

9 ด้านครัวและห้องอาหาร 0.11* 0.13** 0.11* 

10 ด้านห้องซกัรีด 0.32** 0.27** 0.23** 

11 ด้านการจดัซือ้ 0.28** 0.26** 0.25** 

12 ด้านคณุภาพอากาศภายในอาคาร มลพิษ

ทางอากาศและเสยีง 

0.41** 0.32** 0.37** 

13 ด้านน า้และคณุภาพน า้ 0.36** 0.27** 0.37** 

14 ด้านสปาและการนวดเพื่อสขุภาพ 0.30** 0.28** 0.28** 

15 ด้านสถานท่ีออกก าลงักาย สระวา่ยน า้และ

กิจกรรมกลางแจ้ง 

0.36** 0.34** 0.35** 
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ตำรำง 3 (ตอ่) 
 

ข้อ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมมำตรฐำน

โรงแรมใบไม้เขียว 

ควำมผูกพนัต่อองค์กำร 
ความ
เช่ือมัน่
ฯ 

ความ 
เต็มใจ
ฯ 

ความ 
ปรารถนาฯ 

16 ด้านความปลอดภยัในโรงแรม 0.33** 0.33** 0.34** 

17 ด้านผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 0.32** 0.25** 0.31** 

18 ด้านการมีสว่นร่วมกบัชมุชนและองค์กร

ท้องถ่ิน 

0.36** 0.31** 0.33** 

19 ด้านการสง่เสริมศิลปวฒันธรรม 0.28** 0.22** 0.31** 

 รวม 0.33** 0.28** 0.31** 

 
ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลพบว่า ปัจจัย ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียวของธุรกิจโรงแรมมีความสมัพันธ์กับความผูกพัน  
ของพนักงานต่อองค์การในเชิงบวก โดยความผูกพันต่อองค์กรมีความสมัพันธ์กับ 
ความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวมเฉลี่ยทัง้ 3 ด้านในระดบั (r = 0.30) ด้ำนควำมเชื่อมั่น
อย่ำงสูงในกำรยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กำร  มีค่าเฉลี่ยรวม 
อยู่ในระดับสูงที่สุด (r = 0.33) โดยมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างมากกับ 
ความรับผิดชอบต่อสงัคมในด้านนโยบายและการสื่อสาร เป็นอนัดบัแรก (r = 0.44)
รองลงมาเป็นด้านคณะกรรมการ และด้านคุณภาพอากาศภายในอาคารมลพิษ 
ทางอากาศและเสียง (r =0.41) และด้านที่มีความสมัพนัธ์น้อยที่สดุคือด้านครัวและ
ห้องอาหาร (r = 0.11) 

 รองลงมาจากด้านความเช่ือมัน่อย่างสงูในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์การ คือ ด้ำนควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำในกำรคงไว้ซึ่งกำรเป็นสมำชิก
ภำยในองค์กำร มีค่าเฉลี่ยรวม (r =0.31) โดยมีระดบัความสมัพนัธ์กับความรับผิดชอบ 
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ตอ่สงัคมเชิงบวกในระดบัคอ่นข้างน้อยสองอนัดบัแรกได้แก่ด้านนโยบายและการสือ่สาร
และด้านคณะกรรมการ (r = 0.39) ส่วนด้านที่มีระดับความสมัพันธ์ค่อนข้างน้อย
รองลงมาคือ ด้านการพฒันาบุคลากร(r = 0.38) และด้านที่มีความสมัพนัธ์น้อยที่สดุ 
คือด้านครัวและห้องอาหาร (r = 0.11) 

ส่วนด้ำนควำมเต็มใจทุ่มเทควำมพยำยำมอย่ำงมำกเพื่อประโยชน์ 
ขององค์กำรอยู่ ในระดับน้อยที่ สุด มีค่าเฉลี่ยรวม (r = 0.28) โดยมีระดับ
ความสมัพนัธ์กบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมเชิงบวกในระดบัค่อนข้างมากเป็นอนัดบัแรก 
ในด้านคณะกรรมการ (r = 0.41) สว่นข้อที่มีความสมัพนัธ์คอ่นข้างน้อย ได้แก่ด้านการพฒันา
บุคลากรและด้านเป้าหมายและแผนปฏิบัติการ(r = 0.36) ด้านที่มีความสมัพันธ์ 
น้อยที่สดุคือด้านครัวและห้องอาหาร (r = 0.13) 

 
สรุปและอภปิรำยผล 

จากการศึกษาเ ร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม  

ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้สีเขียวกับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม  

ในจังหวดัภูเก็ตผล การทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม

ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียวของธุรกิจโรงแรมมีความสมัพันธ์กับความผูกพัน  

ของพนกังานต่อองค์การรายด้านในเชิงบวก ทัง้ 3 ด้านอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05

และ 0.01 โดยปัจจยัด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียว  

ของธุรกิจโรงแรมมีความสมัพนัธ์กับความผูกพนัของพนกังานต่อองค์การในเชิงบวก 

ด้านความเช่ือมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ อยู่ใน

ระดบัสงูที่สดุ รองลงมาคือ ความปรารถนาอยา่งแรงกล้าในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิก

ภายในองค์การ  ส่วนด้านความเต็มใจทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์  

ขององค์การอยูใ่นระดบัน้อยที่สดุ   

 โดยผลการทดสอบที่เก่ียวข้องกบัระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อองค์การ

และปัจจยัความรับผิดชอบต่อสงัคมตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียวของธุรกิจโรงแรม 
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ที่มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัของพนกังานต่อองค์การในประเด็นที่ส าคญั สามารถ

น ามาอภิปรายได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เมื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม

ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียวกบัความผกูพนัของพนกังานในธุรกิจโรงแรมรายด้าน

ในทกุตวัแปร พบวา่ความผกูพนัของพนกังานรายด้าน ทัง้ 3 ด้าน พนกังานมีความเห็น

ต่อด้านความเ ช่ือมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมมากที่สุด  

โดยทัง้พนกังานและพนกังานระดบับริหารมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อธิบายได้ว่า

การที่ธุรกิจโรงแรมมีความรับผิดชอบต่อสงัคมตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียว ท าให้

พนักงานทุกระดับเกิดความเช่ือมั่นในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ จึงมี  

ความภาคภูมิใจในการที่ได้ท างานในหน่วยงานและให้ความร่วมมือกับองค์กร 

ในทุกกิจกรรมที่พนักงานเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร สอดคล้องกับ

งานวิจัยของวรรณวิไล ศรีปัญญาวิชช์ (2552) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความผูกพัน 

ของพนกังานต่อองค์การ กรณีศึกษาธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษา

พบว่า 1) ระดบัความผูกพนัของพนกังานต่อองค์กรธนาคารทหารไทย จ ากัด ทัง้ใน

ภาพรวมและรายด้านทกุด้านอยู่ในระดบัมาก  โดยมากที่สดุคือ ด้านความรู้สกึยอมรับ

ในค่านิยมและเป้าหมาย  รองลงมาคือด้านความรู้สึกเต็มใจที่จะช่วยเหลือองค์กร  

ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  และด้านความรู้สกึปรารถนาที่จะคงอยู่เป็นสมาชิก

ขององค์กร   และสอดคล้องกับงานวิจัยของวีรวตัร ทองต าลึง (2552) ที่ศึกษาเร่ือง 

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ชัวร์เท็กซ์ จ ากัด ผลการศึกษาปัจจัยที่มี

ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังานบริษัท ชวัร์เท็กซ์จ ากดั พบวา่ เพศ 

อายุ ต าแหน่งงานในปัจจุบนั ระดบัการศึกษา สถานภาพ อตัราเงินเดือน ระยะเวลา  

ในการท างาน มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานบริษัท ชวัร์เท็กซ์ 

จ ากัด ในด้านความเช่ือมัน่อย่างสงูในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  
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สว่นในเร่ืองอื่นๆไม่มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานบริษัทชวัร์

เท็กซ์ จ ากดั  

2. เมื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม
ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียวรายด้านกบัความผกูพนัของพนกังานในธุรกิจโรงแรม
รายด้านในทกุตวัแปรพบวา่จาก 18 ตวัแปร ความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้านนโยบายและ
การสื่อสาร และตวัแปรด้านคณะกรรมการซึ่งเป็นตวัแปรในล าดบัต้นๆตามมาตรฐาน
โรงแรมใบไม้เขียว ที่มีค่าความสัมพันธ์กับความผูกพันด้านความเช่ือมั่นอย่างสูง  
ในการยอมรับเปา้หมายและคา่นิยมขององค์การมากที่สดุ รองลงมาคือความปรารถนา
อยา่งแรงกล้าในการคงไว้ซึง่การเป็นสมาชิกภายในองค์การ  สว่นด้านความเต็มใจทุม่เท
ความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ การที่ตวัแปร
ความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านนโยบายและการสื่อสารและตวัแปรด้านคณะกรรมการ  
มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัของพนกังานทัง้ 3 ด้าน สามารถอธิบายได้วา่การที่ธุรกิจ
โรงแรมให้ความส าคญัต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยการตระหนกั
ถึงความส าคญัของความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยมีการจดัท านโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ในการด าเนินการด้านธุรกิจโรงแรมและได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการอนุรักษ์พลงังาน
และสร้างเสริมประสิทธิภาพการใช้พลงังานขึน้มา ท าให้พนักงานเกิดความเช่ือมั่น
เช่ือมัน่อยา่งสงูในการยอมรับเปา้หมายและคา่นิยมขององค์การ มีความปรารถนาอยา่ง
แรงกล้าในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกภายในองค์การ และมีความเต็มใจทุ่มเทความ
พยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ ในการที่ผู้บริหารมีสว่นร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยจัดโครงสร้างการบริหารงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคมรวมถึงมีการสื่อสารและการประสานงานในองค์กร เป็นการใช้นโยบาย 
เชิงรุก สอดคล้องกับงานวิจัยของสุดารัตน์ แผลวมจัฉะ (2553) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผล 
ตอ่การด าเนินงานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคม กรณีศึกษา 
กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มบริษัท มีการด าเนินงาน 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 
พ.ศ. 2552 ในทุกประเด็นหลกั ปัจจัยน าเข้าที่มีผลต่อการด าเนินงาน CSR ได้แก่  
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การสนับสนุนของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เงินทุนและงบประมาณ 
วิสยัทศัน์และวฒันธรรมองค์การ  วิธีการต้นแบบและกลยุทธ์ในการด าเนินงาน  CSR  
มาตรฐานการด าเนินงานตา่ง ๆ ส าหรับปัจจยัด้านกระบวนการท่ีมีผลตอ่การด าเนินงาน 
CSR ได้แก่ การจดัโครงสร้างการบริหารงาน CSR การสื่อสารและประสานงาน การจดักิจกรรม 
ที่ครอบคลมุงาน CSR  และสอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 
ผลที่ผู้ ถือหุ้ นได้รับจากการด าเนินงาน CSR ของกลุ่มบริษัทฯคือ การลดค่าใช้จ่าย 
ของบริษัท การเพิ่มความสามารถในการขายและการเพิ่มความแข็งแกร่งและการพฒันา
ธุรกิจอยา่งยัง่ยืน ส าหรับผลที่พนกังานได้รับคือ การเป็นสถานท่ีท างานท่ีดีและการสร้าง
ความภูมิใจให้กับพนักงาน โดยภาพรวมชุมชนซึ่งตัง้อยู่ติดกับกลุ่มบริษัทฯ ได้รับ
ผลกระทบทัง้เชิงบวกและเชิงลบในด้านสงัคมและเศรษฐกิจมากกว่าชุมชนที่อยู่ในรัศมี 
1 และ 5 กิโลเมตรตามล าดบั 

 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงำนวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม  

กับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะ

ทางการปฏิบตัิและการศกึษาค้นคว้าครัง้ตอ่ไปดงันี ้

 1. ข้อเสนอแนะทางการปฏิบตัิในการน าผลการวิจยัไปใช้  

จากผลการวิจัยครัง้นีพ้บว่า ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียวด้านนโยบายและการสื่อสาร และตัวแปรด้าน

คณะกรรมการ มีค่าความสัมพันธ์กับความผูกพันด้านความเ ช่ือมั่นอย่างสูง  

ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การมากที่สดุ ดงันัน้หน่วยงานด้านธุรกิจ

โรงแรมสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการสร้างความผูกพนัให้เกิด  

กบัพนกังานได้มากขึน้ โดยก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกบัมาตรฐานของโรงแรมใบไม้  

สีเขียวในทุกด้านและมีการสื่อสารโดยประกาศให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบ  

ถึงนโยบายดังกล่าว รวมถึงการให้พนักงานได้มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ 
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ในการด าเนินการตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ เพื่อให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ  

ในการได้เป็นผู้มีสว่นในการรับผิดชอบตอ่สงัคมร่วมกบัองค์กร 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

2.1 ในการศึกษาวิจัยครัง้นี  ้เป็นการศึกษาที่ใช้เพียงแบบสอบถาม 

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ตอ่ไปควรมีการสมัภาษณ์

เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมลูที่สะท้อนความเป็นจริงมากขึน้ 

2.2 ในการศึกษาวิจัยครัง้นี เ้ป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมกบัความผกูพนัของพนกังานในธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัภเูก็ต จึงควร

มีการขยายกลุม่ตวัอยา่งไปในเขตจงัหวดัใกล้เคียงเพื่อให้ได้ข้อมลูครอบคลมุและทัว่ถึง 

2.3 ในการศึกษาวิจัยครั ง้ต่อไปควรศึกษาตัวแปรอื่นๆที่คาดว่าจะมี

ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัตอ่องค์การ เช่น Happy Work Place เป็นต้น เพื่อจะได้น าปัจจยั

เหล่านัน้ไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับการท างาน อันจะเก่ียวข้องกับความผูกพัน  
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ควำมรู้ในเนือ้หำผนวกวธีิสอนและเทคโนโลยขีองครูวทิยำศำสตร์เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้
บูรณำกำรบริบทชุมชนท้องถิ่นและปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 

In-service Science Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge 
integrating Local Context and Sufficiency Economy into Science Teaching  

 
ศิริวรรณ ฉตัรมณีรุ่งเจริญ1 

Siriwan Chatmaneerungcharoen 
บทคดัย่อ 

การให้ความส าคญักบัทกัษะในยคุศตวรรษที่ 21 เช่น ทกัษะการปรับตวั ทกัษะการสื่อสาร 
ทักษะด้านเทคโนโลยี และทักษะการแก้ปัญหา และจากบริบทของประเทศไทยที่น้อมรับ
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ใน
ประเทศไทยได้มีการบูรณาการประเด็นทัง้สองลงในหลกัสูตรสถานศึกษา แต่ปัจจัย  
ที่ส าคญัและมีอิทธิพลตอ่ความส าเร็จการเปา้หมายนีไ้ด้คือ ครูวิทยาศาสตร์ การพฒันา
ครูวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ในเนือ้หาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี (Technological 
Pedagogical Content Knowledge, TPACK) ที่เหมาะสมจึงถือว่าเป็นปัจจยัที่ส าคญั
และมีอิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบัติการสอนของครูวิทยาศาสตร์ การศึกษาครัง้นี ้
มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาความรู้ในเนือ้หาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีของครูวิทยาศาสตร์ 
40 ทา่นที่เป็นครูพี่เลีย้งโดยโครงการพฒันาวิชาชีพครู (Co-TPACK) ที่บรูณาการการหนนุน า
อยา่งตอ่เนื่อง (Coaching System) ที่โรงเรียนร่วมกบัรูปแบบการร่วมมือกนัในการสอน 
(Co-teaching Model) ระหว่างครูวิทยาศาสตร์นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
อาจารย์นิเทศโดยข้อมูลวิจัยนีป้ระกอบด้วยข้อมูลจากการสะท้อนการเรียนรู้ของครู  
การสงัเกตการเรียนการสอน การสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และใช้เหตกุารณ์จ าลอง 
แบบสอบถามปลายเปิด และข้อมูลจากการศึกษาเอกสารการสอนต่างๆ งานวิจัยนี ้
มีระเบียบวิธีวิจยัเป็นงานวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods) โดยใช้กรอบแนวคิด 
การตีความ (Interpretivist Framework) 

1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
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ผลการศึกษาพบว่าในช่วงเร่ิมต้นครูวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจเก่ียวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความหมาย ที่มา และองค์ประกอบ แตไ่มส่ามารถอธิบาย
หรือสะท้อนตอ่กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ของตนเองได้ รูปแบบการสอนของครูสว่นใหญ่
เน้นการบรรยายและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วม  
ในโครงการพัฒนาวิชาชีพ (Co-TPACK) นีพ้บว่าครูวิทยาศาสตร์สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อเนือ้หาวิทยาศาสตร์และวิธีการสอน โดยครูวิทยาศาสตร์มีการวางแผน 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งชดัเจน รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู 
(Co-TPACK) ซึ่งจะเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างครู 
นกัศึกษาและอาจารย์นิเทศที่มีบทบาทเป็นนักวิจัยและครูต่างโรงเรียนผ่านช่องทาง  
ที่หลากหลาย รวมถึงการใช้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ผ่านออนไลน์สามารถ
ส่งเสริมให้ครูวิทยาศาสตร์ออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการจัดการ
เรียนรู้ปัญหาเป็นรากฐานมีการใช้เหตุการณ์ สถานการณ์ สถานที่ในจังหวัดภูเก็ต 
เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ผลการพฒันาของครูวิทยาศาสตร์
ด้าน TPACK นัน้สง่ผลให้ครูวิทยาศาสตร์สามารถสอนวิทยาศาสตร์แบบบง่ชีถ้ึงปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ (Explicit Teaching) และการพัฒนาที่เ กิดขึน้กับครู
วิทยาศาสตร์กลุ่มนี ม้ีความยั่งยืนโดยเห็นได้จากแผนการจัดการเ รียนรู้และ  
การปฏิบตัิการสอนของครูวิทยาศาสตร์ 

 
ค ำส ำคัญ : ความรู้ในเนือ้หาผนวกวธีิสอนและเทคโนโลยี ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  การพฒันาวิชาชีพครู 
 
Abstract 

An emerging body of "21st century skills"--such as adaptability, 
complex communication skills, technology skills and the ability to solve non-
routine problems--are valuable across a wide range of jobs in the national 
economy. Including Thai context also focus on Philosophy of Sufficiency 
Economy. Thai science education has advocated infusing 21st century skills 
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and Philosophy of Sufficiency Economy into the school curriculum and several 
educational levels have launched such efforts. Therefore, developing science 
teachers to have proper knowledge is the most important factor to success of 
the goals.The purposes of this study were to develop 40 Cooperative Science 
teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) and to 
develop Professional Development Model integrated with Co-teaching Model 
and Coaching System (Co-TPACK). TPACK is essential to career development 
for teachers. Forty volunteer In-service teachers who were science 
cooperative teachers participated in this study for 2 year. Data sources 
throughout the research project consisted of teacher refection, classroom 
observations, Semi-structure interviews, Situation interview, questionnaires 
and document analysis. Interpretivist framework was used to analyze the data. 

 
Findings indicate that at the beginning the teachers understand only 

the meaning of Philosophy of Sufficiency Economy but they do not know how 
to integrate Philosophy of Sufficiency Economy into their science classrooms. 
Mostly, they prefer to use lecture based teaching and experimental teaching 
styles. When theCo-TPACKwas progressing, the teachers have blended their 
teaching styles and learning evaluation methods.  The Co-TPACK enhances 
the 40 cooperative science teachers, student teachers and university 
supervisor to exchange their knowledge and experience on teaching science. 
There are many channels that they used for communication including online 
Chanel. They have used more in Phuket context-integrated lessons, 
technology-integrated teaching and Learning that can explicit Philosophy of 
Sufficiency Economy. Their sustain development is shown on their lesson 
plans and teaching practices. 
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Keywords: Technological Pedagogical Content Knowledge, Philosophy of 
Sufficiency Economy, Professional Development 
 
ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 
(Statement and significance of the problem) 

จากพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) 
ในมาตราที่ 52-57 จะเห็นได้ว่า “ครู คณาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษา” เป็นกลุม่
บุคคลที่ ได้ รับความส าคัญที่จะเป็นปัจจัยผลักดันส าคัญปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผล  
ตอ่ความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษา เป็นที่ตระหนกักนัดีว่ากระบวนการจดัการเรียน
การสอนของครู เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน การที่ครูจะจัด  
การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดสมัฤทธ์ิผลต่อผู้ เรียนนัน้ครูจ าเป็นจะต้องมี
การปรับตัวและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ ครูควรมีความรู้
ความสามารถในการเสนอเนือ้หามากขึน้ เพื่อที่จะน าไปสู่การปฏิบัติให้มีศักยภาพ  
ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ (2542) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่2) พ.ศ. 2545  
ที่เน้นการให้ความส าคญัต่อการศึกษาเสมือนเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้บุคคลนัน้  
มีความพร้อมทัง้ด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ เป็นรากฐานที่ส าคญัของสงัคมและ
ประเทศชาตินัน้มีความจ าเป็นต้องพฒันาอยา่งเร่งดว่น   

การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ ที่เน้นผู้ เรียน
เป็นส าคัญโดยมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ 
(Constructivism) กลา่วคือ การจดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัธรรมชาติ
การเรียนรู้ ความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เน้นกระบวนการที่สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์โดยผ่าน
กระบวนการสบืเสาะ กิจกรรมการคิดและการปฏิบตัิ กระบวนการแก้ปัญหา การจดักิจกรรม 
ที่ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง กิจกรรมที่มีการปฏิสมัพันธ์กับผู้ อื่น ผู้ เรียน 
มีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และการวดัและประเมิน ผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
(สถาบนัการสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544) และการจดัการศึกษา
วิทยาศาสตร์ต้องมีความสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ดงันัน้ครูวิทยาศาสตร์
ในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีความรู้และกระบวนทัศน์ทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป 
แนวโน้มการจดัการศกึษาวิทยาศาสตร์จึงต้องมีการบรูณาการการเรียนในห้องเรียนและ
ชีวิตจริง  ซึ่งการจัดการศึกษาเช่นนัน้จะสามารถส่งผลให้การเรียนวิทยาศาสตร์นัน้ 
มีความหมายต่อผู้ เรียน แต่การจะประสบความส าเร็จดงัเป้าหมายที่ได้กล่าวมานัน้ครู
วิทยาศาสตร์ควรมีความรู้ที่สามารถจดัห้องเรียนเน้นการจดัการเรียนรู้สง่เสริมให้ผู้ เรียน
ได้ทกัษะส าหรับการด ารงชีวิตได้ในศตวรรษที่ 21 ได้ ซึ่งความรู้ดงักลา่วมีนกัการศึกษา
ได้น าเสนอไว้ในช่ือ ความรู้ในเนือ้หาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี (Technological Pedagogical 
Content Knowledge : TPACK) โดย Mishra และ Koehler (2006) ที่กลา่วว่าครู 
จะประสบความส า เ ร็จในการบูรณาเทคโนโลยี ในห้อง เ รียนได้ เมื่อมีความ รู้  
นีท้ี่เหมาะสม   

การจากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในระยะแรก
พบว่าครูวิทยาศาสตร์ที่ท าหน้าที่ เป็นครูพี่เลีย้งยังประสบปัญหาหลายด้าน เช่น  
ไม่สามารถปฏิบตัิการสอนได้จริงในห้องเรียนขาดทักษะการแก้ปัญหาในของผู้ เรียน 
ครูผู้สอนขาดทกัษะการจดัการเรียนการสอน  ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และครูวิทยาศาสตร์
มีความไม่แน่ใจในการตีความหมายหลกัสตูรเพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
ในบริบทของโรงเรียนที่แตกตา่งกนัซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของTobin และ McRobbie 
(1996) นอกจากนีปั้ญหาที่พบในสถาบนัผลิตครูคือครูส่วนใหญ่ยงัไม่ได้รับการพฒันา
เพิ่มพูนความรู้ที่สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน ประกอบกับปัจจุบันที่ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเ ร็ว  นอกจากนี ้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ระบุว่าให้รัฐบาลจัดตัง้แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ทุกรูปแบบบริบทชุมชนท้องถ่ินเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้เรียนรู้
แนวคิดวิทยาศาสตร์และตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรด้านต่างๆ ในท้องถ่ิน
ของตนเองน าไปสู่การด ารงชีวิตตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม  
ให้นกัเรียนมีความพอดีด้านจิตใจ เข้มแข็ง พึง่ตนเองได้ มีจิตส านึกที่ดี เอือ้อาทร ประณี
ประนอม ค านงึถึงผลประโยชน์สว่นรวมความพอดีด้านสงัคม มีการช่วยเหลือเกือ้กูลกนั 
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สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน รู้จกัผนึกก าลงั และที่ส าคญัมีกระบวนการเรียนรู้ที่เกิด
จากฐานรากที่มัน่คงและแข็งแรงความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด  รู้จัก 
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับความต้องการและควรพัฒนาเทคโนโลยี  
จากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเอง และสอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม  
ของเราเองความพอดีด้านเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ด ารงชีวิตอย่างพอสมควร 
พออยู่ พอกินตามอัตภาพ และฐานะของตนเอง ดงันัน้ความสามารถของครูวิทยาศาสตร์ 
ที่จัดการเรียนรู้โดยมีการใช้บริบทชุมชนท้องถ่ินเป็นแหล่งเรียนรู้นัน้จึงมีความส าคัญ  
ต่อการบรรลเุป้าหมายของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ที่ยั่งยืน แต่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในลักษณะเช่นนัน้จะเกิดขึน้ได้ขึน้อยู่กับ
ศักยภาพของครูวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ในเนือ้หาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี  
ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นกัเรียนมีทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st 
Century Skills : 3R*7C) โดยเน้นกระบวนการตัง้ค าถามกระตุ้นการคิดของนกัเรียน
และน าไปสูน่กัเรียนสามารถเป็นผู้ก าหนดปัญหาที่ตนเองสนใจที่จะค้นคว้าหาค าตอบ
ต่อไปได้ แนวทางในการจัดการเรียนการสอนนัน้เน้นปัญหาเป็นรากฐาน (Problem-
based Teaching and Learning) และมีการบรูณาการชุมชนท้องถ่ินที่ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม (Science Technology Society and 
Environment, STSE) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสงัคม ตามแนวทางปฏิรูปการศกึษาที่เน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง (นฤมล, 2542)  

การจดัการเรียนการสอนเพื่อสง่เสริมให้นกัเรียนมีทกัษะในศตวรรษที่ 21 นัน้
ยงัคงเป็นสิง่ยากและท้าทายส าหรับครูระดบัประถมศกึษาในจงัหวดัภเูก็ตเป็นอยา่งมาก 
ครูระดับประถมศึกษาส่วนมากไม่เข้าใจวิธีการสอน ถึงแม้ว่าครูท่านเหล่านีไ้ด้ผ่าน  
การอบรมมาหลากหลายครัง้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมหรือโครงการการพัฒนา
วิชาชีพครูที่ครูเหล่านีไ้ด้รับนัน้ไม่ใช้ตอบสนองต่อสิ่งที่ครูเหล่านัน้ต้องการ รูปแบบ  
การร่วมมือกันในการสอนระหว่างครูวิทยาศาสตร์ (Co-Teaching Model) ที่เป็นแนวทาง 
เลือกใหม่ส าหรับการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของครูแต่ละท่าน (Fattig and 
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Taylor, 2008) และระบบหนุนน าอย่างต่อเนื่อง (Coaching System) ที่เป็นระบบ 
ที่สร้างและสง่เสริมให้ครูสามารถพฒันาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง จึงถกูน ามาประยกุต์ใช้
ร่วมกับการพฒันา TPACK ของครูวิทยาศาสตร์ที่ท าหน้าที่เป็นครูพี่เลีย้ง ผู้ วิจยัจึงได้
พฒันาโครงการวิจยันีเ้พื่อสง่เสริมความรู้ในเนือ้หาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีของครู
วิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทเป็นครูพี่เลีย้งโดยใช้รูปแบบการพัฒนาครู  (Co-TPACK 
Model) ที่เน้นความร่วมมือและสร้างเครือขา่ยเชิงพืน้ท่ีในเขตจงัหวดัภเูก็ตเพื่อสนบัสนนุ
การพัฒนาการเรียนรู้ของครูระดับประถมศึกษาโดยงานวิจัยนีย้ังเน้นการส่งเสริม 
ให้ โรงเ รียนเป็นศูนย์กลางของการลงปฏิบัติการสอนของครู  (School-based 
Practicum) ครูวิทยาศาสตร์มีการพฒันาความรู้ในเนือ้หาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี
และสร้างเครือข่ายหรือชุมชนนักปฏิบัติระหว่างสถานศึกษาและสถานบันผลิตครู
วิทยาศาสตร์(Professional Learning Community)  

ค ำถำมกำรวิจัย (Research Questions) 
1. การศึกษาความรู้ในเนือ้หาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีของครูวิทยาศาสตร์  

 มีค าถามวิจยัดงันี ้
1.1 ครูวิทยาศาสตร์มีความรู้ในเนือ้หาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีในแต่ละด้าน 

ได้แก่ ความรู้เนือ้หา หลกัสตูร ผู้ เรียนและการเรียนรู้ วิธีการสอน การวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ บริบทของโรงเรียนและเทคโนโลยีก่อนเข้าร่วมในรูปแบบการพฒันาครู (Co-
TPACK Model) อยา่งไร 

1.2 ครูวิทยาศาสตร์มีการพฒันาความรู้ในเนือ้หาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี 
ในแตล่ะด้านอยา่งไรเมื่อเข้าร่วมในรูปแบบการพฒันาครู (Co-TPACK Model) 
ขอบเขตกำรศึกษำ (Scope of Study) 

1. กลุม่ที่ศกึษา (Research Participants) 
กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยนี ้ เป็นครูระดับประถมศึกษาทัง้หมดในเขตพืน้ที่

การศกึษาจงัหวดัภเูก็ต ตามเกณฑ์การเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ 1. เป็น
โรงเรียนในเขตพืน้ที่การศึกษาจังหวดัภูเก็ต 2. มีจ านวนครูวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 2 
ท่านต่อโรงเรียนที่มีความต้องการและสมัครใจเข้าร่วมในการพฒันาวิชาชีพ 3. ผู้บริหาร
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สถานศึกษามีความสมคัรใจ 4. เป็นโรงเรียนที่มีนกัศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไปฝึก
ปฏิบัติการสอน จากเกณฑ์ดังกล่าวได้กลุ่มที่ศึกษาเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา
จ านวน 40 โรงเรียน  

2. ระยะเวลา (Research Period) 
โครงการวิจยันีด้ าเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556-พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2557 
3. สถานท่ีด าเนินการวิจยั (Research Location) 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัภเูก็ตและโรงเรียนในเครือขา่ย 
นิยำมศัพท์ (Definitions) 

1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ( Philosophy of Sufficiency Economy) 
 จากแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่ให้ประชาชนด าเนิน
ตามวิถีแห่งการด ารงชีพที่สมบูรณ์ ศานติสขุ โดยมีธรรมะเป็นเคร่ืองก ากับ และใจตน
เป็นที่ส าคญั ซึ่งก็คือ วิถีชีวิตไทย ที่ยึดเส้นทางสายกลางของความพอดี ในหลกัของ  
การพึ่งพาตนเอง 5 ประการ คือความพอดีด้านจิตใจความพอดีด้านสงัคม ความพอดี
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพอดีด้านเทคโนโลยี และความพอดี  
ด้านเศรษฐกิจ  

2. ความรู้ในเนือ้หาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี (Technological Pedagogical 
Content Knowledge : TPACK) 
 หมายถึง ความรู้ของครูในด้านก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอน หลกัสูตร 
ผู้ เรียนและการเรียนรู้ วิธีการสอนการวดัและประเมินการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยี
รวมถึงการบูรณการความรู้เหล่านีสู้่การปฏิบัติในชัน้เรียนโดยพัฒนาจากแนวคิด  
ของShulman (1986) Magnusson (1999)และ Mishraและ Koehler(2006) 

3. รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู (Professional Development Program) 
 เป็นรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูที่ โดยสร้างและพัฒนาจากแนวคิดระบบ
หนุนน าอย่างต่อเนื่อง (Teacher Coaching)และรูปแบบการร่วมมือกันในการสอน  
(Co-teaching Model)โดยเน้นกระบวนการพัฒนาและการปฏิบัติจริงที่ เ กิดขึน้ 
ที่โรงเรียน (School-based Practicum) ซึ่งระบบหนุนน าอย่างต่อเนื่องจะเกิดจาก 
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ความร่วมมือของ โรงเรียนและสถานศกึษา ผู้บริหาร ครู โดยมีการบรูณาการวิธีการสอน
แบบร่วมมือ (Co-teaching Model) เข้าร่วมกับการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ 
(Lesson Study) พฒันาสูร่ะบบหนนุน าอย่างต่อเนื่อง ประกอบของขัน้ตอน 3 ขัน้ตอน 
ได้แก่ การร่วมกันวางแผน (Co-Planning) การร่วมมือกนัสอน (Co-Teaching) และ 
การร่วมกนัประเมิน (Co-Evaluating) รวมทัง้ยงัสนบัสนนุให้ครูวิทยาศาสตร์ช่วยเหลือ
และให้ค าแนะน าซึ่งกันและกันในทีมของการสอนแบบร่วมมือ ซึ่งเป็นกลไกเบือ้งต้น  
ที่อาจน าไปสูก่ารรวมกลุม่ความรู้ (Community of Knowledge)  
กำรด ำเนินกำรวิจัย(Research Methodology) 
 กรอบแนวคิดของระเบียบวิธีวิจยัครัง้นี ้(Research Methodology) เป็นงานวิจัย 
เชิงวิธีผสมผสาน (Mixed Methods) ที่มีการบรูณาการกระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)เข้าร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และใช้กรอบแนวคิดจากการตีความ (Interpretivism) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลูซึ่งมีวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมลูจากหลากหลายวิธี (Research Method) เช่น การส ารวจโดยแบบส ารวจ 
การสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การสมัภาษณ์โดยใช้เหตุการณ์จ าลอง การสงัเกตการณ์
จดัการเรียนรู้ การเขียนสะท้อนความคิด และข้อมลูจากเอกสารการประชมุกลุม่ยอ่ย 
 1. กำรด ำเนินกำรวิจัยในโครงกำรพัฒนำวิชำชีพครูโดยรูปแบบพัฒนำครู  
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพโดยรูปแบบการร่วมมือกนัในการสอนและระบบการหนนุน า
อย่างต่อเนื่อง (Co-TPACK) ถูกสร้างและพัฒนาตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนตามบริบทของการปฎิบตัิจริงเพื่อเอือ้ต่อการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ โดย
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคญัอยู ่3 ขัน้ตอน คือ  

ขัน้ตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมของนกัศกึษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
(Student Teachers’ Preparation Cycle) ในรายวิชาการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และทักษะส าหรับครูวิทยาศาสตร์ที่นักศึกษาได้เรียนในระดับชัน้ปีที่ 4 ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนด้วยการสอนโดยใช้ปัญหา  
เป็นรากฐาน (Problem Based Learning : PBL) และบ่งชีถ้ึงค าสอนของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ครอบคลุมในเร่ือง ความพอประมาณ การมีเหตุผล และการ  
มีภูมิคุ้ มกันที่ดี โดยนักศึกษาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และลงมือปฎิบัติสอน 
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(Microteaching) โดยมีอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์ประจ ารายวิชาท าหน้าที่หนุนน า
แบบสะท้อนคิด นอกจากนีห้ลงัการปฎิบตัิการสอนนกัศกึษาสะท้อนการปฎิบตัิการสอน
ของตนเอง  

ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างครูพี่เลีย้ง (Cooperative Teachers Cycle) หลกัอยู ่
ขึน้มาซึ่งประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนคือ Co-TPACK 1-5 (Exploration, Preparation, Co-
planning, Co-teaching, Self Reflection) โดยได้พฒันาจากแนวคิดของ 6 E 1R คือ 
Explore, Exchange, Extend, Enrich, Enlarge, Excellent, Reflection) ซึ่งในขัน้ 
ของการเตรียมความพร้อมครูพี่เลีย้งวิทยาศาสตร์นัน้ (Preparation) ทีมวิจยัได้บรูณาการ
กลวิธี 5C คือ Content, Concept, Crystal, Core, Conclusion เพื่อสง่เสริมให้ครู
วิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการมีการเรียนรู้และพฒันา TPACK เพื่อการจดัการเรียนรู้
บรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบทบาทของนกัวิจยัท าหน้าที่เก็บข้อมูล
ขณะที่มีการ 

ขัน้ตอนที่ 3 การท างานร่วมกนัสามเส้า (Collaboration Cycle) ระหว่างครูพี่เลีย้ง 

นกัศึกษา และอาจารย์นิเทศผ่านรูปแบบการร่วมมือกันในการสอน (Co-teaching Model) 

และระบบหนนุน าอยา่งตอ่เนื่อง (Coaching System) โดยการท างานระหว่างครูพี่เลีย้ง

และนกัศึกษาจะเร่ิมจากการร่วมมือกันในการสอนแบบ Lead and Support และ

ปรับเปลี่ยนเป็น Station Teaching จนสดุท้ายเป็น Team Teaching โดยมีอาจารย์

นิเทศท าหน้าที่ช่วยเหลอื สะท้อนคิด เติมเต็ม (Reflective Facilitator) 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล (Research Instruments) 

โดยเคร่ืองมือทัง้หมดที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นีไ้ด้รับการตรวจสอบความตรง
ตามเนือ้หาและภาษาที่ใช้จากนกัวิทยาศาสตร์ศกึษาจ านวน 3 ท่าน จากนัน้คณะผู้วิจยั
ได้น าไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ศึกษาที่มีลักษณะเดียวกันกับกลุ่มที่ศึกษาจริง แล้ว  
น าเคร่ืองมือมาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่น าไปใช้จริงตอ่ไป 

1. แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และความรู้ที่
ต้องการพฒันาของครูวิทยาศาสตร์ในปัจจบุนัก่อนเข้าร่วมโครงการพฒันาวิชาชีพ 
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2. แบบส ารวจความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ของครูพี่เลีย้ง 
3. แบบวิเคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ 
4. แบบบนัทกึการสงัเกตการณ์ปฏิบตัิการสอน 
5. แบบสมัภาษณ์การพฒันาความรู้ในเนือ้หาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี

ระหวา่งการเข้าร่วมโครงการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 
6. แบบสมัภาษณ์โดยใช้เหตกุารณ์จ าลองเก่ียวกบัความรู้ในเนือ้หาผนวก

วิธีสอนและการปฏิบตัิการสอนของครูวิทยาศาสตร์ 
7. แบบการสะท้อนความคิดและการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์  

 3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Research Data 
Collection and Analysis) 

การเก็บรวบรวมข้อมลูด าเนินการ 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ช่วงเดือนมิถนุายน 2554 - 
ตลุาคม 2555 และระยะที่ 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556-พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุม่ที่ศึกษาเป็นครูวิทยาศาสตร์ 
ที่ท าหน้าที่เป็นครูพี่เลีย้งมีความเต็มใจและต้องการเข้าร่วมในโครงการพฒันาวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์ ภายหลงัการเก็บรวบรวมข้อมลูคณะผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา 
(ContentAnalysis) และการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) โดยผู้วิจยัได้อ่าน
ค าตอบอย่างละเอียดและเปรียบเทียบเพื่อจัดกลุ่มของข้อมูลโดยใช้กรอบแนวคิด  
จากการตีความ  สร้างข้อสรุปอย่างเป็นระบบจากข้อมูลรูปธรรมหรือความเป็นจริง
โดยตรงจากข้อมลูวิจยั  ผู้ วิจยัได้น าค าตอบของครูวิทยาศาสตร์ที่จ าแนกองค์ประกอบ
นัน้มารับการตรวจความถกูต้องอีกครัง้โดยผู้ เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาจ านวน  
3 ท่าน โดยผู้ วิจยัสร้างแบบลงความคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ค าตอบของครูของผู้ วิจัย 
วา่เห็นด้วยหรือไมก่บัการตีความของผู้วิจยัพร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ หากมีประเด็นหรือ
การแบ่งกลุ่มค าตอบใดที่ผู้ เช่ียวชาญไม่เห็นด้วยกับการตีความของผู้ วิจัย ผู้ วิจัยและ
ผู้ เ ช่ียวชาญได้ประชุมเพื่อหาข้อสรุปในประเด็นนัน้หรือการแบ่งกลุ่มค าตอบให้
สอดคล้อง 
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ผลวิจัย (Research Results) 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มที่ศึกษำ 
 จากการสมัภาษณ์ครูวิทยาศาสตร์ที่ท าหน้าที่เป็นครูพี่เลีย้งให้กับนกัศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไปจ านวน 98 ท่าน พบว่ามีครูวิทยาศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วม 
ในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูจ านวน 65 ท่านนักวิจัยได้ท าการคัดเลือกเหลือเพียง  
40 ท่าน ซึ่งในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาท าหน้าที่ เป็นครูพี่ เลี่ยงให้กับสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป กลุม่ที่ศกึษาพบวา่เป็นเพศหญิงจ านวน 34 คน และเพศชายจ านวน 
6 คน โดยมีอายรุะหว่าง 25-56 ปี ครูวิทยาศาสตร์จ านวน 35 คนสงักัดส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) และจ านวน 5 ท่านสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน โดยครูวิทยาศาสตร์ทัง้ 40 ท่าน เป็นครูพี่เลีย้ง
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไปในปีการศึกษา 2555 
2556 และปีการศกึษา 2557 โดยมีรายละเอียดดงัตารางที่ 4.1  
 
ตำรำงที่ 1 แสดงข้อมลูทัว่ไปของครูวิทยาศาสตร์ที่ท าหน้าที่เป็นครูพี่เลีย้ง 
 

ระดบัชัน้ 
เพศ ประสบการณ์

การสอน
วิทยาศาสตร์ 

ประสบการณ์
การเป็นครูพี่

เลีย้ง 

โรงเรียน 

หญิง ชาย รัฐบาล เอกชน 

ประถมศึกษำ 34 6 ≤ 5ปี (15คน) ≤ 5ปี (30 
คน) 

35 5 

6-10 ปี 
(20คน) 

6-10 ปี (10 
คน) 

≥ 11 ปี (5 
คน) 

≥ 11 ปี(0 
คน) 

 ครูวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมในโครงการนีม้ีประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์
โดยตรงและท าหน้าที่เป็นครูพี่เลีย้งมาก่อน โดยครูวิทยาศาสตร์ทัง้ 40 ท่านอาสาสมคัร
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และสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตัิการ การประชุมกลุ่มย่อย 
หรือการวางแผนการจดัการเรียนรู้นอกเวลาราชการได้ ในช่วงเร่ิมแรกของการเข้าร่วม  
ในโครงการ ครูแต่ละท่านตอบแบบส ารวจสภาพการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ของตนเอง และผู้วิจยัท าการสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) และ
สงัเกตการสอน (Classroom Observation) เพื่อสะท้อนถึงความรู้ในเนือ้หาผนวกวิธี
สอนและเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPACK) 
และการปฏิบตัิการสอน (Teacher Practice) ของครูวิทยาศาสตร์เหลา่นี ้
 2. กำรพัฒนำควำมรู้ในเนือ้หำผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความรู้ในเนือ้หาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีของครูวิทยาศาสตร์ที่ครูได้มี 
การพฒันานัน้ ได้ถกูน าเสนอในความรู้แตล่ะด้าน ได้แก่ ความรู้เนือ้หา หลกัสตูร ผู้ เรียน
และการเรียนรู้ วิธีการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยี
ส าหรับการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแสดงถึง  
การพฒันาด้าน TPACK และการปฏิบตัิการสอนในห้องเรียนของครูที่เข้าร่วมโครงการ 
โดยการปฏิบตัิการสอนของครูมีการบ่งชีถ้ึงค าสอนของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อยา่งเดน่ชดั (Explicit Teaching)  

2.1 กำรพัฒนำควำมรู้ในเนือ้หำผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีของครู
วิทยำศำสตร์เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการใช้แบบสอบถามและการสมัภาษณ์เก่ียวกบัความเข้าใจและ
การปฏิบัติการสอนของครูวิทยาศาสตร์ จากการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถาม  
การสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และสงัเกตการปฏิบัติการสอนในด้านการก าหนด
เป้าหมายของการสอนวิทยาศาสตร์ วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกบัลกัษณะ
เนือ้หาทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้ เรียน หลกัสตูร และวิธีการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยการน าเสนอเป็นภาพรวมของการพฒันาความรู้ในเนือ้หา
ผนวกวิธีสอนของครูวิทยาศาสตร์ ดงัตารางที่ 2 
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ตำรำงที่ 2 ตารางแสดงคา่เฉลีย่ระดบัการปฏิบตัิของครูในแตล่ะด้านของความรู้ในเนือ้หาผนวกวิธี
สอนและเทคโนโลยีของครูในกลุม่วิจยั ก่อนระหวา่ง และหลงัเข้าร่วมโครงการ Co-TPACK 

 

ประเด็นพิจำรณำ 

ค่ำเฉลี่ยของระดับกำรปฏิบัติ(คะแนน
เต็ม 5 คะแนน) 

ประเมิน
ระดับ 

ก่อนเข้ำ
ร่วม Co-
TPACK 

ระหว่ำง
เข้ำร่วม
Co-TPACK 

หลังเข้ำ
ร่วม Co-
TPACK 

1. ด้ำนจุดประสงค์/เป้ำหมำยกำรสอน  
1.1 สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 1.8 3.0 4.0 พฒันา 
1.2 เน้นที่พฤติกรรมระดบัสูงของผู้ เรียน
หรือทกัษะการคิดขัน้สงู 

2.0 3.0 4.5 พฒันา 

1.3 ระบคุรบทัง้ 3 ด้าน คือพทุธิพิสยั 
ทกัษะพิสยั และจิตพิสยั 

2.8 3.5 4.8 พฒันา 

2. ด้ำนเนือ้หำ  
2.1 สอดคล้องกบัจดุประสงค์ 2.5 3.0 4.7 พฒันา 
2.2 มีการเขียนในรูปแนวคิดที่นักเรียน
ต้องเรียนรู้ 

1.8 2.0 3.0 พฒันา 

2.3 จดัล าดบัเนือ้หาเหมาะสมกบัผู้ เรียน 2.3 3.0 4.0 พฒันา 

2.4 มีการเชื่อมโยงกบัชีวิตประจ าวนั
ชมุชนท้องถ่ิน 

1.0 2.4 3.2 พฒันา 

2.5 บง่ชีค้ าสอนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.2 4.2 4.8 พฒันา 

3. ด้ำนกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้   
ขัน้น า         

3.1 มีการตรวจสอบความรู้เดิมของผู้ เรียน 2.2 2.3 3.5 พฒันา 
3.2 มีกิจกรรมที่ดึงดูดและกระตุ้นความ
สนใจของผู้ เรียน 

2.2 2.5 3.3 พฒันา 

3.3 มีการน าเข้าสู่บทเรียนด้วยค าถาม
หรือปัญหาที่น่าสนใจ 

1.5 3.0 2.7 พฒันา 
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ตำรำงที่ 2 (ตอ่) 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

ค่ำเฉลี่ยของระดับกำรปฏิบัติ
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมิน
ระดับ 

ก่อนเข้ำ
ร่วม Co-
TPACK 

ระหว่ำง
เข้ำร่วม
Co-TPACK 

หลังเข้ำ
ร่วม Co-
TPACK 

ขัน้สอน        
3.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เน้น
กระบวนการท างานเป็นทมึ 

2.2 3.7 4.8 พฒันา 

3.5 ครูมีการถามค าถามที่กระตุ้นการคดิของ
นกัเรียน 

2.4 3.4 4.5 พฒันา 

3.6 ค าถามของครูมีแนวทางการตอบ 1.2 4.0 4.0 พฒันา 
3.7 กิจกรรมการสอนส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์
ระหวา่งผู้ เรียนและครูและระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนั 

3.0 3.5 4.2 พฒันา 

3.8 มีกิจกรรมที่หลากหลายตอบสนองตอ่ความ
แตกตา่งของผู้ เรียน 

2.1 3.0 3.8 พฒันา 

3.9 บทบาทของครูเป็นเพียงผู้ เสนอแนะมากกว่า
ผู้บรรยาย 

1.9 2 2.7 พฒันา 

3.10 เน้นกิจกรรมที่เน้นทักษะการอ่านออก เขียน
ได้ และคิดเป็น 

2.4 3.5 3.7 พฒันา 

3.11 มีค าถามที่กระตุ้นทกัษะการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ หรือคิดสร้างสรรค์ 

2.1 3.5 4.1 พฒันา 

3.12 เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีการปฏิบตัิจริง 2.6 4.5 4.7 พฒันา 
3.13 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมในการ
จดัการเรียนการสอน เชน่ เป็นสื่อแหลง่เรียนรู้ หรือ
ผลงานของนกัเรียน 

1.7 2.3 4.0 พฒันา 

 
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 

 

122 

ตำรำงที่ 2 (ตอ่) 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

ค่ำเฉลี่ยของระดับกำรปฏิบัติ
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมิน
ระดับ 

ก่อนเข้ำ
ร่วม Co-
TPACK 

ระหว่ำง
เข้ำร่วม
Co-TPACK 

หลังเข้ำ
ร่วม Co-
TPACK 

ขัน้สรุป         
3.14 เน้นการจดักิจกรรมให้นักเรียนสรุปความรู้
ด้วยตนเอง 

1.5 2.8 3.3 พฒันา 

3.15 ส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนมีทักษะการ
สื่อสารเชน่ การน าเสนอ การอภิปรายในกลุม่ 

1.7 2.3 4.2 พฒันา 

3.16 เตรียมค าถามหรือวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ชดัเจน 

2.4 3.7 4.3 พฒันา 

3.17 มีการประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียนตาม
สภาพจริง 

2.0 2.8 4.5 พฒันา 

4. ด้ำนส่ือและอุปกรณ์   

4.1 มีการเตรียมสื่อที่หลากหลาย 1.7 3.0 3.5 พฒันา 
4.2 ใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกบั
จดุประสงค์เนือ้หา และกิจกรรม 

2 3.5 4.2 พฒันา 

4.3 มีการใช้เทคโนโลยีร่วมในการจดัการเรียนรู้ 1.2 4.0 4.5 พฒันา 
5. ด้ำนกำรวัดและประเมินผล   
5.1 มีการวดัประเมินผลการเรียนรู้ก่อนระหวา่ง
และหลงัการสอน 

1.2 3.6 4.8 พฒันา 

5.2 มีวิธีการวดัและประเมินที่หลากหลาย 2 2.8 4.2 พฒันา 

5.3 วิธีการวดัและประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียน
เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์ /
เป้าหมายการสอน 

2.3 4.2 4.3 พฒันา 
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ตำรำงที่ 2 (ตอ่) 
 

ประเด็นพิจำรณำ 

ค่ำเฉลี่ยของระดับกำรปฏิบัติ
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ประเมิน
ระดับ 

ก่อนเข้ำ
ร่วม Co-
TPACK 

ระหว่ำง
เข้ำร่วม
Co-TPACK 

หลังเข้ำ
ร่วม Co-
TPACK 

5.4 มีวิธีการวดัและประเมินผลงานหรือชิน้งาน
ของนกัเรียน 

1.0 3.6 4.8 พฒันา 

5.5 มีการวัดและประเมินผลกระบวนการหา
ค าตอบของนักเ รียนเพื่อตอบค าถามหรือ
แก้ปัญหา 

1.3 2.3 4.0 พฒันา 

6. ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี     
6.1 เป็นแหลง่สืบค้นข้อมลูของครู 4.0 4.2 4.5 พฒันา 
6.2 เป็นแหลง่สืบค้นข้อมลูของนกัเรียน 2.5 3.7 4.9 พฒันา 
6.3 เป็นเคร่ืองมือชว่ยสอน 1.1 4.2 4.8 พฒันา 
6.4 เป็นเคร่ืองมือของนักเรียนในการสร้าง
ชิน้งาน 

0 3.5 4.7 พฒันา 

6.5 เป็นชอ่งทางการพดูคยุ แลกเปลี่ยนความรู้
ระหวา่งนกัเรียนและครู 

0 4.5 4.8 พฒันา 

6.7 เป็นชอ่งทางการพดูคยุ แลกเปลี่ยนความรู้
ระหวา่งนกัเรียน 

0 4.6 4.6 พฒันา 

7. กำรบ่งชีป้รัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง     
7.1 พอประมาณ  0 3.2 4.5 พฒันา 

7.2 ความมีเหตผุล 0 3.4 4.7 พฒันา 
7.3 การมีภมิูคุ้มกนัที่ดีในตน 0 2.9 4.2 พฒันา 
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 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ครูวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมช่วงเร่ิมต้นนัน้จะเห็นว่า 
สว่นใหญ่จะสอนเน้นเนือ้หา ไมม่ีเทคนิคการสอนที่เน้นให้นกัเรียนมีสว่นร่วม ไม่มีการแสวงหา
ความรู้เดิมของนกัเรียน การสอนในห้องเรียนไมเ่น้นให้นกัเรียนได้ Mind-on และ Hand-
on แต่เมื่อมีกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติสร้างองค์ความรู้พืน้ฐานร่วมกันในห้อง
ประชมุเพื่อวางแผนน าไปใช้จริงในห้องเรียนของครูวิทยาศาสตร์แต่ละท่านเมื่อเข้าร่วม
ใน Co-TPACK โดยขัน้การร่วมมือกนัในการสอนระหว่างครูวิทยาศาสตร์ที่เป็นพี่เลีย้ง 
และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนัน้สามารถช่วยเหลือแนะน าการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับทัง้สองฝ่ายเป็นอย่างดี โดยอาจารย์  
พี่เลีย้งมีบทบาทหนนุน าช่วยเหลอื สะท้อนบนพืน้ฐานปัญหาที่ครูวิทยาศาสตร์สว่นใหญ่
พบเจอก็คือการเลอืกกิจกรรมการเรียนการสอน ที่น าเสนอเนือ้หาวิทยาศาสตร์ให้อยู่ใน
รูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายและไม่ทราบว่าจะน าเข้าสู่บนเรียนอย่างไรเพื่อให้ห้องเรียนเกิด
บรรยากาศของการเรียนได้  โดยเฉพาะการเลือกวิธีสอนที่ให้เหมาะสมต่อเนือ้หาที่สอน 
ผู้ วิจัยได้ช่วยเหลือโดยการแนะน าและยกตัวอย่างการใช้ค าถามถามให้นักเรียนคิด  
ให้นกัเรียนลงมือท ากิจกรรมขณะเรียนมีการจัด Microteaching ขึน้เพื่อสร้างความ
มัน่ใจให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ ซึง่จากการร่วมกนัท างานในระยะเวลา 2 ปีนัน้ ครูวิทยาศาสตร์มี
การพฒันาความเข้าใจและการปฏิบตัิการสอนที่ดี โดยเฉพาะด้านการใช้เทคโนโลยีเป็น
เคร่ืองมือช่วยสอน (1.1, 4.2, และ 4.8) และการสอนที่บ่งชีป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(ด้านพอประมาณ 0, 3.2, 4.5 ด้านความมีเหตผุล 0, 3.4, 4.7 และด้านการมีภมูิคุ้มกนัท่ีดี
ในตน 0, 2.9, 4.2) รูปแบบ Co-TPACK นัน้มีกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้ทัง้ครูวิทยาศาสตร์ 
นกัศกึษา และอาจารย์นิเทศก์ตามบริบทของโรงเรียนที่ต่างกนัจึงสามารถสง่เสริมให้ครู
วิทยาศาสตร์จัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา  
ในประเทศไทย และการเตรียมนักเรียนในประเทศไทยส าหรับศตวรรษที่  21 ได้  
โดยไมไ่ด้ละทิง้เร่ืองของการตระหนกัถึงค าสอนจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ครูวิทยาศาสตร์ให้ความส าคัญต่อการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้มากขึน้  
เมื่อได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการสังเกตการสอนของห้องเรียนเพื่อนร่วมทีมโดยเน้น  
การสอนที่จดัว่ามีประสิทธิภาพ ครูวิทยาศาสตร์ท าหน้าที่มากกว่าการเป็นผู้ที่ท าหน้าที่
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สอน (Instructor) ครูวิทยาศาสตร์พฒันาการมีลกัษณะของผู้ที่สามารถชีแ้นะการเรียนรู้ 
(Learning Coaching) และสามารถท าหน้าที่เป็นผู้น านกัเรียนท่องเที่ยวไปสูโ่ลกแห่ง 
การเรียนรู้ได้ (Learning Travel Agent) จากการเข้าสงัเกตการณ์ปฏิบตัิการสอนของครู
วิทยาศาสตร์ โดยผู้สงัเกตไมม่ีสว่นร่วมในห้องเรียน (Non-participant observer) พบวา่ 
ครูวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมในโครงการ Co-TPACKมีการขบัเคลื่อนมากขึน้จากเดิมใน 
การพฒันาการจดัการเรียนการสอนของตนเอง เน้นกระบวนการถามค าถามที่กระตุ้ น
นกัเรียนให้คิดมากขึน้ ค้นคว้าหากิจกรรมที่เน้นให้นกัเรียนเป็นผู้ปฏิบัติมากกว่าผู้ ฟัง  
บรรยากาศในห้องเรียนนัน้นักเรียนตื่นเต้นและต้องการร่วมท ากิจกรรมในการเรียน  
การสอนอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้ชัดในโรงเรียนระดับประถมศึกษาครูวิทยาศาสตร์  
มีความเข้าใจกับการเลือกวิธีการสอนเข้ากับเนือ้หามากขึน้ เน้นกระบวนการถาม
ค าถามนกัเรียนจากเหตุการณ์ สถานการณ์ปัจจุบนั ปัญหาที่เกิดขึน้ในสงัคม การใช้
เทคโนโลยีของครูวิทยาศาสตร์มี 4 แบบ คือ ใช้ในการสืบค้นข้อมูล เป็นสื่อการเรียน 
การสอน (VDO, Web Application, Android Application, Apple Application เป็นต้น ) เป็น
ชิน้งานที่นักเรียนต้องท ามาส่ง และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์  
การติดตามความก้าวหน้าของชิน้งานนกัเรียน (Facebook, Blog, Line, YouTube) 
นกัเรียนเร่ิมรู้จกัการท างานเป็นกลุม่อย่างแท้จริงมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ นกัเรียนมี
ความกล้าแสดงออกสามารถออกมาน าเสนอชิน้งานหรือผลงานของกลุม่หน้าชัน้เรียนได้ 
อยา่งมัน่ใจ นอกเหนือจากการท่ี Co-TPACKสง่เสริมให้ครูวิทยาศาสตร์พฒันา TPACK 
แล้วนัน้ยงัพบวา่ Co-TPACKยงัเป็นแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียนเข้าใจถึงวิธีการพฒันา
วิชาชีพในโรงเรียนของตนเองให้มีประสิทธิภาพรวมทัง้เป็นตัวอย่างของรูปแบบ  
การพฒันาครูวิทยาศาสตร์ที่บทบาทของศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลยันัน้เป็น  
ผู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียน 
การสอน เพราะกิจกรรมในโครงการ Co-TPACKนัน้สง่เสริมให้ครูวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร
สถานศกึษา ศกึษานิเทศก์ และอาจารย์ร่วมท ากิจกรรมไปด้วยกนับนเป้าหมายเดียวกนั
คือการพฒันานกัเรียน 
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ครูวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมช่วงเร่ิมต้นนัน้จะเห็นว่าสว่นใหญ่จะสอนเน้นเนือ้หา 
ไมม่ีเทคนิคการสอนท่ีเน้นให้นกัเรียนมีสว่นร่วม ไมม่ีการแสวงหาความรู้เดิมของนกัเรียน 
การสอนในห้องเรียนไม่เน้นให้นกัเรียนได้ Mind-on และ Hand-on แต่เมื่อมีกระบวน 
การประชุมเชิงปฏิบัติสร้างองค์ความรู้พืน้ฐานร่วมกันในห้องประชุมเพื่อวางแผน
น าไปใช้จริงในห้องเรียนของครูวิทยาศาสตร์แต่ละท่าน โดยมีผู้ ให้การหนุนน า 
อย่างต่อเนื่องของโรงเรียนให้ความช่วยเหลือแนะน าการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  
การเลอืกกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะครูวิทยาศาสตร์สว่นใหญ่มีปัญหาเก่ียวกบัการเลือก
กิจกรรมการเรียนการสอน และไม่ทราบว่าจะน าเข้าสู่บนเรียนอย่างไรเพื่อให้ห้องเรียน
เกิดบรรยากาศของการเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ โดยเฉพาะการเลือกวิธีสอนที่ 
ให้เหมาะสมตอ่เนือ้หาที่สอน 

โดยครูวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการได้ระบุประเด็นที่ต้องการให้ผู้ วิจัย
ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าในด้านการเตรียมการสอน มีดงันี ้ (1) การวางแผน การจัด 
การเรียนรู้ให้ครอบคลมุเนือ้หาที่สอน และส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดทกัษะแห่งการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (2) การเขียนแนวคิดหลกัที่สอดคล้องต่อจุดประสงค์การเรียนรู้ และ
จดุประสงค์การเรียนรู้ควรบง่บอกพฤติกรรม (3) การบรูณาการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน
และเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน (4) การวัดและประเมินผลที่ต้องเขียนให้ชัดเจน 
ถึงสิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัด การสร้างเคร่ืองมือในการวัดและเกณฑ์การประเมิน
ระยะเวลา 1 ปี ครูวิทยาศาสตร์มีการพฒันาการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ที่ชัดเจน
และปฏิบตัิการสอนได้จริงในห้องเรียนดงัการสะท้อนจากแบบส ารวจ 

“ผู้วิจยันัน้ได้ช่วยดิฉนัในการออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ การใช้เทคนิคการสอน 
การวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง และการใช้เทคโนโลยีที่มิใช่เพียงแค่
อปุกรณ์ แต่เป็นกระบวนการทีส่่งเสริมให้นกัเรียนสามารถออกแบบได้ กระบวนการ
ท า Lesson Study และ Microteaching สามารถส่งเสริมให้ดิฉนัมัน่ใจในการสอน 
และท าให้ห้องเรียนมีความสนกุ” (ครูวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษา) 
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2.1.1 กำรเตรียมกำรสอนและกำรก ำหนดจุดประสงค์กำรเรียนรู้
ส ำหรับนักเรียน 

ครูวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมในโครงการมีการพฒันาในเร่ืองการออกแบบและ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และเตรียมการสอนเป็นอย่างดี จากผู้ วิจัยได้ช่วยเหลือ 
ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการเตรียมการสอนในเร่ืองต่อไปนี ้การวางแผนการจดัการเรียนรู้
ให้ครอบคลุมเนือ้หาที่สอน และการเขียนแนวคิดหลักให้มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยที่จุดประสงค์การเรียนรู้จะบ่งบอกถึงพฤติกรรมที่นกัเรียน  
ควรจะถกูพฒันา 

“โครงการวิจัยนี้สามารถให้ค าแนะน าในการเรียนการสอนว่าท าอย่างไร 
ให้นกัเรียนคิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหาได้ ซ่ึงน าไปสู่การออกแบบและวางแผนการจดัการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ".(ครูวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษา) 

จากการสะท้อนสิง่ที่ครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนเชิงทะเลในอนทุินการเรียนรู้ที่ครู
วิทยาศาสตร์เขียนไว้นัน้มีความสอดคล้องต่อการสะท้อนของครูวิทยาศาสตร์  
จากโรงเรียนอื่นท่ีได้จากการประชมุสะท้อนการเรียนรู้ที่จดัขึน้ในเดือนพฤศจิกายน 

“ การท างานร่วมกนัระหว่างนกัศึกษา และอาจารย์นิเทศก์สามารถช่วยให้ครู
วิทยาศาสตร์มีความกระตือรือร้นในด้านการท าแผนการจัดการเรียนรู้ คือการจดัท า
แผนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้ คือ เทคนิคหรือวิธีการในการ
ท าให้นกัเรียนได้พฒันาทกัษะในการเรียนรู้.ด้านการจดัท าสือ่การเรียน คือ แนะวิธีการ
ท าสือ่ให้นกัเรียนได้เกิดการพฒันาทกัษะและวิธีการท าสื่อที่น่าสนใจซ่ึงเมื่อผู้วิจยัได้ลง
มาติดตามผล พบว่าผมเกิดความมัน่ใจมากข้ึนในการจดัการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
ผู้วิจยัมีผู้หนนุน าอย่างต่อเนือ่งที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์”(ครูวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศกึษา) 

“ด้านจดัท าแผนการเรียนรู้ การจดักิจกรรมที่เน้นการใช้ค าถาม การกระตุ้น
ความคิดของนกัเรียน การจดัท าช้ินงานหรือใบงานจากความคิดและความเข้าใจของ
ผู้เรียน การวดัความรู้จากช้ินงานและใบงานทีมี่ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์”(ครู
วิทยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษา) 

“Co-TPACKสามารถช่วยเหลือในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
นกัเรียนให้แสดงออกครูวิทยาศาสตร์เป็นผู้แนะน า และการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ PBL ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา โดยให้ค าแนะน าเพือ่ที่จะได้
รูปแบบทีส่มบูรณ์และครอบคลมุตามตวัชีว้ดั”(ครูวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษา) 
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“ทีมโรงเรียนท างานร่วมกับผู้วิจัยอย่างดีและเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน โดยผู้หนุนน าคอยให้ค าแนะน าในเร่ืองการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
โดยเฉพาะ Feedback จากการสงัเกตทุกครั้ง คือส่ิงส าคญัที่ดิฉันสามารถน ามา
แก้ไขเพ่ิมเติมและพฒันาต่อไปให้ดีย่ิงข้ึน ท าให้รู้ว่าตนเองขาดอะไร ต้องเพ่ิมอะไรจึง
จะสมบรูณ์ย่ิงข้ึน”(ครูวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษา) 

“ผู้วิจยั ได้ช่วยเหลือในเร่ือง ช่วยดูแผนการสอนช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาด
หายไป และบอกวิธีการเขียนแผนที่ครบถ้วน สมบรูณ์”(ครูวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศกึษา) 

การวางแผนการจดัการเรียนรู้โดยทีม Co-TPACK นัน้เน้นการสง่เสริมให้ 
ครูวิทยาศาสตร์และนกัศึกษาคิดย้อนกลบัในประเด็นที่ส าคญั ดงันี ้ให้ครูวิทยาศาสตร์  
คิดแบบเป็นนักประเมินผล หรือให้ใช้การประเมินผลเป็นตัวตัง้ ไม่ให้คิดแบบนัก
ออกแบบกิจกรรมเป็นหลกั แต่กิจกรรมและเนือ้หาวิทยาศาสตร์ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่
เป็นเปา้หมายส าหรับการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 

2.1.2 ควำมรู้ด้ำนเนือ้หำเฉพำะวิชำ 

 ถึงแม้ว่าในกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของครูวิทยาศาสตร์ใน
ระยะที่ 2 ของโครงการ Co-TPACK ทางนกัวิจยัไม่ได้มีการอบรมด้านเนือ้หาให้กบัครู
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน แต่พบว่า การที่มีการท างานร่วมกันระหว่างเพื่อนครู
วิทยาศาสตร์ในกลุ่มสาระเดียวกัน โรงเรียนเดียวกัน และระหว่างโรงเรียนนัน้ครู
วิทยาศาสตร์มีการเรียนรู้และพฒันาแนวคิดให้ถกูต้องมากขึน้  

“การสอนของผมจะสอนตามหนงัสือโดยไม่ได้ค านึงถึงประเด็น หรือปัญหา
ที่เกิดข้ึนในปัจจุบนั แต่เมื่อผมเห็นเพือ่นคนอื่นสอนโดยใช้ปัญหาน าเข้าสู่บทเรียน 
นกัเรียนของเขาได้เรียนรู้ทัง้เนือ้หาในหนงัสือ และเนือ้หาในชีวิตจริง ผมต้องขอบคุณ
เพื่อนผมที่จุดประกายให้ผมอยากสอนแบบเขา” (ครูวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศกึษา) 

ในการท างานร่วมกันระหว่างทีมหนุนน าระดับโรงเ รียนและระดับ
ส่วนกลางยังสามารถช่วยและพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ที่เป็น 
Misconception ได้เพราะในการลงสูส่ถานศกึษาทกุครัง้ผู้วิจยัจะมีผู้ เช่ียวชาญในแต่ละ
ศาสตร์ความรู้นัน้ ดังเหตุการณ์จากห้องเรียนของโรงเรียนหนึ่งในกลุ่มวิจัย ที่มี  
การจดัการเรียนการสอนในหวัข้อของสว่นประกอบของดอก  
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“ครูวิทยาศาสตร์ได้สอนนกัเรียนว่า ดอกทกุชนิดเกสรตวัผู้จะอยู่สูงกว่าเกสร
ตวัเมียเสมอเพือ่ให้เกิดการผสมพนัธ์ได้ง่าย”(ครูวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษา) 

จากเหตุการณ์ข้างต้นท าเมื่อครูวิทยาศาสตร์ท่านนีส้อนเสร็จ ทางผู้ วิจัย  
ได้พูดคุยแบบเป็นกันเองและลองให้ครูวิทยาศาสตร์สะท้อนคิดเก่ียวกับการสอน  
ของตนเอง รวมถึงการระบุแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่ตนเองได้สอนไป จากนัน้ผู้ เช่ียวชาญ
ทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในผู้ วิจัยได้ยกตวัอย่างดอกไม้สองชนิดและให้ครู
วิทยาศาสตร์ท่านนัน้ไปสัง เกตองค์ประกอบเอง จากนัน้ใ ห้อี เมลล์ไปบอกว่า
สว่นประกอบทัง้สองดอกนัน้แตกต่างหรือเหมือนกันหรือไม่ ซึ่งจากการได้แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างครูวิทยาศาสตร์กับผู้ เช่ียวชาญนัน้ ครูวิทยาศาสตร์  
เ กิดความรอบคอบมากขึ น้กับ เนื อ้หาที่ ใ ช้สอน เปลี่ ยนแนวคิดที่ ว่า เนื อ้หา 
ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเรียนนัน้ถูกต้องเสมอ กระบวนการวางแผน 
การจัดการเรียนรู้โดยมีการท างานกับทีมหนุนน าอย่างต่อเนื่องระดับสถานศึกษา
สง่เสริมให้ครูวิทยาศาสตร์มีการศึกษาเพิ่มเติมด้านเนือ้หาเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่เขียน 
ไว้ในหนังสือเรียนนัน้มีตรงไหนที่เป็นข้อมูลที่ยังไม่ปรับปรุง ท าให้ครูวิทยาศาสตร์มี  
ความรอบรู้ในศาสตร์นัน้มากขึน้เพราะมีการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 

2.1.3 ควำมรู้ด้ำนวิธีกำร รูปแบบ และเทคนิคกำรสอน 

 ก่อนเข้าร่วมโครงการพบว่า ครูวิทยาศาสตร์ร้อยละ 85 จากครู
วิทยาศาสตร์ทัง้หมดยึดติดกับการสอนโดยการเขียนบนกระดานหรือการใช้ 
PowerPoint ในการบรรยาย จากการสะท้อนความต้องการด้านการพฒันาการสอนของ
ครูวิทยาศาสตร์นัน้ ครูวิทยาศาสตร์ได้กล่าวถึงความต้องการการพัฒนาตนเองใน
ความรู้ด้านวิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการสอน ดงันัน้กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ของครูวิทยาศาสตร์ ทีมหนุนน าอย่างต่อเนื่องให้ความส าคัญกับการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการที่เน้นให้ครูวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมนัน้มีการปฏิบตัิจริงโดยฐานะเป็นนกัเรียน 
และเมื่อครูวิทยาศาสตร์เหล่านัน้ท างานร่วมกับทางทีมหนุนน าอย่างต่อเนื่องของ
โรงเรียนตนเอง พบว่ากระบวนการ Microteaching และการสงัเกตการสอนของเพื่อน
ครูวิทยาศาสตร์ สามารถท าให้ครูเห็นความแตกต่างระหว่างห้องเ รียนที่สอน  
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แบบบรรยายและห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ชัดเจน จากการสะท้อนการปฏิบัติ 
การสอนของตนเอง และการสมัภาษณ์ครูวิทยาศาสตร์ ดงัข้อความด้านลา่ง 

“การสะท้อนการปฏิบติัการสอนทัง้จากเพือ่น ผู้บริหาร และผู้วิจยัมีสามารถ
ส่งเสริมการพฒันาการสอนของครูวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์จากการท างานเป็นทีมในโรงเรียน การจดัการเรียนการสอนของ
ผมนัน้จะเน้น 3R เป็นพืน้ฐานก่อนและมีการต่อยอดให้นกัเรียนได้7C การจดัการ
เรียนการสอนของผม จะเน้นให้นกัเรียนให้นกัเรียนได้ปฏิบติัได้ กระบวนการ ผมมี
วิธีการวดัและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ระยะเวลา 2 ปีที่ผมเข้าร่วม ผม
คิดว่าผมพฒันา วิธีการสอน เทคนิควิธีการสอนที่ส่งเสริมเน้นให้นกัเรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองโดยมีเทคโนโลยีเป็นผู้ช่วยเหลือ”(ครูวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษา) 

 
“ดิฉนัเนน้การเข้าสู่บทเรียนโดยการหาประเด็น ปัญหา หรือเร่ืองราวที่น่าน

สนใจและเกีย่วข้องกบัหวัข้อวิทยาศาสตร์ทีส่อนมาให้นกัเรียนเกิดความสนใจและคิด
วิเคราะห์เพื่อหาค าตอบหรือหาแนวทางการแก้ปัญหานั้น Co-TPACKเน้นการ
ท างานร่วมมือระหว่างทีมโรงเรียนและผู้วิจยัที่เติมเต็มซ่ึงกนัและกนัจึงช่วยให้ดิฉัน
จดัการเรียนการสอนที่สนกุสนาน ทุกครั้งที่สอนนกัเรียนจะรอคอยดิฉนั ดิฉนัจะให้
ความส าคญักบัการพฒันานกัเรียนเร่ืองการอ่าน การเขียน คิดเลข คิดหาเหตุผล 
ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย จากเดิมที่ไม่เคยวางแผนการจดัการเรียนรู้ สอนตาม
ประสบการณ์นัน้ ปัจจุบนัเรามีการประชุม วางแผนการสอนเพือ่ให้เนือ้หามีความ
สอดคล้องและเกี่ยวโยงกนัคล้ายกบั Story รูปแบบการสอนของดิฉนันัน้ที่ผิดจาก
เดิมอย่างมาก”(ครูวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษา) 

โดยสรุปกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึน้เมื่อครูวิทยาศาสตร์ท างาน
ร่วมกับทีมหนนุน าอย่างต่อเนื่องในระดบัโรงเรียนและส่วนกลาง สามารถสรุปได้ดงันี ้  
1) การน าสู่บทเรียนโดยการตรวจสอบความรู้เดิมและทักษะของนักเรียนก่อนเร่ิม
บทเรียน 2) การตัง้ประเด็นอภิปรายก่อนท ากิจกรรมและการอภิปรายซกัถามหลงัจาก
การท ากิจกรรม โดยเน้นการใช้ค าถามกระตุ้ นนักเรียนในช่วงของการท ากิจกรรม  
3) ตวัอย่างกิจกรรมที่สง่เสริมทกัษะการด ารงชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 (4) การน าเสนอ
งานกลุม่ของนกัเรียน การอภิปรายในห้องเรียน เพื่อสรุปโดยการกระตุ้นจากค าถามของ
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ครูวิทยาศาสตร์ โดยเมื่อสมัภาษณ์ครูวิทยาศาสตร์หลงัจากการปฏิบัติการสอนครู
วิทยาศาสตร์สามารถที่จะสะท้อนการปฏิบตัิการของตนเองได้ 

“ด้านการจดัการเรียนการสอน ครูวิทยาศาสตร์จะต้องพฒันากิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยจะต้องเป็นกิจกรรมทีมี่ความหลากหลายและกระตุ้นความคิดของ
นกัเรียนรวมทัง้การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จะต้องสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 นกัเรียนต้องเรียนรู้มากกว่าการแก้สูตร และท่องจ า ครู
วิทยาศาสตร์ต้องเป็นผู้ตัง้ค าถามที่ดีดิฉันเรียนรู้ส่ิงเรานี้จากการเข้าร่วมโครงการนี ้
ระยะเวลา 8 เดือน ท าให้ดิฉันหนัมามองตนเองว่า เราถามค าถามนกัเรียนถูกต้อง
หรือยัง ดังนั้นทุกครั้ ง ที่ มีการวางแผนการสอนดิฉันจะปรึกษากับเพื่อนครู
วิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญจากผู้วิจยัในเร่ืองของการถามค าถามเป็นหลกั” (ครู
วิทยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษา) 

“การที่ผู้วิจัยเป็นผู้ให้ค าแนะน าอย่างเป็นกนัเอง ผู้อ านวยความสะดวกใน
การสะท้อนคิดต่อดิฉันในเร่ืองการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยเฉพาะการให้ 
Feedback จากการสังเกตทุกครั้ง คือ ส่ิงส าคัญที่ท าให้ดิฉันสามารถน ามา
พฒันาการสอนของตนเองต่อไปให้ดีย่ิงข้ึน  ท าให้รู้ว่าตนเองขาดอะไร ต้องเพ่ิมอะไร
จึงจะสมบรูณ์ย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการสอนที่เน้นให้นกัเรียนวิเคราะห์จากปัญหาที่ดิฉนั
น ามาเสนอในห้องเรียน ฉนัเห็นได้อย่างชดัเจนว่านกัเรียนให้ความสนใจอย่างมาก 
แต่ปัญหาเร่ืองเวลากบัเนือ้หาที่ต้องสอนให้ทนัเพือ่การสอบเป็นอปุสรรคอย่างมาก
ต่อการสร้างห้องเรียนแห่งการเรียนรู้นี”้(ครูวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษา) 

จากการพูดคุยกับครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่พบว่า เมื่อครูวิทยาศาสตร์เน้น
กิจกรรมที่ต้องให้นกัเรียนเป็นผู้อธิบายแล้วนัน้ ปัญหาที่พบเป็นสว่นใหญ่ คือ นกัเรียน 
ไม่ตอบหรือช่วยอธิบาย ครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ลองปรับรูปแบบการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นรากฐาน โดยครูวิทยาศาสตร์ร่วมมือกันกับทีมหนุนน าอย่างต่อเนื่อง  
ในโรงเรียน (School Coaching Model) ในการวางแผนกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ที่เน้น 
Problem-based Learning (PBL)เมื่อครูวิทยาศาสตร์ได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตัิการ ครูวิทยาศาสตร์สว่นใหญ่
ปรับเปลี่ยนความเข้าใจเร่ืองการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นรากฐานซึ่งมิใช่เป็น
วิธีการสอนที่เหมาะสมต่อการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์เพียง 
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อย่างเดียว แต่ทุกรายวิชาสามารถใช้วิธีการสอนนีไ้ด้เพื่อกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดทกัษะ  
การด ารงชีวิตแหง่ศตวรรษที่ 21  

“ผู้วิจัยนั้นได้เปลี่ยนบทบาทให้ผมมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคญั โดยครูวิทยาศาสตร์เป็นผู้คอยชีแ้นะ/ให้ค าปรึกษา ฝึกทกัษะการตัง้ค าถามให้
พฒันาทกัษะการคิด รวมทัง้การน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตการเตรียมการสอน
ของผมนัน้พยายามทีเ่นน้ค าถามกระตุ้นนกัเรียน การเรียนรู้จากการปฏิบติัซ่ึงทุกครั้ง
ที่ผู้วิจยัได้สะท้อนแผนการจัดการเรียนรู้ของผมทางอีเมลล์”(ครูวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศกึษา) 
  “ด้านเทคนิคในการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงทางมีวิจัยได้จดักิจกรรมการบรรยาย
และฝึกปฏิบติัการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่นการจดัการเรียนรู้ แบบ 
PBL การใช้ค าถาม การใช้สื่อและเทคโนโลยี เป็นต้น ส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลาย นกัเรียนมีความกระตือรือร้น และสนใจใน
การเรียน”(ครูวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษา) 

เร่ิมแรกครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เข้าใจว่าการสอนแบบ PBL คือการสอน
เนือ้หาไปบางส่วนก่อน หลงัจากจากนัน้ก็ทดลองให้นกัเรียนแก้ปัญหาเป็นกลุ่มย่อย  
ซึ่งเป็นการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem solving Learning: PBL) หรือผู้สอนว่าไป
ตามทฤษฎีเนือ้หาที่สอนแล้วก็ยกกรณีศึกษาขึน้มาให้นกัเรียนอภิปรายในประเด็นนัน้  
ครูวิทยาศาสตร์เรียนรู้สู่ความเข้าใจที่ว่า PBL นัน้ผู้ สอนต้องน าปัญหาหรือประเด็น 
ที่เก่ียวข้องกบัศาสตร์วิชาของผู้ เรียนโดยตรงใช้เป็นปัญหาหรือกรณีศึกษาเพื่อเป็นโจทย์
กระตุ้นให้ผู้ เรียนวางแผนการสืบค้น และด าเนินการค้นคว้าหาความรู้สร้างความเข้าใจ
ด้วยตนเอง โดยกระบวนการหาความรู้ด้วยตนเองนีท้ าให้นักเรียนเรียนเกิดทักษะ 
ในการแก้ไขปัญหา (Problem solving skill) ระหว่างการเรียนนัน้บทบาทผู้สอนจะเป็น
เพียงผู้แนะแนวทางการค้นหาค าตอบ รวมทัง้มีการวดัและประเมินนกัเรียนทัง้ในรูปแบบ
ข้อสอบวัดความรู้ ทักษะการคิด ผลงานของนักเรียน พฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
ของนักเรียน ครูวิทยาศาสตร์พัฒนาการมีลกัษณะของผู้ ที่สามารถชีแ้นะการเรียนรู้ 
(Learning Coaching) และสามารถท าหน้าที่เป็นผู้น านกัเรียนท่องเที่ยวไปสูโ่ลกแห่ง
การเรียนรู้ได้ (Learning Travel Agent) จากการสงัเกตการณ์การสอนของครูวิทยาศาสตร์ 
ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่าครูวิทยาศาสตร์มีการเลือกใช้วิธีการสอนที่มากกว่า PBL  
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โดยยังมีการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายแต่เป็นเพียงช่วงสัน้ๆ ควบคู่กับการสอน  
ในรูปแบบอื่น ๆ อาทิ เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบอภิปราย การจัดการเรียน 
การสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต การจัดการเรียนรู้แบบ
แสดงบทบาทสมมตุิ การจดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลอง การจดัการเรียนรู้โดยใช้
เกม การจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุม่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค Jigsawการแบ่งปันความรู้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้นัน้เกิดขึน้
ระหว่างครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเดียวกัน ระหว่างโรงเรียน และระหว่างโรงเรียน  
กบัมหาวิทยาลยั  

“ดิฉนัเลือกใช้สือ่ทีส่มัพนัธ์กบัเนือ้หาบทเรียน และจุดมุ่งหมายที่จะสอนโดย
สื่อนัน้ต้องเนื้อหาถูกต้อง ทนัสมยั น่าสนใจ และเป็นสื่อที่ส่งผลต่อการเรียนรู้มาก
ทีส่ดุ เป็นสือ่ทีเ่หมาะกบัวยั ระดบัชัน้ ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนสะดวกใน
การใช้ มีราคาไม่แพงเกินไป นกัเรียนต้องสามารถจบัต้องและมีปฏิสมัพนัธ์ได้ ดิฉนั
จึงใช้การสร้างโมเดลลูกโลก” (ครูวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษา) 

การปรับเปลี่ยนการใช้สื่อ E-learning ควบคู่กับการใช้ค าถามปลายเปิด 
ของครูวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึน้นัน้สามารถกระตุ้นให้นกัเรียนเรียนผ่าน E-learning อย่าง 
มีความหมาย 

“ก่อนหน้านั้นดิฉันจะให้นักเรียนเรียนรู้ผ่าน E-learning ในบทเรียน
วิทยาศาสตร์แต่ดิฉนัลืมนึกถึงการจุดประเด็นให้นกัเรียนต้องคิด วิเคราะห์ตามทุก
ครัง้ในการศึกษาจากบทเรียน E-learning ในบทเรียนเร่ืองของเล่น ของใช้ ดิฉนัถาม
นกัเรียนก่อนว่าเรามีวิธีการสร้างของเล่นที่เราชอบอย่างไร และของเล่นของนกัเรียน
สะท้อนเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อไหน เพราะเหตุใด เมื่อเรียนรู้จาก 
 E-learning เสร็จนกัเรียนแต่ละคนจะมาอภิปรายและสรุปเป็นค าตอบของห้อง”  
(ครูวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษา) 

ครูวิทยาศาสตร์ ที่เ ข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาช่องทางการสะท้อน 
ต่อชิน้งานของนกัเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ (Web Based Instruction) สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Slide) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และไฟล์ภาพเคลื่อนไหวและเสียง
ดิจิตอล (VDO File and Digital Sound) ถกูน ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ 
ในโครงการ CO-TPACKโดยใช้ร่วมกบักิจกรรม Hand on ของนกัเรียน  
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2.1.5 ควำมรู้ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน 

เมื่อเร่ิมโครงการผู้ วิจัยได้สมัภาษณ์ครูวิทยาศาสตร์แต่ละโรงเรียนและ
พบว่า ครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับการประเมินผลรวม (Summative 
Learning) โดยครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ในโครงการเน้นการวัดและประเมินโดยใช้
แบบทดสอบท่ีประกอบด้วยค าถามปลายปิด และประเมินหลงัจากผู้ เรียนได้เรียนไปแล้ว 
ซึง่จดัวา่การวดัและประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียน (Assessment of Learning) แตส่ิง่ที่
โครงการ Co-TPACK ต้องการให้เกิดขึน้กับครูวิทยาศาสตร์ คือ Assessment for 
Learning และ Assessment as Learning ที่เน้นการวดัและประเมินส าหรับการเรียนรู้
ของนกัเรียน(Assessment for Learning) ดงันัน้ในการท าการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
ระดบัสถานศึกษา ระดบัสถานศึกษาถึงเร่ืองแนวทางการวดัและประเมินผลที่ต้องการ
สง่เสริมให้ครูวิทยาศาสตร์นัน้มีการวดัและประเมินผลที่เน้น  Formative Assessment 
มากกว่า Summative Assessment และท าการวดัและประเมินเกิดระหว่างการเรียนรู้ 
ท าบ่อยครัง้มากกว่าหนึ่งครัง้ โดยทีมหนุนน าวิจัยได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและ 
ให้ตวัอย่างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น แบบสงัเกตพฤติกรรม แบบ
สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์โดยใช้สถานการณ์ แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน  
แบบประเมินชิน้งานของนักเรียน อนุทินการเรียนรู้ โดยให้ครูวิทยาศาสตร์ในแต่ละ
โรงเรียนน าไปออกแบบประยุกต์ใช้กบัแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง จากนัน้น ามา
เล่าสู่กนัฟังในกลุม่ครูวิทยาศาสตร์แกนน า เพื่อน าไปใช้กับนกัเรียน และน าข้อมูลที่ได้
กลบัมาคยุกนัอีกรอบ ผลของการปฏิบตัิเช่นนี ้ครูวิทยาศาสตร์ประดบัประถมศกึษาท่าน
หนึง่ ได้สะท้อนในอนทุินการเรียนรู้ถึงการวดัและประเมินของตนเองวา่ 

“นกัเรียนเข้าใจอย่างแท้จริงว่าพวกเขาเรียนรู้อะไร โดยนกัเรียนได้ข้อมูล
ย้อนกลบัหรือข้อเสนอแนะเพือ่ให้เกิดการปรบัปรุงตนเองหรือช้ินงาน ในกระบวนการ
วดัและประเมินส าหรบัการเรียนรู้นัน้ ครูวิทยาศาสตร์ใช้การประเมินเป็นเคร่ืองมือใน
การตรวจสอบว่านกัเรียนเรียนรู้อะไรไปแล้วบ้างและสามารถท าได้หรือไม่ และเรียนรู้
ว่านกัเรียนยงัไม่เข้าใจอะไรอีก หรือมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนจากแนวคิดที่ถูกต้อง
อย่างไร”  
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การจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ในโครงการ Co-TPACK เมื่อเข้า 
ไปสัง เกตการณ์การสอน พบว่าการวัดและประ เมินส าหรับการ เ รียน รู้ของ  
ครูวิทยาศาสตร์มีการเก็บข้อมลูเก่ียวกบัการเรียนรู้ของนกัเรียนระหว่างการจดัการเรียน
การสอน  เพื่อใช้ในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ในครัง้ต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นการประเมิน
เพื่อพฒันา หรือการประเมินยอ่ย (Formative Evaluation) โดยครูวิทยาศาสตร์ต้องการ
ตรวจสอบว่านกัเรียนมีความรู้ความสามารถตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในระหว่าง  
การจดัการเรียนการสอนหรือไม ่ หากนกัเรียนไมผ่า่นจดุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ครูวิทยาศาสตร์
ก็จะหาวิธีการท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้  

“Co-TPACK ให้มมุมองกบัผมเร่ืองการวดัและประเมินผลที่มากกว่าการใช้
แบบทดสอบ ผมพยายามใช้ส่ิงที่นกัเรียนท า หรือช้ินงานมาเป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมินพฒันาการของนกัเรียนของผม ผมใช้การวดัและประเมินผลทีห่ลากหลายวิธี 
และพยายามสะท้อนจุดเด่น จุดด้อย ข้อเสนอแนะให้กับนกัเรียน การให้ผู้เรียน 
มีส่วนช่วยในการความคิดและปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้ฟังเพียงอย่างเดียว” (ครู
วิทยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษา) 

“การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับนกัศึกษาฝึกสอน และสอน
ร่วมกนัโดยมีอาจารย์นิเทศก์เป็นผู้หนุนน านัน้ส่งเสริมให้ครูวิทยาศาสตร์สามารถ
จดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกบัหลกัสูตร มาตรฐานการเรียนรู้
และตวัชี้วดั มีวิธีการวดัและประเมินที่หลากหลาย เพือ่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพือ่
การด ารงชีวิตในศตวรรษที ่21” (ครูวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษา) 

จากการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์พบว่าครู
วิทยาศาสตร์ให้ความสนใจกับการประเมินทักษะการคิดทัง้ทกัษะการคิดขัน้พืน้ฐาน 
(Basic Thinking Skills) ทกัษะการคิดแกนกลาง (Core Thinking Skills) และทกัษะ
การคิดขัน้สงู (Higher Order Thinking Skills) มากขึน้ 

“กิจกรรมการสอนของดิฉันน าเข้าสู่บทเรียนโดยการให้สถานการณ์ เร่ือง 
ของเล่นของใช้ โดยให้นกัเรียนวิเคราะห์เหตผุลของเหตกุารณ์นัน้ และหาหลกัฐานว่า
จะเชื่อหรือไม่เชื่อ เพื่อท าการตดัสินใจว่าจะซ้ือหรือไม่ซ้ือ”(ครูวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศกึษา) 

การด าเนินกิจกรรมของ Co-TPACK ที่เกิดขึน้สะท้อนให้เห็นว่าความรู้ของครู
วิทยาศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลนัน้มีการปรับเปลี่ยนมากขึน้ไปในทิศทาง  
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ที่สามารถตอบโจทย์ได้วา่นกัเรียนของครูวิทยาศาสตร์เข้านัน้มีทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 
หรือไม่การท างานร่วมกันระหว่างครูวิทยาศาสตร์ นักศึกษา และอาจารย์นิเทศ  
ผ่านรูปแบบ Co-TPACK นัน้สร้างวัฒนธรรมการวางแผนการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ของนักเรียนโดยทุกครัง้ที่มีการร่วมมือกันวางแหนการจัดการเรียนรู้นัน้  
(Co-planning) พบว่าครูวิทยาศาสตร์จะมีการก าหนดหลกัฐานที่แสดงว่าผู้ เรียนได้บรรลุ
เป้าหมายที่พึงประสงค์ (Evidences of understanding)ได้แก่ ชิน้งานหรือภาระงาน 
ตวัอยา่งชิน้งาน หรือ ภาระงานงานเขียน: เรียงความ จดหมาย โคลงกลอน การบรรยาย 
การเขียนตอบภาพ/แผนภูมิ: แผนผงั แผนภูมิ ภาพวาด กราฟ ตารางการพดูรายงาน 
ปากเปลา่: การอ่าน กล่าวรายงาน โต้วาที ร้องเพลง สมัภาษณ์สิ่งประดิษฐ์: งานประดิษฐ์  
งานแสดงนิทรรศการ หุน่จ าลองงานท่ีมีลกัษณะผสมผสาน: การทดลอง สาธิต ละคร วีดิ
ทัศน์ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าครูวิทยาศาสตร์นัน้สามารถคิดแบบนักประเมินและ  
นกัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.1.6 ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลย ี
นอกจากนีจ้ากระยะเวลาของการพฒันา TPACK ของครูวิทยาศาสตร์

พบว่าห้องเรียนปรับเข้าสู่การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี (Technology-based Learning) 
มากขึน้เมื่อครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมในโครงการ CO-TPACK โดยภาพรวมนัน้ 
ครูวิทยาศาสตร์ได้ใช้เทคโนโลยีครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบได้แก่ 
การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (Computer-based Learning) การเรียนรู้บนเว็บ (Web-
based Learning) ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) ความร่วมมือดิจิตอล 
(Digital Collaboration) เป็นต้นผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทกุประเภท
เช่นอินเทอร์เน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) การถ่ายทอด 
ผ่านดาวเทียม (Satellite broadcast) แถบบนัทึกเสียงและวิดีทศัน์ (Audio/Video 
Tape) โทรทศัน์ที่สามารถโต้ตอบกนัได้ (Interactive TV) และซีดีรอม (CD- ROM)  
การให้นิยามเร่ืองเทคโนโลยีมิใช่แค่ด้านอุปกรณ์เท่านัน้แต่ครูวิทยาศาสตร์ยังมี  
การพฒันาความเข้าใจของค าวา่ “เทคโนโลยี” ที่เป็นกระบวนการสอน 
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“การสอนวิทยาศาสตร์ทีส่ามารถพฒันาทกัษะในศตวรรษที ่21 3R 7C ของ
นกัเรียนทีไ่ด้เรียนรู้จากโครงการนีมิ้ใช่แค่การสอนผ่านคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต
เท่านัน้ แต่คือการเนน้ให้นกัเรียนออกแบบและสร้าง หรือหาแนวทางแก้ปัญหานัน้ได้
ดิฉนัหา website ทีน่่าสนใจและน ามาแนะน าให้นกัเรียนในคาบ เร่ือง การเคลื่อนที ่
จากนัน้ท้ิงค าถามไว้เพือ่ให้นกัเรียนกลบัไปศึกษาหาแนวทางการตอบ โดยทีเ่ราจะมา
พดูคยุกนัอีกครัง้ในคาบต่อไปก่อนท ากิจกรรมการทดลอง บรรยากาศของห้องเรียน
ดิฉนัในคาบนัน้ ก่อนที่ดิฉนัเข้าห้องจะได้ยินนกัเรียนพูดคุยกนัเร่ืองใน website นัน้
อย่างน่าสนใจ”(ครูวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษา) 

โดยครูวิทยาศาสตร์ให้ความส าคญัต่อการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และตระหนักถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งของเทคโนโลยี  
ครูวิทยาศาสตร์มีการศึกษาหาความรู้และเตรียมพร้อมตนเองเพื่อให้สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านีใ้นการเรียนการสอนอย่างจริงจังการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีของครูวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการเน้นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนคือห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนศึกษาห้องเรียนที่มี  
เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะหรือแบบโน๊ตบุ๊ครวมไปถึงระบบขยาย
เสียง โดยครูวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึน้จากกระบวน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัง้ในห้องประชุม การท างานร่วมกับครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
ระหว่างครูวิทยาศาสตร์นอกโรงเรียน รวมทัง้ทีมผู้ ให้การหนุนน าอย่างต่อเนื่องระดับ
โรงเรียนและระดบัสว่นกลาง ซึ่งสามารถท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารข้อมูลต่างๆโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนสื่อภาพ  
และเสยีงวิดิทศัน์ขา่วและประเด็นที่เป็นท่ีสนใจเป็นต้น  

“ผมใช้การสอนเร่ืองกระบวนการด ารงชีวิตของพืชผ่าน Facebook นกัเรียน
ท างานและส่งงานผมตรงเวลามากกว่าการสอนโดยการบรรยายหลายเท่าผมเป็นคน
ไม่เก่งเร่ืองเทคโนโลยี แต่เมื่อเข้ามาในโครงการ Co-TPACK ผมเรียนรู้ที่จะใช้ส่ิงที่มี
อยู่แล้วเป็นเคร่ืองมือช่วยสอน เช่น Facebook. Wiki, Youtube, Website เป็นต้น 
จากการท างานร่วมกบัอาจารย์ท าให้ผมเห็นว่า เราสามารถเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีได้
อย่างมีสติ บางครั้งการเข้าใจบริบทของนักเรียนมีความส าคัญต่อการสอน
วิทยาศาสตร์ และสร้างห้องเรียนที่สามารถมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนกัเรียน และครู
วิทยาศาสตร์ได้ ผมหนักลบัมาคยุกบันกัเรียนและลองให้งานโดยการอพัโหลดรูปข้ึน
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บน Facebook พร้อมกบัการท้ิงค าถามไว้บนหน้าเพจเพือ่ให้นกัเรียนได้พูดคุยกัน
ก่อนมาเรียนในห้องเรียน”(ครูวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษา) 

จากข้อมูลข้างต้นที่ใช้ระยะเวลา 2 ปีในการเก็บรวบรวม แสดงให้เห็นว่า 
ครูวิทยาศาสตร์มีการพฒันาการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ที่ชดัเจนและปฏิบตักิารสอน
ได้จริงในห้องเรียนรูปแบบ Co-TPACK ถกูสร้างและพฒันามาจากสิ่งที่ครูวิทยาศาสตร์ 
ที่เป็นกลุม่เปา้หมายขาดและมีความต้องการท่ีจะเติมเต็ม โดยครูวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วม
โครงการได้ระบปุระเด็นที่ต้องการให้ผู้วิจยัช่วยเหลอื ให้ค าแนะน าในด้านการเตรียมการสอน 
มีดงันี ้1) การวางแผน การจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมเนือ้หาที่สอน และส่งเสริมให้
นกัเรียนเกิดทกัษะแห่งการเรียนรู้ 2) การเขียนแนวคิดหลกัที่สอดคล้องต่อจุดประสงค์
การเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ควรบ่งบอกพฤติกรรม 3) การบูรณาการ 
ใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนและเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน 4) การวดัและประเมินผลที่
ต้องเขียนให้ชดัเจนถึงสิง่ที่ต้องการวดั วิธีการวดั การสร้างเคร่ืองมือในการวดัและเกณฑ์
การประเมินโดยเฉพาะการน าภาระงานที่ครูวิทยาศาสตร์นัน้มีอยูม่าใช้ในการพฒันา รวมทัง้
การสร้างทีมการท างานระหว่างครูวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทเป็นครูวิทยาศาสตร์ 
พี่เลีย้ง นกัศกึษา และอาจารย์นิเทศ 

รูปแบบ Co-TPACK ถูกสร้างและพัฒนามาจากสิ่งที่ครูวิทยาศาสตร์ที่ 
เป็นกลุม่เป้าหมายขาดและมีความต้องการที่จะเติมเต็ม โดยครูวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วม
โครงการได้ระบปุระเด็นที่ต้องการให้ผู้วิจยัช่วยเหลอื ให้ค าแนะน าในด้านการเตรียมการสอน  

 

ข้อเสนอแนะเชิงกำรศึกษำวิจัย 

1. การศึกษาครัง้นีมุ้่งเน้นที่การพฒันาครูวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้านความรู้ 
ในเนือ้หาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี โดยไม่ได้ศึกษาเก่ียวกับผลของการเข้าร่วม  
ในโครงการ Co-TPACK ตอ่การเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครูวิทยาศาสตร์พี่เลีย้ง 

2. การท างานร่วมกันในโครงการวิจัยนีเ้ป็นความร่วมมือที่เด่นชัดระหว่าง  
ครูวิทยาศาสตร์พี่เลีย้ง นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์นิเทศ แต่ไม่ได้
รวมทา่นผู้บริหารของแตล่ะโรงเรียนไว้ในรูปแบบ Co-TPACK ซึ่งในการศึกษาครัง้ต่อไป 
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ควรมีการศกึษาถึงการพฒันาความเข้าใจของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
ของผู้บริหารสถานศกึษาเมื่อเข้าร่วมในโครงการนี ้ 
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กำรศึกษำควำมสัมพนัธ์เชิงสำเหตุระหว่ำงปัจจัยหลกัแห่งควำมส ำเร็จ 
ในกำรบริหำรคุณภำพทั่วทัง้องค์กำรกับผลด ำเนินงำนขององค์กำร 

ในธุรกิจภำคกำรผลิต1 
THE STUDY OF CASUAL RELATIONSHIPS AMONG TQM CRITICAL 
SUCCESS FACTORS AND PERFORMANCE IN MANUFACTURING 

ORGANIZATIONS1 
 

อติมนต์ ยพุกรณ์2, บดินทร์ รัศมีเทศ3, ทิพย์รัตน์ เลาหวเิชียร4 

Atimon Yupakorn, Bordin Rassameethes, Tipparat Laohavichien 
 

บทคดัย่อ 
แม้วา่แนวคิดด้านการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การจะได้รับความสนใจเป็นวงกว้าง

ในการน ามาใช้เพื่อสร้างความสามารถในการแขง่ขนัได้ให้กบัองค์การ แตก่ลบัพบว่ามีองค์การ
จ านวนมากที่ประสบปัญหาในการน าแนวคิดดงักลา่วไปปฏิบตัิ โดยเฉพาะในเร่ืองการก าหนด
และจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงานในองค์การ การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาการบริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์การของบริษัทในภาคกา รผลิตที่ได้ รับ 
การรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 9001 โดย 1) ศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
ปัจจยัหลกัแหง่ความส าเร็จทัง้หกด้านของการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การซึ่งใช้กรอบ
แนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติทัง้หกหมวด และ 2) ศึกษาความสมัพันธ์ 
เชิงสาเหตรุะหวา่งปัจจยัหลกัแหง่ความส าเร็จดงักลา่วกบัผลการด าเนินงานขององค์การ 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วยองค์การในภาคการผลิตในประเทศไทย 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 9001 และลงทะเบียนไว้กบัส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมจ านวน 155 องค์การ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวม

1 บทความวิจยันีเ้ป็นสว่นหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ใช้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก 
2 นิสิตปริญญาเอกโครงการปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

3 รองศาสตราจารย์ ดร. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
4 รองศาสตราจารย์ ดร. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ข้อมลูจากผู้ตอบแบบสอบถามซึง่เป็นผู้บริหารหรือผู้แทนองค์การ ในช่วงเดือนกนัยายน
ถึงเดือนธันวาคม 2558 และวิเคราะห์ผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์พหุตัวแปร โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง เพื่อหาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองตวัแปรแฝงด้านการน าองค์การ 
การวางแผนกลยทุธ์ การมุ่งเน้นลกูค้า การวดัและวิเคราะห์ผล การมุ่งเน้นบคุลากร การมุ่งเน้น
ด้านการปฏิบตัิการ  และผลการด าเนินงานขององค์การ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) พบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุจ านวน 9 ความสมัพันธ์ ได้แก่  
การน าองค์การมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบัการวางแผนกลยทุธ์ การมุ่งเน้นลกูค้า และ
การมุ่งเน้นบุคลากร การวางแผนเชิงกลยทุธ์มีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุับการวดัและ
วิเคราะห์ผล และการมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นลกูค้ามีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุกับ 
การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ การวัดและวิเคราะห์ผลมีความสัมพันธ์เชิงสา เหตุกับ 
การมุง่เน้นการปฏิบตัิการ การมุ่งเน้นบคุลากรมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบัการมุ่งเน้น
ลกูค้า  และการวดัและวิเคราะห์ผล 2) พบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่างการมุ่งเน้น
การปฏิบัติการกับผลการด าเนินงานขององค์การ  จากผลการวิจัยดังกล่าวจึงมี
ข้อเสนอแนะให้องค์การในภาคการผลิตให้ความส าคัญกับการก าหนดมาตรฐาน  
การด าเนินงานในแต่ละกระบวนการที่ส าคัญ  โดยนอกจากกระบวนการผลิตแล้ว
องค์การควรให้ความส าคัญต่อกระบวนการที่เก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทัง้ 
ควรน าเคร่ืองมือด้านคุณภาพและการใช้ข้อมูลทางสถิติมาช่วยในการติดตาม  
การปฏิบัติการและผลด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ โดยผู้น าองค์การมีบทบาทส าคัญ 
เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้เกิด 
การปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง 

 
ค ำส ำคัญ : การบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การ, ปัจจยัหลกัแหง่ความส าเร็จ, 
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ
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ABSTRACT 
 Even though the concept of quality management has been receiving 
worldwide attentions as a tool to create competitiveness for many years, 
companies were facing problems during the implementations, especially in 
defining and prioritizing their practices.  The research objective of this study 
was to study the total quality management of ISO 9001 certified manufacturing 
companies by 1) studying the causal relationship among the six critical 
success factors of total quality management based on the national quality 
award criteria. 2) studying the casual relationship between the critical success 
factors and organizational performance. 
 The research sample consisted of 155 ISO 9001 certified manufacturing 
organizations that registered with the Thailand Industrial Standard Institute. 
The online questionnaires were used to collect the data from either executives 
or organizations’ representatives from September to December 2015. The 
multivariate analysis, namely, confirmatory factor analysis and structural 
equation modelling, were conducted by using the statistical software in order 
to examine the causal relationship of the latent variables of leadership, 
strategic planning, customer focus, measurement & analysis, workforce focus, 
operation focus and organizational performance. 
 The results confirmed the existence of nine causal relationships 
between 1) leadership and strategic planning 2) leadership and customer focus 
3) leadership and workforce focus 4) strategic planning and measurement and 
analysis 5) strategic planning and workforce focus 6) customer focus, and 
operation focus 7) measurement & analysis and operation focus 8) workforce 
focus and customer focus 9) workforce focus and measurement & analysis. 
Additionally, the results of also confirmed the existence of the causal 
relationship between operation focus and organizational performance. 
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According to the research findings, manufacturing organizations should focus 
on establishing operational standards of major procedures along their value 
chains.  Quality management tools and statistical techniques should be 
employed in order to monitor organizational performance regularly.  Leaders 
eventually played major roles in stimulating and monitoring for continuous 
improvement. 
 
Key word : TQM, critical success factor, SEM 
 
บทน ำ 

การแข่งขนัของธุรกิจในปัจจุบนัทวีความรุนแรงขึน้จากเทคโนโลยีที่ท าให้โลก  
ไร้พรมแดน และความสะดวกในการขนสง่ ก่อให้เกิดคู่แข่งทางการค้าได้จากทัว่ทุกมุมโลก 
ซึ่งเป็นเหตุผลให้การบริหารคุณภาพได้รับความสนใจจากองค์การในการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ลดต้นทุน และท าให้องค์การยงัสามารถแข่งขนัได้ ทัง้นี ้
แนวคิดในการบริหารคุณภาพขององค์การได้มีการพฒันาและปรับเปลี่ยนไปจากเดิม  
ที่เน้นในเร่ืองการตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตามข้อก าหนด เป็นการประกันคุณภาพ
เพื่อให้มัน่ใจในมาตรฐานของกระบวนการในการบริหารจดัการในองค์การ และพฒันา
จนมาสู่แนวคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั่งองค์การซึ่งได้รวมหลักการบริหารต่างๆ  
สอดประสานเข้ากับกระบวนการหลักขององค์การโดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนอง  
ความต้องการของลกูค้า (Dale, 2003 : 21-26) ซึ่งแนวคิดดงักลา่วนีไ้ด้รับความนิยม
จากองค์การอยา่งแพร่หลายในทกุภาคธุรกิจ 
 ปัญหาที่มกัเกิดขึน้ในองค์การที่น าแนวคิดการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การ
มาใช้คือการที่องค์การไม่สามารถระบแุนวทางด าเนินการที่ชดัเจนได้ ท าให้มีองค์การ
จ านวนมากไมป่ระสบความส าเร็จในการน าการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การไปปฏิบตัิ 
จากงานวิจยัของเทย์เลอร์และไรท์ (Taylor & Wright, 2003 : 105) พบว่ามีองค์การ 
ถึง 67 องค์การจาก 109 องค์การท่ีไม่ประสบความส าเร็จในการน าการบริหารคณุภาพ
ทั่วทัง้องค์การไปปฏิบัติ  โดยจากความยากในการน าไปปฏิบัตินี เ้อง  ท าให้เกิด 
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การศกึษาวิจยัเพื่อค้นหาปัจจยัส าคญัที่ท าให้การบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การประสบ
ความส าเร็จและสามารถยกระดบัของผลการด าเนินงานขององค์การได้ อย่างไรก็ดี  
ผลการศึกษาจากงานวิจัยต่าง ๆ ได้ระบุปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จในการบริหาร
คุณภาพทั่วทัง้องค์การที่แตกต่างกันไป ท าให้ประสบปัญหาว่าควรยึดถือปัจจัยใด 
ที่จะน าไปใช้ในองค์การ แนวทางหนึง่ที่ได้รับความนิยมในการน ามาใช้ในทางปฏิบตัิ คือ
แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติซึ่งมีต้นแบบมาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมีเกณฑ์ในการปฏิบตัิหกหมวด ได้แก่ การน าองค์การ การวางแผนกลยทุธ์ 
การมุง่เน้นลกูค้าและตลาด การวดัวิเคราะห์และจดัการองค์ความรู้ การมุ่งเน้นบคุลากร 
การมุง่เน้นการปฏิบตัิการ ซึ่งเกณฑ์ดงักลา่วได้รับการยอมรับจากนกัวิจยั อาทิ ดีนและ
โบเวน (Dean & Bowen, 1994 : 397-410) ว่าสามารถใช้เป็นกรอบของการบริหาร
คณุภาพทัว่ทัง้องค์การ รวมทัง้งานวิจัยของสิลาและอีบราฮิมโปวร์ (Sila & Ebrahimpour, 
2003 : 235-268) ซึง่รวบรวมปัจจยัหลกัแหง่ความส าเร็จในการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การ
จากงานวิจัย 76 งาน  และพบว่าแม้จะมีปัจจัยที่แตกต่างกันมากกว่า 40 ปัจจัย  
แตปั่จจยัดงักลา่วสามารถน ามาจ าแนกจดัเป็นกลุม่ตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ
ทัง้หกหมวดได้ ท าให้เกณฑ์รางวลัคณุภาพแหง่ชาติมีความเหมาะสมส าหรับการน าไปปฏิบตัิ 
 ทัง้นี ้การศกึษาเร่ืองการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การในประเทศไทยยงัมีอยูจ่ ากดั 
โดยงานวิจยัของกระแสร์ชล (Krasachol, 1999 : 202-203) อาจเป็นงานวิจยัในกลุม่
แรก ๆ ที่ศึกษาการบริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์การในประเทศไทย โดยผลการศึกษา 
ในขณะนัน้ชีใ้ห้เห็นวา่บริษัทสว่นใหญ่ยงัอยู่ในขัน้เร่ิมต้นของการน าแนวทางการบริหาร
คณุภาพทัว่ทัง้องค์การมาใช้ปฏิบตัิ โดยมีเพียงบางบริษัทซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติเท่านัน้ 
ที่ได้ด าเนินการอยา่งจริงจงั ในขณะท่ีงานวิจยัของ ดาส พอล และสไวร์เชค (Das, Paul, 
& Swierczek, 2008 : 52) ได้น ากรอบแนวคิดเร่ืองปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จในการบริหาร
คุณภาพทั่วทัง้องค์การจากงานวิจัยก่อนหน้านัน้จ านวนสิบปัจจัย และมาวิเคราะห์
ทดสอบความเช่ือมัน่ ความเที่ยงตรง รวมถึงหาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั โดยมีกลุม่
ตัวอย่างเป็นองค์การภาคการผลิตที่ ได้ รับการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 9001  
ในประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยพบว่าปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  
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ในส่วนของการศึกษาการด าเนินงานตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
ในประเทศไทยนัน้ก็มีอยูอ่ยา่งจ ากดัเช่นเดียวกนั อาทิ งานวิจยัของสริิประภาวรรณ และ
วาลช์ (Siriprapawan & Walsh, 2007 : 1) ซึง่ศกึษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ในภาคการผลติชิน้สว่นรถยนต์จ านวน 10 องค์การ  พบว่าการด าเนินการตามแนวทาง
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติสามารถปรับปรุงผลการด าเนินงานตามการประเมิน
ตนเองได้  และงานวิจัยของธัชชัย (2553 : 128) ซึ่งศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ 
ของการปฏิบตัิงานการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การและสมรรถนะของการด าเนินงาน 
ซึ่งพบว่าการน าองค์การและการวดัวิเคราะห์และการจัดการความรู้เป็นปัจจัยส าคญั
ที่สุดต่อความส าเร็จของการบริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์การ อย่างไรก็ตามงานวิจัย
ดงักล่าวท าการศึกษาองค์การด้านการผลิตเพียงองค์การเดียวโดยใช้จ านวนตวัอย่าง
เพียง 54 ตวัอย่างเท่านัน้ ซึ่งท าให้เกิดข้อจ ากดัในการอ้างอิงผลการวิจยั (Generalization) 
ดงันัน้ การศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่างปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จในการบริหาร
คุณภาพทั่วทัง้องค์การและผลด าเนินงานองค์การ โดยมุ่งเน้นองค์การในธุรกิจภาค 
การผลตินัน้ นอกจากจะช่วยตอบปัญหาที่องค์การในประเทศไทยก าลงัประสบในการบริหาร
ต้นทนุการผลติจากการมีต้นทนุคา่จ้างแรงงานที่สงูวา่ประเทศที่มีภาคการสง่ออกขนาดใหญ่
อยา่งประเทศจีนหรือแม้แตป่ระเทศคูแ่ขง่ในภมูิภาคอยา่งประเทศเวียดนามแล้ว ยงัเป็น
การขยายขอบเขตการศึกษาการบริหารคุณภาพองค์การในประเทศไทยก่อนหน้าที่มัก
มุ่งเน้นศึกษาองค์การในธุรกิจภาคการผลิตซึ่งเป็นส่วนส าคญัในการสร้างผลิตภณัฑ์  
มวลรวมของประเทศไทย โดยจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในเร่ืองความสัมพันธ์ 
ของการด าเนินงานด้านการบริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์การในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การในการบริหารจัดการ  จัดล าดับความส าคัญ และมุ่งเน้น 
การด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสามารถแข่งขันทัง้ในเร่ืองต้นทุนและคุณภาพ  
ของสนิค้าในตลาดโลกได้ 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ  
หกด้านตามกรอบเกณฑ์รางวลัคณุภาพแหง่ชาติ 
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2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหวา่งปัจจยัหลกัแหง่ความส าเร็จและ
ผลด าเนินงานขององค์การ 
 
วิธีกำรวิจัย 
 ผู้วิจยัเลอืกรูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ ในแบบตดัขวาง ใช้หนว่ยวิเคราะห์เป็นองค์การ 
 กรอบแนวคิดกำรวิจัยและตัวแปรที่ศึกษำ 

กรอบแนวคิดการวิจยัประกอบด้วยตวัแปรแฝง 7 ตวัแปร  ได้แก่ 
1. ปัจจัยหลักแห่งความส าเ ร็จของการบริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์การ 

ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  จ านวน 6 ตัวแปร ได้แก่  การน าองค์การ  
การวางแผนกลยทุธ์  การมุง่เน้นลกูค้า การวดัและวิเคราะห์ผล การมุง่เน้นบคุลากร และ
การมุง่เน้นการปฏิบตัิการ  

2. ผลการด าเนินงานขององค์การ  จ านวน 1 ตวัแปร 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1. ก าหนดกลุ่มประชากร คือองค์การในภาคการผลิตที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ 9001 ในประเทศไทย ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กบัส านกังานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) จ านวน 1,881 องค์การ 

2. กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี ้ได้แก่  องค์การในภาคการผลิตที่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 9001 ในประเทศไทย ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กบัส านกังาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และมีข้อมูลส าหรับติดต่อที่ถูกปรับปรุง 
ให้เป็นปัจจุบนั จ านวน 755 องค์การ โดยผู้ตอบแบบสอบถามคือผู้บริหารหรือผู้แทน
องค์การท่ีมีความเข้าใจภาพรวมการบริหารจดัการในองค์การ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามส าหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น  

โดยน าแนวคิดจากงานวิจยัตา่ง ๆ (Flynn, Schroeder, & Sakakibara,1995 : 687-690 
; Prajogo & Sohal : 308-309, 2006 ; Black & Porter,1996 : 20 ; Dow, Samson, & 
Ford, 1999 : 14 ; Powell,1995 : 36-37) ผนวกกบัค่านิยมและแนวคิดหลกัของเกณฑ์
รางวลัคณุภาพแห่งชาติ (National Institute of Standards and Technology (NIST), 
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2013 : 37-41) และใช้มาตรวดั 5 ระดบัโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกแสดงความเห็น
จากระดบัเห็นด้วยอยา่งยิ่งไปถึงไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้ตามฐานข้อมูล

ของ สมอ. แจ้งขอความร่วมมือเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยขอให้ผู้บริหาร
หรือผู้แทนองค์การเป็นผู้ตอบแบบส ารวจ พร้อมระบกุารเก็บรักษาความลบัของข้อมูล 
ที่องค์การสง่มา และแนบหนงัสือขอความอนเุคราะห์จดัเก็บข้อมลูซึ่งออกโดยโครงการ
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และลิงก์ส าหรับเข้า
ตอบแบบสอบถาม 

2. เก็บรวบรวมข้อมลูในช่วงเดือนกนัยายน – ธนัวาคม 2558 โดยสง่จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์แจ้งเตือนจ านวน 2 ครัง้ เพื่อเพิ่มอตัราการตอบแบบสอบถาม 

3. น าข้อมลูที่ได้รับจากระบบออนไลน์มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวจิยัศกึษาและวเิคราะห์ข้อมลูแยกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1. สถิติเชิงพรรณนา  เพื่อศกึษาคณุลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง  โดยแสดงเป็น
ความถ่ีและคา่ร้อยละ 

2. สถิติเชิงอนมุาน  โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์พหตุวัแปร  เพื่อศกึษา
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรหลายตวัพร้อมกนั  และทดสอบสมมตฐิานท่ีระดบัความมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

2.1 ทดสอบข้อตกลงของการวิเคราะห์พหตุวัแปร   
2.1.1 การทดสอบการกระจายตวัแบบปกติ (Normal Distribution) 

โดยทดสอบคา่ความเบ้ (Skewness) และคา่ความโดง่ (Kurtosis) โดยก าหนดค่าวิกฤต
เทา่กบั + 1.96 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014 : 71) 

2.1.2 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้น (Linearity) โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) และทดสอบความแปรปรวน 
ของข้อมลู (ANOVA) เปรียบเทียบกบัสมการถดถอย 
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2.1.3 การทดสอบความแปรปรวนคงที่ (Homoscedasticity) โดย
การทดสอบเลเวน (Levene’s Test) (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014 : 80)  

2.2 การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย
ทดสอบคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอน บาค (Cronbach’s Alpha) และคา่ความเช่ือมัน่รวม 
(Composite reliability : CR) ซึง่ก าหนดระดบัความเช่ือถือได้มากกวา่ 0.7 (Hair, Black, Babin, 
& Anderson, 2014 : 123) 

2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) 
เพื่อพิสจูน์ความถกูต้องของโมเดลการวดั (Measurement Model) ซึ่งใช้ระบคุวามสมัพนัธ์
ของตวัแปรแฝง (Latent Variable) กบัองค์ประกอบ โดยทดสอบความเป็นเอกมิติ (Unidimentsionality) 
โดยคา่ CFI มากกวา่ 0.90 (Venugopal & Patnaik, 2011 : 283) ความเที่ยงตรงเชิงลูเ่ข้า 
(Convergent Validity) โดยค่า NFI มากกว่า 0.90 (Venugopal & Patnaik, 2011 : 283) 
ความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity) โดยค่า AVE มากกว่า 0.5 (Venugopal & 
Patnaik, 2011 : 283) และตรวจสอบความกลมกลืน (Goodness of Fit) ของโมเดล
การวัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนแบบสมบูรณ์ 
(Absolute Fit Indices) ได้แก่ ค่าไคสแควร์ (Chi-square) ค่านอร์มไคสแควร์ (CMIN/DF) 
น้อยกว่า 3 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014 : 579) และค่า SRMR น้อยกว่า 0.08 
(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014 : 584) รวมถึงตรวจสอบดชันีความกลมกลืน
แบบเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) ได้แก่ คา่ CFI มากกวา่ 0.95 (Hair, Black, 
Babin, & Anderson, 2014 : 582) 

2.4 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling)  
เพื่อหาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองตวัแปรแฝงด้านการน าองค์การ การวางแผนกลยทุธ์ 
การมุ่งเน้นลูกค้า การวัดและวิเคราะห์ผล การมุ่งเน้นด้านบุคลากร การมุ่งเน้นด้าน 
การปฏิบัติการ และผลการด าเนินงานขององค์การ ในโมเดลโครงสร้าง (Structural 
Model) โดยใช้เกณฑ์การทดสอบความกลมกลมืเช่นเดียวกบัการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนั 
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ผลกำรศึกษำ 

1. กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามเป็นองค์การในธุรกิจการผลิต
และได้รับการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 9001 มีจ านวนทัง้สิน้ 155 องค์การ โดยมี
คณุลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งตามตารางที่ 1 
 
ตำรำง 1 คณุลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

คณุลกัษณะ ความถ่ี ร้อยละ 
องค์การ   
- จ านวนพนกังาน 1 – 50 

51 – 100 
101 – 500 
มากกวา่ 500 

 15 
 22 
 54 
 64 

 9.7 
 14.2 
 34.8 
 41.3 

- ระยะเวลาได้รับการรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ 9001 

น้อยกวา่ 3 ปี 
3 – 5 ปี 
มากกว่า 5 ปี  แต่ไม่
เกิน 10 ปี 
มากกวา่ 10 ปี 

 3 
 10 
 49 
 93 

 1.9 
 6.5 
 31.6 
 60.0 

ผู้ตอบแบบสอบถาม   
- ต าแหน่ง ผู้บริหารระดบัสงู 

ผู้บริหาร 
พนกังาน 

 18 
 98 
 39 

 11.6 
 63.2 
 25.2 

- ประสบการณ์การท างานในองค์การ น้อยกวา่ 3 ปี 
3 – 5 ปี 
มากกว่า 5 ปี  แต่ไม่
เกิน 10 ปี 
มากกวา่ 10 ปี 

 17 
 10 
 36 
 92 

 11.0 
 6.4 
 23.2 
 59.4 
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2. การทดสอบข้อตกลงของการวิ เคราะห์พหุตัวแปร พบหลักฐาน 
ของความสมัพนัธ์เชิงเส้นและความแปรปรวนคงที่ แต่ไม่พบหลกัฐานของการกระจาย
ตัวแบบปกติ จึงใช้สถิติแบบนอนพาราเมตริกซึ่งได้แก่วิธีบูทสแตรป ตามค าแนะน า  
ของเคลลี่ (Kelley, 2005 : 64-66) ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดบัความมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 

3. การทดสอบความเช่ือมัน่และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัได้ผล 
ดงัตารางที่ 2 โดยตัวแปรทัง้หมดมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ในช่วง 0.857 ถึง 0.914 และ 
จากการตรวจสอบโมเดลการวดั  พบหลกัฐานของความเช่ือมัน่รวม (คา่ CR อยู่ระหว่าง 
0.860 ถึง 0.916)  หลกัฐานของการเป็นเอกมิติ (ค่า CFI อยู่ระหว่าง 0.996 ถึง 1.000) 
หลักฐานของความเที่ยงตรง (ค่า NFI อยู่ระหว่าง 0.992 ถึง 1.000 และค่า AVE  
อยู่ระหว่าง 0.609 ถึง 0.733) และพบว่าโมเดลทัง้หมดมีความกลมกลืมกับข้อมูล 
เชิงประจกัษ์เป็นอยา่งดี 
 
ตำรำง 2 คา่ความเช่ือมัน่ ความเที่ยงตรง และความกลมกลนืของโมเดลการวดั 
 

ตวัแปรแฝง 
คา่
ความ
เช่ือมัน่ 

คา่
ความ 
เช่ือมัน่
รวม 

AVE 

ความกลมกลืน 

ไคสแควร์ 
นอร์ม 
ไคส
แควร์ 

CFI NFI SRMR 

การน า
องค์การ 

0.904 0.904 0.702 2.068 
(p = 0.380) 

1.03 1.000 0.995 0.011 

การวางแผน
กลยทุธ์ 

0.898 0.901 0.696 2.147 
(p = 0.479) 

1.07 1.000 0.994 0.012 

การมุ่งเน้น
ลกูค้า 

0.909 0.912 0.723 0.177 
(p=0.919) 

0.089 1.000 1.000 0.003 

การวดัและ
วเิคราะห์ผล 

0.914 0.916 0.733 3.7 
(p = 0.191) 

1.85 0.996 0.992 0.015 
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ตำรำง 2 (ตอ่) 
 

ตวัแปรแฝง 
คา่
ความ
เช่ือมัน่ 

คา่
ความ 
เช่ือมัน่
รวม 

AVE 

ความกลมกลืน 

ไคสแควร์ 
นอร์ม 
ไคส
แควร์ 

CFI NFI SRMR 

การมุ่งเน้น
บคุลากร 

0.865 0.868 0.621 1.652 
(p = 0.633) 

0.826 1.000 0.994 0.013 

การมุ่งเน้น
การปฏิบตัิการ 

0.876 0.881 0.652 0.623 
(p = 0.826) 

0.311 1.000 0.998 0.009 

ผลการ
ด าเนินงาน
องค์การ 

0.857 0.860 0.609 3.182 
(p = 0.380) 

1.591 0.996 0.989 0.020 

 
4. การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พบว่าโมเดลสมการโครงสร้าง  

มีความกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยมี ค่าไคสแควร์ 473.409 (bootstrap p-value = 
0.334) นอร์มไคสแควร์ 1.392 คา่ CFI 0.962  และค่า SRMR 0.048 โดยตวัแปรที่ท าการศึกษา
มีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุดงัแสดงในตารางที่ 3 และมีค่าสหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ดังแสดงในตารางที่ 4  ทัง้นี ้ จะพบว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรทัง้ 10 
ความสมัพนัธ์ มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญัที่ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย
มาตรฐานระหวา่ง 0.190 ถึง 0.807 ในขณะท่ีคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรมีคา่ระหว่าง 
0.585 ถึง 0.894 
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ตำรำง 3 ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองตวัแปรที่ท าการศกึษา 
 

ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองตวัแปร 
การประมาณค่า
สมัประสิทธ์ิ 

การถดถอยมาตรฐาน 

บทูสแตรป 

ค่าคาด
เคลื่อน
มาตรฐาน 

ระดบั
นยัส าคญั
ทางสถิติ 

H1: การน าองค์การ -> การ
วางแผนกลยทุธ์ 

 0.807 *** 0.116 0.000 

H2: การน าองค์การ -> การมุ่งเน้น
บคุลการ 

 0.338 * 0.130 0.013 

H3: การน าองค์การ -> การมุ่งเน้น
ลกูค้า 

 0.465 ** 0.160 0.002 

H4: การวางแผนกลยทุธ์ -> การ
มุ่งเน้นบคุลากร 

 0.607 *** 0.106 0.000 

H5: การวางแผนกลยทุธ์ -> การ
วดัและวิเคราะห์ผล 

 0.628 *** 0.225 0.000 

H6:การมุ่งเน้นบคุลากร -> การ
มุ่งเน้นลกูค้า 

 0.416 ** 0.150 0.005 

H7: การมุ่งเน้นบคุลากร -> การวดั
และวิเคราะห์ผล 

 0.346 * 0.265 0.046 

H8: การมุ่งเน้นลกูค้า -> การ
มุ่งเน้นการปฏิบตัิการ 

 0.190 * 0.102 0.050 

H9: การวดัและวิเคราะห์ผล -> 
การมุ่งเน้นการปฏิบตัิการ 

 0.714 *** 0.111 0.000 

H10: การมุ่งเน้นการปฏิบตัิการ –> 
ผลการด าเนินงานขององค์การ 

 0.735 *** 0.080 0.000 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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ตำรำง 4 ความสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
 

ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 

1. การน า
องค์การ 

1.000     
  

2. การวางแผน 
กลยทุธ์ 

0.808*** 1.000    
  

3. การมุ่งเน้น 
ลกูค้า 

0.810*** 0.729*** 1.000   
  

4. การวดัและ
วเิคราะห์ผล 

0.791*** 0.894*** 0.763*** 1.000  
  

5. การมุ่งเน้น
บคุลากร 

0.827*** 0.880*** 0.795*** 0.890*** 1.000 
  

6. การมุ่งเน้น
การปฏิบตักิาร 

0.699*** 0.819*** 0.719*** 0.837*** 0.762*** 1.000 
 

7. ผลการ
ด าเนินงาน
องค์การ 

0.587*** 0.653*** 0.585*** 0.674*** 0.663*** 0.713*** 1.000 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 
สรุปและอภปิรำยผล 

จากผลการศึกษาปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จของการบริหารคุณภาพทัว่ทัง้องค์การ 
ทัง้ 6 ปัจจยั ซึง่ได้แก่ การน าองค์การ การวางแผนกลยทุธ์ การมุ่งเน้นลกูค้า การวดัและ
วิเคราะห์ผล การมุง่เน้นบคุลากร และการมุ่งเน้นการปฏิบตัิการ และผลการด าเนินงาน
ขององค์การ ในกลุ่มองค์การในธุรกิจการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
9001 พบว่า ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จของการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การทัง้ 6 ปัจจัย  
มีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในระดบัสงู ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของปราโจโกและบราวน์ 
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(Prajogo & Brown, 2004 : 31) นอกจากนี ้จากความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่างปัจจยัหลกั
แห่งความส าเร็จของการบริหารคุณภาพทัว่ทัง้องค์การด้วยกันเอง จ านวน 9 ความสมัพนัธ์ 
นัน้ สามารถเรียงล าดบัตามขนาดของความสมัพนัธ์จากมากไปน้อยได้เป็น การน าองค์การ 
มีอิทธิพลต่อการวางแผนกลยุทธ์ (R2 = 0.6529) การวัดและวิเคราะห์ผลมีอิทธิพล 
ต่อการมุ่งเน้นการปฏิบตัิการ (R2 = 0.5098) การวางแผนกลยทุธ์มีอิทธิพลต่อการวดั
และวิเคราะห์ผล (R2 = 0.3944) และการมุ่งเน้นบุคลากร (R2 = 0.3684) การน าองค์การ 
มีอิทธิพลต่อการมุ่งเน้นลกูค้า (R2 = 0.2162), การมุ่งเน้นบคุลากรมีอิทธิพลต่อการมุ่งเน้น
ลกูค้า (R2 = 0.1731) และการวดัและวิเคราะห์ผล (R2 = 0.1197) การน าองค์การมีอิทธิพล 
ตอ่การมุง่เน้นบคุลากร (R2 = 0.1142) และการมุง่เน้นลกูค้ามีอิทธิพลตอ่การมุง่เน้นการ
ปฏิบตัิการ (R2 = 0.361) สว่นความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัหลกัแหง่ความส าเร็จของการ
บริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การที่มีตอ่ผลการด าเนินงานขององค์การ มีเพียง 1 ความสมัพนัธ์ คือการ
มุ่งเน้นการปฏิบตัิการมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์การ โดยอิทธิพลดงักลา่ว
อยู่ในระดบัปานกลาง (R2 = 0.5402) ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาข้อค าถามจากแบบสอบถาม
แล้วสามารถน ามาอธิบายความสมัพนัธ์เชิงสาเหตใุนแตล่ะความสมัพนัธ์ได้ดงันี  ้

1. การน าองค์การมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบัการวางแผนกลยทุธ์ ซึ่งผลการศึกษา
สอดคล้องกบัผลงานวิจยัก่อนหน้า (ธัชชยั, 2553 ; Lee, Rho, & Lee, 2003 ; Tari, 
Molina, & Castejon, 2007) โดยอาจอธิบายได้วา่การน าองค์การของผู้น าในการท าให้องค์การ
ประสบความส าเร็จในระยะยาว (Flynn, Schroeder, & Sakakibara, 1995) ยอ่มสง่ผล
ให้เกิดการจัดการในด้านการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้องค์การมีความพร้อมในการ
ตอบสนองตอ่สภาพแวดล้อมและการแขง่ขนัท่ีอาจเปลีย่นแปลงไป (NIST, 2013) 

2. การน าองค์การมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุกับการมุ่งเน้นบุคลากร ซึ่งผล
การศึกษาสอดคล้องกบัผลงานวิจยัก่อนหน้า (ธัชชยั, 2553 : 119-135 ; Flynn, Schroeder, & 
Sakakibara, 1995 : 659-691 ; Kaynak, 2003 : 405-435 ; Tari, Molina, & Castejon, 2007 : 
483-501 ; Fotopoulos & Psomas, 2010 : 150-163) โดยอาจอธิบายได้ว่าการที่ผู้น า
องค์การสนบัสนนุให้เกิดวฒันธรรมของการมุ่งเน้นความเป็นเลิศ (Prajogo and Sohal, 
2006 : 308) ย่อมสง่ผลให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้น ากบัพนกังาน (Dow, Samson, & 
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Ford, 1999 : 14) เพื่อชีน้ าและสร้างความเข้าใจให้พนกังานปรับปรุงผลการท างาน
อยา่งตอ่เนื่อง 

3. การน าองค์การมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการมุ่งเน้นลูกค้า ซึ่งผล
การศกึษาสอดคล้องกบัผลงานวิจยัก่อนหน้า (ธชัชยั, 2553 : 119-135 ; Flynn, Schroeder, & 
Sakakibara, 1995 : 659-691 ; Kaynak, 2003 : 405-435 ; Lee, Rho, & Lee, 2003 : 2003-
2020 ; Tari, Molina, & Castejon, 2007 : 483-501) โดยอาจอธิบายได้ว่าการน าองค์การ
ของผู้น าในการท าให้องค์การประสบความส าเร็จในระยะยาว  ย่อมส่งผลให้เกิดการ
รวบรวมวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า (Black & Porter, 1996 : 
20) เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามที่ลกูค้าต้องการ  รวมถึงการรักษาความสมัพนัธ์
กบัลกูค้า (Prajogo and Sohal, 2006 : 308) เพื่อให้เกิดความภกัดี 

4. การวางแผนเชิงกลยทุธ์มีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบัการมุ่งเน้นบคุลากร 
ซึง่อาจอธิบายได้วา่การด าเนินการขององค์การในการถ่ายทอดกลยทุธ์ เป้าหมาย และ
แผนปฏิบตัิการให้กบัพนกังานทกุคนในองค์การ (Dow, Samson, & Ford,1999 : 14) 
ย่อมส่งผลต่อการวางแผนบริหารและพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
แผนกลยทุธ์นัน้ (Black & Porter, 1996 : 20) 

5. การวางแผนเชิงกลยทุธ์มีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบัการวดัและวิเคราะห์ผล 
ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกบัผลงานวิจยัก่อนหน้า (Lee, Rho, & Lee, 2003 : 2003-
2020)  โดยอาจสามารถอธิบายได้ว่า  การด าเนินการขององค์การในการวางแผนกล
ยทุธ์ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว (Dow, Samson, & Ford,1999 : 14) ย่อมสง่ผลให้
เกิดการติดตามข้อมูลที่ส าคัญน ามาวิเคราะห์ผลเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่ส าคัญ 
(Prajogo and Sohal, 2006 : 309) โดยเฉพาะในด้านการวางแผนและปรับเปลีย่น กลยทุธ์ 

6. การมุ่งเน้นบคุลากรมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบัการมุ่งเน้นลกูค้า  ซึ่งผล
การศึกษาสอดคล้องกบัผลงานวิจยัก่อนหน้าของ ธัชชยั (2553 :119-135) โดยอาจอธิบาย 
ได้ว่า การเอาใจใส่ดูแลพนักงานท าให้เกิดความผูกพนัระหว่างพนกังานกับองค์การ 
 ซึ่งส่งผลให้พนักงานเกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท างานและสามารถตอบสนอง  
ความต้องการของลูกค้าขององค์การให้ดีขึน้ นอกจากนี ้การสนับสนุนพนักงาน 
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ให้พฒันาทกัษะความสามารถ (Dow, Samson, & Ford,1999 : 14) ย่อมสง่ผลต่อความสามารถ
ในการแก้ไขหรือลดข้อผิดพลาดของผลติภณัฑ์ได้อีกด้วย (NIST, 2013 : 37) 

7. การมุ่งเน้นบคุลากรมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบัการวดัและวิเคราะห์ผล 
ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกบัผลงานวิจยัก่อนหน้า (Flynn, Schroeder, & Sakakibara, 
1995 : 659-691 ; Kaynak, 2003 : 405-435 ; Fotopoulos & Psomas, 2010 : 150-163) 
โดยอาจอธิบายได้วา่ การวางแผนบริหารบคุลากรให้สอดคล้องกบัเป้าหมายและแผนกลยทุธ์
ขององค์การ ย่อมส่งผลให้องค์การต้องพัฒนาระบบการวัดผลด าเนินงานให้มี
ประสทิธิภาพ (Flynn, Schroeder, & Sakakibara, 1995 : 365) เพื่อตรวจสอบติดตาม
การด าเนินงานของบคุลากรเปรียบเทียบกบัเปา้หมายที่วางไว้ 

8. การมุ่งเน้นลกูค้ามีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุับการมุ่งเน้นการปฏิบตัิการ 
ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับผลงานวิจัยก่อนหน้าของธัชชัย (2553 : 119-135)  
โดยอาจอธิบายได้วา่ การท่ีองค์การให้ความส าคญัตอ่การปอ้งกนัและแก้ไขข้อผิดพลาด
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ย่อมส่งผลให้องค์การ  
ต้องพยายามก าหนดมาตรฐานการท างานในกระบวนการที่ส าคัญ (Prajogo and 
Sohal, 2006 : 309) รวมทัง้การน าข้อมลูด้านสถิติมาใช้ติดตามการท างานให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน (Anderson, Rungtusanatham, Schroeder, & Devaraj, 1995 : 644) 

9. การวดัและวิเคราะห์ผลมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบัการมุง่เน้นการปฏิบตัิการ 
ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกบัผลงานวิจยัก่อนหน้า (Flynn, Schroeder, & Sakakibara, 
1995 : 659-691 ; Kaynak, 2003 : 405-435 ; Lee, Rho, & Lee, 2003 : 2003-2020 ; 
Baird, Hu, & Reeve, 2011 : 789-814) โดยอาจอธิบายได้ว่า การที่องค์การมีระบบวดัผล
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญเพื่อใช้ใน 
การตดัสนิใจ ยอ่มสง่ผลให้องค์การให้ความส าคญัในการก าหนดมาตรฐานการท างาน
เพื่อใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบประเมินการปฏิบตัิการ และสง่ผลให้เกิดการติดตาม
ผลการปฏิบตัิการอยา่งตอ่เนื่อง 

10. การมุง่เน้นการปฏิบตัิการมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบัผลการด าเนินงาน
ขององค์การ  ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกบัผลงานวิจยัก่อนหน้า (Flynn, Schroeder, & 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 
 

157 

Sakakibara, 1995 : 659-691 ; Kaynak, 2003 : 405-435 ; Lee, Rho, & Lee, 2003 : 2003-
2020 ; Baird, Hu, & Reeve, 2011 : 789-814) โดยอาจอธิบายได้วา่ การก าหนดมาตรฐาน
ในการท างานให้ครอบคลมุกระบวนการท่ีส าคญั  การปรับปรุงผลการด าเนินงานโดยใช้
เคร่ืองมือและเทคนิคด้านคณุภาพ รวมทัง้การเตรียมการรองรับเหตฉุกุเฉิน ย่อมสง่ผล
ต่อประสิทธิภาพของการปฏิบตัิการขององค์การ ช่วยลดระยะเวลาในการผลิตสินค้า  
ลดข้อผิดพลาด ส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึน้ ท าให้เกิดความเช่ือมั่นในคุณภาพ 
ของสินค้า ซึ่งอาจส่งผลให้องค์การสามารถช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากขึน้ 
รวมถึงมีผลการด าเนินงานด้านการเงินท่ีดีขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัสามารถสรุปแนวทางในการน าไปปฏิบตัิได้ ดงันี ้

1. องค์การควรด าเนินการด้านการน าองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้น
ลกูค้า การวดัและวิเคราะห์ผล การมุง่เน้นบคุลากร และการมุ่งเน้นการปฏิบตัิการ ไปพร้อมๆ 
อย่างสอดประสานกัน เพื่อให้การบริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์การนัน้เกิดประสิทธิผล
สงูสดุ (Tamimi & Sebastianelli : 57, 1998 ; Salaheldin, 2009 : 231) 

2. การน าองค์การเป็นปัจจยัส าคญัที่สดุที่ช่วยขบัเคลือ่นปัจจยัการด าเนินการ
ในด้านอื่น ๆ (Anderson, Rungtusanatham, & Schroeder, 1994 : 501-502 ; Flynn, Schroeder, 
&Sakakibara, 1994 : 339-366, Kaynak, 2003 : 425-427) โดยเฉพาะการวางแผนกลยุทธ์   
การมุ่งเน้นลกูค้า และการมุ่งบุคลากร ซึ่งจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานขององค์การ 
ในที่สดุ ผู้ น าจึงมีบทบาทส าคญัสูงสดุในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านคุณภาพ   
โดยองค์การที่ต้องการน า แนวทางการบริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์การไปใช้ให้เกิดผล
สมัฤทธ์ิ ควรสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กบัผู้น าในองค์การได้ตระหนกัถึงความส าคญั
ของการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การซึง่สามารถปรับปรุงผลการด าเนินงานในองค์การ
ให้ดีขึน้ได้  รวมทัง้ท าให้ผู้น าตระหนกัถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นผู้ขบัเคลื่อน
การบริหารคณุภาพ ทัง้การมีสว่นร่วมในก าหนดกลยทุธ์ การสร้างวฒันธรรมการมุ่งเน้น
ลกูค้า การดูแลเอาใจใส่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ เอือ้ให้กับการท างานของพนกังาน 
การติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอและสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไข  
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หากผลการด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ซึง่เป็นสว่นส าคญัให้เกิดการปรับปรุง
อยา่งตอ่เนื่อง 

3. ส าหรับองค์การในภาคการผลิต  การสร้างผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ 
กับกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ องค์การจึงควรก าหนดมาตรฐานของ 
การด าเนินงานในแตล่ะกระบวนการท่ีส าคญั  อีกทัง้การน าเคร่ืองมือด้านคณุภาพผนวก
กับการเก็บข้อมูลทางสถิติจะช่วยให้องค์การสามารถติดตามและควบคุมคุณภาพ 
ของสินค้าได้ดีขึน้ ซึ่งจะส่งผลต่อการลดต้นทนุด้านคุณภาพ (Cost of Quality) และ
สง่ผลต่อความสามารถในการแข่งขนัได้ ทัง้นี ้นอกจากการมุ่งเน้นกระบวนการผลิต
ภายในโรงงานแล้ว องค์การควรให้ความส าคญัตอ่กระบวนการส าคญัอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
อาทิ การคัดเลือกและประเมินคุณภาพผู้ จัดส่งวัตถุดิบ การรับและส่งค าสั่งซื อ้  
การบริหารจดัการคลงัสนิค้า รวมถึงการขนสง่ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ากระบวนการในห่วงโซ่
อปุทานทัง้หมดมีประสทิธิภาพ 

4. การติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้
องค์การทราบถึงจดุออ่นท่ีควรต้องปรับปรุงให้ผลการด าเนินงานดีขึน้ องค์การจึงควรให้
ความส าคญัต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลและน ามาใช้วิเคราะห์ผลเพื่อให้ผู้บริหารใช้ใน  
การติดตามผลการด าเนินงานด้วยข้อมลูที่ถกูต้องและพร้อมใช้งาน ซึ่งจะท าให้องค์การ
สามารถก าหนดแนวทางปรับปรุงการท างานได้อยา่งทนัทว่งที 
 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ  
ในการบริหารคุณภาพทัว่ทัง้องค์การและผลด าเนินงานขององค์การ ในประเภทธุรกิจ
อื่นๆ อาทิ ภาคบริการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคการศึกษา หรือในแนวทาง 
การบริหารคณุภาพอื่น ๆ อาทิ การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทกุคนมีสว่นร่วม (TPM) ลีน ซิกส์
ซิกมา (Lean Six Sigma) ระบบบริหารจดัการความเป็นเลศิในการปฏิบตัิงาน (OEMS) 
รางวลัคณุภาพแหง่ชาติ (TQA) เพื่อเปรียบเทียบวา่บริบทที่แตกตา่งกนันีจ้ะสง่ผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จในการบริหาร
คณุภาพทัว่ทัง้องค์การกบัผลด าเนินงานขององค์การหรือไม่ 
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2. ควรน าแนวคิดในการแบ่งกลุ่มปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จในการบริหาร
คณุภาพทัว่ทัง้องค์การเป็นปัจจยัด้านฮาร์ด (Hard TQM) ซึ่งเก่ียวข้องกบักระบวนการ 
เคร่ืองมือ และเทคนิค และปัจจยัด้านซอฟท์ (Soft TQM) ซึ่งเป็นปัจจยัที่จบัต้องไม่ได้ 
(Intangible Factor) มาใช้ในการศกึษาความสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงานขององค์การ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความสมัพนัธ์และผลกระทบของปัจจยัแตล่ะด้านให้มากขึน้ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอน
กีฬาแบดมินตนั โดยผู้วิจยัได้ก าหนดกระบวนการวิจยัไว้  3 ขัน้ตอนได้แก่ 1) ขัน้ศึกษา
สภาพปัญหาและความต้องการของนกักีฬาและผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั 2) ขัน้สร้าง
มาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั และ 3) ขัน้ตรวจสอบความเหมาะสม
ของมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้
นีม้ี 5 กลุ่ม ได้แก่ นักกีฬาแบดมินตันมืออาชีพ นักกีฬาแบดมินตันมือสมัครเล่น  
ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั ผู้ปกครองของนกักีฬาแบดมินตนั  และผู้ เช่ียวชาญทางกีฬา
แบดมินตนั เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีค้ือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจก
แจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ และการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

ผลการวิจยั พบวา่  
มาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัประกอบด้วย 6 มิติ 17 มาตรฐาน 

และ 74 สมรรถนะ ซึ่ง 6 มิติ ประกอบด้วยมิติด้านการฝึกอบรม มิติด้านความรู้ มิติ 
                                                 
1 นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2 อาจารย์ ภาควิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ภาควิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
4 อดีต รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ด้านประสบการณ์ทางกีฬาแบดมินตัน มิติด้านจริยธรรม มิติด้านการสอนกีฬา
แบดมินตนั และมิติด้านความปลอดภยั  

   
ค ำส ำคัญ: มำตรฐำนวชิำชีพ ผู้ฝึกสอนแบดมินตนั 
 
Abstract 

The purpose of this study was to develop the professional standards 
for badminton coaches. There were 3 steps of the research process consisting 
of studying the problems and needs of badminton athletes and coaches, 
making the professional standards for badminton coaches, and verifying the 
appropriateness of the professional standards. The samples were professional 
badminton players, amateur badminton players, badminton coaches, 
parents/guardians, and badminton experts. The instrument used in this 
research was questionnaires. The data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, median, interquartile range, and 
confirmatory factor analysis 

The results were revealed that 
The professional standards for badminton coaches was organized 

into 6 domains, 17 standards, and 74 competencies. The six domains were 
consisted of training domain, knowledge domain, badminton experience 
domain, ethic domain, badminton teaching domain, and safety domain  
 
Key words: Professional standard, Badminton coach 
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บทน ำ 
กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาสากลชนิดหนึ่งที่ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 

ในประเทศไทยเนื่องจากได้รับการบรรจุอยู่ในหลักสูตรพลศึกษาทุกระดับตัง้แต่
มธัยมศึกษาตอนต้นจนกระทัง่ถึงระดบัอุดมศึกษา รวมทัง้มีการจัดการแข่งขนัในทุก
ระดบัตัง้แต่ระดบัโรงเรียนจนกระทัง่ถึงระดับชาติ (นภพร ทศันยันา, 2558) มีแนวโน้ม 
ที่จะได้รับความนิยมเพิ่มสงูขึน้สงัเกตได้จากจ านวนนกักีฬาแบดมินตนัรุ่นเยาวชนที่เข้า
ร่วมการแขง่ขนัเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยในปีพ.ศ.2557 ที่มีจ านวนทัง้สิน้ 1,761 
คน และเพิ่มขึน้เป็น 1,982 คนในปี พ.ศ. 2558 (สมาคมแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ, 
2558) นักกีฬาแบดมินตันไทยมีผลงานที่ดีขึน้ในระดับนานาชาติสังเกตได้จากทีม
แบดมินตันของประเทศไทยได้รับการจัดอันดับทีมแบดมินตันโลก (World team 
ranking) ในปี 2015 ให้อยูใ่นล าดบัท่ี 6 ซึง่มีอนัดบัที่ดีขึน้กว่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2012 ที่อยู่ในอนัดบัที่ 11 (Badminton World Federation [BWF], 2015) นอกจากนี ้
กีฬาแบดมินตนัยงัเป็นกีฬาชนิดหนึง่ที่รัฐบาลไทยเลง็เห็นถึงศกัยภาพในการพฒันาไปสู่
การเป็นกีฬาเพื่อการอาชีพ (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2558) จากข้อสงัเกตที่ได้กลา่ว
มาข้างต้นเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงพฒันาการที่ดีขึน้ของกีฬาแบดมินตนัใน
ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการพฒันากีฬาแบดมินตนัในทกุระดบัตัง้แต่
ระดบัพืน้ฐานจนกระทัง่ถึงระดบัมืออาชีพยงัมีปัญหาในหลายด้าน เช่น งบประมาณ
สนบัสนนุจากภาครัฐบาลที่มีอยู่อย่างจ ากัด ขาดความเป็นระบบในการบริหารจัดการ
ของชมรม /สโมสรกีฬาแบดมินตัน ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันยังขาดความรู้และ
ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่ องค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัฝึกอบรม ผู้
ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัใช้หลกัสตูรการฝึกอบรมที่แตกตา่งกนั เป็นต้น (นภพร ทศันยันา, 2558)  

การพัฒนากีฬาแบดมินตันในทุกระดับให้ประสบความส าเ ร็จต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ ฝึกสอนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2554) เนื่องจาก ผู้ ฝึกสอนกีฬาเป็นผู้ ที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของผู้ เล่นกีฬา/นกักีฬา กลา่วคือผู้ เล่นกีฬา/นกักีฬา 
ที่ได้รับการฝึกฝนจากผู้ ฝึกสอนที่มีคณุภาพย่อมมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในการ
เล่นกีฬา และได้รับประสบการณ์ที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันผู้ เล่นกีฬาที่ได้รับ 
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การฝึกฝนจากผู้ ฝึกสอนที่ไม่มีคุณภาพย่อมไม่มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จ  
ในการเล่นกีฬา และได้รับประสบการณ์ที่ไม่มีคุณภาพ (ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธ์ิ 
และณฐัวฒุิ สิทธิชยั, 2556) สอดคล้องกับ Australian Sports Commission [ASC] 
(2001) ที่ได้ให้แนวคิดไว้ว่า คุณภาพของผู้ ฝึกสอนเป็นองค์ประกอบส าคญัที่จะท าให้
นกักีฬาได้รับความสนกุสนาน เพลิดเพลิน (Enjoy) กบัการเลน่กีฬา มีความสามารถใน
การใช้ทกัษะ (Skills) และกลยทุธ์ (Strategies) มีความเข้าใจ (Understanding) ในกฎ 
กติกา มารยาท และประเพณีของการเลน่กีฬา มีความกระตือรือร้น (Enthusiastic) ที่จะ
เล่นกีฬาตลอดชีวิต และมีความปลอดภัยในการเล่นกีฬา  (Safety) เช่นเดียวกับ 
Martens (2012) ได้กลา่วไว้ว่า การที่นกักีฬาได้รับการฝึกฝนจากผู้ ฝึกสอนที่มีคณุภาพ
เป็นสิ่งที่ช่วยให้นกักีฬามีโอกาสที่จะได้รับการพฒันาทัง้ทางด้านร่างกาย  จิตใจ และ
สงัคมไปพร้อม ๆ กัน แต่ในขณะเดียวกันถ้านักกีฬาได้รับการฝึกฝนจากผู้ ฝึกสอน
แบดมินตนัท่ีไมม่ีคณุภาพยอ่มจะสง่ผลให้นกักีฬาได้รับประสบการณ์ที่ไมม่ีคณุภาพ เช่น 
มีอาการบาดเจ็บเรือ้รังซึง่อาจเกิดการซ้อมที่หนกัเกินไป (Over Training) เกิดความรู้สกึ
เบื่อหนา่ยกบัการเลน่กีฬาจนอาจน าไปสูก่ารเลกิเลน่กีฬา (Burn out) เป็นต้น นอกจากนี ้
Gearity and Murray (2011) ได้กลา่วไว้ว่า การที่นกักีฬาได้รับการฝึกสอนจากผู้
ฝึกสอนกีฬาที่ไม่มีคุณภาพจะสง่ผลให้เกิดการยบัยัง้ทกัษะทางด้านจิตใจของนกักีฬา  
เช่น ขาดความมุ่งมัน่ในการแข่งขนั ขาดความกระตือรือร้นในการฝึกซ้อม ขาดความ
เช่ือมัน่ในตนเอง ขาดความสนกุสนาน ขาดความพึงพอใจ และลดประสิทธิภาพในการ
รับรู้ของนกักีฬา  

แนวทางหนึง่ที่ช่วยให้การปรับปรุงและพฒันาผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัเป็นไป
ในทิศทางที่มีคณุภาพ และได้มาตรฐานคือการก าหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้
ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั (ประพฒัน์ ลกัษณพิสทุธ์ิ และณฐัวฒุิ สทิธิชยั, 2556) เนื่องจาก
มาตรฐานวิชาชีพเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ รับบริการ และปกป้อง
ผู้ รับบริการจากการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม การถกูหลอกลวง หรือการท าให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Stufflebeam and Shinkfield, 2007) เป็นแนวทางให้ 
ผู้ ฝึกสอนกีฬาได้ทราบว่าควรจะมีทักษะ ความรู้ และจรรยาบรรณใดบ้างที่จ าเป็น
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ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ และน าเอาสาระส าคัญต่างๆเหล่านัน้ไปพัฒนาตนเองสู่ 
การปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best practice) นอกจากนีย้งัเป็นสิ่งที่ช่วยก ากับดูแลผู้ ฝึกสอน
กีฬาในเร่ืองสวสัดิการ ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ การปกป้องสิทธิเพื่อให้ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบตัิงาน และได้รับคา่จ้างที่เหมาะสมกบัระดบัความสามารถ
ในการปฏิบตัิงาน (National Association for Sport and Physical Education [NASPE], 2006) 
นอกจากนีย้งัสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูร และใช้เป็นข้ออ้างอิง
ทางกฎหมายที่วา่ด้วยการจ้าง (College of Dietitians of Ontario [CDO], 1997)  

จากความเป็นมา และความส าคัญของมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวข้างต้น 
พบวา่ มีความส าคญัตอ่การปฏิบตัิงานของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั กลา่วคือ ช่วยสร้าง
ความมัน่ใจแก่นกักีฬาแบดมินตนั และ/หรือผู้ปกครองของนกักีฬาแบดมินตนัวา่จะได้รับ
การฝึกสอนที่ปลอดภยั และมีพฒันาการทางทกัษะกีฬาแบดมินตนัที่ดีขึน้จากผู้ ฝึกสอน
กีฬาแบดมินตนั  นอกจากนีย้งัถือเป็นเอกสารส าคญัที่ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัสามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางพัฒนาตนเองไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศในการฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนั จากการศกึษาพบวา่ ในต่างประเทศมีการจดัท าเอกสารเก่ียวกบัมาตรฐาน
วิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬา เช่น National Standards for Athletic Coaches และ 
National Standards for Sport Coaches ที่จดัท าขึน้โดย National Association for 
Sport and Physical Education ประเทศสหรัฐอเมริกา ส าหรับในเมืองไทยยงัไม่พบว่า
มีเอกสารมาตรฐานเก่ียวกบัมาตรฐานวิชาชีพผู้ ฝึกสอนกีฬา แต่จากการสืบทราบพบว่า
ในปี พ.ศ. 2554 กรมพลศกึษามีนโยบายพฒันามาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬา
ขึน้ 15 ชนิดกีฬาซึง่หนึ่งในนัน้คือ กีฬาแบดมินตนั แต่ไม่พบว่ามีการเผยแพร่ที่ใด ท าให้
ผู้ วิจัยไม่ทราบว่าการพฒันาดังกล่าวนัน้มีรายละเอียดเป็นเช่นใด ด้วยเหตุนีผู้้ วิจัยจึง
ต้องการศกึษาเร่ืองการพฒันามาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั  
 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพฒันามาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั 
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วิธีกำรวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการพฒันามาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัมี

วตัถปุระสงค์เพื่อพฒันามาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั โดยผู้วิจยัได้
ก าหนดกระบวนการวิจัยไว้ 3 ขัน้ตอนตามล าดบัดงันี ้1) ขัน้ศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการของนกักีฬาและผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั 2) ขัน้สร้างมาตรฐานวิชาชีพ
ส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั และ3)ขัน้ตรวจสอบความเหมาะสมของมาตรฐาน
วิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั ซึง่ในแตล่ะขัน้ตอนของมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

กำรวิจัยขัน้ตอนที่ 1 
 ขัน้ตอนที่ 1 เป็นขัน้ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของนกักีฬาและผู้
ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั มีวตัถุประสงค์ของการวิจัย 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษา
สภาพปัญหาในการปฏิบตัิงานท่ีของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั และ 2) เพื่อศึกษาความ
ต้องการของนกักีฬาและผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัเก่ียวกบัคณุลกัษณะและสมรรถนะที่
พงึประสงค์ของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ประชำกร 
 ประชากรในการวิจยัขัน้ตอนนีม้ี 2 กลุม่ ได้แก่ นกักีฬาแบดมินตนัสญัชาติไทย
ที่เข้าร่วมการแข่งขนั SCG THAILAND OPEN 2015 จ านวนทัง้สิน้ 108 คน และ ผู้
ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัสญัชาติไทยที่ควบคมุดูแลนกักีฬาแบดมินตนัในรายการ SCG 
THAILAND OPEN 2015  จ านวนทัง้สิน้ 43 คน  

กลุ่มตวัอย่ำง 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างแต่ละกลุ่มโดยใช้สตูรการค านวณของยามาเน่ 

(Yamane, 1973) ที่ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 มีความคลาดเคลือ่นท่ียอมรับได้ ร้อย
ละ 5 ได้กลุม่ตวัอย่างที่เป็นนกักีฬาแบดมินตนั จ านวน 85 คน และกลุม่ผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนั จ านวน 39 คน การได้มาซึง่กลุม่ตวัอยา่งผู้วิจยัท าการสุม่ตวัอย่างอย่างง่าย 
(Simple random sampling) ด้วยวิธีการจบัฉลาก 

 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในขัน้ตอนการวิจยัขัน้ที่ 1 คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เก่ียวกับสภาพปัญหา และความต้องการของนักกีฬา และผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  
มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check lists) และแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 
ชนิด 4 ระดบั ได้แก่ มากที่สดุ (ให้ 4 คะแนน) มาก (ให้ 3 คะแนน) น้อย (ให้ 2 คะแนน) 
และน้อยที่สดุ (ให้ 1 คะแนน) ศกึษาคณุภาพของเคร่ืองมือโดยการตรวจสอบความตรง
เชิงเนือ้หา (Content validity) ด้วยการหาดชันีความสอดคล้องระหวา่งรายการกบัวตัถปุระสงค์ 
(Index of Item-Objective Congruence : IIOC) (Rovinelli and Hambleton, 1977) 
โดยให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 ทา่นประเมินความสอดคล้อง พบวา่ มีคา่ดชันีเทา่กบั .98 
ในสว่นของการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน จากนัน้น ามาหาค่า
สมัประสทิธ์ิอลัฟาของครอนบาค ได้คา่ความเท่ียง เทา่กบั .82 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้ศึกษาคุณภาพแล้วไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง  
ทัง้สองกลุม่ที่สนามแขง่ขนั และสนามฝึกซ้อม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนมา
ด้วยตนเอง 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยน าข้อมูลที่เ ก็บรวบรวมได้ทัง้หมดมาตรวจสอบความถูกต้องและ  

ความครบถ้วนสมบรูณ์ แล้วน าไปประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ความหมายดงัตอ่ไปนี ้ 
 1.  วิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม และสภาพปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  
ด้วยการแจกแจงความถ่ี และหาคา่ร้อยละ จากนัน้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในรูป
ตารางประกอบความเรียง 

2. วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความต้องการคณุลกัษณะ และสมรรถนะที่ที่พึงประสงค์
ของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั ด้วยการหาคา่เฉลีย่ (Mean) และสว่นเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
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(Standard deviation) จากนัน้น าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยเทียบกบัเกณฑ์ดงันี ้
(Likert, 1932) 

 
คา่เฉลีย่ ตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป    แสดงวา่   ต้องการให้ผู้ ฝึกสอนกีฬา

แบดมินตันมีคุณลักษณะ /สมรรถนะ
ตามรายการที่ก าหนดไว้อยู่ในระดับ 
มากที่สดุ 

คา่เฉลีย่ระหวา่ง 3.00-3.49  แสดงวา่ ต้องการให้ผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตันมีคุณลักษณะ /สมรรถนะ
ตามรายการที่ก าหนดไว้อยู่ในระดับ 
มาก 

คา่เฉลีย่ระหวา่ง 2.50-2.99  แสดงวา่ ต้องการให้ผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตันมีคุณลักษณะ /สมรรถนะ
ตามรายการที่ก าหนดไว้อยู่ในระดับ 
น้อย 

คา่เฉลีย่ ตัง้แต ่1.49 ลงมา แสดงวา่ ต้องการให้ผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตันมีคุณลักษณะ /สมรรถนะ
ตามรายการที่ก าหนดไว้อยู่ในระดับ 
น้อยที่สดุ 

กำรวิจัยขัน้ตอนที่ 2 
 ขัน้ตอนที่ 2 เป็นขัน้สร้างมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั  
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ประชำกร 
 ประชากรทีใ่ช้ส าหรับการวจิยัขัน้นีค้ือผู้ เช่ียวชาญทางกีฬาแบดมินตนั 
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กลุ่มตวัอย่ำง 
ผู้วิจัยได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ เช่ียวชาญทางกีฬาแบดมินตัน จ านวน 9 คน  

ซึง่ได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive selection) โดยคดัเลือกจากเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไว้ว่า ผู้ เช่ียวชาญทางกีฬาแบดมินตนั ต้องเป็นผู้ที่เคยเป็นนกักีฬาแบดมินตนั  
ทีมชาติไทยและ/หรือเยาวชนทีมชาติไทย และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนั 10 ปีขึน้ไป  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เค ร่ืองมือที่ ใ ช้ ในขัน้ตอนการวิจัยขัน้ที่  2 คือ แบบสอบถามเ ก่ียวกับ
ความส าคญัของมิติ มาตรฐาน และสมรรถนะของมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอน
กีฬาแบดมินตนั มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 4 ระดบั 
ได้แก่ มากที่สดุ (ให้ 4 คะแนน) มาก (ให้ 3 คะแนน) น้อย (ให้ 2 คะแนน) และน้อยที่สดุ 
(ให้ 1 คะแนน) ศึกษาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา 
(Content validity) ด้วยการหาดชันีความสอดคล้องระหว่างรายการกับวตัถปุระสงค์ 
(Index of Item-Objective Congruence : IIOC) (Rovinelli and Hambleton, 1977) 
โดยให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 ทา่นประเมินความสอดคล้อง พบวา่ มีคา่ดชันีเทา่กบั .92 
ในสว่นของการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน จากนัน้น ามาหาค่า
สมัประสทิธ์ิอลัฟาของครอนบาค ได้คา่ความเท่ียง เทา่กบั .84 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้ศึกษาคุณภาพแล้วไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง  
ที่เป็นผู้ เช่ียวชาญทางกีฬาแบดมินตนัที่สนามฝึกซ้อม และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
กลบัคืนมาด้วยตนเอง 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยน าข้อมูลที่เ ก็บรวบรวมได้ทัง้หมดมาตรวจสอบความถูกต้องและ  

ความครบถ้วนสมบรูณ์ แล้วน าไปประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความส าคญัของมิติ มาตรฐาน และสมรรถนะของ
มาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั ด้วยการหาค่ามธัยฐาน (Median) 
และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range : IR) จากนัน้น าค่าทัง้สองที่วิเคราะห์
ได้มาเทียบกับเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ว่า รายการมิติ/มาตรฐาน/สมรรถนะใดที่มีค่ามธัย
ฐานตัง้แต ่3.0 ขึน้ไป และมีคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ไมเ่กิน 1.0 แสดงว่า มิติ/มาตรฐาน/
สมรรถนะรายการนัน้มีความส าคัญต่อมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนั 

กำรวิจัยขัน้ตอนที่ 3 
 ขัน้ตอนที่ 3 เป็นขัน้ตรวจสอบความเหมาะสมของมาตรฐานวิชาชีพส าหรับ 
ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั มีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความความตรงเชิงโครงสร้าง
ของมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ส าหรับการวิจัยขัน้ตอนนีม้ีทัง้สิน้ 4 กลุ่ม ได้แก่ นักกีฬา
แบดมินตันมืออาชีพ (นักกีฬาแบดมินตันที่เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันรุ่นทั่วไป 
ในรายการแข่งขนัที่สมาคมแบดมินตนัฯให้การรับรองเพื่อเก็บคะแนนสะสม) จ านวน
ทัง้สิน้  139 คน นักกีฬาแบดมินตันมือสมัครเล่น (นักกีฬาที่ เ ข้า ร่วมการแข่งขัน
แบดมินตนัในรายการ KMITL OPEN 2015 รุ่นP- P และP+) จ านวนทัง้สิน้ 148 คน  
ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั (ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัที่ผ่านหลกัสตูรการอบรมผู้ ฝึกสอน
กีฬาแบดมินตนั ระดบั 1 ขัน้พืน้ฐาน โดยสมาคมแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯให้ 
การรับรอง) จ านวนทัง้สิน้ 53 คน และผู้ ปกครองของนักกีฬาแบดมินตัน (ผู้ ที่ให้ 
การรับรองในเอกสารยินยอมเพื่อให้นกักีฬาแบดมินตนัเยาวชนในรุ่นอายุ 12 ปี 14 ปี 
และ16 ปี เข้าร่วมการแข่งขนัในรายการแข่งขนัที่สมาคมแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ
ให้การรับรองเพื่อเก็บคะแนนสะสม) จ านวนทัง้สิน้ 418 คน 
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 กลุ่มตวัอย่ำง 

ผู้วิจยัได้ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะกลุม่โดยใช้สตูรการค านวณของยามาเน ่
(Yamane, 1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้  
ร้อยละ 5 ได้กลุม่ตวัอย่างที่เป็นนกักีฬาแบดมินตนัมืออาชีพ จ านวน 103 คน นกักีฬา
แบดมินตนัมือสมคัรเลน่ จ านวน 108 คน ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั จ านวน 47 คน และ
ผู้ปกครองของนักกีฬาแบดมินตัน จ านวน 204 คน การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นกักีฬาแบดมินตนัมืออาชีพ ผู้ปกครองของนกักีฬาแบดมินตนั และนกักีฬาแบดมินตนั
มือสมคัรเล่นผู้ วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) ส าหรับกลุ่ม
ตวัอย่างที่เป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั ผู้วิจยัใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างอย่างง่าย (Simple 
random sampling) ด้วยวิธีการจบัฉลาก 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เค ร่ืองมือที่ ใ ช้ ในขัน้ตอนการวิจัยขัน้ที่  3 คือ แบบสอบถามเ ก่ียวกับ
ความส าคญัของรายการสมรรถนะในมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั 
มีลกัษณะ แบบตรวจสอบรายการ (Check lists) และแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 
ชนิด 4 ระดบั ได้แก่ มากที่สดุ (ให้ 4 คะแนน) มาก (ให้ 3 คะแนน) น้อย (ให้ 2 คะแนน) และ
น้อยที่สดุ (ให้ 1 คะแนน) ศึกษาคณุภาพของเคร่ืองมือโดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา 
(Content validity) ด้วยการหาดชันีความสอดคล้องระหวา่งรายการกบัวตัถปุระสงค์ (Index of 
Item-Objective Congruence : IIOC) (Rovinelli and Hambleton, 1977) โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่านประเมินความสอดคล้อง พบว่า  มีค่าดชันีเท่ากับ .90  
ในสว่นของการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน จากนัน้น ามาหาค่า
สมัประสทิธ์ิอลัฟาของครอนบาค ได้คา่ความเท่ียง เทา่กบั .82  
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้ศึกษาคุณภาพแล้วไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง  
ทัง้ 4 กลุม่ที่สนามฝึกซ้อม และสนามแข่งขนั และเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนมา
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ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันบางท่านที่อยู่ต่างจังหวัด
ผู้วิจยัได้ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยน าข้อมูลที่เ ก็บรวบรวมได้ทัง้หมดมาตรวจสอบความถูกต้องและ  

ความครบถ้วนสมบรูณ์ แล้วน าไปประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ 
 1.  วิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบ
แบบสอบถามด้วยการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ จากนัน้น าเสนอผล 
การวิเคราะห์ข้อมลูในรูปตารางประกอบความเรียง 

2. ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ของมาตรฐาน
วิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis : CFA) 
 
ผลกำรศึกษำ 

ผลการศกึษาที่ได้จากกระบวนการวิจยัทัง้ 3 ขัน้ตอนมีดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ขัน้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของนกักีฬาและผู้ ฝึกสอนกีฬา

แบดมินตัน พบว่า นักกีฬาแบดมินตันรับรู้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนั โดยภาพรวม เป็นปัญหา โดยด้านความรู้และประสบการณ์เป็นปัญหามาก
ที่สดุ และมีความต้องการด้านปรัชญาการฝึกสอน อยู่ในระดบัมากที่สดุ เช่นเดียวกับ  
ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันที่ รับรู้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  
โดยภาพรวม เป็นปัญหา โดยด้านด้านคณุธรรมจริยธรรมเป็นปัญหามากที่สดุ  

2. ขัน้สร้างมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  พบว่า 
มาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัประกอบด้วย 6 มิติ 17 มาตรฐาน 
และ 74 สมรรถนะ ดงัรายละเอียดในตารางตอ่ไปนี ้
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ตำรำงที่ 1 มาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั 
 

มิต ิ มำตรฐำน สมรรถนะ 

ด้านการ
ฝึกอบรม 

ประกอบด้วย 2 
มาตรฐาน ได้แก่  
1) มาตรฐานด้านการ
ฝึกอบรมในหลกัสตูร
เฉพาะทางกีฬา
แบดมินตนั  

 
 
ประกอบด้วย 1 สมรรถนะ ได้แก่ 
1. ได้รับประกาศนียบตัรรับรองว่าเป็นผู้ผ่าน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการในหลกัสตูรผู้
ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัระดบั 1 (ขัน้พืน้ฐาน) 
ท่ีได้รับการยอมรับในระดบัชาติเป็นอย่าง
น้อย 

 2) มาตรฐานด้านการ
ฝึกอบรมในหลกัสตูรท่ี
เกี่ยวข้องกบั
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ ได้แก่ 
1. ได้รับประกาศนียบตัรรับรองว่าเป็นผู้ผ่าน
การฝึกอบรมในหลกัสตูรท่ีเกี่ยวข้องกบั
สรีรวิทยาการออกก าลงักาย  
2. ได้รับประกาศนียบตัรรับรองว่าเป็นผู้ผ่าน
การฝึกอบรมในหลกัสตูรท่ีเกี่ยวข้องกบั
โภชนาการการกีฬา  
3. ได้รับประกาศนียบตัรรับรองว่าเป็นผู้ผ่าน
การฝึกอบรมในหลกัสตูรท่ีเกี่ยวข้องกบั
จิตวิทยาการกีฬา  
4. ได้รับประกาศนียบตัรรับรองว่าเป็นผู้ผ่าน
การฝึกอบรมในหลกัสตูรท่ีเกี่ยวข้องกบัเวช
ศาสตร์การกีฬา 
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ตำรำงที่ 1 (ตอ่) 
 

มิต ิ มำตรฐำน สมรรถนะ 

ด้านความรู้ ประกอบด้วย 2 
มาตรฐาน ได้แก่  
1) มาตรฐานด้าน
ความรู้เฉพาะทางกีฬา
แบดมินตนั 

 
 

ประกอบด้วย 9 สมรรถนะ ได้แก ่
1. อธิบาย และสาธิตการเล่นแบดมินตนัท่ี
ถกูต้องตามกติกาสากลได้  
2. อธิบายและสาธิตทกัษะเชิงเทคนิคท่ี
ถกูต้องในการเคลือ่นท่ีเข้าหาลกูขนไก่ใน
ต าแหน่งต่างๆของสนาม  
3. อธิบายและสาธิตทกัษะเชิงเทคนิคท่ี
ถกูต้องในการตีลกูขนไก่ 4. วิเคราะห์และ
แก้ไขข้อผิดพลาดของนกักีฬาเกี่ยวกบัทกัษะ
เชิงเทคนิคในการเคลื่อนท่ีเข้าหาลกูขนไก่ใน
ต าแหน่งต่างๆของสนามได้  
5. วิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาดของ
นกักีฬาเกี่ยวกบัทกัษะเชิงเทคนิคในการตีลกู
ขนไก ่ 
6. สร้างและใช้เคร่ืองมอืสอดแนม (Scouting 
tool) ส าหรับบนัทกึข้อมลูการเล่นของคู่แข่งขนั  
7. วางแผนการเล่นให้กบันกักีฬาของตนโดย
การศกึษาข้อมลูการเล่นของคู่แข่งขนั  
8. ปล่อยลกูขนไก่ด้วยไม้แบดมินตนัไปยงั
ต าแหน่งต่างๆของสนามได้อย่างแม่นย า 
และควบคมุความเร็วได้เหมาะสมกบัระดบั
ความสามารถของนกักีฬา  
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ตำรำงที่ 1 (ตอ่) 
   

มิติ มาตรฐาน สมรรถนะ 

  9. ปล่อยลกูขนไก่ด้วยมือไปยงัต าแหน่งต่างๆ
ของสนามได้อย่างแม่นย า และควบคมุ
ความเร็วได้เหมาะสมกบัระดบัความสามารถ
ของนกักีฬา 

 2) มาตรฐานด้านความรู้
ทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ ได้แก่ 
1.ประยกุต์ใช้หลกัการ/แนวคิดทางทาง
สรีรวิทยาการออกก าลงักายในการปฏิบตัิงาน  
2. ประยกุต์ใช้หลกัการ/แนวคิดทางโภชนาการ
การกีฬาในการปฏิบตัิงาน 
3. ประยกุต์ใช้หลกัการ/แนวคิดทางเวชศาสตร์
การกีฬาในการปฏิบตัิงาน  
4. ประยกุต์ใช้หลกัการ/แนวคิดทางจิตวิทยา
การกีฬาในการปฏิบตัิงาน  

ด้าน
ประสบการณ์
ทางกีฬา
แบดมินตนั 

ประกอบด้วย 2 
มาตรฐาน ได้แก่ 
1) มาตรฐานด้าน
ประสบการณ์การแข่งขนั
กีฬาแบดมินตนั 

 
 
ประกอบด้วย 1 สมรรถนะ ได้แก่ 
1. เคยปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหน่งผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน
ให้กบัผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัระดบัชาติเป็น
อย่างน้อย 

 2) มาตรฐานด้าน
ประสบการณ์การเป็น
ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนั 

ประกอบด้วย 1 สมรรถนะ ได้แก่ 
1. เคยปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหน่งผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน
ให้กบัผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัระดบัชาติเป็น
อย่างน้อย 
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ตำรำงที่ 1 (ตอ่) 
 

มิต ิ มำตรฐำน สมรรถนะ 

ด้าน
จริยธรรม 

ประกอบด้วย 4 
มาตรฐาน ได้แก่ 
1) มาตรฐานด้านการให้
เกียรติผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
ทกุฝ่ายในกีฬา
แบดมินตนั 

 
 
ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ได้แก ่
1.ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่ายในกีฬา
แบดมินตนัมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองท่ี
อาจส่งผลกระทบตอ่พวกเขา  

  2. ดแูลเอาใจใส/่ปฏิบตัิตอ่ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
ทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั  
3. ก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาท่ีเกี่ยวข้อง
กบัการคดัเลือกนกักีฬาให้ชดัเจนและ
ปราศจากความล าเอียง  
4. ชีแ้จงหลกัเกณฑ์การพิจารณาท่ีเกี่ยวข้อง
กบัการคดัเลือกนกักีฬาให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทกุ
ฝ่ายได้รับทราบ  
5. ไม่พดูดถูกูความสามารถของนกักีฬาและผู้
ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัท่านอื่น 
6. ว่ากล่าวตกัเตือนนกักีฬาอย่างมีเหตมุีผล
ปราศจากการใช้อารมณ์ และการท าร้าย
ร่างกาย  

 2) มาตรฐานด้านการ
ฝึกสอนอย่างมีความ
รับผิดชอบ 

ประกอบด้วย 9 สมรรถนะ ได้แก ่
1. พยายามพฒันาตนเองไปสู่การเป็นผู้
ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัระดบัสงูสดุตาม
หลกัสตูรท่ีได้รับการยอมรับในระดบัชาติ  

ตำรำงที่ 1 (ต่อ) 
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  2. เข้าร่วมการอบรมในหลกัสตูรท่ีเกี่ยวข้องกบั

วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างตอ่เนื่อง   
3. แนะน าให้นกักีฬาไปปรึกษากบัผู้ เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ในเร่ืองท่ีตนเองยงัมีความรู้ไม่
เพียงพอ 
4. ยอมรับการส่งตอ่นกักีฬาของตนไปยงัผู้
ฝึกสอนท่านอื่นท่ีมีความรู้ความสามารถ
มากกว่า 
5. อนญุาตให้นกักีฬาพกัฟืน้จากอาการป่วย/
บาดเจ็บกระทัง่หายเป็นปกติก่อนเร่ิมต้น
ฝึกซ้อมใหม่  
6. อบรมสัง่สอนให้นกักีฬาตระหนกัถงึผลเสีย
ท่ีอาจเกิดขึน้จากการฝืนเล่นทัง้ท่ีมีอาการ
บาดเจ็บ  
7. ศกึษาจนกระทัง่แน่ใจว่ากิจกรรม/แบบฝึกท่ี
จะน าไปใช้กบันกักีฬามีความเหมาะสมกบั
อาย ุประสบการณ์ และความสามารถของ
นกักีฬา  
8. สอดส่อง และห้ามปรามนกักีฬาท่ีใช้วาจา/
แสดงพฤติกรรมท่ีเป็นการคกุคามทางเพศ
นกักีฬาคนอื่นๆในทีม  
9.ไม่ใช้วาจา และแสดงพฤติกรรมท่ีส่อถงึ
เจตนาทางเพศกบัผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่าย 

 
ตำรำงที่ 1 (ตอ่) 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 

 

180 

 
มิต ิ มำตรฐำน สมรรถนะ 

 3) มาตรฐานด้านความ
สตัย์ซือ่ในมิตรภาพ 

ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก ่
1.ให้ข้อมลูที่เป็นจริงเกี่ยวกบัประวตัิ/
ประสบการณ์ทางกีฬาแบดมินตนัเมื่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกีฬาแบดมินตนัต้องการทราบ  
2. ไม่พดูใส่ความผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่ายให้
เสื่อมเสียชื่อเสียง ถกูดหูมิ่น หรือ ถกูเกลียดชงั  
3. กล่าวยกย่องความดีความชอบถงึบคุคลท่ี
ได้ให้การช่วยเหลือและสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน  
4. ปฏิบตัิตามค ามัน่สญัญาท่ีได้ให้ไว้กบัผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่ายในกีฬาแบดมินตนั  
5. อบรมสัง่สอนนกักีฬาให้ตระหนกั และเห็น
คณุค่าของความซือ่สตัย์ และความจริงใจ 

 4) มาตรฐานด้านการให้
เกียรติกีฬาแบดมินตนั 

ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ได้แก ่
1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นกักีฬา  
2. อบรมสัง่สอนนกักีฬาให้ตระหนกัถงึการ
แสดงความสามารถของตนเองอยา่งเต็มท่ี
ในขณะแข่งขนั  
3. อบรมสัง่สอนนกักีฬาให้ตระหนกัถงึโทษ
ของการใช้สารกระตุ้น  
4. อบรมสัง่สอนนกักีฬาให้ตระหนกัถงึโทษ
ของยาเสพติด และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   
5. อบรมสัง่สอนนกักีฬาให้ตระหนกัถงึการให้เกยีรติผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่ายในกีฬาแบดมินตนั  
6. อบรมสัง่สอนให้นกักีฬาตระหนกัถงึการ
ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง  
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ตำรำงที่ 1 (ตอ่) 
   

มิต ิ มำตรฐำน สมรรถนะ 

ด้านการสอน
กีฬา

แบดมินตนั 

ประกอบด้วย 4 
มาตรฐาน ได้แก่ 
1) มาตรฐานด้านการ
วางแผนการ 
 

 
 

ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ ได้แก่ 
1. สอน ระบทุกัษะจ าเป็นส าหรับการเล่นกีฬา
แบดมินตนัไว้อย่างชดัเจน  
2. ก าหนดวตัถปุระสงค์ของการสอนในแต่ละ
ครัง้ไว้อย่างชดัเจน 
 3. เลือกใช้วิธีการประเมินความสามารถของ
นกักีฬาได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ ของการ
ประเมิน และเหมาะสมกบัสถานการณ์  
4. เลือกใช้วธีิการสอนท่ีสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ของการสอน เหมาะสมกบั
ความสามารถ และจ านวนของนกักีฬา  

 2) มาตรฐานด้านการ
สื่อสารกบันกักีฬา 

ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ 
1. ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการสอนให้นกักีฬา
ทราบก่อนเร่ิมต้นการสอน  
2. ยืนอยู่ในต าแหน่งและระยะที่นกักีฬา
สามารถได้ยินการอธิบาย และมองเห็นการ
สาธิตอย่างชดัเจน 
3. ใช้ภาษาท่ีนกักีฬาสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย  
4. สอบถามความเข้าใจของนกักีฬาเป็น
ระยะๆในระหว่างอธิบายและสาธิต  
5. ให้ข้อติชม (Feedback) แก่นกักีฬาด้วย
ข้อมลูที่ชดัเจน และเป็นประโยชน์ 
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ตำรำงที่ 1 (ตอ่) 
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 3) มาตรฐานด้านการใช้
วิธีการสอนท่ีเน้นนกักีฬา
เป็นศนูย์กลาง 

ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ ได้แก ่
1. ให้นกักีฬาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของนกักีฬา
อย่างตัง้ใจ  
2. ให้นกักีฬาได้ฝึกคิดวิเคราะห์ และแก้ไข
ข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  
3. ใช้กิจกรรมการสอนท่ีเสริมสร้างภาวะความ
เป็นผู้น าแก่นกักีฬา  
4. ใช้กิจกรรมการสอนท่ีสนบัสนนุการท างาน
เป็นทีม 

 4) มาตรฐานด้านการ
ประเมินผล 

ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก ่
1. ประเมินความส าเร็จของนกักีฬาโดย
พิจารณาจากพฒันาการเป็นส าคญั  
 2. ประเมิน และรายงานความก้าวหน้าให้
นกักีฬาทราบเป็นระยะๆ  
3. ให้นกักีฬาเป็นผู้ประเมินตนเอง  
4. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่ายเป็นผู้ประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิของนกักีฬา  
5. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่ายเป็นผู้ประเมิน
การปฏิบตัิงานของผู้ ฝึกสอน  
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ตำรำงที่ 1 (ตอ่) 
 

มิต ิ มำตรฐำน สมรรถนะ 

ด้านความ
ปลอดภยั 

ประกอบด้วย 3 
มาตรฐาน ได้แก่ 
1) มาตรฐานด้านการ
เตรียมการเพ่ือรับมือ
ความเสี่ยง 

ประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ได้แก่ 
1. ระบคุวามเสี่ยงต่างๆท่ีอาจเกดิขึน้กบัตวั
นกักีฬาโดยพิจารณาจากสภาพร่างกายของ
นกักีฬา กิจกรรมท่ีใช้ สภาพแวดล้อม ฯลฯ  
2. เลือกใช้วธีิการปอ้งกนัความเสี่ยง และ
วิธีการให้ความช่วยเหลือได้อย่างถกูต้องและ
เหมาะสม  
3. จดัเตรียมวสัด/ุอปุกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  

 2) มาตรฐานด้านการให้
สภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภยัแก่นกักีฬา 

ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ 
1. ก าหนดโปรแกรมการฝึกซ้อมโดยค านงึถงึ
สภาพอากาศ (1) 
2. ก าหนดช่วงเวลาส าหรับให้นกักีฬาพกัดื่ม
น า้อย่างเพียงพอในขณะฝึกซ้อม  
3. ให้นกักีฬาได้รับการตรวจสภาพร่างกาย
จากผู้ เชี่ยวชาญทางเวชศาสตร์การกีฬาก่อน
เข้าร่วมทีม/การแข่งขนั 
4. สอดส่องดแูลอปุกรณ์/สนามให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานทัง้ก่อนการฝึกซ้อมและในขณะ
ฝึกซ้อม  
5. ให้นกักีฬาอบอุ่นร่างกาย คลายอุ่น และยืด
เหยียดกล้ามเนือ้ทกุครัง้ท่ีมีการฝึกซ้อม/การ
แข่งขนั 
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ตำรำงที่ 1 (ตอ่) 
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 3) มาตรฐานด้านการ
จดัการกบัระเบยีบวินยั
ของนกักีฬา 

ประกอบด้วย 2 สมรรถนะ ได้แก ่
1. ก าหนดกฎระเบยีบ/ข้อตกลงร่วมกนัของทีม
โดยเปิดโอกาสให้นกักีฬามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น  
2. ท าเอกสารชีแ้จงกฎระเบยีบ/ข้อตกลง
ร่วมกนัของทีมเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมทัง้
ให้นกักีฬาลงลายมือชื่อยอมรับ  

 
3.  ขัน้ตรวจสอบคุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬา

แบดมินตนั พบวา่ โครงสร้างมาตรฐาน และโครงสร้างมิติของมาตรฐานวิชาชีพส าหรับ 
ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัมีความตรงเชิงโครงสร้างทัง้หมด เนื่องจากโครงสร้างทัง้สอง  
มีคา่ไคสแควร์ (Chi-Square) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p > .05) ค่ารากก าลงัสองเฉลี่ย
ของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) มีค่าน้อยกว่า .08 ค่ารากของค่าเฉลี่ย
ก าลงัสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) มีค่าน้อยกว่า .07 ค่าดชันี 
การวดัความกลมกลนื (GFI) มีคา่มากกวา่ .95 และคา่ดชันีการวดัความกลมกลนืท่ีปรับ
คา่แล้ว (AGFI) มีคา่มากกวา่ .95 
 
อภปิรำยผล 

การวิจารณ์ข้อค้นพบจากการวิจยัผู้วิจยัใคร่ขอวิจารณ์ตามมิติของมาตรฐาน
วิชาชีพฯ 6 มิติได้แก่ มิติด้านการฝึกอบรม มิติด้านความรู้ มิติด้านประสบการณ์ 
ทางกีฬาแบดมินตนั มิติด้านจริยธรรม มิติด้านการสอนกีฬาแบดมินตนั และมิติด้าน
ความปลอดภยั เนื่องจากผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่ามิติแต่ละด้านของมาตรฐานวิชาชีพฯ
ได้อธิบายขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัซึง่ครอบคลมุมาตรฐาน
แต่ละด้านไว้อย่างชัดเจนแล้ว ดังที่ NASPE (2006) ได้กล่าวไว้ว่า มิติที่ก าหนดขึน้ 
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ในมาตรฐานแห่งชาติส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาใช้ส าหรับจัดกลุ่มให้กับมาตรฐานซึ่งช่วย
สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบของผู้ ฝึกสอนกีฬาโดยมีข้อวิจารณ์ตามแตล่ะมิติดงันี  ้
  มิติด้านการฝึกอบรม ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน และ 5 สมรรถนะ 
ซึ่งแนวคิดของมิติดังกล่าวได้ก าหนดไว้ว่า ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันต้องได้รับ  
การฝึกอบรมในหลกัสูตรเฉพาะทางส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั และควรได้รับ  
การฝึกอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์การกีฬา ทัง้นีผู้้ วิจยัมีความคิดเห็น
ว่าการฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพฒันาความรู้ความสามารถของผู้ ฝึกสอน
กีฬาแบดมินตนัให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และยงัเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
วิชาชีพอีกด้วย ดงัที่ Lyle (2002) ได้กลา่วไว้ว่า การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมให้กับ 
ผู้ ฝึกสอนกีฬาเป็นสิง่หนึง่ที่บง่บอกถึงการพฒันาทางวิชาชีพ (Profession) นอกจากนีย้งั
สอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์ความต้องการของนกักีฬาแบดมินตนั และผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนัเก่ียวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั ในประเด็น
ความต้องการให้ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัมีการพฒันาความรู้ และความสามารถใน  
การเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัอยา่งตอ่เนื่องโดยการเข้าร่วมอบรมในหลกัสตูรเฉพาะ
ทางในกีฬาแบดมินตัน และหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่พบว่า 
นกักีฬาแบดมินตนัมีความต้องการในประเด็นดงักลา่วอยู่ในระดบัมาก และผู้ ฝึกสอน
กีฬาแบดมินตนัมีความต้องการอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 

มิติด้านความรู้ ประกอบด้วยมาตรฐานทัง้สิน้ 2 มาตรฐาน และ 13 
สมรรถนะ ซึง่แนวคิดของมิติ 

ดังกล่าวได้ก าหนดไว้ว่า ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันต้องน าความรู้เฉพาะทางในกีฬา
แบดมินตนั และความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการปฏิบตัิงาน ทัง้นีผู้้วิจยั
มีความคิดเห็นว่าการที่ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  
การกีฬามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานจะเป็นสว่นส าคญัที่ช่วยให้นกักีฬาแบดมินตนั
ได้รับประสบการณ์ 
ทางกีฬาแบดมินตนัที่มีคุณภาพ เช่น ได้รับความปลอดภยัในการเลน่กีฬา ได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล่นกีฬาแบดมินตนั เป็นต้น ดงัที่ NASPE (2006) ได้
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กลา่วไว้ว่า ความรู้ทางสรีรวิทยาการออกก าลงักาย (Exercise physiology) และชีวกลศาสตร์ 
(Biomechanics) เป็นพืน้ฐานที่ส าคัญต่อผู้ ฝึกสอนกีฬาในการน ามาใช้ออกแบบ
โปรแกรมการสร้างเสริมสภาพทางกายที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัผล
การวิเคราะห์ความต้องการของนักกีฬาแบดมินตัน และผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน
เก่ียวกบัสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัในประเด็นความต้องการ
ให้ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ในการปฏิบตัิงาน ที่พบว่า ทัง้นักกีฬาและผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันมีความต้องการ  
ในประเด็นดงักลา่วอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  

มิติ ด้านประสบการณ์ทางกีฬาแบดมินตัน  ประกอบด้วย 2 
มาตรฐาน และ 2 สมรรถนะ ซึ่งแนวคิดของมิติดงักล่าวได้ก าหนดไว้ว่า ผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนัควรมีประสบการณ์ในการแข่งขนักีฬาแบดมินตนั และ/หรือการเป็นผู้ช่วย 
ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน ทัง้นีผู้้ วิจัยมีความคิดเห็นว่าประสบการณ์ที่ผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตันได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันและ/หรือการปฏิบัติงานในฐานะผู้ ช่วย 
ผู้ ฝึกสอนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สง่ผลต่อกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพของผู้ ฝึกสอน เช่น 
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดต่างๆของนักกีฬา การเลื อกใช้ยุทธวิธีในการแข่งขัน 
ที่เหมาะสม เป็นต้น ดงัที่ Fleurance and Cotteaux (1999) ได้กล่าวไว้ว่า ประสบการณ์ 
ในฐานะที่เป็นนกักีฬาของผู้ ฝึกสอนกีฬาเป็นปัจจยัหนึ่งที่ส าคญัในกระบวนการพฒันา
ไปสูก่ารเป็นผู้ ฝึกสอนที่เช่ียวชาญ (Expert coach) เช่นเดียวกบั Trudel and Gilbert (2006)  
ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ ฝึกสอนกีฬาที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่เคยเป็นนักกีฬาระดับ
แข่งขนัในชนิดกีฬาที่ตนเองก าลงัฝึกสอนอยู่มาก่อน ภมูิหลงั(Background) ดงักลา่ว
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้ ฝึกสอนกีฬาเหล่านัน้เข้าใจลกัษณะทางเทคนิค และกลยุทธ์ 
รวมถึงวฒันธรรมของกีฬาชนิดนัน้ๆได้เป็นอย่างดี และ International Olympic Committee 
[IOC] (2015)  ที่ได้กลา่วไว้ว่า การมีประสบการณ์ในการแข่งขนักีฬาเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วย
ให้ผู้ ฝึกสอนกีฬามีความเข้าใจในชนิดกีฬานัน้ๆอย่างถ่องแท้ตัง้แต่ทักษะขัน้พืน้ฐาน  
กระทัง้ถึงการใช้เทคนิค และกลยทุธ์ขัน้สงู นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์
ความต้องการของนกักีฬาแบดมินตนั และผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัเก่ียวกบัสมรรถนะที่
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พึงประสงค์ของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันในประเด็นความต้องการให้ผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนัมีประสบการณ์ในการแข่งขนักีฬาแบดมินตนัในรายการแข่งขนัระดบัชาติ
และ/หรือนานาชาติ ที่พบว่า นักกีฬาแบดมินตันมีความต้องการในประเด็นดงักล่าว  
อยูใ่นระดบัมากที่สดุ และผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัมีความต้องการอยูใ่นระดบัมาก 

มิติด้านจริยธรรม ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน และ 26 สมรรถนะ  
ซึ่งแนวคิดของมิติดังกล่าวได้ก าหนดไว้ว่า ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันควรตระหนกัถึง 
การให้เกียรติผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายในกีฬาแบดมินตนั (นกักีฬา ผู้ปกครอง ผู้ตดัสิน 
ฯลฯ) การฝึกสอนอยา่งมีความรับผิดชอบ  ความสตัย์ซื่อในมิตรภาพ และการให้เกียรติ
กีฬาแบดมินตนั ทัง้นีผู้้ วิจยัมีความคิดเห็นว่า การที่ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัสามารถ
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้กบันกักีฬาแบดมินตนั และผู้มีสว่นเก่ียวข้องท่านอื่นๆ
ได้นัน้จะช่วยให้การท างานของผู้ ฝึกสอนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ดังที่ 
Freeman (2015) ได้กล่าวไว้ว่า สมรรถนะ และความมั่นใจของนักกีฬาขึน้อยู่กับ
ประสิทธิภาพของความสมัพันธ์ระหว่าง ผู้ ฝึกสอนกีฬากับนักกีฬา (Coach-athlete 
relationship) เช่นเดียวกับ Coe (1996) ได้กล่าวไว้ว่า ความสมัพันธ์อันดีระหว่าง 
ผู้ ฝึกสอนกีฬากบันกักีฬาเป็นสิ่งที่มีความสมัพนัธ์กบัสมรรถนะทางการกีฬาในระดบัสงู  
และ Jowett and Cockrill (2003) ได้กลา่วไว้ว่า คณุภาพของความสมัพนัธ์ระหว่าง 
ผู้ ฝึกสอนกับนักกีฬาเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ (Satisfaction) 
แรงจูงใจ (Motivation) และสมรรถนะที่สงูขึน้ (Improved performance) ของนกักีฬา 
นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์ความต้องการของนกักีฬาแบดมินตนั และ 
ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัเก่ียวกบัสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั
ในประเด็นความต้องการให้ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันมีความเคารพและให้เกียรติ  
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทางกีฬาแบดมินตัน ที่พบว่า นักกีฬาแบดมินตันมีความต้องการ  
ในประเด็นดงักลา่วอยูใ่นระดบัมาก และผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัมีความต้องการอยู่ใน
ระดบัมากที่สดุ 

มิติด้านการสอนกีฬาแบดมินตนั ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน และ 18 
สมรรถนะ ซึ่งแนวคิดของมิติดังกล่าวได้ก าหนดไว้ว่า ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันควร
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ตระหนกัถึงการวางแผนการสอน การสือ่สารกบันกักีฬา การใช้วิธีการสอนท่ีเน้นนกักีฬา
เป็นศูนย์กลาง และการประเมินผล ทัง้นีผู้้ วิจัยมีความคิดเห็นว่า ทกัษะในการสื่อสาร
เป็นองค์ประกอบหนึง่ที่มีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั
เนื่องจากนักกีฬาจะเรียนรู้ได้ช้าหรือเร็วนัน้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความสามารถใน 
การสื่อสารของผู้ ฝึกสอนกีฬาฯ ดังที่ NASPE (2006) ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพทัง้การส่งข้อมูล และการรับข้อมูลเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้  
ของนกักีฬา เช่นเดียวกับ Martens (2012) ที่ได้กลา่วไว้ว่า การฝึกสอน (Coaching) 
เป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารทัง้หมด ผู้ ฝึกสอนกีฬาที่ประสบความส าเร็จล้วนแต่ 
เป็นนกัสื่อสารที่มีความเช่ียวชาญ สว่นผู้ ฝึกสอนที่ไม่ประสบความส าเร็จโดยบ่อยครัง้
มิได้ล้มเหลวเพราะขาดความรู้ในกีฬานัน้ๆ แต่เป็นเพราะทกัษะในการสื่อสารของพวก
เขาไม่ดี และ IOC (2015) ที่ได้กลา่วไว้ว่า ภาษา (Language) เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคญั
ของการฝึกสอนกีฬา การสื่อสารไปยังนักกีฬาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเป็นสิ่งหนึ่ง  
ที่สามารถบง่ชีไ้ด้ถึงการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาที่ประสบความส าเร็จ นอกจากนีย้งัสอดคล้อง
กบัผลการวิเคราะห์ความต้องการของนกักีฬาแบดมินตนั และผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั
เก่ียวกบัสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัในประเด็นความต้องการ
ให้ ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัอธิบายและสาธิตวิธีการปฏิบตัิให้นกักีฬาสามารถเข้าใจได้
อย่างรวดเร็ว ที่พบว่า ทัง้นักกีฬาแบดมินตันและผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันมีความ
ต้องการในประเด็นดงักลา่วอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  

มิติ ด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน และ10 
สมรรถนะ ซึ่งแนวคิดของมิติดังกล่าวได้ก าหนดไว้ว่า ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน  
ควรตระหนักถึงการเตรียมการเพื่อรับมือความเสี่ยง การจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย 
แก่นักกีฬา และการก าหนดระเบียบวินัยของนักกีฬา ทัง้นีผู้้ วิจัยมีความคิดเห็นว่า  
การน าหลกัการจัดการความเสี่ยงมาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตันน่าจะช่วยให้นักกีฬาแบดมินตันได้รับความปลอดภัยจากการเล่นกีฬา
แบดมินตนัดงัที่ Martens (2012) ได้กลา่วไว้วา่ วตัถปุระสงค์ของการจดัการความเสี่ยง
คือการสร้างสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยัมากที่สดุเทา่ที่สามารถเป็นไปได้ส าหรับนกักีฬา 
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และหลีกเลี่ยงการถกูฟ้องร้อง (litigation) เช่นเดียวกับ Fuller and Drawer (2004)  
ที่กล่าวไว้ว่า การจัดการความเสี่ยง (Risk management) เป็นปัจจัยส าคัญ ใน
กระบวนการจดัการกีฬาที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากสามารถช่วยท านาย (Predict) และ
หลีกเลี่ยงการเกิดสถานการณ์   อันไม่พึงประสงค์ (Unpleasant situation) เช่น 
อบุตัิเหต ุการบาดเจ็บ การเสียชีวิต เป็นต้น และ Beech and Cladwick (2013) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า กีฬาส่วนใหญ่ล้วนมีระดับของความเสี่ยง (Risk) ตัง้แต่ก่อให้เกิดอาการ
บาดเจ็บเพียงเล็กน้องจนกระทั่งถึงเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลา  
ที่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมขาดความระมดัระวงั ดงันัน้การท าความเข้าใจกบัความเสี่ยงจึงเป็น
สิ่งที่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในอุตสาหกรรมกีฬาต้องให้ความส าคัญ และหาวิธีการมาใช้
จัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึน้เหล่านัน้ นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ความต้องการของนกักีฬาแบดมินตนั และ  ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัเก่ียวกบัสมรรถนะ
ที่พึงประสงค์ของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันในด้านความปลอดภัยและการป้องกัน 
การบาดเจ็บที่พบว่า ทัง้นักกีฬาแบดมินตันและผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันมีความ
ต้องการในประเด็นดงักลา่วอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน ามาตรฐานวิชาชีพผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัไปใช้ 
1.1 ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัควรน ามาตรฐานวิชาชีพฯมาใช้เป็นแนวทาง

ในการตรวจสอบการท างานของตนเอง และพฒันาตนเองเข้าสูก่ารเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาฯที่
มีคณุภาพ และได้มาตรฐาน 

1.2 นกักีฬาแบดมินตนั และผู้ปกครอง ควรน ามาตรฐานวิชาชีพฯมาใช้
เป็นแนวทางในการพิจารณาเพื่อวา่จ้างผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั 

1.3 ผู้บริหารของสมาคม/สโมสรกีฬาแบดมินตนัควรน ามาตรฐานวิชาชีพฯ
มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเกณฑ์การพิจารณาเพื่อว่าจ้าง ประเมินการท างาน และ
ตรวจสอบการท างานของผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั รวมทัง้น ามาใช้เป็นแนวทางส าหรับ
ก าหนดกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสมาคม /สโมสรกีฬาที่ว่าด้วยการปฏิบัติงานของ 
ผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนั 
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1.4 องค์กรที่เก่ียวข้องกับการอบรมผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันควรน า
มาตรฐานวิชาชีพฯมาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมผู้ ฝึกสอนกีฬา
แบดมินตนั 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัในครัง้ตอ่ไป 
2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ ฝึกสอนกีฬา

แบดมินตนัให้เหมาะสมกบัยคุสมยั 
2.2 ควรมีการวิจยัเพื่อสร้างเกณฑ์การประเมินความสามารถของผู้ ฝึกสอน

กีฬาแบดมินตนัตามแตล่ะระดบั 
2.3 ควรมีการวิจยัเพื่อสร้างหลกัสตูรผู้ ฝึกสอนกีฬาแบดมินตนัโดยแบ่งเป็น

ระดบัตา่งๆ 
2.4 ควรใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อให้ได้
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บทบำทของมหำวิทยำลัยรำชภฏัสุรำษฎร์ธำนีกับกำรรับใช้สังคม 
The Role of Suratthani Rajabhat University in Community Engagement 

 
ชิรวฒัน์ นิจเนตร1 

Chirawat Nitchanet 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นี เ้ป็นงานวิจัยเชิงนโยบาย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive research) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาบทบาทของมหาวิทยาลยัราชภฏั
สรุาษฎร์ธานีในการรับใช้สงัคม ตามกรอบแนวคิดเก่ียวกบัการรับใช้สงัคม (University 
Engagement) 12 ด้านท่ีผู้วิจยัได้สงัเคราะห์ขึน้จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัที่
เก่ียวข้องทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ข้อมลูที่ใช้ในการวิเคราะห์ แบ่งเป็น 2 ประเภท
คือ 1) ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) เก่ียวกบัการรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยัในมิติ
ต่าง ๆ จากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ซึ่งเป็นผู้ บริหารระดับต่าง ๆ และ
อาจารย์ผู้สอน ตวัแทนอาจารย์ในสภาวิชาการ ตวัแทนอาจารย์ในสภามหาวิทยาลยั 
ผู้น าชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และบุคลากรอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือมี
สว่นได้สว่นเสียกบัภารกิจการรับใช้สงัคม และ 2) ข้อมลูทตุิยภูมิ (Secondary Data) 
เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
รายงานประจ าปี รายงานการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั
และของผู้บริหาร สิง่พิมพ์ตา่ง ๆ เพื่อศกึษาวิเคราะห์ภารกิจเก่ียวกบัการรับใช้สงัคมตาม
กรอบแนวคิดที่ใช้ศึกษา การเก็บข้อมลูด าเนินการระหว่างเดือนมิถนุายน ถึงสิงหาคม 
2558 จากการศึกษาเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลกึ ประกอบการสงัเกต การจดบนัทึก 
และบนัทึกเสียง และการสนทนากลุม่ (Focus group discussion)  ในการวิเคราะห์
ข้อมูล  ผู้ วิ จัยได้น า ข้อมูลมาวิ เคราะห์ เปรียบเทียบอย่างต่อ เนื่อง  (Constant 

1 รองศาสตราจารย์ หลกัสตูรครุศาสตรดษุฎีบณัฑิตสาขาภาวะผู้น าการจดัการศกึษา  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
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comparative analysis) จัดหมวดหมู่จ าแนกประเภทข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยการ
วิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างใน
คณุภาพและคณุสมบตัิของข้อมลู และท าการวิเคราะห์อปุนยั (Analytical induction) 
ถึงประเด็นการรับใช้สงัคมในแตล่ะมิติ พบผลการวิจยัดงันี ้
ในด้านการน าองค์กร จะเห็นวา่มหาวิทยาลยัมีทิศทางที่ชดัเจนในการรับใช้สงัคม มีการ
ก าหนดวิสยัทศัน์ แผน ยทุธศาสตร์และพืน้ท่ีรับผิดชอบ แตต่วัชีว้ดัผลส าเร็จในการรับใช้
สังคมยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการก าหนดพืน้ที่รับผิดชอบให้คณะต่าง ๆ ตาม
นโยบาย “หนึง่คณะ 2 อ าเภอ” การเลือกประเด็นการพฒันา (Issues) แต่ละหน่วยงาน
ด าเนินการเองตามความพร้อมของตนเอง ระบบและกลไกในการผลกัดนันโยบาย การ
ก ากับติดตามยังไม่ครบวงจร  ในด้านโครงสร้างการบริหาร พบว่ามหาวิทยาลัยมี
ผู้บริหารระดับรองอธิการบดีรับผิดชอบดูแลงานด้านการบริการชุมชน โดยมี “งาน
บริการวิชาการพัฒนาท้องถ่ิน” สงักัดกองกลาง ส านกังานอธิการบดี เป็นหน่วยงาน
รองรับพนัธกิจนี ้มีคณะกรรมการบริการวิชาการที่ท าหน้าที่ประสานงานและรวบรวม
งาน/โครงการ/กิจกรรม ของคณะตา่ง ๆ เพื่อจดัท าแผนการบริการวิชาการแก่สงัคมเสนอ
สภามหาวิทยาลยัอนมุตัิงบประมาณเพื่อไปด าเนินการ  แต่ทกุหน่วยงานด าเนินการใน
ลกัษณะการบริการวิชาการแก่สงัคม (Academic extension) มากกวา่แนวคิดการรับใช้
สงัคม  

ในด้านการถ่ายทอดวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์สู่หน่วยงานระดบัปฏิบตัิ  ยงัมี
ระบบและกลไกขบัเคลื่อนที่ไม่ครบวงจร ขาดแผนปฏิบตัิการที่ชัดเจนและการทบทวน
แผนท่ีเป็นระบบ ยงัไมค่อ่ยมีการก ากบัติดตามและประเมินผลที่ตอ่เนื่อง การปฏิบตัิตาม
พนัธกิจรับใช้สงัคมจึงไม่ค่อยปรากฏผลชดัเจน โครงการ/กิจกรรมสว่นใหญ่จะเป็นงาน
บริการวิชาการ ผลงานรับใช้สงัคมที่มีอยู่บ้างก็เป็นเร่ืองของความสามารถและความ
ถนดัสว่นบุคคล เนื่องจากมหาวิทยาลยัขาดแคลนบุคลากรที่มีความถนดั ความสนใจ 
และประสบการณ์ที่จะท างานรับใช้สงัคม ในด้านการจัดหลกัสตูรและระบบการเรียน
การสอน พบว่าหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน ได้ด าเนินการตามระบบการจดั
การศึกษาตามปกติของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป ไม่ได้มีการออกแบบหลักสูตรให้
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สนองตอบตอ่การรับใช้สงัคมโดยตรง ไมป่รากฏลกัษณะรายวิชาที่จดัการเรียนรู้ด้วยการ
รับใช้สังคม (Service learning) ในหลักสูตรต่าง ๆ มีแต่รายวิชาฝึกงานหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ในด้านการพฒันาอาจารย์ การก าหนดภาระงาน เง่ือนไขการปฏิบตัิงาน และ
การให้ความดีความชอบ มหาวิทยาลยัยงัไม่มีการเตรียมบคุลากร แผน และมาตรการ
ในการรับบุคลากรเข้ามาปฏิบตัิพนัธกิจนี ้ส่วนมากใช้วิธีการสรรหาตามปกติ จึงขาด
แคลนบคุคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญที่พร้อมจะปฏิบตัิงานรับใช้สงัคม ไม่มีภาระงาน
และระบบจงูใจ (Incentives) ที่เป็นเง่ือนไขพิเศษในการพฒันาอาจารย์เพื่อรองรับพนัธ
กิจการรับใช้สงัคม  ผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศึกษามีความสมัพนัธ์กบัชุมชนในระดบั
ค่อนข้างดี สว่นใหญ่เป็นกรณีที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
ตามแผนงานของมหาวิทยาลยั ในลกัษณะการส ารวจหรือจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐานของ
ชุมชน จัดอบรมสมัมนาถ่ายทอดความรู้หรือทักษะต่าง ๆ การบรรยายทางวิชาการฯ 
สว่นการรับใช้สงัคมในลกัษณะที่ท างานร่วมกนัระหวา่งมหาวิทยาลยักบัชมุชน เช่น การ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน แล้วมาศึกษา ทดลอง ปฏิบตัิการ หรือ
แก้ไขให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนในด้านตา่ง ๆ ยงัมีน้อย ในด้านการวิจยัเพื่อรับใช้สงัคม 
พบว่า งานวิจัยเชิงปฏิบตัิการ การวิจัยแบบมีสว่นร่วม หรือการวิจัยเชิงพืน้ที่ ซึ่งโจทย์
วิจัยต้องได้มาจากการประเมินความต้องการของชุมชน อาศัยเครือข่ายและความ
ร่วมมือจากชุมชน และมีผลกระทบต่อสงัคม ด้านรายได้ สขุภาพ ความเป็นอยู่ฯ  ยงัมี
น้อยเช่นเดียวกนั  

ในด้านการสนบัสนนุทรัพยากรจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  พบว่า 
มหาวิทยาลยัมีการจดัสรรเงินทนุอย่างเพียงพอในการในสนบัสนนุ ส่งเสริม และการมี
สว่นร่วมในงานรับใช้ชุมชนของนกัศึกษาและบคุลากรในคณะและสาขาวิชา  สว่นใหญ่
จดัสรรจากงบประมาณแผ่นดิน มีหลายกรณีที่มหาวิทยาลยัปฏิบตัิพนัธกิจรับใช้สงัคม
โดยใช้งบประมาณจากหนว่ยงานภายนอก  พนัธมิตรภายนอกที่ร่วมท างานรับใช้ชุมชน
กับมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังและมีผลงานที่เกิดกับชุมชนจริง ๆ มีน้อย ทัง้  ๆ ที่มี
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ข้อตกลงหรือ MOU กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มากมาย การประชาสมัพันธ์
เก่ียวกบัการรับใช้สงัคมก็ยงัไมจ่ริงจงัและทัว่ถึง 

ผลการวิจยัน าไปสูข้่อเสนอแนะเพื่อการพฒันาหลายประการคือมหาวิทยาลยั
ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพในการท างานรับใช้สงัคมให้เกิดผลกระทบต่อสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีของคนในท้องถ่ินเป้าหมาย ปรับแผนปฏิบตัิให้เป็นรูปธรรมและมีมาตรการ
ก ากบัติดตามการท างานรับใช้สงัคมอย่างจริงจงั ผู้บริหารต้องสร้างความตระหนกัและ
ความรับผิดชอบในการรับใช้สงัคมแก่ทุกฝ่ายในมหาวิทยาลยั สร้างระบบจูงใจและ
พัฒนาอาจารย์และพนักงานให้มีทักษะและความช านาญในการท าวิจัย โครงการ
พฒันา และงานบริการรับใช้สงัคม ตลอดจนจดัการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ให้
เช่ือมโยงกบัการรับใช้สงัคมในแตล่ะด้าน ให้สง่ผลกระทบตอ่ชีวิตความเป็นอยูข่องคนใน
ชุมชนอย่างแท้จริง โดยการก ากับติดตามผลอย่างใกล้ชิด การร่วมมือกับพันธมิตร
ภายนอกมหาวิทยาลยัต้องเน้นไปท่ีการวิจยัเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ
ของชมุชน และแสวงหาทรัพยากรสนบัสนนุการด าเนินงานจากภายนอกเพิ่มขึน้ 

 
ค ำส ำคัญ : การรับใช้สงัคม  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 
Abstract 

The objective of this descriptive research was to identify the role of 
Suratthani Rajabhat University in community engagement. The conceptual 
framework for monitoring university engagement performance based on 12 
aspects according to the literature reviewed, namely : mission and purpose, 
administrative leadership, supporting structure, curriculum design (teaching 
and learning), staff role and reward, community-engaged research, academic 
extension, cultural conservation and promotion, community voice, resource 
allocation, public relation, and partnership. The secondary data were collected 
by documentary analysis of university strategic plan, annual reports, quality 
assessment reports and related documents while primary data were collected 
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by using in-depth interview of key informants and focus group discussion 
among various stakeholders in and outside university. Data were performed 
through constant comparison, analytical induction of the contents. The 
findings were as follows : 

The university had clear vision and mission in community 
engagement and cascaded to strategic plan of all faculties and institutions. 
However, the key indicators of engagement success were not quite clear both 
in issues and area focus. The engagement policy “one faculty, two districts” 
was randomly assigned to each faculty to be responsible for engagement 
projects in those areas. The engagement administrative structure was not 
quite conducive to the mission. The engagement mission was under vice 
president in academic service affair, academic service board  and  academic 
service division for community development as a secretariat unit. Most of 
curriculum and courses in programs of study in each faculty had not been 
designed for service learning although there were apprentice or practicum 
courses for students to have experiences in community work in their fields of 
study. Most of projects and activities  delivered to the communities and 
organizations were academic service or extension (i.e. short-course training , 
seminar, lecture, exhibitions), not community engagement work which bring 
about change or impact on occupation, standard of living, health, 
environmental improvement, or sustainability development  of the local people 
as well as most researches findings or results could not bring into practice to 
develop community welfare. There were just few researches that could make 
change in aforementioned benefits of the localities.   

The findings suggested that the university should develop more 
potential for community engagement to enhance the welfare of local people 
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and the benefit of targeted communities with possible and powerful action 
plan and active follow-up. The administrators should express of and calls for 
community engagement commitment from everybody in the university. The 
faculty staffs have to be induced and trained in a detailed treatment of 
community-based research, result-based academic extension, discussed in 
the overall context of community-university engagement and adopt service 
learning into most of course syllabus. The administrators also need to redesign 
processes of community-university engagement, including the development of 
structures and staffs for the support of community-based research and 
community-based learning (CBL). The implementation of engaged projects or 
activities must have been reorganized and followed up closely. Effective 
partnership management has to be associated with increased research on a 
community issue, problem, or need, improved service outcomes for clients 
and with increased funding for community engagement. 

 
Keyword : Community development, Suratthani Rajabhat University 
 
บทน ำ 

ระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในโลกนีจ้ าแนกตามระดบัตัง้แต่ระดับ
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาระดับหลัง
มธัยมศกึษา (Higher education or tertiary education) เป็นการศกึษาระดบัสงูสดุของ
ระบบ จุดเด่นหรือภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยัที่แตกต่างจากสถาบนัการศึกษาในรูป
อื่นนัน้อยู่ที่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic excellence) คณุสมบตัิประการนี ้
บ่งชีว้่าภารกิจหลัก (Mission) ของมหาวิทยาลัยนัน้มุ่งสนองและเสริมสร้างความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของวิชาการสากลและชุมชนวิชาชีพ (Universal academic or 
professional community) ควบคู่ไปกบัการรับใช้สงัคมที่สถาบนันัน้สงักัดอยู่ ตามนยั
ดัง้เดิมของค าว่า university ซึ่งมาจากรากเดียวกนักบัค าว่า universal ก็คือความเป็น
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สากล (ปฐม  มณีโรจน์ 2545 : 5-6)  มหาวิทยาลยัจึงไม่ใช่มีหน้าที่หรือภารกิจเพียงแค่
สอนวิชาการหรือวิชาชีพเพียงอยา่งเดียว 

พระราชบัญญัติจัดตัง้มหาวิทยาลัยของไทยส่วนใหญ่ บัญญัติไว้ว่า  “ให้
มหาวิทยาลยัมีวตัถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชัน้สงู มี
ภารกิจท าการสอน ท าการวิจยั ให้บริการทางวิชาการแก่สงัคมและการท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม” มีบางแห่งเพิ่มภารกิจด้าน “การปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี” หรือ “ผลิตครูและสง่เสริมวิทยฐานะครู” เป็นภารกิจที่ห้าแล้วแต่เป้าหมาย
เฉพาะของมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ งานรับใช้สังคมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม จึง เ ป็นหนึ่งในสี่ห รือห้าของพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัราชภฎัซึง่ถือวา่เป็นสถาบนัการศกึษาเพื่อชมุชนท้องถ่ิน มีอยู่ 40 
แหง่ทัว่ประเทศ ยดึถือปรัชญาการศกึษาเพื่อการพฒันาท้องถ่ินเป็นหลกั และบางแห่งมี
ศกัยภาพในการพฒันางานวิชาการ งานวิจยัที่เก่ียวกบัชุมชนท้องถ่ินและกระบวนการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชนท้องถ่ิน มีการจดัองค์กรภายในมหาวิทยาลยัเพื่อ
พฒันาชุมชนท้องถ่ินโดยเฉพาะ นโยบายการพฒันาอดุมศึกษาในแต่ละระยะก็ปรากฏ
ประเด็นที่เก่ียวกบัมหาวิทยาลยัราชภฏักับการพฒันาชุมชนท้องถ่ินอยู่เสมอ ประกอบ
กับหลงัจากมีวิกฤตทางการเมืองและสงัคมเกิดขึน้  ก็ได้มีข้อเรียกร้องส่วนหนึ่งของ
สังคมที่แสดงความคาดหวังต่อสถาบันอุดมศึกษาที่จะพาชาติออกจากวิ กฤต 
นายกรัฐมนตรี  จึงได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ  โดยส านกังานคณะกรรมการ
อดุมศกึษา (สกอ.)  จดัประชมุระดมความคิดเห็นของผู้บริหารจากมหาวิทยาลยัของรัฐ  
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ  มหาวิทยาลยัราชภฎั  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิทยาลยัเอกชนและวิทยาลยัชุมชน ในหัวข้อ“ร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่โดย
สถาบนัอดุมศึกษา”  เมื่อวนัที่ 2  สิงหาคม  2553  ณ คอนเวนชัน่เซ็นเตอร์  เมืองทอง
ธานี  จงัหวดันนทบรีุ  ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นพ้องกนัว่าสถาบนัอดุมศึกษา  จะต้อง
รับใช้สงัคมในด้านการสร้างองค์ความรู้การผลิตก าลงัคนของชาติ  การบริการวิชาการ 
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และการร่วมแก้ปัญหาวิกฤตของชาติ  (www.stat.mua.go.th/OUOP/file/opou_ 
paint/php) 

 
ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา ได้ประมวลและสงัเคราะห์ข้อมลูจากการ

ประชุมให้เป็นแนวทางการปรับปรุงระบบการศึกษาโดยสถาบนัอุดมศึกษา  เพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล า้ทางสงัคม  รวบรวมจัดท าเป็น “แนวทางการ
สง่เสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่” โดยจะมีสถาบนัอุดมศึกษาในสงักัด
และในก ากบั  ทัง้ของรัฐและเอกชน 168 แห่งทัว่ประเทศ เป็นแนวร่วมในการขบัเคลื่อน
ให้เป็นรูปธรรมสู่สงัคมตามเป้าประสงค์  คือส่งเสริมบทบาทสถาบันอุดมศึกษาให้มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม  และร่วมเป็นแกนหลกัของแต่ละพืน้ที่ในกระบวนการสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล า้ทางสงัคม  โดยการพฒันาให้มีสายงานวิชาการ
รับใช้สงัคม (Social impact) พฒันาระบบการผลิตก าลงัคนของประเทศที่มีอดุมการณ์
เพือ่สว่นรวมและมีความเป็นพลเมือง บริการวิชาการที่มาจากการมีสว่นร่วมของชุมชน
ท้องถ่ินและสอดคล้องกบัแผนพฒันาพืน้ท่ี  

แนวคิดของพนัธกิจมหาวิทยาลยัเพื่อสงัคม (University Engagement) เป็น
จดุเปลีย่นของการท างานกบัสงัคมของมหาวิทยาลยัโดยทัว่ไป ซึ่งเดิมด าเนินการอยู่ใน
รูปแบบของงานบริการวิชาการ (Service) และงานอาสาสมคัร (Volunteering) เป็น
หลกั ไปสูก่ารท างานร่วม (engagement) กบัภาคีในพืน้ที่ในลกัษณะเชิงสถาบนั ที่เป็น
หุ้นสว่นระยะยาว (Long-term partnership) และหวงัที่จะให้มหาวิทยาลยัเป็นผู้มีสว่น
ได้สว่นเสีย (stakeholders) อย่างแท้จริงของชุมชนหรือสงัคมในพืน้ที่ พนัธกิจนีจ้ะเป็น
การเช่ือมโยงระหว่างภารกิจหลกัทุกภารกิจของมหาวิทยาลยั ได้แก่ การผลิตบณัฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เข้าด้วยกันอย่างมี
ยุทธศาสตร์และเป็นระบบ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทัง้ใน
ระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเองและระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยั  จากความส าคัญของพันธกิจมหาวิทยาลยัเพื่อสงัคมดังกล่าว หลาย
หน่วยงานในประเทศไทยจึง ร่วมกันจัดตัง้ เค รือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม 
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(Engagement Thailand–EnT) ขึน้ เพื่อเป็นพืน้ท่ีกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การท างานวิชาการเพื่อสงัคม การพฒันาระบบบริหารจดัการ ตลอดจนเป็นจุดประสาน
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่สนใจพันธกิจเพื่อสังคมทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ (www.engagementthailand.org) และมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี
ก็เป็นสถาบันหนึ่งที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายนี ้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานีได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นมหาวิทยาลยัแห่งการรับใช้
ชมุชนท้องถ่ิน โดยปฏิบตัิภารกิจดงักลา่วมานบั 40 กว่าปีผู้วิจยัจึงมีความประสงค์ที่จะ
ศกึษาบทบาทและด าเนินงานท่ีผา่นมาของมหาวิทยาลยัวา่ได้ปฏิบตัิภารกิจในการรับใช้
ชมุชนท้องถ่ินในด้านใดบ้าง มากน้อยเพียงใด และได้รับผลส าเร็จในระดบัใด  

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาบทบาทการรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี

ในช่วง 5 ที่ผา่นมา 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางและวิธีการรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยัภฏัสรุาษฎร์

ธานีในระยะตอ่ไป 

ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
ผลการวิจัยช่วยให้ทราบสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการรับใช้สงัคมในด้านต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปใช้ในการ
ทบทวนหรือก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับปรัชญาและ
คา่นิยมหลกัเก่ียวกบัการรับใช้ชมุชนท้องถ่ิน เพื่อน าไปสูก่ารเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
และยัง่ยืนตอ่ไป  
ขอบเขตของกำรวิจัย 

ศกึษาบทบาทการรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีในช่วง 5  
ปีที่ผา่นมา ตามตวัชีว้ดัในกรอบแนวคิดของการวิจยั ประกอบด้วย การก าหนดทิศทาง
ขององค์กร โครงสร้างการบริหาร การถ่ายทอดวิสยัทศัน์และยุทธศาสตร์สู่หน่วยงาน
ระดบัปฏิบตัิ การจดัหลกัสตูรและระบบการเรียนการสอน การพฒันาอาจารย์ เง่ือนไข
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ภาระงานและการให้ความดีความชอบ การมีสว่นร่วมของอาจารย์และนกัศึกษาในการ
รับใช้สงัคม การบริการวิชาการแก่สงัคม การวิจยัเพื่อรับใช้สงัคม การรับใช้สงัคมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม การสื่อสารประชาสมัพนัธ์ การสนบัสนุนทรัพยากรจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั และการร่วมมือกบัพนัธมิตรภายนอก  

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ในการวิจยัครัง้นี ้ใช้นิยามค าวา่ การรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยั (University 
Engagement) ของเครือข่ายพนัธกิจสมัพนัธ์มหาวิทยาลยักับสงัคมแห่งประเทศไทย 
(Engagement Thailand) ซึ่งหมายถึงการท างานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลยักบัสงัคมในพนัธกิจหลกัทกุด้านของมหาวิทยาลยั บนหลกัการพืน้ฐาน 4 
ประการ ได้แก่ 1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นสว่น (Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกนัแก่
ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) 3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Scholarship) และ 4) เกิดผลกระทบตอ่สงัคมที่ประเมินได้ (Social impact) เป็นความ
ร่วมมือของสถาบนัอดุมศกึษากบัชมุชนภายนอกที่กว้างขึน้ ตัง้แตร่ะดบัท้องถ่ิน ภมูิภาค/
รัฐ ประเทศ และระดบัโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากรที่เป็นประโยชน์
ร่วมกนัในลกัษณะของหุ้นสว่นและการตอบแทนซึง่กนัและกนั 

 
เอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เค รือข่ายพันธ กิจสัมพัน ธ์มหาวิทยาลัยกับสั งคมแห่งประ เทศไทย 
(Engagement Thailand) ได้อธิบายความหมายของ “University Engagement” ไว้ว่า 
เป็นการท างานเชิงวิชาการร่วมกนัระหวา่งมหาวิทยาลยักบัสงัคมในพนัธกิจหลกัทกุด้าน
ของมหาวิทยาลยั บนหลกัการพืน้ฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นสว่น 
(Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกนัแก่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย (Mutual benefit) 3) มีการ
ใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั (Scholarship) และ 4) เกิดผลกระทบต่อสงัคมที่
ประเมินได้ (Social impact) (www.engagementthailand.org)  โดยมหาวิทยาลยัต้อง
ก าหนดเร่ืองพนัธกิจสมัพนัธ์มหาวิทยาลยักบัสงัคมไว้ในระบบก ากบัดแูล นโยบาย และ
แผนการด าเนินการ งบประมาณ หลกัสตูร รวมถึงวิถีชีวิตในมหาวิทยาลยั ในการท าวิจยั
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ร่วมกันนัน้ ต้องร่วมกันพัฒนาโจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทัง้ในเชิงวิชาการและ
ประเด็นของสงัคม การบรูณาการกบัการเรียนการสอนก็ต้องเช่ือมโยงกบัเป้าหมายใน
การเรียนรู้ของนกัศกึษา และต้องสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม 

มหาวิทยาลยัและสังคมท างานร่วมกันในการติดตามความร่วมมือ วัดผล
กระทบ ประเมินผลลพัธ์ และปรับปรุง/พฒันากิจกรรมที่ท าร่วมกนั เป้าหมายส าคญัคือ 
การเปลี่ยนแปลงสงัคมไปในทางที่ดีขึน้ และสร้างพลเมืองที่ดี (Engaged citizens) ซึ่ง
รวมถึงนกัศกึษา บณัฑิต และบคุลากรของมหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกร ณ์มหาวิ ทยาลัย  กล่ า วถึ งกา ร รับใ ช้ ชุม ชน  (Community 
Involvement) ว่าเป็นกิจกรรมด้านการมีสว่นร่วมในการสนบัสนนุชุมชนหรือความผิด
ชอบต่อสังคมและการสร้างความเข้มแข็งยั่งยื นแก่ชุมชน (University Social 
Responsibility and Sustainability) โดยที่มหาวิทยาลยัเข้าไปด าเนินการในชุมชนเพื่อ
ช่วยให้ประชาชนปรับปรุงมาตรฐานการด ารงชีวิต แก้ปัญหาของท้องถ่ิน และสร้าง
ผลกระทบทางบวกให้แก่สงัคมในวงกว้าง โดยมีโครงการสร้างเสริมส านกึสาธารณะและ
ชุมชนเข้มแข็ง เช่น โครงการ 5 ส (เพื่อเสริมสร้างสขุภาพในชุมชนสยามสแควร์ สวน
หลวง สามย่าน สีลม และสวนลมุพินี (เช่น เร่ืองอาหารปลอดภยั สขุภาพผู้สงูอาย ุการ
เสริมสร้างสขุภาพช่องปากในโรงเรียนประถมศกึษา) เป็นต้น (นรินทร์ หิรัญสทุธิกลุ, 2557) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่แบ่งงานการรับใช้สงัคม (University Engagement)  
ออกเป็น 7 ด้านคือ ด้านชมุชน (University–community engagement) ด้านวฒันธรรม 
(University–cultural engagement) ด้านศิษย์เก่า (University–alumni engagement) 
ด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน (University–local government engagement) ด้าน
อตุสาหกรรม (University–industrial engagement) ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
(University–international  engagement) และด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งมหาวิทยาลยั 
(University–intrauniversity  engagement) ตวัอยา่งเช่น ในด้านการรับใช้ชมุชน มีการ
พฒันาพืน้ท่ีในเขตรับผิดชอบ เช่น พร้าวโมเดล  อมก๋อยโมเดล ชุมชนรอบมหาวิทยาลยั 
ได้แก่ เทศบาลสเุทพ เทศบาลแมเ่หียะ เทศบาลช้างเผือก  ชมุชนศรีบวับานและเทศบาล
นิมมานเหมินทร์ เป็นต้น หรือในด้านการร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรม มีการจดัสหกิจ
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ศึกษา (Co-operation education) การพฒันาก๊าซชีวมวล (Biogas) ไบโอดีเซล 
(Biodiesels) ผ้าไหม (Silk company) เคร่ืองเงิน (Silver Company) เซรามิก (Ceramic 
Company) และการท่องเที่ยว  (Tourism) (งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 2556) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์ซึ่งรับนโยบาย “1 มหาวิทยาลยั 1 จงัหวดั” ของ 
สกอ. มาด าเนินการพฒันาท้องถ่ินในเชิงพืน้ท่ี ได้เร่ิมจากการจดัด าเนินโครงการพฒันา
ต าบลสขุภาวะและจงัหวดัน่าอยู่จากส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 
(สสส.) เกิดการพฒันาต าบลสขุภาวะในช่วงแรก 30 ต าบล และขยายผลเต็มที่ทัง้จงัหวดั 
เช่ือมโยงการท างานจากเป้าหมายระดบัต าบลสู่วิสยัทศัน์การพฒันาของจงัหวดั และ
สร้างความส าเร็จด้านอื่น ๆ ที่เกิดขึน้ในท้องถ่ิน เช่น โครงการการบริหารจัดการขยะ  
ของต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดิตถ์ ที่เมื่อก่อนมีแต่ขยะ ปัจจุบนัไม่มี
แม้แต่ถงัขยะให้ทิง้ เพราะขยะมีมูลค่าและประโยชน์ อีกตวัอย่างหนึ่ง คือ ปัญหากลิ่น
เหม็นของมูลววัและแมลงวนั จึงเกิดโครงการมหาวิทยาลยัววัขึน้ ที่สามารถน ามูลวัว  
มาสร้างมลูค่า ผลิตปุ๋ ยลดต้นทนุการเกษตร และน ามาผลิตแก๊สหงุต้มส าหรับครัวเรือน
เพิ่มคณุภาพชีวิตได้อีกด้วย เป็นต้น 

ในตา่งประเทศ มีแนวคิดเร่ืองการรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยัมานานแล้ว ใน
ส่วนของนิยามการรับใช้ชุมชน (Community Engagement) นัน้ มูลนิธิคาร์เนกีเพื่อ
ความก้าวหน้าด้านการสอน (the Carnegie Foundation for the Advancement of 
Teaching) อธิบายว่าเป็นความร่วมมือของสถาบนัอุดมศึกษากับชุมชนที่มีขอบเขต
ใหญ่ขึน้ตัง้แต่ระดบัท้องถ่ิน ภูมิภาค/รัฐ ประเทศ และระดับโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในลกัษณะของการเป็นหุ้นส่วนและการ
ตอบแทนซึง่กนัและกนั   การรับใช้ชมุชนสามารถเกิดขึน้ได้ทัง้ในบริบทของการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สงัคม  ตวัอย่างของการรับใช้ชุมชนด้านการ
วิจยัและการให้ทุนสนบัสนนุจะรวมถึงการวิจัยแบบมีสว่นร่วมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน การ
วิจยัที่เน้นการปฏิบตัิจริง การรับใช้ชมุชนในด้านการเรียนการสอนอาจรวมถึงการเรียนรู้
ที่อาศยัฐานชมุชน การเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบตัิจริง และการเรียนรู้ที่เป็นการบริการชุมชน 
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ส่วนการบริการชุมชนอาจรวมถึงการท าประโยชน์ให้สงัคม โดยเน้นการปฏิบัติจริง 
พนัธะต่อประชาชนหรือกิจกรรมสาธารณะ (Civic engagement) และการออกไปตัง้
ศนูย์บริการตา่ง ๆ (Outreach) (http:/louiseville.edu/communityengagement/) 

 
ตัวบ่งชีเ้กี่ยวกับกำรรับใช้สังคมของมหำวิทยำลัย 

สถาบนัตา่ง ๆ ได้มีการจดัท าหรือก าหนดตวับง่ชีเ้พื่อใช้วดัการรับใช้สงัคม เป็น
แนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันไป เช่น 
Indicators of Engagement ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นคาลิฟอร์เนีย (Western 
California University) ก าหนดไว้ 13 ด้าน (Hollander, Saltmarsh and Zlotkowski. 
2002) ดงันี ้

1. พันธกิจและเป้ำประสงค์ (Mission and Purpose)  มหาวิทยาลยัต้องประกาศ
พนัธกิจที่ชัดเจนเก่ียวกับในการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชน/สงัคม
อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต ค าประกาศนีต้้องสะท้อนระบบคณุค่าของมหาวิทยาลยัอย่าง
เปิดเผยและใช้ในการชีแ้จงและสนบัสนนุสง่เสริม ทบทวน และประเมินการจดักิจกรรม
สาธารณะและกิจกรรมการพฒันาชุมชนทัง้ในและนอกมหาวิทยาลยั สมาชิกทกุคนใน
มหาวิทยาลยัต้องตระหนกั ผกูพนั และรู้สกึเป็นเจ้าของพนัธกิจดงักลา่ว 

2. ภำวะผู้น ำทำงกำรบริหำรและทำงวิชำกำร (Academic and Administrative 
Leadership) ผู้บริหาร (อธิการบดี คณบดี) รวมทัง้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
(Trustees) ให้การสนบัสนนุหน่วยงานต่าง ๆ ในการจดักิจกรรมสาธารณะ การบริการ
และการพัฒนาสงัคมทัง้ด้วยวาจาและการกระท าอย่างชัดแจ้ง มีบทบาทช่วยเหลือ 
ผลกัดนัและช่วยให้มหาวิทยาลยัธ ารงรักษาและขยายงานด้านการบริการชมุชนและการ
พฒันาสงัคมอยา่งจริงจงัให้เกิดความยัง่ยืน และถือวา่มหาวิทยาลยัเป็นหุ้นสว่นท่ีส าคญั
ในความพยายามทัง้หลายที่จะพฒันาชมุชนและสงัคม และผนวกรวมกิจกรรมการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการที่มุ่งรับใช้สงัคมเข้าไปในแผนกลยทุธ์ด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลยั 

3. สำขำวิชำ ภำควิชำ และงำนสหวิทยำกำร (Disciplines Departments 
and Interdisciplinary Work)หลกัสตูรทัง้หลายต้องเปิดโอกาสให้มีการเรียนการสอนที่

http://www.wcu.edu/#mission
http://www.wcu.edu/#interdisciplinary
http://www.wcu.edu/#interdisciplinary
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ใช้ชมุชนเป็นฐาน นกัศกึษาต้องได้รับโอกาสในการฝึกปฏิบตัิงานในชุมชนทัง้ในรายวิชา
การศึกษาทัว่ไป และสาขาวิชาของตน ได้รับประสบการณ์ตรงในกิจกรรมการประชุม
กลุ่ม การอภิปราย กลุ่มสนทนา และการเรียนรายวิชาที่เน้นปัญหาของชุมชนและ
เนือ้หาวิชาที่เรียน หน่วยงานทางวิชาการ (คณะ ภาควิชา ฯ) ต้องเป็นหุ้นส่วนหรือ
เจ้าของกิจกรรมชมุชน ไมใ่ช่ภาระของอาจารย์ผู้สอนแตล่ะคน  

4. กำรเรียนกำรสอน (Teaching and Learning) มหาวิทยาลยัต้องยินยอมให้
มีการน าเนือ้หาสาระในรายวิชาที่เปิดสอนไปสู่ชุมชนและให้คณะวิชามีอิสระเพียง
พอที่จะน ายทุธศาสตร์ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานไปด าเนินการ มีการบรูณาการมุมมองด้าน
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของงานพฒันาชุมชน (community-based work) เข้าไป
ในกิจกรรมตามหลกัสตูรและกิจกรรมนอกหลกัสตูร การปฏิบตัิงานในชุมชนต้องเปิด
โอกาสให้นกัศกึษาได้แสวงหาความรู้ พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ และท าความเข้าใจ
ปัญหาของชุมชน  ความรู้และความเช่ียวชาญด้านชุมชนถือเป็นสว่นประกอบที่ส าคญั
ในการเรียนของนกัศึกษาที่จะต้องมีส่วนร่วมกับชุมชนในประสบการณ์ที่มีคณุค่าและ
น าไปผนวกไว้ในหลกัสตูรได้หลายลูท่าง คณะวิชาและผู้บริหารต้องให้ความส าคญักับ
การเรียนรู้จากประสบการณ์วา่จะน าไปสูว่ิธีการสร้างความรู้และความเข้าใจในประเด็น
ตา่ง ๆ อยา่งเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ  

5. กำรพัฒนำอำจำรย์ในคณะวิชำ (Faculty Development) มหาวิทยาลยัจดั
ให้คณะวิชามีโอกาสที่เอือ้ต่อวิธีการสอนและการปฏิบตัิที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้การ
ให้บริการและการศึกษาที่อาศยัชุมชนเป็นฐานอย่างสม ่าเสมอ มีการพฒันากลไกที่จะ
ช่วยให้คณะวิชาสนบัสนุนซึ่งกนัและกนัในการเรียนรู้ที่จะออกแบบและน าเอาการเรียน
การสอนและรายวิชาที่ใช้ชุมชนเป็นฐานไปสู่การปฏิบัติ มีทุนอุดหนุนในการพัฒนา
หลกัสูตร มีการลดภาระงานสอน มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมสมัมนาระดับ
ภมูิภาคและระดบัชาติ เพื่อสง่เสริมความสามารถในการให้บริการรายวิชาที่รับใช้ชุมชน
หรืออาศยัชมุชนเป็นฐานให้มีคณุภาพ 

6. บทบำทและสิ่งตอบแทนของคณำจำรย์ (Faculty Roles and Rewards) 
การก าหนดเวลาท างาน หยดุงาน การเลื่อนต าแหน่ง เง่ือนไขการด ารงต าแหน่ง ได้รวม

http://www.wcu.edu/#facdev
http://www.wcu.edu/#facroles
http://www.wcu.edu/#facroles
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เอาเอาผลงานที่เกิดจากกิจกรรมรับใช้สงัคมและการได้รับทุนอุดหนุนไว้ด้วย มีการ
กระตุ้นให้ภาควิชา/คณะวิชารวมเอาความสนใจและประสบการณ์การท างานรับใช้
ชมุชนเป็นเกณฑ์หนึง่ในการรับบคุลากรเข้าท างานในคณะ 

7. โครงสร้ำงและทรัพยำกรสนับสนุน (Support Structures and Resources) 
คณะวิชาและนกัศกึษาได้รับแจ้งให้ทราบถึงทรัพยากรที่สามารถจะใช้ในกิจกรรมการรับ
ใช้ชมุชนท่ีมหาวิทยาลยัมีอยู ่โดยมีการด าเนินการอยา่งมีประสทิธิภาพในการปฐมนิเทศ
นกัศึกษาและอาจารย์ทกุครัง้ มีแบบฟอร์ม และแนวปฏิบตัิ (Procedures) ต่าง ๆ ที่ใช้
ส าหรับงานบริการชมุชนอยา่งครบถ้วน จดัก าหนดการตา่ง ๆ ให้ยืดหยุน่และมีทางเลือก
ส าหรับนกัศึกษาและอาจารย์ได้ด าเนินการอย่างสะดวก  และมีหน่วยงานกลางหรือ
ศนูย์บริการท่ีด าเนินการเคียงคูไ่ปกบักิจกรรมวิชาการและภารกิจการเรียนการสอนที่ใช้
ชมุชนเป็นฐาน 

8. กำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรภำยในสถำบัน (Internal Budget 
& Resource Allocations) มีการจัดสรรเงินทุนอย่างเพียงพอในการในสนับสนุน 
สง่เสริม และการมีส่วนร่วมระดบัลกึในงานรับใช้ชุมชนของนกัศึกษา และบุคลากรใน
คณะวิชา น าเอาทรัพยากรท่ีมีอยูม่าใช้ในการสร้างความเข้มแข็งของกิจกรรมสาธารณะ
และงานรับใช้ชมุชนอยา่งสม ่าเสมอ โดยการจดัสรรทรัพยากรให้กบักิจการดงักลา่วเป็น
อนัดบัแรกๆ มีการจดัหาบคุลากรที่ท างานระยะยาว (Long-term staff) อย่างเพียงพอ
เพื่อสนบัสนนุกิจกรรมพฒันาสงัคม รวมทัง้จดัหาพืน้ที่ท างาน (Office space) ให้แก่
บคุลากรดงักลา่วอยา่งเหมาะสม 

9. เสียงสะท้อนจำกชุมชนหรือกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Voice) 
มหาวิทยาลยัมีการเชิญผู้มีความรู้และสืบทอดประวัติศาสตร์ท้องถ่ินมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กบันกัศึกษาและคณาจารย์ ชุมชนท้องถ่ินมีสว่นร่วมอย่างสม ่าเสมอและ
ในระดบัลกึตอ่การก าหนดบทบาทและอทุิศตนตอ่การเรียนการสอนท่ีเน้นชมุชนเป็นฐาน 
มีบทบาทที่ส าคญัในการช่วยก าหนดทิศทางหรือรูปแบบความร่วมมือระหวา่งชมุชนและ
มหาวิทยาลยั 

http://www.wcu.edu/#supportstructures
http://www.wcu.edu/#budget
http://www.wcu.edu/#budget
http://www.wcu.edu/#voice
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ชมุชนมีตวัแทนอยู่ในคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัในสว่นที่เก่ียวข้อง 
ให้ข้อมลูป้อนกลบัในการพฒันาและธ ารงรักษากิจกรรม/โครงการพฒันาสงัคมและรับ
ใช้ชมุชนแก่มหาวิทยาลยัและมีสว่นร่วมในการก าหนดแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั 

10. กำรจัดสรรทรัพยำกรจำกภำยนอก (External Resource Allocation) 
มหาวิทยาลยัช่วยเหลอืชมุชนในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีส าหรับนกัศึกษา
ที่ไปปฏิบตัิงานในชมุชน และช่วยให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรทางปัญญา ทรัพยากรทาง
เทคนิค และทรัพยากรมนษุย์ในมหาวิทยาลยัได้สะดวก จดัทรัพยากรให้สะดวกตอ่ความ
พยายามในการพฒันาชุมชนในท้องถ่ินใกล้เคียง (Local neighborhoods) ออกแบบ
กลไกในมหาวิทยาลยัและพฒันาให้สามารถตอบสนองทัง้ภายในสถาบันและชุมชน
ท้องถ่ิน เช่น การใช้อาคารร่วมกนั 

11. กำรประสำนงำนด้ำนกิจกรรมชุมชน (Coordination of Community-Based 
Activities) มหาวิทยาลยัได้ประสานงานเก่ียวกับกิจกรรมชุมชนระหว่างกิจกรรม /
โครงการทางวิชาการ กิจกรรมร่วมหลกัสตูร และกิจกรรมนอกหลกัสตูรเป็นอย่างดี  ช่วย
ให้หุ้นสว่นในชุมชนเข้าใจ เข้าถึง และขบัเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อชุมชนได้ เช่น การ
เรียนรู้การให้บริการ การฝึกงาน รายวิชาที่เน้นฐานชมุชน 

12. ภำคีในกำรส่งเสริมกำรเสวนำสำธำรณะ (Forums for Fostering Public 
Dialogue) มหาวิทยาลยัแสดงบทบาทที่ชดัเจนและได้ผลดีในการอ านวยความสะดวก
ในการจดัเวทีเสวนาในประเด็นตา่ง ๆ ที่ส าคญัตอ่ชมุชน ช่วยชกัน าให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี
จากภาคสว่นตา่ง ๆ ในชมุชนมาร่วมวงเสวนา 

13. เสียงของนักศึกษำหรือกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำ (Student Voice) 
นกัศกึษามีสว่นร่วมเป็นกรรมการส าคญัตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะในคณะที่มี
การตดัสนิใจเก่ียวกบัเร่ืองบคุลากร (Personnel decision) 

มหาวิทยาลยัจดัสถานท่ีให้นกัศึกษาได้อภิปรายแลกเปลี่ยนในประเด็นส าคญั ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับตัวเขาเองและชุมชนของนักศึกษา  คัดเลือกและฝึกผู้น านักศึกษาให้
ท างานกบัคณะและหุ้นสว่นในชุมชน สร้างเสริมแนวคิดและทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบตัิงานในชมุชนในปีแรก ๆ ที่เข้ามาเรียน และยอมรับการรณรงค์ที่เป็นปากเป็นเสยีง

http://www.wcu.edu/#externalresource
http://www.wcu.edu/#activities
http://www.wcu.edu/#activities
http://www.wcu.edu/#forums
http://www.wcu.edu/#forums
http://www.wcu.edu/#studentvoice
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แทนกลุม่ตา่ง ๆ (Advocacy campaigns) ที่ริเร่ิมโดยนกัศึกษาว่าเป็นรูปแบบการรับใช้
สงัคมที่ชอบธรรม   

ส่วนคณะกรรมาธิการเคลล็อกว่าด้วยอนาคตของมหาวิทยาลยัแห่งรัฐและ
มหาวิทยาลยัที่ได้รับจดัสรรที่ดิน (The Kellogg Commission on the Future of State 
and Land-Grant Universities)  ได้ตีพิมพ์รายงานเร่ือง “มหาวิทยาลยัที่รับใช้สงัคม”  
โดยน าเสนอแหล่งข้อมูลจากตารางมิติของฮอลแลนด์ (The Holland Matrix) และ
แนวทางการวดัตวัแปรของเกลมอน (the Gelmon Assessment Approach) มาพฒันา
แบบวดัการรับใช้ชมุชนขึน้ โดยแบง่ตวัชีว้ดัออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่   พั น ธ กิ จ ข อ ง
สถาบนั (Mission) การจ้างงาน เง่ือนไขการด ารงต าแหนง่และการเลือ่นขัน้ (Promotion, 
Tenure, Hiring) โครงสร้างการบริหาร (Organization Structure) การมีสว่นร่วมกบั
ชุมชนของนกัศึกษา (Student Involvement) การมีสว่นร่วมกบัชุมชนของคณาจารย์ 
(Faculty Involvement) การมีส่วนร่วมกับสถาบันของชุมชน (Community Involvement) 
สิง่พิมพ์ของสถาบนัเก่ียวกบัชุมชน (Campus Publications) โดยแต่ละด้านให้ประเมิน
ค่า 4 ระดบัว่ามีความสอดคล้องกบัหรือมีการกลา่วถึงหรือมีการปฏิบตัิเก่ียวกบัการรับ
ใช้สงัคมในระดบัมากน้อยอยา่งไร 

 
กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 

จากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ 
สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการพิจารณามิติด้านต่าง ๆ ขอบเขต และระดบัของ
การรับใช้สังคม 12 มิติคือ การก าหนดทิศทางองค์กร การจัดโครงสร้างองค์กร  
การถ่ายทอดวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์สูห่น่วยงานระดบัปฏิบตัิ  การจัดหลกัสตูรและ 
การเรียนการสอน การพฒันาคณาจารย์และบคุลากร เง่ือนไขภาระงาน และการให้
ความดีความชอบ การมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษาในการรับใช้สังคม  
การบริการวิชาการแก่สงัคม การวิจยัเพื่อรับใช้สงัคม การรับใช้สงัคมด้านศิลปวฒันธรรม 
การสื่อสาร/ประชาสมัพนัธ์ การสนบัสนุนทรัพยากรจากภายในและภายนอก และ 
การร่วมมือกบัพนัธมิตรหรือหุ้นสว่นในชมุชน/สงัคม 
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วิธีกำรวิจัย 
การวิจัยครัง้นี เ้ป็นงานวิจัยเชิงนโยบาย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive research) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาบทบาทของมหาวิทยาลยัราชภฏั
สรุาษฎร์ธานีในการรับใช้สงัคม ตามกรอบแนวคิดเก่ียวกบัการรับใช้สงัคม (University 
Engagement) 12 ด้านท่ีผู้วิจยัได้สงัเคราะห์ขึน้จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัที่
เก่ียวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์  แบ่งเป็น 2 
ประเภทคือ 1) ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) เก่ียวกบัการรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยั
ในมิติตา่ง ๆ จากผู้ให้ข้อมลูส าคญั (Key informants) ซึง่เป็นผู้บริหารระดบัตา่ง ๆ ตัง้แต่
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ประธานสาขาวิชา และผู้อ านวยการส านกั/สถาบนั 
อาจารย์ผู้สอน ตวัแทนอาจารย์ในสภาวิชาการ ตวัแทนอาจารย์ในสภามหาวิทยาลยั 
ผู้น าชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และบุคลากรอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือมี
สว่นได้สว่นเสียกบัภารกิจการรับใช้สงัคม และ 2) ข้อมลูทตุิยภูมิ (Secondary Data) 
เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
รายงานประจ าปี รายงานการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี 
คณบดี และผู้ อ านวยการส านัก/สถาบัน  เว็บไซต์ วารสาร และจดหมายข่าวของ
มหาวิทยาลยั ผลงานวิจัย โครงการบริการทางวิชาการแก่สงัคม สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจเก่ียวกับการรับใช้สงัคมตามกรอบแนวคิดที่ใช้ศึกษา  การเก็บ
ข้อมลูด าเนินการระหวา่งเดือนมิถนุายน ถึงสิงหาคม 2558 จากการศึกษาเอกสาร การ
สมัภาษณ์เชิงลึก ประกอบการสงัเกต การจดบนัทึก และบนัทึกเสียง และการสนทนา
กลุม่ (Focus group discussion)  ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้น าข้อมลูมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบอย่างต่อเนื่อง (Constant comparative analysis) จดัหมวดหมู่จ าแนก
ประเภทข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยการวิ เคราะห์เนือ้หา (Content analysis) 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในคุณภาพและคุณสมบัติของข้อมูล 
จนกระทัง่ข้อมลูอิ่มตวั (Saturated) และท าการวิเคราะห์อปุนยั (Analytical induction) 
ถึงประเด็นการรับใช้สงัคมในแต่ละมิติว่ามีลกัษณะเป็นอย่างไร แล้วจึงสงัเคราะห์ผล
การรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยัในแตล่ะตวัชีว้ดั  
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สรุปผลกำรวิจัยและกำรอภปิรำยผล  
ผลการวิจยัในภาพรวมทัง้ 12 ด้านของการรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยัราช

ภฏัสรุาษฎร์ธานีพบวา่ ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนกัถึงความส าคญัของงาน
รับใช้สงัคมของผู้บริหารและบคุลากรบางสว่นในในมหาวิทยาลยั  ยงัสบัสนระหว่างค า
วา่ การบริการวิชาการแก่สงัคม (Academic extension) กบัค าว่า การรับใช้สงัคมของ
มหาวิทยาลยั (University engagement) สว่นใหญ่เข้าใจว่าเป็นเร่ืองเดียวกนั ซึ่งหาก
พิจารณาในแง่ของงานบริการวิชาการแก่สงัคม มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีได้
ด าเนินการอยา่งหลากหลายและค่อนข้างดี แต่งานสว่นใหญ่ยงัไม่เข้าข่ายที่จะเป็นการ
รับใช้สงัคมในความหมายสากลและนิยามงานวิชาการรับใช้สงัคมของ กพอ. รวมทัง้
ความหมายที่องค์กรอื่น ๆ ก าหนดไว้  เพราะจากผลการวิจยัพบว่าแม้จะมีความชดัเจน
ในมิติของทิศทางการรับใช้สังคม ความมุ่งมั่นของทีมผู้ บริหาร และการสนับสนุน
ทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างเต็มที่ ท าให้งานบริการวิชาการด าเนินไปอย่าง
หลากหลาย ปรากฏผลชดัเจน แตม่ิติด้านอื่น ๆ ในการท างานรับใช้สงัคม ยงัไม่สามารถ
ด าเนินไปได้อย่างเข้มแข็งครบวงจร โดยเฉพาะแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ  เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง คณุภาพชีวิต หรือสขุภาพของคนในชมุชนอยา่งชดัเจน ซึง่จะพิจารณาทีละ
มิติ ดงัตอ่ไปนี ้

ผลการวิจยัยงัพบว่ามหาวิทยาลยัมีทิศทางที่ชดัเจนในการรับใช้สงัคม มีการ
ระบไุว้ในวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของแผนพฒันามหาวิทยาลยั
ระยะต่าง ๆ รวมทัง้ในแผนปฏิบตัิการประจ าปี มีการก าหนดเป้าหมายเชิงพืน้ที่ (Area 
Focus) ในลกัษณะการแบ่งพืน้ที่รับผิดชอบคณะละ 2 - 3 อ าเภอ แต่ไม่ได้ก าหนด
เป้าหมายที่ได้มาจากการลงพืน้ที่ ส ารวจชุมชนต่าง ๆ จัดเสวนารับฟังความเห็นจาก
ประชาคม และเลอืกชมุชนท่ีเป็นฐานทางยทุธศาสตร์ เป็นพืน้ที่เป้าหมายในการพฒันา 
ให้เกิดผลกระทบที่ต้องการเป็นรูปธรรม ในด้านประเด็นการพฒันาก็ก าหนดไว้กว้าง ๆ 
แล้วแตค่ณะหรือหน่วยงานจะน าไปพิจารณาด าเนินการตามความพร้อมหรือศกัยภาพ
ของแตล่ะหนว่ยงาน ในแผนปฏิบตัิการประจ าปีก าหนดเป้าหมายและตวัชีว้ดัไว้กว้าง ๆ 
การด าเนินการของคณะและสถาบนัตา่ง ๆ จึงเป็นการตอบสนองยทุธศาสตร์ในลกัษณะ
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ตามความต้องการของคณะหรือสาขา ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการรวบรวม
น าไปเสนอมหาวิทยาลยัจัดสรรงบประมาณสนับสนุน แล้วบูรณาการเป็นแผนของ
มหาวิทยาลยั  ไม่ได้เป็นการริเร่ิมประเด็นการพัฒนาในระดบัมหาวิทยาลัยหรือจาก
ความต้องการจ าเป็นของชมุชน จึงมีข้อเสนอจากผู้บริหารหลายคนให้มหาวิทยาลยัวาง
แผนการรับใช้ชมุชนในสองแนวทาง ทางหนึง่คือการรับใช้สงัคมเชิงพืน้ที่ โดยเลือกพืน้ที่
เป้าหมายหนึ่งแห่ง เช่น ต าบลขุนทะเล แล้วจัดเวทีประชาคมร่วมกับเจ้าของพืน้ที่เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน จัดล าดับความส าคัญ และหาทาง
แก้ปัญหา หรือสนองความต้องการดงักล่าวจนเห็นผลส าเร็จที่วดัได้เชิงประจกัษ์ แล้ว
คอ่ยขยายผลไปสูปั่ญหาอื่น ๆ  หรือชุมชนอื่นต่อไป  แนวทางที่สอง ให้แต่ละหน่วยงาน
ไปเลอืกศกึษาชมุชนและด าเนินการรับใช้ชมุชนเฉพาะในเร่ืองที่หน่วยงานนัน้เช่ียวชาญ 
ซึง่สามารถด าเนินการในพืน้ท่ีที่แตกต่างกนั จากที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินงาน
รับใช้สงัคมในมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ พบวา่สว่นใหญ่ใช้แนวทางแรก เพราะแนวทางที่สอง
จะท าให้การรับใช้สงัคมกระจดักระจาย ไมเ่กิดพลงัความเข้มแข็งเท่าที่ควร การก าหนด
ทิศทางองค์กรในแนวทางแรก ได้มีการด าเนินการในมหาวิทยาลยัของรัฐหลายแห่ง 
ได้แก่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ก าหนดเป้าหมายในด้านการรับใช้ชุมชน โดยการพฒันา
พืน้ที่ในเขตรับผิดชอบ  ได้แก่ อ าเภอพร้าว (พร้าวโมเดล) อ าเภออมก๋อย (อมก๋อย
โมเดล) ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ เทศบาลสุเทพ เทศบาลแม่เหียะ เทศบาล
ช้างเผือก ชุมชนศรีบวับาน และเทศบาลนิมมานเหมินทร์ เป็นต้น และการร่วมมือกับ
ภาคอตุสาหกรรม ในการจดัสหกิจศึกษา (Co-operation education) การพฒันาก๊าซ
ชีวมวล (Biogas) ไบโอดีเซล (Biodiesels) ผ้าไหม (Silk company) เคร่ืองเงิน (Silver Company) 
เซรามิก (Ceramic Company) และการท่องเที่ยว (Tourism) ส่วนจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัเข้าไปด าเนินการในชุมชนเพื่อช่วยให้ประชาชนปรับปรุงมาตรฐานการ
ด ารงชีวิต แก้ปัญหาของท้องถ่ิน และสร้างผลกระทบทางบวกให้แก่สังคม โดยมี
โครงการสร้างเสริมส านึกสาธารณะและชุมชนเข้มแข็ง เช่น โครงการ 5 ส (เพื่อ
เสริมสร้างสขุภาพในชุมชนสยามสแควร์ สวนหลวง สามย่าน สีลม และสวนลุมพินี ) 
โครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งชุมชน (OFOC- One Functional Unit One Community) 
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โครงการสระบรีุชมุชนเข้มแข็ง   และโครงการบริการวิชาการสูส่งัคมของสว่นงานต่าง ๆ 
(นรินทร์ หิรัญสทุธิกุล, 2557) หรือที่มหาวิทยาลยัพะเยา ได้ส ารวจข้อมลู  ท า Social 
mapping แล้ววิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมกบัชุมชน โดยเลือกประเด็นปัญหาเร่งด่วน
และมีโอกาสประสบผลส าเร็จสงู และเลือกพืน้ที่ชุมชนที่มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง น าไปสู่
การได้รับความร่วมมือจากชุมชน มีภาคี เครือข่ายในพืน้ที่  ทัง้ ท้องถ่ิน ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชน ไปสู่การพฒันาเป็นโครงการ โดยใช้ความรู้ความสามารถของ
คณาจารย์ นกัวิชาการซึ่งเป็นทีมงานในคณะ น าหลกัวิชาที่จดัการเรียนการสอนอยู่ใน
สถาบนั เข้าไปช่วยแก้ไขและเรียนรู้ร่วมกนักบัคนในพืน้ท่ี เมื่อประสบผลส าเร็จในการแก้
ไขก็จะเกิดเป็นชุมชนต้นแบบ (Success Model) ซึ่งใน 1 คณะก็จะมีอย่างน้อย 1 
โมเดล เป็นต้น (รัตนวดี เศรษฐจิตร} 2558) 

ในการด าเนินการดังกล่าว มหาวิทยาลยัต้องท างานเชิงรุก ท าความเข้าใจ
ปัญหาของคนในท้องถ่ิน ส ารวจทรัพยากรด้านตา่ง ๆ รวมทัง้ทรัพยากรบคุคลในท้องถ่ิน 
เพื่อที่จะสามารถรับใช้ท้องถ่ินในสิ่งที่ชุมชนท้องถ่ินต้องการได้ โดยอาศยักระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมท า ไม่ใช่ให้มหาวิทยาลัยไปบริการแต่ฝ่ายเดียว เพราะจะท าให้การ
แก้ปัญหาไม่ยั่งยืน ในการนีต้้องอาศัยผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญด้านนีใ้นการผลกัดันและก ากับติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรับใช้
สงัคมอยา่งตอ่เนื่องจริงจงั  

ในด้านโครงสร้างการบริหาร พบว่า มหาวิทยาลยัมีการแต่งตัง้รองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการบริการวิชาการ โดยมีหน่วยงาน
รองรับคืองานบริการวิชาการพัฒนาท้องถ่ิน สังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
ในการขบัเคลื่อนและสนบัสนุนการด าเนินงานตามพนัธกิจนี ้มีคณะกรรมการบริการ
วิชาการประสานและสนบัสนุนงานรับใช้สงัคม  มีหน้าที่จดัท าแผนปฏิบตัิการบริการ
วิชาการโดยรวบรวมจากโครงการและกิจกรรมที่คณะและหน่วยงานต่าง ๆ เสนอมา 
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการและกิจกรรมดงักลา่วและน าเสนอให้สภา
มหาวิทยาลยัอนมุตัิ  ส่วนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณหรือเงินทนุสนบัสนนุจาก
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ภายนอก มหาวิทยาลัยอาจแต่งตัง้กรรมการขึน้มารับผิดชอบโดยเฉพาะหรืออาจ
มอบหมายให้คณะ/ส านกั/ศนูย์ แหง่ใดแหง่หนึง่รับไปด าเนินการแล้ว แตก่รณี  

จึงมีข้อเสนอจากผู้บริหารหลายท่านให้จัดตัง้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ืองการ
รับใช้สงัคมขึน้มาโดยเฉพาะเพื่อให้งานตามวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั
เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีพลังในการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจ ซึ่งข้อเสนอนี ้
สอดคล้องกบัการจดัโครงสร้างของมหาวิทยาลัยชัน้น าในต่างประเทศ ที่สว่นใหญ่จะมี
หนว่ยงานด้านนีโ้ดยตรง เช่น Office of Engagement ของมหาวิทยาลยัเปอด ู(Purdue 
University) Office for Public Engagement ของมหาวิทยาลยัมิเนโซต้า Division of 
University Engagement ของมหาวิทยาลยัแห่งรัฐคลีฟแลนด์ (Cleveland State 
University) Public Engagement ของมหาวิทยาลยัคอร์แนล National Co-ordinating 
Centre for Public Engagement ของมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด Public & Community 
Engagement ของมหาวิทยาลยัแมนเชสเตอร์ เป็นต้น     

ในด้านการถ่ายทอดวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์สูห่น่วยงานระดบัปฏิบตัิ พบว่า 
มหาวิทยาลยัโดยอธิการบดีจะชีแ้จงพนัธกิจและนโยบายการรับใช้สงัคมในที่ประชุม
คณบดีเกือบทกุครัง้ และเน้นย า้นโยบายเร่ืองการพฒันาท้องถ่ินทกุครัง้ที่มีการประชุม 
การสมัมนา หรือการจดังานต่าง ๆ มีแผนพฒันาและเอกสารแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ 
รับทราบพนัธกิจนี ้รวมทัง้แจ้งให้อาจารย์และนกัศึกษาใหม่รับทราบในการปฐมนิเทศ 
นอกจากนี ้ยังมีประกาศของงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน ก าหนดพืน้ที่
ให้บริการของมหาวิทยาลยั และคณะต่าง ๆ ไว้อย่างชดัเจน  ในการน านโยบายรับใช้
สงัคมมาด าเนินการในแตล่ะคณะจะมีระดบัการปฏิบตัิที่แตกต่างกนัมาก ขึน้อยู่กบัการ
รับรู้นโยบาย ความตระหนกัในการปฏิบตัิตามพนัธกิจ ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวคิดการ
รับใช้สังคม ความพร้อม ความสนใจ และความเช่ียวชาญของบุคลากร รวมทัง้
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาชีพหรือหรือศาสตร์แต่ละสาขา บางคณะมีการ
ส ารวจปัญหาและความต้องการของชมุชนเป้าหมาย และบางคณะได้ไปด าเนินกิจกรรม
และโครงการในพืน้ที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งได้แก่ การบรรยายทางวิชาการ การฝึกอบรม การ
จัดเวทีสนทนาหรือรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม มีบางคณะที่ได้รับใช้สงัคมใน
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ลกัษณะที่มีการศกึษาปัญหาและความต้องการ น าความต้องการดงักลา่วมาด าเนนิการ
แก้ไขหรือร่วมกันแก้ปัญหาจนบรรลุผลซึ่งมีอยู่น้อยมาก เช่น การอนุรักษ์ป่าชายเลน 
งานวิจยัเร่ืองหนอนนก ร าข้าว ไข่เค็ม ฯ มหาวิทยาลยัจึงควรพฒันาระบบและกลไกใน
การขบัเคลื่อนและก ากับติดตามงานบริการรับใช้สงัคมอย่างชดัเจน และปรับปรุงการ
ท างานตามวงจร PDCA อยา่งจริงจงั  

ในด้านการจดัหลกัสตูรและระบบการเรียนการสอน พบวา่ คณะตา่ง ๆ ยงัไมม่ี
หลกัสตูรหรือการจดัการเรียนการสอนที่เน้นการรับใช้สงัคม (Service learning) ทัง้ใน
หมวดรายวิชาการศึกษาทัว่ไป (General Education-GE)  รายวิชาเฉพาะด้าน และ
กลุ่มวิชาเลือก ไม่พบรายวิชาในลักษณะที่ เ ป็นการ เ รียนรู้ที่ ใ ช้ชุมชนเป็นฐาน 
(Community-based learning-CBL) ส่วนใหญ่เป็นการฝึกปฏิบตัิงานในชุมชนหรือ 
ในหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือเป็นกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรมสาธารณะ (Civic engagement) ตามความสมคัรใจและ
ความสะดวกของนกัศึกษา เป็นการจดัการศึกษาตามปกติของมหาวิทยาลยัโดยทัว่ไป 
ไม่ได้มีการออกแบบหลักสูตรให้สนองตอบต่อการรับใช้สังคมโดยตรง ต่างกับ
มหาวิทยาลยัในต่างประเทศที่มีเป้าหมายในการรับใช้สงัคม มีการก าหนดช่ือรหสัวิชา 
(CBL Codes) ในกลุม่นีอ้ย่างชดัเจน ได้แก่ SL (Service Learning) FE (Field Experience 
/Practicum) IN (Internship/Cooperative Experience) CS (Capstone Course) RS (Research) 
และ OT (Others, please specify) การเรียนการสอนในลกัษณะนีม้ีการด าเนินการ 
อย่างจริง มีการติดตาม ประเมินผล และน าข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงหลกัสูตรหรือ
พฒันาหลกัสตูรใหม่อยู่เสมอ (University of Louisville, 2011: 3-4) ตวัอย่างรายวิชา 
ที่มีลกัษณะเช่นนีใ้นหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ ได้แก่ An introduction 
to CBRE, Building CBR Partnerships, Community Engagement : Contexts and 
Processes, Developing CBR Projects : The ‘How’, Doing Community-based 
Research (CBR) Well : Ethically and with Rigour, Program Evaluation with a 
Community-Based Approach, Special Topics เป็นต้น (www.extention.ualberta 
.ca/find/exces) 
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อยา่งไรก็ตาม การเป็นมหาวิทยาลยัเพื่อการพฒันาท้องถ่ินตามที่กฎหมายได้
บญัญตัิเอาไว้  มหาวิทยาลยัราชภฏัทกุแหง่ก็ต้องด าเนินการเร่ืองนีอ้ยู่แล้วแม้ว่าจะไม่มี
ร า ยวิ ช ากา ร รับ ใ ช้ สั ง คม ใ นหลัก สูต ร  ใ นขณะที่ มหา วิ ทยาลัยอื่ น  ๆ  เ ช่ น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ใช้ชุมชนเป็นฐานใน
รายวิชาศกึษาทัว่ไป แต่ถึงแม้ไม่ได้ออกแบบหลกัสตูรและรายวิชาที่จะจดัการเรียนการ
สอนไว้เพื่อเป้าประสงค์ดงักลา่ว   อาจารย์ในคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ  ก็สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการชมุชนหรือรับใช้สงัคมได้  โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถ
เขียนกิจกรรมเหลา่นีไ้ว้ใน มคอ.3  และจดักิจกรรมการเรียนการสอนในลกัษณะการรับ
ใช้ชมุชนเพื่อสนองนโยบายหรือพนัธกิจด้านนีไ้ด้   

ในด้านการพฒันาอาจารย์ พบว่า มหาวิทยาลยัไม่มีแผนพฒันาอาจารย์และ
บุคลากรด้านการรับใช้สงัคมโดยตรง  การสรรหาและบรรจุบุคลากรใหม่เข้ามาเป็น
อาจารย์ผู้สอนหรือบคุลากรสายสนบัสนนุ ไม่ได้ก าหนดเง่ือนไข หรือก าหนดคณุสมบตัิ
เก่ียวประสบการณ์หรือความช านาญในงานรับใช้สงัคม มหาวิทยาลยัจึงควรมีแผนและ
มาตรการในการรับบคุลากรเข้ามาท าพนัธกิจนีอ้ย่างน้อยก็ในสดัสว่นที่จะท าให้งานนี ้
ประสบผลส าเร็จได้ เช่น การก าหนดคณุสมบตัิเก่ียวกบัทกัษะหรือประสบการณ์ในการ
ท างานกับชุมชนในการรับบุคคลบางต าแหน่งเข้ามาเป็นอาจารย์หรือบุคลากรสาย
สนับสนุน หากใช้วิธีการสรรหาตามปกติไม่ได้ ก็ใช้วิธีลดั (Fast tract) ในการเสาะ
แสวงหาบคุคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญที่พร้อมจะปฏิบตัิงานได้ทนัที โดยอาศยัระบบ
จูงใจ (Incentives) ที่เป็นเง่ือนไขพิเศษ ควรปรับเปลี่ยนเกณฑ์ภาระงานให้อาจารย์แต่
ละคนสามารถใช้งานรับใช้สงัคมทดแทนภาระงานอื่นได้ ไม่จ าเป็นต้องให้ทกุคนท างาน
ทกุพนัธกิจ มีการก าหนดเกณฑ์การให้ความดีความชอบ หรือระบบจูงใจแก่ผู้ที่ท างาน
รับใช้สงัคมจนประสบความส าเร็จเป็นท่ียอมรับ  

ในด้านการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษาในการรับใช้สังคม พบว่า 
ผู้บริหาร อาจารย์ และนกัศึกษามีความสมัพนัธ์กบัชุมชนในระดบัค่อนข้างดี สว่นใหญ่
เป็นกรณีที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการตามแผนงานของ
มหาวิทยาลยั เช่น การไปฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การการฝึกอบรม การ
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พฒันาบุคลากรให้หน่วยงานต่าง ๆ การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมตามประเพณีหรือเทศกาลต่าง ๆ แต่ในการตอบสนองข้อเรียกร้องหรือ
ความต้องการของชุมชน/สงัคม พบว่ายงัท าได้ไม่เต็มที่ ยงัไม่ค่อยมีงานรับใช้สงัคมที่
เกิดผลกระทบชดัเจนเป็นรูปธรรม ทัง้นีเ้นื่องจากมีข้อจ ากดัเร่ืองบคุลากรที่จะท างานรับ
ใช้สงัคมทัง้ในแง่ความตระหนกัและความพร้อมที่จะท างานกบัชมุชน รวมทัง้มีภาระงาน
สอนค่อนข้างมาก ซึ่งอาจแก้ปัญหาโดยการรวมกลุม่เรียนหลาย ๆ กลุ่มเ ป็นห้องเรียน
กลุม่ใหญ่ 100-300 คนในรายวิชาที่เป็นเนือ้หาหรือวิชาบรรยาย เพื่อลดชัว่โมงสอนของ
อาจารย์  ลกัษณะเช่นนีเ้คยมีการทดลองท ามาแล้วและได้ผลดีไมแ่ตกตา่งจากการเรียน
การสอนของกลุม่เรียนปกติ (ชิรวฒัน์ นิจเนตร, 2557) ท าให้อาจารย์มีเวลาไปท างานรับ
ใช้สงัคมได้  

ในด้านการบริการวิชาการ พบว่า มหาวิทยาลยัด าเนินการได้ในระดบัดี สว่น
ใหญ่เป็นการจัดบริการที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในรายวิชา หรือกิจกรรมใน
หลกัสตูร (Co-Curricular service) ด าเนินการโดยอาจารย์ผู้สอน นกัศึกษา ในคณะ
ตา่ง ๆ  เช่น การออกคา่ยอาสา การไปจดัหนงัสอืหรือซอ่มแซมห้องสมดุให้โรงเรียน การ
จดัคา่ยคณิตศาสตร์ การแนะน าการดแูลตนเองแก่ผู้ ป่วยโรคเบาหวาน การปลกูป่าชาย
เลน หรือการบ าเพ็ญประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่ง เป็นงานประจ าที่คณะหรือ
มหาวิทยาลยัมีองค์ความรู้และปฏิบตัิเป็นประจ าอยู่แล้ว แต่งานในระดบัที่เรียกว่าการ
รับใช้สงัคมยงัมีน้อย จึงควรยกระดบัการบริการวิชาการดงักล่าวไปสูง่านบริการรับใช้
สงัคมเชิงกลยทุธ์ ดงัที่ฮอลแลนด์และรามาลีย์ (Holland. 2008 : 2) แห่งมหาวิทยาลยั
เซาเทิร์นซิดนีย์ และมหาวิทยาลยัแหง่รัฐวิโนนา ได้จดัประเภทงานวิจยัเก่ียวกบัแนวทาง
ในการรับใช้ชมุชนของมหาวิทยาลยัใน 15 ประเทศทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทยว่ามีอยู่ 3 
แนวทางคือ แบบงานประจ า (Routine approaches) เป็นกรณีที่มหาวิทยาลยัมีองค์
ความรู้และวิธีการแก้ปัญหาตา่ง ๆ ที่ชมุชนประสบอยูแ่ละปฏิบตัิเป็นประจ าอยู่แล้ว การ
รับใช้สงัคมแบบเชิงกลยทุธ์ (Strategic approaches to change) ใช้ในกรณีที่ต้องมี
การวางแผนและก าหนดกลยุทธ์รวมทัง้การประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา
และพฒันาชุมชน และการรับใช้สงัคมแบบการแปลงรูปหรือปริวรรต (Transformative 
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approaches) จะใช้ในกรณีที่ชมุชนหรือสงัคมมีปัญหาหรือความต้องการท่ีซบัซ้อน ต้อง
อาศยัความรู้ความสามารถ ทัง้ระดบับุคคลและระดบัสถาบนัในการแก้ปัญหา   และ
ต้องคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการด าเนินงาน การยกระดบัจากการบริการวิชาการ
แบบงานประจ าไปสูก่ารรับใช้สงัคมเชิงกลยทุธ์หรือเชิงปริวรรต จะต้องมีการศกึษาความ
ต้องการของชมุชน เลอืกประเด็นการพฒันาร่วมกนั แล้วด าเนินการแก้ปัญหานัน้ร่วมกนั
ระหว่างมหาวิทยาลยัและชุมชน มหาวิทยาลยัในอเมริกาและยุโรปจ านวนมากจะมี
หน่วยงานที่จัดตัง้ขึน้เพื่อท าหน้าที่ดงักล่าว เช่น มหาวิทยาลยัคาปิลาโน ที่แวนคเูวอร์
เหนือ รัฐบริทิชโคลมัเบีย ประเทศแคนาดา มีหน่วยงานที่เรียกว่า The Community 
Development and Outreach Department (CDO)   มีหน้าที่เสริมสร้างประสบการณ์
ชีวิตของผู้ เรียน ยอมรับบทบาทของผู้ เรียนในชุมชน และการท างานร่วมกบักลุม่ต่าง ๆ 
ในท้องถ่ินในการศึกษาความต้องการจ าเป็นของชุมชนและตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อ่อนแอที่สุด  (www.capilanou.ca/cdo) หรือ
มหาวิทยาลยัไบรตนั (the University of Brighton) ที่องักฤษ จดักิจกรรมสนบัสนุน
ชุมชนผ่านทางโปรแกรม CUPP (Community-University Partnership Programme) 
ซึง่มุง่ที่จะลดความเหลือ่มล า้เสยีเปรียบของชมุชนและสง่เสริมให้เกิดการพฒันาที่ยัง่ยืน
ผ่านการท างานแบบคู่ความร่วมมือหรือการเป็นหุ้ นส่วน (www.brighton.ac.uk 
/cupp/about-cupp.html) เป็นต้น 

ในด้านการวิจยัเพื่อรับใช้สงัคม พบวา่ มีการก าหนดในสญัญาจ้างว่าอาจารย์
ทุกคนต้องมีภาระงานที่ต้องท าวิจัยปีละหนึ่งเร่ือง มหาวิทยาลัยและคณต่าง ๆ มี
หลกัเกณฑ์สนบัสนนุให้ทนุการวิจยัแก่อาจารย์ที่ประสงค์จะท างานวิจยั แต่การก าหนด
เกณฑ์ภาระงานวิจยัและงานสร้างสรรค์เป็นเกณฑ์ทัว่ไปท่ีสถาบนัอดุมศกึษาอื่น ๆ  ใช้กนั
อยู ่ไมไ่ด้มีเกณฑ์หรือเง่ือนไขพิเศษส าหรับงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่รับใช้สงัคม และ
ในทางปฏิบตัิ แม้วา่อาจารย์ทกุคนมีภาระงานท่ีก าหนดในประกาศฯ และในสญัญาจ้าง
ว่าจะต้องท าวิจัยปีละหนึ่งเร่ือง แต่การก ากบัให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือการบงัคบัใช้ใน
ประกาศหรือในสญัญาจ้างก็ไม่ได้ท าอย่างเคร่งครัด จะเห็นว่าอาจารย์จ านวนมากที่ยงั
ไม่ได้ปฏิบตัิงานให้ครบตามเกณฑ์ภาระงานซึ่งเป็นเกณฑ์ขัน้ต ่า หวัข้องานวิจัยที่มีอยู่
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สว่นใหญ่ได้มาจากความสนใจและความถนดัของอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา แม้ว่ามี
งานวิจยัที่เก่ียวข้องกับชุมชนจ านวนมาก แต่สว่นใหญ่เป็นงานวิจยัที่ไม่ได้มาจากการ
ประเมินความต้องการของชุมชน ไม่ได้อาศยัเครือข่ายในชุมชนหรือมีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลยักับชุมชน และยงัไม่ได้สง่ผลกระทบต่อสงัคมแต่อย่างใด  
สว่นใหญ่เป็นการวิจยัเพื่อพฒันาต้นแบบ การก าหนดมาตรฐาน  แนวทางการจัดการ 
การวิเคราะห์ต้นทนุ-ผลตอบแทน การพฒันาสื่อ รูปแบบกิจกรรม บทเรียน ฯ การวิจยัที่
ผลกระทบตอ่ชมุชน มีอยูก่รณีเดียวคือการเลีย้งหนอนนกเพื่อเป็นอาหารไก่พืน้เมือง การ
ใช้ร าข้าวสาลีในอาหารเป็ดไข่ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตและคณุภาพไข่  ของ ผศ.
โสภณ บญุล า้ที่ด าเนินการเป็นรูปธรรม และถือเป็นแนวปฏิบตัิที่ดี (best practice) ได้ 
จึงควรมีการชีแ้จงท าความเข้าใจแก่อาจารย์ว่าการวิจัยรับใช้สังคมมีลักษณะและ
กระบวนการวิจัยอย่างไร โดยการต่อยอดจากงานวิจัยที่มีอยู่แล้วน าไปปฏิบตัิจริงใน
ชมุชนจนเกิดผลกระทบในด้านใดด้านหนึ่ง ก็จะท าให้มีงานวิจยัเพื่อรับใช้สงัคมเพิ่มขีน้ 
ยกตวัอยา่งเช่น รูปแบบการดแูลสขุภาพเพื่อปอ้งกนัโรคความดนัโลหิตสงูของประชาชน
กลุม่เสี่ยงในชุมชนต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวดัสรุาษฎร์ธานี หากนกัวิจยัน าไป
ด าเนินการจริงในชุมชนโดยอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องจนคนใน
ชมุชนมีสขุภาพดีขึน้ ก็จะกลายเป็นงานวิจยัรับใช้สงัคม  

ในด้านศิลปวฒันธรรมกับการรับใช้สงัคม พบว่า มีการก าหนดเป้าประสงค์
และกลยทุธ์การด าเนินงาน มีหนว่ยงานกลางที่รับผิดชอบคือส านกัศิลปะและวฒันธรรม 
ซึ่งได้จัดกิจกรรมเพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยด าเนินการร่วมกับจังหวัดและ
ท้องถ่ิน รวมถึงการสืบสานศิลปวฒันธรรมภายใต้การด าเนินการของหอพทุธทาสธรรม
โฆษณ์ เพื่ออนรัุกษ์และเผยแพร่ค าสอนของทา่นพุทธทาส พร้อมทัง้มีการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารด้านศิลปะและวัฒนธรรมและฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม มีการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนาวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์ไทย การฝึกปฏิบตัิการวางแผนและการจัดรายการน า
เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอ าเภอเกาะสมุย การฝึกอบรมให้ชาวบ้านออกแบบและจัดท า
บรรจภุณัฑ์เพื่อเพิ่มมลูคา่ของสนิค้า (Packaging) และสร้างเว็บไซต์เพื่อการตลาด  การ
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รณรงค์สง่เสริมให้มีการอนุรักษ์โป่งพุร้อน การพฒันาพืน้ที่อ าเภอพมุเรียงให้เป็นแหล่ง
ทอ่งเที่ยวทางวฒันธรรม เป็นต้น จะเห็นวา่ในระยะหลงั เร่ิมน าศิลปวฒันธรรมไปบริการ
หรือรับใช้สงัคมในด้านต่าง ๆ  เช่น  การมีรายได้จากการแสดงทางวฒันธรรม   หรือใช้
ศิลปวฒันธรรมเพื่อการทอ่งเที่ยว ฯ   

ในด้านการประชาสมัพันธ์ พบว่ามีผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษดูแล
รับผิดชอบ มีหน่วยงานระดับฝ่าย (ฝ่ายสื่อสารองค์กร) สังกัดส านักงานอธิการบดี 
ด าเนินการเร่ืองการสื่อสารประชาสมัพนัธ์ทัง้ในและนอกมหาวิทยาลยั ส่วนงานวิเทศ
สมัพันธ์ขึน้อยู่กับรองอธิการฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสมัพันธ์   และศูนย์
คอมพิวเตอร์รับผิดชอบดแูลเร่ืองเว็บไซต์ ทัง้สามสว่นได้มีการสือ่สารประชาสมัพนัธ์งาน
และกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและงานรับใช้สังคมในระดับที่น่าพอใจทัง้ใน
ลกัษณะ Off-line และ On-line แตป่ระเด็นอยูท่ี่งานสว่นใหญ่ยงัเป็นงานบริการวิชาการ 
ส่วนงานรับใช้สังคมยังมี น้อย ดังนัน้  มหาวิทยาลัยต้องมีแผนเชิง รุกในการ
ประชาสมัพันธ์อย่างสม ่าเสมอ สื่อสารเร่ืองผลงานรับใช้สงัคมให้สาธารณชนทราบ 
เพื่อให้ประชาคมรับรู้นโยบายและผลการด าเนินงานด้านการรับใช้สงัคม รวมทัง้ให้รับรู้
วา่มหาวิทยาลยัมีศกัยภาพและความเช่ียวชาญด้านใดบ้าง เพื่อน าไปสูค่วามร่วมมือกบั
ชมุชนท้องถ่ินในด้านตา่ง ๆ ตอ่ไป   

ในด้านการสนบัสนนุทรัพยากรจากภายในและภายนอก พบว่า มหาวิทยาลยั
มีการจดัสรรเงินทนุอยา่งเพียงพอในการในสนบัสนนุ สง่เสริม และการมีสว่นร่วมในงาน
รับใช้ชุมชนของนกัศึกษา และบุคลากรในคณะและสาขาวิชา  ส่วนใหญ่จัดสรรจาก
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ในระดบัคณะ สว่นใหญ่ก็สนบัสนนุงบประมาณใน
การที่อาจารย์และนกัศึกษาออกไปปฏิบตัิงานในชุมชน เช่น การไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา การไปส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน การจัดท า
โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชมุชน การฝึกอบรมทกัษะอาชีพแก่ประชาชน ฯ  
มีหลายกรณีที่มหาวิทยาลยัปฏิบตัิพนัธกิจรับใช้สงัคมโดยใช้งบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือใช้งบประมาณของหนว่ยงานนัน้เอง เช่น งบสนบัสนนุจาก สสส. ให้จดัท า
ฐานข้อมูลสุขภาวะของชุมชน งบประมาณขององค์กรปกครองท้องถ่ินที่ จ้างให้
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มหาวิทยาลยัประเมินความพงึพอใจของชมุชนเก่ียวกบัการด าเนินงานของ อปท. นัน้ ๆ   
งบประมาณของจงัหวดัที่ให้มหาวิทยาลยัจัดท าหลกัสตูรท้องถ่ินปลกูฝังประชาธิปไตย
แก่เยาวชน   งบ อบจ. และ สสค. ให้มาท าเร่ืองจงัหวดัปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นต้น    

ปัจจบุนังานวิจยัและงานบริการรับใช้สงัคมได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงาน
และองค์กรต่าง ๆ อย่างจริงจัง เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ส านกังานสง่เสริมสงัคมแห่ง
การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) หน่วยงานดังกล่าวนีม้ีงบสนับสนุนให้แก่
มหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ ในการด าเนินการตามภารกิจดังกล่าว  หาก
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี มีปณิธานท่ีแนว่แน ่สร้างสมทรัพยากรบคุคลที่มีเจตน์
จ านงและความเช่ียวชาญในการรับใช้สงัคม มีผลงานด้านการรับใช้สงัคมอยา่งต่อเนื่อง
เป็นท่ีประจกัษ์ การแสวงหาแหลง่ทนุและทรัพยากรจากภายนอกมาปฏิบตัิพนัธกิจด้าน
นี ้จึงไมใ่ช่เป็นเร่ืองยากแตป่ระการใด 

ในด้านการร่วมมือกบัพนัธมิตรภายนอก  พบวา่ มหาวิทยาลยัเป็นสมาชิกของ
เครือข่ายพันธกิจสมัพนัธ์รับใช้สงัคมแห่งประเทศไทย (Engagement Thailand) มี
บุคลากรของมหาวิทยาลยัเป็นกรรมการในการบริหารงานของเครือข่ายดงักล่าว แต่
บทบาทของมหาวิทยาลยัในเครือข่ายดังกล่าวยังมีไม่มาก พันธมิตรภายนอกที่ร่วม
ท างานรับใช้ชุมชนกับมหาวิทยาลยัอย่างจริงจังและมีผลงานที่เกิดกับชุมชนจริง ๆ มี
น้อยมาก  มีข้อตกลงหรือ MOU กบัหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มากมาย แต่ไม่ค่อยมี
กิจกรรมหรือโครงการความร่วมมือในทางปฏิบัติ หน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนหรือ
งบประมาณมาให้มหาวิทยาลยัจัดท างานหรือโครงการให้  ได้แก่ ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ ให้งบประมาณ 12 ล้านจดัท าฐานข้อมูลสขุภาวะใน
ชมุชน 4 แหง่และงบวิจยัตอ่เนื่องอีก 6 ล้าน  ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั จดัสรร
ทนุวิจยัสมทบกบัมหาวิทยาลยัในโครงการ สกว.-มรส. เป็นต้น   

การมีเครือขา่ยความร่วมมือหรือพนัธมิตรภายนอกมหาวิทยาลยัเป็นสิง่จ าเป็น
อย่างยิ่งในการปฏิบตัิพนัธกิจการรับใช้สงัคมเพราะจะช่วยให้มหาวิทยาลยัมีศกัยภาพ
ในด้านตา่ง ๆ เพิ่มขึน้ เป็นการขจดัจดุออ่นหรือข้อจ ากดัของมหาวิทยาลยัในสิ่งที่ยงัไม่มี
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ความพร้อม หากมีการร่วมมือและประสานงานกนัในเร่ืองที่แตล่ะฝ่ายเช่ียวชาญก็จะท า
ให้งานรับใช้สงัคมเป็นไปอย่างสะดวก เข้มแข็ง และกว้างขวางขึน้ แม้แต่มหาวิทยาลยั
ในต่างประเทศที่มีช่ือเสียงและมีศักยภาพสูงก็ยังต้องแสวงหาพันธมิตรหรือคู่ความ
ร่วมมือในแต่ละพนัธกิจ เช่น มหาวิทยาลยัเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ร่วมมือกับ
สมาคมศิษย์เก่าในการหางานท าให้แก่บณัฑิต ร่วมมือกบับริษัท IBM ก่อตัง้ Australian 
Global Research and Development Laboratory ร่วมกนัวิจยัเก่ียวกบัทรัพยากร
ทางเลอืกและการจดัการภยัพิบตัิทางธรรมชาติ  เป็นต้น 

 จะเห็นได้ว่าการรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยัราชภัฏสรุาษฎร์ธานีประสบ
ผลส าเร็จอยู่ในระดับเร่ิมต้น มีความชัดเจนในการก าหนดทิศทางการพัฒนาไปสู่
เป้าหมายนี  ้แต่ยังไม่ได้วางระบบและกลไกต่าง ๆ ให้เอือ้อ านวยและสนับสนุน  
การปฏิบัติพันธกิจนีใ้ห้ครบวงจร ตัง้แต่การจัดใ ห้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง  
การก าหนดพืน้ที่เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจากการส ารวจปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน การวางแผนจดัหาและพฒันาบุคลากรที่จะท างานรับใช้สงัคม 
การก าหนดเง่ือนไขภาระงาน และความก้าวหน้าในงานอาชีพที่จะเกือ้หนนุให้บคุลากร
สนใจและทุมเทให้กับงานรับใช้สงัคม การสร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่
บคุลากรในการปฏิบตัิงานด้านการรับใช้สงัคม การออกแบบหลกัสตูรและการเรียนการ
สอนให้อาจารย์และนกัศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบตัิงานจริงในเชิงการรับใช้สงัคม 
(Service learning) การจดัทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการท างาน
รับใช้สงัคม การสื่อสารประชาสมัพันธ์งานการรับใช้สงัคมให้ประชาคมภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยัรับรู้และน าไปสู่ความร่วมมือในการท างานเพื่อสงัคม และการ
แสวงหาพันธมิตรหรือคู่ความร่วมมือภายนอกเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มพูน
ศกัยภาพในการรับใช้สงัคมร่วมกนั ระบบและกลไกเหลา่นีจ้ะมีสว่นผลกัดนัให้ทกุคนมุ่ง
ความสนใจและความมุง่มัน่ไปท่ีงานการรับใช้สงัคมมากขึน้  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

1. มหาวิทยาลัยควรเลือกพืน้ที่หนึ่งแห่งที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
มหาวิทยาลยั ท าการวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีให้ครบวงจรจนบรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย
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เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแม่แบบของความส าเร็จในการพฒันาเชิงพืน้ที่ จัดตัง้หน่วยงาน 
(Body or unit) ที่เป็นทางการ รับผิดชอบเร่ืองการรับใช้สงัคมโดยเฉพาะ เร่งด าเนินการ
ให้เป็นศนูย์ข้อมลูและสารสนเทศของท้องถ่ิน จดัเก็บ  วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมลู
ด้านต่าง ๆ ของท้องถ่ินให้เป็นหมวดหมู่ และจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถสืบค้นและ
เรียกใช้ได้อย่างสะดวก เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเหล่านัน้ น าไปสู่การ
ด าเนินการรับใช้สงัคมในแตล่ะประเด็นปัญหา (Issues) แตล่ะพืน้ท่ี 
  2.   มหาวิทยาลยัควรมีแผนสรรหาและพฒันาบคุลากรในสายงานรับใช้ชุมชน
เพื่อสนองปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดไว้ในคุณสมบัติของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่จะรับเข้าท างานในมหาวิทยาลยัว่าต้องมี
ความรู้ประสบการณ์และศกัยภาพในการท างานกบัชมุชนด้วย  รวมทัง้ก าหนดให้งานรับ
ใช้สงัคมเป็นสว่นหนึ่งของภาระงานที่อาจารย์และบุคลากรต้องด าเนินการ มีโปรแกรม
การพฒันาจิตวิญญาณการรับใช้สงัคม (SRU spirit) เพื่อปลกูฝังและฝึกฝนให้อาจารย์
และพนกังานบรรจใุหมห่รือแม้แตอ่าจารย์ที่ปฏิบตัิงานอยูแ่ล้ว มีจิตส านึกด้านการรับใช้
สงัคม   

3. บรรจุรายวิชาการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สงัคม (Service learning) ไว้ใน
หมวดรายวิชาการศึกษาทั่วไป หรือหมวดวิชาอื่น และจัดสัมมนาหรือฝึกอบรมให้
อาจารย์เรียนรู้รูปแบบและวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการใช้สงัคมให้แก่
นกัศึกษาในแต่ละปีการศึกษา มีการศึกษาปัญหาและก าหนดโจทย์ปัญหาที่เก่ียวกับ
ท้องถ่ิน น ามาวิเคราะห์ร่วมกนั และด าเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละระยะ (Phase) ซึ่ง
ต้องสมัพนัธ์กบักลุม่เรียนและภาคการศกึษาที่เปิดสอน 

4. ควรจดัท าแผนการบริการรับใช้สงัคมของมหาวิทยาลยัทัง้ระยะกลางและ
ระยะยาว ให้มีทิศทางชัดเจน มีคู่มืออธิบายวัตถุประสงค์ รูปแบบ ขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ที่เก่ียวข้องกับงานรับใช้
สงัคม ทัง้ในรูปเอกสาร และข้อมลูออนไลน์ เพื่อให้อาจารย์ บคุลากร และผู้มีสว่นได้สว่น
เสยีสบืค้นและศกึษาได้ตลอดเวลา โดยมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ 
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5. มหาวิทยาลยัควรจัดท าแผนการวิจัยรับใช้สงัคมให้เกิดผลชัดเจนเป็น
รูปธรรม  ผลกัดนัและสง่เสริมให้มีการน างานบริการวิชาการที่ด าเนินการมาแล้วอย่าง
หลากหลาย มาพฒันาตอ่ยอดให้เป็นงานรับใช้สงัคมที่เกิดผลกระทบทางบวกต่อชุมชน
อยา่งแท้จริง  
 6.  ควรเปิดโอกาสให้ประชาคมทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัมีสว่น
ร่วมในกระบวนการรับใช้สังคมมากขึน้ในทุกขัน้ตอน และปรับระบบการสื่อสาร
ประชาสมัพนัธ์ให้มีประสิทธิภาพ การสร้างช่องทางในการรับรู้และเข้าถึงกิจกรรมและ
โครงการรับใช้สงัคมในด้านตา่ง ๆ ส าหรับผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 
 7.  ควรติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแผนงานการรับใช้สงัคมทุกระยะ 6 
เดือนหรือ 1 ปี มีมาตรการก ากบัติดตามที่มีประสทิธิภาพ เพื่อขบัเคลือ่นงานรับใช้สงัคม
ให้คืบหน้าไปตามแผนงาน (roadmap) ได้อยา่งตอ่เนื่อง 
 
เอกสำรอ้ำงอิง 
งานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อ

แผ่นดิน ปีที่ 1 ฉบบัที่ 1 กนัยายน-ธันวาคม 2556 หน้า 10_ 1chiangmai 
u.pdf-Foxit Reader 

ชิรวฒัน์ นิจเนตร (2557) “ความสมัพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ รูปแบบการเรียนรู้ 
อตัราการเข้าเรียน และขนาดชัน้เรียนกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวิจยั
ทางการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ”  
ใน วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต  ปีที่  10 ฉบับที่  2 
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2557 หน้า 1 – 32. 

นรินทร์ หิรัญสทุธิกุล (2557) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและพนัธกิจมหาวิทยาลยัเพื่อ
สังคม ใน www.engagementthailand.org/images/2014conference/ppt-
Narin.pptx 
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ไทย” ใน อ ำนำจอิสระของกำรบริหำรมหำวิทยำลัยไทย . กรุงเทพฯ : 
ส านกังานปลดัทบวงมหาวิทยาลยั หน้า 1-72. 
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กำรศึกษำแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมของโรงเรียนหลกัในกำรรวมโรงเรียน
ขนำดเลก็ สังกดัส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกระบี่1 

Guidelines for the main school to prepare themselves to be ready for merger 
with the small sized schools under the supervision of krabi  

education service area office 
 

ธณชันนัท์ ศรีงาม2, อดลุ นาคะโร3 
Thanatchanan Sringam, Adul Nakaro 

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหลักในการรวม
โรงเ รียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการของโรงเรียน
หลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก และเพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมของ
โรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเลก็ กลุม่ตวัอย่างในการศึกษาครัง้นีป้ระกอบด้วย 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มตวัอย่างที่เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตาม
สดัส่วนของจ านวนครูในโรงเรียนหลัก  ตามตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Yamane (Yamane, 1970 : 886 – 887 ) ได้กลุม่ตวัอย่าง ทัง้หมดจ านวน 123 คน กลุม่
ที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ 
ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนเก่ียวข้องกับการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  
จ านวน 6 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามและแบบ
สมัภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถ่ี 

1วิทยานิพนธ์ หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏัภเูก็ต 2559 
2นกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
3 อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
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(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) แบบสมัภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และจัดหมวดหมู่จ าแนกประเภทข้อมูล อย่างเป็นระบบทุก  ๆ ประเด็น 
เช่ือมโยงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน สังเคราะห์ข้อมูลที่เช่ือมโยง สรุปออกมาตาม
ประเด็นหวัข้อการวิจยั และน าเสนอข้อมลูในลกัษณะการเขียนเชิงบรรยาย 
 ผลการศกึษาพบวา่ 1) สภาพการบริหารจดัการของโรงเรียนหลกัในการรวม
โรงเรียนขนาดเลก็ ครูผู้สอนสว่นใหญ่มีความเห็นวา่มีการด าเนินการเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการอยูใ่นระดบัมากที่สดุ โดยการบริหารจดัการท่ีมีการด าเนินการสงูที่สดุคือด้านการ
บริหารทัว่ไป รองลงมาคือด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคลากร 
และน้อยที่สดุคือด้านการบริหารวิชาการ 2) ปัญหาในการบริหารจัดการของโรงเรียน
หลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็กพบว่าการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนหลกัและ
โรงเรียนขนาดเล็กยงัไม่เป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนั การจดัท าหลกัสตูรและการใช้หลกัสตูร
ยงัขาดความร่วมมือของทัง้สองโรงเรียน การใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มขึน้และการเบิกจ่าย
งบประมาณมีขัน้ตอนที่ยุ่งยาก ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการของโรงเรียนหลกัใน
การรวมโรงเรียนขนาดเล็กพบว่า การรวมโรงเรียนควรค านึงถึงผู้ ได้รับประโยชน์มาก
ที่สุดคือนักเรียน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียควรมีความเสียสละและค านึงถึงประโยชน์ต่อ
สว่นรวมไม่ยึดติดกับความต้องการหรือแนวคิดของการไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีกว่า  
และ 3) แนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประกอบด้วย 3.1) โรงเรียนหลกัประเมินความพร้อมของตนเองก่อนด าเนินการตาม
นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 3.2) โรงเรียนหลกัควรท าความเข้าใจ ศึกษาหา
ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับโรงเรียนขนาดเล็กที่จะมาเรียนรวม 3.3) โรงเรียนหลกัประชุม
ปรึกษาหารือกับบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนหลกัเก่ียวกับนโยบายการรวมโรงเรียน
ขนาดเลก็ 3.4) โรงเรียนหลกัประชมุและให้ความรู้แก่ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องกบัโรงเรียนหลกั
และโรงเรียนขนาดเลก็ที่มารวม เพื่อปรับวิสยัทศัน์ แนวความคิด รับทราบนโยบาย สร้าง
ความความเข้าใจและสร้างแนวปฏิบตัิที่ตรงกนั 3.5) โรงเรียนหลกัร่วมกบัโรงเรียนขนาด
เล็กวางแผนเก่ียวกบัการบริหารจัดการในการด าเนินงานทัง้ 4 ด้าน เช่น การบริหาร
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วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านบริหารบุคลากร และด้านการบริหารทัว่ไป 
3.6) โรงเรียนหลกัเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัแนวทางการ
ปฏิบตัิในการรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้แก่ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 3.7) ก่อนด าเนินการรวม
โรงเรียนหลกัควรจดักิจกรรมให้ทัง้สองโรงเรียนมีความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกนั 3.8) โรงเรียน
หลกัน าครูและผู้ที่เก่ียวข้องศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จเ ก่ียวกบัการรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก 3.9) โรงเรียนหลกัเปิดโอกาสให้ชุมชนทัง้สองโรงเรียนมีสว่นร่วมใน
การบริหารจัดการโรงเรียน 3.10) โรงเรียนหลกัจัดเตรียมอาคารสถานที่ให้พร้อมและ
เพียงพอกบัจ านวนครูและนกัเรียนจากโรงเรียนที่มาเรียนรวม และ3.11) โรงเรียนหลกัมี
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง 
 
ค ำส ำคัญ : แนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเลก็  
 
ABSTRACT 

The objectives of the research were to study the current 
administrative performance of the main schools, to collect problems in 
merging the main schools with the small sized schools, and to propose 
guidelines for the preparation of the main schools in merging with the small 
sized schools. The research employed both qualitative and quantitative 
methods. The sample group consisted of two groups: 1) 123 teachers from the 
main schools, and questionnaires were used to collect data; 2) 6 experts were 
given an in-depth interview. The statistics employed to analyse the collected 
data included frequency, means, S.D., and content analysis.     

The results of the study revealed that: 
1. The level of administrative management of the main schools based 

on the teachers’ opinions was found to be very high.  The area of management 
which was ranked the highest was general administration, followed by budget 
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administration, and personnel administration. The area of management which 
was ranked the lowest was academic administration. 

2. The problems found for the merging of the two types of schools 
were that their educational systems were different in many areas including 
curriculum and budget. Therefore, the main schools must focus on the 
benefits for the students from the small sized schools rather than on their own 
interests. 

3.  Suggestions for the preparation of the main schools were as 
follows:  3.1)  The main schools must assess themselves whether they are 
ready to assist the small sized schools before joining the merging program; 
3.2) The main schools must study and have information about the small sized 
schools; 3.3)  The main schools should inform their personnel about the 
merging program and listen to their opinions; 3.4)  The main schools should 
organize a meeting for the personnel of both schools in order to understand 
the policy of the merging program and provide them with knowledge and 
information about the guidelines in merging the two types of schools; 3.5)  The 
main schools and the small sized schools should join together in order to plan 
the administrative management after merging; 3.6)  Experts and academics 
should be invited to guide the schools and their personnel in preparing the 
operation after merging; 3.7)  Activities between the two types of schools 
should be regularly organized to enhance the good relationship; 3.8)  The 
main schools should take their personnel to visit the schools which had been 
successfully merged; 3.9)  The main schools should provide opportunities for 
the community of both schools to participate before and after merging; 
3.10)  The main schools should prepare sufficient buildings and materials for 
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the teachers and students of the small sized schools; 3.11)  The main schools 
must be responsible for the evaluation and follow-up of this program.  

 
Keywords : The Main Schools to Prepare themselves to be Ready for Merger 
with the The the Small Sized Schools 

 
บทน ำ 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ เป็นรากฐาน
ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติสาระส าคัญ
เก่ียวกบัการจดัการศกึษาไว้ใน มาตรา 22 (ราชกิจจานเุบกษา, 2545 : 13) ไว้ว่าการจดั
การศกึษาต้องยดึหลกัวา่ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้ เ รียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ สว่นมาตรา 23 (ราชกิจจานเุบกษา, 
2545 : 13) กลา่วว่าการจดัการศึกษาทัง้การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัต้องเน้นความส าคญัทัง้ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ 
และบรูณาการ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา และในมาตรา 28 (ราช
กิจจานเุบกษา, 2545 : 16) กลา่วว่าหลกัสตูรการศึกษาระดบัต่างๆ รวมทัง้หลกัสตูร
การศกึษาส าหรับบคุคล ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลกัษณะ
หลากหลาย ทัง้นีใ้ห้จดัตามความเหมาะสมของแตล่ะระดบั โดยมุ่งพฒันาคณุภาพชีวิต
ของบคุคลให้เหมาะสมแก่วยัและศกัยภาพ ซึ่งจากข้อความในมาตราทัง้สาม จะเห็นได้
ว่า การจัดการศึกษาจะต้องมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความสมดุล โดยยึดผู้ เรียนส าคญัที่สดุ 
การจดักระบวนการเรียนรู้มุง่เน้นการฝึกทกัษะการคิด การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
ซึง่เป็นการจดัการเรียนรู้ในลกัษณะองค์รวม ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อยา่งเป็นธรรมชาติและมี
ความหมายต่อชีวิตของผู้ เรียน โดยสถานศึกษาสามารถจดัท าหลกัสตูรที่เหมาะสมกับ
สถานศกึษานัน้ๆ ได้ 
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 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็นหนว่ยงานทางการศึกษา
หลกัที่มีภารกิจที่ส าคญัคือ การจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึงและมีคณุภาพตาม
เปา้หมายของพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 
2) พ.ศ. 2545 และตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปัจจุบนั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานมีโรงเรียนที่จัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานใน
สงักดัจ านวนทัง้สิน้ 32,098 โรงเรียน กระจายอยู่ทัว่ทกุภมูิภาคของประเทศ โรงเรียนซึ่ง
เป็นหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดและพัฒนา
คณุภาพทางการศึกษาของทกุคนที่อยู่ในช่วงการรับโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากมี
จ านวนโรงเรียนค่อนข้างมาก ท าให้เกิดความหลากหลายของขนาด โดยเฉพาะเมื่อ
พิจารณาเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กในสงักัดของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ที่ยดึเกณฑ์จ านวนนกัเรียนไมเ่กิน 120 คน มีจ านวนทัง้สิน้ 13,357 โรงเรียน คิด
เป็นร้อยละ 41.48 ของโรงเรียนทัง้หมด (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 
2551 : 1) จากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและผลที่เกิดขึน้ 
พบวา่ปัญหาที่ส าคญัมีดงันีค้ือ 
   1. การได้รับการสง่เสริมสนบัสนนุจากท้องถ่ินชมุชนมคีอ่นข้างน้อย เพราะ
โรงเรียนขนาดเลก็สว่นใหญ่ตัง้อยูใ่นชมุชนท่ีหา่งไกลและมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
 2. การจดัสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนขนาดเลก็มีคอ่นข้างจ ากดัท าให้ขาด
แคลนทัง้อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องสมุด ตลอดจนสนาม ส าหรับการเล่นกีฬา
ของนกัเรียน 
 3. ความขาดแคลนบุคลากรที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ในเชิง
ปริมาณและเชิงคณุภาพ จดัการเรียนการสอนโดยมีครูไมค่รบชัน้เรียน ไมค่รบกลุม่สาระ
การเรียนรู้ 
 4. นกัเรียนมีความรู้ความสามารถตามกลุม่สาระการเรียนรู้ค่อนข้างต ่าเมื่อ
เทียบกบันกัเรียนของโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ 
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 5. การลงทุนทางการศึกษาส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จึงเป็นการลงทุนที่
ค่อนข้างสงู เมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ ลงทนุด้วยจ านวนเงินงบประมาณที่เท่ากนัแต่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของนกัเรียนในจ านวนที่ตา่งกนั 
   6. ขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงานของผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน
ขนาดเลก็จะด้อยกวา่ในโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ 
              ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาทกุแหง่ที่มีบทบาทความรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการบริหารจดัการศึกษาต่างให้ความส าคญักบัปัญหาดงักลา่ว ต่างเร่งที่จะหา
สาเหตทุี่แท้จริงของปัญหาทางด้านการจดัการศึกษา จึงได้ก าหนดเป้าหมายนโยบาย 
แนวทางการด าเนินมาตรการเพื่อการพฒันาคณุภาพการศึกษา ตลอดจนหารูปแบบใน
การด าเนินการ ที่จะท าให้เกิดผลการปฏิบตัิงานส าหรับการบริหารจดัการในระดบัพืน้ที่
อย่างจริงจัง ในส่วนของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ซึ่งปัจจุบนัมี
โรงเรียนขนาดเล็กในสงักัดจ านวน 102 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.13 ของจ านวน
โรงเรียนทัง้หมด (ข้อมลู 10 มิถนุายน 2554) จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนพฒันาโรงเรียนขนาดเลก็ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษากระบี่  
พบวา่ผลการด าเนินงานยงัไมเ่ป็นท่ีน่าพึงพอใจ โรงเรียนขนาดเล็กยงัคงใช้งบประมาณ
และทรัพยากรท่ีไม่คุ้มค่าและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า การทดสอบระดบัชาติยงัไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบกับโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง  
การมีโรงเรียนขนาดเลก็จ านวนมากดงักลา่ว ท าให้การจดัการศึกษาไม่สามารถสะท้อน
คุณภาพและประสิทธิภาพได้เพียงพอ จึงส่งผลให้คุณภาพการศึกษาลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทัง้โรงเรียนขนาดเล็กมีข้อจ ากัดในการพฒันาโรงเรียนหลายประการเช่น 
ขาดความพร้อมในระบบข้อมลูสารสนเทศ การสื่อสาร เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนที่ไม่เอือ้ต่อการเรียนการสอน โรงเรียนขนาดเล็กสว่นหนึ่งขาดประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการเนื่องจากความไม่เพียงพอด้านปัจจัยต่างๆ เช่นด้านบุคลากร 
งบประมาณ วสัดอุุปกรณ์ รวมถึงความร่วมมือของผู้ปกครอง และชุมชน ด้วยเหตุผล
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ดังกล่าวจึงท าให้ผลผลิตของโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพค่อนข้างต ่า (แผนบริหาร
จดัการโรงเรียนขนาดเลก็ เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่, 2555 : 1) ส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบี่จึงต้องเร่งพฒันาคณุภาพโรงเรียนขนาดเลก็อยา่ง
เร่งดว่น 
 ในปีการศึกษา 2556 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่จึงได้
ก าหนดมาตรการรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่จ านวนนักเรียน  0 - 40 คน จ านวน 22 
โรงเรียน ให้ไปจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการร่วมกบัโรงเรียนหลกัจ านวน 11 
โรงเรียนที่ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เป็นผู้ก าหนด โดยพิจารณา
จากโรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่และบุคลากร เพื่อร่วมกันพฒันา
โรงเรียนขนาดเล็กให้มีคณุภาพสงูขึน้ จากการด าเนินงานดงักลา่วในระยะเวลา 2 ปีที่
ผา่นมา ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะศกึษาสภาพการบริหารจดัการของโรงเรียนหลกัหลงัการรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เก่ียวกบัการ
บริหารจดัการทัง้  4 ด้าน  ดงันี ้การบริหารวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารบุคลากรและการบริหารทัว่ไป ตลอดทัง้รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
การบริหารจดัการของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อน าข้อมลูที่ได้จาก
การศึกษาสภาพและปัญหาของการบริหารจดัการของโรงเรียนหลกัไปศึกษาแนวทางการ
เตรียมความพร้อมของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็กในปีการศึกษาต่อไป
และใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการก าหนดนโยบาย และกลยุทธ์การพฒันาคุณภาพ
การศกึษาของโรงเรียนขนาดเลก็ตอ่ไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียน
ขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบี่ 
 2. เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจดัการของโรงเรียน
หลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี ่
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3. เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหลกัในการรวม
โรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบี่ 

 
วิธีกำรวจิัย 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน
หลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ ซึง่เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) และเชิงคณุภาพ (Qualitative research)  
  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ กลุม่ที่ 1 ประชากรที่เก็บข้อมลูโดยใช้
แบบสอบถามได้แก่ ครูผู้ สอนของโรงเรียนหลักในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จ านวน 11 โรงเรียน คือ  โรงเรียนบ้านทบั
พล  โรงเรียนอุตรกิจ โรงเรียนบ้านพรุเตย โรงเรียนบ้านนาปง โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง  
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลกึ 2 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง โรงเรียนวดัไพรสณฑ์ โรงเรียนวดั
โคกยาง  โรงเรียนบ้านพรุดินนา และโรงเรียนบ้านแหลมสกั จ านวน 177 คน  และกลุม่ที่ 2 
ประชากรที่เก็บข้อมลูโดยใช้การสมัภาษณ์ได้แก่ ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ความเข้าใจและมี
สว่นเก่ียวข้องกบัการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยพิจารณาจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานเก่ียวกบัการรวมโรงเรียนขนาดเล็กและผู้ที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินการตาม
นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเลก็ 

กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ กลุ่มตวัอย่างกลุ่มที่ 1 ใช้วิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชัน้ตามสดัสว่นของจ านวนครูในโรงเรียนหลกั ตามตารางก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างของ Yamane (Yamane, 1970 : 886 – 887 ) ได้กลุม่ตวัอย่าง ทัง้หมดจ านวน  
123 คน และกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ที่ 2 ใช้วิธีเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling)ได้แก่ 
ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนเก่ียวข้องกับการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  
จ านวน 6 คน ประกอบด้วยรองผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ จ านวน 2 คน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการของโรงเรียนหลกัที่ประสบความส าเร็จ
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ในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 2 คน และผู้อ านวยการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
จ านวน 1 คน 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาค รั ้งนี ผู้้ วิ จัย ใ ช้ เค ร่ืองมือในการ เ ก็บรวบรวมข้อมูลคื อ 
แบบสอบถามซึ่งใช้ส าหรับครูผู้ สอนของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษากระบี่และแบบสมัภาษณ์ซึ่งใช้ส าหรับ
ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ความเข้าใจและมีสว่นเก่ียวข้องกบัการรวมโรงเรียนขนาดเลก็ ซึง่
มีรายละเอียดดงันี ้
 1. แบบสอบถาม 
 แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 ตอนคือ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของครูผู้สอนโรงเรียนหลกัใน
การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  
ลกัษณะของข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละข้อย่อยมีหลายค าตอบให้เลือก  และผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องเลอืกตอบเพียงข้อเดียวให้ตรงกบัความเป็นจริง 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการบริหารจัดการของโรงเรียน
หลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ มีทัง้หมด 47 ข้อ โดยลกัษณะของค าถามแต่ละข้อเป็นการถามเก่ียวกับการ
บริหารจัดการของโรงเรียนหลักในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ในแต่ละด้านคือการ
บริหารวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารบคุลากรและการบริหารทัว่ไป วา่
มีสภาพการบริหารจดัการอยู่ในระดบัใด ซึ่งลกัษณะแบบสอบถามเป็นการประเมินค่า 
(Rating scale) มี 5 ระดบั ในแตล่ะช่วงมีความหา่งเทา่ๆ กนัคือ 1 คะแนนดงันี ้
   ระดบั 5  หมายถึง  มีสภาพการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
   ระดบั 4  หมายถึง  มีสภาพการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัมาก 
   ระดบั 3  หมายถึง  มีสภาพการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ระดบั 2  หมายถึง  มีสภาพการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัน้อย 
   ระดบั 1  หมายถึง  มีสภาพการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัน้อยที่สดุ 
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  ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นแบบปลายเปิดเก่ียวกับปัญหา
และข้อเสนอแนะในการบริหารจดัการของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ทัง้ 4 ด้าน คือ การบริหาร
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารบคุลากรและการบริหารทัว่ไป  
 2. แบบสมัภาษณ์ 
 แบบสมัภาษณ์เป็นแบบสมัภาษณ์แบบไมม่ีโครงสร้าง  ประกอบด้วยค าถาม
ปลายเปิด ผู้ให้ข้อมลูสามารถแสดงความคิดเห็นได้อยา่งอิสระ ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการการรวม
โรงเรียนขนาดเลก็ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบี่ 
  ตอนที่ 2 แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัความเห็นต่อนโยบายการรวมโรงเรียน
ขนาดเลก็ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ประถมศกึษากระบี่ 
  ตอนที่ 3 แบบสมัภาษณ์เก่ียวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมของ
โรงเรียนหลักในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษากระบี่ 
  ตอนที่ 4 แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบัการรวมโรงเรียนขนาดเลก็ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบี่ 
 
ผลกำรศึกษำ 
 ส่วนที่ 1 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหลกัใน
การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
ประกอบด้วย  
 ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของครูที่ตอบ
แบบสอบถามประกอบด้วยสถานภาพครูผู้ สอน การปฏิบัติหน้าที่ ในกลุ่มงาน 
ประสบการณ์ในการท างานและขนาดโรงเรียน พบว่าผู้ ครูผู้ สอนส่วนใหญ่เป็นครู
โรงเรียนหลกัจ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 87.0 รองลงมาเป็นครูโรงเรียนที่มารวม
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 โดยส่วนใหญ่เป็นครูที่ปฏิบตัิหน้าที่ในกลุ่มงาน
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บริหารทัว่ไปจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 รองลงมาเป็นครูที่ปฏิบตัิหน้าที่ในกลุม่
งานวิชาการจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 ครูผู้สอนส่วนใหญ่ปฏิบตัิงานมานาน
มากกวา่ 21 ปีขึน้ไปจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 รองลงมาปฏิบตัิงานต ่ากว่า 10 
ปี  จ านวน  35  คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 และส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมี
นกัเรียน 8 – 300 คน จ านวน 79  คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 รองลงมาเป็นโรงเรียนขนาด
กลางซึง่มีนกัเรียน 301 – 1,000 คน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 
              ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการบริหารจดัการของโรงเรียนหลกัใน
การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
พบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการบริหารจัดการของโรงเรียนหลกัในการรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีการบริหารจัดการสูงที่สดุคือด้านการบริหารทั่วไป 
รองลงมาคือด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบคุลากร และน้อยที่สดุคือ
ด้านการบริหารวิชาการ  
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารจดัการ
ของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษากระบี ่ในด้านตา่งๆมีดงันี ้ 
 1. ด้านการบริหารวิชาการ ปัญหาที่พบมากที่สุดคือการจัดการศึกษา
ระหว่างโรงเรียนหลกัและโรงเรียนขนาดเล็กยงัไม่เป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนั และปัญหาที่
พบน้อยที่สดุคือการจดัชัน้เรียนนกัเรียนที่มาเรียนรวมบางโรงเรียนขาดการวางแผนที่ดี 
ไม่เป็นระบบ สว่นข้อเสนอแนะท่ีมากท่ีสดุคือควรมีการติดตามผลเก่ียวกับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนที่มาเรียนรวมอยา่งตอ่เนื่อง  และน้อยที่สดุคือควรจดับคุลากร
ด้านการบริหารวิชาการเพิ่มขึน้ 
 2. ด้านการบริหารงบประมาณ  ปัญหาที่พบมากที่สุดคือการใช้จ่าย
งบประมาณเพิ่มขึน้  และน้อยที่สดุคือการจดัท างบประมาณยากขึน้ สว่นข้อเสนอแนะที่
มากที่สดุคือควรเพิ่มการตรวจสอบงบประมาณและน้อยที่สดุคือโรงเรียนขนาดเล็กที่มา
เรียนรวมควรมีสว่นร่วมในเร่ืองการใช้จ่ายงบประมาณ 
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 3. ด้านการบริหารงานบุคคล ปัญหาที่พบมากที่สุดคือบุคลากรขาดการ
ยอมรับซึง่กนัและกนัต่างคนต่างยึดตนเองเป็นศนูย์กลางไม่เป็นน า้หนึ่งใจและปัญหาที่
พบน้อยที่สดุคือบคุลากรของทัง้สองโรงอาจเกิดความรู้สกึน้อยใจ  สว่นข้อเสนอแนะที่
มากที่สดุคือควรจดักิจกรรมที่สง่เสริมให้บคุลากรเกิดความสามคัคีปรองดองระหว่างกนั
และน้อยที่สดุคือควรยกยอ่งครูที่มีผลงานดีเดน่ 
 4. ด้านการบริหารทัว่ไป ปัญหาที่พบมากที่สดุคือขาดการติดตามนกัเรียน
ที่มาเรียนรวม เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้และปัญหาที่พบน้อยที่สุดคืออาคาร
สถานที่โรงเรียนขนาดเล็กทรุดโทรม สว่นข้อเสนอแนะที่มากที่สดุคือควรจดัระบบดแูล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงและน้อยที่สุดคือควรจัดอาคารสถานที่ที่เพียงพอต่อ
โรงเรียนขนาดเลก็ 
 
 ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหลกัใน
การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  
ประกอบด้วย   
   ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการการ
รวมโรงเรียนขนาดเล็กของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พบว่า
ผู้ทรงคณุวฒุิสว่นใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการรวมโรงเรียนขนาดเล็กโดยให้
ความหมายเก่ียวกบัการรวมโรงเรียนขนาดเล็กว่า การรวมโรงเรียนขนาดเล็กหมายถึง 
การบริหารจัดการให้โรงเรียนขนาดเล็กน านกัเรียนและครูไปเรียนร่วมกับโรงเรียนที่มี
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ซึ่งมกัจะเรียกว่าโรงเรียนหลกั การที่จะพิจารณาโรงเรียนใด
เป็นโรงเรียนหลกัมกัจะค านงึถึงศกัยภาพ ตลอดจนระยะทาง เส้นทางคมนาคม ศาสนา 
สังคม วัฒนธรรม ประเพณีที่คล้ายกัน โดยนโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กมี
วตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ
สงูขึน้ แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชัน้ และแก้ปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนตกต ่า  
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 ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความเห็นต่อนโยบายการรวม
โรงเรียนขนาดเลก็ของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่พบว่าสว่นใหญ่
มีความเห็นว่าควรด าเนินการต่อ เพราะประชากรวยัเรียนในแต่ละชุมชนที่มีโรงเรียน
ตัง้อยู่บางแห่งมีจ านวนลดลงทุกปี เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณภาครัฐทาง
การศกึษา รวมทัง้เป็นการสง่เสริมสนบัสนนุให้นกัเรียนได้รับบริการการศึกษาที่ดีขึน้ ครู
และบคุลากรมีโอกาสได้ท าหน้าที่ตามความถนดัของตน เป็นการสร้างเครือขา่ยที่ดี และ
เป็นการพฒันาคุณภาพการศึกษาที่ดีอีกทางหนึ่ง และบางส่วนมีความเห็นว่าไม่ควร
ด าเนินการตอ่เพราะอาจมีปัญหาในเร่ืองการบริหารครูและบคุลากรระหว่างครูโรงเรียน
หลกัและโรงเรียนรวมท าให้ไม่เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน  ท้องถ่ินจะขาดโอกาส  ความ
เจริญของท้องถ่ินจะหมดไป ดงันัน้รัฐควรหาวิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นมากกว่าการยบุรวม
โรงเรียนขนาดเลก็เช่น หาครูให้ครบชัน้ จ้างครูสอนหรือใช้วิธีการสอนทางไกล 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัแนวทางการเตรียมความพร้อมของ
โรงเรียนหลักในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่พบว่าแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหลกัในการรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีดงันี ้3.1)
โรงเรียนหลักประเมินความพร้อมของตนเองก่อนด าเนินการตามนโยบายการรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก หากไม่พร้อมควรแจ้งต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อหาโรงเรียนอื่น
ทดแทน  3.2) โรงเรียนหลกัควรท าความเข้าใจ ศึกษาหาข้อมลูเชิงลกึเก่ียวกบัโรงเรียน
ขนาดเล็กที่จะมาเรียนรวมเก่ียวกับบริบท จุดอ่อนจุดแข็งในทุกๆด้านเพื่อน ามาเป็น
ข้อมลูในการวางแผนในเร่ืองการบริหารจดัการหลงัการรวมโรงเรียน 3.3) โรงเรียนหลกั
ประชุมปรึกษาหารือกับครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและผู้มีสว่นเก่ียวข้องในโรงเรียนหลกัเก่ียวกบันโยบายการรวมโรงเรียนขนาด
เล็กให้ชัดเจน เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทัง้
ก าหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมในแต่ละด้าน เช่น หวัหน้างานในแต่ละงานต้อง
เตรียมกรอบงานให้พร้อมในการรองรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็ก 3.4) 
โรงเรียนหลกัประชุมและให้ความรู้แก่ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องกบัโรงเรียนหลกัและโรงเรียน
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ขนาดเล็กที่มารวม อาทิ ผู้ บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ น าชุมชน ผู้ ปกครองและนักเรียน เพื่อปรับวิสัยทัศน์ แนวความคิด 
รับทราบนโยบาย สร้างความเข้าใจและสร้างแนวปฏิบัติที่ตรงกันเก่ียวกับการรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 3.5) โรงเรียนหลกัร่วมกับ
โรงเรียนขนาดเล็กวางแผนเก่ียวกบัการบริหารจดัการในการด าเนินงานทัง้ 4 ด้าน เช่น
การบริหารวิชาการ ต้องมีการประชุมวางแผนในการจัดท าหลกัสูตรร่วมกัน ก าหนด
ภาระหน้าที่ตามกลุ่มสาระวิชา จัดท าตารางสอนให้ครูจากโรงเรียนขนาดเล็ก จัด
นกัเรียนที่มาเรียนรวมลงชัน้เรียน จดัหาสื่อและวสัดทุางการศึกษาอ านวยความสะดวก
ให้แก่ครูและนกัเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กที่มาเรียนรวม วางแผนและจัดท าเอกสาร
เก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลนกัเรียน  ในด้านบุคลากร  เตรียมบุคลากรและการ
มอบหมายภารกิจงานด้านบคุลากรให้พร้อม ตามความรู้ความสามารถและความถนดั
ของแต่ละคนและให้ความเสมอภาคแก่ครูทัง้สองโรงเ รียน  จัดกิจกรรมสร้าง
ความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรทัง้สองโรงเรียนให้เป็นน า้หนึ่งใจเดียว ในด้านการ
บริหารงบประมาณ โรงเรียนหลกัควรท าข้อตกลงกับโรงเรียนที่มารวมเก่ียวกบัการใช้
จ่ายงบประมาณ และควรแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทัง้สองโรงเรียน อีกทั ง้ก ากับ
ติดตาม ประเมินผลความเสี่ยงในการรับและจ่ายเงินงบประมาณและมีการตรวจสอบ
อยา่งเป็นธรรมและสม ่าเสมอ และในด้านการบริหารทัว่ไป โรงเรียนควรจดัเตรียมอาคาร
สถานที่ เช่น ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี ้ห้องน า้ ห้องส้วม โรงอาหารให้พร้อมต่อการรวม
โรงเรียนขนาดเล็กและมีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที่มาเรียนรวม 3.6) โรงเรียนหลกั
เชิญวิทยากรที่มีความรู้และมีประสบการณ์เก่ียวกับการรวมโรงเรียนขนาดเล็กมาให้
ความรู้และสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบตัิในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้แก่ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 3.7) ก่อนด าเนินการรวมโรงเรียนควรจดักิจกรรมให้บคุลากร
จากโรงเรียนหลกัและโรงเรียนขนาดเล็กที่มาเรียนรวมทุกคนมีความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกัน
เช่น กิจกรรมการพบปะสงัสรรค์สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างสองโรงเรียน  กิจกรรม
ทศันศึกษา เป็นต้น 3.8) โรงเรียนหลกัขอความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสงักัดน าครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง ศึกษาดูงานโรงเรียนที่
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ประสบความส าเร็จเก่ียวกับการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานและสร้างความเข้าใจที่ตรงกนั 3.9) โรงเรียนหลกัเปิดโอกาสให้ชุมชนทัง้สอง
โรงเรียนมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการโรงเรียน เช่น เปิดโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการรวมโรงเรียนขนาดเลก็ แตง่ตัง้คณะกรรมการสถานศกึษาจากทัง้สอง
โรงเรียน ขอความอนุเคราะห์จากชุมชนในด้านต่างๆและให้ความช่วยเหลือทัง้สอง
ชุมชนเมื่อมีโอกาส เป็นต้น 3.10) โรงเรียนหลกัจัดเตรียมอาคารสถานที่ให้พร้อมและ
เพียงพอกับจ านวนครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่มาเรียนรวมพร้อมทัง้จัดเตรียม
บุคลากรที่คอยแนะน าและอ านวยความสะดวกในเร่ืองอาคารสถานที่ให้พร้อม และ
3.11)โรงเรียนหลกัมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในทกุด้านเก่ียวกบัการ
รวมขนาดเลก็อยา่งตอ่เนื่องหากเกิดปัญหาควรหาแนวทางแก้ไขโดยการแจ้งหน่วยงาน
ต้นสงักดัที่ดแูลหรือหาค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญที่มีความรู้ในเร่ืองนัน้ ๆ 
 ตอนที่  4 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการรวมโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่พบว่าความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับการรวม
โรงเรียนขนาดเล็กของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ คือในการรวม
โรงเรียนควรค านึงถึงผู้ ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือ นักเรียน  ผู้ ได้รับผลกระทบต้อง
เสยีสละและค านงึถึงประโยชน์ตอ่สว่นรวม ผู้บริหาร ครูและบคุลากรโรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนหลกั ต้องละลายความรู้สกึในต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ของตนโดยต้องรวม
ให้เป็นหนึง่เดียว ให้เกียรติซึง่กนัและกนั ควรมีแผนรองรับในเร่ืองการบริหารจดัการด้าน
อาคารสถานท่ีเช่น อาจจดัให้เป็นศนูย์การเรียนรู้ ก าหนดให้เป็นสถานท่ีที่คนในชุมชนได้
ใช้ประโยชน์เช่น ท่ีประชมุของหมูบ้่าน สถานท่ีจดัเลอืกตัง้ จดัท าเป็นห้องสมดุของชมุชน 
จดัเป็นแหล่งพฒันาอาชีพของนักเรียนและชุมชนเป็นต้น นอกจากนีอ้าจแก้ไขโดยการ
จดัการเรียนการสอนผา่นดาวเทียมให้มากขึน้ 
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สรุปและอภปิรำยผล 
 การศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหลักในการรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผู้วิจยัได้น า
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัที่เก่ียวข้องมาประกอบการอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์
แตล่ะข้อดงันี ้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษำสภำพกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียน
หลักในกำรรวมโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกระบี่ 
   จากผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนหลกัและโรงเรียนขนาดเล็กที่มา
รวมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการของโรงเรียนหลกัในการรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากที่สดุ  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะโรงเรียนหลกัมีความพร้อมในเร่ืองการบริหาร
จดัการอยู่แล้วเมื่อมีโรงเรียนขนาดเล็กมารวมก็ไม่ท าให้เกิดผลกระทบใด ๆ อีกทัง้การ
บริหารจัดการของโรงเรียนหลักยังได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทัง้ผู้ บริหาร ครู 
บคุลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครองและชุมชมจากโรงเรียนหลกัเองและโรงเรียนขนาด
เลก็ที่มารวมจึงท าให้การบริหารจัดการประสบความส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ
แก่ผู้ เรียน ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2546 : 10) ที่กลา่วว่า
ความส าคัญในการบริหารงานในสถานศึกษาคือการบริหารงานบริหารวิชาการ งาน
บริหารบุคลากร งานบริหารกิจการนกัเรียนนกัศึกษา งานบริหารการเงิน งานบริหาร
อาคารสถานท่ี งานด้านความสมัพนัธ์กบัชุมชนและงานบริหารทัว่ไปให้มีประสิทธิภาพ
สงูสดุ อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนิศารัตน์ งามประเสริฐ (2552 : ก) ที่ได้
ศกึษาปัจจยัที่สง่ผลตอ่ประสทิธิผลในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาสระบรีุเขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ระดบัปัจจยัที่สง่ผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ภาพรวม
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย  ดงันี ้ปัจจัยด้านผู้บริหารโรงเรียน ปัจจยัด้านแนวทางการเรียนการสอน 
ปัจจัยด้านตัวครู  และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  และยังสอดคล้องกับ
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ผลงานวิจยัของคริสฟีล (Chrispeels, 1992 : 53-56) ที่ศึกษาประสิทธิภาพในการ
บริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนต่าง ๆ ว่า เกิดจากปัจจัยสนบัสนุน 2 ด้าน คือ ด้าน
โครงสร้าง ประกอบด้วย การบริหารแบบกระจายอ านาจ หลกัสตูรชดัเจน ครูพฒันาและ
ปฏิบตัิงานตามศกัยภาพ ผู้ปกครองท้องถ่ินชุมชนสนบัสนนุและนกัเรียนยอมรับ ด้าน
กระบวน ประกอบด้วย การวางแผนแบบมีส่วนร่วม ความส านึกของชุมชน ความมี
ระเบียบวินยั และการก าหนดจดุหมาย กบัความคาดหวงัร่วมกนั 
    วัตถุประสงค์ข้อที่  2 เพื่อรวบรวมปัญหำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำร
บริหำรจัดกำรของโรงเรียนหลักในกำรรวมโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำน
เขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกระบี่ 
 ปัญหาในการบริหารจดัการของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประกอบด้วย ปัญหาการจัด
การศกึษาระหวา่งโรงเรียนหลกัและโรงเรียนขนาดเล็กยงัไม่เป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนั การ
จดัท าหลกัสตูรและการใช้หลกัสตูรยงัขาดความร่วมมือของทัง้สองโรงเรียน การใช้จ่าย
งบประมาณเพิ่มขึน้และการเบิกจ่ายงบประมาณมีขัน้ตอนที่ยุ่งยาก ปัญหาการขาดการ
ยอมรับซึ่งกนัและกนั  อีกทัง้อาคารสถานที่ของโรงเรียนขนาดเล็กทรุดโทรมเพราะขาด
การดูแล ทัง้นีปั้ญหาที่เกิดขึน้อาจเป็นเพราะขาดการวางแผนที่ดีก่อนการด าเนิน
นโยบายรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุทัศน์ ประสาธน์
สวุรรณ (2541 : 63 – 65 ) ที่ได้ศึกษาการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก : ศึกษากรณียุบรวมโรงเรียนในสงักดัส านกังานการประถมศึกษา
อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า  ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ได้แก่ค่า
พาหนะของนักเรียนเดินทางไม่เพียงพอ การวางแผนรองรับต าแหน่งผู้ บริหารและ
ครูผู้สอนโรงเรียนยบุรวมไมช่ดัเจน อาคารสถานท่ี อาคารประกอบและวสัดคุรุภณัฑ์ของ
โรงเรียนหลกัไมเ่พียงพอและอาคารสถานท่ี อาคารประกอบของโรงเรียนยบุรวมขาดการ
ดแูล  
 ข้อเสนอแนะในการบริหารจดัการของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียนขนาด
เลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบี่ มีดงันี ้การรวมโรงเรียนควร
ค านงึถึงผู้ได้รับประโยชน์มากที่สดุคือนกัเรียน ผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสียควรมีความเสียสละ
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และค านงึถึงประโยชน์ตอ่สว่นรวมไมย่ดึติดกบัความต้องการหรือแนวคิดของการไมย่อม
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีกว่า  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนหลกั 
ต้องละลายความรู้สึกในต าแหน่งและบทบาทหน้าที่ของตนโดยต้องรวมให้เป็นหนึ่ง
เดียว ต้องให้เกียรติซึง่กนัและกนั ควรจดัหน้าที่และความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่ายอยา่ง
เหมาะสมและจัดครูผู้สอนให้ได้สอนตามความถนดั ควรลดภาระงานให้น้อยลง และ
ควรเพิ่มงบประมาณในการพฒันาคณุภาพครูผู้สอน ควรจดัสรรงบประมาณให้ทัว่ถึง
และมีการชีแ้จงการใช้จ่ายงบประมาณอยา่งโปร่งใส ควรน าชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม และ
ควรมีแผนรองรับในเร่ืองการบริหารจดัการด้านอาคารสถานที่เช่น อาจจดัให้เป็นศนูย์
การเรียนรู้ ก าหนดให้เป็นสถานท่ีที่คนในชมุชนได้ใช้ประโยชน์ เช่น ที่ประชมุของหมูบ้่าน 
สถานที่จัดเลือกตัง้ จัดท าเป็นห้องสมุดของชุมชน จัดเป็นแหล่งพัฒนาอาชีพของ
นกัเรียนและชุมชน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของสนุทรี สวุรรณภมูิ (2549 : 
87 - 91) ที่ได้ศึกษาการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ  กรณีโรงเรียนวัดสารภีวิทยาคาร อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  ผล
การศึกษามีข้อเสนอแนะคือควรมีการจดัสรรงบประมาณให้มากขึน้  จัดบุคลากรฝ่าย
สนบัสนนุการท างานธุรการเพื่อลดภาระครู ให้ครูสามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่าง
เต็มที่และการท างานควรท างานร่วมกนัเป็นทีมโดยน าชมุชนเข้ามาช่วยเหลอื  

วัตถุประสงค์ข้อที่  3 เพื่ อศึกษำแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมของ
โรงเรียนหลักในกำรรวมโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกระบี่  
 จากผลการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหลกัในการ
รวมโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พบว่า 
ผู้ทรงคณุวฒุิสว่นใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการรวมโรงเรียนขนาดเลก็ ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะผู้ ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นผู้ ที่มีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกับการรวม
โรงเรียนขนาดเล็กและเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายการรวม
โรงเรียนขนาดเล็กจึงท าให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนีเ้ป็นอย่างดี  ผู้ทรงคุณวุฒิส่วน
ใหญ่ยงัมีความเห็นที่ตรงกนัว่าควรด าเนินการตามนโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ต่อในปีการศึกษาหน้าเพราะ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณภาครัฐทาง
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การศึกษา รวมทัง้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นกัเรียนได้รับบริการการศึกษาที่ดีขึน้ 
เป็นการสร้างเครือขา่ยที่ดี และเป็นการพฒันาคณุภาพการศึกษาที่ดีอีกทางหนึ่ง ดงันัน้
จึงควรด าเนินการตามนโยบายต่อไป โดยแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน
หลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ สามารถสรุปได้ดังนี ้1) โรงเรียนหลักประเมินความพร้อมของตนเองก่อน
ด าเนินการตามนโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 2) โรงเรียนหลกัควรท าความเข้าใจ 
ศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับโรงเรียนขนาดเล็กที่จะมาเรียนรวม 3) โรงเรียนหลัก
ประชุมปรึกษาหารือกับบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนหลกัเก่ียวกับนโยบายการรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก 4) โรงเรียนหลกัประชุมและให้ความรู้แก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับ
โรงเรียนหลกัและโรงเรียนขนาดเล็กที่มารวม เพื่อปรับวิสยัทศัน์ แนวความคิด รับทราบ
นโยบาย สร้างความความเข้าใจและสร้างแนวปฏิบตัิที่ตรงกนั 5) โรงเรียนหลกัร่วมกบั
โรงเรียนขนาดเล็กวางแผนเก่ียวกบัการบริหารจดัการในการด าเนินงานทัง้ 4 ด้าน เช่น 
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านบริหารบุคลากร และด้าน 
การบริหารทั่วไป 6) เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับแนว
ทางการปฏิบัติในการรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้แก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 7) ก่อนด าเนิน 
การรวมโรงเรียนควรจดักิจกรรมให้ทัง้สองโรงเรียนมีความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกนั 8) โรงเรียน
หลกัน าครู และผู้ที่เก่ียวข้อง ศกึษาดงูานโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จเก่ียวกบัการรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก 9) โรงเรียนหลกัเปิดโอกาสให้ชุมชนทัง้สองโรงเรียนมีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการโรงเรียน 10) โรงเรียนหลกัจัดเตรียมอาคารสถานที่ให้พร้อมและ
เพียงพอกบัจ านวนครูและนกัเรียนจากโรงเรียนที่มาเรียนรวม และ 11) โรงเรียนหลกั 
มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จากแนวทางการเตรียม
ความพร้อมดงักลา่วสอดคล้องกบัผลการวิจยัของเกนยา ป่ินจนัทร์ (2547 : 50 – 54)   
ที่ศึกษาการพัฒนาแนวปฏิบัติในการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน  
การประถมศกึษาอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ซึง่ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการ
ยบุรวมโรงเรียนมีขัน้ตอนส าคญัดงันีค้ือ 1) วางแผนด าเนินการยบุรวมโรงเรียนขนาดเลก็ 
ต้องท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงานและองค์ประกอบ  
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อยา่งละเอียดของโรงเรียน ที่ได้ด าเนินการยบุรวมแล้ว 2) ผู้ที่จะไปประชมุชีแ้จงท าความ
เข้าใจกบัประชาชน ผู้ปกครองนกัเรียน  ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีจิตวิทยา
สงูในการพูดโน้มน้าวจิตใจของผู้ที่เก่ียวข้องทัง้หมดให้เห็นถึงความส าคญัของการยุบ
รวมโรงเรียน 3) ครูและผู้น าในหมู่บ้านจะต้องมีความเช่ือและเข้าใจตรงกันเสียก่อนถึง
เหตผุล  ความจ าเป็นในการยบุรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 4) จดัหาแกนน าในหมู่บ้านที่มี
ความเข้าใจและเป็นคนที่ชาวบ้านให้ความเคารพนบัถือ  เป็นคนประสานงานท าความ
เข้าใจกบัประชาชน ผู้ปกครองในหมู่บ้านทัง้ในและนอกรูปแบบ 5) ผู้น าในระดบัอ าเภอ  
ประชมุชีแ้จงท าความเข้าใจกบัคณะกรรมการหมู่บ้านถึงเหตผุลความจ าเป็นในการยบุ
รวมโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เขามีความรู้สึกในการมีส่วนร่วม  6) ประชุมประชาชน 
ในหมู่บ้านรวมทัง้ผู้ ปกครองนักเรียนทุกคน ให้เข้าใจถึงเหตุผล และความจ าเป็น  
ในการยบุรวมโรงเรียนขนาดเล็ก อีกทัง้ต้องท าความเข้าใจถึงสิทธิที่เขาพึงได้อาทิ ค่า
พาหนะในการไปเรียนรวมเป็นต้น 7) ท าความเข้าใจกบัประชาชนและชุมชน ในการยบุ
รวมโรงเรียนอาจไมไ่ด้รับความยินยอมในการด าเนินงานเพียงครัง้เดียวได้ ต้องท าหลาย 
ๆ ครัง้ 8) ผู้บริหารและครูผู้สอนจะเห็นด้วยและให้การสนบัสนนุอย่างเต็มที่กบัการยุบ
รวมโรงเรียนหากหนว่ยงานต้นสงักดัให้หลกัประกนัในเร่ืองของความมัน่คงในสภาพของ
ตน และ (9) การน านกัเรียนไปเรียนรวมกบัโรงเรียนใกล้เคียงที่มีความพร้อมเป็นรายวิชา
ในช่วงแรกจะเป็นแนวทางในการน านกัเรียนรวมเป็นบางชัน้ และทกุชัน้เรียนในอนาคต 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจยัในครัง้นี ้สามารถสรุปข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้
 1. หนว่ยงานต้นสงักดัและผู้ที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ควรวางแผนการรวมโรงเรียนขนาดเลก็ในระยะยาว โดยมีการประชมุเตรียมความพร้อม 
สร้างความเข้าใจกบัผู้ เก่ียวข้องเช่น ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้น า
ท้องถ่ิน ถึงเหตผุลและความจ าเป็นท่ีแท้จริงในการรวมโรงเรียนขนาดเลก็ 
 2. หนว่ยงานต้นสงักดัและผู้ที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ควรก าหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้กบัโรงเรียน
หลกัอยา่งชดัเจน 
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 3. หนว่ยงานต้นสงักดัและผู้ที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ควรส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพฒันาโรงเรียนขนาดเลก็มากขึน้ 
 4. หนว่ยงานต้นสงักดัและผู้ที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ควรมีรูปแบบหรือแผนในการดูแลอาคารเรียน สถานที่ของโรงเรียนขนาดเล็กอย่าง
ชดัเจนเช่น มอบให้องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินหรือชมุชน ได้ดแูลและใช้ประโยชน์เพื่อ
สว่นรวม 
 
ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครัง้ต่อไป  
 การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในการท าวิจยัให้กว้างขึน้ดงันี  ้
 1. ศึกษาแนวทางสูค่วามส าเร็จของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียนขนาด
เลก็ของโรงเรียนในภาคใต้ 
 2. ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กในจงัหวดั
กระบี่อยา่งละเอียด 
 3. ศกึษาแนวทางการพฒันาประสทิธิภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก
ในจงัหวดักระบ่ี 
 4. ศกึษารูปแบบการพฒันาโรงเรียนขนาดเลก็ในจงัหวดักระบ่ี 
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สัมฤทธิผลด้ำนกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำจำรย์
มหำวทิยำลัยไทย   

The achievement of Thai university lecturers in Information and 
communications technology 

 
นนัทะ บตุรน้อย1, สมชาย รัตนโกมทุ2, วรเดช จนัทรศร3 

Nunta Bootnoi, Somchai Ratanakomut, Voradej Chandarasorn 
 
บทคดัย่อ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ  เ ป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาอง ค์ความ รู้ที่ เ ป็นระบบคลังความ รู้  
การแลกเปลีย่นองค์ความรู้และการเผยแพร่องค์ความรู้ และการบริการสูป่ระชาชนเป็น 
Knowledge Service Provider ซึ่งเป็นการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้มีความรู้อนัเป็น
พืน้ฐานส าคัญในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  และในระยะที่ผ่านมาแม้ภาครัฐมี 
ความตัง้ใจที่จะผลกัดนัให้เกิดการพฒันาด้าน ICT โดยมีการใช้งบประมาณจ านวนมาก 
แต่ผลที่ได้รับจากการน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิ ไม่ได้บรรลเุป้าหมายตามที่ได้ก าหนด
ไว้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรด้านการใช้ ICT ดงันัน้  
ในการศึกษาครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์มหาวิทยาลยัไทย  และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสมัพนัธ์และสง่ผลต่อสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของอาจารย์มหาวิทยาลยัไทย ซึง่ข้อมลูที่ได้จะเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุงการพฒันา
ศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลตามเปา้หมาย  และมีความคุ้มค่ากบังบประมาณที่ได้ใช้ไปในการนโยบาย
การพฒันาศกัยภาพของบคุลากรไทยด้านการใช้ ICT ไปสูก่ารปฏิบตัิ 

1 นกัศกึษาหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร์ดษุฏีบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัชินวตัร 
2 รองศาสตราจารย์  คณะการจดัการ มหาวิทยาลยัชินวตัร 
3 ศาสตราจารย์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมภิบาล มหาวิทยาลยัชินวตัร 
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 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ได้จากการสุม่แบบแบง่ชัน้  ประกอบด้วย 
อาจารย์ที่ปฏิบตัิหน้าที่สอนในคณะที่จดัการศกึษาด้านบริหารธุรกิจและการจดัการของ
มหาวิทยาลยั 5 แห่ง ซึ่งเป็นตวัแทนมหาวิทยาลยั 5 กลุม่ ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างที่
ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ได้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 162 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถามมาตรประเมินคา่ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลู 
ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์
ถดถอยพหคุณู 
 ผลการศกึษาพบวา่ 1) สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร โดยรวม  อยู่ในระดบัมาก 2) กลุม่มหาวิทยาลยัและปัจจยัสว่นบุคคลต่างกนั มี
ค่าเฉลี่ยสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ไม่แตกต่างกัน  
3) ปัจจยัด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ปัจจยัด้านการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสง่เสริม  
ปัจจัยด้านทรัพยากร  ปัจจัยด้านการวดัและประเมินผล และปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องค์กร มีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 4) ปัจจยัที่สง่ผลต่อสมัฤทธิผลด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย ปัจจยัด้านการติดต่อสื่อสาร
และกิจกรรมสง่เสริม (X2) ด้านทรัพยากร (X3) และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร (X5) 
โดยสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของสัมฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Y) โดยรวม ได้ร้อยละ 65.0  ดงัสมการพยากรณ์ โดยใช้
คะแนนมาตรฐาน (Z) คือ  Y = 0.283X2 + 0.461X3 + 0.169X5   
 
ค ำส ำคัญ:  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร, สมัฤทธิผล, มหาวิทยาลยั            
 
Abstract 
 Information and communications technology (ICT) is an important 
factor in developing the national economy, in building knowledge-based 
systems and knowledge service provision, and in exchanging and 
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disseminating knowledge to the public, all of which is important in improving 
national human resources capacity. However, although the Thai government 
has invested significant amounts of money in developing Information and 
communications technology, the outcome has not been very satisfactory, 
especially with regard to enhancing the ability of those involved in ICT. This 
research thus aims to (1) examine the success of Thai university lecturers in 
the area of ICT and (2) to investigate the factors affecting the achievements of 
Thai university lecturers in ICT. The research findings will be used to enhance 
the capability of those involved in ICT to achieve their goals and to help put 
policy into practice and so ensure value for money in government spending. 
 The research participants comprised Thai university lecturers from 
the faculties of business administration and management sciences at five 
classes of Thai university. The participants were chosen by stratified random 
sampling. The sample size of 162 participants was determined with a 
confidence Level of 95%. The research tool was a questionnaire with a 
coefficient of reliability of .95. The statistics used in this study were: frequency, 
percentage, mean, standard deviation, one-way ANOVA analysis, Pearson’s 
correlation coefficient and multiple regression analysis. 
 The results show that (1) Thai university lecturers displayed a high 
level of overall achievement in ICT; (2) the average score of achievement, 
although showing variations between groups within the universities and 
individuals, was not different; (3) the executive, communications and support 
activities, resources, evaluation and assessment process and organizational 
culture all have a positive relationship with ICT achievements, with a statistical 
significance of .01; (4) the factors affecting the level of ICT achievement 
include communications and supporting activities (X2), resources (X3) and 
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organizational culture (X5). Regression analysis showed that 65% of the 
variance in the overall ICT achievement (Y) was explained by the equation 
standard scores (Z) Y = 0.283X2 + 0.461X3 + 0.169X5  
 
Keyword: Information and communications technology, Achievement, University 
 
ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสื่อสารของโลกที่มีการพัฒนาอย่างก้าว
กระโดดในหลายปีที่ ผ่านมา พบว่า “The Nexus of Forces” ของ Gartner เป็นกระแส
ที่มาแรงและก าลงัได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดย S-M-C-I ย่อมาจาก Social–
Mobile–Cloud–Information อบุตัิการณ์การมาบรรจบกนั (Convergence) ของกระแส
ความนิยมการใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook และ Twitter 
ร่วมกบัการใช้สมาร์ทโฟน ตลอดจนความนิยมในการดาวน์โหลด “Mobile App” ในการ
ติดตอ่กนัในลกัษณะ Social Network เช่น LINE หรือ WhatsApp ตลอดจนการใช้งาน
ระบบ Cloud ในการจัดเก็บข้อมูลทัง้ส่วนตวัและข้อมูลขององค์กร เช่น การใช้ Free  
e-Mail: Hotmail, Gmail รวมถึง การใช้ Cloud–based Application ยอดนิยมต่างๆ 
เช่น iCloud และ Dropbox เป็นต้น ดังนัน้ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนี ้
นโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “Digital Economy Policy” จึงเป็น “Hot Issue” ใน
ประเทศไทยและทั่วโลก เน่ืองจำกปรำกฏกำรณ์ “Digital Transformation” และ 
“Internet of Things : IoT” ก ำลังเข้ำมำเปลี่ยนแปลงโลก จึงมีควำมจ ำเป็นในกำร
เตรียมตัวในระดับประเทศกับกำรมำถึงของยุค S-M-I-C ดังกล่ำว เพื่อปรับ

โครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงดิจิทัลให้รองรับกำรมำถงึของยุค S-M-I-C ดังกล่ำว  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลายเป็นเคร่ืองมือที่ เ ช่ือมโยง
แนวความคิดสมยัใหมต่า่ง ๆ เข้าด้วยกนั เป็นสว่นส าคญัในการพฒันาองค์ความรู้ที่เป็น
ระบบคลงัความรู้ การแลกเปลีย่นองค์ความรู้และการเผยแพร่องค์ความรู้และการบริการ
สูป่ระชาชนเป็น Knowledge Service Provider  อนัเป็นการพฒันาทรัพยากรคนให้มี
ความรู้อันเป็นพืน้ฐานส าคัญในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ และกลุ่มอุตสาหกรรม
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เช่ือมโยง (Virtual Cluster Development)  อนัเป็นหวัใจในการพฒันาศกัยภาพการ
แขง่ขนัของกลุม่และของประเทศ ดงันัน้ประชาชนในแต่ละประเทศจึงจ าเป็นที่จะต้องมี
ความรู้ทกัษะในด้านสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั โดยในส่วนของการพฒันาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศไทยในระยะสิบปีที่ผ่านมานัน้   มีนโยบาย IT 2010 และ IT2020 เป็นแบบ
แผนในการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ  IT 2010 แท้จริงแล้วเป็น
นโยบายที่ถกูสร้างขึน้โดยใช้กรอบแนวคิด ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซึ่งมงุเน้นแนวคิดยึด “คนเป็นศูนย์กลางของการพฒันา” 
การยกระดบัพฒันาทางด้านการพฒันาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแลการสื่อสาร
ตามแผนพฒันาดงักลา่ว ได้เน้นการพฒันาให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
โครงสร้างพืน้ฐานที่ส าคัญในการกระจายองค์ความรู้และข่าวสารสู่คนไทยอย่าง
กว้างขวาง เพื่อสนบัสนนุการพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัและการฟืน้ตวัทางด้าน
เศรษฐกิจ นอกจากนี ้IT 2010 ยงัพดูถึงการเกิดเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “เศรษฐกิจแห่ง
ภมูิปัญญาและการเรียนรู้” (Knowledge-based learning Economy) โดยมุ่งเน้นการ
พฒันาศกัยภาพและการเรียนรู้ การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพฒันาด้าน
การศกึษา (e- Education) โดยมีเปา้หมายในการสร้างความพร้อมของทรัพยากรมนษุย์
ทัง้หมดของประเทศ เพื่อช่วยกันพฒันาให้เกิดสงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ ยกระดับคุณภาพความรู้ของทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้เป็นประชากร 
ก าลงัคน และก าลงัแรงงานที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ด้วยภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
สามารถสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสงัคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทดัเทียมประเทศที่
พฒันาไปแล้วได้โดยเร็ว  
 อย่างไรก็ตาม ในระยะที่ผ่านมาแม้ภาครัฐมีความตัง้ใจที่จะผลกัดนัให้เกิด
การพฒันาด้าน ICT โดยมีการใช้งบประมาณถึงกว่าปีละประมาณ 15,000 ล้านบาท 
แตเ่มื่อพิจารณาจากผลที่ได้รับจากการน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิ อาจกลา่วได้ว่า การ
พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทยในระยะของกรอบนโยบาย 
IT 2010 และแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย ฉบบัที่ 1 
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(พ.ศ.2545-2551 และฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2552-2556) ไมไ่ด้บรรลเุปา้หมายตามที่ได้ก าหนด
ไว้อย่างสมบรูณ์ ทัง้นีพ้ิจารณาจากระดบัการพฒันาของประเทศไทยเทียบกบัประเทศ
อื่น ๆ ในการจัดล าดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ใน Networked Readiness Index ซึง่พบวา่ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ระดบัความ
พร้อมของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการพัฒนาก าลังคน
ด้าน ICT  ทัง้นี ้หากพิจารณาผลการด าเนินงานด้านการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร
ด้านการใช้ ICT อยา่งสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ ตามแผน ICT 2010 โดยภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซึ่งมีกลุม่เป้าหมายของการพฒันา ประกอบด้วย อาจารย์ในมหาวิทยาลยั 
ครูอาจารย์ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและการศกึษานอกระบบ บคุลากรภาครัฐ แรงงาน 
และผู้ ด้อยโอกาส ตามล าดบั พบว่า ผลลพัธ์ของการพฒันาบรรลตุามเป้าหมายเพียง
ร้อยละ 33 ของจ านวนเป้าหมายทัง้หมด นอกจากนี ้จากส ารวจการมีการใช้  ICT  
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2556-2557 ของส านกังานสถิติแห่งชาติ โดยรวบรวมข้อมลูจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์ เก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
และการวิจยัจากสถานศึกษาทัว่ประเทศอย่างครอบคลมุทกุระดบัการศึกษา  พบว่า ครู
อาจารย์มี ICT เป็นฐานในการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต ่า เช่น มีอาจารย์ที่ผลิตสื่อ
การสอนอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนร้อยละ 53.6 จ านวนชัว่โมงโดยเฉลี่ย
ในหนึ่งสปัดาห์ที่อาจารย์ผู้สอนใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนนุการเรียนการสอน ร้อยละ 
18.5 อาจารย์/ผู้สอนที่มี Website ของตนเองมีเพียงร้อยละ 34.7 ทัง้นีอ้าจเป็นผลมา
จากหลาย ๆ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  (กระทรวงศกึษาธิการ, 2557) 
 จากการศกึษางานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาศกัยภาพและความสมารถ
ด้านการใช้ ICT ทัง้ในและต่างประเทศในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา พบว่า มีปัจจัย
หลายอยา่งที่เก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัการพฒันาความสามารถหรือศกัยภาพในการใช้ ICT 
อาทิเช่น ปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และ
ประสบการณ์ท างาน ((วิภาศิริ นราพงษ์, 2542 ; สถาพร แถวจนัทึก, 2543)  ปัจจยัด้าน
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ปัจจยัด้านบคุลากรคอมพิวเตอร์และงบประมาณ  
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ปัจจัยด้านผู้บริหารระดับสงูที่เป็นผู้ ก าหนดนโยบายในการใช้เทคโนโลยี ปัจจัยด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานทางสารสนเทศ การมีทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสนบัสนุนและความ
ร่วมมือในการสนบัสนนุการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Carty and Phillip, 2001) ปัจจยั
ด้านสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน อันได้แก่ นโยบายการบริหาร การสนับสนุนจาก
หน่วยงาน สมัพนัธภาพในหน่วยงาน นอกจากนีจ้ากการศึกษาของจันทนา ช่ืนวิสิทธ์ิ 
(2545) พบวา่ ปัจจยัที่พยากรณ์ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดีที่สดุ
คือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้านผู้ ร่วมงาน รองลงมาคือ ปัจจยัด้านความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์ สว่นอาย ุระดบัการศกึษา รายได้ครอบครัวตอ่เดือน ระยะเวลาใน
การใช้คอมพิวเตอร์ การอบรมเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้าน
กายภาพ และสภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดบัต ่า 
 จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับของ
สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปัจจยัที่มีสมัพนัธ์และ
สง่ผลต่อสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยท าการศึกษา
กบัอาจารย์ในมหาวิทยาลยัที่เป็นชนชัน้วิชาการ (Academic Elite) ของประเทศ และ
เป็นกลุม่เปา้หมายแรกของการพฒันาตามแผนแม่บท ซึ่งผลการวิจยัในครัง้นีจ้ะช่วยให้
ทราบถึงสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน และ
ปัจจัยที่มีสมัพันธ์และส่งผลต่อสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการพฒันาศกัยภาพด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารให้มีประสทิธิภาพ และประสทิธิผลตามเปา้หมายและมีความ
คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้ใช้ไปในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายการพฒันา
ศกัยภาพของบคุลากรไทยด้านการใช้ ICT ของประเทศตอ่ไป  
 
วตัถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของอาจารย์มหาวิทยาลยัไทย 
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 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสมัพันธ์และส่งผลต่อสมัฤทธิผลด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของอาจารย์มหาวิทยาลยัไทย 
 
สมมุติฐำนกำรวิจัย 
 1.  สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์
มหาวิทยาลยัไทย  ในแตล่ะกลุม่มหาวิทยาลยั แตกตา่งกนั 
 2.  อาจารย์มหาวิทยาลยัไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน ต่างกัน มีสมัฤทธิผลด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  แตกตา่งกนั 
 3.  ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ปัจจัยด้านการ
ติดต่อสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริม ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านการวัดและ
ประเมินผล และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กรมีความสมัพนัธ์กับสมัฤทธิผลด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของอาจารย์มหาวิทยาลยัไทย  
 4.  ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ปัจจัยด้านการ
ติดต่อสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริม ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านการวัดและ
ประเมินผล และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร สามารถร่วมกนัพยากรณ์สมัฤทธิผลด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของอาจารย์มหาวิทยาลยัไทย  
 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
              การวิจัยเร่ือง สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยในครัง้นี เ้ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) โดยได้ก าหนดขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้
           1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
               การศึกษาครัง้นีก้ าหนดประชากรประกอบด้วยอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิ
หน้าที่สอนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือการจดัการจากมหาวิทยาลยั 5 แห่ง ซึ่งเป็น
ตัวแทนของมหาวิทยาลัย 5 กลุ่มที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย กลุ่ม
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลยัรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภัฏ กลุ่ม
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล และกลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน ลุม่ตวัอยา่งได้จากการ
สุ่มแบบแบ่งชัน้ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างของเครจซีและมอร์แกน ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ได้จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
162 คน จากนัน้สุ่มอย่างง่ายตามสดัส่วนจ านานอาจารย์จากมหาวิทยาลยั 5 แห่ง 
ประกอบด้วย กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จ านวน 30 คน  กลุม่มหาวิทยาลยัของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลยันเรศวร จ านวน 44 คน 
กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏั ได้แก่ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง จ านวน 41 คน กลุ่ม
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ได้แก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง จ านวน 37 คน และกลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลยัเนชัน่ ล าปาง 
จ านวน 10 คน  
 2.  ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
              2.1  ตวัแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจยัที่คาดว่าจะสง่ผลต่อสมัฤทธิผล
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ ประกอบด้วย  ปัจจยัสว่น
บุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน  
ปัจจยัด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร  ปัจจยัด้านการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริม 
ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านการวดัและประเมินผล และปัจจัยด้านวฒันธรรม
องค์กร 
    2.2  ตวัแปรตาม  คือ สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร วดัจากผลลพัธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการปฏิบตัิงาน
ตามหน้าที่ของอาจารย์สถาบนัอดุมศกึษา 3 ด้าน คือ 1) ด้านการเรียนการสอน 2) ด้าน
การวิจยั  และ 3) ด้านการปฏิบตัิงาน 
           3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นี  ้ ผู้ วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือ
ส าหรับการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ  อาย ุ ระดบั
การศึกษา  ต าแหน่งงาน  ประสบการณ์ในการท างาน  โดยแบบสอบถามในตอนที่ 1 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัที่
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เป็นตวัแปรอิสระ  โดยแบ่งแบบสอบถามในตอนนีอ้อกเป็น 5 หวัข้อด้วยกนั คือ ปัจจยั
ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริม ปัจจัย
ด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านการวดัและประเมินผล และปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์กร  
ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ลกัษณะแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที ่3 นี ้เป็นแบบมาตราสว่นประเมินคา่ (Rating 
Scale) แต่ละข้อมี 5 ระดบั ตัง้แต่ระดบัมากที่สดุ (5) จนถึงระดบัที่น้อยที่สดุ (1) มีค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.95 
           4.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
               การวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) 
วิเคราะห์ระดับของปัจจัยที่เป็นตัวแปรอิสระและสัมฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร โดยการหาคา่เฉลีย่ (Mean) และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ของสมัฤทธิผล
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม
มหาวิทยาลัย และของกลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา ต าแหนง่ ประสบการณ์ท างาน ตา่งกนั โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรปัจจยัที่เป็นตวัแปร
อิสระ และระหวา่งตวัแปรปัจจยักบัสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Person’s Product 
Moment Correlation) และวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมัฤทธิผลด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ  การสื่อสาร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู (Multiple 
Regression Analysis) 
 
ผลกำรวิจัย 
               ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์การวิจยัในครัง้นีส้ามารถสรุปได้
ดงัตอ่ไปนี ้



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 

 

260 

           1.  กำรวิเครำะห์สัมฤทธิผลด้ำนกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร
สื่อสำรของอำจำรย์มหำวิทยำลัยไทย 
               ผลการวิเคราะห์สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่สาร พบวา่ มีคา่เฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.78, S.D.=0.50) โดยมีด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ด้านการปฏิบตัิงาน ( X =3.89, S.D.=0.57) อยู่ในระดบัมาก 

รองลงมา คือ ด้านการเรียนการสอน ( X =3.85, S.D.=0.59) อยู่ในระดบัมาก ด้านการ

วิจยั ( X =3.37, S.D.=0.75) อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบัเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระดบัสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของอาจารย์ระหว่าง
กลุม่มหาวิทยาลยั พบว่า ค่าเฉลี่ยสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.78, S.D.=0.50) มหาวิทยาลยัที่มีค่าเฉลี่ยของ
สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสงูสดุ คือ มหาวิทยาลยัราช

ภัฏล าปาง ( X =3.89, S.D.=0.49) รองลงมา คือ มหาวิทยาลยั แม่ฟ้าหลวง  

( X =3.82, S.D.=0.52) มหาวิทยาลยันเรศวร ( X =3.76, S.D.=0.54) มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ( X =3.69, S.D.=0.44) และมหาวิทยาลยัเนชั่น 

ล าปาง ( X =3.69, S.D.=0.56) ตามล าดบั และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
อาจารย์ระหวา่งมหาวิทยาลยัที่มีกลุม่มหาวิทยาลยั และปัจจยัสว่นบคุคลตา่งกนั พบว่า 
มหาวิทยาลยัแต่ละกลุ่มมีระดบัสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารของอาจารย์ไมแ่ตกตา่งกนั 
           2.  ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์และส่งผลต่อสัมฤทธิผล
ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำจำรย์มหำวิทยำลัยไทย  
               จากการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เป็นตัวแปรอิสระกับ
สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์มหาวิทยาลยั 
พบว่า ตัวแปรปัจจัยด้านภาวะผู้ น าของผู้ บริหาร ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารและ
กิจกรรมส่งเสริม  ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านการวดัและประเมินผล และปัจจัย
ด้านวัฒนธรรมองค์กร มีความสมัพันธ์ทางบวกกับสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สว่นตวั
แปรพยากรณ์ ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ไม่มีความสมัพันธ์กับสมัฤทธิผลด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์  และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหวา่งตวัแปรพยากรณ์ พบวา่ มีทัง้ในสว่นท่ีสมัพนัธ์กนัทัง้สมัพนัธ์ทางบวกและทางลบ 
และไม่สมัพันธ์กัน และผลการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมัฤทธิผลด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยการวิเคราะห์
ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  ซึง่เป็นวิธีเพิ่ม
ตัวแปรที่อธิบายความแปรปรวนเพิ่มได้มากที่สุดมาใช้ พบว่า  ตัวแปรพยากรณ์ที่
สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร มีด้วยกนั 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัด้านการติดตอ่สือ่สารและกิจกรรมสง่เสริม 
(X2)  ปัจจยัด้านทรัพยากร (X3)  และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร (X5) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 (p < .01)  ค่าสหสมัพนัธ์พหคุณู (R) มีค่าเท่ากบั .810 และค่า
สมัประสทิธ์ิพยากรณ์ปรับปรุง (R2

adj) มีคา่เทา่กบั .650 คา่ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน 
(SEest) เทา่กบั .298  ซึง่แสดงวา่ตวัแปรพยากรณ์ ทัง้ 3 ปัจจยั สามารถร่วมกนัพยากรณ์
สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร้อยละ 65.0 ในเชิงบวก 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริม  
ปัจจยัด้านทรัพยากร  และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร  ในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากบั 
.267, .392 และ .237 ตามล าดบั และมีค่าคงที่ (Constant) เท่ากบั .367 ดงันัน้  
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ค่าตวัแปรตาม (Y) โดยใช้คะแนนดิบได้ดงันี ้  คือ Y = 
0.367 + 0.267X2 + 0.392X3 + 0.237X5 คา่สมัประสทิธ์ิของตวัแปร X2 , X3  และ X5 ใน
รูปคะแนนมาตรฐาน (β)  มีคา่เทา่กบั .283 , .461 และ .169 ตามล าดบั ดงันัน้ สมการ
พยากรณ์ค่าตวัแปรตาม (Y)  โดยใช้คะแนนมาตรฐานสามารถเขียนได้ดงันี  ้  คือ  Y = 
0.283X2 + 0.461X3  + 0.169X5 โดยหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่  
  1)  ตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการเรียนการสอน มี
ด้วยกนั 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัด้านทรัพยากร (X3)  ปัจจยัด้านการวดัและประเมินผล (X4)  
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และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร (X5)  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (p < .01) 
ค่าสหสมัพนัธ์พหุคณู (R) มีค่าเท่ากับ .746 และค่าสมัประสิทธ์ิพยากรณ์ปรับปรุง 
(R2

adj)   มีคา่เทา่กบั .549 คา่ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน (SEest) เทา่กบั .396 ซึง่แสดง
ว่าตวัแปรพยากรณ์ ทัง้ 3 ปัจจัย สามารถร่วมกันพยากรณ์สมัฤทธิผลด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ด้านการเรียนการสอน ได้ร้อยละ 54.9 ในเชิงบวก 
โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิของตวัแปร ปัจจยัด้านทรัพยากร ปัจจยัด้านการวดัและประเมินผล 
และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร ในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากบั .437, .185 และ .470 
ตามล าดบั และมีค่าคงที่ (constant) เท่ากับ -.311 ดงันัน้ สามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ค่าตวัแปรตาม (Y) โดยใช้คะแนนดิบได้ดงันี ้  คือ Y = -0.311 + 0.437X3 + 
0.185X4 + 0.470X5 ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปร X3 , X4 และ X5 ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(β)   มีค่าเท่ากบั .439, .177 และ .286 ตามล าดบั ดงันัน้ สมการพยากรณ์ค่าตวัแปร
ตาม (Y)  โดยใช้คะแนนมาตรฐานสามารถเขียนได้ดงันี  ้  Y = 0.439X3 + 0.177X4 + 
0.286X5    
  2) ตวัแปรพยากรณ์ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของสมัฤทธิผล
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ  การสื่อสาร ด้านการวิจยั มี 1 ปัจจยั คือ ปัจจยั
ด้านทรัพยากร (X3) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) ค่าสหสมัพนัธ์
พหคุณู (R) มีค่าเท่ากบั .439 และค่าสมัประสิทธ์ิพยากรณ์ปรับปรุง (R2

adj) มีค่าเท่ากบั 
.188 คา่ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน (SEest) เท่ากบั .675 ซึ่งแสดงว่าตวัแปรพยากรณ์ 
ปัจจยัด้านทรัพยากร สามารถพยากรณ์สมัฤทธิผล  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ด้านการวิจยั ได้ร้อยละ 18.8 ในเชิงบวก โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิของตวั
แปรในรูปคะแนนดิบ เท่ากบั .554 และมีค่าคงที่ (constant) ของสมการ เท่ากบั 1.265 
ดงันัน้ สามารถเขียนสมการพยากรณ์คา่ตวัแปรตาม (Y) โดยใช้คะแนนดิบได้ดงันี ้ คือ Y 
= 1.265 + 0.554X3 ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปร X3  ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) มีค่า
เท่ากับ .439 ดงันัน้ สมการพยากรณ์ค่าตวัแปรตาม (Y) โดยใช้คะแนนมาตรฐาน
สามารถเขียนได้ดงันี ้คือ Y = 0.439X3 
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  3) ตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการปฏิบัติงาน มี
ด้วยกนั 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัด้านการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสง่เสริม (X2)  และปัจจยั
ด้านทรัพยากร (X3)  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (p < .01) ค่าสหสมัพนัธ์
พหคุณู (R) มีค่าเท่ากบั .741 และค่าสมัประสิทธ์ิพยากรณ์ปรับปรุง (R2

adj) มีค่าเท่ากบั 
.543 คา่ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน (SEest) เทา่กบั .386 ซึง่แสดงวา่ ตวัแปรพยากรณ์ 
ทัง้ 2 ปัจจยั สามารถร่วมกนัพยากรณ์สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร ด้านการปฏิบตัิงาน ได้ร้อยละ 54.3 ในเชิงบวก โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิของตวั
แปรปัจจยัด้านการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสง่เสริม และปัจจยัด้านทรัพยากร ในรูป
คะแนนดิบ (b) เท่ากบั .298 และ .462 ตามล าดบั และมีค่าคงที่ (Constant) เท่ากบั 
.998 ดงันัน้ สามารถเขียนสมการพยากรณ์คา่ตวัแปรตาม (Y) โดยใช้คะแนนดิบได้ดงันี ้ 
คือ Y = 0.998 + 0.298X2 + 0.462X3  ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปร X2 และ X3 ในรูป
คะแนนมาตรฐาน (β)   มีคา่เทา่กบั .279 และ .481 ตามล าดบั ดงันัน้ สมการพยากรณ์
ค่าตวัแปรตาม (Y)  โดยใช้คะแนนมาตรฐานสามารถเขียนได้ดงันี ้ คือ Y = 0.279X2 + 
0.481X3 
 
สรุปผล อภปิรำยผลและข้อเสนอแนะ 
           1.  สรุปผลกำรวิจัยและอภปิรำยผล 
              1.1 ผลการศกึษาสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร พบวา่ สมัฤทธิผลด้าน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ 
ด้านการเรียนการสอน และด้านการปฏิบตัิงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ภาครัฐบาลได้มีการพัฒนายุทธศาสตร์และนโยบาย 
ในสง่เสริมและสนบัสนนุการน า ICT เข้ามาใช้กบัการศึกษามากขึน้ ดงัที่ปรากฏในแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2564 หรือ 
“ICT 2020” แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  ฉบบัที่ 2 
พ.ศ. 2552–2556 และฉบบัที่ 3 พ.ศ.2557-2559 เพื่อให้สามารถรองรับกลุม่ผู้ เรียนที่
หลากหลายมากขึ น้ทั ง้ ที่ อยู่ ในระบบและนอกระบบการศึกษา  นอกจากนี ้
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สถาบนัอดุมศึกษาสว่นใหญ่ก าลงัอยู่ในสภาวะของการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในการ ICT เข้ามาใช้ให้ได้อย่างกว้างขวางภายในสถาบนั โดยสถาบนัการศึกษาสว่น
ใหญ่มกัจะเร่ิมด้วยการสร้างระบบเครือขา่ยพืน้ฐานของเทคโนโลยีขึน้ก่อน จากนัน้จึงจะ
น าเทคโนโลยีเหลา่นีม้าประยกุต์ใช่ในการปฏิบตัิงานและระบบการเรียนการสอนก่อน 
การใช้งานในด้านอื่น ๆ  สอดคล้องกบัการศกึษาของ Betty Collis และ Marijk van der 
Wende ที่พบว่า การใช้ ICT ของอาจารย์ผู้สอนมิได้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิธี
สอนเดิมเพียงแตเ่ป็นเคร่ืองมือของอาจารย์ในการปฏิบตัิงานอื่นมากกว่า เพราะช่วยให้
การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว และประสทิธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ยงัสร้างความรู้สกึที่ดี
ในการท างานอีกด้วย 
              1.2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสัมฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของกลุม่ตวัอย่างในมหาวิยาลยัทัง้ 5 แห่ง ที่เป็นตวัแทนของ
แต่ละกลุ่มมหาวิทยาลยัที่แตกต่างกัน  จะเห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยสมัฤทธิผลด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร โดยรวมและรายด้านทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านการเรียน
การสอน ด้านการวิจัย และด้านการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้รับการสนบัสนุน
งบประมาณจากรัฐในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู
ให้มีความทนัสมยัมีการกระจายอยา่งทัว่ถึง และมีความมัน่คงปลอดภยั สามารถรองรับ
ความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ได้ มีการสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อ เพิ่มประสิท ธิภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา ในรูปของการสร้างก าลังคนให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารอยา่งสร้างสรรค์ มีธรรมาภิบาล จริยธรรม วิจารณญาณ และ
รู้ เ ท่ า ทั น ร ว มทั ง้ เ พิ่ ม ขี ด ค ว าม สา มา รถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง ป ร ะ เ ทศ ไท ย 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2557) อีกทัง้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพฒันาด้าน ICT  
ในกลุม่สาขาวิชาและภมูิภาคเดียวกนัอยา่งตอ่เนื่อง 
 1.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสัมฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่มตวัอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคล อนัได้แก่ เพศ อาย ุ
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ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่า 
ค่าเฉลี่ยสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่แตกต่างกัน  
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ที่ตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะกลุม่ตวัอย่างอาจารย์เป็นชนชัน้
วิชาการ ซึง่สว่นใหญ่ได้รับการศกึษา/อบรมความรู้ด้าน ICT มาอยา่งตอ่เนื่อง และมีการ
ใช้ ICT ในการเรียนการสอนและการปฏิบตัิงานตามหน้าที่อาจารย์ผู้สอนเป็นประจ า  
ท าให้มีทกัษะในการใช้ ICT ได้อย่างมีประสิทธิผล ดงัจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยสมัฤทธิผล
ด้าน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกลุม่ตวัอย่างทกุกลุม่ อยู่ในระดบั
มาก หากมีการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายอื่น เช่น กลุ่มอาจารย์ในการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
การศึกษานอกระบบ กลุ่มบุคลากรภาครัฐ กลุ่มแรงงานในภาคเอกชน และกลุ่ม
ผู้ ด้อยโอกาส อาจมีผลการศกึษาที่แตกตา่งกนัออกไป 
 1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปร
พยากรณ์ (ตวัแปรอิสระ) พบว่า ตวัแปรพยากรณ์ปัจจัยด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ปัจจยัด้านการติดตอ่สือ่สารและกิจกรรมสง่เสริม  ปัจจยัด้านทรัพยากร ปัจจยัด้านการ
วัดและประเมินผล และปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ (ตวัแปรตาม) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้สว่นตวัแปรพยากรณ์ 
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับสัมฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และเมื่อ
พิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรพยากรณ์ พบว่า มีทัง้ในส่วนที่สมัพนัธ์กนัทัง้
สมัพนัธ์ทางบวกและทางลบ และไม่สมัพนัธ์กัน แต่ไม่มีตวัแปรพยากรณ์คู่ใด ที่มี
ความสมัพนัธ์กนัสงูเกินไป ซึง่แสดงให้เห็นวา่ การเลอืกตวัแปรปัจจยัที่สง่ผลในสว่นของ
ตัวแปรต่อเนื่อง ประกอบด้วย ปัจจัยด้านภาวะผู้ น าของผู้ บริหาร ปัจจัยด้านการ
ติดต่อสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริม  ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านการวัดและ
ประเมินผล และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร ตรงและสอดคล้องกบังานวิจยัที่ได้ศึกษา
ไว้ ส่วนตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ไม่สัมพันธ์กับตัวแปรตาม อาจเป็นเพราะในกลุ่ม
ตวัอยา่งที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลยัมีความรู้และทกัษะทางด้าน ICT ไมแ่ตกตา่งกนั  
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 1.5 ผลการศกึษาผลการวิเคราะห์ปัจจยัที่สง่ผลต่อสมัฤทธิผลด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) จะเห็นว่า ตวัแปรพยากรณ์ที่สามารถ
ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของสมัฤทธิผลด้าน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยรวมและรายด้านได้ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านด้านการติดต่อสื่อสารและ
กิจกรรมสง่เสริม (X2)  ปัจจยัด้านทรัพยากร (X3) ปัจจยัด้านการวดัและประเมินผล (X4) 
และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร (X5) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะ   
   1.5.1 ปัจจยัด้านด้านการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสง่เสริม เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ การ
ติดต่อสื่อสารและกิจกรรมสง่เสริมที่ดี จึงเป็นปัจจัยส าคญัจะที่เช่ือมโยงนโยบายสูก่าร
ปฏิบตัิเพื่อให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับแนวคิดในทฤษฎีของ Barnard 
(1966) ที่กลา่วถึงการสือ่สารองค์กรที่ดี จะท าให้เกิดความพึงพอใจของบคุลากรในการ
ท างานตามความต้องการขององค์กร และการศึกษาของสธุาศินี   สีนวนแก้ว (2553) 
เก่ียวกบัปัจจยัความส าเร็จของการใช้ ICT ที่พบว่า ปัจจยัความส าเร็จของการพฒันา
สงัคมสูส่งัคมคณุภาพโดยใช้ ICT ประการหนึ่ง คือ การเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ 
การพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนื่องและสม ่าเสมอ และการเช่ือมโยงนโยบายและกิจกรรม
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่นเดียวดบังานวิจยัของ Whittaker (1999) ที่
พบว่า การไม่ติดตามข่าวสารความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม ่าเสมอ 
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก หากไม่มั่นติดตามอย่าง
สม ่าเสมอแล้วจะท าให้กลายเป็นคนล้าหลงัและตกขอบ จนเกิดสภาวะชะงกังนัในการ
เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.5.2 ปัจจัยด้านทรัพยากร เป็นปัจจัยแรกที่จะท าให้เกิดการใช้ 
ICT เนื่องจากการมีทรัพยากรที่ทนัสมยั พอเพียง และมีความพร้อมในการใช้งาน  จะ
เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เป้าหมายของนโยบายและองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดในตวัแบบทางทฤษฎีการน า
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นโยบายไปปฏิบตัิของศาสตราจารย์วรเดช จนัทรศร: ตวัแบบด้านการจัดการ (2556)  
ที่กลา่วถึง นโยบายที่จะประสบความส าเร็จได้จะต้องอาศยัโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม 
บคุลากรในองค์กรจะต้องมีความรู้ความสามารถทัง้ทางด้านการบริหารและด้านเทคนิค
อย่างเพียงพอ นอกจากนีอ้งค์กรยงัต้องมีการวางแผนเตรียมการ หรือมีความพร้อมทัง้
ด้านวสัดอุปุกรณ์ สถานท่ี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และงบประมาณ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของกมลรัฐ อินทรทศัน์, กษิติธร ภภูราดยั และ วนัดี กริชอนนัต์, (2548) ที่ว่า ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการโครงข่ายและทรัพยากรจะมีตวัชีว้ดัที่ส าคญัที่บ่งบอกถึง ความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพจึงประกอบไปด้วยความประหยดั ความรวดเร็ว  ทนัตาม
ก าหนดเวลาและความมีคณุภาพ เช่นเดียวกบัการศึกษาของธนกร หวงัพิพฒัน์วงศ์ 
(2550) ที่พบว่าโครงสร้างพืน้ฐานที่สถาบนัการศึกษาจะต้ององมีพร้อม เพื่อน ามา
สนบัสนนุการเรียนการสอน ประกอบด้วย 1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะสามารถแสดงภาพและเสียงในระบบการเรียนการสอนและมีจ านวนมาก
พอที่จะให้นักศึกษาใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนหรือศึกษาเนือ้หาการสอน
เพิ่มเติมในภายหลงั 2) ระบบเครือข่ายความเร็วสงู เพื่อรองรับการสง่ภาพและเสียง
ปริมาณมาก ๆ โดยเฉพาะออย่างยิ่งการน าวิดีโอสื่อการสอนของอาจารย์ผู้สอนมาให้
นกัศกึษาสามารถเปิดดตูามต้องการ  
   1.5.3 ปัจจัยด้านการวดัและประเมินผล เป็นการะบวนการหรือ
มาตรการกระตุ้นและจงูใจในบคุลากรน า ICT มาใช้ในการปฏิบตัิงาน การเช่ือมโยงการ
ใช้ ICT กับการประเมินผลการปฏิบตัิงานน่าจะท าให้เกิดประสิทธิผลได้มากขึน้และ
รวดเร็วขึน้  สอดคล้องกบัแนวคิดในทฤษฎีของ Drucker (1966) ที่กลา่วถึง การกระตุ้น 
(Motivate) และการวดัความสามารถในการท างาน (Performance)  ด้วยการสร้าง
หนว่ยวดัขึน้มาเพื่อดวูา่แตล่ะคนมีความสามารถในการท างานมากน้อยเทา่ใด หลงัจาก
นัน้ จึงน า มาวดัผลการท างานของแตล่ะคนโดยระลกึเสมอว่าเป้าหมายการท างานของ
แต่ละบุคคลต้องสอดคล้องไปกับเป้าหมายขององค์กรด้วย นอกจากนัน้ต้องมัน่ใจว่า
บคุลากรทกุคนเข้าใจหนว่ยวดัเป็นอยา่งดีและมีอปุกรณ์ช่วยให้สามารถท างานบรรลผุล
ตามหน่วยวัด ส่วนการกระตุ้ นท าได้ด้วยการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน การเลื่อน
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ต าแหนง่ หรือรางวลัตามลกัษณะของงาน เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Betty Collis และ 
Marijk van der Wende ที่พบวา่ อาจารย์ผู้สอนมีการน า ICT มาใช้ในการเรียนการสอน
มากขึน้แบบค่อยเป็นค่อยไปโดยมิได้คาดหวังรางวัลหรือสิ่งตอบแทนในพฤติกรรม
ดงักลา่ว เนื่องจากขาดแรงกระตุ้นจากภายนอกเพราะระบบการเรียนการสอนมิได้มีการ
ให้รางวลัหรือสิ่งตอบแทนแก่ผู้ที่น า ICT  เข้ามาใช้ สอดคล้องกบัการศึกษาของวิภาศิริ 
นราพงษ์ (2542) ที่พบวา่ ผลตอบแทนมีความสมัพนัธ์กบัการใช้คอมพิวเตอร์ 
   1.5.4 ปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร คา่นิยมและวฒันธรรมที่ดีของ
หน่วยงาน สภาพแวดล้อมทางสงัคมในองค์กร จะช่วยให้เกิดการสง่เสริมการเรียนรู้ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้ที่ดี สอดคล้องกบัแนวคิดทางทฤษฎีของ 
Senge (1990) ที่กลา่วถึง หวัใจของการสร้าง Learning Organization อยู่ที่การสร้าง
วินยั 5 ประการในรูปของการน าไปปฏิบตัิของบคุคล ทีม และองค์กรอย่างต่อเนื่อง วินยั 
5 ประการท่ีเป็นแนวทางสนบัสนนุการปฏิบตัิเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทัง้องค์กร คือ 
1) Personal Mastery : มุง่สูค่วามเป็นเลศิ และรอบรู้ โดยมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาตนเองให้ไป
ถึงเป้าหมาย ด้วยการสร้างวิสยัทศัน์สว่นตน (Personal Vision) เมื่อลงมือกระท าและ
ต้องมุง่มัน่สร้างสรรค์ จึงจ าเป็นต้องมี แรงมุง่มัน่ใฝ่ดี (Creative Tended) มีการใช้ข้อมลู
ข้อเท็จจริงเพื่อคิดวิเคราะห์และตดัสินใจ (Commitment to the Truth) ที่ท าให้มีระบบ
การคิดตัดสินใจที่ดี  รวมทัง้ ใ ช้การฝึกจิตใต้ส านึกในการท างาน  (Using 
Subconciousness) ด้วยการด าเนินไปอย่างอตัโนมตัิ 2) Mental Model มีรูปแบบ
วิธีการคิดและมมุมองที่เปิดกว้าง ผลลพัธ์ที่จะเกิดจากรูปแบบแนวคิดนี ้จะออกมาในรูป
ของผลลพัธ์ 3 ลกัษณะคือ เจตคติ หมายถึง ท่าที หรือความรู้สกึของบคุคลต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เหตกุารณ์ หรือเร่ืองราวใด ๆ ทศันคติแนวความคิดเห็น และกระบวนทศัน์ กรอบ
ความคิด แนวปฏิบตัิที่เราปฏิบตัิตาม ๆ กนัไป จนกระทัง่กลายเป็นวฒันธรรมขององค์กร 
3) Shared Vision การสร้างและสานวิสยัทศัน์ วิสยัทศัน์องค์กรเป็นความมุ่งหวงัของ
องค์กรที่ทกุคนต้องร่วมกันบรูณาการให้เกิดเป็นรูปธรรมในอนาคต  ลกัษณะวิสยัทศัน์
องค์กรที่ดี คือ กลุม่ผู้น าต้องเป็นฝ่ายเร่ิมหนัเข้าสู่กระบวนการพฒันาวิสยัทศัน์อย่าง
จริงจงั วิสยัทศัน์นัน้จะต้องมีรายละเอียดชดัเจนเพียงพอที่จะน าไปเป็นแนวทางปฏิบตัิ
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ได้ วิสยัทศัน์องค์กรต้องเป็นภาพบวกต่อองค์กร 4) Team Learning การเรียนรู้ร่วมกนั
เป็นทีม องค์การมุ่งเน้นให้ทกุคนในทีมมีส านึกร่วมกนัว่า  เราก าลงัท าอะไรและจะท า
อะไรต่อไป ท าอย่างไรจะช่วยเพิ่มคณุค่าแก่ลกูค้า การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมขึน้กบั 2 
ปัจจยั คือ IQ และ EQ ประสานกบัการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และการสร้างภาวะผู้น าแก่
ผู้น าองค์กรทกุระดบั และ 5) System Thinking มีความคิดความเข้าใจเชิงระบบ ทกุคน
ควรมีความสามารถในการเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบ
ส าคญัของระบบ นอกจากมองภาพรวมแล้ว ต้องมองรายละเอียดของสว่นประกอบยอ่ย
ในภาพนัน้ให้ออกด้วย วินยัข้อนีส้ามารถแก้ไขปัญหาที่สลบัซบัซ้อนตา่ง ๆ ได้เป็นอยา่งดี 
และการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้นัน้จะต้องมีการปรับเปลีย่นวิธีการใน
การคิดและปฏิสมัพนัธ์ของบุคลากรในองค์กร ความมุ่งมัน่หรือทุ่มเทของบุคลากรใน
องค์กร  การที่จะองค์กรก้าวสูก่ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นัน้ สอดคล้องกบังานวิจยั
ของสธุาศินี สีนวนแก้ว (2553) ที่พบว่า ความร่วมมือและความรับผิดชอบของคนใน
ชุมชน เป็นสว่นส าคญัที่จะร่วมมือกนัให้เกิดการพฒันา ในขณะที่ประเด็นความสนใจ
ของคนในชุมชนก็เป็นประเด็นส าคญัที่จะน ามาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพฒันา 
เมื่อคนในชุมชนมีความพร้อม ความสนใจที่จะพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง ย่อม
น าไปสูก่ารเป็นสงัคมคณุภาพด้วย ICT จึงนา่จะเป็นเคร่ืองมือหนึง่ของการสง่เสริมให้คน
มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาสง่เสริมให้คนมีความพร้อม คือ พร้อมที่จะร่วมมือกนัพฒันา 
พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อสงัคมและตอบสนองต่อความสนใจของชุมชน  หาก ICT 
สามารถตอบรับกบัสภาพของชุมชนได้ การพฒันาที่จะด าเนินต่อไปเพื่อการเป็นสงัคม
คณุภาพคงเป็นไปได้ไม่ยากนกั และงานวิจัยของวีระพร วงษ์พานิช (2555) ที่พบว่า 
ปัจจยัองค์กรในการจดัการความรู้ที่สง่ผลตอ่การจดัการความรู้เก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของสถานศกึษา มี 5 ด้าน คือ ด้านการวดัผลและประเมินผล 
ด้านค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร ด้านการสื่อสารภายในองค์กร ด้านเทคโนโลยีและ
ระบบงาน และด้านภาวะผู้น าขององค์กร 
          2.  ข้อเสนอแนะ 
  2.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้  
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  จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านด้านการติดต่อสื่อสารและ
กิจกรรมสง่เสริม ปัจจยัด้านทรัพยากร และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร มีความสมัพนัธ์
ในทางบวก กับสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และเป็นปัจจยัที่พยากรณ์ที่สามารถร่วมกนัอธิบายความ
แปรปรวนของสมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนัน้หากต้องการพัฒนาสัมฤทธิผลด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีสมัฤทธิผลมากขึน้ทัง้ในกลุม่เป้าหมายที่เป็น
อาจารย์มหาวิทยาลยั หรือกลุม่เป้าหมายอื่นๆ ตามแผนแม่บท ICT 2020 หน่วยงานที่
เก่ียวข้องควรด าเนินการในเร่ืองตอ่ไปนี ้
 2.1.1 ภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การน านโยบาย แผนงาน โครงการ ด้านการพฒันาศกัยภาพบุคลากรด้านการใช้ ICT 
เพื่อจัดหาทรัพยากรด้าน ICT ใ ห้พอเพียงและพร้อมส าหรับการใช้งาน   อัน
ประกอบด้วย โครงสร้างพืน้ฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ มีฮาร์ดแวร์ 
ซอร์ฟแวร์ และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลบัที่
เพียงพอและอยูใ่นสภาพใช้งานได้ เพื่อให้การสนบัสนนุการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร การวิจยั และการปฏิบตัิงานของกลุม่เปา้หมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 2.1.2 หนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนต้องมีการก าหนดนโยบาย
และแผนงาน/โครงการ ที่ขดัเจนในการพฒันาและสนบัสนนุบคุลากรให้มีศกัยภาพใน
การใช้ ICT และสร้างสรรค์นวตักรรมด้าน ICT โดยมีการเช่ือมโยงนโยบายและกิจกรรม
ระหวา่งหนว่ยงานตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลีย่นแปลงในการ ICT เข้า
มาใช้ให้ได้อย่างกว้างขวางภายในหน่วยงานและมีกิจกรรมการพฒันาบุคลากรอย่าง
ตอ่เนื่องและสม ่าเสมอ รวมถึงการประกาศเชิดชเูกียรติ ให้รางวลั หรือความดีความชอบ
แก่บคุลากรท่ีมีผลงานดีเดน่ด้านการใช้ ICT 
 2.1.3 หนว่ยงานต้องมีระบบและกลไกการสง่เสริมให้บคุลากรใน
มหาวิทยาลยัแสวงหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้าน ICT เพื่อน ามาปรับปรุงการ
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ปฏิบตัิงาน มีการแลกเปลีย่นความคิดเห็นและประสบการณ์ด้าน  ICT ทัง้ในแบบที่เป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการ 
 2.1.4 หน่วยงานต้องพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารมาใช้สนบัสนนุการจดัการศึกษาและการบริหารจดัการ ซึง่จะเอือ้ตอ่การสร้างธรร
มาภิบาลของหน่วยงาน และสร้างวฒันธรรมการปฏิบตัิงาน การให้ความร่วมมือและ
ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยัในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการน า ICT  
 2.1.5 ผู้ บริหารหน่วยงานต้องได้ รับการพัฒนาด้านการใช้
เทคโนโลยีสารเสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดความตระหนกัและเห็นความส าคญั
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารท่ีจะน ามาพฒันาการบริหารจดัการและ
การบริการ 
 2.2  ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอ่ไป 
 2.2.1 ควรศึกษาสัมฤทธิผลทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เก่ียวกบัปัจจยัที่สง่ผลตอ่สมัฤทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนากลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มบุคลากรภาครัฐ หรือกลุ่มแรงงาน
ภาคเอกชน  
 2.2.2  ควรศึกษารูปแบบของการส่งเสริมด้านการใช้ ICT ของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มศกัยภาพด้าน ICT ซึ่งจะสง่ผลต่อความสามารถ
ในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ 
 2.2.3 ควรศึกษาความคุ้มค่าและประสิทธิผลผลของหน่วยงาน 
จากการลงทนุด้าน ICT ที่สง่ผลตอ่การด าเนินงานของหนว่ยงานหรือนโยบายขององค์กร 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อนิทรรศการ
เพื่อผู้พิการทางสายตาในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพฯ โดยมีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเขต
บางกอกน้อย แหง่ที่ 2 (บ้านข้าวเม่า) เป็นพืน้ที่ศึกษา การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพ ประชากรในการวิจัยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่ม
ผู้ เก่ียวข้อง ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ 
ผู้ เช่ียวชาญด้านผู้พิการทางสายตา และผู้พิการทางสายตา เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคือ 
แบบสมัภาษณ์โดยใช้ค าถามแบบเปิดและแบบสงัเกต โดยการวิเคราะห์ข้อมลูแบบสาม
เส้า เพื่อให้ได้แนวทางการออกแบบและน าผลงานออกแบบให้กลุ่มประชากรประเมิน  
ผลงานอีกครัง้ 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) วตัถทุางศิลปะ (Object) ในการออกแบบสื่อนิทรรศการ
ส าหรับผู้ พิการทางสายตา ประกอบด้วย 1.1)  การออกแบบภาพสัญลักษณ์ 
(Pictogram) โดยการใช้ภาพที่ลอกเลียนมาจากธรรมชาติ ลดทอนรายละเอียด ใช้เส้น
และภาพด้านในการออกแบบ จะช่วยให้มีการรับรู้ได้ง่าย 1.2) สื่อปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive) ชนิดป้ายพลิก สามารถเติมเต็มประสบการณ์จากการอ่านเพียงได้ดี  

1 วิทยานิพนธ์ปริญญาศลิปมหาบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะการออกแบบ คณะมณัฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2 นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร (ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั) 
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ร.ต.อ. อาจารย์คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร (ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม) 
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สือ่เสยีง QR Code ท าให้เกิดความรู้สกึแปลกใหม่ และเข้าใจเนือ้หาได้ง่ายและสะดวก
ยิ่งขึน้ ผา่นการใช้งานร่วมกบัการอ่านปกติ 2) เนือ้หา (Content) ใช้เนือ้หาเร่ืองข้าวเม่า 
ซึ่งเป็นเร่ืองเด่นของพิพิธภัณฑ์ชุมชนนี ้ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ควรให้ผู้ พิการ  
ทางสายตาได้มีปฏิสมัพนัธ์กับสื่อนิทรรศการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้นพบด้วยตนเอง 
(Discovery Learning) ช่วยให้ได้รับการเรียนรู้มากกว่าการอ่านเพียงอย่างเดียว สรุป 
ในภาพรวม การออกแบบสื่อนิทรรศการที่ เหมาะสมต่อการใช้งานของผู้ พิการ  
ทางสายตา จะต้องมีการบูรณาการการออกแบบโดยเน้นไปที่การใช้ประสาทสมัผัส  
ที่เหลือ คือ การสมัผสั การฟัง และการดม มาใช้ร่วมกัน และที่ส าคญัที่สุดคือควรมี 
การให้ผู้พิการทางสายตาได้ลงมือเรียนรู้ด้วยตนเองจะท าให้เกิดความเข้าใจได้ดีที่สดุ 
 
ค ำส ำคัญ : สือ่นิทรรศการ / ผู้พิการทางสายตา / พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

 
Abstract 

The purpose of this research is to study the design course of 
exhibition media for visually impaired people in BMA Local Museum in which 
Trok Khao Mao Local Museum is the area of study. This research is qualitative 
research. Research population are 3 sampling groups; the key-informants 
group, the practitioner group and the related person group. Consisting of 
professionals of museum and exhibitions design, experts blindness and the 
visually impaired. Instrument used was interview with open-end question and 
participant observation. Data was analyzed by triangulation to find the design 
course of suitable media and take the works are designed to assess the 
population again. 

The findings revealed that 1) art objects in the design course of 
exhibition media for visually impaired people consisted of: 1.1) Pictogram in 
which imitating from nature, reducing details and applying line and picture in 
design will help increase perception. 1.2) Interactive flip chart will help 
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enhance experience from reading; audio media and QR Code also help 
increase learning experience of exhibition contents with normal reading. 2) 
Content is about Khao Mao (roasted flattened sticky rice) which is the feature 
of this local museum along with learning method of visually impaired people to 
interact with exhibition media to create discovery learning, this will help 
gaining more experience than just reading. In conclusion, the design course of 
exhibition media for visually impaired people needs to integrate the use of 
other senses in learning such as tactile sound and smell and most importantly, 
it should encourage the visually impaired people to self- practice for their best 
understanding.  
 
Keywords: Exhibition Media / Visually Impaired People / Local Museum 
 
บทน ำ 

สภาการพิพิธภณัฑ์ระหว่างชาติ หรือ ICOM (International Council of Museums) 
ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “พิพิธภณัฑ์” คือ หน่วยงานที่ไม่หวงัผลก าไร เป็นสถาบนัที่
ถาวรในการรวบรวม สงวนรักษา ศกึษาวิจยั สือ่สาร และจดัแสดงนิทรรศการ ให้บริการ
แก่สงัคมเพื่อการพัฒนา โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการค้นคว้าการศึกษา และความ
เพลดิเพลนิ  

จากนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่จะพฒันาให้กรุงเทพเป็นมหานครแห่ง
ศิลปวัฒนธรรม จึงได้ริเร่ิมโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร (Bangkok 
Local Museum) ขึน้ เพื่อเป็นแหลง่รวบรวม และเรียนรู้มรดกทางวฒันธรรมตลอดจน
ภมูิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถ่ิน โดยเน้นครอบคลมุองค์ความรู้หลกั 4 ประการ คือ 
ประวตัิศาสตร์ในท้องถ่ิน ศิลปวฒันธรรมในท้องถ่ิน ภมูิปัญญาและวิถีชุมชน ของดีและ
แหลง่ทอ่งเที่ยวในท้องถ่ิน ซึง่ท าให้เกิดความเช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้ทางสงัคม เกิด
เอกลักษณ์ของตนเอง และเกิดความยั่งยืนของชุมชน เผยแพร่แก่ประชาชนและ
นกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
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แบบยัง่ยืน (Sustainable Tourism) ในแต่ละพืน้ที่ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหา
นครแหง่คณุภาพ และมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม” (บญุช่วย โกษะ, 2554) 

การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินที่ดีควรมีการรวบรวมหลักฐานข้อมูลทาง
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมทัง้ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมมาสร้างเป็นองค์ความรู้
อยา่งมีระบบ ไมจ่ าเป็นต้องยดึติดกรอบ ติดรูปแบบ และถ่ายทอดในทิศทางที่เหมาะสม
ให้แก่คนทัง้ในชมุชน ผู้สนใจตลอดจนนกัท่องเที่ยวจากภายนอกได้รู้จกัและเรียนรู้ 

ผู้พิการทางสายตา จัดเป็นหนึ่งในกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่ขาดประสาทการรับรู้
ทางการมองเห็น ท าให้เกิดความรู้สกึแปลกแยกและขาดโอกาสในการรับประสบการณ์
จากการท่องเที่ยว ซึ่งการได้รับการโอกาสด้านการบริการต่างๆและสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมลู ถือเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานที่ทุกคนในสงัคมพึงได้รับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนัแต่
กลุ่มผู้ พิการทางสายตากลับถูกมองข้ามในสิทธิเหล่านัน้ ผู้ พิการกลุ่มนีม้ีจ านวน
ประชากรมากเป็นอนัดบัต้นๆของประเทศไทยโดยมีปริมาณมากถึง 187,727 คน คิด
เป็นร้อยละ 10 ของประชากรผู้พิการทัง้หมดและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจ านวนขึน้เร่ือย ๆ 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2558) จากข้อมูลดังกล่าว 
แสดงให้เห็นวา่ปริมาณผู้พิการทางสายตานัน้ มีจ านวนมากเกินกวา่ที่จะมองข้ามละเลย
และไมใ่สใ่จตอ่การด ารงชีวิต และการมีตวัตนอยูภ่ายใต้สงัคมเดียวกนักบัคนปกติ ซึง่ใน
ปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลได้ก าหนดแผนพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2555 – 2559 โดยยดึหลกัการวิเคราะห์สถานการณ์อยา่งรอบด้าน และบรูณาการ
การด าเนินงานด้านการพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ โดยเน้นผลลพัธ์เพื่อให้คนพิการมี
คณุภาพชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงสทิธิอยา่งเสมอภาคและเทา่เทียมกนั โดยในยทุธศาสตร์
ที่ 3 นัน้กล่าวถึงเร่ืองการเสริมพลงัคนพิการเพื่อเข้าถึงสิทธิเสรีภาพในการเดินทาง 
ทอ่งเที่ยว และนนัทนาการบนพืน้ฐานของความเทา่เทียมกบับคุคลทัว่ไปเพื่อให้คนพกิาร
ด ารงชีวิตอิสระร่วมกบัทกุคนในสงัคมอย่างมีความสขุ สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอ
ภาคและเทา่เทียมกนั 

จากการลงพืน้ท่ีศกึษาเบือ้งต้นพบวา่ พิพิธภณัฑ์ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบนั 
ยงัไม่มีการจดัการการให้บริการแก่กลุม่ผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ วตัถหุรือสิ่งที่จดั
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แสดงจะใสใ่นตู้กระจก หรือห้ามสมัผสัจบัต้อง ท าให้ผู้พิการทางสายตาไม่สามารถรับรู้
และเข้าถึงประสบการณ์ในชมพิพิธภัณฑ์ได้ ท าให้การท่องเที่ยวลักษณะนีไ้ม่ เกิด
ประโยชน์และท าให้ผู้พิการทางสายตาถกูปิดกัน้โอกาส การเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นเร่ือง
ยากส าหรับคนตาบอด เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับพืน้ที่จัดงานและมีผู้คนมากมาย ท าให้
ปรับตวัได้ยากซึ่งผู้พิการทางสายตาต่างมีความฝันที่จะได้สมัผสัถึงประสบการณ์การ
เที่ยวพิพิธภณัฑ์เหมือนกบัคนปกติเช่นกนั 

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน เขตบางกอกน้อย แห่งที่ 2 (บ้านข้าวเม่า) ตัง้อยู่ในชุมชน
ตรอกข้าวเม่า ถนนอิสรภาพ ซึ่งเป็นชุมชนโบราณที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยามาตัง้
รกรากในสมัยกรุงธนบุรี อนุชา เกือ้จรูญปราชญ์ชุมชนและผู้ ดูและพิพิธภัณฑ์บ้าน
ข้าวเมา่ เลา่วา่ ในอดีตแถบนีน้บัวา่เป็นยา่นผู้ดี มีเศรษฐกิจดี มีผลติภณัฑ์ชมุชนโดดเดน่
ที่สบืทอดมาจากอดีตและมีเหลอือยูเ่พียงแหง่เดียวในกรุงเทพมหานคร พิพิธภณัฑ์แหง่นี ้
ถืออีกสถานท่ีหนึง่ที่มีความส าคญัในเชิงประวตัิศาสตร์ที่หลากหลาย ที่ได้รวบรวมความ
เป็นเอกลกัษณ์มาจัดแสดงด้วยชุดนิทรรศการและบรรยากาศจ าลองอย่างครบถ้วน 
เพื่อให้นกัท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม เพื่อตอบสนองแนวความคิดของชุมชนตรอกข้าวเม่า
ที่วา่ “ชมุชนคือต าราเลม่ใหญ่ที่ผู้ เรียนเรียนได้ไมรู้่จบ” (สมัภาษณ์, 2558) 

ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา “การออกแบบสื่อนิทรรศการเพื่อผู้พิการทาง
สายตาในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นต้นแบบของเคร่ืองมือในการ
สือ่สาร บอกเลา่เร่ืองราวระหวา่งพิพิธภณัฑ์กบัผู้ เยี่ยมชม แก่หน่วยงานหรือผู้สนใจที่จะ
สร้างพืน้ท่ีแหลง่การเรียนรู้ที่เอือ้ตอ่กลุม่ผู้พิการทางสายตาในอนาคตตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการออกแบบสื่อนิทรรศการที่เหมาะสมต่อ
การรับรู้ตอ่ผู้พิการทางสายตาในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพฯ 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการวิเคราะห์เนือ้หา การสงัเกตแบบมี
สว่นร่วม และการสมัภาษณ์เชิงลกึ เพื่อให้ได้แนวความคิดในการออกแบบ หลงัจากได้
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ผลงานออกแบบแล้ว น าไปประเมินผลโดยการสมัภาษณ์อีกครัง้ และน าเสนอโดย
วิธีการแบบพรรณา  กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ รู้ จ านวน 3 ท่าน คือ 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ ด้านพิพิธภณัฑ์ และด้านผู้พิการทางสายตา 2) กลุ่มผู้
ปฏิบตัิ จ านวน 3 ท่าน คือ นกัออกแบบนิทรรศการ นกัวิชาการพิพิธภณัฑ์ และผู้ดูแล
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 3) กลุม่ผู้ เก่ียวข้อง จ านวน 10 ทา่น แบง่เป็น 3.1) ใช้เกณฑ์การเลือก
ผู้พิการทางสายตาที่มีต าแหนง่ทางวิชาการ ต าแหนง่บริหารและเป็นท่ียอมรับของสงัคม 
มีความเข้าใจเก่ียวกบัผู้พิการทางสายตาเป็นอย่างดี และตนเองเป็นผู้พิการทางสายตา 
จ านวน 7 ท่าน 3.2) คนตาดีที่เก่ียวข้องกับการการออกแบบนิทรรศการ และการ
ออกแบบสื่อเพื่อผู้พิการทางสายตา จ านวน 3 ท่าน โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการ
แบบบอลหิมะ (Snowball Sampling) โดยเลือกผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง
ทางการบริหารและเป็นที่ยอมรับในสงัคม มีความเช่ียวชาญเฉพาะเก่ียวข้องกับการ
ออกแบบนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ศาสตร์ และผู้ พิการทางสายตา และเลือกพืน้ที่
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน เขตบางกอกน้อย แหง่ที่ 2 (บ้านข้าวเมา่) เป็นพืน้ท่ีในการศึกษา โดย
มีวิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี ้

1. สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลก่อนการ
ออกแบบกบักลุม่ผู้ รู้ ผู้ปฏิบตัิ และผู้ เก่ียวข้อง โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth 
Interview) และใช้ค าถามแบบเปิด เพื่อให้ผู้ตอบได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแบบ
อิสระ และแบบสงัเกตแบบมีสว่นร่วมกบัพืน้ที่ศึกษาและกลุ่มผู้พิการทางสายตา และ
แบบสมัภาษณ์หลงัการออกแบบเพื่อประเมินผลงานการออกแบบสือ่นิทรรศการฯ 

2. รวบรวมข้อมลู 
2.1  ข้อมูลประเภทเอกสาร แบ่ง เนื อ้หาออกเ ป็น 4  ส่วน ไ ด้แก่ 

แนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกบัการออกแบบสือ่นิทรรศการ แนวความคิดและทฤษฎี
ที่เก่ียวกบัผู้พิการทางสายตา แนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ และข้อมลู
พืน้ฐานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบางกอกน้อย แหง่ที่ 2 (บ้านข้าวเมา่) 
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2.2 ข้อมูลภาคสนาม จากการลงพืน้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบางกอกน้อย 
แห่งที่ 2 (บ้านข้าวเม่า) ตัง้อยู่ในชุมชนตรอกข้าวเม่า ภายในบริเวณวดัสทุธาวาส ซอย
อิสรภาพ 47 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหลอ่ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 

2.3 ข้อมลูประเภทบคุคล โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth interview) 
โดยผู้ที่มีความรู้และเก่ียวข้องกับการออกแบบนิทรรศการ พิพิธภณัฑ์ศาสตร์ ผู้พิการ
ทางสายตาประเภทตาบอดภายหลงั โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ รู้ กลุม่ผู้ปฏิบตัิ 
และกลุ่มผู้ เก่ียวข้อง โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบอลหิมะ (Snowball Sampling) 
โดยเลอืกผู้ที่มีต าแหนง่ทางวิชาการ ต าแหน่งทางการบริหารและเป็นที่ยอมรับในสงัคม 
มีความเช่ียวชาญเฉพาะเก่ียวข้องกบัการออกแบบนิทรรศการ พิพิธภณัฑ์ศาสตร์ และ 
ผู้พิการทางสายตา 

3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ โดยน า
ข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมลูแบบสามเส้า (Triangulation) ระหว่างข้อมลูภาคเอกสาร 
การสงัเกต และการสมัภาษณ์จากกลุม่ตวัอยา่ง น าเสนอโดยการพรรณาวิเคราะห์ 

4. ออกแบบผลงานสือ่นิทรรศการเพื่อผู้พิการทางสายตาในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
กรุงเทพฯ 

5. น าตัวอย่างผลงานไปให้กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้และสัมภาษณ์เพื่อ
ประเมินผลงานเชิงพรรณา 

 
ผลกำรศึกษำ 

ผู้ วิจัยวิ เคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา เ ป็นแนวคิดในการออกแบบสื่อ
นิทรรศการเพื่อผู้พิการทางสายตา ก่อนน าไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ วตัถทุางศิลปะ (Object) และเนือ้หา (Content) มีรายละเอียด
ดงันี ้

1. วตัถทุางศิลปะ (Object)  
     การออกแบบสื่อนิทรรศการในพิพิธภณัฑ์นัน้ จะประกอบไปด้วยรูปแบบ

ภายนอก หรือองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งจะมีผลต่อการรับรู้ของผู้ ชมที่มาชมนิทรรศการ  
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ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูวตัถทุางศิลปะ (Object) ที่เอือ้ต่อการรับรู้ต่อผู้
พิการทางสายตา ดงันี ้

1.1 ภาพสญัลกัษณ์ (Pictogram)  
       ผู้ พิการทางสายตามีความสามารถรับรู้ภาษาภาพผ่านทางภาพ

สญัลกัษณ์ (Pictogram) ที่ใช้การลอกเลียนแบบภาพมาจากธรรมชาติหรือความเป็น
จริง ลดทอนรายละเอียดให้น้อยลง ใช้เส้นสร้างภาพเป็นลกัษณะเส้นขอบ (Outline) ไม่
ควรใช้การออกแบบจากนามธรรมหรือประดิษฐ์รูปแบบขึน้มาใหม ่เนื่องจากผู้พิการทาง
สายตา จะใช้การรับรู้ทางการสมัผสัผสานกบัการใช้ประสบการณ์ที่ตนเองมีมาเช่ือมโยง
กนัเพื่อใช้ท าความเข้าใจภาพสญัลกัษณ์นัน้ ๆ 

1.2 ตวัอกัษร 
       ตัวอักษรที่ผู้ พิการทางสายตาใช้ส าหรับการเรียนรู้ทัง้การอ่าน  

การเขียน คือ อกัษรเบรลล์ (Braille) มีหลกัส าคญัคือ ตวัอกัษรสร้างจากจุดนนูที่นนูขึน้
เพื่อให้คนตาบอดสามารถใช้ปลายนิว้สัมผัสได้ ซึ่งการใช้จุดจะแทนตัวอักษรด้วย
ต าแหนง่ของจดุที่แตกตา่งกนัออกไป การท าจดุนนูอกัษรเบรลล์ให้มีความนนูชดัเจน จะ
ท าให้สามารถอ่านข้อความได้ง่าย และการใช้อักษรเบรลล์กับสื่อนัน้ควรวางอักษร
เบรลล์ร่วมกบัภาพสญัลกัษณ์เพื่อให้สามารถสือ่ความหมายได้เข้าใจชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

1.3 สือ่ปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Media)  
       การออกแบบสื่อปฏิสมัพนัธ์ที่เหมาะสมกบัผู้พิการทางสายตา ควรมี

ลกัษณะการใช้งานร่วมกนัระหวา่งการรับรู้ในผสัสะที่หลากหลาย เช่น การสมัผสักบัการ
ฟัง การอา่นกบัการฟัง การดมกบัการฟัง สื่อที่ใช้ควรเป็นสื่อที่ผู้พิการทางสายตาเรียนรู้
ได้ง่าย เข้าถึงง่าย มีความคงทน สามารถท าความสะอาดได้ง่าย ไม่ก่อให้เกิดอนัตราย 
ไมจ่ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขัน้สงู (Low Technology) เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถ
เข้าถึงสื่อปฏิสมัพนัธ์นัน้ ๆ ได้ง่ายขึน้ ผู้วิจยัได้สรุปแบ่งสื่อปฏิสมัพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
ดงันี ้
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1.3.1 QR code 
          รูปแบบของ QR Code ควรน าไปออกแบบร่วมกับภาพ

สญัลกัษณ์ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้สญัลกัษณ์พร้อมกบัมีสื่อให้ข้อมูลด้าน
เสยีง จะเป็นอีกทางเลอืกหนึง่ที่ผู้พิการทางสายตาใช้ในการเรียนรู้ ซึง่ผู้พิการทางสายตา
ชอบการเรียนรู้ที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามแต่ละคน บางคนชอบการได้อ่านด้วย
ตนเอง บางคนชอบการฟังอย่างเดียวมากกว่า ในเร่ืองของสีแม้ว่าจะไม่มีผลต่อการใช้
งานของผู้พิการทางสายตา แต่ก็ควรค านึงถึงความสวยงามส าหรับคนตาดีที่มาใช้งาน
ร่วมกนัได้ด้วย ควรใช้คา่สทีี่ตดักนัระหวา่ง QR Code และพืน้หลงั เพื่อให้สามารถสแกน
ได้โดยง่าย และต้องมีสญัลกัษณ์หรือการแจ้งให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าจะต้องสแกน QR Code 
ในพืน้ท่ีนัน้ๆ ควรน าเทคโนโลยีโทรศพัท์ Smart Phone มาใช้ร่วมกนั ตามกระแสสงัคมที่
เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากขึน้ ซึง่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ใช้ชีวิตประจ าวนัของผู้พิการทางสายตา 

1.3.2 ปา้ยพลกิ 
          แผ่นป้ายมีลกัษณะเป็นแผ่นพลิกหมนุกลบัหน้าได้ มี 2 หน้า 

คือด้านหน้าและด้านหลงั สว่นด้านหน้าเป็นสื่อที่ให้ผู้พิการทางสายตาได้สมัผสัให้เกิด
การรับรู้ว่าเนือ้หาที่รับชมนัน้คืออะไรและเกิดจินตนาการพยายามเรียนรู้ว่าสิ่งที่ก าลงั
รับชมอยู่คืออะไร มีลกัษณะเป็นอย่างไร เมื่อหมนุพลิกป้ายกลบัหน้าจะพบกบัวตัถจุัด
แสดงด้านหลงั เช่น ต้นข้าว เมลด็ข้าวเปลอืก เมลด็ข้าวเมา่ ครกกระเดื่องจ าลอง เป็นต้น 
ซึง่สือ่เหลา่นีจ้ะช่วยในการเพิ่มประสบการณ์ตรงในการรับชมพิพิธภณัฑ์แก่ผู้พิการทาง
สายตาหลงัจากที่ได้รับสือ่ทางด้านการอา่นอื่น ๆ ไปแล้ว เช่น ภาพสญัลกัษณ์ (รับรู้โดย
การสมัผสั), สือ่เสยีงบรรยายประกอบภาพสญัลกัษณ์ (รับรู้โดยการสมัผสัและฟัง) 

1.3.3 กลิน่ 
          กลิน่วตัถดุิบที่ใช้ในนิทรรศการ ช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการ

รับชมให้มีความแปลกใหม่มากยิ่งขึน้ กลิ่นที่ใช้ยังเป็นกลิ่นที่ผู้ พิการทางสายตามี
ความคุ้นเคยดีอยูแ่ล้ว จึงไมเ่ป็นเร่ืองยากที่จะเช่ือมโยงประสบการณ์เก่าที่มีมาเช่ือมโยง
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กบัองค์ความรู้ในนิทรรศการ และเมื่อได้กลิ่นเรียนรู้กลิ่นผ่านสื่อในเนือ้หา ณ ช่วงเวลา
นัน้ท าให้เกิดความรู้สกึสนใจและเกิดความตื่นตวัในการเรียนรู้เนือ้หาตอ่ไปด้วย 

2. เนือ้หาในการออกแบบสือ่นิทรรศการ (Content) 
2.1 เนือ้หาที่จดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ 
การวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยได้เลือกพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบางกอกน้อยแห่งที่ 2 

(บ้านข้าวเมา่) ซึง่มีเนือ้หาที่จดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านข้าวเมา่แบง่ออกเป็น 
4 หมวด คือ หมวดประวตัิศาสตร์ หมวดศิลปวฒันธรรม หมวดวิถีชุมชน และหมวดภมูิ
ปัญญา ผู้ วิจัยได้เลือกหมวดภูมิปัญญามาใช้เป็นเนือ้หาหลักในการออกแบบสื่อฯ 
เนื่องจากเนือ้หาในหมวดนีเ้ป็นจดุเดน่ของพิพิธภณัฑ์ เก่ียวกบัภมูิปัญญาการท าข้าวเมา่
ของชมุชนบ้านข้าวเมา่ ปัจจบุนัมีเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในกรุงเทพมหานคร เนือ้หาใน
หมวดนีจ้ึงมีความเหมาะสมครอบคลุมต่อการน าไปพัฒนาเป็นงานออกแบบสื่อ
นิทรรศการเพื่อผู้พิการทางสายตาตอ่ไป จากการลงพืน้ที่ศึกษาเนือ้หาหมวดภมูิปัญญา 
และหวัข้อเร่ืองการท าข้าวเมา่นัน้ ผู้วิจยัพบวา่เนือ้หา (Content) เร่ืองการท าข้าวเม่านัน้
ชมุชนได้รวบรวมและจดัท าสื่อไว้เฉพาะเนือ้หาที่เก่ียวกบัการท าขนมและการสาธิตการ
ท าขนมเทา่นัน้ ผู้วิจยัได้จดัการเนือ้หาใหม่เร่ิมตัง้แต่การท าข้าวเม่ามาจนถึงการแปรรูป
ข้าวเม่ามาเป็นขนม โดยมีอยู่ทัง้หมด 8 เร่ือง คือ กระบวนการแยกข้าวเม่า การเตรียม
ข้าวเม่า การคัว่ข้าวเม่า การต าข้าวเม่า ข้าวเม่าหมี่ ส่วนผสม คุณค่าทางโภชนาการ 
และวิธีท าขนมข้าวเมา่หมี่ 

2.2 การจดัการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ในการออกแบบสื่อนิทรรศการที่ดีนัน้ล าดบัแรกควรให้

ความส าคญัไปที่การตีความเนือ้หาและเร่ืองราวจะแสดงเป็นอนัดบัแรก จากนัน้จึงคิด
วิธีการสื่อสารไปยังผู้ ชมหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยยึดหลกัการเรียนรู้ใน 2 รูปแบบ คือ 
Passive Learning และ Active Learning โดยการให้ผู้ชมได้มีปฏิสมัพนัธ์กับสื่อ
นิทรรศการโดยการได้สมัผสั หรือการท ากิจกรรมอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้จากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery Learning) ซึ่งจะช่วยให้
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เกิดการเรียนรู้ได้ดีและได้รับประสบการณ์จากการท่องเที่ยวพิพิธภณัฑ์มากกว่าการให้
อา่นเพียงอยา่งเดียวเหมือนนิทรรศการทัว่ไปในปัจจบุนั  
 
ผลกำรประเมินจำกกำรน ำไปทดลองใช้ 

ผู้วิจยัได้ออกแบบภาพสญัลกัษณ์ (Pictogram) ตามแนวคิดข้างต้น จากนัน้
ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้และสมัภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลประเมินผลงานออกแบบ 
โดยออกแบบภาพสัญลักษณ์ 3 ประเภท คือ ภาพด้าน (Elevation) ภาพ 3 มิติ 
(Oblique) และภาพด้านบน (Plan) ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ พิการทางสายตามี
ความสามารถรับรู้ภาษาภาพที่เป็นภาพด้านมีรูปทรง (Figure) ที่เป็นภาพด้าน 2 มิติ 
ลอกเลียนแบบภาพมาจากธรรมชาติ ใช้เส้นขอบ (Outline) ช่วยให้รับรู้ภาพได้ชัดเจน 
พืน้ทึบช่วยสื่อสารจุดส าคัญหรือมีนัยยะพิเศษ เช่น น า้หนัก (Weight) และความ
หนาแนน่ (Mass) เป็นต้น 

 
ภำพ 1 ผลงานออกแบบภาพสญัลกัษณ์ 
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ในด้านตัวอักษร พบว่า การใช้ระบบอักษรเบรลล์ภาษาไทยควบคู่กับภาพ
สญัลกัษณ์ข้างต้นสามารถสือ่ความหมายได้เข้าใจชดัเจน ถือเป็นสิ่งจ าเป็นมากที่ต้องมี 
ขนาดของอักษรเบรลล์ที่ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านขัน้ต ่าที่สุด คือ จุดขนาด 1 
มิลลเิมตร มีระยะหา่งระหวา่งจดุ 1 มิลลเิมตร และระดบัความนนูของจดุ 0.3 มิลลิเมตร 
หากน้อยกวา่นีจ้ะอา่นล าบากและไมส่ะดวก 

 

 
ภำพ 2 ผลงานออกภาพสญัลกัษณ์ควบคูก่บัการใช้อกัษรเบรลล์ 

 
ในด้านสือ่ปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Media) พบวา่ การใช้สื่อปฏิสมัพนัธ์ท าให้

เกิดการใช้งานร่วมกนัระหว่างผสัสะการรับรู้ที่หลากหลาย ด้านการสมัผสั การฟัง การ
ดมกลิน่ ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้ดี เข้าใจง่าย การใช้ QR Code พบวา่ 
การออกแบบ QR Code ผสมกับภาพสญัลกัษณ์นูน ท าให้เกิดความรู้สึกแปลกใหม ่
ความสูงระหว่างภาพสัญลักษณ์ที่นูนกับ QR Code ที่แบน ท าให้แยกแยะความ
แตกตา่งได้ง่าย การมีสญัลกัษณ์ให้วางมือเป็นเคร่ืองหมายแสดงให้ผู้พิการทางสายตา
ได้รู้วา่จะต้องน า Smart Phone มาถือเพื่อสแกน ณ จดุใด ซึง่สญัลกัษณ์วางมือจะต้องมี
ระยะห่างจาก QR Code และอยู่ในคนละต าแหน่งกัน เพื่อไม่ให้มือข้างที่สัมผัส
สญัลกัษณ์ไปบงัรบกวนการท างานในการสแกนโค้ด การสมัผสัภาพพร้อมการฟังเสียง
ท าให้เกิดความรู้สกึแปลกใหม ่และเข้าใจเนือ้หาได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึน้ การที่สามารถ
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บนัทกึเสียงมาฟังซ า้ได้อีกครัง้ท าให้ผู้พิการทางสายตาสามารถน าเนือ้หาที่สนใจมาฟัง
ทบทวนได้ มีประโยชน์ตอ่การศกึษาและมีประโยชน์มากตอ่ผู้ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ที่
ช้ากว่าปกติได้เป็นอย่างดี และการน าเทคโนโลยี Smart Phone มาใช้เพื่อสแกนข้อมลู
เพื่อฟังเสียงบรรยายเป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารที่สอดรับกับสงัคมและเยาวชนผู้
พิการทางสายตายคุใหม่ได้ดีมาก ในสว่นของป้ายพลิก (Flip Board) พบว่า ป้ายพลิก
หมุนกลบัหน้าได้ ท าให้ผู้พิการทางสายตาเกิดความสนใจ เกิดจินตนาการเรียนรู้ เช่น 
วตัถจุ าลองครกกระเดื่อง เป็นสิง่ที่ยากหากจะให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้การใช้งาน
แตก่ารได้อา่นข้อมลูเก่ียวกบัการต าก่อน แล้วได้มาสมัผสักบัครกกระเดื่องจ าลองท าให้
เข้าใจถึงกระบวนการท างานและการใช้งานของครกได้ดียิ่งขึน้ เรียกว่าเป็นการเติมเต็ม
ประสบการณ์แทนที่จะได้รับสือ่จากการอา่นเพียงอยา่งเดียว ในด้านการใช้กลิ่น (Smell) 
พบวา่ การใช้กลิ่นจะช่วยท าให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเช่ือมโยงความรู้ที่ได้จากสื่อ
ควบคูก่บัประสบการณ์เดิมของตนเองได้ดีขึน้ เกิดความเข้าใจในเนือ้หามากขึน้ท าให้สือ่
มีความนา่สนใจ เกิดความอยากรู้อยากเห็นตอ่เนือ้หาที่จะได้เรียนรู้ตอ่ไป 

 

 
ภำพ 3 ผลงานออกแบบ QR Code ผสมภาพสญัลกัษณ์ 
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ภำพ 4  ผลงานออกแบบสือ่ปฏิสมัพนัธ์ปา้ยพลกิ 
 

เนือ้หาในการออกแบบสื่อนิทรรศการ พบว่า การน าเนือ้หาที่เป็นจุดเด่นของ
พิพิธภณัฑ์แห่งนี ้คือ เนือ้หาหมวดภมูิปัญญาในเร่ืองการท าข้าวเม่า มาใช้ออกแบบสื่อ
ถือเป็นจุดเรียนรู้ที่ส าคัญและช่วยแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างจาก
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอื่น ๆ สามารถถ่ายทอดเนือ้หาความรู้ให้แก่ผู้พิการทางสายตาและผู้
ในใจได้โดยง่าย อีกทัง้ยงัเป็นการรักษาภมูิปัญญาของท้องถ่ินให้ปรับตวัเข้ากับสงัคม
การทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษณ์ได้อีกทางหนึง่ด้วย 

การจดัการเรียนรู้ พบวา่ การใช้หลกัการจดัการการเรียนรู้ในรูปแบบ Passive 
Learning และ Active Learning ท าให้ผู้พิการทางสายตาได้มีปฏิสมัพนัธ์กับสื่อ
นิทรรศการ ช่วยกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น มีความสนใจในเนือ้หา เกิดการ
เรียนรู้จากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery Learning) ท าให้เกิดการเรียนรู้
ได้ดี และได้รับประสบการณ์มากกวา่การอา่นเพียงอยา่งเดียวจากสือ่นิทรรศการทัว่ไป 
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สรุปและอภปิรำยผล 
ในภาพรวมจากการที่ผู้ วิจัยได้สมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับผลงานการ

ออกแบบสือ่นิทรรศการในพิพิธภณัฑ์ พบว่า กลุม่ผู้ รู้ กลุม่ผู้ปฏิบตัิ และกลุม่ผู้ เก่ียวข้อง  
ซึง่เป็นผู้ที่มีความรู้และมีความเก่ียวข้องกบัการออกแบบนิทรรศการ พิพิธภณัฑ์ศาสตร์ 
และผู้พิการทางสายตา ได้ให้ความสนใจตอ่ผลงานออกแบบ  อีกทัง้ยงัมีความเป็นไปได้
ตอ่การน าไปใช้จริง ซึง่ผู้วิจยัได้แบง่สาระส าคญัออกเป็นด้านต้าง ๆ ดงันี ้

1. ภาพสัญลักษณ์ (Pictogram) ใช้การออกแบบที่ลอกเลียนแบบมาจาก
ธรรมชาติหรือความเป็นจริงเพื่อให้ผู้ พิการทางสายตาสามารถใช้การรับรู้จาก
ประสบการณ์ที่ตนเองมีอยูม่าเช่ือมโยงกนั รูปทรง (Figure) มีลกัษณะเป็นภาพด้านหน้า 
2 มิติ ลดทอนรายละเอียดให้น้อยลง ควรใช้เส้นขอบ (Outline) ในการสร้างภาพ ส าหรับ
การใช้พืน้ทบึนัน้จะใช้เฉพาะเมื่อต้องการเน้นสื่อสารให้ถึงว่าจุดนัน้มีความส าคญัหรือมี
นยัยะพิเศษที่ต้องการสือ่สาร 

2. ตวัอกัษร ตวัอกัษรที่เป็นที่ผู้พิการทางสายตาใช้ส าหรับการเรียนรู้ทัง้การ
อ่าน การเขียน คือ อกัษรเบรลล์ (Braille) โดยใช้ระบบอกัษรเบรลล์ภาษาไทย ขนาดที่
เลก็ที่สดุของจดุ 1 จดุ ที่ผู้พิการทางสายตาจะอา่นได้ คือ ขนาด 1 มิลลเิมตร มีระยะห่าง
ระหว่างจุด 1 มิลลิเมตร และระดบัความนูนของจุด 0.3 มิลลิเมตร และการใช้อกัษร
เบรลล์ควบคูก่บัภาพสญัลกัษณ์เพื่อให้สามารถสือ่ความหมายได้เข้าใจชดัเจน 

3. สื่อปฏิสมัพนัธ์ (Interactive Media) สื่อปฏิสมัพนัธ์ที่เหมาะสมกบัผู้พิการ
ทางสายตานัน้ ควรค านงึถึงการรับรู้ในผสัสะต่างๆ ของผู้พิการ คือ ด้านการสมัผสั การ
ฟัง การดมกลิ่น การรับรส โดยมีลกัษณะการใช้งานร่วมกนัระหว่างการรับรู้ในผสัสะที่
หลากหลาย จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์ในการชมนิทรรศการ สื่อที่ใช้ควรเป็นสื่อที่ผู้
พิการทางสายตาเรียนรู้ได้ง่าย เข้าถึงง่าย ใช้เทคโนโลยีขัน้ท่ีไมแ่พง (Low Technology)  

3.1 QR Code ใช้การออกแบบ QR Code ผสมกับภาพสญัลกัษณ์ 
ออกแบบให้มีความสงูระหว่างภาพสญัลกัษณ์นนูกบั QR Code ที่แบน ท าให้แยกแยะ
ความแตกต่างได้ง่าย การมีสญัลกัษณ์ให้เป็นเคร่ืองหมายให้ผู้พิการทางสายตารู้ว่า
จะต้องสแกนโค้ด ณ จดุใด ท าให้ใช้งานได้ง่าย เกิดความรู้สกึแปลกใหม ่การใช้โทรศพัท์ 
Smart Phone สแกนข้อมลูเพื่อฟังเสยีงบรรยาย และสามารถบนัทึกเสียงมาฟังซ า้ได้อีก
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ครัง้มีประโยชน์ตอ่ผู้ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ที่ช้ากวา่ปกติได้เป็นอย่างดี การให้ผู้พิการ
ทางสายตาได้เรียนรู้จากภาพสญัลกัษณ์พร้อมกบัสือ่ให้ข้อมลูด้านเสยีงเป็นอีกทางเลอืก
หนึ่งที่ผู้พิการทางสายตาใช้ในการเรียนรู้ ท าให้เกิดความรู้สึกแปลกใหม่  และเข้าใจ
เนือ้หาได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึน้ 

3.2 ปา้ยพลกิ (Flip Board) มีลกัษณะเป็นแผ่นพลิกหมนุกลบัหน้าได้ มี 2 
หน้า สามารถช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเกิดความสนใจและสงสยัตอ่สือ่ที่จะได้รับชม วา่
เนือ้หาที่ตนเองจะเจอนัน้คืออะไรและเกิดจินตนาการเรียนรู้ เช่น วัตถุจ าลองครก
กระเดื่อง เป็นสิ่งที่ยากหากจะให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้การใช้งานแต่การได้อ่าน
ข้อมูลเก่ียวกับการต าก่อน แล้วได้มาสัมผัสกับครกกระเดื่องจ าลองท าให้เข้าใจถึง
กระบวนการท างานและการใช้งานของครกได้ดีมากขึน้ เรียกว่าเป็นการเติมเต็ม
ประสบการณ์แทนที่จะได้รับสือ่จากการอา่นเพียงอยา่งเดียว 

3.3 กลิ่น (Smell) ต้องเป็นกลิ่นที่ไม่น่ารังเกียจ ใช้กลิ่นจากธรรมชาติจะ
ดีกวา่กลิน่สงัเคราะห์จากเคมี ซึง่กลิน่จะช่วยท าให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเช่ือมโยง
ความรู้ที่ได้จากสื่อควบคู่กบัประสบการณ์เดิมของตนเองได้ดีขึน้ นอกจากนัน้กลิ่นยงั
ช่วยดงึดดูความสนใจและท าให้เกิดการตื่นตวัในการเรียนรู้เนือ้หาจากนิทรรศการตอ่ไป 

4. เนือ้หาในการออกแบบสื่อนิทรรศการ เนือ้หาที่เป็นจุดเด่นของพิพิธภณัฑ์
แห่งนี ้คือ เนือ้หาในหมวดภูมิปัญญาในเร่ืองการท าข้าวเม่า ถือเป็นจุดเรียนรู้ที่ส าคญั
ของพิพิธภัณฑ์บ้านข้าวเม่าด้วยที่เป็นข้อแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอื่น ๆ ใน
กรุงเทพมหานคร อีกทัง้ยงัเป็นภูมิปัญญาในเร่ืองของการท าข้าวเม่ายงัถือเป็นจุดเด่น
ของท้องถ่ินชุมชนตรอกข้าวเม่าด้วย ซึ่งเนือ้หาในหมวดภูมิปัญญาในเร่ืองการท า
ข้าวเม่านีม้ีอยู่ทัง้หมด 8 เร่ือง คือ กระบวนการแยกข้าวเม่า การเตรียมข้าวเม่า การคัว่
ข้าวเม่า การต าข้าวเม่า ข้าวเม่าหมี่ ส่วนผสม คุณค่าทางโภชนาการ และวิธีท าขนม
ข้าวเมา่หมี ่

การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ในการออกแบบสื่อนิทรรศการ ควรให้
ความส าคญัไปท่ีการตีความเนือ้หาและเร่ืองราวของพิพิธภณัฑ์ที่จะแสดงก่อน จากนัน้
จึงคิดวิธีการสื่อสารไปยงัผู้ชมหรือกลุม่เป้าหมาย โดยยึดหลกัการเรียนรู้ใน 2 รูปแบบ 
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คือ Passive Learning และ Active Learning โดยการให้ผู้ชมได้มีปฏิสมัพนัธ์กบัสื่อ
นิทรรศการร่วมด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากกระบวนการค้นพบด้วย
ตนเอง (Discovery Learning) ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีและได้รับประสบการณ์
จากการท่องเที่ยวพิพิธภณัฑ์มากกว่าการให้อ่านเพียงอย่างเดียวเหมือนนิทรรศการ
ทัว่ไป 

สรุปในภาพรวม การออกแบบสื่อนิทรรศการที่เหมาะสมต่อการใช้งานของผู้
พิการทางสายตาจะต้องมีการบรูณาการการออกแบบโดยเน้นการใช้ประสาทสมัผสัที่
เหลอือยูม่าใช้ร่วมกนัในการเรียนรู้ และที่ส าคญัที่สดุคือควรมีการให้ผู้พิการทางสายตา
ได้ลงมือเรียนรู้ด้วยตนเองจะท าให้เกิดความเข้าใจได้ดีที่สดุ 

จากการวิจยัเร่ือง การออกแบบสือ่นิทรรศการเพื่อผู้พิการทางสายตาใน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพฯ ได้ค้นพบประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลให้สอดคล้อง
กบัความหมายของการวจิยัในครัง้นี ้ ดงันี ้

การออกแบบภาพสัญลักษณ์ (Pictogram) พบว่า การออกแบบภาพ
สญัลกัษณ์ที่มีความเหมาะสมต่อการรับรู้ของผู้พิการทางสายตา คือ การใช้ภาพด้าน 
การออกแบบโดยลอกเลียนมาจากธรรมชาติ การใช้เส้นกรอบ (Outline) และการ
ลดทอนรายละเอียด จะช่วยเพิ่มจินตนาการและการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเพิ่มความ
น่าสนใจในการเล่าเร่ืองราวผ่านทางภาพสญัลกัษณ์ท าให้เกิดตวัเลือกใหม่ ๆ ในการ
รับชมนิทรรศการด้วย สอดคล้องกบั ณมณ โชตอนนัต์กูล (2555 : 112-114) ที่กลา่วว่า 
การน าทฤษฎีสญัศาสตร์มาใช้ในการออกแบบสามารถเพิ่มการรับรู้สารส าหรับผู้พิการ
ทางสายตา (ตาบอดเรือนราง) ได้มากขึน้ โดยการใช้สญัลกัษณ์มาช่วยในการสื่อสารให้
เข้าใจแทนการใช้ตวัหนงัสือที่ไม่สามารถอ่านหรือมองเห็นได้ และการใช้รูปสญัลกัษณ์
ผสมกับอักษรเบรลล์เป็นรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ดีที่สุด และยังสอดคล้องกับ 
Sartorio (2010 : Online : 1) ที่กลา่ววา่ ผู้พิการทางสายตามีความสามารถชดเชยจาก
การขาดสัมผัสด้านการมองเห็น ด้วยความรู้สึกจากการสัมผัสและส ารวจด้วยมือ 
รูปแบบภาพประกอบสมัผสัให้คนตาบอดจะต้องเป็นภาพที่ไม่ซับซ้อน มีการลดทอน
รายละเอียดเพื่อให้การสื่อความหมายไม่เกิดความสบัสนระหว่างการอ่านหรือระหว่าง
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การรับข้อมูล และภาพควรจะอยู่ในแนวระนาบเพื่อให้ง่ายต่อการสัมผัส การใช้
สญัลกัษณ์ควบคู่ไปกบัการใช้วตัถจุริง เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดประสบการณ์
การสมัผสัที่เช่ือมโยงเกิดความตอ่เนื่องในการเรียนรู้ได้ดีขึน้  

การใช้ตวัอกัษร พบวา่ ตวัอกัษรท่ีเป็นท่ีผู้พิการทางสายตาใช้ส าหรับการเรียนรู้
ทัง้การอ่าน การเขียน คือ อกัษรเบรลล์ (Braille) โดยใช้ระบบอกัษรเบรลล์ภาษาไทย 
ขนาดที่เล็กที่สดุของจุด 1 จุด ที่ผู้พิการทางสายตาจะอ่านได้ คือ ขนาด 1 มิลลิเมตร มี
ระยะหา่งระหวา่งจดุ 1 มิลลเิมตร และระดบัความนนูของจุด 0.3 มิลลิเมตร และการใช้
อกัษรเบรลล์ควบคู่กับภาพสญัลกัษณ์เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้เข้าใจชัดเจน 
สอดคล้องกบั Rosenblum, and Herzberg (2015 : Online : 1) ที่กลา่วว่า การใช้สื่อ
อกัษรเบรลล์และภาพกราฟิกสมัผสัในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้พิการ
ทางสายตาสามารถรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องในข้อมูลเฉพาะของสื่อกราฟิกสัมผัส ท าให้
เยาวชนที่พิการทางสายตาสามารถรู้ความชัดเจนของข้อมูล เข้าถึงเนือ้หาวิชา
คณิตศาสตร์และวิทศาสตร์ได้ ไม่ต่างจากคนสายตาปกติ ซึ่งจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบ
กราฟิก คือ มีภาพกราฟิกแบบนูนที่แสดงรูปทรงด้วยเส้นที่ชัดเจน ควบคู่กับการใช้
ตวัอักษรเบรลล์ประกอบกับภาพเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ชัดเจน ตรงประเด็นและลด
ความสบัสนแก่ผู้ใช้ 

การใช้สื่อปฏิสมัพนัธ์ (Interactive) ชนิด QR Code พบว่า การออกแบบ QR 
Code ผสมกับภาพสญัลกัษณ์นูน และมีความสงูระหว่างภาพสญัลกัษณ์นูนกับ QR 
Code ที่แบน ท าให้แยกแยะความแตกตา่งได้ง่าย ท าให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้จาก
ภาพสัญลักษณ์พร้อมกับสื่อให้ข้อมูลด้านเสียงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ พิการทาง
สายตาใช้ในการเรียนรู้ ท าให้เกิดความรู้สึกแปลกใหม่ และเข้าใจเนือ้หาได้ง่ายและ
สะดวกยิ่งขึน้ การมีสญัลกัษณ์ให้วางมือให้ผู้พิการทางสายตาได้รู้ว่าจะต้องน า Smart 
Phone มาสแกน ณ จุดนัน้ๆ ซึ่งสญัลกัษณ์วางมือจะต้องมีระยะห่างจาก QR code 
และอยู่ในคนละต าแหน่งกัน เพื่อไม่ให้มือข้างที่สัมผัสสัญลกัษณ์ไปบังรบกวนการ
ท างานในการสแกนโค้ด สอดคล้องกบั Baker, Milne, Scofield, Bennett, and Ladner 
(2014: 75-82) ที่ได้วิจยัเร่ือง การใช้ QR Code เพื่อเข้าถึงข้อมลูตวัอกัษรในภาพกราฟิก
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สมัผสั ท่ีพบวา่ การแก้ปัญหาในการเข้าถึงข้อความในบทเรียนที่เข้าใจยาก กบันกัเรียน
ที่มีความพิการทางสายตา คือการใช้นนูอกัษรเบรลล์ และการพฒันาทางเลือกเพิ่มเติม
โดยใช้ QR code กราฟิกสมัผสัด้วยเสียง หรือ Tactile Graphics With A Voice (TGV) 
สามารถช่วยให้นกัเรียนที่พิการทางสายตาเข้าถึงข้อมูลได้ดีขึน้ ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่า TGV เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อความในกราฟิกสมัผสัโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งส าหรับผู้ใช้ตาบอดผู้ที่ไมช่ านาญในอกัษรเบรลล์ 

การใช้สื่อปฏิสมัพนัธ์ (Interactive) ชนิดป้ายพลิก พบว่า การท าสื่อป้ายพลิก
และให้ผู้ชมที่เป็นผู้พิการทางสายตาพบกับวตัถุจ าลอง มีส่วนช่วยเช่ือมโยงและสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการอา่นนิทรรศการปกติให้มีมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเพิ่มความ
น่าสนใจและท าให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้ชมมีความสนใจในการชมนิทรรศการมากยิ่งขึน้ 
สอดคล้องกบั ธีรอาภา บญุจนัทร์ (2555 : 107-114) ที่กลา่วว่า เนื่องจากความพิการ
ทางสายตาท าให้ผู้พิการทางสายตาขาดโอกาสทางการรับรู้จากแหลง่เรียนรู้ต่างๆ การ
สร้างวตัถจุ าลองทางพิพิธภณัฑ์ที่สามารถถ่ายทอดความรู้สูผู่้พิการทางสายตาได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถท าให้เด็กพิการทางสายตาได้รับการ
เรียนรู้จากการสมัผสัด้วยตนเอง วตัถจุ าลองที่ดีตอ่การสมัผสัรับรู้ของผู้พิการทางสายตา
ควรมีรูปทรงหรือลกัษณะเฉพาะของวตัถ ุอกัษรเบรลล์และหรือมีเสียงบอกเลา่เร่ืองราว
ประกอบการสมัผสัรับรู้ สามารถช่วยให้เด็กพิการทางสายตาสามารถคาดเดาต่อสิ่งที่
สมัผสั ซึง่เป็นการเพิ่มศกัยภาพการรับรู้ได้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

การท าวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเพื่อออกแบบสื่อนิทรรศการในพิพิธภณัฑ์ที่
เหมาะสมตอ่ผู้พิการทางสายตา ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะจากการวิจยั ดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครัง้ต่อไป 
1.1 ควรมีการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลปฐมภูมิเก่ียวกับ

พฤติกรรมการเปิดรับสือ่ของผู้พิการทางสายตาให้มากยิ่งขึน้ ซึง่จะท าให้ผลการวิจยัที่ได้
มีความนา่เช่ือถือมากยิ่งขึน้ 
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1.2 ควรมีการวิจยัสื่อนิทรรศการกบักลุม่ผู้พิการทางร่างกายในด้านอื่น ๆ 
เพิ่มเติม เพื่อให้การออกแบบสือ่นิทรรศการในพิพิธภณัฑ์มีความครอบคลมุกลุม่ผู้พิการ
ทกุประเภท 

1.3 ควรมีการศึกษากับพิพิธภณัฑ์เฉพาะด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เกิด
รูปแบบสื่อที่หลากหลายมากยิ่งขึน้ เพื่อจะได้เป็นกรณีศึกษาในการใช้ประโยชน์ในการ
พฒันาสือ่ในพิพิธภณัฑ์ตอ่ไป 

 
2. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

2.1 หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์ ควรมีการน าองค์ความรู้และ
ทดลองท าในพิพิธภณัฑ์ประเภทอื่น ๆ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้มี
โอกาสในการเข้าถึงแหลง่เรียนรู้มากยิ่งขึน้ 

2.3 กรมศิลปากร ควรมีการสนับสนุนและน าองค์ความรู้ไปใช้ในการ
พฒันาสือ่เพื่อผู้พิการทางสายตาในพิพิธภณัฑ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้พิการสามารถ
ภมูิใจในการใช้ชีวิตร่วมกบัสงัคมได้อยา่งภาคภมูิใจและไมรู้่สกึแปลกแยก 
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กำรสื่อสำรควำมหลำกหลำยของพรรณพืชในแหล่งเรียนรู้ธรรมชำติ 
กำรสื่อสำรควำมหลำกหลำยของพรรณพืชในแหล่งเรียนรู้ธรรมชำติ 

สวนป่ำชุมชน  ต ำบลล ำทบั อ ำเภอล ำทับ จังหวดักระบี่1 
The Communication Model used to teach the Students about the Plant Diversity in 

the Community Forest Learning Center at Lam Tab District, Krabi Province 
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Pawalee Srisooksomwong 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อส ารวจความหลากหลายของพรรณพืชในสวน

ป่าชุมชน ต าบลล าทับ อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ 2) เพื่อพฒันาแหลง่เรียนรู้และจดัท า
คูม่ือศกึษาพรรณพืช ในแหลง่เรียนรู้ธรรมชาติ บริเวณสวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ อ าเภอ
ล าท ับจ ังหวดักระบี่ และ 3) เพื ่อศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือศึกษาพรรณพืช  
กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียน ชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้านล าทบั 
จงัหวดักระบ่ี จ านวน 98 คน การเก็บรวบรวมข้อมลูด้านความหลากหลายของพรรณพืช 
ใช้วิธีการวางแปลงตวัอย่างตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การวิเคราะห์ข้อมลูพรรณพืช
ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ก าหนดจุดสื่อสารและ 
เลือกชนิดพรรณพืชเพื่อการสื่อสารโดยการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น  
เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบทดสอบวดัความรู้และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ

1วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต  
2นกัศกึษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัภเูก็ต 
3 - 4อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
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คู่มือศึกษาพรรณพืช สถิติในการวิเคราะห์ หาประสิทธิภาพในการสื่อสารได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ E1/ E2 = 80 /80 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนก่อนเรียน
และหลงัเรียนโดยใช้ t – test ด้านความพึงพอใจ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและ สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 ผลการวิจยัพบวา่ การส ารวจความหลากหลายของพรรณพืช พบพชืจ านวน 
31 วงศ์ 40 ชนิด ผลการประชมุกลุม่ยอ่ยระดมความคิดเห็นก าหนดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้และสือ่สารผา่นคูม่ือศกึษาพรรณพืชจ านวน 19 ชนิด และก าหนดจดุสือ่สาร 6 
จดุ การสือ่สารมีคา่ประสทิธิภาพเทา่กบั 80.30/81.53 ผลสมัฤทธ์ิหลงัการสือ่สารสงูกวา่
ก่อนการสือ่สารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่
คูม่ือศกึษาพรรณพืชมีอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  
 
ค ำส ำคัญ : ความหลากหลายของพืชพรรณ สวนป่าชมุชน การสือ่สารทางวิทยาศาสตร์ 
 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the plant diversity of 
the Community forest in Lam Tab District, Krabi Province, 2) to create a model 
that will be used for communication between the plant diversity and the 
students, and 3) to study the efficiency level of the developed model.  The 
sample group consisted of 98 students who were studying in grade 6 at Ban 
Lam Tab School.  The research instruments included demonstration plots, 
focus groups, achievement tests, and satisfaction forms. The statistics used to 
analyze the data were : 1) the efficiency criterion in communication model on 
standard of E1/E2 = 80/80  2) the mean scores of pretest and posttest 
assessment with-test, and 3) the student’s satisfaction with mean and 
standard deviation. 

The results of the study revealed that: there were 31 families and 40 
species of plants found in the community forest. The focus group discussion 
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decided that there should be 6 communication stations, and 19 plants were 
selected for communication to the students. The results of this communication 
concluded that the communication model used was effective (efficiency 
criteria = 80.30/81.53).  The students’ learning achievement was significantly 
higher after studying about the plant diversity at a reliability level of 0.01.  The 
students’ satisfaction level for the model was found to be very high. 

 
Key words :  
 
บทน ำ 

ประเทศไทยอยูใ่นเขตร้อนมีประชากรเพียงร้อยละหนึ่งของประชากรโลก อดุม
สมบรูณ์ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมาตัง้แต่สมยัโบราณ นกัวิชาการประมาณ
การว่ามีสิ่งมีชีวิตในโลกนีม้ีประมาณ 5 ล้านชนิด ในจ านวนนีม้ีอยู่ในประเทศไทย
ประมาณร้อยละ 7 มีความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพนัธุ์พืชประมาณ 15,000 
ชนิดซึ่งมีมากกว่าชนิดพันธุ์พืชที่พบในประเทศเขตหนาว เช่น ประเทศนอร์เวย์และ
สวีเดน ที่มีชนิดพนัธุ์พืชเพียง 1,800 ชนิด ดงันัน้เมื่อเทียบสดัสว่นกบัจ านวนประชากร 
ประเทศไทยจึงนับว่ามีความร ่ารวยอย่างมากในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
(ส านกัความหลากหลายทางชีวภาพ, 2556 ) ความหลากหลายทางชีวภาพได้มีสว่น
สนับสนุนค า้จุนให้วิถีชีวิตของคนไทยด าเนินไปโดยสมบูรณ์พูนสุข ซึ่งปรากฏในยา
พืน้บ้านทัง้ที่ใช้รักษาโรคภยัไข้เจ็บและใช้บ ารุงรักษาสขุภาพอนามยั ความหลากหลาย
ทางชีวภาพยงัท าให้คนไทยไมข่าดเคร่ืองใช้ไม้สอยที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต 

ปัจจบุนัได้เกิดวกิฤตความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยเพิ่มขึน้   
เมื่อประชากรมจี านวนเพิ่มมากขึน้ พฤติกรรมของคนจงึมีสว่นท าลายความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพราะความต้องการในการบริโภคมีเพิ่มมากขึน้ ต้องการท่ีอยูอ่าศยัมากขึน้  
ป่าธรรมชาติได้ถกูท าลายลงอยา่งมหาศาล แหลง่ที่อยูข่องพืชในระบบนิเวศน์ตา่งๆ 
ยอ่มถกูท าลายลงหรือเปลีย่นสภาพไป เกิดการรบกวนแหลง่ที่อยูอ่าศยัตามธรรมชาติ
และระบบนิเวศ เป็นผลให้พชืพรรณนานาชนดิซึง่เป็นทรัพยากรของประเทศ ซึง่อาจจะ
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เป็นประโยชน์ตอ่มวลมนษุย์ในวนัข้างหน้า เสีย่งตอ่การถกูท าลายและสญูพนัธุ์ไปก่อนท่ี
จะได้น ามาใช้ประโยชน์อยา่งมหาศาล (ส านกัความหลากหลายทางชีวภาพ, 2556 ) 

ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยจึงเป็นปัญหาใหญ่และ
เร่งดว่นท่ีจะต้องช่วยกนัแก้ไขด้วยการหยดุยัง้และการอนรัุกษ์สิง่ที่เหลอือยูแ่ละการฟืน้ฟู
ป่าเสือ่มโทรมให้กลบัคืนสูส่ภาพป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพดงัเดิม  ถ้ามีระบบ
การจัดการที่ดี การน าความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ โดยน าไปเช่ือมกับเศรษฐกิจ 
ผลประโยชน์ก็จะกลับมาสู่ชุมชนพืน้ที่นัน้ ๆ เพราะความหลากหลายเหล่านัน้เป็น
พืน้ฐานของการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมอย่างยัง่ยืน โดยเฉพาะความหลากหลาย
ของทรัพยากรพนัธุ์พืช ปัจจุบันความหลากหลายของพันธุ์พืช ก าลงัถูกคุกคาม และ
สญูเสียในอตัราที่สงูจนน่าวิตก พบว่า มีพืช 10 ชนิดที่ใกล้สญูพนัธุ์ ได้แก่ ชายผ้าสีดา 
ฟา้มุย่น้อย กหุลาบพนัปี ค้อเชียงดาว พลบัพลงึธาร กนัภยัมหิดล  เพชรหึง  เหลืองจนัท
บูร รองเท้านารี  จันท์ผา จันกระพ้อ รักใหญ่ และหม้อข้าวหม้อแกงลิง (พืชที่ใกล้สูญ
พนัธุ์ ,  2553) ปัจจัยที่ผลกัดนัให้พนัธุ์พืชเข้าสู่สภาวะสญูพนัธุ์อนัเนื่องมาจากการ
ท าลายระบบนิเวศ มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชมากเกิน ไป ในอดีตมนุษย์น าพืชมาใช้
ประโยชน์เพียงในครัวเรือนของตน แต่ปัจจุบันมนุษย์น าพืชมาใช้ประโยชน์ทางด้าน
การค้า  เก็บเก่ียวไม่ถูกวิธี  การน าพนัธุ์ไม้ที่สวยงามและหายากออกมาจากป่า พืชที่
นิยมของตลาดและน ามาจาก ป่า  ได้แก่ พวกเฟิร์น และกล้วยไม้ จนตกอยู่ในสภาวะ
ใกล้สญูพนัธุ์  จึงได้รับการอนรัุกษ์เป็นพืชอนัดบั 1 มีข้อห้ามน ามาค้าขาย (กรมป่าไม้, 
2556) การบกุรุกพืน้ที่ป่าจากการท าเกษตรกรรม การใช้สารเคมี การสร้างเขื่อน  การ
วางทอ่ก๊าซ การลกัลอบค้าไม้ข้ามชาติและการน าพืชต่างถ่ินเข้ามาก็เป็นสาเหตทุี่ท าให้
พืชสญูพนัธุ์ได้ 

การเพิ่มความรู้และการศึกษาด้านความหลากหลายของพนัธุ์พืช จึงควรเน้น
ให้ชุมชนเข้ามามีสว่นร่วม และส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้จากนอกห้องเรียนให้มากขึน้ 
น าสิง่ที่มีอยูใ่นธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์สงูสดุ ในการเรียนรู้ควรเน้นให้ใกล้ชุมชน
มากที่สดุ  ดงันัน้ การสือ่สารจึงควรเข้ามามีบทบาทในการช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ
กบัชมุชนและเยาวชนที่เข้าไปเรียนรู้ให้ช่วยกนัรักษาป่าและอนรัุกษ์พนัธุ์พืชอย่างยัง่ยืน 
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วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจความรู้ และสามารถน าความรู้ด้านความ
หลากหลายของพรรณพืชเหลา่นีม้าใช้ได้โดยง่ายต้องอาศยัการสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพ 
 ปัจจุบันมีการใช้สื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ด้านพรรณพืชอย่าง
แพร่หลายไม่มากนกั รูปแบบที่น าเสนอ เช่น รายการสารคดี วารสาร บทความ เป็นต้น 
อยา่งไรก็ตามสือ่บางประเภทมีข้อจ ากดัด้านผู้สง่สาร  ช่องทางการสื่อสาร และหรือผู้ รับ
สาร  ยงัมีสื่อประเภทหนึ่งที่มีความน่าสนใจ แต่ยงัคงมีการใช้สื่อนีน้้อย สื่อดงักลา่วคือ 
สือ่แหลง่การเรียนรู้ธรรมชาติ คูม่ือศกึษาพรรณพืช และแผ่นโปสเตอร์แสดงข้อมลูพรรณ
พืชและจากการศึกษา พบว่า มีการสื่อสารความรู้จากแหล่งการเรียนรู้นีน้้อย ทัง้ๆ ที่
แหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติในชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นสื่อหนึ่งที่อยู่ในชุมชน มีแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ที่สนบัสนนุส่งเสริมให้ผู้ รับสาร แสวงหาความรู้ 
และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอธัยาศยัอยา่งกว้างขวางและตอ่เนื่อง  

สวนป่าชมุชน ต าบลล าทบั ตัง้อยูท่ี่ หมู่ที่ 5 ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดั
กระบี่ เป็นพืน้ที่สาธารณะประโยชน์ มีเนือ้ที่ประมาณ 30 ไร่ ตัง้อยู่ใจกลางอ าเภอใกล้
กบัที่ว่าการ อ าเภอล าทบั  ยงัคงมีความอุดมสมบรูณ์ ด้วยพืชพรรณไม้และสตัว์นานา
ชนิด แต่ยงัขาดการศึกษาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การพฒันาให้เป็นแหลง่เรียนรู้
ทางธรรมชาติ และการน ามาสื่อสารสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และการอนุรักษ์ที่
ยัง่ยืน  ดงันัน้ หากมีการศึกษาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พฒันาให้เป็นแหลง่เรียนรู้
และจัดกระบวนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้ผู้ รับสารที่เข้าไปใช้ แหล่ง
เรียนรู้ได้เรียนรู้อย่างลึกซึ ง้ มีความหมายและหากผู้ รับสารได้น าความรู้มาใช้เพื่อ
สร้างสรรค์  พฒันาชมุชนด้วยแล้วยอ่มเกิดประโยชน์มากมาย 
 ด้วยเหตผุลที่กลา่วมาแล้ว ผู้วิจยัมีความสนใจในการศึกษาความหลากหลาย
ของพรรณพืช พฒันาเป็นแหลง่เรียนรู้ธรรมชาติและสือ่สารความหลากหลายของพรรณ
พืชในสวนป่าชมุชน ต าบลล าทบั โดยจดัท าเป็นหนงัสือพรรณพืชและคู่มือศึกษาพรรณ
พืช ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างการเรียนรู้เก่ียวกบัพรรณพืช สร้างเจตคติและ
จิตส านึกที่ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทัง้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมัผัสกับ
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ธรรมชาติแวดล้อมโดยตรงเพื่อให้ผู้ รับสารหรือคนในชุมชนได้น าความรู้ด้านพรรณพืช 
ในแหลง่การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์อยา่งเต็มที่ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส ารวจความหลากหลายของพรรณพืชบริเวณสวนป่าชุมชน ต าบลล า
ทบั อ าเภอล าทบัจงัหวดักระบ่ี 

 2. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดท าคู่มือศึกษาพรรณพืช ในแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติ บริเวณสวนป่าชมุชน ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบัจงัหวดักระบ่ี 

3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหนงัสือคู่มือศึกษาพรรณพืชในแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติ บริเวณสวนป่าชมุชน ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบ่ี 

 
วิธีกำรวจิัย 
 การศึกษาเร่ือง การสื่อสารความหลากหลายของพรรณพืชผ่านแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติ สวนป่าชุมชน ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ ผู้วิจยัมีวิธีการศึกษา
ดังนี ้1. ส ารวจความหลากหลายของพรรณพืชบริเวณ สวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ 
อ าเภอล าทบั จังหวดักระบี่ 2. ประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเก่ียวการเลือกชนิด
ของพรรณพืชและก าหนดจุดสื่อสารที่จะสื่อสารในแหลง่เรียนรู้สวนป่าชุมชน ต าบลล า
ทบั อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 3. หาประสิทธิภาพของสื่อและแหล่งเรียนรู้โดยการ
ทดสอบความรู้และสอบถามความพงึพอใจจากกลุม่ผู้ รับสาร  
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 การส ารวจความหลากหลายของพรรณพืชบริเวณแหล่งเรียนรู้สวนป่าชุมชน 
ต าบลล าทบั  อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบ่ีใช้วิธีการเก็บข้อมลูโดยการส ารวจและวิเคราะห์
สงัคมพืชเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลดงันี ้1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ นกัวิชาการ
ด้านป่าไม้ นักวิชาการด้านพรรณพืช และปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เร่ืองพรรณพืช  
2) ขัน้ตอนการคดัเลือกกลุม่ผู้ ให้ข้อมูลใช้วิธีคดัเลือกแบบเจาะจง โดยดูจากคณุสมบตัิ
ความเป็นผู้ เช่ียวชาญในด้านแตล่ะสาขา 
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 การประชุมกลุม่ย่อยระดมความคิดเห็นเก่ียวการก าหนดจุดสื่อสารและเลือก
ชนิดของพรรณพืชที่จะสื่อสารในแหล่งเรียนรู้  ป่าชุมชน ต าบลล าทบั อ าเภอล าทับ 
จงัหวดักระบ่ี ใช้วิธีการเก็บข้อมลูแบบการบนัทกึการประชมุกลุม่ยอ่ย 
 1) กลุม่ผู้ให้ข้อมลู ในการก าหนดจุดการสื่อสารและเลือกชนิดของพรรณพืชที่
จะสือ่สาร  ในการประชมุกลุม่ยอ่ย ในงานวิจยัครัง้นี ้จ านวนผู้ ร่วมประชมุที่เหมาะสมอยู่
ระหว่าง 8-12 คนต่อกลุม่ (ปาริชาติ สถาปิตานนท์, 2553: 153) ผู้วิจยัได้ก าหนดผู้ ร่วม
ประชุมกลุ่มย่อย จ านวน 9 คน ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ มาจาก 3 ส่วน 
ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้านการสื่อสาร จ านวน 1 คนผู้ เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
ศกึษา  จ านวน 2 คน  ผู้ เช่ียวชาญด้านพรรณพืช จ านวน 1 คน ตวัแทนชุมชน จ านวน 3 
คน  และตัวแทนผู้ รับสารจ านวน 2 คน ซึ่งเป็นนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านล าทบั จงัหวดักระบี่ 2) ขัน้ตอนการคดัเลือกกลุม่ผู้ ให้ข้อมลูคดัเลือกกลุ่ม
ผู้ ให้ข้อมูลแบบเจาะจง โดยดูจากคุณสมบัติความเป็นผู้ เช่ียวชาญด้าน  การสื่อสาร 
ผู้ เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ เช่ียวชาญด้านพรรณพืช ตวัแทนชุมชนที่เช่ียวชาญด้าน
ป่าไม้   สว่นตวัแทนผู้ รับสารได้จากความสมคัรใจ 3) หาประสิทธิภาพของสื่อและแหลง่
เรียนรู้โดยการทดสอบความรู้ก่อนและหลงัได้รับการสือ่สารและสอบถามความพึงพอใจ
เก่ียวกบัสือ่จากกลุม่ผู้ รับสาร  
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

เนื่องจากงานวิจัยในครัง้นีม้ีการวัดความรู้เก่ียวกับความหลากหลายของ
พรรณพืช  ซึ่งประชากรต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้และเนือ้หาเก่ียวกับความ
หลากหลายของสิง่มีชีวิตซึง่ปรากฏอยูใ่นหลกัสตูรแกนกลาง พทุธศกัราช 2551 รายวิชา
วิทยาศาสตร์  ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ดงันัน้กลุม่ประชากรที่ใช้ในการทดลอง
ใช้สื่อและแหลง่เรียนรู้ด้านความหลากหลายของพรรณพืช สวนป่าชุมชน ต าบลล าทบั 
อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ได้แก่  นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนบ้าน
ล าทบั จงัหวดักระบ่ี ปีการศกึษา 2557 จ านวน 130 คน  

 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการทดลองใช้สื่อและแหลง่เรียนรู้ด้านความหลากหลาย
ของพรรณพืช สวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ อ าเภอล าทบั จังหวดักระบี่ ได้แก่ นกัเรียน
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ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านล าทบั จงัหวดักระบี่ ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 98 คน การสุม่ตวัอย่าง ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 
ขัน้ตอนการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้สตูรของ ทาโร ยามาเน ่

(Taro Yamane) (ปาริชาติ สถาปิตานนท์, 2553: 132) ดงันี ้

 สตูร    
 

       
 

เมื่อ n   =   ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

N   =   ขนาดของประชากร 

    E   =   คา่ความคลาดเคลือ่นจากการสุม่ตวัอยา่ง (0.05) 

 แทนคา่สตูร    
   

            
  =   98   

 ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในวิจยัครัง้นีไ้ด้ใช้เคร่ืองมือดงันี ้1) แบบบนัทึกการ
ส ารวจพรรณพืช 2) แบบบนัทึกการประชุมกลุ่มย่อย 3) คู่มือศึกษาพรรณพืชศึกษา
หนงัสอื  น าหนงัสอืคูม่ือศกึษาพรรณพืชฯ ไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ได้แก่ ดร.วิไล
ลกัษณ์ แก้วนพรัตน์ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านพรุเตียว นางพรประภา ไกรนรา 
ครูช านาญการพิเศษโรงเรียน บ้านหนองจูด และนางจรีรัตน์ ปานพรหมมินทร์  
ศกึษานิเทศก์เช่ียวชาญ  สงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษากระบี่ ประเมินคณุภาพ
ของคูม่ือในด้านสว่นประกอบทัว่ไปของคูม่ือ และการน าเสนอเนือ้หา 4) แบบทดสอบวดั
ความรู้เร่ืองความหลากหลายของพรรณพืชในแหล่งเรียนรู้  ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง
เก่ียวกับการวัดและประเมินผล  การสร้างแบบทดสอบ ประเภทของแบบทดสอบ  
หลกัการสร้างแบบทดสอบแบบต่าง ๆ วิเคราะห์และเลือกประเภทของแบบทดสอบให้
สอดคล้องกบัจดุประสงค์ของการวดัและประเมินผล ได้ข้อสอบแบบปรนยั เลือกตอบ 4 
ตวัเลอืก เป็นแบบทดสอบยอ่ย แตล่ะจดุสือ่สาร จดุละ 5 ข้อ  และแบบทดสอบวดัความรู้
ก่อน – หลงัการเรียนรู้จ านวน 20 ข้อ ตอบถกูได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 จากนัน้น า
คะแนนท่ีได้หาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้ เช่ียวชาญพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข
ส าหรับแบบทดสอบข้อที่ได้ค่าดชันีความสอดคล้องต ่ากว่าค่าที่ก าหนดน าแบบทดสอบ
วดัความรู้เร่ืองความหลากหลายของพรรณพืชที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปหาคณุภาพ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 
 

303 

ของแบบทดสอบกบันกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านล าทบั อ าเภอล า
ทบั จังหวดักระบี่จ านวน 30 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื่อหาค่าความยากง่ายและค่า
อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบแล้วน าผลมาวิเคราะห์หาความยากง่ายและค่าอ านาจ
จ าแนก  วิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความรู้เร่ืองความหลากหลาย ของ
พรรณพืช 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคู่มือศึกษาพรรณพืชในแหล่งเรียนรู้   
ก าหนดรูปแบบ การถามเป็น แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating scale) ตามแบบลเิคิร์ท (Likert) (บญุชม ศรีสะอาด, 2545: 100) ก าหนดระดบั
ความคิดเห็นออกเป็น  5 ระดบั ได้แก่ 

5 หมายถึง พงึพอใจมากทีสดุ 
4 หมายถึง พงึพอใจมาก 
3 หมายถึง พงึพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง พงึพอใจน้อย 
1 หมายถึง พงึพอใจน้อยทีสดุ 

จากนัน้น าค่าที่ได้มาแปลผลระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็น โดย
พิจารณาจากคา่เฉลีย่เทียบกบัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้(บริุนทร์ รุจจนพนัธุ์, 2551 ) 

 
  คา่เฉลีย่  4.21 – 5.00  หมายถงึ  พงึพอใจมากที่สดุ 
  คา่เฉลีย่  3.41 – 4.20  หมายถงึ  พงึพอใจมาก 
  คา่เฉลีย่  2.61 – 3.40  หมายถงึ  พงึพอใจปานกลาง 
  คา่เฉลีย่  1.81 – 2.60  หมายถงึ  พงึพอใจน้อย 
  คา่เฉลีย่  1.00 – 1.80  หมายถงึ  พงึพอใจน้อยที่สดุ 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูในการด าเนินการวิจยัผู้วิจยัได้เรียงล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้ 
 1. ส ารวจความหลากชนิดของพรรณพืช ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเบือ้งต้น 
ได้แก่ เนือ้ที่ของแหลง่เรียนรู้ป่าชมุชน ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบัจงัหวดักระบ่ี ข้อมลูและ
รายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง และการส ารวจสภาพพืน้ที่ ปัจจัยและอุปสรรคเบือ้งต้น
เพื่อให้ได้ข้อมูลในการน ามาประกอบการเลือกพืน้ที่ในการวางแปลงศึกษาและเก็บ
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ข้อมลู 2. ส ารวจเส้นทางและพรรณพืชเบือ้งต้นในเส้นทางต่าง ๆ เพื่อวางแปลงศึกษา
และเก็บข้อมลู 3. ท าการส ารวจและศกึษาพรรณพืชระหวา่ง 2 ข้างทางโดยใช้วิธีการวาง
แปลงส ารวจขนาด 20 x 50 เมตร ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ านวน 10 แปลง 4. 
บันทึกข้อมูลจากการส ารวจ  ตามรายการในแบบบันทึกการส ารวจพรรณพืช  
5. ถ่ายภาพสีและเก็บตัวอย่างพันธุ์พืช เพื่อน าไปให้ ผู้ เ ช่ียวชาญสอบทานทาง
วิทยาศาสตร์ 2. ประชุมกลุม่ย่อย ผู้วิจยัน าเสนอผลการส ารวจข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัผล
การศึกษาความหลากหลายของพรรณพืช ของแหล่งเรียนรู้สวนป่าชุมชน ต าบลล าทบั 
อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ โดยใช้สื่อ PowerPoint จดัการประชุมกลุม่ย่อยโดยผู้วิจัย
เป็นผู้น าการประชมุ  

 
ผลกำรศึกษำ 

การศกึษาวิจยัเร่ือง การสือ่สารความหลากหลายของพรรณพืชในแหลง่เรียนรู้
ธรรมชาติ สวนป่าชุมชน  ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่  ได้ด าเนินการตาม
ขัน้ตอนต่างๆ ของการศึกษาวิจยัที่ก าหนดไว้ ได้แก่การศึกษาส ารวจความหลากหลาย
ของพรรณพืช การประชมุกลุม่ยอ่ยระดมความคิดเห็นเก่ียวการเลือกชนิดของพรรณพืช
และก าหนดจดุสือ่สารท่ีจะสือ่สารในแหลง่เรียนรู้  สวนป่าชุมชน ต าบลล าทบั อ าเภอล า
ทับ จังหวัดกระบี่  รวมถึงหาประสิทธิภาพของสื่อและแหล่งเรียนรู้โดยการทดสอบ
ความรู้และสอบถามความพงึพอใจจากกลุม่ผู้ รับสาร 

 
ผลกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยของพรรณพืช ในสวนป่ำชุมชน ต ำบลล ำทับ 
อ ำเภอล ำทับ จังหวัดกระบี่  
 จากการส ารวจและศกึษาพรรณพืชระหวา่ง 2 ข้างของเส้นทางศกึษาพรรณพืช 
ซึ่งเป็นเส้นทางล้อมรอบสวนป่า พืน้ที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยใช้วิธีการวางแปลงส ารวจ
ขนาด 20 x 50 เมตร  จ านวน 10 แปลง ผลการศึกษา พบพรรณพืชจ านวนทัง้หมด 31 
วงศ์ 40 ชนิด ซึ่งจากการจ าแนกประเภทพรรณพืชที่พบในพืน้ที่ท าการศึกษาโดย
เปรียบเทียบจากหนงัสอืวิธีการจ าแนกพรรณไม้ (เต็ม  สมิทตินนัท์, 2544) รวมทัง้การน า
ข้อมลูพรรณไม้มาเทียบเคียงกบั ส านกัหอพรรณไม้ กรมอุทยานสตัว์ป่าและพรรณพืช 
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(2557) ฐานข้อมูลพรรณไม้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (2557) ข้อมูลพรรณไม้ของ
ส านกังานโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ฐานข้อมลูสมนุไพร คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
มหิดล (2557)และฐานข้อมูลสมนุไพร คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยั อุบลราชธานี 
(2557) ดงัตาราง  1 
 
ตำรำง 1 พรรณพืชที่พบในแปลงส ารวจตามแนวเส้นทาง ศกึษาธรรมชาติ ในสวนป่า

ชุมชน ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จงัหวดักระบี ่ 
 

วงศ์ ชื่ อพื ้น เมื อ ง /ชื่ อ
ท้องถิ่น 

ชื่อวทิยำศำสตร์ 

ACANTHACEAE เข็มมว่ง Pseuderanthemum graciliflorum 
(Nees) Ridl. 

 หปูากกา (ปากกา) Thunbergia  fragrans  Roxb. 
ANACARDIACEAE รักใหญ่   Gluta  usitata (Wall.) Ding  Hou. 
ANNONACEAE พีพวนน้อย(นมควาย) Uvaria  rufa Blume. 
APOCYNACEAE สตับรรณ (ตีนเป็ด) Alstonia scholaris (L.) R. Br.  
  ทุ้งฟา้ Alstonia macrophylla Wall.   
ARECACEAE หมากเจ Iguanura polymorpha Becc. 
BIGNONIACEAE เพกา Oroxylum indicum (Linn.) Kurz 
CELASTRACEAE คอแห้ง Euonymus cochinchinensis Pierre. 
COMBRETACEAE 
DILLENIACEAE 

อวดเชือก 
ยา่นปด 

Combretum latifolium Blume. 
Tetracera loureiri (Finet.& Gagnep.) 
Pierre ex Craib. 

 ส้านใหญ่ Dillenia obovata (Blume) Hoogland. 
EUPHORBIACEAE มะเมา่ไขป่ลา Antidesma ghaesembilla  Gaertn. 
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ตำรำง 1 (ตอ่) 
 

วงศ์ ชื่ อพื ้น เมื อ ง /ชื่ อ
ท้องถิ่น 

ชื่อวทิยำศำสตร์ 

FABACEAE หางไหลแดง(โลต่ิ๊น) Derris elliptica (Roxb.) Benth.  
  ก่อหลบั Lithocarpus curtisii (King ex Hook.f.) A. 

Camus 
FLAGELLARIACEAE หวายลงิ Flagellaria indica  Linn. 
GRAMINEAE ไผผ่าก Gigantochloa densa  (E. G. Camus) T. 

Q. Nguyen 
GUTTIFERAE แต้ว  Cratoxylum formosum (Jack) Dyer. 
LABIATAE มเหสกัข์   

(สกัสยามินทร์) 
Tectona grandis L.f.  

LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

นนทรี(ต าเลง) Peltophorum pterocarpum (DC.) 
Backer. ex K.Heyne. 

LAMIACEAE นน  Vitex pinnata L.f. 
MARANTACEAE คลุ้ม Donax canniformis (Miq.) Ridl. 
MELASTOMACEAE โคลงเคลง Melastoma malabathricum L.ssp. 

malabathricum. 
MENISPERMACEAE ยา่นาง Titiacora triandra (Colebr.) Diels  
MORACEAE 
 

มะหาด 
มะเดื่อปล้อง 

Artocarpus lacucha Roxb.  
Ficus hispida L.f. 

MYRTACEAE ยคูาลปิตสั 
หว้า 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 
Syzygium cumini (L.) Skeels  

 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=George_King_(botanist)&action=edit&redlink=1
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ตำรำง 1 (ตอ่) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วงศ์ ชื่ อพื ้น เมื อ ง /ชื่ อ
ท้องถิ่น 

ชื่อวทิยำศำสตร์ 

MIMOSOIDEAE  แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) Jaub. Var. 
kerrii (Craib & Hutch.) Nielsen 

NEPENTHACEAE หม้อข้าวหม้อแกงลงิ Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce. 
OPILOACEAE หมากหมก Lepionurus sylvestris Blume. 
PALMAE หวายดง Calamus viminalis  Wild. 
 เตา่ร้าง Caryota mitis Lour. 
 กะพ้อ  Licuala spinosa Thunb. 
PANDANACEAE เตยหน ู Pandanus obovatus H. St. John 
RUBIACEAE ยอป่า Morinda coreia Ham  
SAPINDACEAE ก าซ า(มะหวด) Lepisanthes 

rubiginosa (Roxb.)Leenh. 
TILIACEAE พลบัพลา Microcos tomentosa Sm. 
 ตะขบขีน้ก Muntingia calabura L. 
THEACEAE มงัตาน Schima wallichii (DC.) Korth.  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Jo%C3%A3o_de_Loureiro&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Druce&action=edit&redlink=1
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ผลการประชมุกลุม่ยอ่ยระดมความคิดเห็น 
 ในการวิจยันี ้เป็นการสือ่สารวิทยาศาสตร์ประเภทการเรียนการสอน เนื่องจาก
เป็นการถ่ายทอดข่าวสารหรือเผยแพร่เนือ้หาวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายของ
พรรณพืชเพื่อให้ผู้ รับสารซึ่งเป็นผู้ เรียนให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ และตระหนกัถึง
ความส าคญัของพืชผ่านแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ และสื่อที่เหมาะสมเพื่อให้การสื่อสาร  
มีประสทิธิผลตรงประเด็นและความต้องการของผู้มีสว่นร่วม ผู้วิจยัจึงได้จดัประชุมกลุม่
ย่อยซึ่งมีกลุ่มผู้ประชุมให้ข้อมูล ในการก าหนดจุดการสื่อสารและและเลือกชนิดของ
พรรณพืชที่จะสื่อสาร ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้านการสื่อสาร จ านวน 1 คน ได้แก่  
รศ.มณัฑนา นวลเจริญ ผู้ เช่ียวชาญด้านสิง่แวดล้อมศกึษา จ านวน 2 คน ได้แก่ นางสาว
มะล ิ เพชรคง ครูโรงเรียนบ้านล าทบัและนางสาวพรรณพิไล  เกษีสม ครูโรงเรียนล าทบั
ประชานุเคราะห์ ผู้ เช่ียวชาญด้านพรรณพืช จ านวน 1 คน ได้แก่ นายยงยุทธ ด้วงใส  
เจ้าพนกังานป่าไม้อาวโุส สถานีพฒันาทรัพยากรป่า ชายเลนท่ี 26 จงัหวดักระบ่ี ตวัแทน
ชุมชน จ านวน 3 คนได้แก่ นายเกริกไกร สงธานี นายอ าเภอล าทบั นายอุทิศ ชนะกุล 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าทับ และนายเสริม ดวงน า้แก้ว ปราชญ์ชาวบ้าน 
และตวัแทนผู้ รับสาร จ านวน 2 คน ได้แก่ เด็กหญิงกนัติชา รักสีทอง และเด็กชายวิชญะ 
ช่วยนุ้ย ซึง่เป็นนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านล าทบั จงัหวดักระบ่ี  
ที่มา : จากการส ารวจภาคสนาม ธนัวาคม 2557 
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ตำรำง 2 ผลการประเมินคูม่ือศกึษาพรรณพืชในแหลง่เรียนรู้ธรรมชาติสวนป่าชมุชน 
ต าบลล าทบั จงัหวดักระบี่ โดยผู้ เช่ียวชาญ 

 

รายการ 
ระดบัคะแนน คะแนน

เฉลีย่ 
แปลผล 

5 4 3 2 1 
 สว่นประกอบโดยทัว่ไปของคูม่ือ 

1. การออกแบบที่สมัพนัธ์กบั

ระบบ การพมิพ์ ขนาดรูปเลม่ 

 
0 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4.00 

 
มาก 

2. รูปแบบของตวัอกัษรมคีวาม  

สวยงาม อา่นงา่ยและชดัเจน 

1 2 0 0 0 4.33 มากที่สดุ 

3. การจดัวางตวัอกัษรมีความ

เหมาะสมอา่นงา่ยและชดัเจน 

2 1 0 0 0 4.66 มากที่สดุ 

4. ความเดน่ชดัของหวัข้อหรือ

สว่น ทีเ่น้นความส าคญั 

2 1 0 0 0 4.66 มากที่สดุ 

5. การจดัวางตวัอกัษรมีความ

เหมาะสมอา่นงา่ยและชดัเจน 

2 1 0 0 0 4.66 มาก
ที่สดุ 

6. ความเดน่ชดัของหวัข้อหรือ

สว่น ทีเ่น้นความส าคญั 

2 1 0 0 0 4.66 มาก
ที่สดุ 

7. ความถกูต้องของข้อความ

ตามหลกัภาษา 

1 1 1 0 0 4.00 มาก 
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ตำรำง 2 (ตอ่) 
 

รายการ 
ระดบัคะแนน คะแนน

เฉลีย่ 
แปลผล 

5 4 3 2 1 
สว่นรูปภาพ 

1. ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาพกบั

ค าอธิบาย 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4.66 

 
มาก
ที่สดุ 

2. ความชดัเจนของภาพ 0 2 1 0 0 3.66 มาก  

3. ความเหมาะสมของภาพ 2 1 0 0 0 4.66 
มาก
ที่สดุ 

การน าเสนอเนือ้หา 

1. เนือ้หาสอดคล้องกบั

จดุประสงค์ 

3 0 0 0 0 5.00 

 
มาก
ที่สดุ 

2. การเรียงล าดบัของเนือ้หา 2 1 0 0 0 4.66 
มาก
ที่สดุ 

3. เนือ้หาชดัเจน เข้าใจงา่ย 2 1 0 0 0 4.66 
มาก
ที่สดุ 

4. ความเหมาะสมในรูปแบบการ

น าเสนอ 
1 2 0 0 0 4.33 

มาก
ที่สดุ 

5. ความเหมาะสมกบัวยัของผู้ใช้

คูม่ือ 
1 1 1 0 0 4.00 

มาก  

คะแนนเฉลีย่ 
4.43 มาก

ที่สดุ 
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 จากตาราง 2 จากผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือศึกษาพรรณพืช
ในแหลง่เรียนรู้ธรรมชาติสวนป่าชมุชน ต าบลล าทบั จงัหวดักระบ่ีโดยผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น 
พบว่าโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.43 อยู่ในระดบัเหมาะสมมากที่สุด สามารถ
น าไปใช้ในการสือ่สารวิทยาศาสตร์สูเ่ด็กและเยาวชนได้  
ผลการศกึษาทางด้านการสือ่สารวิทยาศาสตร์ 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัศกึษาประสทิธิภาพของการสื่อสารจากการผลสมัฤทธ์ิ
ที่ผู้ รับสารรับความรู้และความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือศึกษาพรรณพืชในแหล่งเรียนรู้
บริเวณสวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จังหวดักระบี่  ได้ผลการวิเคราะห์
ข้อมลูดงันี ้

1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ์ ตามเกณฑ์ 80/80 ได้ผลการทดลองดงัรายละเอียดในตาราง 3 
 
ตำรำง 3 ประสทิธิภาพของกระบวนการสือ่สาร 
 

เร่ือง N E1 E2 E1/E2 

ก า ร สื่ อ ส า ร เ ร่ื อ ง ค ว า ม
หลากหลายของพรรณพืชใน
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สวนป่า
ชุมชน  ต าบลล าทบั  อ าเภอล า
ทบั  จงัหวดักระบ่ี 

98 80.30 81.53 80.30/81.53 

 
 จากตาราง 3 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับกลุ่มตวัอย่าง ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการสื่อสาร เร่ืองความหลากหลายของพรรณพืชในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 
สวนป่าชุมชน ต าบลล าทับอ าเภอล าทับ จังหวดักระบี่ โดยใช้คู่มือศึกษาพรรณพืช  
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.30/81.53 แสดงว่าแบบทดสอบที่สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ
เทา่กบัเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ 
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2. ความแตกตา่งของคะแนนก่อนและหลงัการใช้การสือ่สารเร่ืองความ
หลากหลายของพรรณพืชในแหลง่เรียนรู้ สวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ
จงัหวดักระบี ่ปรากฏดงัตาราง 4 

 
ตาราง 4 การเปรียบเทยีบความแตกตา่งของคา่คะแนนเฉลีย่ ก่อนและหลงัการใช้การ

สือ่สารเร่ืองความหลากหลายของพรรณพืชในแหลง่เรียนรู้ สวนป่าชุมชน 
ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จงัหวดักระบี ่

 
ช่วงกำรทดสอบ N X t 

ก่อนการทดลอง 98 9.77  36.14 
หลงัการทดลอง 98 16.30  

 **p< .01 
 
 จากตาราง 4  ผลสมัฤทธ์ิท่ีได้จากการเปรียบเทียบความแตกตา่งด้าน
ความรู้ของกลุม่ตวัอยา่งก่อนและหลงั ด าเนินการทดลองใช้การสือ่สาร เร่ืองความ
หลากหลายของพรรณพืชในแหลง่เรียนรู้ สวนป่าชุมชน ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั 
จงัหวดักระบี่ พบวา่ ก่อนด าเนินการสือ่สาร กลุม่ตวัอยา่งมีคะแนนเฉลีย่ เทา่กบั 9.77 
คะแนนสว่นหลงัด าเนินการสือ่สาร กลุม่ตวัอยา่งมีคะแนนเฉลีย่เทา่กบั 16.30 คะแนน 
ซึง่เมื่อน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่โดยใช้คา่ t-test 
คะแนนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 3. ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่ คูม่ือศกึษาพรรณพืชใน
แหลง่เรียนรู้ บริเวณสวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ  อ าเภอล าทับ จังหวดักระบี่ ปรากฏ
ดงัตาราง 5 และตาราง 6  
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ตำรำง 5 จ านวนและร้อยละของผู้ รับสารท่ีมีความคิดเห็นตอ่คูม่ือศกึษาพรรณพืชใน
แหลง่เรียนรู้สวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จงัหวดักระบี ่
ควำมคิดเหน็ จ ำนวน(98) ร้อยละ(100) 

1.เม่ือเดนิตามเส้นทางศกึษา
ธรรมชาตโิดยใช้คูมื่อศกึษาพรรณ
พืชประกอบ ทา่นคดิว่าเนือ้หาใน
คูมื่อศกึษาพรรณพืชฉบบันีเ้ป็น
อย่างไร 
       1.1 ยากเกินไป 
       1.2  ง่ายเกินไป        

 
 
 
 
 

12 
2 

 
 
 
 
 

12.25 
2.04 

       1.3 น่าสนใจ  
       1.4 ไม่น่าสนใจ 
       1.5 เฉย ๆ   
       1.6 อ่ืน ๆ (ระบ)ุ................ 

79 
- 
5 
- 

80.61 
- 

5.10 
- 

2.ทา่นคดิวา่เนือ้หาในคูมื่อเล่มนี ้
ควรปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ 
 2.1ไม่ควรปรับปรุง  
 2.2 ควรปรับปรุงในเร่ือง 

- ส านวนภาษาที่ใช้ 

- กระดาษท่ีพิมพ์  
- รูปภาพ   

- เนือ้หาตอนท่ี….  

- รูปเล่ม 

 
 

95 
 
- 
- 
- 
- 
3 

 
 

96.94 
 
- 
- 
- 
- 

3.06 

3.ทา่นคดิวา่คูมื่อฉบบันีค้วรมีการ
เผยแพร่แบบใด 
       3.1 ยืมใช้  
       3.2 แจกฟรี  
       3.3 จ าหน่าย 

 
 
- 

92 
6 

 
 
- 

93.88 
6.12 
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 จากตาราง 5 พบว่า ผู้ รับสาร ร้อยละ 80.61 มีความคิดเห็นว่า เนือ้หา 
ในคู่มือเลม่นีน้่าสนใจ ร้อยละ 5.10 รู้สกึเฉยๆ และผู้ รับสาร ร้อยละ 96.94 มีความ
คิดเห็นวา่ เนือ้หาในคูม่ือเลม่นี ้ไมค่วรปรับปรุง ผู้ รับสาร ร้อยละ 3.06 มีความคิดเห็นว่า
ควรปรับปรุงด้านรูปเล่ม ผู้ รับสาร ร้อยละ 93.88 มีความคิดเห็นว่าคู่มือเล่มนีค้วรมี 
การเผยแพร่โดยการแจกฟรี และผู้ รับสาร ร้อยละ 6.12 มีความคิดเห็นว่าคู่มือเลม่นีค้วร
มีการเผยแพร่โดยการจ าหนา่ย 

 
ตำรำง 6 คา่เฉลีย่ความพงึพอใจของผู้ รับสาร ที่มีตอ่คูม่ือศกึษาพรรณพืชในแหลง่เรียนรู้  

สวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ จงัหวดักระบี ่
 

ควำมคดิเห็น    X S.D. แปลผล 
กำรจัดรูปเล่ม 
1.รูปเลม่สวยงามกะทดัรัด 4.67 0.65 มากที่สดุ 
2.รูปเลม่คงทนถาวร 4.70 0.67 มากที่สดุ 
3.ขนาดของคูม่ือจบัถือได้สะดวก 4.86 0.38 มากที่สดุ 

เฉลีย่ 4.74 0.59 มากที่สดุ 
กำรจัดภำพประกอบ 
4.การจดัหน้าและรูปภาพประกอบเหมาะสม 4.91 0.32 มากที่สดุ 
5.ภาพประกอบชดัเจนช่วยให้เข้าใจเนือ้หามาก
ขึน้ 4.89 0.37 

มากที่สดุ 

6.ภาพประกอบมีความสมัพนัธ์กบัเนือ้หา 4.97 0.17 มากที่สดุ 
7.ส ีขนาดและรูปแบบตวัอกัษรเหมาะสม 4.88 0.39 มากที่สดุ 

เฉลีย่ 4.91 0.33 มากที่สดุ 
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ตำรำง 6 (ตอ่) 
 

ควำมคดิเห็น    X S.D. แปลผล 

เน้ือหา 
8.เน้ือหาใหค้วามรู้ดา้นพรรณพืชอยา่งเพียงพอ 4.98 0.14 มากท่ีสุด 
9.จุดส่ือสารแต่ละจุดมีเน้ือหาน่าสนใจ 4.87 0.42 มากท่ีสุด 
10.เน้ือหาสมัพนัธ์กบัรูปภาพ 4.96 0.20 มากท่ีสุด 
11.เน้ือหามีความยาวเหมาะสม 4.83 0.50 มากท่ีสุด 
12.เน้ือหามีความต่อเน่ืองเขา้ใจง่าย 4.84 0.42 มากท่ีสุด 
13.เน้ือหาน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้ 4.90 0.39 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.89 0.37 มากท่ีสุด 

ภาษา 
14.ส านวนภาษาอ่านแลว้เขา้ใจง่าย 4.82 0.46 มากท่ีสุด 
15.ภาษาท่ีใชเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 4.92 0.34 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.87   0.41 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม 4.87 0.42 มากทีสุ่ด 
 
 จากตาราง 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ รับสาร ที่มีต่อคู่มือศึกษา
พรรณพืชในแหลง่เรียนรู้ สวนป่าชุมชน ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ พบว่า 
ด้านการจดัรูปเลม่  ผู้ รับสารมีความพงึพอใจมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากบั 4.74 สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เฉลี่ยเท่ากับ 0.59 เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ขนาดของคู่มือ ที่จับถือได้สะดวกรูปเล่ม
คงทนถาวรและรูปเลม่สวยงามกะทดัรัด   
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สรุปและอภปิรำยผล 
จากการสือ่สารความหลากหลายของพรรณพืชในแหลง่เรียนรู้ธรรมชาติ สวน

ป่าชุมชน ต าบลล าทบั อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดงันี ้ 
1) ผลการส ารวจความหลากหลายของพรรณพืชบริเวณสวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ 
อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบ่ี พบพรรณพืชจ านวนทัง้หมด 31 วงศ์ 40 ชนิด ได้แก่ เข็มม่วง 
(Pseuderanthemum  graciliflorum (Nees) Ridl.) หปูากกา (Thunbergia  fragrans  
Roxb.) รักใหญ่ (Gluta  usitata (Wall.) Ding  Hou.) นมควาย (Uvaria  rufa Blume.) 
ตีนเป็ด(Alstonia scholaris (L.)R.Br.) ทุ้ งฟ้า (Alstonia macrophylla Wall.) หมากเจ 
(Iguanura polymorpha  Becc.) เพกา (Oroxylum indicum (Linn.) Kurz) คอแห้ง 
(Euonymus cochinchinensis Pierre.) อวดเชือก (Combretum latifolium Blume.) 
ย่านปด (Tetracera loureiri (Finet.& Gagnep.) Pierre ex Craib.) ส้านใหญ่ 
(Dillenia obovata (Blume) Hoogland.) มะเม่าไข่ปลา (Antidesma ghaesembilla 
Gaertn. ) โลต่ิ๊น (Derris elliptica (Roxb.) Benth.) ก่อหลบั (Lithocarpus curtisii 
(King exHook.f.)A.Camus) ไผ่ผาก (Gigantochloa densa  (E.G.Camus) T.Q.Nguyen) 
หวายลิง (Flagellaria indica Linn.) แต้ว (Cratoxylum formosum (Jack) Dyer.) 
มเหสกัข์ (Tectona grandis  L.f.) นนทรี (Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer. ex 
K.Heyne.) นน (Vitex pinnata L.f.) คลุ้ม (Donax canniformis )โคลงเคลง 
(Melastoma malabathricum L.ssp. malabathricum) ย่านาง (Titiacora triandra 
(Colebr.) Diels) มะหาด (Artocarpus lacucha Roxb.) มะเดื่อปล้อง (Ficus hispida 
L.f.) ยคูาลิปตสั (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) หว้า (Syzygium cumini (L.) 
Skeels) แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Jaub. Var. kerrii (Craib & Hutch.) Nielsen) 
หม้อข้าวหม้อแกงลงิ (Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce.) หมากหมก (Lepionurus 
sylvestris Blume.) หวายดง Calamus viminalis Wild.) เตา่ร้า (Caryota mitis Lour.) 
กะพ้อ(Licuala spinosa Thunb.) เตยหน ู(Pandanus obovatus H. St. John.) ยอป่า 
(Morinda coreia Ham.) ก าซ า (Lepisanthes rubiginosa) พลบัพลา (Microcos 
tomentosa Sm.) ตะขบขีน้ก (Muntingia calabura L.) และมงัตาน (Schima wallichii 
(DC.) Korth.) 
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 2) จากการศกึษาส ารวจความหลากหลายของพรรณพืช ผู้วิจยัได้ใช้กระบวนการมีสว่น
ร่วมโดย ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพฒันาสวนป่าชมุชน ต าบลล าทบั 
ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน   ครู และนกัเรียน หลงัจากนัน้ ได้พฒันาสวนป่าชุมชน
ก าหนดเส้นทางศกึษาธรรมชาติด้านความหลากหลายของพรรณพืช และร่วมกนัประชมุ
กลุม่ยอ่ยระดมความคิดเห็นเก่ียวการเลอืกชนิดของพรรณพืชและก าหนดจดุสือ่สารท่ีจะ
สื่อสารในแหล่งเรียนรู้  ผลการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเก่ียวการเลือกชนิด
ของพรรณพืชและก าหนดจดุสือ่สารท่ีจะสือ่สารในแหลง่เรียนรู้  สวนป่าชุมชน ต าบลล า
ทบั  อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่  สรุปตามประเด็นได้ดังนี (้2.1) พรรณพืชเด่นที่ควร
สือ่สารให้กบัผู้ รับสาร  พิจารณาจากพืชนัน้ควรเป็นพืชที่มีทัว่ไปในท้องถ่ิน และพบในป่า
อื่นๆ พืชบางชนิดเร่ิมพบยากในท้องถ่ิน และพืชที่มีความส าคัญเชิงสญัลกัษณ์ของ
ท้องถ่ิน  ซึ่งเยาวชนในท้องถ่ินควรรู้จักและมีความรู้ด้านพรรณพืชอย่างยิ่งมี 19 ชนิด 
ดงันี ้คือ พีพวนน้อย (นมควาย) สตัตบรรณ (ตีนเป็ด) ทุ้งฟา้  มะเมา่ไขป่ลา หางไหลแดง 
(โลต่ิ๊น) หวายลิง ไผ่ผาก มเหสกัข์ (สกัสยามมินทร์) โคลงเคลง (มงัเร) มะหาด มะเดื่อ
ปล้อง หว้า กะพ้อ เพกา มะหวด (ก าซ า) หม้อข้าวหม้อแกงลิง คลุ้ม พลบัพลา และ
ตะขบขีน้ก (2.2) การเลือกจุดสื่อสารในแหล่งเรียนรู้  พิจารณาจากพรรณพืชนัน้เป็น
พรรณพืชเด่นและมีเนือ้หาองค์ความรู้ด้านพรรณพืชครอบคลมุวตัถุประสงค์ของการ
สือ่สาร ก าหนดจดุสือ่สารเป็น 6 จดุเรียงตามล าดบัดงันีค้ือ จุดสื่อสารที่ 1 ดงไผ่งาม จุด
สือ่สารท่ี 2 หม้อข้าวหม้อแกงลงิ จดุสื่อสารที่ 3 กะพ้อ จุดสื่อสารที่ 4 สงัคมไม้ใหญ่  จุด
สื่อสารที่ 6  ใต้ร่มหว้า และ จุดสื่อสารที่ 6 หวายลิง  3) การหาประสิทธิภาพของคู่มือ
ศึกษาพรรณพืชในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ อ าเภอล าทับ 
จงัหวดักระบี่ พบว่า (3.1) คู่มือมีประสิทธิภาพในการสื่อสารได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด คือ E1/E2 =  80.30/81.53 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตัง้ไว้ 80/80 ผล
การทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจ พบวา่ ก่อนด าเนินการสือ่สาร เร่ืองความหลากหลาย
ของพรรณพืชในแหล่งเรียนรู้  สวนป่าชุมชน ต าบลล าทบั  อ าเภอล าทบัจังหวดักระบี่  
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 9.77 คะแนน ส่วนหลงัด าเนินการสื่อสาร กลุ่ม
ตวัอยา่งมีคะแนนเฉลีย่เทา่กบั 16.30 คะแนน  ซึง่เมื่อน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
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แตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่โดยใช้คา่ t-test คะแนนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .01 แสดงวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความรู้เพิ่มขึน้จริง (.(3.2) ผู้ รับสาร มีความพึงพอใจ
ตอ่ คูม่ือศกึษาพรรณพืชในแหลง่เรียนรู้ธรรมชาติสวนป่าชุมชน ต าบลล าทบั  อ าเภอล า
ทับ จังหวัดกระบี่ อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.87 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เฉลี่ยเท่ากบั 0.42 ดงันัน้สรุปได้ว่า การสื่อสารความหลากหลายของ
พรรณพืชในสวนป่าชุมชน ต าบลล าทบั อ าเภอล าทับ จังหวดักระบี่ โดยส ารวจความ
หลากหลายของพรรณพืชและพฒันาแหลง่เรียนรู้ธรรมชาติ จดัท าคู่มือศึกษาพรรณพืช 
ผลการวิจยั เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ที่ว่า คู่มือศึกษาพรรณพืชในแหลง่เรียนรู้
ธรรมชาติ สวนป่าชมุชน ต าบลล าทบั  อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบ่ี มีประสทิธิภาพในการ
สื่อสารได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด และผู้ รับสารมีความพึงพอใจต่อคู่มือศึกษา
พรรณพืชในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติสวนป่าชุมชน ต าบลล าทบั  อ าเภอล าทับ จังหวัด
กระบี่  อยู่ในระดบัมากที่สดุ  จากการสื่อสารความหลากหลายของพรรณพืชบริเวณ
สวนป่าชมุชน ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่ มีประเด็นส าคญัน ามาอภิปราย
ผล ดงันี ้
 1) ผลการศึกษาด้านความหลากหลายของพรรณพืชบริเวณสวนป่าชุมชน 
ต าบลล าทบั อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบี่พบพรรณพืชจ านวนทัง้หมด  31 วงศ์ 40 ชนิด 
ซึ่งเป็นกลุ่มพืชที่มีวิสยัไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ที่พบจ านวนไม่มากนกั เช่น มงัตาน นน 
นนทรี หว้า แดง แต้ว ส้านใหญ่ มะหวด (ก าซ า) มะหาด คอแห้ง รักใหญ่ ก่อหลบั และ
ยอป่า กลุม่ไม้ยืนต้นท่ีมีการน ามาปลกูเพิ่มได้แก่ มเหสกัข์ ยคูาลปิตสั สตัตบรรณ ทุ้งฟ้า 
ไม้ต้นขนาดเลก็ ได้แก่ มะเม่าไข่ปลา พลบัพลา ตะขบขีน้ก มะเดื่อปล้อง เพกา สว่นพืช  
ที่มีวิสยัไม้พุ่ม เช่น ไผ่ผาก หูปากกา คลุ้ม หมากหมก กะพ้อ เต่าร้าง หมากเจ เตยหน ู
หวายดง โคลงเคลง(มงัเร) เข็มป่า และกลุม่ไม้เถาเลือ้ย ได้แก่ หางไหลแดง (โลต่ิ๊น) ยา่น
ปด ยา่นางอวดเชือก หวายลิง หม้อข้าวหม้อแกงลิง และพีพวนน้อย(นมควาย) เป็นต้น 
2) ผลการประชุมกลุม่ย่อยระดมความคิดเห็นสรุปว่า พรรณพืชเด่นที่ควรน ามาสื่อสาร
ให้กับผู้ รับสารในคู่มือศึกษาพรรณพืช นัน้มี 19 ชนิด โดยผู้ เข้าร่วมประชุมให้
ความส าคญัในด้านความน่าสนใจส าหรับกลุม่ผู้ รับสารได้แก่ โคลงเคลง (มงัเร) ตะขบ
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ขีน้ก เพกา มะเม่าไข่ปลา หวายลิง ไผ่ผาก  พลบัพลา มะเดื่อปล้อง และกะพ้อ พืชบาง
ชนิดอาจจะเคยได้ยินช่ือแต่ไม่เคยพบเห็นต้นไม้จริง ได้แก่ พีพวนน้อย (นมควาย) หาง
ไหลแดง (โลต่ิ๊น) หม้อข้าวหม้อแกงลงิ มะหาด และ คลุ้ม และพืชบางชนิดเร่ิมพบยากใน
ท้องถ่ิน ได้แก่ มะหวด (ก าซ า) และหว้า รวมถึงพืชบางชนิดมีการน ามาปลกูเพิ่มเพื่อสื่อ
ถึงสัญลักษณ์ความส าคัญต่อท้องถ่ินนัน้  ได้แก่ สัตตบรรณ(ตีนเป็ด) ทุ้ งฟ้า และ
มเหสกัข์ (สกัสยามมินทร์) 3) ผลการประชุมกลุ่มย่อย ผู้น าชุมชน ผู้ เช่ียวชาญด้าน
พรรณพืช ผู้ เช่ียวชาญด้านสิง่แวดล้อมศกึษาและตวัแทนผู้ รับสารเพื่อระดมความคิดเห็น
และการให้ความร่วมมือในการส ารวจพรรณพืช และพฒันา สวนป่าชุมชนต าบลล าทบั 
อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบ่ี ให้เป็นแหลง่เรียนรู้ เพื่อสื่อสารองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ด้านความหลากหลายของพรรณพืชในครัง้นี ้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีสว่นร่วมของ
ชมุชนในด้านการจดัการ เร่ิมตัง้แต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมลงมือปฏิบตัิ สง่ผลให้
การอนรัุกษ์ป่าชุมชนแห่งนีม้ีความยัง่ยืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรูญ สนักว๊าน 
(2553: 58) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ จังหวดัพะเยา พบว่าในการอนุรักษ์ป่าชุมชนควร
สง่เสริมให้ประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วม ซึง่ผู้น าท้องถ่ินในพืน้ท่ีมีบทบาทส าคญัในการโน้ม
น้าวหรือชกัจงูรวมทัง้การให้ข้อมลูขา่วสารท่ีส าคญัแก่ประชาชนจะสง่ผลให้ประชาชนใน
พืน้ที่รักและหวงแหน เข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยัง่ยืนและการจัด
การศกึษาเร่ืองการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติควรจะสอดแทรกเข้าไปในสถานศึกษาใน
พืน้ที่เพื่อให้เยาวชนได้เห็นคณุค่าและความส าคญัของการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
4) ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของคู่มือศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชใน
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สวนป่าชุมชน ต าบลล าทับ อ าเภอล าทบั จังหวัดกระบี่ ด้าน
กระบวนการและประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการสื่อสาร  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.30/81.53 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ 80/80 
ที่ตัง้ไว้ คู่มือศึกษาพรรณพืชในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สวนป่าชุมชน  ต าบลล าทับ  
อ าเภอล าทบั จังหวดักระบี่ สามารถพฒันาความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้ รับสารเก่ียวกับ
ความหลากหลายของพรรณพืช  เพิ่มขึน้มากกวา่ก่อนได้รับการสือ่สารอย่างมีนยัส าคญั
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ทางสถิติที่ระดบั .01 5.0 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ รับสารที่มีต่อคู่มือศึกษา
พรรณพืชในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติสวนป่าชุมชน ต าบลล าทบั  อ าเภอล าทับ จังหวัด
กระบี ่ ซึง่พบวา่  เมื่อเดินตามเส้นทางศกึษาธรรมชาติโดยใช้คู่มือศึกษาพรรณพืช  ผู้ รับ
สารมีความคิดเห็นประเด็นความยากง่ายและความน่าสนใจของเนือ้หาในคู่มือศึกษา
พรรณพืชฉบบันี ้พบว่า เนือ้หายากเกินไปร้อยละ 12.25 เนือ้หาง่ายเกินไปร้อยละ 2.04 
เนือ้หาน่าสนใจร้อยละ 80.61 และเฉยๆ ร้อยละ 5.10 ส่วนความคิดเห็นประเด็นควร
ปรับปรุงแก้ไขเนือ้หาในคู่มือเลม่นีห้รือไม่ พบว่า ผู้ รับสารร้อยละ 96.94 มีความคิดเห็น
ว่า ไม่ควรปรับปรุง ผู้ รับสารร้อยละ 3.06 มีความคิดเห็นว่าควรปรับปรุงในด้านรูปเลม่ 
แสดงให้เห็นว่าผู้ รับสารร้อยละ 80.61  มีความสนใจในเนือ้หาเร่ืองพรรณพืช และมี
ความคิดเห็นว่าไม่ควรปรับปรุงถึงร้อยละ 96.94  สว่นความคิดเห็นที่ผู้ รับสารจ านวน
ร้อยละ 5.10  รู้สกึเฉยๆ เนือ้หายากเกินไปร้อยละ 12.25 เนือ้หาง่ายเกินไปร้อยละ 2.04 
ซึ่งไม่สอดคล้องสมัพนัธ์กนั อาจเป็นเพราะกลุม่ผู้ รับสารกลุม่นีอ้ยู่ในช่วงอาย ุ11-12 ปี 
ความสนใจในด้านวิชาการยงัไมม่ากนกั สนใจเฉพาะการเดินป่าศึกษาแหลง่เรียนรู้โดย
อ่านแบบสอบถามไม่ละเอียด  ให้ความสนใจในการตอบข้อค าถามในแบบสอบถาม
น้อย ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อคู่มือในด้านการจัดภาพประกอบ ด้านเนือ้หา 
และด้านภาษา พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมากที่สดุมีค่าเฉลี่ยรวม 
เท่ากบั  4.87  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เฉลี่ย เท่ากบั 0.42 โดยผลการประเมิน 
พบว่า ด้านการจัดภาพประกอบ ผู้ รับสารมีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 
เท่ากบั  4.91  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เฉลี่ยเท่ากบั 0.33 รองลงมาคือ ผลการ
ประเมินด้านเนือ้หา พบว่า ผู้ รับสารมีความ พึงพอใจมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ  
4.89  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เฉลี่ย เท่ากบั 0.37  และผลการประเมินด้าน
ภาษา พบว่า ผู้ รับสารมีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.87 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เฉลีย่ เท่ากบั 0.41 ทัง้นีเ้พราะว่าการสื่อสารด้วยคู่มือศึกษา
พรรณพืช เป็นการสื่อสารประเภทการเรียนการสอนที่ ได้สัมผัสกับสื่อของจริง  
ในธรรมชาติประกอบกบัเอกสารคูม่ือนีใ้ห้รายละเอียดเนือ้หา สารสนเทศ ความรู้ชดัเจน 
มีความแปลกใหม ่ภาพประกอบสวยงาม นกัเรียนสามารถ ท ากิจกรรมได้ตามจดุสือ่สาร 
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ท าให้เกิดความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้ ด้วยเหตนุีจ้ึงสง่ผลท าให้ประสทิธิภาพของคะแนน
การท ากิจกรรมและแบบทดสอบสงูกวา่เกณฑ์และมีความพงึพอใจต่อคู่มือศึกษาพรรณ
พืชในระดบัมากที่สดุ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ กานดา กิจการนา (2553:129-130) 
พบวา่ คูม่ือศกึษาธรรมชาติเส้นทางชมน า้ตกโตนปริวรรต จงัหวดัพงังา ส าหรับนกัเรียน
ช่วงชัน้ ที่ 3 (ระดบัชัน้ ม.3) โรงเรียนตะกัว่ทุ่งงานทวีวิทยายน สามารถพฒันาความรู้
ความเข้าใจ ความตระหนกั และเจตคติ เก่ียวกับการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถ่ินเพิ่มขึน้ มากกว่าก่อนได้รับการเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ผล
การประเมินด้านความพึงพอใจคู่มือศึกษาธรรมชาติเส้นทางชมน า้ตกโตนปริวรรต
จงัหวดัพงังา เรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ดีมากร้อยละ 63.00 ดี ร้อยละ 
35.00 พอใช้คิดเป็นร้อยละ 2.00 โดยที่หวัข้อประเมินที่อยู่ในระดบัดีมาก มากที่สดุ คือ 
กิจกรรมมีความสมัพนัธ์กบัเนือ้หาน่าสนใจ ร้อยละ 75.00 สว่นหวัข้อประเมินที่อยู่ใน
ระดบัดี มากที่สดุ คือ ขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 55.00 และหวัข้อ
ประเมินที่อยู่ในระดบัพอใช้ มากที่สดุ คือ คู่มือมีขนาดกะทดัรัด พกพาสะดวก คิดเป็น
ร้อยละ 15.00  และสอดคล้องกบั งานวิจยัของ ทนงศกัดิ์ ตณัฑวณิช (2553: 123) ได้
ศกึษาวิจยัการพฒันาคู่มือศึกษาธรรมชาติเส้นทางเดินป่าเขาพระแทว  ส าหรับนกัเรียน
ช่วงชัน้ที่ 3 (เฉพาะชัน้ ม.3) โรงเรียนเมืองถลาง จงัหวดัภเูก็ต พบว่า ประสิทธิภาพของ 
คูม่ือศกึษาธรรมชาติเส้นทางเดินป่าเขาพระแทวมีประสิทธิภาพ ท าให้นกัเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ ความตระหนกั เจตคติ และมีการอนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถ่ินเพิ่มขึน้ 
ที่ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 99 อีกทัง้นกัเรียนมีความพึงพอใจคู่มือศึกษาธรรมชาติ
เส้นทางเดินป่าเขาพระแทว อยูใ่นระดบัดีมากคิดเป็นร้อยละ 72.00  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรน าคูม่ือศกึษาความหลากหลายพรรณพืชในสวนป่าชมุชน ต าบลล าทบั 
อ าเภอล าทบั จงัหวดักระบ่ี ที่ใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้นีไ้ปใช้กบักลุม่ตวัอย่างที่แตกต่าง
กนัออกไป เช่น นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นหรือนกัเรียนที่มีระดบัความสามารถ
แตกตา่งกนั เพื่อน าข้อมลูที่ได้มาเปรียบเทียบในโอกาสตอ่ไป 
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 2. ควรมีการจดัท าคูม่ือศกึษาระบบนิเวศในสวนป่าชมุชน ต าบลล าทบั อ าเภอ
ล าทับ จังหวัดกระบี่ ส าหรับนักเรียนในช่วงชัน้ต่าง ๆ  เพื่อการสื่อสารเนือ้หาและ
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่แตกตา่งออกไป 

 3. ควรเสนอโครงการร่วมกบัองค์กรท้องถ่ินในการพฒันาเส้นทางเดินศกึษาใน
การศกึษาธรรมชาติให้สมบรูณ์เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนผู้สนใจได้เยี่ยมชมศกึษาหา
ความรู้และน าสือ่คูม่ือศกึษาพรรณพืชเลม่นีไ้ปจดักิจกรรมด้านสิง่แวดล้อมในท้องถ่ินได้ 
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กำรสื่อสำรควำมรู้วิทยำศำสตร์เกี่ยวกับน ำ้พุร้อนเค็ม อ ำเภอคลองท่อม  
จังหวดักระบี่ ให้แก่นักเรียนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำตอนต้น1 

Science communication about knowledge of Saline Hot Spring in Klongtom 
District, Krabi Province for lower secondary students 

 
ออ่นพกัร์ หนเูงิน2, มณัฑนา นวลเจริญ3 

ดร. อดลุ นาคะโร4 
Onpak Noongern, Mantana Nuanjarern 

Adul Nakaro 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการสื่อสารความรู้เก่ียวกับ

น า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบี่ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนในการ

ใช้สื่อสารความรู้เก่ียวกบัน า้พุร้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จังหวดักระบี่กลุม่ตวัอย่างในการ

วิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ ๒ จงัหวดักระบี่ 

จ านวน 109 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน (Proportional 

Stratified Random) ก าหนดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และสื่อสารผ่านสื่อมัลติมีเดีย สื่อ

โปสเตอร์และแผ่นพบั  ผ่านจุดสื่อสาร 3 จุด เก็บรวมรวมข้อมลูโดยใช้แบบทดสอบวดัความรู้

และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ สถิติในการวิเคราะห์ หาประสิทธิภาพในการ

สื่อสารได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ E1/ E2= 80/80 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนน

ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้ t – test ด้านความพึงพอใจ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

1วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต  
2นกัศกึษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
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ผลการวิจยัพบว่า การสื่อสารมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 81.28/80.09 ผลสมัฤทธ์ิ
หลงัการสือ่สารสงูกวา่ก่อนการสื่อสารอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ความพึงพอใจ
ของผู้ รับสารที่มีตอ่การสือ่สารมีอยูใ่นระดบัมากที่สดุมีคา่เฉลีย่ 4.75 

 
ค ำส ำคัญ : การสือ่สารทางวิทยาศาสตร์ น า้พรุ้อนเค็ม ประสิทธิภาพของการสือ่สาร 

 
Abstract 

The purposes of this research were: 1) to measure the efficiency 
science communication model about knowledge of saline Hot Springs in 
KlongTom District, Krabi Province and 2) to study the students’satisfaction of 
the developed communication model. The sample group consisted of 109 
students in lower secondary students from the Rajprachanukroah School II 
with the proportional random technique were selected the statistics used to 
analyze data were : 1) the efficiency criterion communication model on 
standard of E1/E2 = 80/80, 2) the mean scores of pretest and postest 
assessment with t-test, and 3) the students’satisfaction with means and 
standard deviation(S.D.). 

The results of the study revealed that the model used to teach the 
knowledge of Saline Hot Springs was effective. The students’learning 
achievement was higher significantly after studying about the Saline Hot 
Springs at the level 0.01 level of reliability. The students’ satisfaction level for 
the model was found to be very high ( 4.75). 

 
Key  words : Science communication, Saline Hot Spring, Efficiency of 
communication 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Science_communication
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บทน ำ 

ในปัจจุบันนีรั้ฐบาลบาลได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ตามแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี 11 (2555-2559) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และเป็นการดงึดดูนกัท่องเที่ยวจากต่างชาติให้มาเที่ยวในเมืองไทยให้มากขึน้ และ
มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการเสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชน   สร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด  ปัจจุบนัได้พฒันาฟืน้ฟูแหลง่ท่องเที่ยว  
เพื่อการสร้างมลูค่าเพิ่มแก่สินค้าการท่องเที่ยว  ด้วยเหตนุีจ้ึงมีการปรับยทุธศาสตร์
การพฒันาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท่องเที่ยวของประเทศให้สูงขึน้ 
เป็นการสร้างจุดแข็งของประเทศไทยให้เห็นว่าการท่องเที่ยวของไทยมีคุณภาพ
มาตรฐานสากล (World Class Destination) โดยให้ความส าคญักบัตลาดเฉพาะ
กลุม่มากขึน้ มีเปา้หมายเพื่อดึงนกัท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ตามนโยบายการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดลุ (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2555) 

ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่มากมาย ต้นทุนของ
ทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมาก ได้แก่ ภเูขา แมน่ า้ ทะเลและป่าไม้ อยู่ในแต่ละภาค
ของประเทศไทย ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี  ้เป็นต้นทุนในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทัง้ในรูปของการจ าหน่าย
สินค้าและบริการการสร้างอาชีพ ด้วยข้อได้เปรียบของความหลากหลายของ
ทรัพยากรการทอ่งเที่ยวในประเทศไทย ที่มีทัง้ทรัพยากรท่องเที่ยวทางโบราณสถาน 
ได้แก่วดั ปราสาทหิน อทุยานประวตัิศาสตร์ ถ า้เขียนสีและทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ  ได้แก่ ภูเขา แม่น า้ น า้ตก ชายหาด หมู่เกาะ น า้พุร้อน เป็นต้น   
ปัจจุบัน ได้มีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึน้ โดยเฉพาะแหล่ง
ทอ่งเที่ยวประเภทน า้พรุ้อนเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่นา่มหศัจรรย์อยา่งหนึง่ ในปัจจบุนัที่
พบในประเทศไทยมีประมาณ 112 แห่งกระจายอยู่ทัว่ไป น า้พรุ้อนในประเทศไทย
สว่นใหญ่เป็นน า้พุร้อนน า้จืด ตัง้แต่ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก ภาค
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กลาง และภาคใต้ เช่น บ่อน า้พุร้อนท่าสะท้อน จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   น า้พรุ้อนสนั
ก าแพง จังหวดัเชียงใหม่  บ่อน า้พรุ้อนหนองหญ้าปล้อง  จังหวดัเพชรบุรี  เป็นต้น  
(การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย, 2555)   

จงัหวดักระบ่ีมีการสง่เสริมการทอ่งเที่ยว และ สร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยา่งเห็นได้ชดั โดยเฉพาะการทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพ ในจงัหวดักระบ่ีมีน า้พุ
ร้อน หลายพืน้ที่ เช่น น า้พุร้อนบ้านบางผึง้ น า้พุร้อนบ้านห้วยยูงตก อ าเภอเหนือ
คลอง น า้ตกร้อน น า้พรุ้อนเค็ม บ้านควน อ าเภอคลองท่อม โดยเฉพาะน า้พรุ้อนเค็ม 
บ้านควน อ าเภอคลองทอ่ม เป็นน า้พรุ้อนท่ีแตกต่างจากที่อื่น เป็นหนึ่งในแหลง่น า้พุ
ร้อนเค็มที่มี เพียงสองแห่งในโลกเท่านัน้ ซึ่งน า้พุร้อนเค็มอีกแหล่งหนึ่งอยู่ที่
สาธารณรัฐเช็ค จึงกลา่วได้วา่เป็นน า้พรุ้อนเค็มแห่งแรกของประเทศไทย โดยที่ผ่าน
มามีการพฒันาเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวชิงนิเวศและสขุภาพระดบัสากล นบัว่าเป็นแหลง่
ท่องเที่ยวที่มีคณุค่า มีนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ มาท่องเที่ยวในแต่
ละปีเป็นจ านวนมาก (ส านกังานพาณิชย์จงัหวดักระบ่ี, 2555)    

ในปัจจุบนัการท่องเที่ยวน า้พรุ้อนมีจุดประสงค์ทัง้เพื่อความเพลิดเพลิน
และเพื่อสุขภาพ รวมถึงการทัศนศึกษา แต่พบว่า นักท่องเที่ยวและคนในพืน้ที่
โดยเฉพาะกลุม่เยาวชน ซึ่งสามารถใช้แหลง่น า้พรุ้อนเป็นแหลง่เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ไมเ่ข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของน า้พรุ้อนเค็มที่แท้จริง ทัง้นีเ้นื่องจากขาด
การสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพ  สือ่ที่มีอยู่ไม่เป็นที่น่าสนใจและองค์ความรู้ไม่ครบถ้วน  
ข้อมลูของแหลง่น า้พุร้อนในประเทศไทยยงัมีอยู่อย่างจ ากดัและไม่แพร่หลาย การ
รับทราบของประชาชนยงัมีน้อย หากได้ท าการรวบรวมข้อมลูจากแหลง่น า้พรุ้อนไว้
ทุกภูมิภาคก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนทัว่ไป และยงัท าให้เกิดความเข้าใจต่อการใช้
แหลง่ น า้พุร้อนอย่างถกูต้องและเกิดประโยชน์สงูสดุ  กานดา ช่วงชยั (2553: 71-
73) ได้ศึกษารูปแบบการสื่อสารและประสิทธิผลของรูปแบบการสื่อสารในแหล่ง
เรียนรู้น า้พรุ้อนแมจ่นั  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชียงราย  กบักลุม่เยาวชนอายรุะหว่าง 
15- 16 ปี พบว่า การศึกษาในแหลง่เรียนรู้ น า้พรุ้อนแม่จัน อ าเภอแม่จัน จงัหวดั
เชียงราย ควรใช้รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายผสมผสานกัน หลังจากได้น า
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รูปแบบการสือ่สารดงักลา่วไปทดสอบกบักลุม่ตวัอย่าง พบว่า ระดบัความรู้เก่ียวกบั
น า้พรุ้อนแมจ่นั เพิ่มสงูขึน้ 

ผู้ วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้นทางด้าน
วิทยาศาสตร์ของน า้พุร้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จังหวดักระบี่ เพื่อสื่อสารความรู้
ให้แก่นกัเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในองค์ความรู้เก่ียวกับน า้พรุ้อนเค็ม โดย
ผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสมและน่าสนใจ เพื่อน าไปเผยแพร่ความรู้และเป็นการ
สง่เสริมการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศและสขุภาพในแหลง่น า้พรุ้อนเค็มให้มีคณุภาพยิ่งขึน้ 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการสื่อสารความรู้เก่ียวกับน า้พุร้อนเค็ม อ าเภอ
คลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนในการใช้สื่อสารความรู้เก่ียวกับ
น า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี 
 
วิธีกำรวิจัย 

ในการวิจยัเร่ืองการสือ่สารความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม 
จงัหวดักระบ่ี เพื่อสือ่สารองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-3 ในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดขัน้ตอนการศึกษาเป็น 3 
ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. การรวบรวมข้อมลูทตุิยภมูิเก่ียวกบัข้อมลูน า้พรุ้อนเค็ม  
 2. การศกึษาด้วยวิธีปฐมภมูิในเร่ืองการสือ่สารวิทยาศาสตร์ในน า้พรุ้อนเค็ม 
 3. การศึกษาด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ขัน้ตอนที่ 1 การประชุมกลุม่ย่อย  
ขัน้ตอนท่ี 2 การสือ่สารองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม 
 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้1) ประชากรผู้ ให้
ข้อมลู ประกอบด้วย  ผู้ เช่ียวชาญด้านการสือ่สาร จ านวน 2  คน เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 
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2 คน เจ้าหน้าที่ผู้ดแูลแหลง่น า้พรุ้อนเค็ม จ านวน 2 คน และตวัแทนนกัเรียนผู้ รับสาร 
จ านวน 4 คน รวม 10 คน 2) ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 1-3 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ ๒ จงัหวดักระบี่ ปีการศึกษา 2557 จ านวน 150 
คน   
 กลุม่ตวัอย่างในการทดลองเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-3 อาย ุ
13-15 ปี โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ ๒  จงัหวดักระบี่ จ านวน 109 คน วิธีการ
สุ่มตวัอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน (Proportional  Stratified 
Random) มีขัน้ตอนดงันี ้ 
 1) ก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง ผู้วิจัยค านวณโดยใช้สตูรของ ทาโร 
ยามาเน่ (Taro Yamane) ก าหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 สตูร
การค านวณหากลุม่ตวัอยา่ง ดงันีค้ือ  

 N =    N  
   1+Ne ² 
 เมื่อ  n  =  จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
  N  = จ านวนประชากรทัง้หมด 
 e  = คา่ความคลาดเคลือ่นสงูสดุที่ยอมให้มีได้  
 

 N = 
   

             
             

   
 n = 109 

2) สุม่ตวัอยา่ง โดยใช้วิธีการสุม่แบบแบง่ชัน้ ตามตารางดงัตอ่ไปนี  ้
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ตำรำง 1 การสุม่ตวัอยา่งโดยแบง่ตามสดัสว่น 
 

ระดบัชัน้ จ านวนประชากร กลุม่ตวัอยา่ง 
มธัยมศกึษาปีที่ 1 53 39 
มธัยมศกึษาปีที่ 2 52 38 
มธัยมศกึษาปีที่ 3 45 32 

รวมทัง้สิน้ 150 109 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล 1) เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองทางด้าน

การสื่อสารวิทยาศาสตร์ สื่อมัลติมีเดีย สื่อโปสเตอร์ สื่อธรรมชาติและแผ่นพับ  
 2) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบบนัทึกการประชุมกลุ่ม
ย่อย แบบทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกับน า้พุร้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม 
จงัหวดักระบี่ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อที่ใช้ในการสื่อสารความรู้น า้พรุ้อน
เค็ม  อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบี ่

แบบประเมินความพึงพอใจให้ครอบคลุมประเด็นที่ ต้องการสอบถาม  
ก าหนดค่าระดบัคะแนนเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบลิเคิร์ท(Likert) 
(บญุชม ศรีสะอาด, 2545: 99 -100) ดงันี ้

 
ระดบัความพงึพอใจ ระดบัความคิดเห็น  ร ะ ดั บ ค ะ แ น นพึ ง
พอใจมากที่สดุ  เห็นด้วยมากที่สดุ  4.50-5.00 
พงึพอใจมาก  เห็นด้วยมาก  3.50-4.49 
พงึพอใจปานกลาง  ด้วยปานกลาง  2.50-3.49 
พงึพอใจน้อย  เห็นด้วยน้อย  1.50-2.49 
พงึพอใจน้อยที่สดุ  เห็นด้วยน้อยที่สดุ  1.00-1.49 
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ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

 1. การศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนที่ 1 
การรวบรวมข้อมลูทตุิยภมูิเก่ียวกบัข้อมลูน า้พรุ้อนเค็ม ผู้วิจยัได้รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบั
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ของน า้พุร้อน จากหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมทรัพยากรธรณีวิทยา 
กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในท้องถ่ิน และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง ในประเด็นดงัต่อไปนี ้1)  การเกิดน า้พุร้อน 2) ประเภทของน า้พุร้อน 3) 
องค์ประกอบด้านแร่ธาตขุองน า้พรุ้อนเค็ม 4) ประโยชน์ของน า้พรุ้อนเค็ม 5) ข้อมลูทัว่ไป
ของแหลง่น า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ขัน้ตอนที่ 2 การศึกษาด้วยวิธี
ปฐมภมูิในเร่ืองการสือ่สารวิทยาศาสตร์ในน า้พรุ้อนเค็ม ผู้วิจยัได้ศกึษาองค์ความรู้ ด้าน
องค์ประกอบของน า้พรุ้อนเค็ม เก่ียวกบั  อณุหภมูิ  ความเค็ม  ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
โดยมีอปุกรณ์และขัน้ตอนการเก็บข้อมลู ดงันี  ้1) อปุกรณ์ประกอบด้วย เทอร์โมมิเตอร์ 
เคร่ืองวดั pH(Ph meter) เคร่ืองวดัความเค็ม(Salinte meter) แบบบนัทึกข้อมลู 2) การ
เก็บข้อมูล วัดอุณหภูมิ ความเค็ม และค่าความเป็นกรด -ด่าง โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ 
เคร่ืองวดั pH และ เคร่ืองวดัความเค็ม ตามล าดบั จุ่มลงในน า้พรุ้อนเค็ม  บ่อตวัอย่าง 5 
บอ่ ที่คนในพืน้ท่ีและนกัทอ่งเที่ยวใช้อยูป่ระจ า โดยให้หา่งจากขอบบ่อประมาณ 1 เมตร 
2) บนัทึกข้อมลูในช่วงเวลา 12.00 น. – 13.00 น. เป็นระยะเวลาติดต่อกนั 30 วนั 3. 
ศกึษาวิจยัทางด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ขัน้ตอนที่ 1 การประชุมกลุม่ย่อย ผู้วิจยัได้
จดัประชุมกลุม่ย่อย โดยมีผู้ ร่วมประชุมดงันี ้ผู้ เช่ียวชาญด้านการสื่อสาร จ านวน 2 คน 
เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 2 คน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแหล่งน า้พุร้อนเค็ม จ านวน 2 คนและ
ตวัแทนนกัเรียนผู้ รับสาร จ านวน 4 คน รวม 10 คน โดยผู้วิจยัเป็นผู้น าการสนทนา ตาม
ประเด็นต่อไปนี ้1) ประเภทของสื่อที่เหมาะสมในการสื่อสารองค์ความรู้เก่ียวกบัน า้พุ
ร้อนเค็ม 2) การเลือกจุดศึกษาและการเรียงล าดบัจุดศึกษา จุดสื่อสาร มีจ านวน 3 จุด 
ดงันี ้จดุสือ่สารท่ี1 อาคารท่ีพกัผอ่นใช้สือ่มลัติมีเดีย สือ่สารความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกบั
การเกิดน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม  จงัหวดักระบี่ จุดสื่อสารที่ 2 บริเวณบ่อน า้ร้อน
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ใหญ่กลางลาน ใช้สือ่ของจริงและโปสเตอร์ สือ่สารความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัเก่ียวกบั
อณุหภูมิ ความเค็ม ค่าความเป็นกรด-ด่าง แร่ธาตุ และประโยชน์เชิงสขุภาพของน า้พุ
ร้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ จุดสื่อสารที่ 3 ศาลาพกัผ่อน ใช้สื่อแผ่นพบั 
สือ่สารความรู้3) ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่น ขัน้ตอนท่ี 2 การสื่อสารองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม ผู้วิจยัได้ท าการสือ่สารองค์ความรู้ในแหลง่การเรียนรู้
กบักลุม่ตวัอย่าง โดยน ากลุม่ตวัอย่างออกไปแหลง่การเรียนรู้น า้พรุ้อนเค็ม  และใช้สื่อ
ตามที่ก าหนดไว้ ดงันี ้1) ทดสอบความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็มกบั
กลุม่ตวัอย่างก่อนด าเนินการสื่อสาร 2) น ากลุม่ตวัอย่างไปแหลง่น า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอ
คลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี และท ากิจกรรมการสื่อสารกบักลุม่ตวัอย่าง 3) ทดสอบความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม กบักลุม่ตวัอย่าง หลงัด าเนินการสื่อสาร  4) 
ให้กลุม่ตวัอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อสื่อที่ใช้ในการสื่อสารในแหล่ง
น า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ 5) น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบ และ
การตอบแบบประเมินความพงึพอใจ มาวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป  

การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การหาประสิทธิภาพของการสื่อสาร

ความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี ใช้วิธีการค านวณหาคา่ร้อย

ละประสทิธิภาพตามเกณฑ์ประสทิธิภาพของกระบวนการ และประสทิธิภาพของผลลพัธ์ 

E1/ E2 = 80/80 โดยใช้สตูรของ กาญจนา  วฒัาย,ุ (2545: 188) 

 ประสทิธิภาพของกระบวนการ 

 1E   = 

A

N

X   100 หรือ 
A

X


  100 

  เมื่อ  1E   คือ  ประสทิธิภาพของกระบวนการ 
     X คือ คะแนนรวมของแบบฝึกหัด
หรืองาน  A คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกหดัหรืองานทกุชิน้ 
   N คือ จ านวนผู้ เรียน 
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 ประสทิธิภาพของผลลพัธ์   

  
2E  = 

B

N

F   100 หรือ 
B

F
  100 

 เมื่อ 
2E  คือ ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ 

  F  คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรียน 
  B คือ คะแนนเต็มของการทดสอบหลงัเรียน 
  N คือ จ านวนผู้ เรียน  
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับน า้พุร้อนเค็ม  
ค านวณหาความแตกตา่งของคะแนนก่อนและหลงั  การสือ่สารความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม  โดยการหาคา่ที (t-test)  และน าคา่ทีที่ค านวณได้ไปเปรียบเทียบ 
ค่าวิกฤติของที  ที่ระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้  ถ้าค่าทีที่ค านวณมีค่าเท่ากับหรือ
มากกว่าค่าทีวิกฤต แสดงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ของ (กาญจนา 
วฒันาย,ุ 2545: 188) 

 t  =  

1N

2)D(2DN

D



 

  

 เมื่อ t  แทน การแจกแจงแบบที 
  D แทน ความแตกตา่งของคะแนนหลงั
และก่อนการสือ่สาร   ความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม   ของนกัเรียนแต่
ละคน 
  N  แทน จ านวนนกัเรียน 

 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้การ

สื่อสาร โดยการหาค่าเฉลี่ย  ( X  )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
(กาญจนา  วฒัาย,ุ 2545: 188) 
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สตูรการหาคา่เฉลีย่  ( X  )   

     X  =  N
X  

เมื่อ   X      แทน คะแนนเฉลีย่ 

  X    แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
   N   แทน จ านวนนกัเรียน 
 

ผลกำรศึกษำ 
การวิจัยเร่ืองการสื่อสารความรู้เก่ียวกับน า้พุร้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม 

จงัหวดักระบี่ เพื่อสื่อสารความรู้และประสิทธิภาพของการสื่อสารความรู้เก่ียวกบัน า้พุ

ร้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ได้แก่  นักเ รียนชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ จังหวดักระบี่ ปีการศึกษา 2557 

จ านวน 109 คน ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลู และน าเสนอตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้ขัน้ตอนท่ี 

1 ผลการรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็มอ าเภอคลองท่อม  

จงัหวดักระบี่ ขัน้ตอนที่2 ผลการศึกษาด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในน า้พุร้อนเค็ม 

จงัหวดักระบี่ 1) ผลประสิทธิภาพของการสื่อสารความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอ

คลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อสารความรู้

เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี 

ขัน้ตอนท่ี 1 ผลการศกึษาข้อมลูทตุิยภมูิ เพื่อจดัท าสือ่ในการสื่อสารองค์ความรู้เก่ียวกบั
น า้พรุ้อนเค็ม  อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี โดยด าเนินการศกึษาข้อมลูตา่ง ๆ ได้แก่ 
 1) การเกิดน า้พุร้อน น า้พุร้อนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีน า้ร้อนไหล
ขึน้มาจากใต้ดิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภายในโลกยงัคงมีความร้อนอยู่ ปัจจุบนัพบแหล่ง
น า้พุร้อนในประเทศไทย 112 แห่ง วดัอุณหภูมิน า้ร้อนที่ผิวดินในช่วง 40-100 องศา
เซลเซียส ด้วยความร้อนสงูนีย้อ่มท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงทางฟิสกิส์ และทางเคมี ต่อ
หินเหลา่นัน้และละลายแร่ธาตใุนสว่นประกอบของหินผสมรวมกนัเป็นน า้แร่ เมื่อผดุขึน้สู่
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ผิวดินปรากฏเป็นบอ่น า้พรุ้อน หรือบอ่น า้พอุุน่ ขึน้อยูก่บัปริมาณของน า้บาดาลเย็นที่เข้า
มาผสม และหากน า้บาดาลนัน้มีสว่นผสมของน า้ทะเลเข้าเจือปน ย่อมท าให้น า้พรุ้อนมี
รสเค็มด้วย  
 2) ความเค็ม แหล่งน า้พุร้อนโดยทั่วไปแล้วจะมีลกัษณะคล้ายๆ กัน จะ
แตกต่างกันไปตามชนิดของหิน แร่ธาตุ และปริมาน า้ที่สะสมอยู่ ณ เปลือกโลก และ
พลงังานความร้อนใต้พิภพ ดงันัน้ ในน า้พรุ้อนมีเกลอืแร่ละลายอยู ่ความเค็มของน า้เกิด
จากเกลือแร่ที่ละลายอยู่ในน า้ ท าให้น า้มีรสเค็ม ความเค็มของน า้ในน า้พรุ้อนเค็มเกิด
จากการผสมกนัของน า้ร้อนและน า้ทะเลจึงท าให้มีรสเค็ม  
 3) ความเป็นกรด – ดา่ง ความเป็นกรด-ดา่งของน า้ เป็นความสามารถของน า้
เกิดจากประจุบวก Ca++, Mg++ และ K+ จะเข้าไปสะเทินกบั H+ ในสารละลายน า้หรือ
ดิน สมถวิล จริตควร (2535: 44) ได้ศึกษา พบว่า โดยทัว่ไปน า้ทะเล ปกติมีสภาพเป็น
ด่าง มีความเป็นกรด – ด่างค่อนข้างคงที่ ซึ่งค่าความเป็นกรด – ด่าง ขึน้อยู่กับการ
เปลีย่นแปลงของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในน า้ แก๊สนีใ้ช้ในกระบวนการสงัเคราะห์
ด้วยแสง ส่วนใหญ่ได้มาจากบรรยากาศและการหายใจของสิ่งมีชีวิต ปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในน า้ไม่ได้อยู่ในรูปอิสระแต่จะรวมกับธาตุอื่นเป็นกรด
ออ่นๆ  
 4) องค์ประกอบด้านแร่ธาตขุองน า้พรุ้อนเค็ม จากผลการวิเคราะห์ทางเคมีของ
น า้พรุ้อน พบวา่ น า้พรุ้อนมีเกลอืแร่หลายชนิดที่เป็นประโยชน์ตอ่สขุภาพของคนเรา โดย
น ามาใช้ในการอาบ-แช่ และการดื่ม เกลอืแร่ที่เป็นสว่นประกอบของอวยัวะ กระดกู และ
ฟัน เช่น แคลเซียม และฟอสฟอรัส  เกลือแร่ที่เป็นสว่นประกอบของสารเคมีที่เก่ียวข้อง
กบัขบวนการเติบโตในร่างกาย เช่น ไอโอดีน สงักะส ี เหลก็  ก ามะถนั เกลอืแร่ที่เป็นสาร
จ าเป็นส าหรับปฏิกิริยาเคมีที่ส าคญัในร่างกาย เช่น แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส เกลือแร่
ที่จ าเป็นส าหรับการท างานของกล้ามเนือ้และระบบประสาท เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม 
โซเดียมและโปแตสเซียม และเกลอืแร่ที่ควบคมุขบวนการอื่นๆ เช่น โซเดียมและคลอรีน 
ช่วยควบคุมสมดุลของน า้ หรือการไหลเวียนของของเหลวในร่างกาย ฟอสฟอรัสและ
โซเดียม  
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 5) ประโยชน์ของน า้พรุ้อนเค็ม จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า การใช้ประโยชน์
ของน า้พุร้อนเค็มที่จัดอยู่ในประเภทน า้พุร้อนเกลือ หรือน า้พุเกลือ ซึ่งมีปริมาณเกลือ
ผสมอยูม่ากกวา่ 9 กรัมตอ่ลติร สามารถรักษาโรคปวดข้อ โรคปวดวิถีประสาท และโรค
ผิวหนงัเรือ้รัง  และเป็นการผอ่นคลายความเครียด เป็นต้น 
 6) ข้อมลูทัว่ไปของแหลง่น า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จังหวดักระบี่  น า้พุ
ร้อนเค็ม ตัง้อยู่ในพืน้ที่บ้านควน หมู่ที่ 8 ต าบลห้วยน า้ขาว อ าเภอ คลองท่อม  จงัหวดั
กระบี่ มีเนือ้ที่ประมาณ 110 ไร่ และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน คลองบาง
ผึง้และคลองพ่อ  เกิดขึน้เองโดยธรรมชาติ  และบริเวณบ่อน า้ร้อนยังคงเป็นสภาพ
ธรรมชาติไว้อย่างสมบรูณ์ ลกัษณะพืน้ที่เป็นป่าชุมชน มีบ่อน า้ร้อนทัง้หมด 10 บ่อ เป็น
น า้พุร้อนที่มีรสเค็ม สาเหตุที่มีรสชาติเค็มนัน้ เกิดจากการผสมกันของน า้ร้อนและน า้
ทะเลในระดับลึกก่อนโผล่พ้นพืน้ผิวดิน เกิดเป็นน า้พุร้อน จัดอยู่ในประเภทน า้พุร้อน
เกลือ (Salt Spring) หรือน า้พเุกลือ ซึ่งมีปริมาณของเกลือผสมอยู่มากกว่า 9 กรัม/ลิตร 
ในบริเวณรอบๆ เป็นพืน้ที่ป่าชายเลนตามธรรมชาติ มีบ่อน า้พรุ้อนเค็มกระจายอยู่รอบ
บริเวณพืน้ที่ จ านวน 14 บ่อ มีอณุหภมูิสงูประมาณ 40-47 องศาเซลเซียส ลกัษณะน า้
ใสสะอาดสะท้อนกับท้องฟ้า เป็นสีมรกตสวยงาม น า้มีลกัษณะใสสะอาดสะท้อนกับ
ท้องฟา้เป็นสมีรกต ( องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยน า้ขาว, 2553) ขัน้ตอนที่ 2 ผลการ
การศกึษาด้วยวิธีปฐมภมูิในเร่ืองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในน า้พรุ้อนเค็ม จงัหวดักระบี่ 
จากการเก็บข้อมูลโดยการวดัอุณหภูมิ ความเค็ม และค่าความเป็นกรด -ด่าง โดยใช้
เทอร์โมมิเตอร์ เคร่ืองวดั pH และ เคร่ืองวดัความเค็ม ตามล าดบั จุ่มลงในน า้พรุ้อนเค็ม 
บ่อตวัอย่าง 5 บ่อที่คนในพืน้ที่และนกัท่องเที่ยวใช้อยู่ประจ า โดยให้ห่างจากขอบบ่อ
ประมาณ 1 เมตร เป็นระยะเวลา 30 วนั ได้ผลดงันี ้
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ตำรำง 2 คา่เฉลีย่อณุหภมูิ ความเค็ม และความเป็นกรด-ดา่ง 
 

บอ่ที ่ คา่เฉลีย่อณุหภมูิ 
(0C  ) 

 กรด-ดา่ง ความเค็ม (ppt.) 

1 41  6.7 18.4 
2 39  6.7 18.4 
3 39  6.6 18.3 
4 45  6.6 18.3 
5 41  6.6 18.4 

ที่มา: การเก็บข้อมลูภาคสนาม (ธนัวาคม ,2557) 
จากตาราง 2.พบว่า ค่าเฉลี่ยอณุหภมูิแต่ละบ่อมีความแตกต่างกนัอยู่ระหว่าง 

39 - 45 0C สว่นความเป็นกรด – ด่างอยู่ระหว่าง 6.6 –6.7 และความเค็มมีความ
แตกตา่งกนัน้อยมาก อยูร่ะหวา่ง 18.3 – 18.4 ppt  
 ขัน้ตอนที่ 2.การศึกษาด้วยวิธีปฐมภมูิในเร่ืองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในน า้พุ
ร้อนเค็ม เก่ียวกบัองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม แต่พบว่านกัท่องเที่ยว
และคนในพืน้ที่โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ซึ่งสามารถใช้แหล่งน า้พุร้อนเป็นแหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ไม่เข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของน า้พุร้อนเค็มที่แท้จริง ทัง้นี ้
เนื่องจากขาดการสือ่สารที่มีประสิทธิภาพ สื่อที่มีอยู่ไม่เป็นที่น่าสนใจและองค์ความรู้ไม่
ครบถ้วน  ข้อมลูของแหลง่น า้พรุ้อนในประเทศไทยยงัมีอยู่อย่างจ ากดัและไม่แพร่หลาย
การรับทราบของประชาชนยงัมีน้อย ผู้ วิจัยได้สื่อสารองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกับ
น า้พุร้อนเค็มดังนีก้ารก าหนดจุดศึกษาในแหล่งเรียนรู้น า้พุร้อนเค็ม อ าเภอคลอง
ท่อม จังหวัดกระบี่ ทุกจุดศึกษามีสื่อที่สามารถน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารองค์
ความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็มได้ เพื่อให้ผู้ รับสารได้รับได้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในองค์ความรู้เก่ียวกบัน า้พุร้อนเค็ม โดยผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสมและน่าสนใจ เพื่อ
น าไปเผยแพร่ความรู้และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสขุภาพในแหล่ง
น า้พรุ้อนเค็มให้มีคณุภาพยิ่งขึน้ จดุสือ่สาร มีจ านวน 3 จดุ ดงันี ้ 
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จุดสื่อสารที่ 1 อาคารที่พกัผ่อนใช้สื่อมลัติมีเดีย สื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์
เก่ียวกบั การเกิดน า้พรุ้อนเค็ม  อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี 

จุดสื่อสารที่ 2 บริเวณบ่อน า้ร้อนใหญ่กลางลาน ใช้สื่อของจริงและโปสเตอร์ 
สือ่สารความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัเก่ียวกบัอณุหภมูิ ความเค็ม ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
แร่ธาต ุและประโยชน์เชิงสขุภาพของน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี  

จุดสื่อสารที่ 3 ศาลาพักผ่อน ใช้สื่อแผ่นพบั สื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์
เก่ียวกับข้อมูลที่ได้วิเคราะห์องค์ความรู้น า้พุร้อนเค็ม และการน าไปใช้ประโยชน์ของ
น า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี  
ขัน้ตอนที่ 3.การศึกษาด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผลการหาคุณภาพของความพึง
พอใจของสื่อ ที่เหมาะสมของสื่อสารความรู้เก่ียวกับน า้พุร้อนเค็มอ าเภอคลองท่อม  
จงัหวดักระบ่ี ความเหมาะสม ของสือ่ โดยผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ย จุดศึกษา
ที่.1 การเกิดน า้พุร้อน(สื่อมัลติมีเดีย) เท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.51 อยู่ในระดับพอใจมาก จุดศึกษาที่ 2 ประเภทน า้พุร้อน(สื่อโปสเตอร์) 
เท่ากบั4.00 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.53 อยู่ในระดบัพอใจปานกลาง 
และจุดศึกษาที่ 3 ประโยชน์ของน า้พรุ้อน (สื่อแผ่นพบั) เท่ากับ 3.60 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.51 อยู่ในระดบัพอใจปานกลาง ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการ
สือ่สารวิทยาศาสตร์สูเ่ด็กและเยาวชนในชมุชนได้  

ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการสื่อสารความรู้น า้พุร้อนเค็ม อ าเภอ
คลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี  
นักเรียนทดลองสอบภาคสนาม โดยน าเคร่ืองมือแบบทดสอบที่ปรับปรุง แก้ไข
ข้อบกพร่องตา่ง ๆ แล้ว ทดลองกบันกัเรียนที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง ซึ่งเป็นนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ อ าเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี่ โดยใช้วิธีการสุม่แบบแบง่ชัน้จ านวน 109 คน โดยชีแ้จงกระบวนการเรียนการสอน 
จากนัน้ให้นักเ รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงให้นักเ รียนได้เ รียนรู้ตาม
กระบวนการเรียนการสอน ตามที่ก าหนดแต่ละจุดศึกษาโดยปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้
แต่ละจุดศึกษา แล้วท าแบบทดสอบย่อยแต่ละจุดศึกษา และเมื่อเสร็จสิน้กระบวนการ
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เรียนแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน และน าผลที่ได้ไปหาค่าร้อยละ เพื่อ
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ได้ผลดงั
รายละเอียดในตารางที่ 3 
 
ตำรำง 3 แสดงประสิทธิภาพของกระบวนการสื่อสารความรู้เก่ียวกับน า้พุร้อนเค็ม 

อ าเภอ คลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี จากการทดลองภาคสนาม 
 

ผลการเรียน คะแนนเต็ม n X  S.D. ร้อยละ 

ประสทิธิภาพของ

กระบวนการ( 1E )  

30 109 24.39 2.33 81.28 

ประสทิธิภาพของผลลพัธ์(

2E )   
20 109 16.02 1.39 80.09 

 

จากตาราง 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทัง้หมดที่นักเรียนท าได้จาก

แบบทดสอบ หลงัท ากิจกรรมในแต่ละจุดศึกษา จุดละ 10 คะแนน รวมทัง้ 3 จุดศึกษา 

30 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.39 จากคะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.28 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  มีค่าเท่ากับ 2.33 และค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบวัดผล

สมัฤทธ์ิจากการท ากิจรรมทกุจดุศกึษา 20 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 16.02 จาก

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  มีค่าเท่ากับ 1.39 ดงันัน้ จุด

ศึกษาสื่อความรู้เก่ียวกับน า้พุร้อนเค็ม  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1/E2) เท่ากับ 

81.28/80.09 

การวิเคราะห์ข้อมูลการหาความก้าวหน้า เพื่อศึกษาความแตกต่างของ 

คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนและหลังการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์

เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม   อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี ผลปรากฏ ดงัตาราง 4 
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ตำรำง 4 การวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงั การสื่อสาร ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็มอ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี   

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน N X  S.D. t 
ก่อนสือ่สารความรู้ 109 11.47 2.67   17.148** 

 หลงัสือ่สารความรู้ 109 16.02 1.39 

**p< .01 
จากตาราง 4 พบว่านกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่ได้รับการสื่อสาร

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ โดยผ่าน
สื่อมลัติมีเดีย สื่อโปสเตอร์ สื่อธรรมชาติและแผ่นพับ มีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียน สงูกว่า
คะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนในการใช้การสื่อสารความรู้น า้พุ
ร้อนเค็ม อ าเภอคลองทอ่มจงัหวดักระบ่ี   ผลปรากฏดงัตาราง 5 
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ตำรำง 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนในการใช้การสื่อสารความรู้น า้พุ 

ร้อนเค็ม อ าเภอ คลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี    
 

ที ่ รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
1 ได้รับความรู้เพิ่มขึน้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 
2 ได้ใช้น า้พรุ้อนเค็มอยา่งถกูวิธี 4.73 0.44 มากที่สดุ 
3 ความหลากหลายของสือ่ 4.52 0.50 มากที่สดุ 
4 สือ่ที่ใช้เหมาะสมกบัเนือ้หา 4.79 0.41 มากที่สดุ 
5 ท าให้นา่สนใจตอ่การเรียนรู้ 4.84 0.36 มากที่สดุ 
6 เอกสารประกอบการเรียนรู้ 4.67 0.54 มากที่สดุ 
7 ได้ลงสมัผสัของจริง 5.00 0.00 มากที่สดุ 
8 ระยะทางในการไปศกึษา 4.17 0.88 มากที่สดุ 
9 ระยะเวลาในการศกึษา 4.86 0.35 มากที่สดุ 
10 การมีส่วนร่วมของนักเรียน

และชมุชน 
4.93 0.26 มากที่สดุ 

รวม 4.75 0.51 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 5 พบวา่ ผลการประเมินความพงึพอใจในการใช้การสือ่สารความรู้

น า้พุร้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ โดยรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.75 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.51 โดยผลการประเมิน ด้าน
ได้รับความรู้เพิ่มขึน้และได้ลงสมัผสัของจริงมีความพงึพอใจมากที่สดุคา่เฉลีย่ 5.00  
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สรุปและอภปิรำยผล 
 การวิจัยเร่ือง การสื่อสารความรู้เก่ียวกับน า้พุร้อนเค็มอ าเภอคลองท่อม 
จงัหวดักระบ่ี มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการสื่อสารความรู้เก่ียวกบั
น า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี 2) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนใน
การใช้สื่อสารความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ ซึ่งสามารถ
สรุปและอภิปรายผลการศกึษาได้ดงัตอ่ไปนี ้

สือ่สารองค์ความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ องค์

ความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกับน า้พรุ้อนเค็ม ตัง้อยู่ในพืน้ที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บ้าน

ควน หมู่ที่ 8 ต าบล ห้วยน า้ขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ เกิดจากน า้แร่ร้อนที่

สะสมตวัอยูใ่ต้โลกที่ระดบัท่ีระดบัลกึและไหลกลบัสูพ่ืน้ดินด้วยแรงดนัจากการขยายตวั 

เนื่องจากมีอณุหภูมิสงู ซึ่งผุดขึน้เป็นฟองอากาศร่วมอยู่กับน า้พุร้อน และมีกลิ่นเหม็น

ของแก๊สไขเ่นา่เกิดขึน้เสมอ ซึง่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีและหินข้างเคียง และอาจผสม

รวมกบัน า้เย็น หรือน า้บาดาล หรือน า้ทะเลที่ไหลลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกสูร่ะดบัลกึ 

ท าให้อณุหภมูิในแหลง่กกัเก็บลดต ่าลงและน า้พรุ้อนมีเกลอืแร่หลายชนิดที่เป็นประโยชน์

ต่อสขุภาพของคนเรา โดยน ามาใช้ในการอาบ-แช่ และการดื่มน า้พุร้อนเค็มที่จัดอยู่ใน

ประเภทน า้พรุ้อนเกลอื ซึง่มีปริมาณเกลอืผสมอยูม่ากกวา่ 9 กรัมตอ่ลติร  

 การก าหนดจุดศึกษาในแหล่งเรียนรู้ น า้พุร้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จังหวดั
กระบี่  ทุกจุดศึกษามีสื่อที่สามารถน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็มได้ เพื่อให้ผู้ รับสารได้รับมีความรู้ความเข้าใจ ในองค์
ความรู้เก่ียวกบัน า้พุร้อนเค็ม โดยผ่านช่องทางสื่อที่เหมาะสมและน่าสนใจ เพื่อน าไป
เผยแพร่ความรู้และเป็นการสง่เสริมการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศและสขุภาพในแหลง่น า้พรุ้อน
เค็มให้มีคณุภาพยิ่งขึน้ จดุสือ่สาร มีจ านวน 3 จดุ ดงันี ้จดุสือ่สารที่1 อาคารที่พกัผ่อนใช้
สือ่มลัติมีเดีย สือ่สารความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัการเกิดน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองทอ่ม 
จังหวัดกระบี่ จุดสื่อสารที่ 2 บริเวณบ่อน า้ร้อนใหญ่กลางลาน ใช้สื่อของจริงและ
โปสเตอร์ สือ่สารความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัเก่ียวกบัอณุหภมูิ ความเค็ม ค่าความเป็น
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กรด-ด่าง แร่ธาต ุและประโยชน์เชิงสขุภาพของน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จงัหวดั
กระบี่ จุดสื่อสารที่ 3 ศาลาพกัผ่อน ใช้สื่อแผ่นพบั สื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกบั
ข้อมลูที่ได้วิเคราะห์องค์ความรู้น า้พรุ้อนเค็ม และการน าไปใช้ประโยชน์ของน า้พรุ้อนเค็ม  
ประสิทธิภาพของการสื่อสารความรู้เก่ียวกับน า้พุร้อนเค็ม อ าเภอคลอท่อม   จังหวัด
กระบี่  

1) จากการทดสอบเรียนรู้เก่ียวกบัองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในแหลง่น า้พุ
ร้อนเค็ม   อ าเภอคลองท่อม  จงัหวดักระบี่   พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนทัง้หมดที่
นกัเรียนท าแบบฝึกหดัแต่ละจุดศึกษาทัง้ 3 จุดศึกษา หลงัเรียนสื่อความรู้เก่ียวกบัน า้พุ
ร้อนเค็ม สงูกว่าคะแนนหลงัสอบ 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบทดสอบวดัความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับน า้พุร้อนเค็ม ก่อนและหลงัการสื่อสารความรู้เก่ียวกับน า้พุ
ร้อนเค็ม พบวา่ คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ หลงัการสื่อสารความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อน
เค็มสงูกวา่คา่เฉลีย่การทดสอบก่อนเรียนจริง ดงันัน้ นกัเรียนที่ได้เรียนรู้ผ่านการสื่อสาร
ความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั(.013) ผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักเ รียนในการใช้การสื่อสารความรู้น า้พุร้อนเค็ม อ า เภอคลอง
ท่อม  จงัหวดักระบี่ พบว่า โดยรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก
ที่สดุ มีคา่เฉลีย่ 4.75 

การสื่อสารครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้สื่อสารองค์ความรู้เก่ียวกับน า้พุร้อนเค็ม  อ าเภอ
คลองท่อม จังหวดักระบี่ โดยใช้สื่อผสม  ซึ่งผลการศึกษาชีว้่า ผลการเรียนรู้หลงัจาก
สือ่สารองค์ความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองทอ่ม  จงัหวดักระบ่ี กลุม่ตวัอยา่งมี
ผลการเรียนรู้สงูกวา่ก่อนสือ่สาร เนื่องจากเหตผุลหลายประการ ดงันี ้

การสือ่สารความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบี่ มีการ
สือ่สารแตล่ะจดุศกึษามีสือ่ที่ผู้วิจยัได้ก าหนดไว้โดยวิเคราะห์ตามลกัษณะผู้ รับสาร และ
องค์ความรู้ที่ต้องการสื่อสาร ซึ่งจะสง่เสริมการเรียนรู้ของกลุม่ผู้ รับสาร กานดา ช่วงชัย 
(2553 : 76) กลา่วว่า การออกแบบสื่อ และกิจกรรมในแหลง่การเรียนรู้ที่สอดคล้องกบั
พฤติกรรมและลกัษณะทางจิตวิทยาของผู้ รับสาร น่าจะเป็นปัจจัยส าคญัที่ท าให้กลุ่ม
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ผู้ รับสาร มีความเข้าใจในองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัโครงสร้างของโลก ความ
ร้อนใต้พิภพ  แหล่งน า้พุร้อนในจังหวดัเชียงราย   การเกิดน า้พุร้อนแม่จนั การเกิดหิน 
หินอคันีเนือ้ดอก  คุณสมบตัิบางประการของน า้พรุ้อน   สาหร่ายน า้พรุ้อน ได้เพิ่มมาก
ขึน้ ซึ่งในสื่อและกิจกรรมเหล่านี ้กลุ่มตัวอย่างได้ศึกษาสื่อและปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง ท าให้ จดจ าสิง่ตา่งๆ และเกิดการเรียนรู้ได้ ดงัที่จะอภิปราย ดงันี  ้

1) สื่อมัลติมีเดีย เป็นสื่อที่ใช้ในจุดศึกษาที่ 1 สื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์
เก่ียวกบัประวตัิของน า้พุร้อนเค็มบ้านควนอ าเภอคลองท่อม  จงัหวดักระบี่ ข้อมูลองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เก่ียวกับการก าเนิดน า้พุร้อน แหล่งน า้พุร้อนเค็มเป็นบ่อน า้พุ
ร้อนท่ีเกิดขึน้เองโดยธรรมชาติ และบริเวณบ่อน า้ร้อนยงัคงเป็นสภาพธรรมชาติไว้อย่าง
สมบรูณ์ ลกัษณะพืน้ที่เป็นป่าชุมชน มีบ่อน า้ร้อนทัง้หมด 10 บ่อ มีเนือ้ที่ประมาณ 110 
ไร่ และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ถ้าจะศึกษาจากสื่อของจริงต้องใช้เวลานาน จึงได้
น ามาสื่อสารในรูปของภาพและเสียง เพื่อท าให้น่าสนใจมากขึน้ สะดวกในการศึกษา
และในเวลาที่จ ากัด ซึ่งสอดคล้องกับ ศราวุธ หมาดหลี (2551:68) กล่าวว่า สื่อ
มลัติมีเดีย เป็นสื่อและองค์ความรู้เหมาะสมกบัวยั  เพิ่มความสนกุสนานรวมทัง้การใส่
เสยีงดนตรีและภาพประกอบสือ่และการออกแบบของสือ่ท าให้นา่สนใจ  

2) สือ่โปสเตอร์ เป็นสือ่ที่ใช้ในจดุศกึษาที่ 2 สือ่สิง่พิมพ์ที่จดัท าขึน้เป็นข้อความ
และรูปภาพประกอบ สื่อสารความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัอณุหภมูิ ความเค็ม ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง แร่ธาตุ ธาตุ และประโยชน์เชิงสุขภาพของน า้พุร้อนเค็มอ าเภอ  
คลองทอ่ม  จงัหวดักระบ่ี ซึง่สือ่โปสเตอร์เป็นสือ่ที่มีลกัษณะเดน่ คือ การน าเสนอเนือ้หา
ความรู้วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัอุณหภูมิ ความเค็ม ค่าความเป็นกรด-ด่าง แร่ธาต ุธาต ุ
และประโยชน์เชิงสขุภาพของน า้พรุ้อนเค็มที่ได้จากการศกึษาข้อมลูจากแหลง่ต่างๆและ
ข้อมลูจากการศึกษารวบรวมในแหล่งเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อารยะ ศรี
กลัยาณบตุร  (2550 : 32) ได้กลา่วว่า การสื่อสารโดยใช้โปสเตอร์เป็นวิธีค่อนข้างผ่อน
คลาย  สามารถสื่อสารได้ทกุเพศทกุวยั ทกุระดบัการศึกษา มีการยืดหยุ่นเป็นอย่างดี  
เนื่องจาก ข้อความกะทดัรัด มองเห็นได้ง่าย เพราะจดุที่ติดตัง้จะเป็นเส้นทางหรือบริเวณ
ที่ต้องเดินผา่นไปมาเสมอ  
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3) สื่อธรรมชาติ เป็นสื่อของจริงที่ใช้ในจุดศึกษาที่ 2 และ3 มีลกัษณะเด่นคือ
สามารถสงัเกต สมัผสั ได้อย่างง่าย มีลกัษณะเป็นสามมิติ โดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 
ท าให้กลุ่มตวัอย่างง่ายต่อการท าความเข้าใจ  ซึ่งสอดคล้องกบั บญุเหลือ  ทองเอี่ยม 
(2541 : 71) กลา่วถึงสือ่ของจริงไว้วา่ เป็นสือ่การเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดสาระความรู้
ได้เป็นอยา่งดี การเรียนรู้โดยผา่นของจริงจะได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างท่องแท้ อปุกรณ์ที่
เป็นของจริงจะท าให้เข้าใจได้ทนัทีที่เห็นและจ าได้นาน ของจริงจึงมีประโยชน์ในการรับรู้
เพราะของจริงเป็นสิ่งที่ผู้ รับสารอาจคุ้นเคย อยู่ในลกัษณะที่ เป็นสื่อสิ่งแวดล้อมรอบตวั 
ผู้ รับสารจะรับสารด้วยความเข้าใจและมีความหมายถ้าได้ใช้สื่อของจริงประกอบทัง้นี ้
เนื่องจากสื่อของจริงมีลักษณะเป็นสามมิติ ใช้ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ในการศึกษา 
พิจารณารายละเอียดได้อยา่งครบถ้วน จบัต้องได้ มีการแสดงสภาพที่เห็นได้ตามความ
เป็นจริง การเลอืกใช้สือ่โปสเตอร์และแผน่พบัร่วมสือ่ของจริงเพื่อให้ผู้ รับสารความเข้าใจ
ในสิง่ที่เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในน า้พรุ้อนเค็มได้เข้าใจง่ายขึน้ 
 4) สือ่แผน่พบั เป็นสือ่ที่ใช้ในจดุศกึษาที่ 3 เป็นการสือ่สารความรู้วิทยาศาสตร์
เก่ียวกับประเภทน า้พุร้อน ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ถึงองค์ความรู้น า้พุร้อนเค็ม และการ
น าไปใช้ประโยชน์ของน า้พรุ้อนเค็ม   อ าเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี เป็นสือ่ที่มีลกัษณะ
เดน่ คือ มีขนาดเลก็ หยิบง่าย ใช้ข้อมลูได้ละเอียดมากพอสมควร ผู้ดูสามารถเลือกเวลา
ดไูด้ คา่ใช้จ่ายในการผลติต ่า สอดคล้องกบั พรรณี บยัชรหตักิจ (2544:72) กลา่วถึงสื่อ
แผ่นพบัว่า เป็นสื่อที่เข้าใจได้ง่ายมีความกระชบัและได้ใจความส าคญั  สามารถน ามา
อา่นหรือทบทวนความรู้ได้ตลอดเมื่อต้องการ ท าให้ผู้ รับสารศกึษาได้อยา่งสะดวก 

ความพึงพอใจต่อสื่อที่ใช้ในการสื่อสารน า้พุร้อนเค็ม  อ าเภอคลองท่อม  
จงัหวดักระบ่ี พบวา่กลุม่ผู้ รับสารมีอยูใ่นระดบัมากที่สดุ เนื่องจากเหตผุลหลายประการ 
ดงันี ้
 ลกัษณะแหลง่เรียนรู้ เป็นแหลง่เรียนรู้ธรรมชาติเป็นสื่อของจริง ที่แตกต่างกัน
ออกไป มองเห็นเป็นรูปธรรม สามารถสมัผสัได้ ระหว่างที่เดินศึกษาในแต่ละจุดศึกษามี
สื่อทางธรรมชาติหรือสื่อของจริงที่ใช้ในการสื่อสาร แหล่งเรียนรู้นีเ้หมาะสมที่จะช่วย
กระตุ้นความสนใจและเกิดความทรงจ าจากการได้สมัผสัของผู้ รับสารได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
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สอดคล้องกบั  ภาษิต สโุพธ์ิ (2547:82) ที่กลา่ววา่ การใช้แหลง่เรียนรู้ธรรมชาติ สามารถ
กระตุ้นให้นกัเรียนสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มขึน้ เพราะธรรมชาตินกัเรียนมีโอกาสสมัผสัด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือด้วยตนเอง 
 ลกัษณะของสื่อที่ใช้ในการสื่อสารมีความหลากหลาย สื่อแต่ละชนิดมีสมบตัิ
ในการสือ่สารแตกตา่งกนัออกไป การสือ่สารในแตล่ะจดุศกึษามีสือ่ที่ผู้วิจยัได้จดัประชุม
กลุม่ยอ่ยให้และผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ ตามขัน้ตอนของการวิจยั โดยวิเคราะห์ตามองค์
ความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็มที่ต้องการสือ่สาร  แหลง่เรียนรู้ และผู้ รับสาร ท าให้นกัเรียน
ซึง่เป็นผู้ รับสารได้เข้าใจในสารมากขึน้ 

ลกัษณะของกลุม่ผู้ รับสาร เป็นผู้ รับสาร อายรุะหว่าง 13-15 ปี เป็นวยัอยากรู้
อยากเห็น ชอบลงมือปฎิบตัิด้วยตนเอง ไม่ชอบการท่องจ า มีความกระตือรือร้น ชอบ
ความท้าทาย การจดัท าสื่อที่มีความสอดคล้องกับผู้ รับสารซึ่งน่าจะเป็นเหตผุลที่ท าให้
สื่อบรรลเุป้าหมาย ดงันัน้การน าองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ในแหลง่น า้พรุ้อนเค็ม อ าเภอ
คลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี ท่ีรวบรวมมาได้ไปออกแบบสือ่  และกิจกรรมในแตล่ะจดุศกึษา
ที่สอดคล้องกบัพฤติกรรมและเส้นทางจิตวิทยาของผู้ รับสาร จึงนา่จะเป็นปัจจยัส าคญั ที่
ท าให้กลุ่มผู้ รับสาร มีความเข้าใจในองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ในแหล่งน า้พุร้อนเค็ม 
อ าเภอคลองท่อม จังหวดักระบี่เพิ่มขึน้และได้ลงสมัผัสของจริง มีความพึงพอใจมาก
ที่สดุ ซึง่สอดคล้องกบั พรพิมล  เจียมนาครินทร์ (2539:35) กลา่วว่า กลุม่เยาวชนเป็นผู้
มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาการด้านสติปัญญาในหลายด้าน เช่น ด้าน
ภาษา ด้านจินทนาการ ด้านเหตผุล มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้หลายๆ แบบ
การเข้าใจสญัญาลกัษณ์ต่างๆ การจดจ าสิ่งต่างๆ  ได้เป็นอย่างดี ไม่ชอบการท่องจ า 
ชอบปฎิบตัิกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถศกึษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
1. การศึกษาการสื่อสารความรู้เก่ียวกบัน า้พรุ้อนเค็ม กบักลุม่ที่มีผู้ รับสารที่มี

ลกัษณะแตกต่างกนักันจากกลุ่มตวัอย่างที่ก าหนด เช่น ศึกษากับกลุ่มผู้อาศยับริเวณ
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โดยรอบแหลง่เรียนรู้ กลุม่นกัท่องเที่ยว กลุม่การบ าบดัหรืออาบ แช่เพื่อรักษาโรค กลุ่ม
ผู้ใหญ่ หรือกลุม่เด็ก 

2. การจัดกิจกรรมในจุดศึกษาแต่ละจุดควรมีสื่อที่หลากหลายและมีทนัสมยั
ทัง้นีเ้พื่อดงึดดูความสนใจของเยาวชนที่เข้าไปศกึษาในจดุศกึษาและการจดักิจกรรมแต่
ละกิจกรรมควรก าหนดเวลาที่แนน่อนเพราะไมท่ าให้เกิด ความนา่เบื่อ 
 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครัง้ต่อไป  
 1. หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือผู้ ที่เ ก่ียวข้องควร
ประสานให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องท าการวิเคราะห์ คา่น า้ แร่ธาต ุแตล่ะชนิดของน า้พรุ้อน
เค็ม  อ าเภอคลองทอ่มจงัหวดักระบ่ี  ให้เป็นปัจจบุนั 
 2. องค์การบริหารห้วยน า้ขาว หรือผู้ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการสื่อสาร
ความรู้น า้พุร้อนเค็มให้กบันกัท่องเที่ยวคนในชุมชน นกัเรียน นกัศึกษาจดัแหล่งเรียนรู้
หรือแหลง่ท่องเที่ยว  สามารถน าผลการวิจยันีไ้ปจดัแหลง่เรียนรู้ ให้เกิดการเรียนรู้จาก
การทอ่งเที่ยวที่ถกูต้องและยัง่ยืน  
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ค ำแนะน ำในกำรเตรียมต้นฉบับ 
 

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต ขอเรียนเชิญ
สมาชิกและผู้ที่สนใจทกุทา่นสง่บทความวิชาการหรือรายงานการวิจยั เพื่อพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารฯ ทัง้นีบ้ทความหรือรายงานการวิจยัที่สง่ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมา
ก่อนหรือไม่อยู่ในระหว่างส่งไปตีพิมพ์ในวารสารฉบบัอื่น ผู้ เขียนจะได้รับวารสารที่ลง
ผลงาน จ านวน 3 เลม่ 
 
กำรก ำหนดวำระกำรออกวำรสำร 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต โดยก าหนดวาระการออก 2 ฉบบั
ตอ่ปี ส าหรับฉบบัแรกก าหนดให้ออกเดือนธนัวาคม 2548 ทัง้นีเ้พื่อให้วารสารฉบบัแรกมี
ความสมบูรณ์มากที่สดุ ส าหรับปี 2549 เป็นต้นไป ก าหนดออก 2 ฉบบั คือ ฉบบัที่ 1 
เดือนมกราคม – มิถนุายน และฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 
 
กำรเตรียมต้นฉบับ 

1. ต้นฉบบัต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด วินโดว์ ต้นฉบบั 
ภาษาไทย Cordia New Size 14 ต้นฉบบัภาษาองักฤษ Time New Roman size 12 และ
ใช้กระดาษ เอ 4 เว้นหา่งจากขอบ 1 นิว้โดยรอบ ความยาวไมเ่กิน 10 – 15 หน้า 

2. ช่ือเร่ือง (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง ช่ือผู้ เขียน
พร้อมทัง้คุณวุฒิอยู่ใต้ช่ือเร่ืองเยือ้ไปทางขวามือ ส่วนต าแหน่งทางวิชาการ และสถานท่ี
ท างานของผู้ เขียนให้พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก 

3. ทัง้บทความทางวิชาการและรายงานการวิจยัต้องมีบทคดัย่อภาษาไทย พร้อม
ทัง้ค าส าคญั (key words) ภาษาไทย 2 - 5 ค า 

4. ค าแนะน าในการเขียนบทความ 
4.1 การเขียนบทความวิจยัประกอบด้วย 

1) ช่ือเร่ือง ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2) ผู้แตง่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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3) บทคดัยอ่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
4) ค าส าคญั ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
5) บทน า 
6) วตัถปุระสงค์ 
7) วิธีการวิจยั 
8) ผลการศกึษา 
9) สรุปและอภิปรายผล 
10) ข้อเสนอแนะ 
11) เอกสารอ้างอิง 

4.2 การเขียนบทความทัว่ไป 
1) ช่ือเร่ือง ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2) ผู้แตง่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
3) บทคดัยอ่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
4) ค าส าคญั ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
5) บทน า 
6) เนือ้หา 
7) บทสรุป 
8) เอกสารอ้างอิง 

4.3 บทวิจารณ์หนงัสอื 
1) ข้อมลูทางบรรณานกุรม  ของหนงัสอืที่วิจารณ์พร้อมปกหนงัสอื 
2) ช่ือผู้วิจารณ์ 
3) บทวิจารณ์ 

5. ตารางหรือไดอะแกรมจะต้องบรรยายและพิมพ์แยกจากเนือ้หาของบทความ 
6. ภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพลายเส้นให้เขียนด้วยหมึกด าบนกระดาษอาร์ต

เส้นขนาดพองาม ถ้าเป็นภาพถ่ายให้ใช้ขนาดโปสการ์ด เขียนหมายเลขล าดบัภาพ และ
ลกูศรแสดงด้านบนและด้านลา่งของภาพด้วยดินสอที่หลงัภาพเบาๆ โดยจดัท าเป็นไฟล์
สรุปรูป (กองบรรณาธิการสงวนสทิธ์ิการเลอืกตีพิมพ์ภาพส)ี 
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กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง 
การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ระบบ APA โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. กำรอ้ำงอิงในเนือ้เร่ือง 

   เมื่อสิน้สุดข้อความที่ต้องการอ้างอิง ใส่ช่ือผู้แต่ง ปีที่พิมพ์และเลขหน้า ไว้ใน
วงเล็บต่อท้ายข้อความนัน้ คนอื่นๆ ในกรณีที่มีผู้แต่งมากกว่า 6 คนขึน้ไป ให้เขียนช่ือผู้แต่ง
คนแรกตามด้วย et al หรือ และคนอื่นในการอ้างอิงทกุครัง้  เช่น 

1.1  ผู้แตง่ 1 คน 
       -  ภาษาไทย : (สมศกัดิ์ ศรีสนัติสขุ, 2544 : 20) 
       -  ภาษาองักฤษ : (Walker, 1992 : 102) 

1.2  ผู้แตง่ 2 คน หรือมากกวา่ 
           -  ภาษาไทย : (สมเกียรติ  พงษ์ไพบลูย์, สทิธิศกัดิ์ จลุศิริพงษ์ 
                                 และสมพงษ์ สงิหะพล, 2542 : 16) 

                      -  ภาษาองักฤษ : (Fitzpatrick, Whall,..., & Avant, 1907 : 50) 

1.3  ผู้แตง่มากกวา่ 6 คน 
       -  ภาษาไทย : (จมุพล วนิชกลุ และคนอื่นๆ, 2543 : 72) 
       -  ภาษาองักฤษ : (Kneip, et al, 2002 : 2) 

2. กำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม ให้ปฏิบตัิดงันี ้
2.1  เรียงล าดบัเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาองักฤษ 
2.2  เรียงล าดบัตามตวัอกัษรช่ือผู้แต่ง  ถ้าผู้แต่งคนเดียวกนัให้เรียงล าดบั

ปีที่พิมพ์  ส าหรับภาษาองักฤษ  ใช้ช่ือสกลุในการเรียงล าดบั 
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม  –  ธนัวาคม  2559 

 

352 

ตัวอย่ำงกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง 

บทควำมจำกวำรสำร 
Kimoski, R., & Palmer, S. (1993).  The ADA and the tiring Process in 

organizations. Consulting Psychology Journal : Practice and 

Research. 45(2) : 10-36. 
บทควำมในหนังสือพิมพ์ 
ภาคภมูิ ปอ้งภยั. (2542, กรกฎาคม 3).  มมุที่ถกูลืมในพระราชวงับางประอิน. 

มติชน. หน้า 12. 

รำยงำนกำรประชุมสัมมนำวิกำร 
นิทัศน์ ภัทรโยธิน. (2540).  ตลาดซือ้ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า.  ในกำร

ประชุมนักบัญชีทั่ วประเทศ ครั้งที่  15 วิสัยทัศน์นักบัญชี
ไทย วันที่  27 – 28 มิถุนำยน 2540.  หน้า 19 -35.  กรุงเทพฯ : 
สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับเงินอนญุาตแหง่ประเทศไทย. 

แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์.  (2542).  ประวัติควำมเป็นมำของวิชำกำร

ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน.  [On-line]. Available : http://158. 
102.2001/soil/009hom~1/009421/chap1.htm#eral 
[2542,ตลุาคม 25] 

หนังสือ 
ไพรัช  ธชัยพงษ์  และกฤษณะ  ช่างกลอ่ง.  (2541).  กำรพัฒนำโครงสร้ำง 

ขัน้พืน้ฐำนสำรสนเทศแห่งชำติเพื่อกำรศึกษำ.  กรุงเทพฯ :
ส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติ   ส านัก
นายกรัฐมนตรี. 
 
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม  –  ธนัวาคม  2559 
 

353 

วิทยำนิพนธ์ 
พรพิมล เฉลิมพลานภุาพ.  (2535).  พฤติกรรมกำรแสวงหำข่ำวสำร

และกำรใช้เทคโนโลยกีำรสื่อสำร ของบริษัทธุรกิจเอกชน
ที่ มีต่อยอดขำยสูงสุดของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต  คณะวารสารศาสตร์และ
สือ่มวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

 

กำรส่งต้นฉบับ 
1.  ส่งบทความต้นฉบบั 2 ชุด พร้อม disketle หรือ แผ่น CD 1 ชุด มายงั 

“กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต” ส านกังานบณัฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต 83000 

2.  สง่บทความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ http://www.graduate.pkru.ac. th. 
203.151.157.202.no-domain.name/index.php 
 



ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม  –  ธนัวาคม  2559 

 

 
ใบบอกรับเป็นสมาชกิ 

วารสารวิชาการมหาวทิยาลัยราชภฏัภเูกต็ 
 

 
ข้าพเจ้า
.............................................................................................................................. 
 
ขอสมคัรเป็นสมาชิกวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
 
ตัง้แตปี่ที่......................ฉบบัท่ี........................ถึงปีที่........................ฉบบัท่ี............... 
 
 โดยจดัสง่ไปท่ี
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
 
พร้อมกนันีไ้ด้สง่เงิน  โดย       ธณานตัิ  จ่ายในนาม  มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

 ดร๊าฟ  จ่ายในนาม  มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
 
อตัราคา่สมาชิก  1  ปี  (2  ฉบบั)  มลูคา่  200  บาท 
 
สง่มาที่ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
 ส านกังานบณัฑิตศกึษา  ตึกอ านวยการ  ห้อง  113   

มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต  ต าบลรัษฎา   
อ าเภอเมือง  จงัหวดัภเูก็ต  83000 

 

 


