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นโยบายการจัดพิมพ์

	 วารสาร	EAU	Heritage	เป็นวารสารราย	4	เดอืน	มหาวทิยาลยั 

อี ส เทิ ร ์ น เอ เชี ยจั ดพิ มพ ์ ขึ้ น เพื่ อ เผยแพร ่ ความรู ้ ใ นสาขา วิชา	 

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา

ค้นคว้าและเปิดโอกาสให้นักศึกษา	 นักวิจัย	 คณาจารย์	 ตลอดจน 

นักวิชาการทั่วไป	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาส 

เผยแพร่ผลงานให้เป็นท่ีรู้จักต่อสาธารณชน	และได้แลกเปลี่ยนความรู ้

ในวิทยาการด้านต่างๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์

	 บทความที่เสนอเพ่ือพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ

บทความวิจัยทั้งภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	หรือภาษาต่างประเทศอื่น	เรื่อง

ที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรง

คุณวุฒิ	2	ท่าน	(Double-blind	peer	review)	ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ก่อนลงตีพิมพ์	และต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาในวารสารอ่ืนๆ	(การละเมิดลิขสิทธ์ิถือเป็น

ความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง)	บทความที่ได้รับการกลั่น

กรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและท�าการปรับแก้ให้ถูกต้องแล้ว	จึงจะได้รับการ

ตีพิมพ์ลงในวารสารฯ

การเตรียมต้นฉบับ

	 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพือ่พจิารณาลงตพีมิพ์	ต้องมรีปูแบบดงัต่อไปนี ้

1.	พิมพ์ด้วยกระดาษ	A4	ความยาวไม่เกิน	15	หน้า

2.	รูปแบบตัวอักษรให้ใช้	Angsana	new	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 

	 	 และขนาดของตัวอักษร	หากเป็นชื่อเร่ีองใช้ตัวอักษรขนาด	20	หัวข้อ 

	 	 ต่างๆ	ใช้ตัวอักษรขนาด	16	และส่วนเนื้อหาทั่วไปใช้ตัวอักษรขนาด	15 

3.	รูปแบบการจัดหน้า	และจัดแนวข้อความชิดซ้าย	 (ไม่ต้องปรับขวา) 

4.	เขียนชื่อ	ต�าแหน่ง	สถานที่ท�างานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน	 

	 	 โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5.	แนบบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ	 

	 	 โดยก�าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน	 15	 บรรทัด	 พร้อมทั้ง 

	 	 ก�าหนดค�าส�าคัญ	(key	words)	ไม่เกิน	6	ค�า

6.	แยกไฟล์ตาราง	 รูปภาพ	ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ	และส่งมา 

	 	พร้อมกับไฟล์บทความ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง

	 ในกรณีท่ีผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง	 

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี	 (APA)	 โดยระบุชื่อผู้แต่ง	ปีพิมพ์	 และ 

เลขหน้าที่ข้อมูลปรากฎอยู่	(ชื่อ	นามสกุล,	ปีพิมพ์,	เลขหน้า)	ตัวอย่างเช่น 

	 (ธวัชชัย	สันติวงษ์,	2540,	น.	142)

	 (Fuchs,	2004,	p.	21)

	 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม	 ให้ใช้ระบบการอ้างอิง 

แบบ	APA	ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง	มีดังน้ี

1. หนังสือ

	 	 ชื่อผู้แต่ง.	(ปีพิมพ์).	ชื่อหนังสือ	(ครั้งที่พิมพ์).	เมืองที่พิมพ์:	ส�านักพิมพ ์

	 หรือหน่วยงานที่พิมพ์.

	 	 ประคอง	กรรณสูต.	(2541).	สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรม					

					 ศาสตร์.	กรุงเทพฯ:	บรรณกิจ. 

  Sharp,	W.	F.	(1985).	Investment	(3rd	ed.).	New	Jersey:	 

	 Prentice-Hall.

2. ชื่อบทความในหนังสือรายงานการประชุม

	 	 Hay,	S.	P.	(1975).	Political	parties	and	the	community-society	 

	 continuum.	 In	W.	N.	Chambers	&	W.	D.	Burnham	 

	 (Eds.).,	 The	 American	 party	 systems	 Stage	 of		

	 polit ical	 development	 (2nd	 ed.) .	 New	 York:	 

	 Oxford	University	Press.

	 	 สุไร	พงษ์ทองเจริญ.	(2539).	สาระส�าคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

	 ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา.	ในเอกสารการสอนชุดวิชา	

	 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา	 (พิมพ์ครั้งท่ี	 2,	 

	 หน่วยที่	9).	นนทบุรี:	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

3. วารสาร

	 	 ชื่อผู ้แต ่ง.	 (ป ีพิมพ์) .	 ชื่อบทความ.	 ชื่อวารสาร ,	 ป ีที่ (ฉบับท่ี),	 

	 เลขหน้า.

	 	 สุจินต์	 สิมารักษ์.	 (2550)	 หลากหลายปัญหาการเลี้ยงโคนมใน 

	 ประเทศไทย.	วารสารเศรษฐกิจการเกษตร,	27(2),	53-57. 

4. หนังสือพิมพ์

	 	 ชื่อผู้แต่ง.	 (ปี,	 เดือน	 วันที่).	 ชื่อบทความ.	ชื่อหนังสือพิมพ์,	หน้า. 

	 	 ศรีสกุล	ลีวาพีระพันธ์.	 (2545,	 กรกฎาคม	11).	 จับทีวีใส่กระเป๋า 

	 เขาท�ากันอย่างไร?.	มติชน,	หน้า	19.

5. วิทยานิพนธ์

	 	 กอบกุล	สรรพกิจจ�านง.	(2541).	การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา	

	 นโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย.	 

	 ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

6. สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

	 	 ช่ือผู้เขียน.	 (ปีที่เผยแพร่เอกสาร).	 ช่ือเร่ือง.	 ค้นจาก	 (ระบุ	URL	 

	 ที่สืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).

	 	 มานพ	แก้วผกา.	(2549).	เศรษฐกิจพอเพียง	กับการค้าเสรีไปด้วยกัน	

	 ได้จริงหรือ.	ค้นจาก	http://www.ftawatch.org

	 	 Prizker,T.	J.	(1989).	An	early	fragment	from	central	Nepal.	 

	 Retrieved	from	http://www.ingress.com/-astranart/ 

	 pritzker.html
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ความเป็นมา 	 วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชยี	(EAU	Heritage)	ฉบบัสงัคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์	 เดิมมีก�าเนิดพร้อมฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	

2550	 ด้วยความหลากหลายของบทความและต้องการให้มีความชัดเจนของการเป็น

แหล่งข้อมูล	 จึงได้มีการบริหารจัดการแยกออกจากฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

เป็นฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	ในปี	พ.ศ.	2554	โดยใช้การนับเวลาการเผย

แพร่ต่อเนื่องเป็นปีท่ี	5	ฉบับท่ี	1	เผยแพร่ปีละ	2	ฉบับ		ในปี	พ.ศ.	2557	ได้เร่ิมเผยแพร่

วารสารเป็นฉบับออนไลน์จนถึงปัจจุบัน	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2559	ได้มีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มการออกเผยแพร่วารสารเป็นปีละ	3	ฉบับ	(ราย	4	เดือน)	และในปีท่ี	7	ฉบับที่	3	

(กันยายน	–	ธันวาคม	2560)	ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตวารสารจากตัวเล่ม

หนังสือเป็นการผลิตแบบ	CD	ในปีท่ี	8	ฉบับท่ี	1	(มกราคม	–	เมษายน2561)	ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตอีกครั้ง	โดยการผลิตเป็น	Flash	Drive	ส่งมอบให้สมาชิก	

หากไม่ได้สมัครสมาชิก	 สามารถสืบค้นเพื่ออ้างอิงหรืออ่านบทความได้ที่	 https://

eauheritage.eau.ac.th/	หรือสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร

ไทย	(Thai	Journal	Citation	Index	Center:	TCI)

	 ปัจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	 ฉบับสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	(TCI)	โดย

ได้รับการรับรองคุณภาพจัดให้เป็นวารสารกลุ่มท่ี	2	จนถึงวันท่ี	31	ธันวาคม	2567	

	 1.	 เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย	 (Research	 Paper)	 บทความวิชาการ	 

(Academic	 Paper)	 ที่มีคุณภาพของอาจารย์ประจ�า	 บุคคลภายนอก	 ตลอดจน

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 ได้แก่	 สาขาบริหารธุรกิจ	บัญช	ี

เศรษฐศาสตร์	นิเทศศาสตร์	นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	วิทยาการจัดการ	ภาษาศาสตร์	ศึกษา

ศาสตร์	ปรัชญา	ศาสนา	และสาขาท่ีเก่ียวข้อง

	 2.	เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่สังคม	โดย

สนับสนุนให้อาจารย์ประจ�า	 และบุคคลภายนอกน�าเสนอผลงานวิชการในสาขาวิชา

บริหารธุรกิจ	บัญชี	เศรษฐศาสตร์	นิเทศศาสตร์	นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	วิทยาการจัดการ	

ภาษาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	ปรัชญา	ศาสนา	และสาขาท่ีเก่ียวข้อง
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วัตถุประสงค์



 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์	มีความยินดีรับตีพิมพ์บทความสาขาบริหารธุรกิจ	บัญชี	เศรษฐศาสตร์	
นิเทศศาสตร์	นิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	วิทยาการจัดการ	ภาษาศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	ปรัชญา	
ศาสนา	และสาขาที่เกี่ยวข้อง	เป็นภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	ดังนี้
	 1.	ผลงานวิชาการที่ส่งมาขอตีพิมพ์	ต้องไม่เคยเผยแพร่่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน	
และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
	 2.	การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง	กอง
บรรณาธิการฯ	ขอสงวนสิทธิ์ในการรับหรือปฏิเสธบทความเข้าสู่กระบวนการประเมิน
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ	(Double	Blind	Review)	จ�านวน	2	ท่าน	โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้องมีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความ	และได้รับความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการ
	 3.	ข้อความที่ปรากฏภายในบทความแต่ละเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้	
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านไม่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการและ
คณาจารย์ท่านอื่น	ๆ	ในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด	ความรับผิดชอบด้านเนื้อหา	และการ
ตรวจร่างบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน	หากมีความผิดพลาดใดๆ	ผู้เขียน
จะต้องรับผิดชอบบทความของตนเอง
	 4.	ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร
	 5.	ผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ	สามารถส่งบทความ	 
ออนไลน์ได้ที่	https://eauheritage.eau.ac.th/	หรือ	https://www.tci-thaijo.org/	
	 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	สามารถติดต่อกองบรรณาธิการวารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	อาคาร	ชวน	ชวนิชย์	ชั้น	4	ห้อง	C423	 
เลขที่	200	หมู่	1	ถ.รังสิต-นครนายก	ต.รังสิต	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	12110	 
โทรศัพท์	0-2577-1028	ต่อ	377,	378		อีเมล์	eau_heritage@eau.ac.th
	 ผู้สนใจส่งบทความกรุณาอ่านรายละเอียดการส่งบทความ	ซึ่งระบุไว้ใน	 
website	https://eauheritage.eau.ac.th/	และ	https://www.tci-thaijo.org/

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร	์ 
ก�าหนดออกเผยแพร่ราย	4	เดือน	ปีละ	3	ฉบับ	ดังนี้

	 ฉบับที่	1:	มกราคม-เมษายน	(ก�าหนดออก	เมษายน)

	 ฉบับที่	2:	พฤษภาคม-สิงหาคม	(ก�าหนดออก	สิงหาคม)

	 ฉบับที่	3:	กันยายน-ธันวาคม	(ก�าหนดออก	ธันวาคม)

ผลิตเป็นอิเล็กทรอนิกส์	(Flash	Drive)	และเผยแพร่ฉบับ	Online	ท่ี	website	 
https://eauheritage.eau.ac.th/	และ	https://www.tci-thaijo.org/	

ศูนย์ผลิตเอกสารทางวิชาการ	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย/	กองบรรณาธิการวารสารฯ	

นโยบายการรับบทความ

ก�าหนดการเผยแพร่

การจัดพิมพ์

แหล่งผลิต



ที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 

(Editorial Advisory Board)

  
 

บรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ

  

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ออกแบบปก/จัดรูปเล่ม

อาจารย์โชติรัส	ชวนิชย์	 	 	 อธิการบดี

อาจารย์สุภกัญญา	ชวนิชย์		 	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์บัณฑิต	รัตนไตร	 																					รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์	ครรชิต	มาลัยวงศ์		 ราชบัณฑิต

รองศาสตราจารย์	บุญมี	เณรยอด	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

อาจารย์นันทิยา	จรูญแสง	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รองศาสตราจารย์	เชาว์	โรจนแสง	 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	สุเทพ	เชาวลิต	 เลขท่ี	3	ซ.จินตะเวช	ถ.สุทธิสารวินิจฉัย

		 	 	 	 	 ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์	โคริน	เฟื่องเกษม		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์	นภาลัย	สุวรรณธาดา	 เลขท่ี	50/335	ถ.แจ้งวัฒนะ	ต.บางพูด		

	 	 	 	 	 อ.	ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประภาส	ภาวินันทน์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ชญาพิมพ์	อุสาโห	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์	กิติมา	อินทรัมพรรย์								มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Mr.O.	Leorard	Trudo	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Mr.Joseph	C.	Gumbel	 	 	 ส�านักงานทนายความบ�ารุง

 

นางสาวสุจิตรา	สัตบุศย์																									 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

นางสาวสุจิตรา	สัตบุศย์											 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

อาจารย์วิลาวรรณ	สุขมาก		 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

นางสาวสุจิตรา	สัตบุศย์							 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวเสาวลักษณ์	ชัยสิทธิ์	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

พิสูจน์อักษรประจ�าฉบับ



จรรยาบรรณการตีพิมพ์ บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์
	 1.	ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่	และไม่เคยตีพิมพ์ที่
ใดมาก่อน
	 2.	ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการท�าวิจัย	ไม่บิดเบือนข้อมูล	
หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
	 3.	ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น	หากมีการน�าผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผล
งานตัวเอง	รวมทั้งจัดท�ารายการอ้างอิงท้ายบทความให้ครบถ้วน
	 4.	ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก�าหนดไว้ใน	
Template	ของวารสาร
	 5.	ผู้นิพนธ์ที่มีรายชื่อปรากฏในบทความทุกคน	ต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
ด�าเนินการวิจัยจริง

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร
 1.	บรรณาธิการวารสารมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ	เพื่อตีพิมพ์เผย
แพร่ในวารสารที่ตนรับผิดชอบ
	 2.	บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์	และ	ผู้ประเมินบทความ	แก่
บุคคลใดๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
	 3.	บรรณาธิการต้องตัดสินใจคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์หลังจากผ่าน
กระบวนการประเมินบทความแล้ว	โดยพิจารณาจากความส�าคัญ	ความใหม่	ความ
ชัดเจน	และความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็นส�าคัญ
	 4.	บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว
	 5.	บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความ	เพราะความสงสัยหรือไม่
แน่ใจ	โดยต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ข้อสงสัยนั้นๆ	ก่อน
	 6.	บรรณาธิการต้องไม่มีประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์	ผู้ประเมิน	และทีม
บริหาร
	 7.	บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น	
(Plagiarism)	อย่างจริงจัง	โดยใช้โปรแกรมที่เชื่อถือได้	เพื่อให้แน่ใจว่าบทความที่ลงตี
พิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น
	 8.	หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในกระบวนการประเมินบทความ	
บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมิน	และติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันทีเพื่อขอค�าชี้แจง	
ประกอบการ	“ตอบรับ”	หรือ	“ปฏิเสธ”	การตีพิมพ์บทความนั้นๆ	



จรรยาบรรณการตีพิมพ์ 

(Publication Ethics)

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ
	 1.	ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทุก
ส่วนของบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาแก่บุคคลอื่นๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้อง	ในช่วงระยะเวลา
ของการประเมินบทความ
	 2.	หลังจากได้รับบทความจากกองบรรณาธิการวารสารฯ	ผู้ประเมินบทความ
ตระหนักว่าตัวเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์	เช่น	เป็นผู้ร่วมโครงการ	หรือ
รู้จักผู้นิพนธ์เป็นการส่วนตัว	หรือเหตุผลอื่นๆ	ที่ท�าให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะอย่างอิสระได้	ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบ	และ
ปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆ	
	 3.	ผู้ประเมินบทความ	ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ	
โดยพิจารณาความส�าคัญของเนื้อหาในบทความที่จะมีต่อสาขาวิชานั้น	ๆ	คุณภาพของ
การวิเคราะห์และความเข้มข้นของผลงาน	ไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูล
รองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความวิจัย
	 4.	ผู้ประเมินต้องระบุผลงานวิจัยที่ส�าคัญๆ	และสอดคล้องกับบทความที่ก�าลัง
ประเมิน	แต่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึง	เข้าไปในการประเมินบทความด้วย	นอกจากนี้	หากมี
ส่วนใดของบทความที่มีความเหมือน	หรือซ�้าซ้อนกับผลงานชิ้นอื่นๆ	ผู้ประเมินต้องชี้แจง
ให้บรรณาธิการทราบด้วย



ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุเทพ เชาวลิต   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ มณีรัตน์ ภาคธูป    มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รองศาสตราจารย์ สุพัตรา จุณณะปิยะ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ สมเกียรติ วันทะนะ                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ กนกพร นุ่มทอง           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ วีระ สมบูรณ์             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ชมนาด ศีติสาร              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ประสพชัย พสุนนท์        มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ภาณุมาศ ขัดเงางาม              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ พลอย สืบวิเศษ                     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ โนชัย                  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรธิดา วิเศษศิลปานนท์  มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครเดช ไชยเพิ่ม       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธศักด์ิ พลสารัมย์         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกนฤน บางท่าไม้         มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพาณี วรรณาการ       มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสวัตรี ณ ถลาง          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรันดร ทัพไชย           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูวกร ฉัตรบ�ารุงสุข       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลเชษฐ์ มงคล          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาณิสา บูรณะชัยทวี     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองสิน วิเศษศิริ   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ ชยางคกุล   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอกหญิง อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เรืออากาศโท สุฐิต ห่วงสุวรรณ                มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
อาจารย์รุจา รอดเข็ม     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ



สวัสดีค่ะสมาชิกและผู้อ่านทุกท่าน	กลับมาพบกันอีกครั้ง	ปีท่ี	11	ฉบับท่ี	2	ประจ�าปี	2564	เป็นฉบับท่ีออกกลาง

ปี	ในสภาพท่ีสังคมเราก�าลังเผชิญกับความรุนแรงของโรคระบาดซ่ึงมีความรุนแรงมากข้ึนกว่าช่วงต้นปี	อย่างไรก็ตาม	การ

ด�าเนินการเผยแพร่บทความวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	 ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 ยังด�าเนิน

การอย่างต่อเน่ือง	 การส่งบทความของผู้นิพนธ์ที่ให้ความอนุเคราะห์ส่งบทความหลากหลายทางแนวคิดเข้ามาให้กอง

บรรณาธิการพิจารณาจ�านวน	 17	 บทความ	 มีบทความวิชาการ	 5	 เรื่อง	 บทความวิจัย	 12	 เรื่อง	 ท้ังหมดเป็นบทความ

ที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาด้านการศึกษา	 การเรียนภาษาต่างประเทศผ่านสื่อออนไลน์	 การสร้างแบรนด์ด้านธุรกิจ	 การ

จัดการเชิงกลยุทธ์ซื้อขายลิขสิทธิ์	 เป็นต้นบทความทุกเร่ืองผ่านการกลั่นกรองอย่างเข้มข้นจากผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขา

วิชา	 ท�าให้ได้บทความมีข้อมูลน�าไปสู่การต่อยอดอ้างอิงและพัฒนาได้	 ส่วนท่ีไม่เคยขาดหายเลย	 คือแนะน�าหนังสือดีมี

ประโยชน์	 เรื่อง	 เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์	 เป็นหนังสือเหมาะส�าหรับผู้ท่ีต้องการหาแนวทางการ

สร้างเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	และมีตัวแปร	จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้	คือมีการวิเคราะห์ข้อดีข้อจ�ากัดแต่ละ

เครื่องมือ	เมื่อออกแบบเรียบร้อยแล้ว	มีแนะน�าการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือพร้อมท้ังแสดงรูปแบบรายงานผลทดสอบ 

	 กองบรรณาธกิารขอแจ้งให้ทราบว่า	วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชยี	ฉบบัสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์	

ได้เปิดรับบทความที่ต้องการตีพิมพ์เผยแพร่ปี	2565	แล้ว	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2564	หากสนใจ	ติดต่อสอบถามได้ที่กอง

บรรณาธิการได้ที่เว็บไซต์ของวารสาร/Thai	JO	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	จะได้รับความอนุเคราะห์ส่งบทความมาเพื่อพิจารณา 

	 สุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ	 ให้วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	 ฉบับสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์	เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ของท่าน	พบกันใหม่ในเล่ม	3	เล่มสุดท้ายของปีค่ะ
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บทคัดย่อ

	 สมรรถนะนักศึกษาพยาบาลเปรียบได้กับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ	 แต่อาจมีความแตกต่างกันในด้านระดับ

ความช�านาญและความเช่ียวชาญเฉพาะทาง	ซึ่งการจัดการศึกษาทางการพยาบาล	นักศึกษาต้องผ่านกระบวนการเรียน

รู้ภาคทฤษฎี	 ฝึกภาคทดลอง	 และฝึกภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริงกับผู้ป่วย	 นักศึกษาจึงต้องมีสมรรถนะเช่นเดียวกับ

พยาบาลวิชาชีพ	 ที่สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพและความปลอดภัยตั้งแต่ระยะของการศึกษา	 คือ	 (1)	

ด้านความรู้	 ได้แก่	ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล	ความรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง	ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี	เครื่องมือ

หรือแบบประเมินต่าง	ๆ	และความรู้ในการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ	(2)	ด้านทักษะทางเทคนิค	ได้แก่	การประเมิน

สภาพและการคัดกรองผู้ป่วย	การอ่านและแปลผลการตรวจต่าง	ๆ	การปฏิบัติทักษะการพยาบาล	การใช้เครื่องมือและ

อุปกรณ์ทางการแพทย์	 การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาพยาบาล	 การสอนและการให้ข้อมูลเพื่อการดูแลต่อ

เนื่อง	และ	(3)	ด้านทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค	ได้แก่	การตระหนักรู้ในสถานการณ์หรือการรับรู้สถานการณ์	การสื่อสารที่

มีประสิทธิภาพ	การสร้างสัมพันธภาพและสุนทรียะสนทนา	การท�างานเป็นทีม	ความกล้าแสดงออกหรือการโต้แย้งอย่าง

สร้างสรรค์	ภาวะผู้น�า	และคุณธรรม	จริยธรรม	สถาบันการศึกษาจึงควรพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาควบคู่กันท้ัง	3	ด้าน	

ตั้งแต่ระยะของการเรียนภาคทฤษฎี	และภาคทดลอง	จนเกิดทักษะอย่างเพียงพอท่ีจะปฏิบัติการพยาบาลได้จริงเมื่อเข้าสู่

ภาคปฏิบัติ	และสั่งสมความเชี่ยวชาญต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลาของการศึกษา	เพื่อให้ส�าเร็จการศึกษาไปเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลได้อย่างแท้จริง

ค�ำส�ำคัญ: สมรรถนะนักศึกษาพยาบาล,	การจัดการศึกษาทางการพยาบาล

Abstract

 Nursing students’ competencies can be compared with professional nurses’ compet 

encies.	 However,	 there	 might	 be	 difference	 in	 terms	 of	 expertise	 and	 specialty	 level.	 For	 

nursing	 education	management,	 nursing	 students	 must	 undertake	 learning	 process	 of	 theory,	 

laboratory	 experience,	 and	 authentic	 clinical	 practice	 with	 patients.	 Therefore,	 nursing	 students	

should	have	the	same	competencies	as	professional	nurses	that	provide	quality	and	safety	of	nursing	 

practices.	The	competencies	consists	of	(1)	aspect	of	knowledge	including	a	variety	of	knowledge	

in	 terms	 of	 nursing	 science,	 related	 sciences,	 technology,	 instrumentation	 and	 prevention	 and	 

control	of	infection	(2)	aspect	of	technical	skills	including	patients’	assessment	and	screening,	inter 
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pretation	of	laboratory	results,	nursing	skill	practice,	use	of	medical	equipment,	prevention	of	medical	 

complications	 and	 continuous	 health	 education	 (3)	 aspect	 of	 non-technical	 skills	 including	 

awareness	 and	 perception	 of	 situation,	 effective	 communication,	 establishment	 of	 relation	 and	 

dialogue,	 team	working,	 creative	 assertiveness,	 leadership,	 and	 ethics.	 Hence,	 nursing	 education	 

institutes	should	concurrently	develop	aforementioned	three	aspects	of	nursing	students’	compe 

tencies	from	the	section	of	theoretical	base,	laboratory	experience,	and	clinical	practice	and	continuously	

accumulate	expertise	throughout	education	period	for	nursing	students	becoming	professional	nurses. 

 

Keywords: Nursing	students’	competencies,	Nursing	education	management

บทน�ำ
	 การจัดการศึกษาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลกอย่างรวดเรว็	ผูส้อนต้องพฒันาวธิกีารจดัการเรยีน

รู้ให้ทันต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง	ให้สามารถ

พัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามและพัฒนาการทั้ง

ทางกาย	จิตใจ	อารมณ์	สังคมและปัญญา	ที่จะส่งผลให้ผู้

เรียนไปสู่จุดหมายปลายทางคือ	มีความส�าเร็จในชีวิต	และ

เจริญเติบโตเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์	 การจัดการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาจึงมุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น

รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ	มีความพร้อมทางกาย	ใจ	

สติปัญญา	และทักษะศตวรรษที่	21	มีคุณธรรม	จริยธรรม	

เคารพกฎหมาย	 มีภาวะผู้น�า	 รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทย

และรู้บริบทสากล	โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการ

ศกึษาตลอดชวิีต	สร้างวถิกีารเรยีนรูข้องคนไทยให้เป็นสงัคม

แห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม	เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	ซึ่งมาตรฐานการอุดมศึกษา	

พ.ศ.	2561	ก�าหนดผลลัพธ์ด้านผู้เรียนไว้	3	ประการคือ	1)	

เป็นบุคคลที่มีความรู้	 ความสามารถและความรอบรู้ด้าน

ต่าง	ๆ	ในการสร้างสัมมาอาชีพ	ความม่ันคง	และคุณภาพ

ชีวิตของตนเอง	ครอบครัว	ชุมชน	และสังคม	มีทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต	โดยเป็นผู้มีคุณธรรม	ความเพียร	มุ่งมั่น	

มานะ	บากบั่น	และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ	2)	เป็นผู้

ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม	มีทักษะในศตวรรษที่	21	มีความ

สามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง	 ๆ	 เพ่ือพัฒนาหรือ

แก้ไขปัญหาสังคม	มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ	

รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก	สามารถ

สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง	ชุมชน	สังคม	และ

ประเทศ	และ	3)	เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง	มีความกล้าหาญ

ทางจริยธรรม	 ยึดมั่นในความถูกต้อง	 รู ้คุณค่าและรักษ์

ความเป็นไทย	 ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนา

และเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว	

ชุมชน	สังคม	และประชาคมโลก	(Office	of	the	Higher	

Education	Commission,	2018)	ผูส้อนในระดบัอดุมศกึษา

จึงต้องค้นหาวิธีการที่จะพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่คาด

หวัง	 และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นองค์ความรู้	 ทักษะความเช่ียวชาญและสมรรถนะให้

บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้	 เกิดคุณค่าของการเรียนรู้คือ	

ผู้เรียนสามารถน�าสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติให้เกิดผล	ปฏิบัติได้

จริงในการท�างานและการด�าเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองให้

เกิดศักยภาพสูงสุด	(Somkhaoyai,	2014)

	 เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาทางการพยาบาล	

ท่ีพัฒนาให้นักศึกษาพยาบาลส�าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต

พยาบาลที่พร้อมเข้าสู ่วิชาชีพการพยาบาลไปเป็นผู ้ให้

บริการและผู้น�าการบริการสุขภาพในอนาคต	 ท่ีมีบทบาท

ส�าคัญในการสร้างคุณค่าของระบบบริการสุขภาพแก่ผู้ป่วย	

ครอบครัว	ชุมชนและสังคม	จึงต้องมีทักษะจ�าเป็นส�าหรับ

ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ	

คือ	 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์

ที่เกี่ยวข้อง	 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	 สามารถประยุกต์

องค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง	

เหมาะสม	และ	ปฏบิตักิารพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมโดยใช้
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กระบวนการพยาบาล	ซึง่เป็นกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

มาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการปฏิบัติการพยาบาล	 ท้ังการ

ส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันการเจ็บป่วย	บ�าบัดรักษาทางการ

พยาบาล	 และฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้รับบริการทุกช่วงวัย	 ใน

ระยะเฉียบพลัน	วิกฤติ	 เรื้อรังในภาวะสุขภาพดีและเบ่ียง

เบนทัง้ระดบัเลก็น้อยจนรนุแรงหรอืมภีาวะวกิฤตแิละความ

ซับซ้อนของโรคและวิธีการรักษา	 ในทุกระดับของสถาน

บริการสุขภาพ	ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

เทคโนโลยีที่ล�้าหน้า	ใช้ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล	

และหลักฐานเชิงประจักษ์	กฎหมายและจรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพ	สามารถรับมือสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้น	เรียนรู้

และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ	และยกระดับความ

ปลอดภัยในการดูแลผู ้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 (Health	 Care	 Accreditation	

Institute	(Public	Organization),	2015)

	 รูปธรรมของการปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพด้าน

สุขภาพคือ	การน�าเรือ่งความปลอดภัยของผูป่้วยเป็นตวัเดนิ

เรื่อง	ให้ฝ่ายการศึกษาวิชาชีพศึกษาทฤษฎีและน�าทฤษฎีไป

ปฏิบัติจริงในการบริการสุขภาพ	ด�าเนินการร่วมกันเพื่อยก

ระดับความปลอดภัยของผู้ป่วย	โดยจัดการเรียนรู้ในขณะ

ปฏิบัติงาน	 เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เรียนรู้ในสภาพ

จริง	ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงระบบบริการ

สุขภาพ	และนักศึกษาได้ฝึกทักษะการเป็นผู้น�าด้านความ

ปลอดภัย	 (Panich,	 2011)	 ดังที่สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล	น�าหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยของ

องค์การอนามัยโลกมาสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาใช้

ในการจัดการเรียนรู้	 เพื่อปลูกฝังทัศนคติและเสริมสร้าง

การปฏิบัติอย่างปลอดภัยตั้งแต่เริ่มแรกสุดที่เป็นไปได้	 ซ่ึง

กระทรวงสาธารณสุขและองค์กรวิชาชีพสุขภาพรวมทั้ง

สภาการพยาบาล	 จึงได้ร่วมลงนามปฏิญญาความร่วมมือ

ในการน�าเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยมาบูรณาการ

ในการเรียนการสอนพร้อมสนับสนุนการพัฒนาระบบ	

(Supachutikul,	2016)

	 จากสภาพการดังกล่าว	การจัดการเรียนรู้ทางการ

พยาบาล	จ�าเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับบริบทของสถาน

บริการสุขภาพ	ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก	

ความท้าทายของภาวะสขุภาพทีม่คีวามซบัซ้อนและมคีวาม

รุนแรงมากขึ้น	 ความก้าวหน้าของระบบบริการสุขภาพ

และเทคโนโลยีการดูแลรักษาที่ล�้าหน้า	 สภาพสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	นอกจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎี

แล้ว	 ผู้เรียนต้องผ่านประสบการณ์จากการฝึกภาคปฏิบัติ

ในสถานการณ์จริง	เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการพยาบาล	

และการใช้กระบวนการพยาบาลแก้ปัญหาสุขภาพของ

ผู ้ป่วยอย่างเป็นระบบ	 และมีข้ันตอนต่อเนื่องตามหลัก

วทิยาศาสตร์	ตัง้แต่ประเมนิสภาพผูป่้วยให้ได้ข้อมลูทีส่�าคญั	

ถูกต้อง	ครบถ้วน	น�าข้อมูลมาวิเคราะห์	แยกแยะและจัด

หมวดหมู่	 เพื่อก�าหนดปัญหาหรือข้อวินิจฉัยการพยาบาล	

วิเคราะห์โอกาสหรือแนวโน้มท่ีจะเกิดอันตรายหรือความ

ไม่ปลอดภัยของผู้ป่วย	 ก�าหนดเป้าหมายการพยาบาลบน

พื้นฐานของข้อมูลและมาตรฐานการดูแลรักษา	 เชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ของปัญหาและผลกระทบ	 พิจารณาเลือก

กจิกรรมการพยาบาลทีด่ทีีส่ดุเพือ่ผูป่้วย	ปฏบิตักิารพยาบาล

ตามล�าดับความส�าคัญและตอบสนองความต้องการของผู้

ป่วยอย่างเป็นปัจเจกบุคคล	 ประเมินผลการพยาบาลเพื่อ

น�าข้อมูลมาวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการพยาบาลใหม่

จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายคือ	 ผู้ป่วยสามารถด�ารงชีวิตต่อ

ไปอย่างผาสุกหรือเสียชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์	 รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติและเสริมสร้างการปฏิบัติ

อย่างปลอดภยั	สร้างความตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อผู้

ป่วยเมื่อปฏิบัติการพยาบาล	ค�านึงถึงความปลอดภัยในทุก

กระบวนการของการปฏิบัติ	และแสดงศักยภาพด้านความ

ปลอดภัย	รับผิดชอบจัดการตนเองให้มีความพร้อมทั้งด้าน

ร่างกาย	จติใจและอารมณ์	มคีวามมุง่มัน่ในการเรยีนรูต้ลอด

เวลา	และพยายามปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้น

	 สมรรถนะนักศึกษาพยาบาล	 เป็นเป้าหมายการ

จัดการศึกษาทางการพยาบาล	 เพราะนักศึกษาต้องฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยจริง	 ซึ่งเป็นการกระท�าการ

ช่วยเหลือ	ดูแลมนุษย์ท่ีมีชีวิตและประกอบด้วยกาย	จิตใจ	

สังคม	 และจิตวิญญาณอย่างแยกจากกันไม่ได้	 นักศึกษา

พยาบาลจงึต้องได้รับการพฒันาสมรรถนะให้สามารถปฏบิตัิ

การพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพและความปลอดภัยตั้งแต่

ระยะของการศึกษา	 เพื่อให้พร้อมเข้าสู ่ชีวิตการท�างาน

ในบทบาทพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ	 จาก

การทบทวนผลงานวิชาการด้านสมรรถนะของนักศึกษา

พยาบาลพบว่า	 มีการศึกษาในบริบทเฉพาะของการฝึก

ปฏิบัติงานหรือสมรรถนะนักศึกษาเฉพาะด้าน	 เช่น	 การ

ศึกษาของ	Tengkiattrakul	&	Butsripoom	(2011)	เกี่ยว

กับสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานห้อง
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ผ่าตัดพบว่า	คะแนนโดยรวมของสมรรถนะด้านจริยธรรม

แห่งวิชาชีพและกฎหมายมากที่สุด	 รองลงมาคือด้านการ

บริหารจัดการ	 และสมรรถนะที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ

ด้านการปฏิบัติการพยาบาล	และการศึกษาพัฒนาตัวบ่งช้ี

สมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล

ของ	Singhasam,	Nawsuwan,	Suwanraj	&	Jamtim	

(2016)	พบว่าองค์ประกอบสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูง

อายุของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ี

สงขลา	ประกอบด้วย	4	สมรรถนะ	คือด้านการส่งเสริมสุข

ภาพแบบองค์รวม	ด้านการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	ด้าน

การเสริมสร้างพลังอ�านาจและคุณภาพการดูแล	และด้าน

จริยธรรม	ขณะที่ผลการศึกษา	Tunnugool	&	Pommala	

(2015)	เกี่ยวกับการรับรู้ต่อสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของ

นักศึกษาพยาบาลชั้นปี	3	และชั้นปี	4	พบว่า	นักศึกษารับ

รู้	 8	สมรรถนะ	คือ	ด้านสังคม	ด้านวิชาการและการวิจัย	

ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพ	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ	 ด้านจริยธรรม	 จรรยา

บรรณ	และกฎหมาย	ด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์	 และด้านภาวะผู้น�าการจัดการและการพัฒนา

คุณภาพ	โดยการรับรู้ต่อระดับของสมรรถนะส่วนใหญ่อยู่

ในระดับมากที่สุด	ยกเว้นด้านวิชาการ	การวิจัย	และด้าน

สังคมอยู่ในระดับมาก

	 สมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล	 เปรียบได้กับ

สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ	 แต่อาจมีความแตกต่าง

กันด้านของระดับความช�านาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้าน	ซึ่ง	Kumkong,	Chotibun	&	Singsri	(2020)	สรุป

สมรรถนะของพยาบาลวชิาชพีทีส่่งผลให้พยาบาลดูแลผูป่้วย

ได้อย่างมีคุณภาพและความปลอดภัยไว้	3	ด้าน	คือ	1)	ด้าน

ความรู้ที่ถูกต้อง	ทันสมัยและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	ได้แก่	

ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล	 ความรู้ในสาระส�าคัญ

ของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

สุขภาพ	ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือหรือแบบประเมินต่าง	ๆ	

และความรู้ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	2)	ด้าน

ทักษะทางเทคนิค	 เป็นทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล

หรือทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ	ได้แก่	การประเมินสภาพ

และคัดกรองผู้ป่วย	การปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลข้ัน

พ้ืนฐานและขั้นสูง	 การอ่านและแปลผลการตรวจต่าง	 ๆ	

การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	 การป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาพยาบาล	การสอนและการ

ให้ข้อมูลเพื่อการดูแลต่อเนื่อง	และ	3)	ด้านทักษะท่ีไม่ใช่

ทางเทคนิค	เป็นทักษะส�าคัญที่ต้องใช้ควบคู่กับความรู้และ

ทักษะทางเทคนิค	ได้แก่	การตระหนักรู้ในสถานการณ์หรือ

การรับรู ้สถานการณ์	 การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ	 การ

ท�างานเป็นทีม	 ความกล้าแสดงออกหรือการโต้แย้งอย่าง

สร้างสรรค์	ภาวะผู้น�า	และคุณธรรม	จริยธรรม	เช่นเดียว

กับ	Kunsiripunyo	(2015)	ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย

ท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะวิชาชีพ	 และน�ามาสังเคราะห์

สมรรถนะพยาบาลวชิาชพีโดยใช้กรอบตามมตขิองสภาการ

พยาบาล	 และจัดกลุ่มสมรรถนะได้	 8	 ด้านคือ	 จริยธรรม	

จรรยาบรรณและกฎหมาย	 การปฏิบัติการพยาบาลและ

การผดงุครรภ์	คณุลกัษณะเชงิวชิาชพี	ภาวะผูน้�าการจดัการ

และการพัฒนาคุณภาพ	วิชาการและการวิจัย	การสื่อสาร

และสัมพันธภาพ	เทคโนโลยีและสารสนเทศและสังคม	และ

หลายการศึกษาได้กล่าวถึงสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ

ไว้ตามลกัษณะงานท่ีปฏบัิตหิรอืการดแูลผูป่้วยในแต่ละกลุ่ม

โรค	ซ่ึงเป็นสมรรถนะในการดูแลและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่

เฉพาะเจาะจงในแต่ละโรค	เช่น	สมรรถนะเฉพาะทางของ

พยาบาลวิชาชีพโรคหลอดเลือดสมอง	(Pasukunthapuk	

&	Viparksongkoh,	2014	สมรรถนะพยาบาลที่รับผิดชอบ

ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน	(Chontawan,	Akkadechanun	&	

Pornwiang,	2015)

	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอสมรรถนะ

ของนักศึกษาพยาบาล	 ท่ีระบบการจัดการศึกษาทางการ

พยาบาล	 สามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการ

จัดการเรียนรู้ให้เกิดสมรรถนะอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติ

การพยาบาลได้จริงเมื่อเข้าสู่ภาคปฏิบัติ	 และสั่งสมความ

เช่ียวชาญต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลาของการศึกษา	 จน

กระท่ังส�าเร็จการศึกษาท่ีพร้อมส�าหรับการปฏิบัติงานใน

บทบาทของพยาบาลวิชาชีพได้อย่างแท้จริง

สมรรถนะนักศึกษำพยำบำลส�ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ

ทำงกำรพยำบำล

	 สมรรถนะนักศึกษาพยาบาล	มีความส�าคัญยิ่งใน

การจัดการศึกษาทางการพยาบาล	เพราะนักศึกษาต้องฝึก

ปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย	จึงเปรียบนักศึกษาคือพยาบาลวิชาชีพ

คนหนึ่ง	 เพียงแต่ยังไม่สามารถสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบ

อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้	 ยังต้องอยู่

ภายใต้การก�ากับดูแลและความรับผิดชอบของพยาบาลผู้
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ประกอบวิชาชีพคืออาจารย์พยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยง

ในแหล่งฝึกทุกระดับ	ผู้เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์

ในระบบบริการสุขภาพ	สมรรถนะและลักษณะการปฏิบัติ

งานของวิชาชีพการพยาบาล	การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม	

ความท้าทายของภาวะสุขภาพ	 ความก้าวหน้าของระบบ

บริการสุขภาพและเทคโนโลยีในการดูแลรักษา	 หลักสูตร

การศึกษาทางการพยาบาลและมาตรฐานการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา	 และจากประสบการณ์ของผู้เขียนในบทบาท

พยาบาลวิชาชีพที่เป็นผู ้ใช ้บัณฑิต	 ซึ่งต้องการบัณฑิต

พยาบาลที่สามารถเข้าสู่บทบาทพยาบาลวิชาชีพได้อย่างไร้

รอยต่อ	และพร้อมรับผิดชอบดูแลสุขภาพของผู้รับบริการ

ได้จริง	และจากประสบการณ์ในบทบาทอาจารย์พยาบาล	

ที่มีส่วนในการพัฒนาและหล่อหลอมนักศึกษาในการฝึก

ภาคปฏิบัติ	จึงพอสรุปได้ว่าสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลท่ี

จะสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ	สามารถ

ร่วมทีมกบัสหสาขาวชิาชพี	และเป็นส่วนหนึง่ของทมีอย่างมี

ประสิทธิภาพ	นั้น	ประกอบด้วยสมรรถนะด้านความรู้	ด้าน

ทักษะทางเทคนิค	และด้านทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค	เช่น

เดียวกับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ	สถาบันการศึกษา

ทางการพยาบาล	 จึงควรจัดระบบการพัฒนาสมรรถนะ

นักศึกษาพยาบาลให้เทียบเคียงกับพยาบาลวิชาชีพ	 โดย

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาเกิดสมรรถนะตั้งแต่

ภาคทฤษฎีที่ต้องจัดการเรียนรู้ให้มีความรู้อย่างเพียงพอ

ทั้งเชิงกว้างและแนวลึก	 ภาคทดลองต้องจัดการเรียนรู้ให้

ครอบคลุมทกัษะทีต้่องใช้ในการฝึกปฏิบติัการพยาบาล	และ

ภาคปฏิบัติที่มีการน�าความรู้เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ	ฝึกการ

ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์และประเมินค่า	โดย

วิเคราะห์ความสอดคล้องผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา

ด้านการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกับสมรรถนะท่ีนักศึกษา

จะต้องมีเมื่อส�าเร็จการศึกษา	ดังสมรรถนะต่อไปนี้

	 1.	ด้านความรู้	เป็นสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการ

ใช้ความรู้ทางการพยาบาล	หรือความสามารถในการปฏิบัติ

การพยาบาลท่ีสะท้อนถึงการใช้องค์ความรู้ตามหลักการ

ที่ถูกต้อง	ทันสมัย	และใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	แสวงหา

ความรู้หรือริเริ่มองค์ความรู้ใหม่	ใฝ่รู้และมีทักษะการเรียน

รู้ตลอดชีวิต	หากนักศึกษาขาดทักษะความรู้ก็จะไม่สามารถ

เข้าใจหรือวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยได้	ส่งผลให้คาดการณ์

สถานการณ์ปัญหาไม่ได้	 และการตัดสินใจแก้ปัญหาก็จะ

ไม่เกิดขึ้น	ในที่สุดก็จะเกิดอุบัติการณ์หรือเหตุการณไม่พึง

ประสงค์ข้ึน	นักศึกษาพยาบาลจึงต้องมีความรอบรู้ทั้งแนว

กว้างและเชิงลึกในการปฏิบัติการพยาบาล	ดังน้ี

	 1.1	ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล	เป็นความ

สามารถในการใช้ความรูใ้นศาสตร์ทางการพยาบาลทีม่คีวาม

ส�าคัญต่อความเป็นวิชาชีพและมาตรฐานการพยาบาล	เช่น	

กระบวนการพยาบาล	ทฤษฎกีารพยาบาล	มาตรฐานวชิาชพี	

ความรู้เก่ียวกับโรคและการดูแลรักษา	รวมถึงแนวทางการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคต่าง	ๆ

	 1.2	ความรูใ้นศาสตร์ทีเ่กีย่วข้อง	เป็นความสามารถ

ในการน�าสาระส�าคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตและพื้น

ฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพมาผนวกในกระบวนการดูแล

รักษาผู้ป่วย	 ซึ่งมีความส�าคัญในการสนับสนุนให้เกิดการ

พยาบาลอย่างมีคุณภาพ	เช่น	เภสัชศาสตร์	โภชนาศาสตร	์

พยาธิวิทยา	กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา	มนุษยศาสตร	์

สังคมศาสตร์	จริยธรรมรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

	 1.3	 ความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยี	 เครื่องมือหรือ

แบบประเมินต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผู้ป่วย	เป็น

ความสามารถในการเลือกและใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี

ในการดูแลรักษาผู้ป่วย	เช่น	สัญญาณเตือนก่อนเกิดภาวะ

วิกฤติ	แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ	แบบ

ประเมินความรุนแรงหรืออาการวิกฤติ	เป็นต้น

	 1.4	ความรู้ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	

เป็นความสามารถในการปฏิบัติตามหลักการป้องกันและ

ควบคุมการติดเช้ือ	เช่น	การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	

การแยกผู้ป่วย	แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการ

ติดเช้ือของผู้ป่วย	การใช้หลักปราศจากเช้ือ	การใช้อุปกรณ์

ป้องกันร่างกาย	การท�าความสะอาดมือ	เป็นต้น

	 จะเห็นได้ว่า	ความรู้เป็นส่วนส�าคัญท่ีต้องพัฒนา

ให้นักศึกษาพยาบาลมีความรอบรู ้ศาสตร์ต่าง	 ๆ	 อย่าง

สอดคล้องและเช่ือมโยง	จนมีความรู้ในระดับท่ีสามารถน�า

ไปประยุกต์ใช้	วิเคราะห์	สังเคราะห์และประเมินค่าได้	เพื่อ

เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ

ควบคู่กับทักษะทางเทคนิคและทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคที่

จะกล่าวต่อไป

	 2.	ด้านทักษะทางเทคนิค	เป็นทักษะในการปฏิบัติ

การพยาบาลหรือทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ	ที่นักศึกษา

พยาบาลทกุคนได้รับการพฒันามาต้ังแต่ระยะของการเรยีน

การสอนทั้งภาคทฤษฎี	ภาคทดลองจนเกิดทักษะที่ถูกต้อง
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ก่อนเข้าสูภ่าคปฏบิตั	ิและประยกุต์ใช้อย่างเหมาะสมในการ

ฝึกภาคปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้ทักษะที่ดีของตนเองไปจน

ส�าเรจ็การศกึษา	เพือ่ให้เกดิความเชีย่วชาญทีส่ามารถดูแลผู้

ป่วยได้อย่างคล่องแคล่ว	มีความช�านาญทางเทคนิค	จนเกิด

เป็นความรู้ฝังลึกภายในตนเอง	ดังน้ี	(Kumkong,	2014)

	 2.1	 การประเมินสภาพและการคัดกรองผู้ป่วย	

เป็นความสามารถในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย

อย่างครบถ้วน	 เป็นองค์รวม	 และถูกต้องตามมาตรฐาน

การพยาบาลแต่ละโรคหรือกลุ ่มอาการทันทีที่รับไว้ใน

ความดูแล	 สามารถใช้เครื่องมือหรือแบบประเมินต่าง	 ๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผู้ป่วย	 เช่น	 แบบแผนสุขภาพ	

แบบประเมินที่สถาบันการศึกษาหรือแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ

ก�าหนดขึ้น	 รวมถึงการประเมินสภาพอย่างเฉพาะเจาะจง

ในแต่ละโรค	การติดตามเฝ้าระวังหรือประเมินซ�้าอย่างต่อ

เนือ่งตลอดกระบวนการดแูลรกัษาจนถงึการจ�าหน่ายผูป่้วย

	 2.2	 การอ่านและแปลผลการตรวจต่าง	 ๆ	 เป็น

ความสามารถในการอ่านและแปลผลการตรวจ	ของผู้ป่วย

แต่ละโรคหรือกลุ่มอาการได้ถูกต้อง	ทันเวลา	เช่น	การแปล

ผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	 การแปลค่าสัญญาณเตือนของผู้ป่วย

ก่อนเกิดภาวะวิกฤติ	ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและ

ผลการตรวจต่าง	ๆ	รวมทั้งการตอบสนองต่อผลการตรวจ

ที่ผิดปกติอย่างเหมาะสม

	 2.3	การปฏิบัติทักษะทางการพยาบาล	เป็นความ

สามารถในการปฏิบัติทักษะการพยาบาลทั้งระดับพื้นฐาน

และระดับสูงในการช่วยเหลือ	ดูแลหรือแก้ไขภาวะฉุกเฉิน

ได้อย่างถูกต้อง	และคล่องแคล่ว	ว่องไว	เช่น	การช่วยชีวิต	

การให้เลือด	 การบริหารยาฉุกเฉินหรือยาที่มีความเสี่ยง

สูง	การเตรียมเครื่องมือและช่วยแพทย์ท�าหัตถการต่าง	ๆ	

สามารถจัดล�าดับการดูแลตามความส�าคัญเร่งด่วน	รวมท้ัง

การจัดการแก้ไขอาการรบกวนของผู้ป่วยหรือช่วยเหลือ	

ดูแลเพื่อบรรเทาอาการรบกวนต่าง	ๆ 	ทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	

อารมณ์และสังคม

	 2.4	 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย	์

เป็นความสามารถในการใช้เครื่องมือในการดูแลรักษาผู้

ป่วย	รวมทัง้อปุกรณ์ทางการแพทย์	และการใช้เทคโนโลยใีน

กระบวนการดูแลรักษา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือที่ต้อง

ใช้ในภาวะฉุกเฉิน	เร่งด่วน	ต้องสามารถปฏิบัติได้อย่างถูก

ต้องและคล่องแคล่ว	ว่องไวโดยไม่ต้องศึกษาหรืออ่านคู่มือ

เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้ในขณะที่ก�าลังดูแลรักษาผู้ป่วย

	 2.5	 การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา

พยาบาล	 เป็นการปฏิบัติการพยาบาลก่อนท่ีผู ้ป่วยจะมี

อาการเกิดข้ึนเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนท่ีคาดว่าอาจจะ

เกิดข้ึนกับผู้ป่วยแต่ละรายหรือแต่ละกลุ่มโรค	 เช่น	 ภาวะ

พร่องออกซิเจน	 ภาวะน�้าเกิน	 ภาวะหายใจล้มเหลว	 รวม

ทั้งการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากผลข้างเคียงของการ

รักษา	 เช่น	การให้เลือด	การให้ออกซิเจน	การจ�ากัดการ

เคลื่อนไหวผู้ป่วย	การผูกยึด

	 2.6	 การสอนและการให้ข้อมูลเพื่อการดูแลต่อ

เนื่อง	 เป็นความสามารถในการเสริมสร้างศักยภาพและ

พลงัอ�านาจให้ผูป่้วยหรอืผูดู้แลในการปฏบิตักิารดแูลตนเอง

ได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องระยะยาว	เพื่อลดการกลับมา

รักษาซ�้าอย่างไม่สมเหตุสมผล	ตลอดจนการพัฒนาทักษะ

ในการเฝ้าติดตามอาการขณะอยู่ท่ีบ้านและการตัดสินใจ

เข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อรับรู้อาการท่ีต้องพ่ึงพาระบบ

บรกิารสขุภาพ	และการตดิต่อกลบัสถานบรกิารเมือ่ต้องการ

ความช่วยเหลือ

	 3.	ด้านทักษะท่ีไม่ใช่ทางเทคนิค	 เป็นทักษะทาง

ปัญญา	ทักษะทางสังคม	และทักษะรอบด้านของบุคคลที่

ใช้ร่วมกับความรู้และทักษะทางเทคนิค	 เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดในการกระท�าภารกิจ

ใด	 ๆ	 ได้แก่	 การท�างานเป็นทีม	 การบริหารจัดการงาน

ส�าคัญ	 การตระหนักรู ้ในสถานการณ์และการตัดสินใจ	

(Raksamani,	 2015)	 ผลการวิจัยสนับสนุนว่า	 ทักษะที่

ไม่ใช่ทางเทคนิคมีความจ�าเป็นในกระบวนการดูแลรักษาผู้

ป่วย	ช่วยให้การดูแลผู้ป่วยมีความปลอดภัย	คุณภาพการ

ดูแลสูงข้ึน	มีประสิทธิภาพ	(Youngson,	2011;	Gordon,	

Box,	Farrell,	&	Stewrt,	2015)	เพิ่มคุณภาพด้านทักษะ

ทางเทคนิค	ลดความผิดพลาด	เพิ่มความปลอดภัยในการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยโดยลดปัจจัยด้านมนุษย์ในการปฏิบัติงาน	

และมหีลกัฐานสนบัสนนุว่า	การฝึกทกัษะทีไ่ม่ใช่ทางเทคนคิ

ควบคูก่นัไปช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนรูด้้านทกัษะทาง

เทคนิคเพิ่มข้ึน	และท�าให้ทัศนคติต่อความปลอดภัยของผู้

ป่วยดีข้ึน	(Raksamani,	2015)	ดังการศึกษาเก่ียวกับการ

จัดการทางคลินิกและทักษะท่ีไม่ใช่ทางเทคนิคในมุมมอง

ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรเชี่ยวชาญเฉพาะทางพบ

ว่า	 ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคเชื่อมโยงกับสมรรถนะด้าน

ความปลอดภัยของผู้ป่วย	 (Jolstad,	 Rosnæs,	 Lyberg	

&	Severinsson,	2017)	ดังนั้นนักศึกษาพยาบาลจึงต้อง



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 7

ได้รับการพัฒนาทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคควบคู่กับความรู้

และทักษะทางเทคนิค	ดังนี้

	 3.1	 การตระหนักรู้ในสถานการณ์หรือการรับรู้

สถานการณ์	(situation	awareness)	เป็นการรับรู้ถึงองค์

ประกอบด้านสิง่แวดล้อมและเหตุการณ์ทีเ่กีย่วข้องกนัในช่วง

เวลาหน่ึง	การเข้าใจความหมายของเหตกุารณ์	และการคาด

การณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือความเป็นไปได้ของเหตุการณ์

นั้น	 ภายหลังการจัดการตัวแปรหรือปัจจัยที่เก่ียวข้อง	

(Endsley,	1995)	หรือมีความไวต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน

หรือการเฉลียวใจ	นั่นคือการตระหนักว่าเป็นสถานการณ์ท่ี

มีปัญหา	การตระหนักรู้ในสถานการณ์จึงเป็นทักษะแรกท่ี

ใช้ในการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน	เพื่อน�าไปสู่การตัดสิน

ใจและการกระท�าก่อนเกิดปัญหาหรือรุนแรงมากข้ึน	ซ่ึงมี	

3	ระดับคือ	1)	การรับรู้	 (perception)	เป็นการรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัสตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กาย	 ปัญหา

ขั้นตอนนี้คือ	 มนุษย์มีความสามารถจ�ากัด	 การมีข้อมูล

ไม่เพียงพอ	 การจดจ่ออยู่กับสถานการณ์ใดสถานการณ์

หน่ึง	 มีความเครียด	 และมีอคติ	 2)	 การเข้าใจ	 (com 

prehension)	เม่ือมีการรับรู้	สมองจะท�าหน้าที่แปลความ

ที่ได้รับรู้จากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น	 ขั้นตอนนี้ต้องอาศัย

ความรู ้	 ประสบการณ์	 และการคิดวิเคราะห์	 ปัญหาใน

ขั้นตอนน้ีคือ	 ไม่มีความรู้	 ขาดประสบการณ์	 รูปแบบการ

คิดวิเคราะห์มีปัญหา	 ท�าให้ไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	

และ	 3)	 การคาดการณ์หรือสร้างภาพผลที่จะเกิดขึ้นตาม

มา	(projection)	เมื่อสมองแปลข้อมูลที่ได้รับแล้ว	สมอง

จะคาดการณ์ผลทีเ่กดิขึน้	เพือ่น�าไปสูก่ารตดัสนิใจแก้ไขหรอื

จัดการเหตุการณ์นั้น	(Saengaram,	2016;	Raksamani	&	

Jirativanont,	2018)

	 การสร้างการตระหนักรู้ในสถานการณ์	 จึงต้อง

จัดการปัญหาหรืออุปสรรคในการรับรู้และเสริมสร้างความ

เข้าใจ	เพื่อให้การคาดการณ์และการตัดสินใจถูกต้อง	ทัน

เวลา	ได้แก่	1)	เพิ่มการรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสอย่าง

มีประสิทธิภาพ	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	โดยแก้ไขการ

สูญเสียการรับรู้หรือสภาพที่ไม่พร้อมต่อการรับรู้	เช่น	เจ็บ

ป่วย	พักผ่อนไม่เพียงพอ	เหนื่อยล้า	อดนอน	เครียด	สับสน	

คิดเรื่องอื่นหรือจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	สถานการณ์

ที่เร่งรีบ	และจัดระบบงานหรือใช้เครื่องมือ	เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมช่วยเพิ่มการรับรู้หลายวิธีร่วมกัน	เช่น	เสียงเตือน

ของเคร่ืองมอืร่วมกบัแสดงความผดิปกติด้วยภาพหรอืส	ีการ

ลดความกดดันจากภาระงานท่ีท�าให้เร่งรีบ(Health	Care	

Accreditation	Institute	(Public	Organization),	2015)	

2)	สร้างความเข้าใจในสถานการณ์	โดยเพิ่มความรู้	เสริม

ประสบการณ์และฝึกการคิดวิเคราะห์	ผ่านการเรียนรู้อย่าง

หลากหลายและแตกต่างกัน	 เช่น	 ฝึกปฏิบัติสถานการณ์

จ�าลอง	เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน	ทบทวนการดูแลรักษา

ผู้ป่วย	ฝึกการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ผู้ป่วยจริงมาสู่การ

เรียนรู้ในรูปแบบต่าง	ๆ 	ให้มีการฝึกคิดและวิเคราะห์ปัญหา

ของผู้ป่วย	เช่น	กรณีศึกษา	แผนท่ีความคิด	กระบวนการ

พัฒนาคุณภาพกิจกรรมทบทวนทางคลินิก	ผังก้างปลา	และ	

3)	ฝึกการคาดการณ์หรอืการสร้างภาพทีจ่ะเกดิขึน้จากอบุตัิ

การณ์	 โดยน�าอุบัติการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนมาสะท้อนให้ฝึกคิด	

ด้วยการวิเคราะห์ผลท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้ป่วยและคาดการณ์

ว่ามีโอกาสเกิดปัญหาอะไรข้ึนจากสถานการณ์นั้น	ๆ	และ

ให้วางแผนกระท�าหรือตัดสินใจแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยก่อน

เกิดปัญหาข้ึนจริง

	 3.2	 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	 เป็นการใช้

เทคนิคการสื่อสารท่ีเป็นสากลและมีประสิทธิภาพ	 เพราะ

การสื่อสารในลักษณะที่ไม่มีมาตรฐานและการขาดความ

เป็นหนึ่งเดียวของทีม	 เป็นสาเหตุหลักด้านการสื่อสารที่

ท�าให้เกิดการผิดพลาดในการดูแลรักษาผู้ป่วย	เช่น	สื่อสาร

ในเวลาไม่เหมาะสมหรือไม่สื่อสาร	 ข้อมูลในการสื่อสาร

ไม่มีประสิทธิภาพ	 ผู ้ที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจไม่ได้อยู ่

ในการสนทนาหรือการสื่อสารในขณะนั้น	 การสื่อสารที่

ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือแปลความผิดท�าให้ไม่

สามารถแก้ไขปัญหาได้	 การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพแก่นักศึกษา	จึงเป็นทักษะส�าคัญที่ต้องฝึกฝน	

เพราะทักษะการสื่อสารเป็นตัวประสานความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน	ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่น�าไป

สู่การจัดการท่ีถูกต้อง	เหมาะสมกับสถานการณ์	ซ่ึงสถาบัน

พัฒนาบริการสุขภาพ	 (Institute	 for	 Healthcare	 Im 

provement:	IHI)	ได้แนะน�าการแก้ปัญหาการสื่อสารด้วย

กรอบอกัษรย่อคอื	ISBAR	(identification-situation-back 

ground-assessment-ommendation)	มาใช้เป็นกรอบ

การสนทนาหรือรายงานข้อมูลในระหว่างการดูแลรักษาผู้

ป่วย	เพื่อส่งต่อหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับภาวะ

สุขภาพผู้ป่วยระหว่างผู้ให้การดูแล	 มีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสื่อสารในภาวะวิกฤต	ิ

ท�าให้เพิ่มความปลอดภัย	คือ	I:	identification:	การระบุ
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ชื่อ	คือระบุตัวผู้รายงาน	และระบุตัวผู้ป่วย	S:	situation	

สถานการณ์ผู้ป่วยที่ท�าให้ต้องรายงาน	โดยระบุเหตุผลหรือ

ปัญหาสั้น	 ๆ	 ที่ส�าคัญและตรงประเด็น	 ระบุระยะเวลาที่

เกิดอาการรุนแรงข้ึน	B:	background	ข้อมูลสถานการณ์

ผู้ป่วยอย่างกระชับ	ชัดเจน	A:	assessment	การประเมิน

สถานการณ์	ความรุนแรง	ผลการวิเคราะห์ปัญหา	และทาง

เลือกในการแก้ปัญหาผู้ป่วย	และ	R:	recommendation	

ความคิดเห็นหรือความต้องการของพยาบาลในการแก้

ปัญหาของผู้ป่วยในขณะนั้น	 (Labson,	 2013;	 Health	

CareAccreditation	Institute,	2018)

	 3.3	 การสร้างสัมพันธภาพและสุนทรียะสนทนา	

สัมพันธภาพเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 ต้ังแต่	 2	 คน

ขึ้นไป	 การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลจะพัฒนาข้ึน

มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถในด้านการก�าหนด

วัตถุประสงค์ร่วมกัน	 เช่น	 การยกย่อง	 การเป็นก�าลังใจ	

หรือการให้ความช่วยเหลือโดยการปฏิบัติตามรูปแบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน	 ซึ่งมีข้อปฏิบัติเพื่อเสริมสร้าง

สัมพันธภาพคือ	การแสดงความสดชื่นแจ่มใส	ความสนใจ	

รับฟัง	มีความเกรงใจตามสมควร	มองโลกในแง่ดี	ควบคุม

อารมณ์ได้ดี	มีวิธีการที่จะปฏิเสธอย่างเหมาะสมและจดจ�า

ข้อมูลได้มาก	(Punyapinijnugool	&	Harabutra,	2018)	

	 กระบวนการสุนทรียะสนทนา	 จึงเป็นกระบวน

การหนึ่งที่จะน�าไปสู่การเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล	

เพราะเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการ

สร้างให้เกิดการสร้างสรรค์ทางความคิด	 เป็นการแลก

เปลี่ยนทั้งความรู้สึก	องค์ความรู้ภายในตัวบุคคล	เป็นกระ

บวนการที่น�าความรู้ในตัวบุคคลให้ปรากฏขึ้น	ช่วยพัฒนา

ทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ	 รวมถึงการพัฒนา

ทักษะการตั้งค�าถาม	การน�าเสนอความคิด	การฟังและการ

ไตร่ตรองความคิด	อยู่ในภาวะอิสระที่ท�าให้เกิดบรรยากาศ

การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิด	ความรู้สึก	ความเข้าใจทั้ง

ของตนเองและบุคคลอื่นภายในกลุ่มอย่างแท้จริง	เป็นการ

สร้างความรู้	ความเข้าใจ	การถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน	

มีความลุ่มลึกต่อการท�าความเข้าใจต่อกัน	ไม่ตัดสินใจทันที	

ท�าให้มีการไตร่ตรองความคิดในตัวบุคคล	ท�าให้เกิดกระแส

ไหลเวียนของความคิด	ความเข้าใจระหว่างกันภายในกลุ่ม	

เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ของบุคคลและ

พัฒนาสู่การเรียนรู้ของกลุ่ม	(PoNgern,	2013)

	 3.4	 การท�างานเป็นทีม	 เป็นการท�างานร่วมกัน

ของบุคคลตั้งแต่	 2	 คนขึ้นไปเพื่อจุดมุ่งหมายร่วมกัน	 ที่

แต่ละบุคคลมีบทบาทชัดเจน	 มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

และสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ	 และประสานความ

ร่วมมือกับผู้รับบริการ	 ผู้ร่วมงานและทีมสหสาขาวิชาชีพ	

ในระบบบริการสุขภาพการท�างานเป็นทีมเกิดข้ึนตลอด

เวลา	 และมีลักษณะแตกต่างจากองค์กรอื่นคือ	 บุคลากร

ในทีมมีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ	การท�างานอยู่

ภายใต้ระบบงานท่ีซับซ้อนท้ังท่ีเก่ียวข้องกับผู้ป่วย	เครื่อง

มือ	อุปกรณ์	มีความกดดันจากเวลา	และสภาวะผู้ป่วยเข้า

มาเกีย่วขอ้ง	และมีการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์เกดิขึน้

ตลอดเวลา	 ท้ังผู้ป่วยและครอบครัวถูกกระตุ้นเข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งของทีม	 สมาชิกทีมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ

แต่ละคน	 การเคารพในความเป็นผู้เชี่ยวชาญของทุกฝ่าย

และให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อให้การรักษาพยาบาล

ได้ผลดีท่ีสุด	ดังนั้นทีมดูแลผู้ป่วยท่ีสามารถท�างานร่วมกัน

ได้	จึงต้องมีความไว้วางใจและเข้าใจในบทบาทของกันและ

กัน	และต้องสามารถท�างานเป็นทีมร่วมกันในบทบาทผู้น�า

และสมาชิกทีมในทีมการพยาบาลและทีมสุขภาพทุกระดับ	

ในบริบทหรือสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน	ซ่ึงผลการศึกษาพบ

ว่าการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพช่วยให้คุณภาพบริการ

ดีข้ึนและช่วยลดค่าใช้จ่าย	 และทีมท่ีดีจะช่วยลดความผิด

พลาดในการปฏิบัติงานและช่วยเพิ่มคุณภาพในการดูแล	

(Somcharoen,	2015)

	 3.5	 ความกล้าแสดงออกหรือการโต้แย้งอย่าง

สร้างสรรค์	เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความกล้าพูด	กล้าคิด	

กล้ากระท�าในส่ิงท่ีถูกต้อง	โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนและ

ไม่วิตกกังวล	แสดงกิริยาอาการว่ามีความคิดเห็นในเรื่องใด

เรื่องหนึ่งโดยไม่ปิดบังหรืออ้อมค้อม	 เป็นไปอย่างถูกต้อง	

สุภาพ	เลือกใช้ค�าพูดท่ีเหมาะสมและสร้างสรรค์	หรือการ

พูดในเชิงบวกกับผู้ร่วมงานผู้รับบริการและทีมสหวิชาชีพ	

รวมทั้งการพูดตรงไปตรงมาในเวลาที่เหมาะสม	แสดงกิริยา

ท่าทางเหมาะสมกับสถานการณ์และกาลเทศะ	ไม่ก้าวร้าว	

และเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยไม่ก้าวก่ายหรือล่วงละเมิด

สิทธิผู้อื่น	ท้ังนี้ต้องตระหนักและให้ความส�าคัญกับการรับ

ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นท่ีมีมุมมองแตกต่างกัน	นักศึกษา

พยาบาลจึงต้องพัฒนาความกล้าแสดงออกหรือการโต้แย้ง

อย่างสร้างสรรค์	โดยพัฒนาความรู้ในวิชาชีพเพื่อเป็นแรง

สนับสนุนให้เกิดความมั่นใจในความคิด	การพูดและการก

ระท�า	พัฒนาความคิดโดยฝึกคิดสิ่งใหม่	ๆ 	ฝึกการน�าเสนอ
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เพื่อให้กล้าเผชิญความจริงและยอมรับความคิดของผู้อื่น

โดยไม่กลัวข้อคัดค้านหรือข้อโต้แย้ง	 และพัฒนาการโน้ม

น้าวชักจูงให้อีกฝ่ายเช่ือและคล้อยตามความคิดเห็น	 โดย

มีความมั่นใจและมีความหนักแน่นของข้อมูลหรือสิ่งท่ีน�า

เสนอ	และควรยกตัวอย่างจากประสบการณ์ประกอบการ

โน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตาม	Sritragool	(2016)	เสนอวิธีการ

ฝึกพูดที่เหมาะสม	4	ขั้นตอน	คือ	1)	อธิบาย	(describe)	

เป็นการพูดถึงพฤติกรรมที่ไม่ชอบของอีกฝ่ายอย่างตรงไป

ตรงมาและจริงใจ	โดยไม่ใช้อาอารมณ์ตัดสิน	ใช้ภาษาง่าย	

ชัดเจน	อธิบายถึงเวลา	สถานที่	และความถี่ของพฤติกรรม

นั้นอย่างเฉพาะเจาะจง	2)	แสดงออก	(express)	เป็นการ

บอกความรู ้สึกหรือความคิดเห็นที่แท้จริงที่ เกิดข้ึนใน

สถานการณ์หน่ึงให้อีกฝ่ายรู้	 และพูดแสดงความรู้สึกท่ีไม่

แสดงอาการโกรธหรือกระแทกกระทั้น	 หลีกเลี่ยงการพูด

ในลักษณะที่ท�าให้อีกฝ่ายรู้สึกด้อยหรือพูดโจมตี	 3)	 ระบุ

หรือชี้ชัด	 (specify)	 เป็นการพูดออกมาอย่างชัดเจนถึง

พฤติกรรมที่ต้องการให้อีกฝ่ายเปลี่ยนแปลง	 โดยอีกฝ่าย

สามารถท�าตามได้โดยปราศจากความรู้สึกเจ็บใจหรือสูญ

เสีย	และการขอร้องให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้องไม่มาก

และมีเหตุผลเพียงพอ	และ	4)	ผลที่ได้รับหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน

ตามมา	 (consequence)	 เป็นการบอกให้อีกฝ่ายทราบ

ว่า	การเปล่ียนพฤติกรรมจะมีผลอะไรตามมาหรือเป็นการ

ให้รางวัล	ซึ่งอาจเป็นค�าชมเชยหรือการกระท�าหรือค�าพูด 

ใด	ๆ	ที่เป็นผลทางบวก

	 3.6	ภาวะผู้น�า	เป็นกระบวนการเสริมสร้างความ

สามารถในการชีแ้นะ	สัง่การหรอือ�านวยการของบคุคลหรอื

กลุ่มบุคคลต่อบุคคลหรือกลุ่มคน	ให้ปฏิบัติตามด้วยความ

สมัครใจและมีความพึงพอใจเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน	

ภาวะผู้น�าจึงเป็นองค์ประกอบทีจ่�าเป็นอย่างยิง่ในการปฏบัิติ

งาน	การมีภาวะผู้น�าท�าให้มีฐานอ�านาจและท�างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ดี	ผู้ที่มีภาวะผู้น�าจะแสดงบทบาทโน้มน้าวชักชวน

ชี้แนะหรือผลักดันให้บุคคลอื่นยอมรับและปฏิบัติตาม	ผลัก

ดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กรในสถานการณ์ที่

หลากหลายและสถานการณ์เฉพาะหน้า	 และภาวะผู้น�า

ต้องใช้ทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่เป็นเลิศ	

และพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเผชิญหน้ากับภาวะความ

กดดันต่าง	ๆ 	และต้องสื่อสารกับสหสาขาวิชาชีพให้เกิดการ

แก้ไขปัญหาผู้ป่วย

	 3.7	คณุธรรม	จรยิธรรมเป็นความประพฤตทิีด่งีาม	

เหมาะสม	และถกูต้องของบคุคลทัง้กาย	วาจาและใจ	ปฏิบตัิ

ต่อผู้รับบริการโดยค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	ยอมรับ

ความแตกต่างในคุณค่า	ความเช่ือและพฤติกรรมของผู้รับ

บรกิารโดยไม่ตดัสนิจากความคดิของตนเอง	จดัการประเดน็

หรือปัญหาทางจริยธรรม	 เลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมี

เหตุผลโดยใช้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ	รวม

ท้ังเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านจริยธรรม	ซ่ึงผลการวิจัยจริยธรรม

ในการปฏบัิตกิารพยาบาลของพยาบาลไทยตามการรบัรูข้อง

ผู้บริหารทางการพยาบาลพบว่า	มี	10	เรื่อง	ได้แก่	1)	การ

พิทักษ์สิทธิผู้ป่วย	2)	ความซื่อสัตย์	3)	ความอาทรต่อผู้ป่วย	

4)	การช่วยเหลือโดยไม่รับสิ่งตอบแทน	5)	การมีระเบียบ

วินัย	6)	การเสียสละ	7)	การมีพฤติกรรมการบริการและ

มีใจให้บริการที่ดี	 8)	 การดูแลผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมและ

ไม่เลือกปฏิบัติ	 9)	 ความรับผิดชอบและ	 10)	 การรักษา

ความลับ	(Arpanantikul,	Prapaipanich,	Senadisai	&	

Orathai,	2014)	คุณลักษณะดังกล่าวนี้	นักศึกษาพยาบาล

ได้รับการหล่อหลอมมาตลอดระยะเวลาของการศึกษา

ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนานอกหลักสูตรอย่างต่อ

เนื่อง	เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	ผู้รับบริการและ

วิชาชีพ	 มีทัศนคติที่ดี	 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ	และดูแลผู้

ป่วยให้ปลอดภัย

บทสรุป
	 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	มุ่งเน้นพัฒนา

คนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศ	มี

ความพร้อมทางกาย	ใจ	สติปัญญาและทักษะศตวรรษที่	21	

มีคุณธรรม	จริยธรรม	เคารพกฎหมาย	มีภาวะผู้น�า	รู้รักษ์

คุณค่าความเป็นไทยและรู้บริบทสากล	 เช่นเดียวกับการ

จัดการศึกษาทางการพยาบาลที่จัดการเรียนรู้แก่นักศึกษา

ทัง้ภาคทฤษฎ	ีภาคทดลองและภาคปฏบัิต	ิเพือ่ให้ส�าเร็จการ

ศึกษาเป็นบัณฑิตพยาบาลพร้อมเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล

ที่มีบทบาทส�าคัญในการสร้างคุณค่าของระบบบริการ

สุขภาพแก่ผู้ป่วย	 ครอบครัว	 ชุมชนและสังคม	 สมรรถนะ

นักศึกษาพยาบาลจึงเป็นเป้าหมายส�าคัญของการจัดการ

ศึกษาทางการพยาบาล	 ท่ีต้องพัฒนาให้สามารถปฏิบัติ

การพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพและความปลอดภัยตั้งแต่

ระยะของการศึกษา	คือด้านความรู้	ด้านทักษะทางเทคนิค	

และด้านทักษะท่ีไม่ใช่ทางเทคนิค	ผู้เขียนขอเสนอแนะให้
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สถาบนัการศกึษาวางแผนการจดัการศกึษาเพือ่ให้นกัศกึษา

มีสมรรถนะ	ดังนี้

	 1.	 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	 ออกแบบการ

จัดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี	 ภาคทดลองและภาคปฏิบัต	ิ

ให้สามารถพฒันานกัศกึษาครอบคลมุด้านความรูท้ีส่ามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง	 สามารถคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงได้

สอดคล้องและเหมาะสมกับปัญหาของผู้ป่วย	จัดการเรียน

รู้ที่พัฒนาด้านทักษะทางเทคนิค	 และด้านทักษะที่ไม่ใช่

ทางเทคนิคในภาคทดลองและภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้และสมรรถนะนักศึกษาแต่ละชั้น

ปี	 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่บทบาทพยาบาลวิชาชีพ

ได้จริงอย่างไร้รอยต่อ

	 2.	 ก�าหนดข้อตกลงด้านความรับผิดชอบของ

นักศึกษาในการดูแลสุขภาพระหว่างการฝึกปฏิบัติ	 หาก

รับรู้ว่าไม่มีความพร้อม	 นักศึกษาต้องยอมรับการหยุดพัก

และชดเชยการฝึกปฏิบัติจนครบในเวลาต่อมา
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บทคัดย่อ

	 จากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโคโรน่าในปี	2563	ท�าให้มหาวิทยาลัยของเราเป็นหนึ่งสถานศึกษาที่ได้

รับผลกระทบ	มหาวิทยาลัยประกาศปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโคโรน่า2019	ท�าให้การจัดการ

เรียนการสอนเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์	 หลังจากการเริ่มจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระยะเวลาประมาณ	1	

ปีกว่าน้ัน	ท�าให้ทราบถึงปัญหาและลักษณะเฉพาะของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์	ดัง

นั้นบทความฉบับน้ีได้รวบรวมประเด็นปัญหาที่พบของแต่ละรายวิชาในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ	 และน�ามาวิเคราะห์

พิจารณาถึงวิธีการสอน	ซึ่งพบว่ารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพมีความแตกต่างกันในแต่ละวิชาท่ีแบ่งตามประเภทของ

ทักษะความสามารถทางภาษาทั้ง	4	ด้าน	ได้แก่	(1)	รายวิชาท่ีสอนไวยากรณ์จะมีประสิทธิภาพท่ีดีต่อรูปแบบการสอนแบบ

ซิงโครนัส	(2)	รายวิชาท่ีสอนการอ่าน	(ทักษะการอ่าน)	จะมีประสิทธิภาพท่ีดีต่อรูปแบบการสอนแบบการพลิกห้องเรียน	

(3)	รายวิชาที่เป็นการสนทนา(ทักษะการฟังและการพูด)	จะมีประสิทธิภาพท่ีดีต่อรูปแบบการสอนแบบผสม

ค�ำส�ำคัญ: ภาษาญี่ปุ่น,	การสอนออนไลน์,	ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

Abstract

	 Due	to	the	spread	of	corona	virus	in	2020,	our	university	is	one	of	the	schools	that	are	affected.	

The	university	announced	 the	closure	of	 schools	 to	prevent	 the	spread	of	 the	2019	coronavirus.	

Make	teaching	and	learning	management	change	to	online	format	after	about	a	year	after	the	start	of	 

online	teaching	and	learning	management,	it	became	known	about	the	problems	and	characteristics	of	 

teaching	and	learning	in	the	normal	and	online	formats.	Therefore,	this	article	has	compiled	a	list	of	

the	problems	encountered	by	each	subject	in	Business	Japanese.	and	to	analyze	and	consider	teaching	

methods	It	was	found	that	the	effective	teaching	styles	were	different	in	each	subject	as	follows	(1)	the	

subjects	teaching	grammar	had	a	good	performance	on	the	synchronous	teaching	style	(3)	Conversa 

tion-based	courses	requiring	practice	of	listening	and	speaking	skills	are	effective	for	mixed	teaching	styles. 

Keywords: Japanese,	Online	teaching,	Thai	Japanese	language	learners
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บทน�ำ
	 เมื่อวันที่	31	ธันวาคม	2562	ประเทศไทยได้รับ

รายงานจากองค์การอนามัยโลก	 (WHO)	ว่ามีการระบาด

ของเชื้อโคโรน่า	2019	ในเมืองอู่ฮั่น	มณฑลหูเป่ย์	ประเทศ

จีน	 หลังจากนั้นการแพร่กระจายของเชื้อโคโรน่า	 2019		

เริ่มแพร่กระจายไปท่ัวโลก	ต่อมาในวันที่	17	มีนาคม	2562	

รัฐบาลไทยได้ประกาศให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งปิด	14	

วัน	ที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเองได้ให้ความร่วมมือกับ

รัฐบาลโดยประกาศปิดสถานการศึกษา	 ดังน้ันคณาจารย์

และนักศึกษาได้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท�างานและ

การจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ทั้งหมด

	 ด ้วยการจัดการของมหาวิทยาลัย	 ตลอดจน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ ่นธุรกิจได้มุ ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนและสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	

ท�าให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีทักษะการใช้สารสนเทศและ

ส่ือเทคโนโลยสีามารถเรียนรูโ้ดยใช้อนิเทอร์เนต็เพือ่ส่งเสรมิ

การเรียนรู้เสมอมา	 และอีกทั้งมีการสนับสนุนให้ผู้สอนใน

มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนออนไลน์	 ในท่ีนี้หมาย

ถึงการเรียนรู้โดยใช้	 ICT	 (Information	 and	 Commu 

nication	Technologies)	ICT	หมายถึง	เทคโนโลยีท่ีเช่ือม

ต่อผู้คนกับอินเทอร์เน็ตและผู้คนกับผู้คนโดยใช้เทคโนโลยี

การสื่อสาร	)	ซ่ึงผู้สอนแต่ละท่านส่วนใหญ่ใช้แอพพลิเคช่ัน	

Social	Network	Service	(SNS)	เช่น	Google	Classroom	

,	Line	และ	Youtube	อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นเพียง

ส่วนเสริมส�าหรับผู้สอนท่ีใช้	 ICT	 ในการเรียนการสอนช้ัน

เรียนปกติ	เมื่อมหาวิทยาลัยปิดตัวลงเนื่องจากการระบาด

ของเช้ือโคโรน่า	2019	การใช้		ICT	ก็เป็นประเด็นหลักใน

การเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบชั้น

เรียนปกติ

	 ตลอดระยะเวลา	1	ปีผ่านมาต้ังแต่เริ่มการเรียน

การสอนรูปแบบออนไลน์	ท�าให้ผู้สอนแต่ละท่านตระหนัก

ถงึความส�าคญัของการจดัการเรียนการสอนออนไลน์	ผูส้อน

จงึศกึษารูปแบบวธีิการสอนโดยพจิารณาจากความแตกต่าง

ของเนื้อหาของรายวิชาและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียน

การสอนออนไลน์เพื่อน�าข้อมูลไปพิจารณาจัดการเรียนการ

สอนที่ดีขึ้น	 โดยจะพิจารณาเลือกรายวิชาโดยครอบคลุม

ความสามารถทางภาษา	 4	 ทักษะ	 ซึ่งรายวิชาท่ีเปิดสอน

ในสาขาวิชาของเราที่ได้คัดเลือกมาคือ	วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้น

ฐาน	(ไวยากรณ์พื้นฐาน)	วิชาการฟังและการสนทนาภาษา

ญี่ปุ่น(ทักษะการฟังและการพูด)	วิชาการอ่านมิเดีย	(ทักษะ

การอ่าน)	 และวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสาร	 (ทักษะการ

เขียน)	ผู้สอนน�าผลคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนแต่ละรายวิชา

มาเปรียบเทียบกันระหว่างการเรียนการสอนปกติและการ

เรียนการสอนออนไลน์และเปรียบเทียบกับอัตราการส่ง

งาน	รวมท้ังแรงจูงใจในการเรียนรู้	เพื่อเป็นส่วนประกอบ

ในการพิจารณาการจัดการเรียนการสอนท่ีจะใช้ปรับปรุง

แก้ไข	 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาษา

ญี่ปุ่นธุรกิจต่อไป

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์

	 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์	หมายถึง	“การ

ศึกษาทางไกล”	หมายถึง	การเรียนผ่านระบบท่ีมีการแลก

เปลี่ยนภาพและเสียงระหว่างสถานที่ที่อยู่ห่างไกลกันเป็น

ชั้นเรียนที่เชื่อมต่อระหว่างผู้สอนหรือสถานที่อยู่ห่างกัน	

(Ministry	of	Education,	Culture,	Sports,	Science	

and	 Technology	 “Distance	 Education	 System	

Utilization	Guidebook)	นอกจากนี้ค�าว่า	“ซิงโครนัส”	

คือ	 ช้ันเรียนออนไลน์ในรูปแบบเรียลไทม์	 และ“อะซิง 

โครนัส”	คือ	 ช้ันเรียนออนไลน์ท่ีผู้เรียนสามารถเข้าถึงบท

เรียนต่าง	ๆ	ได้ทุกเมื่อ

	 เมื่อกล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนออนไลน	์

จากงานของ	Tominaga	และ	Kougo	(2014)	กล่าวไว้ว่า

มักมีค�าจ�ากัดความของบทเรียนออนไลน์ที่มักใช้กันเป็น

ส่วนใหญ่	 คือบทเรียนออนไลน์ที่ด�าเนินการโดยใช้	 ICT	

(Information	and	Comunitation	Technologies)	ใน

ขณะท่ีผูส้อนและผูเ้รยีน	รูจ้กักนัในอกีช่ือหน่ึงว่า	e-learning	

คือ	1)	ช้ันเรียนออนไลน์ในรูปแบบเรียลไทม์ท่ีถ่ายทอดภาพ

และเสียงผ่านระบบดาวเทียม	2)	 ช้ันเรียนท่ีผู้สอนส่งไฟล์

ให้แก่ผู้เรียนผ่านสัญญานอินเทอร์เน็ต	 (Ondemand)	3)	

ช้ันเรียนแบบผสมระหว่างช้ันเรียนออนไลน์และช้ันเรียน

ปกติ	ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากต่อการจัดการเรียนการ

สอน	โดยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อห้องเรียนจาก

ต่างพื้นที่และจากที่ห่างไกล	นอกจากนี้ด้วยการพัฒนาของ	

ICT	เป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา	โอกาสที่จะ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์จึงเพิ่มมากขึ้น	

เมื่อกล่าวถึงการเรียนการสอนออนไลน์	 มีวิธีการจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบต่าง	ๆ	เช่น	การใช้โปรแกรมการ
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ประชุมวีดีโออย่างโปรแกรม	Zoom	และ	Google	meet	

สามารถแบ่งเป็น	 3	 ประเภทของวิธีการสอนได้อย่าง 

กว้าง	ๆ	(CONNECT	2017	)	คือ	แบบ	“ซิงโครนัส”	และ

แบบ	 “อะซิงโครนัส”และแบบ	 “ผสม”	 ซึ่งวิธีการจัดการ

เรียนการสอนแบบผสมแบ่งย่อยออกเป็น	2	ประเภท	คือ	

1)	การเรียนการสอนแบบผสมผสาน	(Blended	Learning)	

คอื	มกีารจดัการเรียนการสอนในรปูแบบออนไลน์ในบางครัง้

ผสมกับการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน	2)	การเรียน

การสอนผสมผสานแบบยดืหยุน่	(HyFlex:Hybrid-Flexible	

learning)	 คือ	 การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแต่ผู้

เรียนบางคนสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนผ่านทางออนไลน์ได้	

3)	การเรียนการสอนผสมผสานแบบหมุนเวียน	คือรูปแบบ

การเรียนรู้แบบหมุนเวียนตามหลักสูตรเน้ือหาในตารางที่

ก�าหนดของการสอนปกติในชั้นเรียนภายใต้สถานการณ์

ท่ีมีความหลากหลายและเป็นไปตามอัตราการเรียนของ

แต่ละบุคคลเป็นส�าคัญ	(CONNECT	2017	/FLIT	2018)

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

	 1.	ลกัษณะเฉพาะของบทเรยีนออนไลน์	(ข้อดแีละ

ข้อเสีย)

	 ในส่วนน้ีจะศึกษาลักษณะรูปแบบการเรียนการ

สอนออนไลน์	 เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงจากปัญหาท่ี

พบในชั้นเรียนโดยจะน�าไปพิจารณาร่วมกับรายละเอียด

ของวิชา	ประเภทของการเรียนการสอน	และประเภทของ

ทักษะท้ัง	4	ของความสามารถทางภาษา

	 2.	ลักษณะของการเรียนการสอนออนไลน์	(การ

ศึกษาทางไกล)

	 ข้อดีของการเรียนออนไลน์คือสามารถเข้าเรียน

ได้ไม่ว่าอยู ่ที่ใดอีกทั้งยังสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและ

สามารถทบทวนเมื่อใดก็ได้	 (Kansai	 University	 2020)	

ข้อเสียคืออุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและสัญญานอินเทอร์

เน็ตเป็นสิ่งที่มีค่าใช้จ่ายสูง	ดังนั้นหากไม่มีงบประมาณก็จะ

ท�าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้	แม้ว่าจะ

มคีวามก้าวหน้าทาง	เทคโนโลยทีีจ่ะสามารถท�าให้ค่าใช้จ่าย

ในส่วนนี้ลดลงได้	แต่ก็สามารถกล่าวได้ว่าในเร่ืองของค่าใช้

จ่ายน้ีเป็นข้อเสียของการเรียนการสอนออนไลน์	นอกจาก

นี้	Nishikori	และ	Saijo	(2020)	กล่าวว่า	ผู้เรียนที่สภาพ

สัญญานอินเทอร์เน็ตไม่ดีจะไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้และ

จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล�าบาก	ซึ่งสมควรได้รับการ

พจิารณาการสนบัสนนุ	ด้วยเหตุนีจ้�าเป็นต้องปรบัปรงุสภาพ

แวดล้อมส�าหรับการเรียนการสอนออนไลน์และแก้ไขข้อ

เสียท่ีจะเกิดความไม่เสมอภาคระหว่างบุคคล

	 3.	 ลักษณะและประเภทของการเรียนการสอน

ออนไลน์

	 3 . 1 	 วิ ธี ก า ร ส อ น แ บ บ 	 “ ซิ ง โ ค ร นั ส ”	 

(Synchronous	Learning	methods)

	 วิธีการสอนแบบ	“ซิงโครนัส”	คือ	รูปแบบท่ีเป็น

เรียลไทม์	 โดยการเชื่อมต่อวิดีโอและเสียงของทุกคนโดย

ใช้ระบบการประชุมทางวิดีโอ	ซ่ึงข้อดีของวิธีนี้คือสามารถ

สื่อสารกันอย่างเรียลไทม์ท�าให้บรรยากาศเสมือนคล้ายคลึง

กับห้องเรียนปกติ	นอกจากนี้โปรแกรมต่าง	ๆ	ยังสามารถ

แชร์	PowerPoint	และไฟล์ต่าง	ๆ	ผ่านหน้าจอได้อีกด้วย	

ซึ่งท�าให้สามารถแก้ไขปัญหาการเขียนบนกระดานท่ียาก

ต่อการมองเห็นในห้องเรียนและแก้ไขปัญหาระดับเสียงที่

ได้ยิน	 และสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์คือผู้สอนสามารถด�าเนินบท

เรียนตามก�าหนดเวลาได้ตามปกติเหมือนกับการสอนในชั้น

เรยีน	แต่อย่างไรกต็ามยังคงมปัีญหาในเรือ่งของ	1)	คณุภาพ

ของสัญญานอินเทอร์เน็ต	เพราะหากสัญญานอินเทอร์เน็ต

ขาดหายไปอาจจะท�าให้ผู้เรียนพลาดเน้ือหาหรือบทเรียน

ท่ีผู้สอนก�าลังสอนอยู่	ณ	ขณะนั้น	2)	การถ่ายทอดเนื้อหา

บทเรียน	 เป็นไปได้ล�าบากกว่าการเรียนแบบปกติ	 เพราะ

เสียเวลากับปัญหาของอินเทอร์เน็ต	 จึงท�าให้เวลาในการ

ท�ากิจกรรมจึงมีอย่างจ�ากัด	 และยังมีประเด็นในเรื่องของ

การเปิดกล้องในขณะที่เรียน	มีผู้เรียนบางส่วนไม่ชอบการ

เปิดกล้องจึงยากต่อการควบคุมชั้นเรียนและท�าให้ไม่ทราบ

ว่าผู้เรียนเข้าใจในส่ิงท่ีก�าลังสอนอยู่หรือไม่

	 3.2	 วิธีการสอนแบบ	 “อะซิงโครนัส”	 (Asyn 

chronous	Learning	Networks:	ALN)

	 วิธีการสอนแบบ	“อะซิงโครนัส”	เป็นการจัดการ

เรียนการสอนโดยผู ้สอนอัพโหลดไฟล์หรือสื่อการเรียน

การสอนและอื่น	ๆ	รวมถึงงานท่ีมอบหมายจะอยู่ใน	LMS	

(ระบบจัดการการเรียนรู้)	เช่น	Google	classroom	และ

ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวเอง	เป็นชั้นเรียนเพื่อเรียนรู้

จากสื่อการสอนและงานที่มอบหมาย	ข้อดีของวิธีการสอน 

แบบอะซิงโครนัส	 คือ	 จะมีอิสระในด้านเวลาสูง	 ผู ้สอน

สามารถเตรียมการสอนได้อย่างเต็มท่ี	และผู้เรียนสามารถ

เข้าเรียนได้ในเวลาท่ีสะดวก	และสามารถทบทวนบทเรียน
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ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง	 ข้อสียของวิธีการสอนแบบอะซิงโค

รนัส	คือ	ดังที่	Kogo	(2007)	ชี้ให้เห็นว่าผู้สอนจ�าเป็นต้อง

สร้างเน้ือหาที่จะน�าเสนอทางออนไลน์เพื่อด�าเนินบทเรียน

แบบอะซิงโครนัสและในการสร้างเนื้อหานี้ต้องใช้อุปกรณ์

และทักษะพิเศษที่จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในเรื่อง

ของค่าใช้จ่าย	 ซึ่งปัจจัยนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อเสียท่ีผู้สอนจะ

ต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากในการจัดเตรียมและเสียค่าใช้

จ่ายเพ่ือลงทุนกับอุปกรณ์ต่าง	ๆ

	 3.3	วิธีการสอนแบบ	“ผสม”	(Hybrid)

	 วิธีการสอนแบบ	“ผสม”เป็นการเรียนการสอนที่

ผสมผสานระหว่างออนไลน์และในชั้นเรียน	 ข้อดีของการ

เรียนการสอนแบบผสม	ตามที่	Shinozaki	(2010)	กล่าว

ว่า	 1)	 มีความอิสระในการออกแบบการเรียนการสอนสูง

มากเมื่อเทียบกับการจัดการเรียนการสอน	2	วิธีก่อนหน้า

น้ีและ	2)	Tokumoto	(2011)	สามารถใช้รูปแบบออนไลน์

เพื่อป้องกันปัญหาที่เวลาเรียนในชั้นเรียนปกติไม่เพียงพอ

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้นอกเหนือจากเวลาเรียนปกติได้	 3)	

ผู้เรียนสามารถเตรียมตัวทางออนไลน์ล่วงหน้าได้	ในกรณี

ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และสลับสับ

เปลี่ยนห้องเรียนที่เรียกว่า	“การพลิกห้องเรียน”	(Flipped	

Classroom)	การพลิกห้องเรียนนี้ผู้เรียนจะได้ทราบเนื้อหา

ของการบรรยายล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์และจากสิ่งท่ีได้

เรียนรู้ในบทเรียนออนไลน์ก็จะน�ามาอภิปราย	 ฝึกปฏิบัติ	

และมีส่วนร่วมในชั้นเรียน	เพื่อเป็นการได้ประโยชน์สูงสุด

ของการเรยีนรูท้ัง้ในรปูแบบออนไลน์และในชัน้เรยีน	Miho,	

Honda,	Mori	และMizogami	(2017)	กล่าวว่าการออกแบบ

บทเรียนมีความส�าคัญต่อผลการเรียนรู้ในห้องเรียนแต่วิธี

การเตรียมชั้นเรียนออนไลน์น้ันเก่ียวข้องกับผลการเรียน

รู้ในชั้นเรียนปกติจะให้ผู้เรียนได้เตรียมบทเรียนอะไร	และ

เตรียมอย่างไรนั้นส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของบทเรียนในช้ัน

เรียน

	 ในทางกลับกันในข้อดีนี้ก็ยังมีข ้อเสียเช ่นกัน	 

Tokumoto	(2011)	กล่าวว่าในวชิาต่าง	ๆ 	ทีต้่องมกีารฝึกฝน

ซ�้าหลาย	ๆ	ครั้ง	เช่น	การเรียนรู้ภาษา	ที่ปกติแล้วมีเวลา

จ�ากดัในช่วงเวลาเรยีนปกติ	ดังน้ันผูเ้รยีนจึงจ�าเป็นต้องฝึกฝน

นอกเวลาเรียน	ซึ่งในกรณีเช่นนี้บทเรียนออนไลน์สามารถ

ช่วยให้สะดวกต่อการฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ	ทบทวนจากสิ่ง

ที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน	การจัดการเรียนการสอนแบบผสม

เป็นวิธีการที่ยืดหยุ่นมาก	 ซึ่งความยืดหยุ่นนี้ก็เป็นทั้งข้อดี

และข้อเสียของการเรียนการสอนแบบผสม	 เมื่อพิจารณา

คร่าว	ๆ	ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งท่ีสามารถใช้งานได้อย่างอิสระ

ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา	 แต่ถ้าหากใช้โดยไม่เข้าใจ

วัตถุประสงค์	 ก็อาจจะไม่เป็นผลตามที่คาดหวังไว้ต่อบาง

สถานการณ์	Shibukawa	(2021)	น�าเสนอความจ�าเป็นใน

การออกแบบบทเรียนอย่างเหมาะสมกับการพลิกห้องเรียน

และพิจารณาคุณค่าของการสอนในช้ันเรียน	ไม่ว่าจะเป็น

ห้องเรียนแบบพลิกกลับหรือห้องเรียนแบบผสมผสานเมื่อ

ด�าเนินบทเรียนแบบผสมจ�าเป็นต้องชี้แจงจุดประสงค์และ

การออกแบบบทเรียนล่วงหน้า

	 4.	ทักษะทางด้านภาษา	(ทักษะ	4	ด้าน)

	 ในส่วนนี้จะขออธิบายถึงทักษะทางภาษาเมื่อ

น�ามาเทียบกับช้ันเรียนแบบปกติและช้ันเรียนออนไลน์

ในแต่ละรายวิชา	 การแสดงกิจกรรมหรือการกระท�าโดย

ใช้ภาษา	 เรียกว่า	วัจนกรรม	มีด้วยกัน	4	แบบ	ได้แก่	1)	

การรับสาร	(ฟังและอ่าน)	2)	การส่งสาร	(การพูดและการ

เขียน)	 3)	 การให้และการรับ	 (การสนทนาและการเขียน

จดหมายโต้ตอบ	 เป็นต้น)	 4)	การเป็นสื่อกลาง	 (การล่าม

หรือการแปล	เป็นต้น)	ซ่ึงความสามารถในการท�ากิจกรรม

หรือการกระท�าต่าง	 ๆ	 เหล่านี้เรียกว่า	 “ความสามารถ

ทางภาษา”	(Morimoto,Shiosawa	,	Komatsu	,	Isichi	

,Shimada	 ,	 2011)	 ทักษะทั้ง	 4	 ถูกน�ามาใช้ในลักษณะ

บูรณาการในกิจกรรมทางภาษาเหล่านี้	 Shimaoka	 and	

John	(1986)	กล่าวไว้ว่า	ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการแสดงออกทางภาษาของ

แต่ละบุคคล	เช่น	การอ่าน	การฟัง	การเขียน	และการพูด

ให้มีความสมดุลกัน	แต่จะพัฒนาทักษะให้ดีขึ้นจะต้องมีการ

ด�าเนินการในลักษณะของการบูรณาการร่วมกัน	นอกจาก

นี้กระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 ประเทศญี่ปุ ่นได้ประกาศแนวทางแนะแนว

การเรียนรู ้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อเดือนมีนาคม	

2017	ซ่ึงก�าหนดเป้าหมายในการเสริมสร้างพื้นฐานส�าหรับ

การสื่อสารผ่านกิจกรรมทางภาษาท่ีมีทักษะท้ัง	 4	 และมี

วัตถุประสงค์ที่ให้จัดการเรียนการสอนในลักษณะที่สมดุล

โดยด�าเนินการสอนแบบฝึกทักษะท้ัง	4	ตั้งแต่ในระดับชั้น

ประถม	 จากนั้นจากการท่ีมีการแบ่งเป็น	 4	 ทักษะ	 ก็ได้

ถูกแบ่งใหม่เป็น	4	ทักษะ	5	ส่วน	โดยท่ี	“การพูด”	แบ่ง

ออกเป็น	“การโต้ตอบ”		และ	“การน�าเสนอ”	([Foreign	

language	edition]	(announced	in	2017)
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	 นอกจากนี้ 	 CEFR	 (Common	 European	

Framework	 of	 Reference	 for	 Languages:	 Lea 

rning,	Teaching,	Assessment)	คือ	ความรู้และทักษะ

ที่ครอบคลุมที่ผู้เรียนภาษาจ�าเป็นต้องเรียนรู้เพ่ือใช้ภาษา

เพื่อ	 วัตถุประสงค์ในการสื่อสารให้สามารถด�าเนินการได้

อย่างมีประสิทธิภาพตามที่อธิบายไว้โดยเฉพาะ	(Yukimori	

,	2018)	กล่าวไว้ว่า	พื้นฐานภาษาทั่วไปไม่ใช่เพียงเพื่อจุด

ประสงค์ในการเรียนรู้ทักษะภาษาแต่ละภาษาเท่านั้นแสดง

ให้เห็นว่าเราก�าลังเปลี่ยนไปใช้แนวทางการเรียนรู้ที่ค�านึง

ถึงสิ่งที่สามารถท�าได้โดยใช้แต่ละทักษะภาษาในลักษณะ

บูรณาการ	(Can-do)

	 5.	การวิเคราะห์

	 5.1	การวิเคราะห์ตามผลการศึกษา

	 มหาวทิยาลยัของเรามกีารวดัประเมินผลจากความ

ร่วมมือในชั้นเรียน	การสอบกลางภาค	และการสอบปลาย

ภาค	 โดยที่จะมีคะแนนเต็มที่	 100	 คะแนน	 ดังน้ันจะขอ

เปรียบเทียบผลการเรียนของผู้เรียนระหว่างการเรียนการ

สอนในชั้นเรียนปกติและการจัดการเรียนการสอนออนไลน	์

โดยที่ผู้สอนจะพิจารณาถึงปัญหาของการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน์และแรงจูงใจในการเรียนรู้	 ผู ้สอนได้มีการ

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนและคะแนน

เฉลี่ยของความร่วมมือในชั้นเรียนที่จะได้รับการประเมิน

ในระดับ	35	ถึง	40	คะแนน	โดยพิจารณาจากอัตราการ

เข้าร่วมชั้นเรียนและอัตราการส่งงาน	ฯลฯ	(ระดับคะแนน

ขึ้นอยู่กับผู้สอนแต่ละท่าน)	ช่วงเวลาที่จะท�าการพิจารณา	

คือ	การเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ	(ระหว่างปีการศึกษา	

2561	 –	 2562)	 และการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์	

(ระหว่างปีการศึกษา	2562	–	2563)

	 นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบวิธีการสอนของ

แต่ละรายวิชาที่จัดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียนปกติและการเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบออนไลน	์

และท�าการแยกประเด็นปัญหาที่พบและน�าเสนอไว้ในส่วน

นี้ด้วย

	 5.2	รายวิชาท่ีน�ามาศึกษา

	 รายวชิาทีน่�ามาศกึษาในครัง้นีเ้ป็นรายวชิาทีจ่ดัการ

เรียนการสอนในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ	มี	4	วิชาได้แก่

	 (1)	วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน	2	(Basic	Japanese2)	

(2)	วิชาการฟังและการสนทนาภาษาญี่ปุ่น	3	(Japanese	

listening	and	conversation3)	(3)	วิชาการอ่านและการ

เขียนภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐาน	(Japanese	Reading	in	printed	

and	digital	media)	(4)	วิชาการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ

สื่อสาร	(Japanese	writing	for	communication)

	 จากการเลอืกรายวชิาท้ัง	4	วชิานีเ้พือ่ท่ีจะพิจารณา

วิธีการสอนท่ีมีทักษะทางด้านภาษา	4	ทักษะ	ซ่ึงกิจกรรม

ทางภาษาด�าเนินในลักษณะบูรณาการของ	4	ทักษะ	การ

อ่าน	 การเขียน	 การฟัง	 และการพูด	 นอกจากนี้รายวิชา

เหล่านี้ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบคนเดียวกันท่ีมีประสบการณ์

การสอนรายวิชานั้นมากกว่า	1	ครั้ง	ดังนั้น	คาดว่ามีความ

เป็นไปได้ที่จะเปรียบเทียบและพิจารณาถึงวิธีการสอนของ

การเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติและการเรียนการสอนที่

เป็นในรูปแบบออนไลน์

	 5.3	การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ

1.	วิชาภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐาน	2	(Basic	Japanese2)
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ชั้นเรียนปกติ

ระยะเวลาของคาบเรียน 180	นาที	(15	ครั้ง)

กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาชั้นปีที่	1	(ภาคเรียนที่	2)

จ�านวน(คน) 7	คน

ส่ือการสอน หนังสือเรียน	,เอกสารแบบฝึกหัด	,PowerPoint	,Google	Classroom

เนื้อหารายวิชา (การเรียนไวยากรณ์)	ผู้สอนชาวไทยอธิบายเก่ียวกับไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักไวยากรณ์

ที่ส�าคัญ	(การฝึกปฏิบัติ)	การฝึกน�าไวยากรณ์ที่เรียนมาปรับใช้ในรูปแบบต่าง	ๆ 	โดยผู้สอนจะประเมินระดับ

ความเข้าใจของผู้เรียน	 ณ	 ขณะนั้นและฝึกใช้เพ่ือการใช้ที่ถูกต้องและเหมาะสมภายในชั้นเรียนและมอบ

หมายช้ินงานเพื่อให้ไปฝึกปฏิบัตินอกเวลา		ระดับความเข้าใจของผู้เรียนในที่นี้จะดูจากชิ้นงานที่มอบหมาย

และหากผู้เรียนยังมีจุดท่ียังไม่เข้าใจก็จะท�าการอธิบายใหม่อีกครั้งในชั้นเรียน
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การศึกษานอกชั้นเรียน มอบหมายชิ้นงานผ่าน	Google	Classroom	โดยผู้เรียนสามารถท�าแบบฝึกหัดและส่งได้ทันที

ทักษะทางภาษา การพูด	การเขียน	การอ่าน

หมายเหตุ:	180	นาที	ในที่นี้จะถูกแบ่งเป็น	ส่วนละ	90	นาที	คือ	1)	การเรียนไวยากรณ์	2)	การฝึกน�าไวยากรณ์ที่เรียน 

	 มาใช้ปฏิบัติจริง

ปัญหาที่พบ:	ไม่มี

ปัญหาที่พบ:	เนื่องจากข้อจ�ากัดในเรื่องของเวลาท่ีจะฝึกฝนในเรื่องของการฟังและจ�านวนของแบบฝึกหัดยังไม่เพียงพอ

ปัญหาท่ีพบ:	เนื่องจากงานเพื่อให้ผู้เรียนได้ท�าความเข้าใจในการอ่านในช่วงเริ่มต้นข้ึนหลังจากอธิบายค�าศัพท์และไวยากรณ ์

	 ใหม่แล้ว	จึงไม่สามารถใช้เวลามากในการอภิปรายเพื่อท�าความเข้าใจเนื้อหาให้ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน	จ�านวนความเข้าใจ 

	 ในการอ่านที่สามารถจัดการได้ในชั้นเรียนไม่เพียงพอ

2.	วิชาการฟังและการสนทนาภาษาญ่ีปุ่น	3	(Japanese	listening	and	conversation3)
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ชั้นเรียนปกติ

ระยะเวลาของคาบเรียน 180	นาที	(15	ครั้ง)

กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาชั้นปีที่	2	(ภาคเรียนที่	2)

จ�านวน(คน) 6	คน

สื่อการสอน หนังสือเรียน

เน้ือหารายวิชา ผู้สอนชาวญี่ปุ่นให้ค�าแนะน�าในเรื่องของการฟังการสนทนาเน้นการสอนออกเสียงเป็นหลักโดยใช้รูปประโยค

ที่เรียนในชั้นเรียนไวยากรณ์	โดยฝึกการพูดสนทนาซ�้า	ๆ	,การถามตอบ	Q	&	A	,	การแสดงบทบาทสมมติ	

เป็นต้น	มุ่งเน้นไปที่การฟังและการพูดที่เป็นการสื่อสารให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าเราต้องการจะสื่ออะไร	นอกจาก

นี้ผู้เรียนยังได้เรียนรู้น�้าเสียง	การออกเสียง	ระดับความไวของภาษาจากผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา

การศึกษานอกชั้นเรียน มอบหมายงานท่ีมีอยู่ในหนังสือเรียน	โดยก�าหนดให้ส่งงานตามวันท่ีก�าหนด	ผู้สอนจะท�าการตรวจลงคะแนน

และส่งคืนให้แก่ผู้เรียน

ทักษะทางภาษา การฟัง	การพูด

3.	วิชาการอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน	(Japanese	Reading	in	printed	and	digital	media)
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ชั้นเรียนปกติ

ระยะเวลาของคาบเรียน 180	นาที	(15	ครั้ง)

กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาชั้นปีที่	2	(ภาคเรียนที่	2)

จ�านวน(คน) 8	คน

สื่อการสอน เอกสารการอ่าน

เน้ือหารายวิชา ผู้สอนเป็นชาวไทย	ฝึกทักษะการอ่านโดยให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้าง	Skimming	และจับใจความส�าคัญ	Scan-

ning	มีการแจกเอกสารค�าศัพท์และไวยากรณ์ล่วงหน้า	ในคาบเรียนให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงทีละบรรทัดแล้ว

แปลเป็นภาษาไทยหลงัจากทีผู่เ้รยีนแปลเสรจ็กจ็ะให้ท�าแบบฝึกหดัและท�าการอภปิรายเกีย่วกบัเนือ้เรือ่งทีอ่่าน

การศึกษานอกชั้นเรียน มอบหมายงาน	โดยก�าหนดให้ส่งงานตามวันที่ก�าหนด	ผู้สอนจะท�าการลงคะแนนและส่งคืนให้แก่ผู้เรียน

ทักษะทางภาษา การอ่าน
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4.	วิชาการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร	(Japanese	writing	for	communication)
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ชั้นเรียนปกติ

ระยะเวลาของคาบเรียน 180	นาที	(15	ครั้ง)

กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาชั้นปีที่	2	(ภาคเรียนที่	1)

จ�านวน(คน) 7	คน

ส่ือการสอน หนังสือเรียน	,เอกสารแบบฝึกหัด	,PowerPoint	,Google	Classroom

เนื้อหารายวิชา ผู้สอนเป็นชาวไทย	ใช้สื่อการสอนที่จัดท�าใน	Power	Point	ผู้เรียนฝึกเขียนจากรูปแบบการเขียนท่ีได้เรียน

ในวันน้ัน	 ผู้สอนท�าการตรวจเช็คการเขียนของแต่ละคน	 โดยตรวจและชี้แจงให้เห็นถึงจุดผิดพลาดในการ

เขียนเพื่อให้ผู้เรียนท�าการแก้ไขต่อไป

การศึกษานอกชั้นเรียน มอบหมายงานผ่าน	Google	Classroom	โดยเขียนลงในกระดาษเขียนเรียงความญ่ีปุ่นและส่งตามก�าหนด

ทักษะทางภาษา การเขียน

ปัญหาที่พบ:	ไม่มี

	 5.4	วิธีการสอนและปัญหาในชั้นเรียนออนไลน์

1.	วิชาภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐาน	2	(Basic	Japanese2)
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ชั้นเรียนออนไลน์

ระยะเวลาของคาบเรียน 180	นาที	(15	ครั้ง)

จ�านวน(คน) 7	คน							11	คน

ส่ือการสอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหารายวิชา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

การศึกษานอกชั้นเรียน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ทักษะทางภาษา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ:	180	นาท	ีในทีน่ีจ้ะถูกแบ่งเป็นส่วนละ	90	นาท	ีคอื	1)	การเรยีนไวยากรณ์	2)	การฝึกน�าไวยากรณ์ทีเ่รยีนมาใช้ปฏบิตัจิริง 

ปัญหาที่พบ:	1)ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้เรียนก�าลังฟังอยู่หรือไม่	(เนื่องจากมีผู้เรียนท่ีไม่เปิดกล้อง)	2)ไม่สามารถตรวจ 

	 สอบได้ว่างานที่ส่งมาผู้เรียนคนนั้นท�าได้ด้วยตนเองหรือไม่	 (ถึงแม้จะเป็นการเรียนออนไลน์แต่ผู้เรียนก็นั่งเรียน 

	 อยู่ข้าง	ๆ	กัน)	3)ในขณะเรียนไม่สามารถควบคุมไม่ให้ผู้เรียนเล่นสื่อมัลติมิเดียอื่นได้	4)การทดสอบประเมินผล 

	 เป็นไปได้ล�าบาก	(เสี่ยงต่อการที่ผู้เรียนจะท�าการทุจริต)

กำรพิจำรณำตำมผลกำรศึกษำ

ปีการศึกษา	2561 ปีการศึกษา	2563

คะแนนเฉล่ียของผลการเรียน 65.00	คะแนน 78.90	คะแนน

คะแนนเฉล่ียของความร่วมมือในชั้นเรียน 29.57	คะแนน 35.91	คะแนน

	 จากผลการศึกษาพบว่า	ปีการศึกษา	2563	การ

เรียนการสอนรูปแบบออนไลน์มีคะแนนเฉลี่ยของผลการ

เรียนเพิ่มขึ้น	14	คะแนน	และคะแนนเฉลี่ยของความร่วม

มือในชั้นเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น	5	คะแนน	ดังนั้นจึงสามารถ

กล่าวได้ว่า	ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น	ในทาง

กลบักนัปัจจยัหลักทีท่�าให้ผลการเรยีนดีขึน้อย่างมีนยัส�าคญั

คือความแตกต่างของระดับของผู ้เรียนและมีความเป็น

ไปได้ว่าไม่ควรท�าการทดสอบชุดข้อสอบเดียวกัน	 ต้องลด

ปรมิาณข้อสอบเพราะเนือ่งจากการจดัสอบออนไลน์เพ่ือลด

ความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตในการสอบ	แรงจูงใจท่ีสูงของ

ผู้เรียนในการเรียนรู้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน	แต่อาจกล่าว

ได้ว่าไม่มีปัญหาส�าคัญในการเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์

เนื่องจากผลการเรียนดีข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ
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2.	วิชาการฟังและการสนทนาภาษาญ่ีปุ่น	3	(Japanese	listening	and	conversation3)
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ชั้นเรียนออนไลน์

ระยะเวลาของคาบเรียน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

จ�านวน(คน) 6	คน							10	คน

สื่อการสอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เน้ือหารายวิชา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

การศึกษานอกชั้นเรียน เนื้อหาของงานที่มอบหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่รปูแบบในการส่งงานคือให้ถ่ายรูปส่งทาง	LINE	หรือ	อีเมล

ทักษะทางภาษา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ปัญหาที่พบ:	1)	แม้ว่าผู้สอนจะเปิดกล้องเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การแสดงสีหน้าแต่ผู้เรียนก็ดูเหมือนจะเข้าใจได้ยากมากกว่า 

	 การเรียนในช้ันเรียนปกติ	2)	การที่มีผู้เรียนบางคนไม่เปิดกล้องในขณะเรียนจึงท�าให้ยากต่อการเข้าใจสีหน้าของ 

	 ผู้เรียน	3)	มีบางคร้ังที่เป็นเรื่องล�าบากในการอธิบายในช้ันเรียนเนื่องจากอธิบายด้วยภาษาญ่ีปุ่นเท่านั้น

กำรพิจำรณำตำมผลกำรศึกษำ

ปีการศึกษา	2562 ปีการศึกษา	2563

คะแนนเฉล่ียของผลการเรียน 52.00	คะแนน 68.50	คะแนน

คะแนนเฉล่ียของความร่วมมือในชั้นเรียน 25.20	คะแนน 27.50	คะแนน

	 จากผลการศึกษาพบว่า	คะแนนเฉลี่ยของผลการ

เรียนเพิ่มขึ้น	16.50	คะแนน	อาจมองได้ว่าสาเหตุของเพิ่ม

ขึ้นในคร้ังน้ีคือ	การสอบกลางภาคและปลายภาคออนไลน์	

เพราะในระหว่างการสอบนั้น	มีข้อบังคับว่าผู้เรียนจะต้อง

เปิดกล้องทุกคนแต่ก็ไม่สามารถทราบแน่ชัดว่าผู้เรียนมีวิธี

3.	วิชาการอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน	(Japanese	Reading	in	printed	and	digital	media)
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ชั้นเรียนออนไลน์

ระยะเวลาของคาบเรียน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

จ�านวน(คน) 8	คน							9	คน

สื่อการสอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เน้ือหารายวิชา ไม่สามารถจัดกิจกรรมระหว่างผู้เรียนได้	เช่น	การอภิปราย	เป็นต้น

การศึกษานอกชั้นเรียน มอบหมายงานผ่าน	Google	Classroom	ผู้เรียนน�าไปปร้ินและเขียนส่ง

ทักษะทางภาษา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ปัญหาที่พบ:	1)	ผู้เรียนยากที่จะติดตามได้ว่าขณะนั้นก�าลังอ่านถึงบรรทัดใด	2)	ไม่สามารถจัดกิจกรรมระหว่างผู้เรียนได	้ 

	 เช่น	การอภิปราย	เป็นต้น	3)	ไม่สามารถให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับช้ินงานได้ทันที

กำรพิจำรณำตำมผลกำรศึกษำ

ปีการศึกษา	2561 ปีการศึกษา	2562

คะแนนเฉล่ียของผลการเรียน 70.00	คะแนน 71.00	คะแนน

คะแนนเฉล่ียของความร่วมมือในชั้นเรียน 32.75	คะแนน 34.33	คะแนน

การท�าข้อสอบอย่างไร	อกีสาเหตหุนึง่คอืระดบัของนกัเรยีน

มีความแตกต่างกันมาก	ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทัศนคติ

ในช้ันเรียนท่ีเพิ่มขึ้นเพียงแค่	2.30	คะแนน	จะเห็นได้ว่าไม่

ว่าจะเป็นการเรียนในรูปแบบในช้ันเรียนหรือแบบออนไลน์

ผู้เรียนทุกคนก็มีความต้ังใจดี
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	 จากผลการศึกษาพบว่า	คะแนนเฉลี่ยของผลการ

เรยีนมคีวามแตกต่างเพยีง	1	คะแนน	และคะแนนเฉลีย่ของ

ความร่วมมอืในชัน้เรยีนมค่ีาสงูกว่าแบบออนไลน์เพยีง	1.58	

คะแนน	ฉะนัน้คะแนนทัง้สองด้านแทบไม่มกีารเปลีย่นแปลง	

จึงอาจสรุปได้ว่า	ถึงแม้กิจกรรมระหว่างผู้เรียน	เช่น	การ

4.	วิชาการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร	(Japanese	writing	for	communication)
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ชั้นเรียนออนไลน์

ระยะเวลาของคาบเรียน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

จ�านวน(คน) 7	คน							11	คน

ส่ือการสอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหารายวิชา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

การศึกษานอกชั้นเรียน เนื้อหางานที่มอบหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการส่งงาน	โดยเปลี่ยนจากการส่งที่โต๊ะผู้สอน

เป็นการส่งเป็นไฟล์	PDF	ผ่านทางอีเมล	(สแกนหรือถ่ายภาพหรือแปลงไฟล์Word	ให้เป็น	PDF)

ทักษะทางภาษา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ปัญหาที่พบ:	1)	แก้ไขตัวหนังสือที่ตกหล่นหรือรูปแบบของการเขียนได้ยาก	2)	ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้เรียนก�าลังฟัง 

	 อยู่หรือไม่	(เนื่องจากมีผู้เรียนที่ไม่เปิดกล้อง)	3)	ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่างานท่ีส่งมาท�าได้ด้วยตนเองหรือไม	่ 

	 (ถึงแม้จะเป็นการเรียนออนไลน์แต่ผู้เรียนก็นั่งเรียนอยู่ข้าง	ๆ 	กัน)	4)	ในขณะเรียนไม่สามารถควบคุมไม่ให้ผู้เรียน 

	 เล่นสื่อมัลติมิเดียอื่นได้	5)	การทดสอบประเมิณผลเป็นไปได้ล�าบาก	(เสี่ยงต่อการท่ีผู้เรียนจะท�าการทุจริต)

กำรพิจำรณำตำมผลกำรศึกษำ

ปีการศึกษา	2561 ปีการศึกษา	2562

คะแนนเฉล่ียของผลการเรียน 72.30	คะแนน 77.10	คะแนน

คะแนนเฉล่ียของความร่วมมือในชั้นเรียน 33.83	คะแนน 30.00	คะแนน

	 จากผลการศึกษาพบว่า	ในปีการศึกษา	2562	มี

คะแนนเพิ่มขึ้น	5	คะแนน	แต่คะแนนเฉลี่ยของความร่วม

มือในชั้นเรียนมีคะแนนลดลง	 4	 คะแนน	 ปัจจัยส�าคัญท่ี

ท�าให้มีคะแนนลดลงคืออัตราการส่งงานที่ลดลงเมื่อเทียบ

กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติผู้เรียนสามารถเขียน

ลงกระดาษและน�าไปส่งทีส่่งงานได้เลยแต่การเรยีนการสอน

ออนไลน์อาจมีวิธีการที่ยุ ่งยากกว่า	 แต่สาเหตุที่ท�าให้ค่า

คะแนนเฉลี่ยมีค่ามากขึ้นนั้นอาจกล่าวได้ว่า	เพราะมีการลง

อภิปราย	ไม่สามารถด�าเนินต่อได้ในการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์	แต่เนื่องจากค่าคะแนนมีความต่างกันเล็กน้อยจึง

ท�าให้ทราบว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนแบบใดผู้เรียน

ก็มีความเข้าใจของเนื้อหาดี

ไฟล์ท่ีเป็นสื่อการสอนล่วงหน้าผู้เรียนจึงมีโอกาสได้เตรียม

ตัวก่อนเรียนจึงท�าให้สามารถด�าเนินการสอนออนไลน์ได้

อย่างราบรื่น	 แต่ในทางกลับกันรูปแบบของการทดสอบก็

เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่ง	ซ่ึงการเรียนการ

สอนชั้นเรียนปกติมีการอนุญาตให้พกพจนานุกรมกระดาษ

เข้าสอบได้แต่เมื่อการจัดสอบผ่านทางออนไลน์แล้วนั้นเป็น

เรื่องยากที่จะควบคุมการเปิดพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์

หรือใช้โปรแกรมแปลภาษาอื่น	ๆ

ปัญหำอ่ืน ๆ

	 1)	กล้องไม่เสถียร	และ	2)	ความล่าช้าของคาบ

เรียน	การเริ่มคาบเรียนช้าลง	

	 6.	การพิจารณาถึงการเรียนการสอนออนไลน์

	 					6.1	พิจารณาปัญหาจากเป้าหมายของรายวิชา

	 																6.1.1	วชิาภาษาญ่ีปุน่พืน้ฐาน	2	(Basic	Ja 

panese2)

	 เนื้อหาหลักของชั้นเรียนนี้คือไวยากรณ์พื้นฐาน

ภาษาญีปุ่น่	โดยใช้การน�าเสนอผ่านโปรแกรม	PowerPoint	

และให้นักศึกษาท�าแบบฝึกหัดบ่อย	ๆ โดยท่ีผู้สอนไม่จ�าเป็น

ต้องเผชิญหน้ากับผู้เรียน	 เมื่อพิจารณาถึงความสะดวกใน

การเรียนการสอนผ่านโปรแกรม	PowerPoint	 ท่ีจัดผ่าน

การเรยีนการสอนในรปูแบบออนไลน์	มคีวามสะดวกในการ

ได้ยินเสียง	และอาจกล่าวได้ว่าการเรียนการสอนออนไลน์
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เช่นนี้เหมาะสมที่จะสามารถจัดการเรียนการสอนในรูป

แบบออนไลน์ได้ไม่ต่างจากการจัดการเรียนการสอนในช้ัน

เรียนปกติ	 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในชั้นเรียน

ของชั้นเรียนออนไลน์มีค่าสูงขึ้นจึงกล่าวได้ว่าการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ไม่เป็นปัญหาต่อการเรียนการสอน

ในวิชาภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐาน	2	แต่ก็ยังมีข้อด้อยในการสอบ

วัดประเมินความรู้	การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็น

เรื่องยากที่จะสามารถวัดประเมินความรู้ความสามารถของ

ผู้เรียนรายบุคคลได้	ฉะนั้นผู้สอนอาจจะต้องเพ่ิมมาตรการ

ในการป้องกันการทุจริต	มีการจ�ากัดเวลาในการท�าข้อสอบ

ให้ส้ันลง	จ�านวนค�าถามมีปริมาณที่เหมาะสม	เป็นต้น	และ

นอกจากนีก้ใ็ช้รปูแบบอะซงิโครนสัในการฝึกฝนผูเ้รยีนนอก

เวลาก็จะช่วยให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้

	 6.1.2	 วิชาการฟังและการสนทนาภาษาญี่ปุ่น	 3	

(Japanese	listening	and	conversation3)

	 รายวิชาน้ีเน้นฝึกทักษะการพูด	การฟัง	ที่เป็นการ

สนทนากับผู้สอนชาวญี่ปุ่น	ดังนั้นผู้เรียนจะสามารถเข้าใจ

บทเรียนได้อย่างลึกซึ้งจ�าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ผ่านทางการ

แสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง	 ดังน้ันจึงเห็นว่ารายวิชา

เช่นนี้จะเหมาะกับการเรียนในชั้นเรียนหรือแบบซิงโค

รนัส	 อย่างไรก็ตามในบทเรียนออนไลน์มีผู้เรียนบางคนที่

ไม่สบายใจเมื่อต้องเปิดกล้องนอกจากนี้มีข้อจ�ากัดในเรื่อง

เวลาในการฝึกฝน	ส�าหรับเรื่องนี้การผสมผสานระหว่างบท

เรียนแบบซิงโครนัสกับเงื่อนไขท่ีเปิดกล้องและบทเรียนแบ

บอะซิงโครนัสที่ใช้ส�าหรับการฝึกฝนนอกชั่วโมงเรียนหรือ

บทเรียนแบบผสมผสานระหว่างบทเรียนดูเหมือนจะเป็น

วิธีการที่เหมาะสม

	 การสนทนาเป็นการสื่อสารระหว่างผู ้คนโดย

ใช้ภาษาและไม่ใช้ภาษา	 ฉะนั้นดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

การสนทนาที่ดีจะเกิดข้ึนได้ก็คือการที่ต่างฝ่ายต่างเข้าใจ

สถานการณ์ของกนัและกนั	ในคาบเรยีนการสนทนานีแ้ม้ว่า

การสื่อสารที่ได้เรียนในชั้นเรียนปกติจะท�าให้ผู้เรียนเรียน

รู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่การฝึกความเข้าใจ

ในการฟังก็ยังคงเป็นปัญหาในชั้นเรียนนี้	 ซึ่งปัญหานี้จะ

สามารถแก้ไขโดยวิธีออนไลน์ตามที่	Ikeda	และ	Fukada	

(2012)	ได้พัฒนาระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึก

พูดได้แม้นอกเวลาเรียนและออกแบบและใช้หลักสูตรโดย

เน้นการพูด	ในท�านองเดียวกันผู้สอนก็อาจจะเตรียมเนื้อหา

ส�าหรับการฝึกฟังเพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกการฟังนอกเวลา

เรียนเพื่อเพิ่มจ�านวนการฝึกฟังท่ีขาดในช้ันเรียน

	 ดังนั้นจึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า	 การเรียนการสอน

ในรายวิชานี้จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ควรจัดการ

เรียนการสอนแบบผสม	 โดยที่ฝึกการพูดในชั้นเรียนปกติ

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การแสดงออกของท่าทางและสีหน้า

ได้ชัดเจน	และเพิ่มเติมการฝึกการฟังจากสื่อต่าง	ๆ	ที่ให้ผู้

เรียนได้ฝึกฟังนอกเวลาเรียนผ่านทางออนไลน์

	 6.1.3	 วิชาการอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ ่น

พื้นฐาน	(Japanese	Reading	in	printed	and	digital	

media)

	 รายวิชานี้เน้นพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน	

โดยท่ีในส่วนของการอ่าน	 ผู้สอนได้มีการแจกเอกสารให้

ผู้เรียนได้เตรียมบทเรียนล่วงหน้า	 เช่น	ค�าศัพท์ใหม่	และ

ไวยากรณ์ท่ีเก่ียวข้อง	 โดยท่ีการอ่านจะเน้นเทคนิคการ

อ่าน	(Skimming	and	Scanning)	แม้ว่าเน้ือหาการสอน

สามารถด�าเนินไปได้ตามปกติแต่การจัดกิจกรรมระหว่าง

บุคคลท่ีเคยจัดในช้ันเรียนปกติ	ไม่สามารถจัดได้ในชั้นเรียน

ออนไลน์	 เมื่อมีการสั่งให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงในช้ันเรียน

อกไลน์ก็จะมีผู้เรียนบางส่วนที่ไม่รู้ว่าตอนนี้อ่านถึงตรงไหน	

ตามท่ี	Paris	Hawadana,	Kawai	และ	Akuzawa	(2021)	

กล่าวว่า	 บทเรียนออนไลน์จะรักษาสมาธิได้ยากกว่าการ

เรียนแบบช้ันเรียนปกติ	 เพราะในช้ันเรียนปกติมีผู้สอน	มี

เพื่อนอยู่ใกล้	ๆ	เมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามคน

รอบข้างได้ทันทีแต่เมื่อเป็นการเรียนแบบออนไลน์ท�าให้มี

เวลาที่จ�ากัด	อีกประการหนึ่งการให้ข้อเสนอแนะกับงานที่

ผู้เรียนส่งมา	มีงานวิจัยก่อนหน้าหลายงานที่กล่าวไว้ว่าการ

ให้ข้อเสนอแนะกับผู้เรียนทันทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก	ซ่ึง	Ferris	and	Roberts	

(2010)	 ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการแก้ไขตนเอง

โดยท�าการทดลองให้ข้อเสนอแนะกับผู้เรียนและไม่ให้ข้อ

เสนอแนะกับผู้เรียน	 ผลปรากฏว่ากลุ่มผู้เรียนท่ีได้รับข้อ

เสนอแนะมีการแก้ไขตนเองได้แม่นย�ากว่ากลุ่มผู้เรียนที่ไม่

ได้ข้อเสนอแนะ	ดังนั้นอาจกล่าวสรุปได้ว่า	การให้ข้อเสนอ

แนะแก่ผู้เรียนมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนท�าให้เกิดประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่ดี	เมื่อกล่าว

ถึงการให้ข้อเสนอแนะหากเป็นการเรียนการสอนออนไลน์

สามารถให้ข้อเสนอแนะกลับได้ทันทีเพราะเมื่อผู้เรียนส่ง

งานใน	 Google	 Classroom	 มีเครื่องมือที่อ�านวยความ

สะดวก	เช่น	การขีดเส้นใต้ตรงจุดท่ีผิด	เป็นต้น	ฉะนั้นอาจ
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กล่าวได้ว่าส�าหรับรายวิชานี้แทบจะไม่มีความแตกต่างของ

การเรียนแบบในชั้นเรียนปกติกับชั้นเรียนออนไลน์	แต่ทว่า

หากจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการพลิกห้องเรียน	คือ	

ผู้เรียนสามารถทราบเนื้อหาของการบรรยายล่วงหน้าผ่าน

ทางออนไลน์และจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทเรียนออนไลน์

น�ามาอภิปราย	ฝึกปฏิบัติ	และมีส่วนร่วมในชั้นเรียน	เพื่อ

เป็นการได้ประโยชน์สูงสุดของการเรียนรู ้ทั้งในรูปแบบ

ออนไลน์และในชั้นเรียน

	 6.1.4	 วิชาการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร	

(Japanese	writing	for	communication)

	 รายวิชานี้ใช้	Power	Point	อธิบายการเขียนเรียง

ความภาษาญีปุ่น่	โดยท่ีจะให้ผูเ้รยีนเขยีนให้เสรจ็ภายในเวลา

ในชั้นเรียนปกติ	ระหว่างการเขียนผู้สอนสามารถเดินตรวจ

เช็คการเขียนของผู้เรียนได้และผู้เรียนก็สามารถสอบถาม

เมื่อสงสัยการใช้ภาษาญ่ีปุ่นได้ทันที	 แต่เมื่อเป็นการสอน

ออนไลน์เน้ือหาของรายวชิานีส้ามารถด�าเนนิไปได้ตามปกติ

แต่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งงานจ�าเป็นที่จะต้องส่งในรูป

แบบของอีเมลโดยผู้เรียนสแกนหรือถ่ายภาพจากกระดาษ

ที่ตนเองเขียนแล้วท�าเป็นไฟล์	PDF	ส่งผ่านทางอีเมล

	 ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนเป็นการสอนออนไลน์

ในวิชาน้ีคือการตรวจเช็คการเขียนของผู้เรียนโดยเฉพาะ

วิธีการเขียนกระดาษเขียนเรียงความแบบญี่ปุ่น	 นอกจาก

นี้การที่ให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิดไม่ได้ท�าให้ผู้เรียนไม่ค่อย

สามารถเข้าใจเนื้อหาการเรียน	ฉะนั้นหากผู้สอนใช้เคร่ือง

มือออนไลน์ที่สามารถแก้ไขแบบเรียลไทม์ได้ก็จะแก้ไข

ปัญหาในจุดนี้ได้และหากด�าเนินการสอนออนไลน์ต่อเนื่อง

ก็ควรจะมีการสอนการพิมพ์ข้อมูลด้วยภาษาญี่ปุ่น	การใส่

เครื่องหมายต่าง	 ๆ	 ที่ส�าคัญต่อการเขียนเรียงความแบบ

ญี่ปุ่น

	 6.2	ปัญหาและข้อพิจารณาโดยรวม

	 					6.2.1	ปัญหาสภาพแวดล้อมการสื่อสาร

	 ในช ่วงเ ร่ิมต ้นของการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์มีหลายกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนหรือ

เชื่อมต่อระหว่างชั้นเรียนได้เน่ืองจากเงื่อนไขการสื่อสาร

หรือสัญญานอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียร	เรียกได้ว่าไม่เพียงข้อ

บกพร่องของสถานะการส่ือสารเท่าน้ัน	 แต่ยังรวมถึงการ

ขาดความเข้าใจในวิธีการใช้งานได้อีกด้วยแต่ปัญหาเหล่า

นี้ก็ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

	 6.2.2	ปัญหาเรื่องการเปิดกล้อง

	 จากข้อสรุปของรายวิชาการฟังและการสนทนา

ภาษาญี่ปุ่น	3	จะเห็นว่ามีผู้เรียนท่ีไม่สามารถเปิดกล้องได	้

โดยแจ้งผู้สอนว่า	กล้องเสียบ้าง	หรือไม่มีกล้องบ้าง	ดังนั้น

อาจสรุปได้ว่าผู้เรียนยังไม่สามารถปรับตัวได้	ซึ่งหากผู้เรียน

สามารถเปิดกล้องได้ท้ังหมดก็จะท�าให้การเรียนการสอน

ราบรื่นและสามารถเข้าใจเนื้อหาท่ีเรียนได้ชัดเจนมากขึ้น

	 6.2.3	ปัญหาการเข้าเรียนสาย

	 เนื่องจากการเรียนแบบออนไลน์ท�าให้การใช้ชีวิต

ของผู้เรียนเปลี่ยนไป	 ท�าให้ผู ้เรียนไม่สามารถจัดการกับ

เวลาได้	จึงท�าให้มีผู้เรียนท่ีเข้าเรียนสายมากกว่าการเรียน

การสอนปกติ

	 6.2.4	ปัญหาในการสอนสญัลกัษณ์หรอืเครือ่งหมาย

	 ป ัญหานี้ เ กิดข้ึนเฉพาะในรายวิชาการเขียน

เน่ืองจากในช้ันเรียนปกติผู ้สอนจะให้ผู ้เรียนเขียนด้วย

ลายมือลงในกระดาษหรือเขียนลงในสมุด	แต่ทว่าเป็นการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์โอกาสท่ีผู้เรียนจ�าเป็นท่ีจะต้อง

พิมพ์ลงWord	มีเพิ่มขึ้น	ฉะนั้นในกรณีที่สอนแบบออนไลน์

ท�าให้ยากต่อการสอนหรือให้ข้อควรระมัดระวังในเรื่องของ

การใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายต่าง	ๆ	 ท่ีจ�าเป็นต่อการ

เขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น

	 ในการสอนการเขียนตามท่ี	 Paris	 Hawadana,	

Kawai	และ	Akuzawa	(2021)	ได้ท�าแบบสอบถามกับผู้

เรียนและผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หาก

ต้องการจะพัฒนาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพท่ีดี

จ�าเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุนและให้ค�าแนะน�าแก่ผู้เรียน	

ฉะนั้นการเรียนการสอนออนไลน์ส�าหรับวิชาการเขียนนี้จึง

จ�าเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์และเครื่องมือส�าหรับการให้ข้อ

เสนอแนะบนช้ินงานของผู้เรียนได้ทันที

	 6.3	 การพิจารณาตามประเภทของบทเรียน

ออนไลน์

	 						6.3.1	พิจารณาสาเหตุท่ีน�าแบบซิงโครนัสมา

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

	 รายวิชาที่น�ามาเสนอทั้งหมดนี้ถูกก�าหนดเป้า

หมายให้ด�าเนินการสอนแบบซิงโครนัส	 เหตุผลก็คือตาม

ท่ีข้อ	3.1.2.1	กล่าวไว้ว่า	บทเรียนแบบซิงโครนัสสามารถ

ด�าเนินการสอนออนไลน์ได้ตามขั้นตอนเดียวกับแบบเรียน

ในชั้นเรียนปกติเพราะเนื่องจากสามารถแชร์เสียงหรือแชร์

หน้าจอของผู้สอนทางออนไลน์ได้

	 นอกจากนี้การสื่อสารท่ีเป็นแบบเรียลไทม์	ท�าให้
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สามารถผู้สอนและผู้เรียนสามารถพูดคุย	 สอบถาม	 และ

เปลี่ยนความคิดเห็นกันท�าให้ง่ายและสะดวกต่อการให้ค�า

แนะน�าแก่ผู้เรียน

	 6.3.2	การพจิารณาสาเหตแุละปัญหาทีไ่ม่สามารถ

ด�าเนินการบทเรียนออนไลน์แบบอะซิงโครนัสได้

	 รายวชิาทีน่�ามาเสนอทัง้หมดนีไ้ม่ได้ถกูก�าหนดเป้า

หมายให้ด�าเนินการสอนแบบอะซิงโครนัส	 เน่ืองมาจากมี

ค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลาในการจัดเตรียมที่นานกว่าปกติ	

อย่างไรก็ตามหากได้รับการสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์

ในการสร้างเน้ือหาก็จะสามารถด�าเนินการสอนแบบอะซิง

โครนัสได้ไม่มีปัญหา	แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากท่ีจะได้รับการ

สนับสนุน	 แต่บทเรียนแบบอะซิงโครนัสสามารถท�าการ

บันทึกภาพและมาเปิดดูย้อนหลังได้

ข้อเสนอแนะ
 กำรปรับปรุงในเรื่องของเวลำที่จ�ำกัด

	 ในรายวิชาการฟังและสนทนา	และการอ่านภาษา

ญี่ปุ่นมีปัญหาว่าเวลาในการฝึกปฏิบัติไม่เพียงพอในชั่วโมง

เรียน	 ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาน้ีคือการที่ให้แบบฝึกหัดโดยใช้

เครือ่งมอืออนไลน์ในรปูแบบอะซงิโครนัส	ซึง่ถ้าหากใช้เครือ่ง

มือที่มีอยู่ได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถชดเชยเวลาที่จ�ากัดนั้น

ได้และยังสามารถน�ามาพัฒนาปรับใช้กับการเรียนการสอน

แบบปกติได้ด้วย	Tokumoto	(2011)	ได้สร้างงาน	Online	

English	Reading	Practice	(OERP)	ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

เสริมการขาดการเรียนรู้ติดตั้งในโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์และ

จัดเตรียมไว้ในรูปแบบออนไลน์	 OERP	 คือ	 หลังจากเลิก

เรียนหลังจากปรับเน้ือหาและจ�านวนของงานตามเนื้อหา

บทเรียนจริงและปฏิกิริยาของนักเรียนแล้วงานนั้นก็ถูก

ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์และนักเรียนจะได้รับค�าสั่งให้	ท้าทาย

จนกว่างานทั้งหมดจะได้รับ	 80%	 ขึ้นไป	 นักเรียนแต่ละ

คนสามารถท�างานเดียวกันได้หลายครั้งตามที่ต้องการและ

คะแนนทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ใน	Excel	ท�าให้ผู้สอนเห็น

ความคืบหน้าและความเข้าใจในการเรียนรู้ได้ง่ายข้ึน	การ

แนะน�าของ	OERP	ช่วยปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน

เกอืบทัง้หมดและยงัช่วยยกระดบัมาตรฐานโดยรวมไม่ใช่แค่

เพิ่มเวลาในการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว	 แต่ยังช่วยในเรื่อง

ของผลการเรียนของทั้งชั้นให้เพิ่มข้ึนอีกด้วย	 นอกจากนี	้

IkedaและFukada	(2012)	ได้พัฒนาและใช้ระบบออนไลน์

ทีเ่น้นการเปล่งเสยีงซึง่ท�าให้นกัเรยีนสามารถท�าแบบฝึกหดั

ซ�้า	ๆ 	ที่ท�าในชั้นเรียนและนอกเวลาเรียนได้	มีรายงานว่ามี

ความเป็นไปได้ท่ีจะด�าเนินบทเรียนท่ีมีเนื้อหาท่ีลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ในบทเรียนแบบปกติได้อีกด้วย

 กำรปรับปรุงในเรื่องของกำรตอบสนองหรือกำร

ให้ข้อเสนอแนะ

	 ปัญหาของความยากล�าบากในการให้ข้อเสนอ

แนะต่องานของผูเ้รียนซึง่เป็นประเดน็ปัญหาส�าคญัประการ

หนึ่งส�าหรับการเรียนการสอนออนไลน์	 โดยเฉพาะการ

ตอบสนองของผู้เรียนในชั้นเรียนที่ยากต่อการเขียนหรือ

การน�าเสนอ(การพูด)	ซ่ึงผู้สอนควรพิจารณเพ่ือแก้ไข	ดังที่	 

(Nakagawa,	2018)	กล่าวว่า	ผู้เรียนควรได้รับข้อเสนอแนะ

และประมินในข้อผิดพลาดหรือค�าติชมเพื่อน�าไปปรับปรุง

และแก้ไขตนเอง	ข้อเสนอแนะประกอบด้วย	(1)	ข้อเสนอ

แนะเกีย่วกบัเนือ้หาและโครงสร้าง	(2)	ข้อเสนอแนะด้านการ

ใช้ภาษา	(ไวยากรณ์)	ตามท่ี	(Nakagawa,	2018)	Semke	

(1984)	 กล่าวว่าผู้สอนมักจะให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ค�าศัพท์และการเขียนตัวอักษร

หรือสัญลักษณ์ที่ถูกต้องเป็นหลัก	 แต่ในความเป็นจริงผู ้

เรียนมีแนวโน้มที่มุ ่งเน้นให้ความส�าคัญไปที่ข้อผิดพลาด

ทางไวยากรณ์เท่านั้น	 ดังน้ันจึงขอเสนอข้อเสนอแนะโดย

มุ่งเน้นให้มีการให้ค�าแนะน�าหรือข้อเสนอแนะท่ีเน้นในเร่ือง

ของโครงสร้างประโยคและการเลือกใช้ค�าศพัท์ให้เหมาะสม

กบัหวัข้อ	นอกเหนอืจากการให้ข้อเสนอแนะจากผูส้อนทีจ่ะ

ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนได้แล้วนั้น	มีอีกวิธีหนึ่งคือ

การที่ให้เพื่อนร่วมชั้นได้มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะเพื่อนบ้าง	

นั่นก็คือ	peer	response	peer		คือ	ผู้เรียนสามารถตรวจ

เช็คเรียงความของเพื่อน	และ	response	คือ	การท่ีแสดง

ความคิดเห็นต่อเรียงความของเพื่อน	(Ikeda,	2004)	การท่ี

ผู้เรียนได้รับข้อเสนอแนะจากผู้สอนและจากเพื่อนร่วมชั้น

ส่งผลต่อการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน	ตามท่ี	Tominaga	(2012)	ได้

กล่าวว่า	 รูปแบบการเรียนแบบผสมท่ีรวมการให้ข้อเสนอ

แนะเข้ากับ	e-learning	และ	Yasunaga	(2006)	เช่นกัน

ที่เห็นความส�าคัญของการเสนอแนะที่มีผลต่อการเรียนรู้

ที่มีประสิทธิภาพ	 ฉะนั้นการเรียนวิชาการเขียนและการ

พูด	เห็นสมควรว่าจ�าเป็นต้องมีการได้รับค�าแนะน�าหรือข้อ

เสนอแนะเพือ่การปรบัแก้ไขตนเองให้น�าไปสูก่ารพัฒนาการ

เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 กำรแนะน�ำห้องเรียนแบบกำรพลิกห้องเรียน 

(Flipped Classroom)

	 ในรายวชิาการอ่านแต่เดิมจะท�าการส่งไฟล์เอกสาร

ก่อนเร่ิมเรียนแต่ค�าศพัท์และอธบิายไวยากรณ์จะเรยีนในชัน้

เรียน	แต่ครั้งน้ีจะเสนอว่าค�าศัพท์และไวยากรณ์จะแจกให้

ผู้เรียนได้เตรียมตัวก่อนเรียน	เพื่อให้มีเวลาในการฝึกอ่าน

ในชั้นเรียนมากขึ้น	 ตามที่ได้กล่าวในข้อ	 3.1.2.3	 ในเร่ือง

ของการพลิกห้องเรียน”	(Flipped	Classroom)

 แผนกำรปรับปรุงมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตใน

กำรทดสอบ

	 ส�าหรับรายวิชาท่ีง่ายต่อการเกิดการทุจริตในการ

สอบ	จึงขอเสนอวิธีการแก้ไข	2	วิธี	คือ	1)	การตรวจสอบ

จอภาพ	2)	การจ�ากัดเวลาในการตอบ

บทสรุป
	 เมือ่ได้ศกึษาและเปรยีบเทียบการจัดการเรยีนการ

สอนแบบชั้นเรียนปกติและแบบช้ันเรียนออนไลน์แล้วนั้น	

พบว่า	1)	มีบางรายวิชาที่ไม่พบปัญหาหรือผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงรูปแบบการสอนเป็นออนไลน์	 2)	 มีบาง

รายวิชาที่พบปัญหาหรือผลกระทบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการสอนเป็นออนไลน์

	 รายวิชาที่ไม่พบปัญหาหรือผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนเป็นออนไลน์	คือ	รายวิชาท่ี

เรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและการอ่าน	แต่รายวิชา

ที่พบปัญหาหรือผลกระทบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การสอน	คือ	การฟัง	การพูดและการเขียน	จะเห็นได้จาก

ผลการเรียนของผู้เรียนว่าพวกเขาสามารถเข้าใจไวยากรณ์

และท�าความเข้าใจในการอ่านโดยการเรยีนทีม่คุีณภาพเกอืบ

เท่ากันทั้งสองแบบ	ในทางกลับกันในการเรียนการสอนใน

เรื่องของการสนทนาและการสื่อสารเป็นการเรื่องยากท่ีจะ

ถ่ายทอดการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางต่าง	ๆ	ผ่าน

ทางออนไลน์	 ถึงแม้ผลคะแนนจะดีข้ึนอย่างผิดปกติในช้ัน

เรียนออนไลน์	 แต่จากการพิจารณาลักษณะและปัญหา

ของแต่ละวิชาการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา

ควรได้รับการพิจารณาและวางแผนใหม่	โดยท่ีวิชาท่ีเรียน

ไวยากรณ์พื้นฐานสามารถออกแบบบทเรียนในรูปแบบ

ออนไลน์ได้	 แต่วิชาการอ่าน	 ควรเป็นห้องเรียนแบบพลิก

กลบั	และวชิาการฟังหรอืการสนทนา	ควรเป็นบทเรยีนแบบ

ผสมผสาน	นอกจากนี้จะขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบผสม	4	ประการ	ดังนี้	1.	ในการ

ปรบัปรงุเวลาท่ีจ�ากดั	ให้ใช้ระบบออนไลน์เพือ่เพิม่เวลาเรยีน

รู้นอกชั่วโมงเรียน	เพราะเนื่องจาก	การวิจัยก่อนหน้านี้ชี้ให้

เห็นว่าการใช้รูปแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพอย่างมากใน

การใช้เวลาอันจ�ากัดอย่างมีประสิทธิผล	2.	เพื่อให้การเรียน

รู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น	ควรมีการให้ผู้เรียนและ

ผู้เรียนได้มีการ	Peer	Response	ในการเรียนเพื่อการเรียน

รู้และได้น�าเสนอแนะน�าความคิดเห็น	 3.	 ใช้ออนไลน์เป็น

เครื่องมือในการเตรียมเพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมบทเรียนมา

ล่วงหน้าและด�าเนินการเรียนการสอนในชั้นเรียน	 ในรูป

แบบการพลิกห้องเรียน”	4.	เพื่อป้องกันการทุจริตในการ

สอบ	จึงควรปรับเวลาการสอบให้เหมาะสม	จากการจัดการ

เรียนการสอนที่ผ่านมาและได้ศึกษามา	ท�าให้พบปัญหาใน

การเรียนการสอนออนไลน์	 และเพื่อการพัฒนาการเรียน

การสอนท่ีดีข้ึนจะน�าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปปรับ

ใช้ต่อไป
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บทคัดย่อ

	 การเรียนตัวอักษรจีนเป็นพื้นฐานของการอ่านและการเขียนภาษาจีนเป็นองค์ประกอบส�าคัญในด้านการเรียนการ

สอนภาษาจีนที่ทั้งผู้สอนและผู้เรียนไม่สามารถมองข้ามได้	ในการเรียนภาษาจีนโดยท่ัวไปแล้วมักพบปัญหาเรื่องการเขียน

ตัวอักษรจีนของผู้เรียนคือ	การผิดพลาดของเส้นขีด	ทิศทางการเขียนเส้นขีดและล�าดับขีดของอักษรจีน	ความไม่เข้าใจตัว

อักษรจีนโครงสร้างเด่ียวและโครงสร้างรวม	เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตัวอักษรจีน	ไม่มีเทคนิค

หรือกลยุทธ์ในการเขียนตัวอักษรจีน	 ท�าให้เม่ือเรียนไปจนถึงระดับหนึ่งจะรู้สึกว่า	 ตัวอักษรจีนเรียนยาก	 เขียนยาก	 จน

ท�าให้เกิดความรู้สึกท้อถอยและหมดก�าลังใจในการเรียนภาษาจีน	 ดังนั้นถ้าผู้เรียนทราบถึงปัญหาในการเรียนตัวอักษร

จีนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมรวมถึงเทคนิคและกลยุทธ์ในการเขียนตัวอักษรจีนจะท�าให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อตัวอักษร

จีน	รวมถึงสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดในการเขียนตัวอักษรจีนได้ด้วย	บทความฉบับนี้จึงเขียนข้ึนมาเพื่อรวบรวมปัญหา

และเสนอแนะกลยุทธ์ในการสอนตัวอักษรจีนส�าหรับผู้เรียนชาวไทย	โดยผู้สอนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ

สอนตัวอักษรจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยน�าเสนอข้อมูลตามล�าดับดังนี้	(1)	ความรู้ในการสอนตัวอักษรจีนโดยสังเขป	

(2)	ปัญหาการเรียนรู้ตัวอักษรจีนของผู้เรียนชาวไทย	(3)	กลยุทธ์ในการสอนตัวอักษรจีนส�าหรับผู้เรียนชาวไทย	(4)	สรุป

ค�ำส�ำคัญ: ผู้เรียนชาวไทย,	ปัญหาในการสอนตัวอักษรจีน,	กลยุทธ์ในการสอนตัวอักษรจีน

 

Abstract

	 Studying	Chinese	characters	is	the	foundation	of	Chinese	reading	and	writing.	It	is	an	important	

element	in	Chinese	language	teaching	that	neither	the	tutor	nor	the	learner	can	overlook.	for	Chinese	

learners,	generally	speaking,	stroke	error	are	the	most	significant	problem	when	writing	Chinese	characters.	

This	includes	problems	in	the	writing	direction,	stroke	and	stroke	order	of	Chinese	characters,	as	well	

as poor understandings of Chinese characters and their single or combined structures. Because most  

learners	lack	basic	knowledge	about	Chinese	characters,	they	possess	no	techniques	or	strategies	for	

writing	Chinese	characters.	After	studying	to	a	certain	level,	they	will	feel	that	Chinese	characters	are	

difficult	to	learn	and	write.	They	will	subsequently	and	discouragement	towards	learning	Chinese.	Including	

techniques and strategies for writing Chinese characters can avoid student boredom regarding Chinese 

characters.	It	also	can	help	reduce	errors	in	writing	Chinese	characters	as	well.	This	article	was	written	to	

กลยุทธ์กำรสอนตัวอักษรจีนส�ำหรับผู้เรียนชำวไทย

Strategies for Teaching Chinese Characters to Thai Learners

จารุวรรณ	เดชฤทธ์ิตันติกร1,	ปุนญิศา	คงทน1	และ	ภัณวิตา	ชีวผาติ1 

Jaruwan	Detrittantikon1,	Punyisa	Khongthon1	and	Panwita	Cheewapati1 

1คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
1School	of	Liberal	Arts,	Eastern	Asia	University 

Received:	April	7,	2021

Revised:	May	13,	2021

Accepted:	May	17,	2021



28 Vol. 11 No. 2 May-August 2021EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

compile	problems	and	analyze	strategies	for	teaching	Chinese	characters	to	Thai	learners.	Teachers	can	

apply	them	to	teach	Chinese	characters	effectively.	The	information	is	presented	in	the	following	order	

(1)	knowledge	of	teaching	Chinese	characters	in	a	nutshell	(2)	problems	Thai	learner	encounter	when	

learning	Chinese	characters	(3)	strategies	for	teaching	Chinese	characters	to	Thai	learners	(4)	conclusion 

 

Keywords: Thai	learners,	Chinese	characters	learning	problems,	strategies	for	teaching	Chinese

                characters

บทน�ำ
	 ภาษาจีนถือได้ว่ามีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า

ภาษาอื่น	 ถ้าสามารถพูดภาษาจีนได้ก็ถือว่าประสบความ

ส�าเร็จไปแล้วหน่ึงขัน้	เพราะประเทศจนีเป็นประเทศทีก่�าลงั

ถกูจบัตามองในทกุๆด้านและเมือ่ธรุกจิขยายตวั	การสือ่สาร

จึงถอืเป็นกลไกหลักในการตดิต่อสือ่สารเป็นสิง่จ�าเป็นทีต้่อง

รีบเร่งพัฒนาเพื่อก้าวให้ทันกับการขยายตัวของภาคธุรกิจ	

ดังน้ันไม่ว่าจะเรียนภาษาใดๆจ�าเป็นต้องอาศัยทักษะด้าน

ฟัง	 พูด	 อ่านและเขียน	 การเรียนภาษาจีนก็เช่นเดียวกัน

โดยเฉพาะทักษะในด้านการเขียนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ

มองข้ามได้	จากผลงานวิจัยของวศิน	พรหมสุรินทร์	(วศิน	

พรหมสุรินทร์	 2019:67)	 พบว่าพื้นฐานความรู้ทางภาษา

ของผู้เรียนนั้น	 มีผลต่อการจดจ�าและการแยกโครงสร้าง

ตัวอักษรจีน	 จึงได้เสนอแนะวิธีการพ้ืนฐานในการสอนตัว

อักษรจีนโดยยึดหลักจากมาตรฐานครูผู้สอนภาษาจีนเป็น

ภาษาต่างประเทศ

	 ตัวอักษรจีนเป็นระบบเครื่องหมายบันทึกภาษา

จีน	มีประวัติยาวนานมีเค้าโครงที่มีเอกลักษณ์พิเศษเป็นตัว

อักษรที่มีความส�าคัญยิ่งชนิดหน่ึงของโลกปัจจุบัน	 ฉะนั้น

การเรียนรู้ตัวอักษรจีนจ�าเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นมาก

ยิ่งขึ้นในสังคมข้อมูลข่าวสาร	การไม่รู้จักตัวอักษรจีน	อ่าน

ไม่ออก	เขียนไม่ได้หรือไม่สามารถป้อนข้อมูลภาษาจีนเข้า

ระบบคอมพิวเตอร์	ถึงแม้จะสามารถพูดภาษาจีนได้คล่อง

ออกเสียงถกูต้องแต่กไ็ม่ถอืว่าบรรลวุตัถปุระสงค์ในการเรยีน

ภาษาจีน	ไช่อี้ว์ฉิน	(Cai	Yuqin,	2009:1)	ได้กล่าวถึงความ

ส�าคัญของการเรียนตัวอักษรจีนไว้ว่า	การเรียนตัวอักษรจีน

เป็นพ้ืนฐานของการอ่านและการเขียนภาษาจีนเป็นองค์

ประกอบส�าคญัในด้านการเรยีนการสอนภาษาจีน	สอดคล้อง

กับโจวเจี้ยน	(ZhouJian,	2009:106)	ที่กล่าวว่าการเขียน

ตัวอักษรจีนเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียนมานาน	 และใน

ปัจจุบันนี้การเรียนการสอนภาษาจีนส�าหรับชาวต่างชาติ

ยังไม่บรรลุผลส�าเร็จเท่าท่ีควร	 ผู้เรียนใช้เวลาเรียนภาษา

จีนนานแต่เป็นส่วนน้อยที่สามารถน�าความรู้ความสามารถ

ส่วนนี้ไปใช้ได้จริง	โดยเฉพาะการเรียนการสอนตัวอักษรจีน	

ผู้เรียนส่วนมากเขียนตัวอักษรจีนไม่ได้หรือไม่ถูกต้องและมี

ความคดิเหน็ว่าตวัอกัษรจนีนัน้เขยีนยาก	อกีทัง้ไม่ได้ส่งผลก

ระทบส�าหรับผู้เรียนท่ีต้องการเรียนเพียงเพื่อการอ่านออก

เขียนได้ข้ันพื้นฐาน	จึงไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการเรียนตัว

อกัษรจนีเท่าทีค่วร	การเขยีนตวัอกัษรจนีส�าหรบัผูเ้รยีนชาว

ไทยแล้วนั้น	ถือว่าเป็นอุปสรรคส�าคัญในการเรียนภาษาจีน

เนื่องจากต้นก�าเนิดของอักษรจีนมีลักษณะเป็นอักษรภาพ	

มีเส้นขีดมาเรียงต่อกันหลายขีด	 ปัญหาย่อมเกิดขึ้นเมื่อผู้

เรียนเรียนไปถึงระดับหนึ่งแล้วไม่สามารถอ่านและเขียน

ตัวอักษรจีนได้เพราะผู้เรียนยังมีความเข้าใจในกฎเกณฑ์

ของการเขียนตัวอักษรจีนไม่เพียงพอ	 ท�าให้การสอนและ

การเรียนรู้ตัวอักษรจีนไม่มีประสิทธิภาพ	 แต่ถึงแม้ว่าการ

เขียนตัวอักษรจีนให้ได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้นนั้นเป็นส่ิง

ท่ีท�าได้ยากแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถท�าได้

	 บทความนี้จึงเขียนข้ึนมาเพื่อรวบรวมกลยุทธ์

ต่างๆในการสอนตัวอักษรจีน	 เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนน�า

ไปพลิกแพลงหรือปรับใช้เพื่อเกิดประโยชน์ในการจัดการ

เรียนการสอน	 ค�าว่า	 “กลยุทธ์”	 จากราชบัณฑิตยสถาน	

หมายถึง	 “วิธีการที่ต้องใช้กลอุบายต่างๆ,	 เล่ห์เหลี่ยม,	

การรบท่ีมีเล่ห์เหล่ียม”	และการเรียนภาษา	หมายถึง	การ

ศึกษาเรียนรู้ภาษาโดยใช้ภาษาในการสื่อสาร	กลยุทธ์การ
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สอนตัวอักษรจีนในที่นี้	 จึงหมายถึง	 กลวิธีที่ผู ้เขียนได้ใช้

ความรู้ความช�านาญ	โดยมีการวางแผน	มีปฏิภาณในการ

ใช้	 และรู้จักใช้วิธีการพลิกแพลงเพื่อให้การเรียนการสอน

เกิดการพัฒนาให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด	 เพราะหากผู ้

สอนมีวิธีการหรือกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการสอน	ถ่ายทอด

วิธีการเรียนรู้ตัวอักษรจีนต้ังแต่โครงสร้างขั้นพื้นฐานจาก

ระดับง่ายไปหายาก	 ผู้เรียนก็จะเร่ิมฝึกเขียนได้อย่างเป็น

ระบบ	 ถูกต้องตามล�าดับขีดและตามล�าดับโครงสร้างของ

ตัวอักษรไปจนกระทั่งผู้เรียนสามารถสร้างกลยุทธ์เฉพาะ

ของตนเองขึ้นมาช่วยในการเรียนตัวอักษรจีน	 เนื่องจาก

อักษรจีนนั้นเป็นพื้นฐานของการเรียนการสอนภาษาจีนใน

ทุกรายวิชา	หากผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้านอักษรจีนอย่างถูก

ต้องและเพียงพอ	ก็เปรียบเสมือนประตูให้ผู้เรียนก้าวไปสู่

ความส�าเร็จในอนาคตได้	ดังค�ากล่าวของเฟิ่ง	ลี่ผิง	(Feng	

Liping	1998:99)	ที่กล่าวไว้ว่า	“ถ้าเรียนตัวอักษรจีนได้ไม่

ดีก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและพัฒนาทักษะภาษาจีน

ในทุกๆด้านและยังส่งผลต่อความมั่นใจในการเรียนภาษา

จีนของผู้เรียนอีกด้วย”

 

ควำมรู้ในกำรสอนตัวอักษรจีนโดยสังเขป

	 หานเจี้ยนถัง	 (Han	 Jiantang	 2004:78)	 ได้

เสนอลักษณะโครงสร้างของตัวอักษรจีนไว้ว่า	 ตัวอักษร

จีนในปัจจุบันเป็นอักษรสี่เหลี่ยมที่ประกอบด้วยเส้นขีด	มี

โครงสร้าง	3	ส่วนคือ	เส้นขีด	ส่วนประกอบ	ตัวอักษร	การ

เขียนตัวอักษรจีนเป็นกระบวนการเริ่มต้นจากเส้นขีด	ผ่าน

ส่วนประกอบถึงตัวอักษรจีน	 ส่วนประกอบเป็นส่วนหนึ่ง

ของตัวอักษรจีน	มีลักษณะดังนี้

	 1.	เส้นขีด	เป็นจุดและเส้นต่างๆท่ีประกอบในตัว

อักษร	 เป็นหน่วยโครงสร้างเหล็กที่สุดของตัวอักษรจีนซ่ึง

ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการออกเสียงและความหมาย

ของตัวอักษรจีน	ล�าดับขีดเป็นล�าดับข้ันตอนของการเขียน

เส้นขีดในตัวอักษรจีน	 ตัวอักษรจีนจะเขียนได้ทั้งเร็วและ

สวยเมื่อเขียนตามล�าดับขีด	 หลักการเขียนเส้นขีดคือ	 1)	

การเขียนเส้นขีดให้ตรงเนื่องจากตัวอักษรจีนเป็นอักษร

สี่เหลี่ยม	 เส้นขีดพื้นฐานของตัวอักษรจีนมักเป็นเส้นขีด

ตรง	2)	ตัวอักษรจีนมีจ�านวนรูปร่างและต�าแหน่งเส้นขีดท่ี

แน่นอนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามใจชอบ	และ	4)	ควร

เขียนตัวอักษรจีนตามล�าดับเส้นขีด

	 2.	 ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน	 แบ่งเป็นส่วน

ประกอบท่ีสามารถใช้เดี่ยวๆ	ตัวอักษรได้กับส่วนประกอบ

ท่ีไม่สามารถใช้เดี่ยวๆ	ได้ต้องน�าไปประกอบกับส่วนอื่นถึง

จะกลายเป็นตัวอักษร	และส่วนประกอบมีจ�านวนน้อยกว่า

ตัวอักษรจีนมาก	จึงถือว่าเป็นการอ�านวยความสะดวกกับ

การเรียนตัวอักษรจีน

	 3.	ตัวอักษรจีนมีรูปร่าง	การออกเสียงและความ

หมายของตัวเอง	สามารถแบ่งเป็นอักษรจีนโครงสร้างเดี่ยว	

และอกัษรจนีโครงสร้างรวม	อกัษรจนีโครงสร้างเดีย่วมเีพยีง

หนึ่งส่วนประกอบ	 มีจ�านวนน้อย	 ใช้บ่อย	 มีท้ังท่ีสามารถ

ประสมกับส่วนประกอบอื่นได้และสามารถประสมกับส่วน

ประกอบอื่นได้	ส่วนอักษรจีนโครงสร้างรวมประกอบด้วย

ส่วนประกอบตั้งแต่	1	ตัวข้ึนไป	อักษรจีนโครงสร้างรวมมี

จ�านวนมากและมีหลากหลายลักษณะโครงสร้าง

	 ส�าหรบัผูส้อนตวัอกัษรจนีนัน้	จางจิง้เสยีน	(Zhang	

Jingxian,	2004:	2)	กล่าวว่าอักษรจีนเป็นปัญหาหลักอย่าง

หนึ่งส�าหรับผู้เรียนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ	ซึ่ง

มาจากสาเหตุหลัก	3	ประการ	ดังนี้

	 ประการท่ี	1	คือ	ตัวอักษรจีนมีลักษณะพิเศษของ

ตนเอง	อักษรจีนยุคแรกจะมีหลายรูปแบบ	เกิดจากรูปร่าง

และความหมายของตัวอักษรจีนนั้นๆ	แต่หลังจากผ่านการ

วิวัฒนาการรูปร่างมาเป็นระยะเวลาหลายพันปี	 ตัวอักษร

จีนเหล่าน้ีสูญเสียลักษณะการเป็นอักษรภาพไป	 การออก

เสียงของตัวอักษรจีนบางตัวที่มีรูปเหมือนกันแต่กลับออก

เสียงไม่เหมือนกัน	 เส้นขีดของอักษรจีนในปัจจุบันมีเยอะ

มากถึง	20-30	ขีด	ความแตกต่างของเส้นขีดก็มีน้อยมาก	

ความเกีย่วโยงท่ีแตกต่างกนัระหว่างเส้นขีดเป็นวธีิการส�าคญั

ในการสร้างอักษรจีน	ดังนั้นในสายตาของผู้เรียนตัวอักษร

จนีจึงเหมอืนเป็นสญัลกัษณ์ของเส้นต่างๆทีม่าพนัขดกันเป็น

เกลียว

	 ประการท่ี	2	คือ	คุณลักษณะของผู้เรียนที่ไม่เคย

เรียนภาษาจีนและไม่มีความรู้เก่ียวกับตัวอักษรจีน	 ได้รับ

เพียงความรู้เกี่ยวกับระบบสัทอักษรจีนเท่าน้ัน	 เมื่อพวก

เขาได้สัมผัสตัวอักษรจีนครั้งแรกจึงเต็มไปด้วยความสับสน

และเกิดความกลัวตัวอักษรจีน

	 ประการท่ี	3	คือ	วิธีการสอนอักษรจีนในปัจจุบัน

สามารถแบ่งได้เป็น	4	ลักษณะ	ดังนี้

	 ลักษณะท่ี	 1	 ควรเรียนรู้ระบบสัทอักษรจีนก่อน

เรียนตัวอักษรจีน	 หมายถึงควรสอนตัวอักษรจีนหลังจาก

ผู้เรียนสามารถพูดสื่อสารได้ในระดับหนึ่ง
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	 ลักษณะที่	2	การเรียนระบบสัทอักษรจีนควบคู่ไป

กับการเรียนตัวอักษรจีน	หมายถึงการอ่านระบบสัทอักษร

จีนและรู้จักตัวอักษรจีนไปพร้อมกัน

	 ลักษณะที่	3	การเรียนระบบสัทอักษรจีนไปพร้อม

กับการสอนแบบแทรกตัวอักษรจีน	หมายถึงมีตัวอักษรจีน

แทรกไปกับระบบสัทอักษรจีนเพื่อควบคุมจ�านวนค�าศัพท์

ใหม่และล�าดับของพยางค์ที่ปรากฏ

	 ลักษณะที่	4	การเรียนตัวอักษรจีนอย่างเดียวโดย

เลือกใช้แบบเรียนที่มีลักษณะเฉพาะ	ซึ่งวิธีนี้สอดคล้องกับ

หล่ี	 หยาง	 (Li	 Yang	 2004:526)	 ที่กล่าวไว้ว่าแบบเรียน

หรือแบบฝึกทักษะตัวอักษรจีนของประเทศไทยที่เน้นตัว

อักษรจีนเป็นหลักยังมีน้อยมาก	 เช่น	 แบบฝึกทักษะ	 คัด

เขียนเรียนจีน	 เป็นแบบฝึกทักษะตัวอักษรจีนเฉพาะโดย

เริ่มจากการเรียนรู้ค�าศัพท์ที่พบบ่อยในชีวิตประจ�าวัน	 ซ่ึง

แยกเป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการจดจ�า	 มีระบบสัทอักษร

พินอินและค�าอ่านภาษาไทยประกอบ	 พร้อมทั้งมีแบบฝึก

คัดตัวอักษรและภาพประกอบท่ีมีสีสันสดใสสวยงาม	 การ

จัดสอนตัวอักษรจีนตามค�าศัพท์ของหมวดหมู่มากกว่าตาม

ความยากง่ายของอักษรจีน	แบบเรียนที่มีลักษณะเฉพาะนี้

จะท�าให้การสอนตัวอักษรจีนให้แก่ผู้เรียนชาวไทยนั้นเกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

 

ปัญหำกำรเรียนรู้ตัวอักษรจีนของผู้เรียนชำวไทย

	 จากผลวิจัยของเหวินจิ้ง	 (Wen	 Jing	 ,	 2009:9)		

พบว่าลักษณะข้อผิดพลาดของตัวอักษรจีนที่พบเห็นบ่อย	

คือการเขียนตกหล่นของเส้นขีดหรือมีเส้นขีดที่เกินมา	โดย

เส้นขีดท่ีขาดที่เกินมักเป็นเส้นขีด	 	ท�าให้เกิดข้อ

ผิดพลาดของความหมาย	ยกตัวอย่างเช่น	ผู้สอนต้องการให้

ผู้เรียนเขียนค�าว่า	 หมายถึง	ลูกชิ้น	หรือค�าว่า	

หมายถึง	ส้อม	แต่ผู้เรียนเขียนตกหล่นเส้นขีด

จึงกลายเป็นอักษร	 	และ	 	หมายถึง	

อีกคร้ัง	ท�าให้ความหมายของอักษรจีนสองตัวนี้เปล่ียนไป

โดยส้ินเชิง

	 ลักษณะทิศทางการเขียนเส้นขีดผิดพลาด	 บาง

ครั้งผู้เรียนเขียนอักษรจีนถูกต้องและผู้สอนเข้าใจว่าผู้เรียน

ต้องการสื่อความหมายอย่างไร	แต่ทิศทางของเส้นขีดกลับ

พบข้อผดิพลาด	ยกตวัอย่างเช่น	 	เส้นขดีแรกควร

เป็นเส้นขีด	 แต่ผู้เรียนมักเข้าใจว่าเป็นเส้น

ขดี	 ลกัษณะข้อผดิพลาดเช่นนีส้ามารถเชือ่มโยง

ไปถึงข้อผิดพลาดในเรื่องล�าดับขีด	จากประสบการณ์ของผู้

เขียนเก่ียวกับการสอนล�าดับขีด	ตัวอักษร	 	ล�าดับขีด

ที่ถูกต้องคือ	 ผู้เรียนมักเข้าใจผิดเป็น	

และตัวอักษร	 ล�าดับขีดท่ีถูกต้อง

คือ	 ผู้เรียนมักเข้าใจผิดเป็น	

ซ่ึงสอดคล้องกับนริศ	วศินานนท์และสุกัญญา	วศินานนท	์

(นริศ	วศินานนท์	และ	สุกัญญา	วศินานนท์,	2019:	95)	ที่

กล่าวไว้ว่า	ผู้เรียนผู้สอนจ�านวนไม่น้อยนอกจากยังไม่ได้ให้

ความส�าคัญต่อการเขียนอักษรจีนแล้ว	 ยังไม่เห็นถึงความ

ส�าคัญของล�าดับการเขียนของเส้นขีดอักษรจีนด้วย	ผู้เรียน

หลายคนเห็นว่า	 อักษรจีนที่เขียนเป็นตัวๆจะไม่สามารถ

มองเห็นล�าดับการเขียนก่อนหลังของเส้นขีดได้	 อีกทั้งมี

นักศึกษาบางคนเห็นว่าอนาคตต่อไปผู้เรียนไม่จ�าเป็นต้อง

เขียนอักษรจีน	 เพราะสามารถใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์อักษร

จีนแทนมากย่ิงข้ึน	จึงไม่จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับล�าดับ

เส้นขีดอักษรจีน	สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุหลักๆท่ีท�าให้ผู้

เรียนเขียนล�าดับขีดผิดพลาด

	 ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับส่วนประกอบอักษรข้าง	

จากผลการวิจัยของนารีรัตน์	วัฒนเวฬุ	(นารีรัตน์	วัฒนเวฬุ	

,	2018,	303)	พบว่าเกิดข้อผิดพลาดของการเปลี่ยนแปลง

รูปลักษณะส่วนประกอบอักษรข้างมากท่ีสุดและส่วนใหญ่

เป็นการเขียนส่วนประกอบท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน	 ยก

ตัวอย่างเช่น	 ในอักษร	 	 ผู ้

เรียนมักเขียนสลับต�าแหน่งซ้ายขวาเนื่องจากเป็นหมวด

ค�าที่คล้ายคลึงกันระหว่าง	 และ	

	 ซึ่งในกรณีนี้จะสามารถเชื่อมโยงไปถึงข้อผิดพลาด

ในการเขียนอักษรจีนโครงสร้างเดี่ยวและโครงสร้างรวม	

ยกตัวอย่างเช่น	อักษร	 เป็นอักษรจีนโครงสร้างเดี่ยว	

ล�าดบัขีดท่ีถูกต้องคอื	 แต่ผูเ้รยีนมกัเขียนผดิเป็น	

	 ส่วนอักษรโครงสร้างรวมพบว่าเกิดข้อผิด

พลาดในการเขียนล�าดับขีดหมวดน�าอักษรจีน	  

เก่ียวข้องกบัการเดนิ	ระยะทางหรอื

การกระท�าของเท้า	ในตัวอักษร	 	หลัก

การเขียนท่ีถูกต้องคือ	 เขียนโครงสร้างด้านในก่อนด้าน

นอก	 แต่ผู้เรียนมักเขียนโครงสร้างด้านนอกก่อนด้านใน	

ซ่ึงผิดหลักการเขียนหรือเกิดจาก

ความเคยชินของผู้เรียนนั่นเอง

	 นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยของภูมรินทร์	 ภิรมย์



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 31

เลิศอมร	 (ภูมรินทร์	 ภิรมย์เลิศอมร,	 2012:	 46-49)	 ท่ีมี

ข้อค้นพบว่า	 ข้อผิดพลาดด้านการเขียนตัวอักษรจีนของ

นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 สามารถ

จ�าแนกได้	 2	 ลักษณะ	 ลักษณะที่	 1	 คือ	 ความผิดพลาด

ในระดับการเขียนตัวอักษร	 แบ่งได้เป็น	 เส้นขีดผิดพลาด	

ส่วนประกอบผิดพลาด	 โครงสร้างผิดพลาด	 ลักษณะ

ที่	 2	 คือ	 ความผิดพลาดในระดับการใช้ตัวอักษร	 แบ่งได้

เป็น	 การใช้ตัวอักษรท่ีมีรูปร่างใกล้เคียงกันมาแทนที่เช่น	

เขียนเป ็น	

เขียนเป็น	  เป็นต้น	 การใช้ตัวอักษรท่ีมี

เสียงพ้องหรือคล้ายกันมาแทนท่ีเช่น	

เ ขี ย น เ ป ็ น 	  เ ขี ย น

เป ็น	 	 เป ็นต ้น	 การใช ้ ตัวอักษรที่

รู ป ร ่ า ง แ ล ะ เ สี ย ง ใ ก ล ้ เ คี ย ง กั น ม า แ ท น ท่ี เ ช ่ น	

เป็นต้น	 และการใช้ตัวอักษรที่ เสียงและรูป

ร่างไม่เกี่ยวข้องกันมาแทนที่เช่น	 เขียนเป็น	

เป็นต้น	 ซึ่งปัญหาน้ีส่วนใหญ่จะปรากฏในกลุ่มผู้เริ่มเรียน

เท่านั้น	 เนื่องจากตอนเร่ิมเรียนผู้เรียนยังไม่คุ้นเคยกับตัว

อักษรจีน	 เกิดความสับสนได้ง่ายแต่เมื่อเรียนไปถึงระดับ

กลางหรือระดับสูง	ผู้เรียนพบเจอค�าศัพท์บ่อยขึ้น	ปริมาณ

ค�าศัพท์ที่เรียนรู้มีจ�านวนมากขึ้น	ปัญหาการใช้ค�าพ้องเสียง

มาแทนที่ก็จะค่อยๆลดลงและหมดไปในท่ีสุด

	 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นท�าให้ผู้เขียนเกิดการ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการสอนตัว

อักษรจีนเพื่อเป็นแนวทางในการสอนตัวอักษรจีนให้แก่ผู้

เรียนชาวไทย

 

กำรสอนเส้นขีด

	 เกา	 เหยียน	 (Gao	 Yan,	 2016:	 24)	 กล่าวว่า	

เส้นขีดหมายถึง	 ส่วนประกอบพื้นฐานของตัวอักษรจีนที่

แยกออกมาและเป็นส่วนประกอบของอักษรจีนที่เล็กที่สุด	

โดยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่การจรดปลายดินสอหรือปากกาเพื่อ

เริ่มเขียน	จนถึงยกปลายขึ้นเพื่อสิ้นสุดการเขียน	เช่นนี้จะ

เรียกว่า	หน่ึงเส้นขีด	ตัวอักษรจีนนั้นไม่ว่าจะมีรูปทรงเรียบ

ง่ายหรือซับซ้อนล้วนเกิดจากการประกอบกันและเช่ือมต่อ

กันของเส้นขีด	ดังนั้นการฝึกเขียนเส้นขีดจึงเป็นการฝึกขั้น

พื้นฐานที่สุดส�าหรับการเรียนตัวอักษรจีนในผู้เรียนชาวต่าง

ชาติ

	 การสอนเส้นขีดควรเริ่มจากการสอนเส้นขีดพื้น

ฐานต่อด้วยเส้นขีดรวม	 ผู้เรียนสามารถพูดช่ือของเส้นขีด

พื้นฐานได้คล่องเพื่อเป็นการวางรากฐานที่ดีในการพูด

ล�าดับขีดที่ถูกต้องของอักษรจีนในล�าดับต่อไป	 รองลงมา

คือเส้นขีดบางส่วนของตัวอักษรจีนที่มีลักษณะคล้ายกัน

เช ่น	 เส ้นขีด	  

 

เป็นต้น	 ถ้าหากผู้เรียนไม่สังเกตให้รอบคอบ

จะเกิดความสับสนท�าให้ลากเส้นผิดพลาดได้ง่าย	ดังนั้น	ผู้

สอนต้องชี้ให้ผู้เรียนเห็นถึงความแตกต่างของเส้นขีดเหล่านี้

เพื่อลดโอกาสท่ีผู้เรียนจะเขียนอักษรจีนผิด	และท่ีขาดมิได้

คือ	 การแนะน�าเส้นขีดในต�าแหน่งท่ีพบเจอบ่อยและเกิด 

ข้อผิดพลาดอยู่เสมอ	ยกตัวอย่างเช่น

	 -	 เส้นขีด	 เป็นเส้นตวัดซ้าย	 ที่มี

ลกัษณะแบนราบ	อยูด้่านบนสดุ	พบเจอในตวัอกัษร

	 -	เส้นขีด	 เป็นเส้นตวัดซ้ายแบบ

สั้นๆ	มักจะอยู่ท่ีด้านซ้ายบน	พบเจอในตัวอักษร	

	 -	เส้นขีด	 มีวิธีการลากเส้นแบบสอง

ทิศทางคือ	จากซ้ายบนไปขวาล่าง	อีกด้านหนึ่งคือ	จากขวา

บนไปล่าง	ประเภทท่ี	1	ปรากฏบ่อยท่ีด้านบนซ้ายของค�า	

ได้แก่	 หรือด้านบนของตัวอักษร	 	 หรือด้าน

ล่างขวาของตัวอักษร	 	 ประเภทท่ี	 2	 ปรากฏที่ด้าน

ล่างซ้ายของตัวอักษร	 	 ประเภทที่	 3	 ผู้

เรียนจะต้องให้ความสนใจกับการจัดเรียงเส้นขีดตัวอย่าง

เช่น	 เส้นขีด ในอักษร จะเป็น

ลักษณะบนและล่าง	 ไม่ได้วางต�าแหน่งชิดกัน	 	 ส่วนเส้น

ขีด	 ในอักษร 	 นั้นกลับเป็นลักษณะที่

อยู่ระนาบเดียวกันท้ังหมด

 

กลยุทธ์ในกำรสอนเส้นขีด

	 กลยุทธ์ท่ี	1	วิธีการให้ผู้เรียนท�าความรู้จักเส้นขีด	

ให้ความส�าคัญกับเส้นขีด	ให้ผู้เรียนรู้ว่าตัวอักษรจีนหนึ่งตัว

เกิดจากการประกอบกันข้ึนมาของเส้นขีด	ดังนั้นเส้นขีดจึง

ไม่สามารถแยกออกจากตัวอักษรจีนได้	นอกจากนี้เวลาท่ีผู้

สอนเลือกตัวอักษรจีนมาเป็นตัวอย่างในข้ันแรก	อักษรจีน

ตัวนั้นควรจะต้องมีการประกอบกันข้ึนมาจากเส้นขีดหลาย
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ขีดในตัวเดียวกันเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงโครงสร้างโดย

รวมของตัวอักษรจีนมากขึ้น

	 หนังสือเรียนภาษาจีนในประเทศไทยส่วนใหญ่

ประโยคแรกที่ ผู ้สอนมักเจอคือค�าว ่า	 หมาย

ถึง	 สวัสดี	 ดังนั้นอักษรจีนตัวแรกที่ผู ้เรียนได้สัมผัสคือ	

	ในกรณนีีเ้มือ่สอนค�าว่า	 ทีแ่ปลว่า	คณุ	

ผู้สอนควรอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจว่า	ค�าว่า	 สามารถแบ่ง

ออกเป็นสองส่วนคือ	 จากนั้นอธิบายเพิ่มเติม	

เกิดจากสองขีดประกอบกันคือเส้นขีด

และเส้นขีด	 ส่วนประกอบ แบ่งออก

เป็นสองส่วนคือ	 	เกิดจาก

สองขีดประกอบกันคือเส้นขีด และเส้นขีด	

แ ล ะ เ ส ้ น ขี ด ที่ ต วั ด ไ ปท า ง ซ ้ า ย แ ล ะ

ขวา	 	 ส ่วนค�าว ่า	 	 หมายถึง	 ดี 	 แบ ่งออกเป ็น

ส อ ง ส ่ ว น คื อ 	

เ กิ ด จ า ก ส า ม ขี ด ป ร ะ ก อ บ กั น คื อ เ ส ้ น ขี ด

ส่วนประกอบ เกิดจากสามขีดประกอบกันคือเส้นขีด

แ ล ะ เ ส ้ น ขี ด

ดังนั้นในอักษรจีนค�าว่า	 นอกจาก	

เส้นขีด ที่ไม่ปรากฏอยู่ในค�าศัพท์นี้แล้ว	 ผู ้

เรียนจะได้รู้จักเส้นขีดพ้ืนฐานทั้งหมดจากตัวอักษรน้ีพร้อม

กับรู้จักตัวอักษรจีนในเวลาเดียวกัน	ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่ในขณะผู้สอนเลือกตัวอักษรจีนมาเป็นตัวอย่าง

ในการฝึก	 ควรเลือกอักษรจีนที่มีเส้นขีดค่อนข้างน้อยห

รือที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ�าวัน	ไม่ว่าจะเป็นการยกตัวอย่าง

โดยการเขียนบนกระดานด�า	การใช้การ์ดเป็นสื่อการสอน

หรือการใช้ส่ือมัลติมีเดียต่างๆและควรใช้สีแดงหรือสีอื่นๆ

ท�าสัญลักษณ์ทิศทางของเส้นขีด	ในกลยุทธ์นี้การที่ผู้เรียน

สามารถพูดชื่อของเส้นขีดที่ปรากฏในตัวอักษรจีนได้ถือ

เป็นการบรรลุวัตถุประสงค์

	 กลยุทธ์ที่	2	วิธีการคัดเส้นขีด	นอกจากการสอน

ให้ผู้เรียนรู้จักชื่อของเส้นขีดแล้ว	 ในขณะเดียวกันผู้สอน

ควรอธิบายทิศทางการจรดปลายดินสอหรือปากกาในการ

เขียนเส้นขีดอย่างละเอียด	ตัวอย่างเช่น	เส้นแนวขวางจะ

ต้องเร่ิมจากซ้ายไปขวา	 เส้นแนวต้ังจะเริ่มจากบนลงล่าง	

เส้นตวัดซ้ายจะเร่ิมจากซ้ายบนลงล่างตวัดไปทางซ้าย	เส้น

ตวัดขวาจะเริ่มจากขวาบนลงล่างตวัดไปทางขวา	เส้นตวัด

เล็กๆจากซ้ายบนไปขวาล่างชี้จากซ้ายไปขวาหรือจากขวา

ไปซ้ายและเส้นตวัดขึ้น	จากปิดปากกาจากด้านล่างซ้ายไป

ขวาบน	ฯลฯ	เวลาฝึกคัดผู้สอนควรแนะน�าให้ผู้เรียนฝึกใน

สมุดตารางสี่เหลี่ยมท่ีใช้คัดอักษรจีนเพ่ือช่วย

ในการก�าหนดขนาดของเส้นขีดแต่ละเส้น	 นอกจากนี้ยัง

สามารถฝึกกับสมุดแบบฝึกคัดตามรอยประเพื่อให้ผู้เรียน

คุ้นชินกับทิศทางของเส้นขีด

	 กลยุทธ์ที่	 3	 วิธีการฝึกฝนเส้นขีด	 เป็นอีกหนึ่ง

กลยุทธ์ท่ีส�าคัญท่ีจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเขียนอักษรจีน

ได้ถูก	วิธี	สามารถแบ่งได้เป็น	6	วิธีย่อย	ดังนี้

	 -	วิธีย่อยที่	1	วิธีหาเส้นขีดที่เหมือนกัน	ยกตัวอย่าง

เช่น	 ให้ใช้ปากกาสีแดงก�ากับเส้นขีดท่ีเหมือน

กันในกลุ่มอักษรจีนสามตัวนี้คือเส้นขีด

	 -	วิธีย่อยท่ี	2	วิธีแยกส่วน	วิธีนี้จะช่วยผู้เรียนใน

เรื่องโครงสร้างการประกอบกันของเส้นขีด	ยกตัวอย่างเช่น	

สามารถแยกส่วนเป็นเส้นขีดใด

	 -	วิธีย่อยท่ี	3	วิธีนับล�าดับขีด	วิธีนี้จะช่วยให้ผู้เรียน

มคีวามเข้าใจในการเขยีนเส้นขดีนัน้ๆมากขึน้และสามารถใช้

พจนานุกรมจีนในการหาค�าศัพท์ได้สะดวกข้ึน	ยกตัวอย่าง

เช่น	ในกลุ่มตัวอักษรจีน ให้ผู้เรียน

บอกจ�านวนขีดของอักษรจีนต่อไปนี้	 ในกลุ่มตัวอักษรจีน

	 ให้ผู้เรียนหาจ�านวนเส้นขีดที่เยอะ

ท่ีสุด	หรือน้อยท่ีสุดหรือเท่ากัน

	 -	 วิธีย่อยท่ี	 4	 วิธีประกอบกันของเส้นขีด	 วิธีนี้ผู้

สอนจะยกตัวอย่างเส้นขีดบางขีดท่ีสามารถน�ามาประกอบ

กันเป็นตัวอักษรจีนตัวใหม่ให้ผู้เรียนฝึกคาดเดา	ยกตัวอย่าง

เช่น	เส้นขีด กบัเส้นขีด สามารถ

ประกอบกันเป็นตัวอักษรจีน	 เป็นต้น

	 -	วิธีย่อยท่ี	5	วิธีเพ่ิม-ลดเส้นขีด	วิธีนี้ท�าให้ผู้เรียน

ทราบว่า	อักษรจีนตัวใดท่ีเพิ่มหรือลดเส้นขีดแล้วสามารถ

กลายเป็นอกัษรตวัอืน่	วธินีีจ้ะท�าให้ผูเ้รยีนตระหนกัถงึความ

ส�าคัญของเส้นขีด	ยกตัวอย่างเช่น	ตัวอักษร	 	เมื่อเพิ่ม

เส้นขีด จะกลายเป็นอักษรตัวใด	ตัวอักษร  

เมื่อลดเส้นขีด จะกลายเป็นอักษรตัวใด

	 -	วิธีย่อยท่ี	6	วิธีวิเคราะห์เส้นขีดท่ีมีความคล้าย

กัน	ยกตัวอย่างเช่น	เส้นขีด

เส้นขีด กบัเส้นขีด เส้น

ขดี



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 33

กับเส้นขีด เส้นขีดที่คล้ายกันเหล่านี้

ถ้าผูเ้รยีนไม่รูจ้กัสงัเกตและแยกแยะจะท�าให้เขยีนผดิได้ง่าย	

ผู้สอนจ�าเป็นต้องแยกกลุ่มตัวอักษรจีนที่มีเส้นขีดเหล่านี้

และอธิบายให้ชัดเจน

 

กำรสอนล�ำดับขีด

	 นพพิชญ์	ประหวั่น	(2004	:	24)		กล่าวว่าอักษร

จีนต้ังแต่สองขีดขึ้นไป	มักเกิดปัญหาในการเขียนล�าดับขีด	

ล�าดบัขดีของตวัอกัษรจีนกับรูปอกัษรจีนมคีวามเกีย่วข้องกนั

อยู่มาก	ส�าหรับคนที่เรียนรู้ตัวอักษรจีนช่วงแรกอาจรู้สึกว่า

อกัษรจนีมคีวามซับซ้อน	แต่ในความเป็นจรงิแล้วอกัษรจีนมี

หลักการเขียนพื้นฐานคือ	เส้นขวางก่อนเส้นตั้ง  

เส้นซ้ายก่อนเส้นขวา	 	 เส้นบนก่อนเส้นล่าง	

	 จากซ้ายไปขวา จากนอกเข้า

ใน 	จากนอกเข้าในเสรจ็แล้วจึงปิด  

ส่วนกลางก่อนสองข้าง 	หลกัการเหล่านีด้เูหมอืน

ง่ายต่อการเข้าใจแต่ส�าหรับผู้เรียนชาวไทยที่ไม่เคยสัมผัส

กับตัวอักษรจีนและไม่มีความรู้เก่ียวกับตัวอักษรจีน	เพียง

แค่ได้ฟังหลักการพื้นฐานเหล่านี้อย่างเดียวอาจส่งผลให้เกิด

ความสับสนในทิศทางของการจรดปลายปากกา	 ตัวอย่าง

เช่น	หลักการเส้นขวางก่อนเส้นตั้ง	ถ้าหากผู้สอนแนะน�าตัว

อักษรจีน	 และ 	แน่นอนว่าง่ายส�าหรับการท�าความ

เข้าใจแต่เมื่อแนะน�าตัวอักษรจีน	 อาจเกิดความเข้าใจ

ผดิว่าล�าดบัขดีคอื	 ซ่ึงเป็น

หลักการเขยีนทีไ่ม่ถูกต้อง	ดงันัน้ในการสอนการเขยีนล�าดบั

ขีด	 ผู้สอนควรเริ่มจากการวิเคราะห์โครงสร้างของอักษร

จีนตัวนั้นๆเป็นอันดับแรก	 หลังจากนั้นค่อยจ�าแนกส่วน

ประกอบแต่ละส่วนตามหลักการเขียนพื้นฐานที่ได้กล่าว

ไปแล้วข้างต้น	 ยกตัวอย่างเช่น	 ในการสอนล�าดับขีดของ

อักษรจีนโครงสร้างเดี่ยว	 	 สามารถแยกส่วนประกอบ

ได้เป็นสามส่วนคือ	 	ตามล�าดับ	หลังจากนั้นท�า

ตามหลักการเส้นบนก่อนเส้นล่าง	จึงได้ล�าดับขีดท่ีถูกต้อง

คือ 	 หรืออักษรจีนโครงสร้าง

เดี่ยว	 	 สามารถแยกส่วนประกอบได้เป็นสองส่วนคือ	

หลักจากนั้นท�าตามตามหลักการเส้นบนก่อน

เส้นล่างจึงได้ล�าดับขีดที่ถูกต้องคือ	

	 อักษรจีนบางตัวมีเส้นขีดและรูปร่างคล้ายกัน

แต่ล�าดับขีดแตกต่างกัน	 	 ยกตัวอย่างเช่น	 ตัวอักษร มี

ล�าดับขีดคือ	 ตัวอักษร มีล�าดับ

ขดีคอื	 อกัษรจนีสองตวัน้ีได้รับ

ผลกระทบจากทิศทางการจรดปลายปากกาจากจุด ใน

เส้น ของตัว หันไปด้านใน	 ซึ่ง

หมายความว่าหลังจากยกปลายปากกาแล้วทิศทางของ

ปลายปากกาจะไปต่อท่ีเส้น ซ่ึงจะสะดวกต่อการเขียน

แต่ในทางกลบักนัจดุ ในเส้น ของ

ตัว หันไปด้านนอก	ซึ่งหมายความว่าหลังจากยกปลาย

ปากกาแล้วทิศทางของปลายปากกาจะไม่จรดต่อท่ีเส้น

ไหนอีก	จึงจ�าเป็นต้องเขียนเส้นขีด ก่อนเส้น

ขีด 	นั่นเอง	

กลยุทธ์ในกำรสอนล�ำดับขีด

	 กลยุทธ์ท่ี	1	วิธีการเขียนบนกระดานด�าแจกแจง

ล�าดับขีดให้ผู ้ เรียน	 ยกตัวอย่างเช่น วิธีนี้

สามารถเช่ือมโยงไปถึงหลักการเขียนพื้นฐานของอักษร

จีนหรือผู้สอนอาจเขียนตัวอักษรจีนบนกระดานด�าแล้วใช้

ปากกาสีแดงก�าหนดล�าดับของขีดของแต่ละขีด

	 กลยุทธ์ที่	 2	 วิธีการฝึกเขียนล�าดับขีด	 สามารถ

แบ่งได้เป็น	4	วิธีย่อย	1)	การพูดปากเปล่า	ผู้สอนก�าหนด

ตัวอักษรจีนให้ผู ้เรียนพูดชื่อเส้นขีดเรียงไปตามล�าดับขีด

ที่ถูกต้อง	 2)	 การก�าหนดล�าดับตัวเลขล�าดับขีดลงในภาพ

ตัวอักษรจีน	โดยผู้สอนอาจใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียท�าให้

ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น	 3)	 ผู้สอนก�าหนดตัวอักษรจีน

โดยให้ผู้เรียนตอบล�าดับที่อยู่ในเส้นขีดของตัวอักษรหรือ

ถามโดยการก�าหนดช่ือเรียกของเส้นขีดว่าอยู่ในล�าดับใด	

4)	อธิบายเหตุผลของการเขียนล�าดับขีด	โดยให้ผู้เรียนใช้

การคิดวิเคราะห์ตามหลักการเขียน	เช่นตัวอักษร	 มีวิธี

เขียนท่ีถูกต้องอย่างไรพร้อมท้ังอธิบายเหตุผลเพ่ือทบทวน

ความเข้าใจของผู้เรียนอีกครั้ง

 

กำรสอนอักษรจีนโครงสร้ำงเด่ียว

	 เพื่อช่วยให้ผู ้ เรียนชาวไทยเข้าใจในอักษรจีน

โครงสร้างเดี่ยวได้มากข้ึน	ประการท่ี	1	ผู้สอนต้องแนะน�า

รูปร่าง	 ของตัวอักษรจีน	 ค�าอ่าน	 และการเขียนท่ีถูกต้อง	

ประการที	่2	ให้ผูเ้รยีนเข้าใจความหมายและการใช้ตวัอกัษร

จีนเหล่านั้น	ยกตัวอย่างเช่น	เมื่อสอนค�าว่า	 ควรอธิบาย

ไปถงึก�าเนดิอกัษรจนี โดยการ

วาดรูปวงกลมสองวงซ้อนกันพร้อมท้ังให้ผู้เรียนอ่านออก

เสียงและสอนการเขียน	 นอกจากนี้ควรช้ีให้ผู้เรียนเห็นถึง
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ความหมายท่ีเก่ียวกับดวงอาทิตย์จากอักษรตัวอื่นหรือค�า

ศัพท์ค�าอื่น	 เช่น	 	 หมายถึง	 วันอาทิตย์	 เน้น

ย�้าให้ผู้เรียนเข้าใจว่าความหมายที่ใช้กันทั่วไปของ	 ว่า

เกี่ยวกับวันเวลาหรือแสงสว่าง	 เช่น	 ค�าว่า	 หมายถึง	

แสงสว่าง	เป็นต้น	ถึงแม้ว่าการสอนตัวอักษรจีนโครงสร้าง

เดี่ยวจะเริ่มต้นจากการจ�าเป็นรูปภาพ	แต่อย่างไรก็ตามการ

เรียนตัวอักษรจีนผู้เรียนควรเรียนรู้ทั้งสามด้านคือ	รูป	เสียง

และความหมาย

ภำพ 1 จาก https://www.blockdit.com/

posts/5ecde3bf4e97dd3fca306643 

กลยุทธ์ในกำรสอนอักษรจีนโครงสร้ำงเดี่ยว

	 กลยุทธ์ที่	 1	 การยกตัวอย่างอักษรจีนโครงสร้าง

เดี่ยว	 สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายวิธี	 ยกตัวอย่างเช่น	 การ

วาดภาพเพื่อสื่อความหมายตัวอักษร	 เช่น	 ตัวอักษร	

หมายถึง	 ต้นไม้	 ผู้สอนอาจวาดต้นไม้	 1	 ต้นโดยมี	  

แฝงอยู ่ในรูปภาพหลังจากนั้นใช้บัตรค�าท่ีเป็นตัวอักษร

โครงสร้างเดี่ยวเพื่อเป็นการทบทวนอีกครั้ง

	 กลยุทธ์ที่	 2	 การอธิบายอักษรจีนโครงสร้างเดี่ยว	

หลังจากผู้เรียนเข้าใจรูป	เสียงและความหมายของตัวอักษร	

ขั้นตอนสุดท้ายคือการเขียน	 เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า

อักษรจีนมีต้นก�าเนิดมาจากอักษรภาพจนวิวัฒนาการมา

จนถึงปัจจุบัน	 ลักษณะที่ส�าคัญ	 5	 ประเภทคือ	 ประเภทที่	

1	 อักษร เช่น	

ประเภทที่	 2	 อักษร 	 เช่น	

	 ประเภทที่	 3	 อักษร  

เช่น	 	 ประเภทที่	 4	 อักษร

เช่น	 ประเภท

ที่	 5	 ภาษาจีนมีอักษรจีนตัวเต็ม และ

อักษรจีนตัวย่อ ทั้ง	 2	 ประเภทนี้ยังสามารถ

แยกเป็นอักษรโครงสร้างเดี่ยวและอักษรโครงสร้างรวมได	้	

(Zhang	Jingxian	2005:18)

ภำพ 2 จาก https://sites.google.com/site/up 

ajak025/taw-xaksr

	 กลยุทธ ์ ท่ี	 3	 การสาธิตวิธี เ ขียนตัวอักษรจีน

โครงสร้างเดี่ยว	 หลังจากผู ้เรียนเข้าใจรูปและเสียงของ

อักษรนั้นๆแล้ว	 ขั้นตอนต่อไปคือการให้ผู ้เรียนฝึกเขียน

เนื่องจากตัวอักษรจีนโครงสร้างเดี่ยวข้ึนอยู่กับหลักการ

เขียนพื้นฐาน	 ดังนั้นการเขียนตัวอักษรจีนโครงสร้างเดี่ยว

ควรฝึกเขียนเส้นขีดและล�าดับขีดให้ต่อเน่ืองและในขณะ

เขียนผู้สอนควรเน้นให้ผู้เรียนพูดชื่อของเส้นขีดเรียงตาม

ล�าดับหรือให้ผู้เรียนฝึกในสมุดคัดจีน

	 กลยุทธ์ท่ี	4	การฝึกอักษรจีนโครงสร้างเดี่ยว	วิธี

นี้สามารถแยกออกได้เป็น	4	วิธีย่อยคือ	1)	วิธีการก�าหนด	

คือก�าหนดให้ผู ้เรียนหาตัวอักษรจีนโครงสร้างเดี่ยวจาก

ตัวอักษรจีนโครงสร้างรวม	 ยกตัวอย่างเช่น	 หาอักษร	

	จากอักษรจีนเหล่านี้	 	2)	วิธี

วิเคราะห์	คือให้ผู้เรียนแยกส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

โครงสร้างรวมให้เหลือเป็นตัวอักษรจีนโครงสร้างเดี่ยว	วิธี

นี้จะท�าให้ผู้เรียนเรียนรู้ตัวอักษรจีนโครงสร้างเดี่ยวมากขึ้น

รวมถึงโครงสร้างการประกอบกันของตัวอักษรอีกด้วย	ยก

ตัวอย่างเช่น	อักษรจีนเหล่านี้เกิดจากจากการประกอบกัน

ของส่วนประกอบใด	 	3)	วธิจัีดกลุ่ม

ตัวอักษร	 วิธีนี้ผู้สอนควรยกตัวอักษรจีนโครงสร้างเดี่ยวที่

เคยสอนก่อนหน้านี้มาให้ผู ้เรียนลองจับคู่ว่าอักษรจีนตัว

ไหนสามารถประกอบกันขึ้นเป็นอักษรโครงสร้างรวมตัว

ใหม่ได้	 ยกตัวอย่างเช่น	 	 4)	 วิธี

การสร้างค�าใหม่	ยกตัวอย่างเช่น	 	สามารถน�าไปคู่กับ

อักษรตัวไหนแล้วเกิดค�าศัพท์ใหม่ข้ึน	

 

กำรสอนหมวดน�ำอักษรจีนและส่วนประกอบอักษรข้ำง

	 โดยท่ัวไปแล้วผู้คนเรียกส่วนประกอบอักษรข้าง

เป็นส่วนประกอบในการสร้างตัวอักษรจีน	แต่ในความเป็น
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จรงิความหมายของส่วนประกอบอกัษรข้าง และ

หมวดน�าอักษรจีน ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด	ส่วน

ประกอบอักษรข้างเกิดจากอักษรจีนโครงสร้างรวมท่ีอาศัย

การประกอบกันข้ึนระหว่างเส้นขีดและหน่วยโครงสร้างใน

การประกอบกนัขึน้มา	ส่วนหมวดน�าในอกัษรจนีมไีว้เพือ่จดั

ระบบคลังค�าศัพท์ในพจนานุกรม	เพื่อสะดวกในการสืบค้น

ความหมายของค�าศัพท์แบบแยกเป็นหมวดหมู่	 เนื่องจาก

หมวดน�าอักษรจีนบางชนิดมีบทบาทส�าคัญกับตัวอักษร

จีนบางตัวจึงเรียกส่วนนี้ว่า	หมวดน�า	ถึงแม้โดยท่ัวไปแล้ว

หมวดน�าจะสามารถท�าหน้าที่เป็นส่วนประกอบด้านข้าง

ได้	 แต่ส�าหรับส่วนประกอบด้านข้างแล้วจะมีส่วนน้อยที่

สามารถใช้เป็นหมวดน�าได้	 หมวดน�าในอักษรจีนจะแสดง

ถงึความหมายของค�าและความหมายนัน้อาจมีการเชือ่มโยง

กับความหมายของส่วนประกอบอักษรข้างด้วย	แต่ส�าหรับ

ส่วนประกอบอักษรข้างนั้นมีทั้งที่แสดงถึงความหมาย	เสียง	

และบางส่วนใช้แค่เป็นส่วนประกอบร่วมของตัวอักษรจีน

เท่าน้ัน	ไม่ได้แสดงถึงความหมายใดๆในตัวอักษร	ดังนั้นจึง

ไม่สามารถกล่าวได้ว่า	ส่วนประกอบอกัษรขา้ง	

และหมวดน�าอักษรจีน มีความหมายเหมือนกัน

ทั้งหมด

	 หมวดน�าอักษรจีนไม่เพียงแต่เป็นส่วนประกอบท่ี

ส�าคัญของตัวอักษรจีนแต่ละตัว	แต่ยังบ่งบอกความหมาย

ในตัวอักษรจีนและใช้ในการค้นหาค�าศัพท์ในพจนานุกรม	

เพราะฉะน้ันการสอนเร่ืองหมวดน�าอักษรจีน	 ไม่เพียงแต่

ช่วยให้ผู้เรียนเชี่ยวชาญในการใช้พจนานุกรมจีน	 ปลูกฝัง

ให้ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองแล้ว

นั้น	วัตถุประสงค์ท่ีส�าคัญที่สุดคือ	การให้ผู้เรียนเข้าใจความ

หมายของหมวดน�าอักษรจีนที่พบเจอบ่อยในแต่ละชนิด	

เข้าใจถึงกฎเกณฑ์การสร้างตัวอักษรจีน	 รู้จักตัวอักษรจีน

เพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันสั้น	(Zhang	Hesheng,	2006:136)

กลยุทธ์ในกำรสอนหมวดน�ำอักษรจีนและส่วนประกอบ

อักษรข้ำง

	 1.	ชื่อเรียกหมวดน�าอักษรจีน

	 ลักษณะของหมวดน�าอักษรจีนวีระชาติ	 วงษ์สัจ

จา	 (วีระชาติ	 วงษ์สัจจา	 2008:136)	 ได้แบ่งออกเป็น	 2	

ลักษณะ	 ได้แก่	 1.หมวดค�าอิสระ	 หมายถึง	 ค�า	 ท่ีมีความ

หมายในตนเองและสามารถเขียนเดี่ยวๆได้	เช่น	  

เป็นต้น	 2.	 หมวดค�าไม่อิสระ	 คือ	 หมวดค�าที่

มีความหมายในตนเอง	 แต่ไม่สามารถเขียนเดี่ยวๆได้จะ

ต้องประกอบกับส่วนอื่นถึงจะถือเป็นค�า	 เช่น	 หมวดน�า

มีความหมายเกี่ยวข ้อง

กับต้นไม้ใบหญ้า	 :	 	 หมายถึง	 หญ้า,	 	 หมายถึง	

ดอกไม้,	 	หมายถึง	ชา	;	หมวดน�า	  

มีความหมายเกี่ยวข้องกับภาษา	 ค�าพูด	

: 	หมายถึง	พูด,	 	หมายถึง	อ่าน,	 	หมายถึง	

ภาษา;	หมวดน�า	 มีความ

หมายเกี่ยวข้องกับมือหรือการกระท�าต่างๆ	:	 	หมายถึง	

ตี	เป็นต้น	ในกระบวนการเรียนข้ันต้นนั้นไม่จ�าเป็นต้องให้

ผู้เรียนท่องจ�าชื่อของหมวดน�าอักษรจีนแต่ควรให้ผู้เรียนฟัง

และเขียนหมวดน�าอักษรจีนนั้นข้ึนด้วยตนเอง	การท�าเช่น

นี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมส�าหรับผู้เรียนในการวิเคราะห์

อักษรจีนโครงสร้างรวมต่อไป

	 2.	การเขียนหมวดน�าอักษรจีน

	 การเขียนหมวดน�าอักษรจีนควรเช่ือมต่อกับการ

สอนการเขียนล�าดับขีด	 ควรให้ผู้เรียนดูวิธีเขียนล�าดับขีด

ของหมวดน�าอักษรจีน	 พร้อมท้ังพูดถึงช่ือของล�าดับขีด

นั้นๆ	 ในขณะเดียวกันควรเน้นย�้าผู ้เรียนเก่ียวกับหมวด

น�าอักษรจีนท่ีปรากฎอยู ่ด้านข้างซ้ายและด้านข้างขวา

ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงของล�าดับขีด	 ยกตัวอย่างเช่น	

ใ น ตั ว อั ก ษ ร	

ใ น ตั ว อั ก ษ ร	

จะเห็นได้ว่าเม่ือน�าหมวดค�าอิสระเหล่าน้ีมาใช้

เป็นส่วนประกอบของอักษรข้างของอักษรจีน	 ลักษณะ

ล�าดับขีดจะเปลี่ยนแปลงไป

	 3.	ต�าแหน่งท่ีพบบ่อยของหมวดน�าอักษรจีน

	 ผู ้ สอนควรอธิบายต� าแหน ่ งที่พบบ ่อยของ

หมวดน�าอักษรจีน	 เช ่น	 หมวดน�า	

มักอยู ่ ต� าแหน ่ งด ้ านขวาของตั ว

อักษรจีน	 หมวดน�า	  

มักอยู่ต�าแหน่งด้านซ้ายของตัวอักษร

จี น 	 ห ม ว ด น� า  

มักอยู ่ด้านบนต�าแหน่งของตัวอักษร

จีน 	 	 หมวดน� า 	  

มกัอยูต่�าแหน่งด้านล่างของตวัอกัษร

จนี	 		การสอนด้วยวธินีีเ้พือ่เป็นการเน้น

ย�า้ให้ผูเ้รยีนรูจ้กัสงัเกตตวัอกัษรจนีทีม่กัมส่ีวนประกอบของ

หมวดน�าเหล่านี้ปรากฏอยู่
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	 4.	หมวดน�าอักษรจีนที่แสดงชนิดของความหมาย

	 หมวดน�าอักษรจีนสามารถแสดงชนิดของความ

หมายในตัวอักษรซึ่งอาจจะระบุถึงขอบเขตความหมาย	

หรือมีความเก่ียวข้องกับสิ่งของ	สรรพสิ่งต่างๆ	ยกตัวอย่าง

เช่น	 มคีวามเกีย่วข้องกบัเพศ

หญิง	 มคีวามเก่ียวข้องกบั

ดวงอาทิตย์	 ในบางคร้ังอาจมีความสัมพันธ์ทางอ้อม	 เช่น	

ส่วนประกอบของ	

อาจเกี่ยวข้องกับมือหรือกับการกระท�าต่างๆ	 ดังที่เหยียน	 

เหวินหมิง	(Yan	Wenming	2006:325)	กล่าวไว้ว่า	การ

คัดสรรภาพจ�าและเลือกหยิบจุดเด่นที่ชัดเจนที่สุดของสิ่งที่

ตาเห็นแล้วมุ่งสื่อสารถ่ายทอดสารนั้นออกมาเป็นตัวอักษร

ที่เสมือนภาพไปสู่ผู้รับสารให้เข้าใจตรงกันน้ันเป็นเสมือน

กระบวนการขัดเกลาต้องอาศัยประสบการณ์ตรงและพื้น

ฐานในชีวิต	ในกระบวนการสอนส่วนประกอบนั้นควรจะให้

ผู้เรียนเข้าใจวิธีการให้เหตุผลแบบอุปนัยของส่วนประกอบ

นั้นให้ชัดเจน	ซ่ึงเป็นสิ่งหน่ึงที่ช่วยให้ผู้เรียนจิตนาการออก

ถึงความหมายของตัวอักษรจีนนั้นๆ

กลยุทธ์ในกำรสอนอักษรจีนโครงสร้ำงรวม

	 กลยุทธ์ท่ี	1	วิธีอ่านออกเสียง	ส่วนประกอบอักษร

ข้างไม่สามารถแยกออกจากการเรียนตัวอักษรจีนได้	ล้วน

ต้องผ่านการจ�าแนกส่วนประกอบออกมาจากอักษรจีน

โครงสร้างรวม	ยกตัวอย่างเช่น	 เมื่อผู้เรียนเรียนเรื่องส่วน

ประกอบอักษรข้างผู้สอนควรแนะน�าชื่อของส่วนประกอบ

ต่างๆและแบ่งโครงสร้างส่วนประกอบให้ชัดเจน	หลังจาก

นั้นค่อยประกอบตัวอักษรไปทีละขั้นตอน

	 กลยุทธ์ที่	2	วิธีการฝึกเขียนล�าดับขีด	จ�าเป็นต้อง

สอนการเขียนล�าดับขีดอย่างชัดเจนต้ังแต่ล�าดับขีดข้ันพื้น

ฐาน	 ผู้สอนควรให้ผู้เรียนพูดชื่อล�าดับขีดแรกจนถึงล�าดับ

ขีดสุดท้ายของตัวอักษรรวมถึงหลักการเขียนพื้นฐาน	หาก

ใช้กระบวนการสอนในลักษณะน้ีก็จะท�าให้ผู้เรียนมีความ

รู้ในการเขียนล�าดับขีด	 เข้าใจวิธีการเขียนได้อย่างชัดเจน

แล้วยังสามารถจ�าส่วนประกอบของอักษรจีนได้มากยิ่งขึ้น	

นอกจากนี้ผู้สอนควรเน้นย�้าผู้เรียนถึงลักษณะของอักษรจีน

โครงสร้างรวมที่มักเขียนผิดเนื่องจากการเขียนอักษรจีนผิด

บ่อยและผิดซ�้าในจุดเดิม	 ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขต้ังแต่เริ่ม

ต้นจะมีผลต่อการเขียนอักษรจีนในอนาคต	 (Wang	Ning	

1997,	25)

	 กลยุทธ์ที่	 3	 วิธีการรวมตัวอักษร	 ให้ผู ้เรียนน�า

ส่วนประกอบของโครงสร้างเด่ียวที่เคยเรียนมาแล้วน�ามา

ประกอบเป็นตัวอักษรใหม่	 วิธีนี้จะช่วยให้ผู ้เรียนเข้าใจ

ต�าแหน่งท่ีปรากฏของส่วนประกอบได้อย่างชัดเจน	 ใน

ขณะเดียวกันยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงโครงสร้าง

ของตัวอักษรจีนตั้งแต่สองส่วนข้ึนไป	ยกตัวอย่างเช่นส่วน

ประกอบข้างอกัษรจนี	

ที่เกี่ยวกับคนมักจะปรากฏอยู่ด้านซ้ายของตัวอักษร	ถ้าน�า

ไปประกอบกับอักษรจีนโครงสร้างเดี่ยว	

จะได้เป็นตัวอักษรจีน 	ตามล�าดับ

	 กลยุทธ์ที่	4	วิธีการจ�าแนกส่วนประกอบอักษรข้าง

ท่ีคล้ายคลึงกัน	ยกตัวอย่างเช่น	

เป็นส่วนประกอบที่เกี่ยวกับความยินดี	ความ

เช่ือ	 การบูชาเทพหรือการแสดงออกทางความรู้สึก	

เป็นส่วนประกอบที่เกี่ยวกับ

เครื่องแต่งกาย	สังเกตได้ว่าส่วนประกอบ	2	ตัวนี้	ถ้าผู้เรียน

ไม่ระมัดระวังจะท�าให้เขียนส่วนประกอบผิดและท�าให้ตัว

อกัษรจนีนัน้ไม่มคีวามหมาย	เพราะฉะนัน้ผูส้อนควรจ�าแนก

ค�าท่ีมีส่วนประกอบคล้ายคลึงกันและให้ผู้เรียนฝึกจ�าแนก

รวมถึงวิเคราะห์ท่ีมาของความหมายในตัวอักษรจีนนั้นๆ

ด้วยตนเอง

 

บทสรุป
	 กลยทุธ์การสอนตวัอกัษรจีนส�าหรบัผูเ้รยีนชาวไทย

เป็นการวางแผนในระยะแรกเริ่มที่ผู้สอนจ�าเป็นต้องค�านึง

ถึงเนื่องจากการให้ความส�าคัญกับตัวอักษรจีนตั้งแต่เรื่อง

การสอนเส้นขีด	การสอนล�าดับขีด	หมวดน�าอักษรจีนส่วน

ประกอบอักษรข้าง	อักษรจีนโครงสร้างเดี่ยวไปจนถึงอักษร

จีนโครงสร้างรวม	 สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบหลักที่

ส�าคัญในการจัดการเรียนการสอนตัวอักษรจีน	กลยุทธ์ใน

การสอนเส้นขีดและล�าดับขีดผู้สอนควรเน้นให้ความส�าคัญ

กับชื่อของเส้นขีด	ล�าดับเส้นขีด	ทิศทางการลากเส้น	วิธีการ

ฝึกฝนทีห่ลากหลายและการฝึกคดัในสมดุคดั	

กลยุทธ์ในการสอนหมวดน�าอักษรจีนและส่วนประกอบ

อักษรข้างจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ภาษาจีน	 เพราะถ้าผู้เรียนสามารถบอกถึงขอบเขตความ

หมายของส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งในตัวอักษรจีนได้	

ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ค�าศัพท์ได้ง่ายและรวดเร็วข้ึน	จน

สามารถต่อยอดไปถงึอกัษรจนีโครงสร้างเด่ียวและอกัษรจนี
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โครงสร้างรวม	ผู้เรียนจะสามารถเช่ือมโยงระหว่างตัวอักษร

เก่าและตัวอักษรใหม่ที่มีส่วนประกอบเดียวกันได้	ท้ังหมดนี้

สอดคล้องกับโจวเจี้ยน	(Zhou	Jian,	2007	pp.	107-116)	

ทีก่ล่าวว่า	การจดัการเรยีนการสอนตวัอกัษรจนีควรสอนตา

มกฏเกณฑ์ของตัวอักษรจีน	เริ่มต้นจากเส้นขีดพื้นฐาน	ให้

ความส�าคัญกับล�าดับเส้นขีด	 จ�าเป็นต้องฝึกตามตัวอย่าง

และคัดลายมือ	สอนโครงสร้างของตัวอักษรจีน	สอนตาม

ขั้นตอนเส้นขีด	 ส่วนประกอบ	 อักษร	 ความรู้เดิมเป็นพื้น

ฐานของความรู้ใหม่	 ควรมีการเชื่อมโยงระหว่างตัวอักษร

เก่าและตัวอักษรใหม่ท่ีมีส่วนประกอบเดียวกัน	 นอกจาก

นี้ผู้สอนควรมีการเน้นใช้ตัวอักษรจีนพื้นฐานท่ีพบเจอบ่อย

เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นชิน	เน้นย�้าผู้เรียนถึงลักษณะ

ข้อผิดพลาดของตัวอักษรจีนท่ีมักเขียนผิด	 เนื่องจากการ

เขียนตัวอักษรจีนผิดบ่อยและผิดซ�้าในจุดเดิม	 ถ้าไม่ได้รับ

การแก้ไขตั้งแต่เริ่มต้นจะมีผลต่อการเขียนตัวอักษรจีนใน

อนาคต	 ดังนั้นถ้าผู้สอนมีการวางแผนการเรียนตัวอักษร

จีนอย่างเป็นขั้นตอนจะท�าให้การจัดการเรียนการสอนตัว

อักษรจีนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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บทคัดย่อ

	 ปัจจุบันรูปแบบการด�าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่ยุคชีวิตวิถีใหม่	(new	normal)	การ

บริโภคสินค้าต่าง	ๆ 	มีช่องทางในการเข้าถึงมากมายหลากหลายช่องทาง	และแบรนด์สินค้าก็มีเป็นจ�านวนมากเมื่อเทียบกับ

อดีตที่ผ่านมา	การสร้างแบรนด์ต่อผู้บริโภคให้สามารถรับรู้	เช่ือมโยงและจดจ�าแบรนด์สินค้าได้จึงเป็นประโยชน์กับสินค้า	

นักการตลาดมีการท�าการตลาดเพื่อการสร้างแบรนด์สินค้าด้วยการใช้การตลาดเชิงประสบการณ์เพื่อสร้างประสบการณ์

ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง	5	การมองเห็น	การได้ยิน	การได้กลิ่น	การได้รสชาติและการได้สัมผัส	เป็นการสร้างประสบการณ์

ตรงให้กับผู้บริโภคเกิดการรับรู้	จดจ�า	และพึงพอใจในแบรนด์	ท้ังนี้ธุรกิจอาจเลือกใช้เพียงบางประสาทสัมผัสหรือใช้หลาย

ประสาทสัมผัสร่วมกัน	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับแบรนด์ท่ีจะสามารถสร้างการรับรู้	 การจดจ�าและความพึงพอใจให้

กับผู้บริโภค

ค�ำส�ำคัญ: การสร้างแบรนด์,	การตลาดเชิงประสบการณ์,	ประสาทสัมผัสท้ัง	5

Abstract

	 Nowadays,	 the	 lifestyle	 of	 consumers	 has	 changed	 into	 New	 Normal.	 Consuming	 various	

products	 has	many	 access	 channels	 and	 there	 are	many	 brands	 of	 products	 compared	 to	 the	

past.	Marketers	 create	 branding	marketing	 using	 experiential	marketing	 to	 create	 5	 senses	 (Sight,	

Sound,	 Smell,	 Taste,	 and	 Touch	 Sense)	which	 give	 direct	 experiences	 for	 consumers,	 and	 create	

brand	awareness	recognition	and	satisfaction.	Businesses	may	choose	to	use	only	certain	a	sense	

or	senses	to	give	the	highest	benefit	to	the	brand	which	are	awareness	recognition	and	satisfaction. 

 

Keywords: Branding,	Experiential	Marketing,	5	Senses
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บทน�ำ
	 แบรนด์	(Brand)	หรือตราสินค้า	เป็นสิ่งที่นักการ

ตลาดและผูป้ระกอบการธรุกจิในปัจจบุนัให้ความสนใจเป็น

อย่างมากในปัจจุบัน	หากย้อนกลับไปในอดีตสินค้าแต่ละ

ประเภทยังมีความหลากหลายไม่มากเท่ากับในปัจจุบัน

และแนวโน้มน่าจะเพ่ิมขึ้นอีกในอนาคต	 ในขณะเดียวกัน

ผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค	รวม

ถึงช่องทางในการรับรู ้ข่าวสารต่างๆของสินค้าก็มีความ

หลากหลายของช่องทางด้วย	 จึงเป็นเรื่องยากที่ผู้บริโภค

จะสามารถจดจ�าตราสินค้าทั้งหมดได้	การสร้างแบรนด์ให้

เป็นที่จดจ�าได้จึงเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ

ประกอบธุรกิจในปัจจุบัน

	 ผู้บริโภคส่วนมากจะไม่รับรู้ถึงว่า	 สินค้าหลายๆ	

แบรนด์มีการท�าการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ให้กับสินค้า	

ผ่านการใช้ชีวิตประจ�าวันของผู้บริโภค	บ่อยครั้งท่ีผู้บริโภค

เมื่อเห็นสัญลักษณ์บางอย่าง	 ได้ยินเสียงบางเสียง	หรือได้

กล่ินบางกล่ิน	 ผู้บริโภคจะเกิดการประมวลผลและระลึก

หรือจดจ�าได้ถึงแบรนด์สินค้าบางแบรนด์	นักการตลาดใน

ปัจจุบันมีการท�าการตลาดที่พัฒนาขึ้น	โดยไม่ท�าการตลาด

แบบบังคับให้ผู้บริโภคต้องเกิดการรับรู้หรือจดจ�า	 แต่จะ

ท�าการตลาดแบบให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต	ประจ�าวัน

ของผู้บริโภค	ผ่านการสร้างประสบการณ์ด้วยประสาทสมัผสั

ทั้ง	5	ของผู้บริโภค	ไม่ว่าจะเป็นผ่านการมองเห็น	การได้ยิน	

การได้กลิ่น	การได้รสชาติหรือการได้สัมผัส	เพื่อสร้างให้ผู้

บริโภคเกิดการรับรู้	จดจ�าและพึงพอใจในแบรนด์สินค้า

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
	 สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา	(American	

Marketing	Association)	ได้ให้ค�าจ�ากัดความของแบรนด์

ไว้ว่า	คือ	ชื่อ	หมวดหมู่	ป้าย	สัญลักษณ์	หรือการออกแบบ	

หรือทั้งหมดที่กล่าวมารวมกัน	 เพื่อจุดประสงค์ในการบ่ง

บอกความเป็นตัวตนของสินค้าหรือบริการต่าง	 ๆ	 โดยผู้

ขายคนหนึ่งหรือกลุ่มผู้ขายที่ต้องการแบ่งแยกสินค้าหรือ

บรกิารของตนให้แตกต่างจากสินค้าหรอืบรกิารของคู่แข่งคน

อื่น	ๆ	(American	Marketing	Association	as	cited	in	

Kotler	&	Keller,	2012,	p.	263)	ส่วน	Aaker	(1991,	p.	

3)	ให้ความหมายของแบรนด์ว่าเป็น	ความโดดเด่นของชื่อ	

สัญลักษณ์	เช่นโลโก้	เครื่องหมายการค้าหรือการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์	ซ่ึงมีเอกลักษณ์ของสินค้าหรือบริการที่มีความ

แตกต่างจากคู่แข่งและท�าให้ผู้บริโภคทราบที่มาของสินค้า

และช่วยในการปกป้องบริษัทและลูกค้าของบริษัทจากคู่

แข่งขันท่ีพยายามเข้ามาท�าตลาด

	 ขณะท่ี	Duncan	(2005,	p.	70)	กล่าวว่า	แบรนด	์

คือ	ผลลัพธ์จากการรับรู้อันเกิดจากประสบการณ์กับการได้

รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท	 ตัวผลิตภัณฑ์หรือตราสิน

ค้า	 ตราสินค้าเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความแตกต่างจากคู่

แข่งขันได้และเป็นเสมือนค�าสัญญาท่ีให้กับผู้บริโภค	 ส่วน	

Shimp	(2010,	p.	34)	กล่าวว่า	แบรนด์เป็นมากกว่าแค่

ช่ือ	เครื่องหมาย	สัญลักษณ์	ตราสินค้า	คือ	ทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่น�าเสนอออกไปให้ผู้บริโภคพิจารณา

เปรียบเทียบกับตราสินค้าอื่น	ๆ 	ในสายผลิตภัณฑ์เดียวกัน	

ส่วน	Schultz	and	Schultz	 (2004,	p.	301)	กล่าวว่า	

แบรนด์หมายถงึ	ชือ่	เคร่ืองหมายทางการค้า	สญัลกัษณ์หรอื

การออกแบบต่าง	ๆ 	ท่ีเป็นการระบุถึงสินค้าหรือบริการของ

ผู้ขาย	และเพื่อท�าให้สินค้าของตนเองแตกต่างจากคู่แข่งขัน

	 แบรนด์เป ็นค�าสัญญาของผู ้ขายที่จะส่งมอบ

ลักษณะผลประโยชน์และบริการ	 รวมถึงการรับประกัน

คุณภาพ	 โดยสามารถสื่อความหมายได้	 6	 ระดับ	คือ	 (1)	

คุณลักษณะของสินค้า	 (attributes)	 ตราสินค้าท�าให้

นึกถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะท่ีแน่ชัดของผลิตภัณฑ์ที่

จะท�าให้ลูกค้าพอใจและจะเช่ือมโยงถึง	(2)	คุณประโยชน	์

(benefits)	ท้ังตามหน้าท่ี	(เหตุผล)	และทางอารมณ์	เช่น	

ความทนทาน	แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ตามหน้าท่ีการ

ใช้งาน	และก่อให้เกิด	(3)	คุณค่า	(value)	หรือมูลค่าเพิ่ม

ของผลิตภัณฑ์	(4)	วัฒนธรรม	(culture)	โดยแบรนด์อาจ

เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมขององค์กรหรือของประเทศผู้

ผลิตได้รวมถึงผู้ใช้	และแบรนด์จะบ่งช้ีถึง	 (5)	 บุคลิกภาพ	

(personality)	ของสินค้า	และสื่อถึงลักษณะของ	(6)	กลุ่ม

ผู้ใช้	(user)	ด้วย	(Serirat	et	al.,	2009,	pp.	217-218)

	 แบรนด์หรือตราสินค้า	คือ	 ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเป็น

ประสบการณ์ร่วม	 บทบาทของแบรนด์คือการสร้างความ

ผูกพัน	ไม่ว่าจะเป็นความผูกพันให้คนใช้แล้วกลับมาใช้อีก	

ความผูกพันให้ลูกค้าสนับสนุนเราไปเร่ือยความผูกพันให้

ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเราช่วยขยายชื่อเสียงของเราไปเรื่อย	

ๆ	อย่างไม่รู้จบ	เครื่องมือท่ีนักการตลาดมักน�ามาใช้ในการ

สร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จักก็คือ	การท�าการส่ือสารการตลาด

แบบบูรณาการ	หรือที่เรารู้จักภายใต้ชื่อ	IMC--Integrated	
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Marketing	 Communications)	 ซึ่งเป็นการผสมผสาน

การน�าเคร่ืองมือการสื่อสารในรูปแบบต่าง	 ๆ	 มาใช้ใน

การสื่อสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 หน่ึงในวิธีการน�า

เครื่องมือในการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมาใช้ใน

การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู ้จัก	 ก็คือ	 การสร้างการตลาด

เชิงประสบการณ์

	 Schmitt	(1999,	p.	53)	กล่าวว่า	การตลาดเชิง

ประสบการณ์	(experiential	marketing)	ผ่านประสาท

สมัผสัทัง้	5	คอื	การรวมองค์ประกอบทางด้านประสาทสมัผสั

ทั้ง	5	ซึ่งได้แก่	การมองเห็น	 (sight)	การได้ยิน	 (sound)	

การได้กลิ่น	 (scent)	 การรับรส	 (taste)	 และการสัมผัส	

(touch)	โดยวัตถุประสงค์ของการตลาดเชิงประสบการณ์

โดยใช้ประสาทสัมผัส	(sensory	marketing)	คือ	การสร้าง

ให้เกดิความชืน่ชมทางสนุทรยีภาพ	ความตืน่ตาตืน่ใจ	ความ

งดงาม	การรับรู	้การจดจ�า	ความเชือ่มโยงและความพงึพอใจ

โดยการใช้ประสาทสัมผัสเป็นตัวกระตุ้น	ซึ่งหัวใจหลักของ

การใช้ประสาทสัมผัสคือความสอดคล้องของการรับรู้และ

ความหลากหลายของความรู้สึก	 การสร้างประสาทสัมผัส

ต้องมีแนวคิดพื้นฐานที่สามารถตรวจวัดได้อย่างชัดเจนท่ี

สดใหม่อยู่เสมอ	 ซึ่งการตลาดเชิงประสบการณ์ด้านการ

รับรู้นี้มักจะถูกน�ามาสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรและ

ตราสินค้าเพื่อเป็นการกระตุ้นผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่าให้กับ

สินค้าน้ัน	ๆ 	ด้วย	ทั้งนี้แนวคิดเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้ง	5	

มี	ดังนี้

1.	ประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น	(sight	sense)

	 โดยส่วนใหญ่แล้วในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์

จะเชื่อในประสบการณ์จากการมองเห็น	 เพราะการมอง

เห็นเป็นประสาทสัมผัสที่ผู้บริโภคพบเจอมากที่สุดในชีวิต

ประจ�าวัน	 การมองเห็นจะเป็นตัวช่วยในการเปรียบเทียบ

และแสดงให้เหน็ถงึความแตกต่างของสิง่ต่างๆ	การตดัสนิใจ

ของมนุษย์ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ความความประทับใจจากการ

มองผ่านประสาทการมองเห็น	ประสาทสัมผัสทางด้านการ

มองเห็นน้ีนับได้ว่ามีความโดดเด่นมากที่สุดในทุกประสาท

สัมผัส	ประสบการณ์ด้านการมองเห็นจะเป็นตัวช่วยท่ีให้ผู้

บริโภคน้ันมองหาในสิ่งที่เกิดความสนใจ	เพราะฉะนั้นแล้ว

บริษัทต่าง	ๆ 	ควรแสดงให้ผู้บริโภคเห็นภาพ	ความชัดเจนใน

เอกลักษณ์ของตราสินค้า	รวมถึงคุณค่าของตราสินค้า	การ

ออกแบบจงึเป็นสิง่ทีส่�าคญัซึง่เปรยีบได้กบัการท�าให้เกดิการ

เข้ารหัส	(generic	code)	ประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น

ท่ีสามารถมองได้จากรูปทรง	ภาพ	แสง	และสี	ตัวอย่างท่ี

เห็นได้ชัดคือ	น�้าอัดลมในขวดพลาสติกดังภาพ	1

ภำพ 1 Cola soda in plastic bottles Drink to crave 

for a refreshing feeling.

Note. From “Cola soda in plastic bottles Drink to 

crave for a refreshing feeling” by anuwat, 2020, 

retrieved from https://stock.adobe.com/th/search/

images?k=coke+bottle&search_type=default-

asset-click&asset_id=278959065

	 รูปภาพดังกล่าวหากท�าการสอบถามคน	100	คน

ว่านึกถึงแบรนด์อะไร	 ท้ังหมด	100	คนต้องตอบว่านึกถึง

น�้าอัดลมแบรนด์หนึ่งคือ	Coke	 ซ่ึงนี่	 คือความส�าเร็จของ

การสร้างแบรนด์ที่ท�าให้ให้ผู้บริโภคจดจ�าได้แม้จะเห็นแค่

รูปภาพขวด	 เพราะเมื่อผู้บริโภคมองเห็นภาพในลักษณะ

นี้ปรากฏอยู ่ท่ีใด	 ก็จะเกิดการรับรู ้และการเช่ือมโยงไป

ยังแบรนด์	 Coke	 ในทันที	 แต่หากพิจารณาลงไปในราย

ละเอียด	นอกจากภาพขวดแล้วสีแดงที่ปรากฏอยู่ก็ถูกสร้าง

และฝังลงไปในหัวผู้	 บริโภคให้นึกถึงแบรนด์	 Coke	 เช่น

เดียวกับความแข็งแกร่งของแบรนด์	 Coke	 ที่ท�าให้คู่แข่ง

ส�าคัญอย่าง	 Pepsi	 ต้องสร้างแบรนด์โดยใช้สีน�้าเงินแทน	

Herz	&	 Engen	 (1996)	 ได้ท�าการศึกษาเก่ียวกับการซ้ือ

สินค้าของผู้บริโภค	พบว่า	ร้อยละ	92.6	ผู้บริโภคให้ความ

ส�าคัญกับสีและรูปทรงในการซ้ือสินค้าและพบว่า	 ร้อยละ	

80	สีสามารถเพิ่มการรับรู้ในตราสินค้าได้

	 เมื่อกล่าวถึงประสบการณ์ในการมองเห็นผ่านสี

ต่าง	ๆ 	แล้ว	อีกหนึ่งธุรกิจท่ีน�าเร่ืองของสีมาใช้ในการสร้าง

แบรนด์ให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และเช่ือมโยงไปถึงแบรนด์

ของธุรกิจ	 ก็คือ	 ธุรกิจธนาคารจะเห็นได้จากธนาคารต่าง	

ๆ	 ในประเทศไทยเลือกจับจองสีที่สามารถสร้างให้เป็น

สัญลักษณ์ของธนาคารได้	อาทิ	ธนาคารสีเขียวผู้บริโภคจะ

นึกถึงธนาคารกสิกรไทย	ธนาคารสีชมพูผู้บริโภคจะนึกถึง
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ธนาคารออมสิน	 ธนาคารสีม่วงผู้บริโภคจะนึกถึงธนาคาร

ไทยพาณิชย์	ธนาคารสีเหลืองผู้บริโภคก็จะนึกถึง	ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยาออกในทันที	 แต่หากพูดถึงธนาคารสีน�้าเงิน

ผู ้บริโภคอาจจะนึกถึงแตกต่างกัน	 บางคนอาจจะนึกถึง

ธนาคารกรงุเทพ	บางคนอาจจะนึกถงึธนาคารทหารไทย	บาง

คนอาจจะนกึถงึธนาคารยโูอบ	ีนัน่แสดงให้เหน็ว่าธนาคารที่

มีสีโลโก้ที่เหมือนกันไม่สามารถสร้างประสบการณ์การมอง

เห็นให้ผู้บริโภคจดจ�าได้ดีเท่าธนาคารที่มีสีที่เป็นเอกลักษณ์

ของธนาคารเองโดยเฉพาะ

	 การรับรู้ผ่านการมองเห็นไม่ได้หมายถึงเพียงการ

มองเห็นผ่านภาพ	โลโก้หรือสีเท่านั้น	ยังหมายรวมถึงการ

มองเห็นผ่านตัวบุคคลด้วย	 Apple	 เป็นอีกแบรนด์ที่น�า

เรื่องของการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ผ่านการมองเห็นภาพ

ตัวบุคคลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ผ่าน	 Steve	 Job	

ในตอนท่ียังมีชีวิตอยู่ผู ้บริโภคจะจดจ�าภาพชายใส่เสื้อยืด

กางเกงยีนส์มายืนน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของ	Apple	โดย

ไม่มีการแสดงแบรนด์สินค้าของ	Apple	ปรากฏอยู่	 แต่ผู้

บริโภคก็จะจดจ�าตราสินค้าน้ีได้อย่างแม่นย�าเพียงแค่เห็น

ภาพ	 Steve	 Job	 รวมถึงสัญลักษณ์แบรนด์รูปแอปเปิ้ล

ที่ไม่ต้องแสดงแบรนด์	 Apple	 ผู้บริโภคก็สามารถจดจ�า

แบรนด์	Apple	ได้แม่นย�าจนเป็นจุดแข็งของแบรนด์ท่ียัง

ไม่มีแบรนด์โทรศัพท์มือถือแบรนด์ใดล้มได้

	 อีกตัวอย่างที่ใช้เรื่องของการมองเห็นมาสร้าง

ประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี	 คือ	 รูปภาพ

การท�างานของรูในกระบอกปืนเมื่อมีการยิงกระสุนออก

มา	(ภาพ	2)	หากใครเป็นผู้ที่ชอบดูภาพยนตร์เมื่อเห็นรูป

ดังกล่าวจะตอบได้ทันทีว่านี่คือภาพน�าจากภาพยนตร์เรื่อง	

เจมส์บอนด์	 007	 ที่ตลอดระยะเวลา	 50	 กว่าปีที่ผ่านมา	

แต่ละภาคของภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มออกฉายภาพดังกล่าว

แทบจะเป็นสัญลักษณ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อย	

ไม่นับรวมสินค้าที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องน้ีที่สร้าง

ประสบการณ์ในการมองเห็นให้กับผู้บริโภคและสร้างการ

รับรู้และจดจ�าได้	 อาทิ	 เครื่องดื่มมาร์ตินี่	 รถยนต์	 Aston	

Martin

ภำพ 2 ภาพ gun barrel target background with 

blood running down the screen.

Note. From “Gun barrel target background with 

blood running down the screen” by tannujannu, 

2020, retrieved from https://adobe.ly/3judlgP

	 ตัวอย่างสุดท้ายท่ีเป็นการสร้างประสบการณ์ให้

กับผู้บริโภคผ่านการมองเห็นก็	 คือ	 โลโก้ของรถยนต์ยี่ห้อ 

ต่าง	ๆ 	ค่ายรถยนต์หลายค่ายให้ความ	ส�าคญักบัการออกแบบ

โลโก้รถยนต์เป็นอย่างมาก	เพราะโลโก้ของรถยนต์เป็นสิ่ง

แรกท่ีสร้างให้ผู้	บริโภคเกิดการรับรู้ถึงรถยนต์ยี่ห้อนั้นก่อน

การทด	ลองใช้	โลโก้ของรถยนต์หลายยีห้่อมคีวามแขง็แกร่ง

ของแบรนด์มากจนท�าให้ผู้บริโภคมองเห็นสัญลักษณ์หรือ

โลโก้เหล่านีแ้ล้วสามารถรบัรูแ้ละเช่ือมโยงไปถงึแบรนด์ของ

รถยนต์ยี่ห้อนั้นได้ในทันที	อาทิ	รูปสามแฉกท่ีมีวงกลมล้อม

รอบผู้บริโภคจะจดจ�าได้ในทันทีว่านี่	คือ	Mercedes	Benz	

หรอืเมือ่เหน็รปูวงกลมซ้อนทบักนั	4	วงเป็นเส้นตรงจะนกึถงึ	

Audi	หรือเมื่อเห็นเครื่องหมายที่คล้ายเครื่องหมายบวกจะ

นึกถึง	 Chevrolet	 หรือวงกลมท่ีแบ่งเป็นสี่ส่วนและใส่สี

ขาวสลับกับสีน�้าเงินผู้บริโภคจะจดจ�าได้ทันทีว่าคือ	BMW	

หรือเห็นเป็นพยัญชนะเช่นตัว	 H	 ท่ีมีสี่เหลี่ยมล้อมรอบก็

จะนึกถึง	Honda	หรือตัว	T	ท่ีอยู่ในวงรีจะนึกถึง	Toyota	

จากที่กล่าวจะเห็นได้ว่าการที่ผู้บริโภคสามารถจดจ�าโลโก้

หรือสัญลักษณ์เหล่านี้ได้จะช่วยสร้างให้เกิดการรับรู้และ

ความเชื่อมโยงไปยังแบรนด์สินค้าเหล่านี้ได้ดีกว่ารถยนต์

บางแบรนด์ท่ีไม่มีโลโก้หรือสัญลักษณ์แต่ใช้ช่ือแบรนด์ของ

รถยนต์นั้นในการสร้างแบรนด์

	 ยงัมตีวัอย่างแบรนด์สนิค้าอกีหลายแบรนด์ทีส่ร้าง

การรับรู้ผ่านการมองเห็นภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย

ไม่ต้องเห็นแบรนด์ของสินค้า	อาทิสัญลักษณ์	M	โค้ง	ๆ	สี

เหลอืงของ	McDonald’s	กระต่ายสีด�าผกูโบว์ของ	Playboy	

สัญลักษณ์คล้ายเครื่องหมายถูกของ	Nike	ผู้พันแซนเดอร์ส

ของ	KFC	รูปหน้าแมวผูกโบว์สีชมพูของ	Hello	Kitty	และ

อีกมากมาย	ท้ังหมดท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการมองเห็นเป็น

ประสาทสัมผัสที่สามารถสร้างการรับรู้ในแบรนด์ได้อย่างมี



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 43

ประสิทธิภาพมากที่สุด

2.	ประสาทสัมผัสด้านการได้ยิน	(sound	sense)

	 การได้ยินเป็นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสหู	 ซึ่ง

ท�าหน้าที่ส�าคัญ	2	อย่าง	คือ	 (1)	ท�าหน้าที่ในการทรงตัว	

และ	 (2)	ท�าหน้าที่ในการรับเสียงที่เชื่อมโยงไปถึงอารมณ์

ความรู้สึกของผู้บริโภค	การได้ยินถือเป็นประสาทสัมผัสท่ี

กระตุ้นอารมณ์ได้ดีที่สุดในประ	สาทสัมผัสทั้ง	5	ซึ่งตัวอย่าง

ที่เห็นได้ชัดคือเมื่อชมภาพยนตร์	หากเราชมแต่ภาพโดยไม่

เปิดเสียงไปด้วยเราจะรู้สึกสนุกไปกับการชมภาพยนตร์

หรือไม่	 เวลาที่ชมภาพยนตร์สยองขวัญลองถามตัวเองเรา

ดูว่าเรากลัวภาพที่เราเห็นหรือเรากลัวเสียงประกอบที่มา

พร้อมกับภาพดังกล่าว	 หรือเม่ือชมฉากตื่นเต้นต่าง	 ๆ	 ใน

ภาพยนตร์เรารู้สึกตื่นเต้นในฉากนั้นเพราะภาพหรือเพราะ

เสียงที่ประกอบอยู่ในฉากนั้น	 รวมถึงการชมการถ่ายทอด

สดการแข่งขันกีฬาทางโทรทัศน์หากเราปิด	เสียงโทรทัศน์

โดยชมแต่ภาพ	ความรู้สึกสนุกในการชมจะลดลงหรือแทบ

รู้สึกไม่สนุกกับการชมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว	จะเห็นได้ว่า

เสียงสามารถกระตุ้นประสาทสัมผัสด้านอารมณ์ผู้บริโภค

ได้ดีกว่าประสาทสัมผัสอื่น	ๆ	 Jackson	 (2003)	กล่าวว่า	

ตราสินค้าสามารถสื่อสารเสียงออกไปยังผู้บริโภคได้หลาก

หลายช่องทางทั้ง	 โทรทัศน์	 วิทยุ	 อินเทอร์เน็ตและหลาย

รูปแบบ	อาทิ	เสียงพูด	(voice)	เสียงจิงเกิ้ล	(jingle)	เสียง

ประกอบ	(ambient)	หรือเสียงเพลง	(music)

	 ตวัอย่างทีช่ดัเจนในการใช้เสยีงเพ่ือช่วยในการสร้าง

แบรนด์ตั้งแต่อดีตก็	คือ	เสียงสายเรียกเข้าของโทรศัพท์มือ

ถือ	Nokia	ที่สร้างริงโทนสายเรียกเข้าเป็นเอกลักษณ์ของ

แบรนด์	Nokia	ที่ไม่ว่าได้ยินเมื่อใดก็จะรับรู้ได้ทันทีว่านั่น

คือเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์	 Nokia	 ใกล้เข้ามาอีกก็คือ

เสียงจิงเกิ้ลของไอศกรีม	Wall	 ที่ไม่ว่าจะได้ยินจากท่ีใดก็

รับรู้ได้ทันทีว่ารถไอศกรีม	Wall	มาแล้ว	หรือจะเป็นเสียง

จิงเก้ิลของเซเว่นอีเลฟเว่นที่ไม่ว่าจะได้ยินที่ใดก็จะท�าให้

ผู้บริโภคนึกถึงเซเว่นอีเลฟเว่น	 หรือจะเป็นเสียงข้อความ

เข้าของไลน์	(line)	ที่ได้ยินท่ีใดก็จะรับรู้ทันทีว่า	คือ	ไลน	์

(line)	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	Yalch	(1991)	ท่ีพบ

ว่าผู้บริโภคจะสามารถจดจ�าข้อความโฆษณาที่อยู่ในรูปของ

เสียงจิงเก้ิลได้ดีกว่าข้อความโฆษณาที่มีรูปแบบเป็นเสียง

ทั่วไป	 ขณะที่	 Wallace	 (อ้างถึงใน	 Lindstrom,	 2010)	

ได้พบว่า	 เสียงจิงเกิ้ลสามารถช่วยให้ผู้บริโภครื้อฟื้นความ

ทรงจ�าเกี่ยวกับโฆษณาและตราสินค้าได้แม้ว่าจิงเกิ้ลจะจบ

ไปนานแล้ว

	 ตัวอย่างต่าง	 ๆ	 ที่กล่าวมาเป็นเรื่องของการใช้

เสียงจิงเก้ิลในการสร้างการรับรู้ในแบรนด์	แต่การใช้เสียง

ยังมีรูปแบบอื่นๆตามท่ีกล่าวมาข้างต้น	ไม่ว่าจะเป็นการใช้

เสียงพูด	Hulten,	Broweus	&	Dijk	(2009)	ได้กล่าวว่า

เสยีงพดูเป็นอกีวธิหีนึง่ทีส่ร้างเอกลกัษณ์ให้กับแบรนด์สินค้า

และสร้างการจดจ�าให้แก่ผู้บริโภค	ผู้บริโภคหลายคนคงจ�า

เสียงพูดที่เป็นสโลแกนของสินค้าชนิดหนึ่งได้ที่จะมีเสียง

คนพูดว่า	“โรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อรา	น�้ากัดเท้า	ฮ่องกง

ฟุต	คันตามนิ้วมือ	นิ้วเท้า	คันในร่มผ้า	กลากเกลื้อน	เชื้อ

ราบนหนังศีรษะ	โทนาฟ”	เสียงพูดสโลแกนดังกล่าวสร้าง

การจดจ�าให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีจนไม่จ�าเป็นต้องพูด

แบรนด์ของสินค้า	หรือจะเป็น	“หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา”	ของ

เซเว่นอีเลฟเว่นที่กระตุ้นอารมณ์ผู้บริโภคว่าไม่ว่าจะหิวข้าว

เมื่อไหร่ก็สามารถเข้ามาได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่น	นอกจากเสียง

พูดและเสียงจิงเกิ้ล	เสียงประกอบยังสามารถสร้างการรับรู้

และกระตุ้นอารมณ์ของผู้บริโภคได้เช่นกัน	ตัวอย่างท่ีเห็น

ชัดคือโฆษณารถยนต์	Ferrari	ที่เน้นเรื่องของความแรงเรา

จะได้ยินเสียงประกอบเป็นเสียงท่อไอเสียหรือเสียงเหยียบ

คันเร่งท่ีให้ความรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของเครื่องยนต์ที่

ท�าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความแรงของรถ	หรือเสียงท่อไอเสีย

ของรถมอเตอร์ไซด์	Harley	Davidson	ที่ได้ยินที่ใดก็ทราบ

ได้ทันทีว่าเป็นมอเตอร์ไซด์แบรนด์นี้ทั้งยังให้ความรู้สึกถึง

ความฮึกเหิม	 ท้าทาย	 อิสระ	 หรือตัวอย่างโฆษณามันฝรั่ง

ทอดเลย์ทีท่กุโฆษณาทีท่�าออกมาผ่านทางโทรทศัน์	วทิยหุรือ

อินเตอร์เน็ต	สิ่งหนึ่งท่ีผู้บริโภคจะต้องได้ยินเสมอคือเสียง

ความกรอบของมันฝรั่งเมื่อกัดขบเคี้ยว	ที่กระตุ้นอารมณ์ผู้

บริโภคให้รู้สึกได้ถึงความกรอบของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

	 เสยีงเพลงเป็นอกีหนึง่วธิทีีส่ามารถกระตุน้ประสาท

สัมผัสของมนุษย์ได้	 Hulten,	 Broweus	&	Dijk	 (2009)	

กล่าวว่า	 เสียงดนตรี	 เป็นเสียงที่มีผลกระทบต่ออารมณ์

ความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้บริโภค	พลังของเสียงดนตรี

สามารถท�าให้ผูบ้รโิภคนัน้แสดงออกในบางสิง่บางอย่างโดยที่

ผู้บริโภคไม่รู้ตัว	(unconscious	action)	ได้มากกว่าเสียง

ประเภทอืน่ๆ	ตวัอย่างทีเ่หน็ได้ชดัเจนทีส่ดุคอื	เวลาผูบ้ริโภค

ไปรับประทานอาหารตามร้านอาหารต่าง	ๆ 	ทุกร้านจะต้อง

มีการเปิดเพลงเบาๆประกอบเพราะเสียงเพลงช้าๆเบาๆ

สามารถกระตุ้นอารมณ์ผู้บริโภคให้รู ้สึกสบายผ่อนคลาย



44 Vol. 11 No. 2 May-August 2021EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

และมีความสุขกับการรับประทานอาหารซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	Krisha	(2009)	ที่พบว่า	จังหวะของดนตรีมี

ผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้บริโภคโดยที่เพลงที่มีจังหวะ

ช้าจะส่งผลต่อความรู้สึกสบายใจ	 จึงเห็นได้ว่าเมื่อไปทาน

อาหารตามร้านอาหารเรามักจะบริโภคอาหารได้มากกว่า

ปกติ

	 ตัวอย่างของการใช้เสียงเพลงในการสร้างการรับ

รู้และกระตุ้นความรู้สึกได้เป็นอย่างดี	 คือเสียงเพลง	 You	

Will	Never	Walk	Alone	ของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลท่ี

เป็นสโมสรเพียงไม่กี่สโมสรฟุตบอลในโลกนี้ที่มีเพลงประจ�า

สโมสร	ทุกคร้ังที่ได้ยินเสียงเพลงดังกล่าวดังขึ้นผู้บริโภคจะ

รับรู้ได้ทันทีว่าเป็นเพลงประจ�าสโมสรลิเวอร์พูล	 และเมื่อ

เสียงเพลงดังกล่าวถูกน�าไปร้องในสนามฟุตบอลก่อนการ

แข่งขันมันสามารถกระตุ้นอารมณ์ให้กับแฟนฟุตบอลท่ีเข้า

มาชมการแข่งขันในสนามถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสโมสร

แห่งน้ีและยังสามารถส่งอารมณ์ดังกล่าวไปถึงตัวนักกีฬาท่ี

แข่งขันอยู่ในสนามที่จะต้องทุ่มเทและเต็มที่กับการแข่งขัน

เพื่อไม่ให้แฟนฟุตบอลที่เข้ามาชมรู้สึกผิดหวัง	จากท่ีกล่าว

มาท้ังหมดจะเห็นได้ว่าการได้ยินเสียงผ่านประสาทสัมผัส

ทางหูสามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้บริโภคได้ดี

กว่าประสาทสัมผัสอื่น	ๆ

3.	ประสาทสัมผัสด้านกล่ิน	(smell	sense)

	 กล่ิน	 ถือได้ว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ล�้าลึกเป็น

ตัวกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิ	 ภาพและ

มีความแนบเนียนมากที่สุด	 ทันทีที่มนุษย์ได้กลิ่นจะถูกรับ

รู้ผ่านประสาทสัมผัสทางจมูกและจะถูกฝังลึกอยู่ในความ

ทรงจ�าของผู ้บริโภคและมีอิทธิ	 พลต่อการเปลี่ยนแปลง

ความรู้สึกโดยไม่รู้ตัว	(Lindstrom,	2010)	ผู้บริโภคมักจะ

ไม่รู้ตัวว่ากลิ่นมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและพฤติกรรมของตัว

เอง	ดงันัน้แล้วการใช้กลิน่จงึเป็นวธิกีารอนัมปีระสทิธภิาพที่

จะใช้กระตุน้ให้ผู้บรโิภคเกดิพฤตกิรรมการซือ้ตามทีแ่บรนด์

สินค้าต้องการ	Douce	&	Janssens	(2013)	กล่าวว่าการ

ใช้กล่ินเพ่ือการท�าการตลาดจะเป็นประโยชน์ต่อแบรนด์

สินค้าอย่างยิ่งเพราะถือได้ว่าการใช้กลิ่นนั้นเป็นการลงทุน

ที่น้อยแต่กลับมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการซื้อของผู้

บริโภคได้สูง	 และแบรนด์สินค้าสามารถใช้กลิ่นเพ่ือสร้าง

ความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งได้อีกด้วย

	 สินค้าที่น�าเรื่องของประสาทสัมผัสทางกลิ่นมา

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่มาได้เกือบร้อยปีโดยไม่มี

ใครสามารถลอกเลียนแบบได้	คือ	น�้าหอม	Chanel	No	5	

ที่แม้จะผ่านมาเกือบร้อยปีก็ยังไม่มีใครสามารถลอกเลียน

แบบกลิ่นของน�้าหอม	Chanel	No	5	ได้	กลิ่นของน�้าหอม

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	Gabrielle	Chanel	(Coco)	บอกกับ	

Ernest	Beaux	นักปรุงน�้าหอมชาวรัสเซียว่า	“ฉันต้องการ

น�้าหอมของผู้หญิง	ท่ีให้กลิ่นเหมือนผู้หญิง	ท่ีให้ความรู้สึก

สะอาดสดช่ืนเหมือนเพิ่งจะอาบน�้า	 และต้องไม่ใช่กล่ิน

กุหลาบแบบ	Aldehydic	floral”	(Mazzeo,	2010)	จาก

ประโยคนี้จึงท�าให้	Chanel	No.5	เป็นส่วนผสมท่ียากต่อ

การลอกเลียนแบบ	และยิ่งท�าให้เป็นท่ีนิยมไปท่ัวโลกและ

เป็นท่ีจดจ�าของผู้บริโภคมาจนถึงทุกวันนี้	 อีกหนึ่งแบรนด์

ท่ีใช้กล่ินในการช่วยสร้างการรับรู้และจดจ�าแบรนด์ได้ดีคือ	

ขนมปัง	Mr.	Bun	ท่ีหลายคนคงคุ้นเคยกับกลิ่นหอมหวาน

ท่ีโชยมาแต่ไกลเมื่อเดินเข้ามาในบริเวณท่ีร้านตั้งอยู่	 กลิ่น

ดังกล่าวสร้างการจดจ�าและเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์	จน

ท�าผู้บริโภคสามารถจดจ�าได้แม้เพียงได้กลิ่น	โดยไม่จ�าเป็น

ต้องเห็นร้านค้า

	 กลุ่มสินค้าที่น�าเรื่องของประสาทสัมผัสทางกลิ่น

มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกกลุ่มหน่ึงคือสินค้าประเภท

ท�าความสะอาดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น	ผงซักฟอก	สบู่	น�้ายา

เช็ดถูพื้น	 กลุ่มสินค้าข้างต้นโดยคุณลักษณะแล้วต้องเน้น

เรื่องของการท�าความสะอาดเสื้อผ้า	 ร่างกายหรือพื้นผิว	

แต่ถามว่าผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้ากลุ่มนี้จากอะไร	ผู้บริโภค

ส่วนใหญ่จะเลือกซือ้ผลติภณัฑ์กลุม่ดงักล่าวจากกลิน่ทีไ่ด้รบั

รู้ผ่านจมูกกลิ่นใดที่โดนใจผู้บริโภค	ผู้บริโภคก็จะจดจ�าและ

บนัทกึข้อมลูไว้ในสมองโดยลมืคณุสมบตัหิลกัของสนิค้าหรอื

เกิดการรับรู้แทนว่ากลิ่นแบบนี้คือสะอาด	 และจะกลับมา

ซ้ือซ�้าเมื่อต้องซ้ือสินค้ากลุ่มดังกล่าวอีกครั้ง	 หรือสามารถ

จดจ�าแบรนด์นั้นได้จากกลิ่นท่ีผู้บริโภคพึงพอใจ

	 การใช้กลิ่นในการสร้างแบรนด์สินค้านั้นไม่จ�าเป็น

ต้องให้กลิ่นกับแบรนด์สินค้านั้นโดยตรง	 แต่อาจใช้กลิ่น

ในการสร้างบรรยากาศรอบๆตัวสินค้า	Mattila	&	Wirtz	

(2001)	ได้ท�าการศึกษาและพบว่า	กลิ่นบรรยากาศ	หมาย

ถึง	กลิ่นท่ีไม่ได้เกิดจากสินค้า	แต่เกิดจากบรรยากาศท่ีล้อม

รอบสนิค้าซึง่เป็นตวัช่วยในการเพิม่โอกาสในการซือ้แบรนด์

สินค้าและการซ้ือซ�้าได้	ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดคือกลิ่นของรถ

ใหม่	 ในความเป็นจริงกลิ่นรถใหม่นั้นไม่มีอยู่จริง	 แต่เป็น 

กลิ่นของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในรถที่ผู้บริโภคจดจ�าได้	จน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 45

เข้าใจว่าเป็นกลิ่นของรถใหม่	หรือตามร้านค้าต่างๆท่ีจะมี

การใช้กลิ่นหอมบางอย่างใส่ไว้ในร้านค้า	 เพ่ือให้ผู้บริโภค

รู้สึกผ่อนคลายและจดจ�าร้านค้าดังกล่าวได้ผ่านประสาท

สัมผัสทางกลิ่น

	 อีกลักษณะหนึ่งของการใช้กล่ินในการกระตุ ้น 

พฤติกรรมของผู้บริโภคก็คือ	 ร้านขายอาหารตามสั่งส่วน

ใหญ่มักจะน�าพื้นที่ส่วนของการท�า	อาหารมาตั้งอยู่บริเวณ

หน้าร้านทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ	แต่กลิ่นของการท�าอาหาร

ต่างๆหน้าร้านน้ัน	 เป็นสิ่งที่ผู้บริโภครับรู้ได้ก่อนประสาท

สัมผัสอื่นๆและจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและอยาก

เข้ามารับประทานอาหารในร้านดังกล่าวหรือสามารถจดจ�า

แบรนด์ของร้านค้านั้นได้จากกลิ่นที่ผู้บริโภคพึงพอใจ

4.	ประสาทสัมผัสด้านการรับรส	(taste	sense)

	 ลิ้น	เป็นอวัยวะหลักที่ใช้ในการรับรสชาติเป็นการ

ผสมผสานกันของสมองที่จะใช้ข้อมูลจากจากประสาท

สัมผัสต่างๆร่วมกบัประสบการณ์เดมิในการประมวลผลเป็น

รสชาติ	ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความละ	เอียดอ่อนซับซ้อน	ทุกครั้งท่ี

ผู้บริโภคได้รับรสชาติของสิ่งใดแล้วจะเกิดปฏิกิริยาท้ังทาง

ด้านอารมณ์และความพึงพอใจจากการได้รับรสชาติควบคู่

ไปกบัการรบัรูผ่้านประสาทสมัผสัอืน่จนก่อให้เกดิเป็นความ

ทรงจ�าที่เป็นเอกลักษณ์	ประสาทสัมผัสด้านการรับรสชาติ

เป็นปฏิกิริยาตอบกลับโดยได้รับอิทธิพลจากประสาทสัมผัส

ด้านการได้กล่ิน	เมื่อเกิดการรับกลิ่นจะตามมาด้วยการรับ

รสชาติ	หากผู้บริโภคไม่สามารถได้รับกลิ่น	ประสบการณ์

ด้านการรับรสชาติก็จะเสียไป	การผสมผสานของประสาท

สัมผัสทั้งสองสิ่งนี้จะเกิดเป็นสินค้าที่ให้ประสบการณ์ด้าน

รสชาติท่ีดีเยี่ยม	แต่ทั้งนี้ประสาทสัมผัสด้านการรับรสเป็น

ประสาทสัมผัสที่ต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับประสาทสัมผัส

อ่ืน	 ๆ	 และอาจส่งมอบประสบการณ์ได้ไม่ดีที่สุดหากน�า

ประสบการณ์ด้านการรับรสน้ีมาใช้เพียงด้านเดียว	 ธุรกิจ

หรือผลิตภัณฑ์ที่น�าประสาทสัมผัสด้านรสชาติมาใช้มาก

ที่สุด	 คือ	 ธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม	 Hulten,	

Broweus	&	Dijk	(2009)	ได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับประสาท

สัมผัสรับรสต่อการท�าการตลาดค้นพบว่า	ในธุรกิจประเภท

อาหารและเครื่องดื่มนั้น	ผู้บริโภคสามารถรับรู้ภาพลักษณ์

ของแบรนด์สินค้าได้จากรสชาติ	ส่งผลให้ผู้	บริโภคมีความ

เชื่อมั่นในแบรนด์สินค้านั้นว่ามีคุณภาพและน่าเชื่อถือ	 

ก่อให้เกิดความพึงพอใจที่จะกลับมาใช้บริการอีกครั้ง

	 ธุรกิจอาหารท่ีประสบความส�าเร็จเพราะน�าเรื่อง

ประสาทสัมผัสทางการรับรสมาใช้	อาทิ	ทุกครั้งที่ผู้บริโภค

นึกถึงสุก้ียาก้ี	 แบรนด์อันดับหนึ่งของผู ้บริโภคก็จะเป็น	

MK	สุก้ี	ด้วยรสชาติของอาหารอาทิ	เป็ดย่าง	หมี่หยก	ลูก

ช้ินปลาแซลมอน	รวมถึงสูตรเด็ดของน�้าจิ้มท�าให้ผู้บริโภค

จดจ�ารสชาติได้และนึกถึงทุกครั้งเมื่อต้องการทานสุกี้ยากี้	

หรือเมื่อผู ้บริโภคอยากกินอาหารปิ้งย่าง	 แบรนด์แรกที่

เข้ามาในความคดก็คือ	 บาร์บีคิว	 พลาซ่า	 ด้วยคุณภาพ

ของวัตถุดิบรสชาติของอาหารและน�้าจิ้มจึงเป็นแบรนด์ท่ีผู้

บริโภคจดจ�าได้	หรือเม่ือผู้บริโภคอยากรับประทานไก่ย่าง

เกาหลี	ร้านแรกท่ีจะนึกถึงก็คือ	Bonchon	Chicken	และ

ยังมีร้านอาหารอีกหลายประเภทท่ีผู้บริโภคมีความต้องการ

อยากรับประทานอาหารประเภทนั้น	ๆ 	ก็จะนึกถึงร้านเหล่า

นี้	เช่น	ข้าวมันไก่ประตูน�้า	ผัดไทประตูผี	โจ๊กกองปราบ	ไข่

เจียวปูเจ๊ไฝ	ขาหมูตรอกซุง	ฯลฯ

	 ตัวอย่างท่ีชัดเจนอีกตัวอย่างหนึ่ง	คือ	อาหารไทย

ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นอาหารท่ีคนท่ัวโลกรู้จักเป็นอย่างดี	อาหาร

ไทยหลายชนิดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีมาท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยหรือมีโอกาสได้ไปรับประทานอาหารไทยใน

ต่างประเทศสามารถจดจ�าได้ทันทีในการรับประทานครั้ง

แรก	ก็เกิดจากการท�างานของประสาทการรับรสที่ผู้บริโภค

สามารถรบัรูแ้ละจดจ�าได้ถงึความอร่อยและไม่เหมอืนอาหาร

ชาติใด	การท่ีอาหารไทยได้รับการจัดอันดับเป็นล�าดับต้นๆ

ของอาหารโลกนั้น	มาจากความประทับใจในการรับรู้เรื่อง

รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์	 ไม่ว่าจะเป็น	 ต้มย�ากุ้ง	 ผัดไทย	

แกงเขียวหวาน	 แกงแกงมัสมั่นส้มต�า	 ซึ่งท�าให้ผู ้บริโภค

จดจ�าได้ถึงรสชาติว่าเป็นอาหารไทยอันเนื่องมาจากรสชาติ

ท่ีได้สัมผัส

	 นอกจากอาหารท่ีน�าเรื่องของรสชาติมาใช้ในการ

สร้างการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสด้านการรับรสแล้ว	เครื่อง

ดื่มหลายๆชนิดก็สร้างการจดจ�าให้กับผู้บริโภคผ่านความ

แตกต่างในเรื่องของรสชาติ	 อาทิ	 เครื่องดื่มน�้าอัดลม	 ผู้

บริโภคท่ีดื่มน�้าอัดลมเป็นประจ�าจะสามารถแยกความแตก

ต่างระหว่าง	Coke	กับ	Pepsi	ได้	เพราะมีเอกลักษณ์ของ

รสชาตทีิแ่ตกต่างกนัและจะเลอืกบรโิภคเพยีงหนึง่แบรนด์ที่

ผู้บริโภคพึงพอใจ	หรือจะเป็นเครื่องดื่มประเภท	ชา	กาแฟ

ที่มีแบรนด์เกิดขึ้นมากมายแต่ผู้บริโภคจะจดจ�าได้อยูเพียง

ไม่ก่ีแบรนด์	อาทิ	Starbucks	Amazon	Coffee	World	

Mezzo	Inthanin	Chao	Doi	โดยแต่ละแบรนด์จะมีผู้คล่ัง
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ไคล้ในแบรนด์นั้น	 ซึ่งเกิดจากการที่ผู้บริโภคได้ชิมรสชาติ

ของเครื่องด่ืมนั้นแล้วเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดการบริโภค

เครื่องดื่มดังกล่าวของแบรนด์นั้นเป็นประจ�าและจดจ�า

แบรนด์ของร้านดังกล่าวได้

5.	ประสาทสัมผัสด้านการสัมผัส	(touch	sense)

	 การสัมผัส	 หมายถึง	 ความรู้สึกในการแตะต้อง

หรือสัมผัสตัวสินค้า	 การท�าการตลาดผ่านประสาทสัมผัส

ด้านการสัมผัสเป็นการส่งข้อมูลหรือความรู้สึกต่างๆผ่าน

การสัมผัสสินค้าและสิ่งแวดล้อมรอบข้างทั้งทางกายภาพ

และการมองเห็นเพื่อช่วยให้สร้างประสบการณ์ให้กับผู ้

บริโภคสร้างการรับรู้	รวมไปถึงสร้างให้เห็นความแตกต่าง

ในการน�าเสนอเอกลักษณ์ของสินค้าแต่ละแบรนด์ที่มีความ

โดดเด่นกว่าแบรนด์สินค้าอื่น	การสัมผัสสินค้าไม่ได้เป็นแค่

การสร้างความรู้สึกทางกายภาพเท่านัน้	แต่ยงัช่วยให้แบรนด์

สนิค้าเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ในความคดิหรอืจติใจของผูบ้รโิภค

ด้วย	แต่สิ่งส�าคัญส�าหรับสินค้าท่ีจะใช้ประสาทสัมผัสด้าน

การสัมผัสเพื่อสร้างแบรนด์น้ัน	 สินค้าต้องพร้อมที่จะให้ผู้

บริโภคได้สัมผัสจับต้องอย่างเต็มที่	 ทั้งน้ีผลลัพธ์ที่ออกมา

จะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในประสบการณ์ที่

ผู้บริโภคได้รับจากการสัมผัสสินค้านั้น	Hulten,	Broweus	

&	Dijk	 (2009)	 กล่าวว่าการท�าการตลาดโดยใช้เร่ืองของ

การสัมผัสเพื่อสร้างประสบการณ์สามารถแบ่งได้เป็น	 3	

ลักษณะ	คือ	(1)	การสัมผัสพื้นผิวของวัตถุ	(2)	การสัมผัส

น�้าหนักของวัตถุ	และ	(3)	การสัมผัสรูปทรงและความคงทน	

	 ตัวอย่างแบรนด์สินค้าท่ีใช้เรื่องของการสร้าง

ประสบการณ์ผ่านการสัมผัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 คือ	

ร้าน	 iStudio	ของ	Apple	ที่มีการตกแต่งร้านที่สามารถ

สร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคได้ครบทั้ง	3	ลักษณะ	ไม่

ว่าจะเป็นการจัดแสดงสินค้าแต่ละประเภท	ของ	Apple	ให้

ลูกค้าได้สัมผัส	สามารถหยิบจับสินค้าจริงขึ้นมาชม	ทดสอบ

น�้าหนัก	 ทดลองใช้	 และมีพนักงานคอยให้บริการแนะน�า

ข้อมลูของสินค้าและคอยตอบค�าถาม	ซึง่สร้างประสบการณ์

ให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจและพึงพอใจจนเกิดผู้คลั่ง

ไคล้	Apple	เป็นจ�านวนมาก	ทั้งนี้	ร้าน	iStudio	ไม่ได้ใช้

เร่ืองของการสร้างประสบการณ์ผ่านการสัมผัสเพียงอย่าง

เดียว	แต่ยังใช้เรื่องของการมองเห็น	หรือก็คือการจัดร้านที่

ดูสบายตา	โปร่งโล่ง	และดูมีระดับและการได้ยินจากเสียง

เพลงเบา	ๆ 	ที่เปิดภายในร้าน	ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบ

ในการสร้างการจดจ�าแบรนด์	Apple

	 อี กหนึ่ ง ตั ว อย ่ า งที่ ใ ช ้ เ รื่ อ งของการสร ้ า ง

ประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคผ่านการสัมผัสได้อย่างมีประ

สิทธภาพคือ	 รถยนต์	 Mazda	 ซึ่งเป็นรถยนต์ระดับกลาง

อยู่ในกลุ่มเดียวกับ	Toyota	Honda	Nissan	และอีกหลาย

แบรนด์	ในอดีต	Mazda	เป็น	แบรนด์รถยนต์ท่ีมีส่วนแบ่ง

ทางการตลาดไม่สูงนักและผู้บริโภคจะจดจ�าแบรนด์ได้เป็น

ล�าดับรองลงมาจากแบรนด์รถยนต์แบรนด์อื่น	 ๆ	 ดังนั้น	

Mazda	 ต้องการให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงความแตกต่างของ	

Mazda	กับรถในกลุ่มเดียวกันจึงมีการออกแบบรถยนต์ให้

มีความแตกต่างกับแบรนด์อื่นซ่ึงผู้บริโภคจะรับรู้ได้ต่อเมื่อ

มีการมาสัมผัสกับรถยนต์จริง	ทั้งในเรื่องของสีของรถยนต์

ท่ีถึงแม้จะเป็นสีเดียวกับรถยนต์แบรนด์อื่น	 แต่หากได้มา

สัมผัสหรือเห็นจะรับรู้ได้ทันทีว่าสีรถยนต์ของ	Mazda	นั้น

ดูดีและสวยกว่า	หรือเบาะท่ีนั่งของ	Mazda	ก็จะออกแบบ

เบาะที่นั่งให้มีความคล้ายกับเบาะรถแข่งที่สร้างความรู้สึก

กระชับด้านข้างและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ที่นั่ง	ดีไซน์

ต่าง	 ๆ	 ภายในตัวรถและนอกตัวรถ	 วัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง

ภายในท่ีให้ความรู้สึกว่าเป็นมากกว่ารถยนต์ท่ัวไป	 ความ

รู้สึกขณะขับท่ีให้ความรู้สึกเสมือนขับรถแข่งท�าให้ผู้ที่มา

สัมผัสเกิดความประทับใจ	 พึงพอใจจนส่งผลให้ส่วนแบ่ง

ทางการตลาดของรถยนต์	Mazda	ขยับจากล�าดับท้าย	ๆ	

ข้ึนมาอยู่ในล�าดับต้นๆ	 ในปี	 2562	 และเพ่ิมสูงข้ึนอีกใน	

3	ไตรมาสแรกของปี	2563	(www.thaiautonews.net)	

(Wijayasinha,	2020)

	 จากที่กล่าวมาว่าประสาทสัมผัสด้านการสัมผัส

เป็นประสาทสัมผัสท่ีจะต้องใช้ร่วมกับประสาทสัมผัสด้าน

อื่น	ๆ 	แต่ประสาทสัมผัสด้านการสัมผัสยังคงมีความส�าคัญ

ดังจะเห็นได้จากบ่อยครั้งที่ผู ้บริโภคเห็นสินค้าบางอย่าง

จากภาพ	 (การมองเห็น)	 จากเสียง	 (การได้ยิน)	 จากกลิ่น	

หรือจากรสชาติ	 เพียงประสาทใดประสาทหนึ่งแล้วเกิด

ความพึงพอใจ	แต่เมื่อได้สัมผัสสินค้านั้นจริง	ความรู้สึกพึง

พอใจกลับหายไปหมด	 เช่น	 เสื้อผ้าเมื่อได้มองแล้วรู้สึกว่า

สวย	แต่เมื่อได้ลองสวมใส่กลับไม่สบายตัว	ผู้บริโภคก็อาจ

จะไม่พึงพอใจ	 หรือได้ยินเสียงจากการโฆษณาสินค้าชนิด

หนึ่งแล้วเกิดความสนใจ	 แต่เมื่อได้สัมผัสจริงกลับรู้สึกไม่

เป็นดั่งท่ีค�าพูดหรือเสียงท่ีโฆษณา	หรือการได้กลิ่นอาหาร

จานหนึ่งแล้วรู้สึกว่าน่าจะอร่อย	แต่พอได้ลองชิมกลับรู้สึก

ถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพ	ผู้บริโภคก็อาจจะไม่
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พึงพอใจและไม่กลับมาบริโภคอีก

บทสรุป
	 จากที่กล่าวมา	การสร้างแบรนด์ของสินค้าให้เป็น

ที่รับรู้	รู้จัก	เกิดความพึงพอใจ	และท�าให้ผู้บริโภคสามารถ

จดจ�าแบรนด์ของสินค้าได้	 เป็นสิ่งที่ธุรกิจทุกธุรกิจต่างให้

ความสนใจและให้ความส�าคัญ	 เพื่อให้แบรนด์สินค้าของ

ธุรกิจเข้าไปอยู ่ในใจของผู ้บริโภค	 การใช้การตลาดเชิง

ประสบการณ์ผ่านประสาทสมัผสัท้ัง	5	เป็นเครือ่งมอืประเภท

หน่ึงทีห่ลายธุรกจิน�ามาใช้	ถงึแม้ในปัจจุบันจะเป็นยคุชีวติวิถี

ใหม่	(new	normal)	วิถีการบริโภคของผู้บริโภคเปลี่ยนไป	

แต่การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักผ่านประสาทสัมผัสทั้ง	5	ก็

ยังคงมีการน�ามาใช้อยู่อย่างต่อเนื่อง	การท�าการตลาดผ่าน

ประสาทสมัผัสทัง้	5	ผ่านการมองเหน็	การได้ยนิ	การได้กลิน่	

การได้รับรสและการได้สัมผัส	จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่สุด	ขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของสินค้าว่าเหมาะกับ

การใช้ประสาทสัมผัสประเภทใดในการสร้างการรับรู้	การ

รู้จัก	และการจดจ�าได้	สินค้าบางประเภทอาจจะเหมาะกับ

ประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น	สินค้าบางประเภทอาจจะ

เหมาะกับประสาทสัมผัสด้านการได้ยิน	สินค้าบางประเภท

อาจจะเหมาะกับการใช้ประสาทสัมผัสด้านการได้กลิ่น

	 สนิค้าบางประเภทอาจจะเหมาะกับประสาทสัมผัส

ด้านการได้รับรส	 หรือในขณะเดียวกันสินค้าบางประเภท

อาจจะเหมาะกบัการต้องใช้ประสาทสมัผสัด้านการได้สมัผสั

ร่วมกับประสาทสัมผัสด้านอื่น	ๆ 	ทั้งนี้	นักการตลาดจะต้อง

วางแผนการใช้ประสาทสัมผัสในแต่ละด้านให้เหมาะสม	

การใช้ประสาทสัมผัสในการสร้างแบรนด์ให้มีประสิทธิภาพ

จึงควรที่จะสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคโดยการใช้

ประสาทสัมผัสให้มากกว่า	1	ด้านและจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหาก

สามารถใช้ให้ครบท้ัง	5	ด้านเพ่ือสร้างประสบการณ์ให้กับ

ผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมทั้งการมองเห็น	การได้ยิน	การ

ได้กลิ่น	 การได้รสชาติและการได้สัมผัส	 เช่ือได้ว่าแบรนด์

สินค้านั้นจะสามารถเข้าไปอยู่ในจิตใจของผู้บริโภคและ

สามารถจดจ�าได้เป็นแบรนด์ล�าดับแรกอย่างแน่นอน
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Abstract

	 This	 academic	 journal	 aims	 to	 study	 television	 program	 producers’	 management	 

strategies	on	television	program	copyrights	and	dynamics	of	the	Thai	television	industry	arising	from	 

the	 purchase	 of	 copyright	 television	 programs.	 Data	 were	 collected	 via	 studied	 documents	 and	 

literature	 reviews	 related	 to	 copyright	 trading,	 television	 programs;	 and	 in-depth	 interviews	 with	 

information	providers,	executives	and	senior	executives	from	top	management	at	Workpoint	Co.,	Ltd.	

Information	from	foreigners	who	are	the	Thai	copyright	buyers	via	email	were	also	collected	as	data	

to	have	an	in-depth	understanding	towards	commercial	science	in	the	form	of	international	copyright	

trading.	It	is	very	useful	for	Thai	television	industry.	The	results	of	the	study	found	that	the	beneficial	

strategy	for	purchasing	TV	programs	is	creativity,	planning	and	measuring	the	success	of	television	

programs.	 It	 is	also	 important	to	pay	attention	to	the	details	of	the	television	program	that	must	

be	adapted	to	the	culture	and	traditions	of	the	destination	country	 in	which	the	program	will	be	 

published	and	can	be	used	to	generate	income	from	advertising	customer	support	in	the	country	as	

well.	In	terms	of	TV	sales	strategy,	reputation	of	the	producer,	the	list	of	works,	the	awards	received	

and the opinion of the media and consumers is an important factor in the decision to purchase 

television	 rights.	 The	 last	 point	 is	 the	 government’s	 support	 in	 promoting	 the	 producers	 on	 the	 

international	stage	so	that	target	groups	can	see	the	potential	of	Thai	TV	producers.

Keywords: TV	 program	 copyrights,	 purchase	 rights	 copyright	 sales,	 international	 TV	 programs,	 

	 						management,	dynamics

A Copyright Trading Strategic Management for TV Global Program
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บทคัดย่อ

	 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

รายการโทรทัศน์และพลวัตของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยท่ีเกิดจากการซ้ือลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์	 รวบรวมข้อมูลโดย

ศึกษาเอกสารและการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการซื้อขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทัศน์	 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้

ข้อมูลผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงในระดับระดับผู้อ�านวยการ	บริษัท	เวิร์คพอยท์	จ�ากัด	รวมถึงข้อมูลจากชาวต่างชาติ

ท่ีเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์ชาวไทยทางอีเมล	ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพาณิชย์ศาสตร์ของนิเทศศาสตร์ในรูปแบบของการซ้ือ

ขายลิขสิทธ์ิระหว่างประเทศ	นับว่าเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย	ผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการซื้อรายการโทรทัศน์คือความคิดสร้างสรรค์	และการวางแผนและการวัดความส�าเร็จของรายการโทรทัศน์	นอกจาก

นี้ยังต้องให้ความสนในใจเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการโทรทัศน์ที่จะต้องปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมและประเพณีของ

ประเทศปลายทางที่จะน�ารายการน้ันไปเผยแพร่ต่อและสามารถน�าไปสร้างรายได้จากการสนับสนุนจากลูกค้าโฆษณา

ในประเทศอีกด้วย	ในส่วนของกลยุทธ์การขายรายการโทรทัศน์	 ช่ือเสียงของผู้ผลิตรายการ	ผลงาน	รางวัลท่ีได้รับ	และ

กระแสความคิดเห็นต่างๆจากสื่อมวลชนและผู้บริโภคมีส่วนส�าคัญต่อการตัดสินใจในการซ้ือลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์ทั้ง

สิ้น	 และประเด็นสุดท้ายคือการสนับสนุนจากรัฐบาลในการประชาสัมพันธ์ผู้ผลิตในเวทีนานาชาติเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย

ได้เห็นถึงศักยภาพของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ไทย

ค�ำส�ำคัญ: ลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์,	 การซื้อลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์,	 รายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ,	 การจัดการ,	 

	 			ลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์

Introduction
 Television industry Background

	 Television	is	considered	a	media	which	is	

capable	of	entertaining	and	exchange	information	

in which has profound effects on life in almost 

every	 aspect	 of	 human	 society.	 Nevertheless,	

as	 time	 progresses,	 television	 has	 become	 a	 

rapidly	growing	business	industry	after	the	official	 

auction	of	digital	stations,	forcing	each	station	to	

create,	modify	and	find	strategies	for	presenting	

charts.	To	survive	in	business,	every	station	has	to	 

create unique and distinctive content that attracts  

audiences. But the current situation found 

that the content and format of the programs  

broadcast on various television channels are 

repetitive,	 possibly	because	of	 the	 technology	

that	rapidly	evolves	resulting	in	most	audiences	

are	getting	bored.	As	a	result,	producers	have	to	

find	a	solution	to	fix	such	a	problem.	Therefore,	

choosing	a	“copyright”	TV	program	from	abroad	

is an important issue at the moment.

	 Currently,	 Thailand	 has	 changed	 the	 

television	system	from	an	analogue	system	to	a	

digital	 system.	As	a	 result,	we	could	see	more	

digital	 TV	 stations	 and	 there	 is	 also	 the	 conti 

nuous	growth	of	the	television	industry	business.	

Consequently,	the	demand	for	television	content	

is	 increasing	because	the	24-hour	broadcast	of	

content	has	reinforced	every	station’s	desire	to	

add	contents.	Moreover,	with	the	advancement	

of	technology,	especially	social	media	that	has	

been	 developed	 to	 be	 easy	 to	 use	 and	more	

quickly	access,	the	content	and	program	formats	

that are broadcast on various television stations 

are	 allowing	 viewers	 to	 quickly	 access	 infor 

mation	sources.	Asawin	(2008)	publicly	analyzed	

that	“All	things	in	our	society	today	have	moved	
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beyond	the	traditional	“form”	and	“content”	of	

mainstream	television	because	of	the	technology	

driving	force	coupled	with	the	awakening	of	the	

audiences	who	want	to	find	something	new.	This	

can	be	related	to	the	 idea	of	Bill	Gates	 (1996)	

stated	that	content	is	the	king,	or	content	is	the	

key	to	get	people’s	attention,	that’s	what	those	

people will get from the producers. Nalinthip 

(2013)	further	commented	the	attraction	of	digital	 

television stations is content. It is the most  

important	part	of	today’s	television	industry.	As	

a	result,	each	station	has	a	different	demand	for	

creative television content to build a popular 

base and audience following to succeed in the 

business.

	 Some	 producers	 successfully	 selected	

the foreign television programs for screening 

or	 reproduction	 because	 they	 wanted	 to	 find	 

newness	and	created	a	trend.	Chayan	(2013)	stated	

that the reason that the foreign programs are so 

popular	may	 be	 from	 a	 deep	 Thai	 personality	

that	normally	praises	and	adore	foreigners	and	

they	also	believe	in	the	general	trend	that	if	the	

viewers	 like	 it,	 then	that’s	a	good	thing.	When	

bringing famous foreign programs from all over 

the	 world	 and	 slightly	modified	 before	 broad 

casting,	it	will	gain	a	lot	of	popularity	among	Thai	

people.	Therefore,	the	current	television	station	in	 

Thailand,	 almost	 every	 chart	 must	 have	 

copyright	programs	purchased	from	abroad,	which	 

corresponds	 to	 Nopakorn	 (2014)	 said	 Thailand	

is one of the top four countries in terms of  

purchasing	licenses	from	ASEAN	countries	after	

Indonesia,	Vietnam	and	the	Philippines.

	 One	 of 	 the	 success fu l 	 case	 s tu 

dies	 of	 purchasing	 copyright	 from	 abroad	 is	 

Workprint	 Co.,	 Ltd.	 It	 is	 a	 digital	 television	 

station that has set up a management concept  

that created distinctive features such as game 

shows	and	variety	programs	These	can	be	seen	

as	 both	 self-produced	 and	 copyright	 programs	

to	broadcast	on	digital	TV	channels.	Workpoint’s	

program	schedule	will	feature	foreign	copyrights	

programs	 such	 as	 The	Mask	 Singer,	 and	 other	

talent	shows	from	the	Workpoint	channel,	which	

satisfies	the	needs	of	the	viewers;	and	as	a	result,	

drives	the	station	to	try	and	create	new	forms	of	

entertainment programs to reach the audience 

base.	Moveover	when	Workpoint	Co.,	Ltd.	able	

to	create	programs	until	they	become	famous	in	

the	country,	of	course,	that	reputation	results	in	

the	interest	of	the	program	expanding	to	foreign	

countries.	 Consequently,	 it	 would	 be	 sold	 to	

foreign	countries	 through	booths	at	TV	events,	

such	as	Asia	TV	Forum	&	Market	in	Singapore	and	

MIPCOM	in	France	for	the	past	three	years.	It	is	

considered	the	first	company	in	Thailand	that	has	

reached	this	achievement.	According	to	Sittikon	

(2017)	stated	in	the	article	that	foreigners	accept	

Thai	creativity.	Workpoint	Co.,	Ltd.	will	continue	

moving	 to	 the	 international	market,	 creating	 a	

new	income	channel.	So,	the	foreign	TV	stations	

can	buy	Thai	programs	to	broadcast	because	the	

contents	are	matched	to	the	audiences,	especially	

in	neighbouring	countries.	In	the	past	2-3	years,	

Workpoint	 Co.,	 Ltd.	 has	 operated	 in	 overseas	

markets	through	roadshows	in	various	television	

events around the world until being able to sell 

licenses	to	more	than	10	countries	around	the	

world.	As	a	result,	any	occurrence	through	the	

management of digital television channels resulted 

in	 the	purchase	or	 sale	of	 copyright	programs;	

moreover,	the	interesting	point	is	to	find	out	the	

issue in terms of management of the purchase of 

copyright	programs	from	abroad	to	reproduce	in	

the	country.	It	will	make	content	more	interesting	

to be sold or not.

	 However,	 the	 interesting	 thing	 is	 both	
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Thai	and	overseas	TV	producers	have	provided	

the same information about the reasons for 

the purchase of a television program license. 

It should meet the needs of the people who 

support programs in partner countries until 

they	have	been	successful	in	marketing	so,	they	

can	get	ratings	for	the	station.	This	idea	can	be	 

connected	to	the	idea	of	Suparp	(2-17)	president	

of	 the	 Digital	 TV	 Association	 of	 Thailand	 said	

“The	competition	of	digital	TV	stations	will	be	 

challenging	 competition,	 all	 channels	 will	 try	

to do their best to compete for the viewership  

ratings because the total value trend in the  

advertising	market	will	increase	from	the	past	due	

to	the	increase	of	television	stations.”	Also,	when	 

purchasing	TV	rights	between	each	other,	whether	

Thai	buys	 from	foreign	or	 foreigners	buys	 from	

Thai,	there	something	parallel	which	is	planning	

and management.

 

Popular types of TV programs for multi 

national trade

	 Sutthanom	 (2018)	 said	 that	 currently,	

the trade of multinational television programs in 

Thailand	is	a	copyright	trading	program	divided	

into	2	parts

	 1.	 Finished	 Program	 is	 the	 purchase	 of	

copyrights	from	overseas	which	have	been	filmed	

successfully.	Put	the	caption	on	the	picture	or	

Thai	dubbing	and	broadcast	immediately.

	 2.	 Format	 program	 is	 a	 license	 to	 re 

produce.

	 The	 copyright	buyer	must	produce	 the	

program	 under	 the	 rules	 set	 by	 the	 copyright	

owner	and	optimize	the	program	for	broadcasting	

in	each	country.	They	are	often	on	game	shows,	

reality	 shows,	 and	 dramas.	 The	 nature	 of	 the	

multinational	 TV	 trade	 found	 in	 Thailand	 is	 as	

follows.

	 1.	Content	Market:	The	television	market	

began	to	host	fairs	and	in	TV	fairs	internationally,	

allowing trading opportunities and set business 

meeting	 area.	 So	 that	 the	 program	 producers	

can	buy	and	sell	television	programs	across	the	

country.

	 2.	Exchanging	programs	for	broadcasting	

between	TV	stations	in	Thailand	and	international.		

Exchange	TV	program	can	be	made	only	 if	the	

TV	 station	 has	 good	 relationship	 with	 the	 TV	 

station	or	 foreign	program	producer	by	making	

an	agreement	to	exchange	television	programs	

and	ask	for	a	time	to	broadcast.

	 3.	International	Co-Production:	Supporting	

this	multinational	production	joint	venture	may	

generate	additional	income	from	the	re-sale	of	

the content of the show or drama.

	 There	 is	 another	 interesting	 reason	

for	 purchasing	 copyright	 making	 decision	 is	 

creativity,	also	known	as	creative	thinking,	which	is	

in the form of various programs of manufacturers 

in	Thailand.	The	 information	from	an	 interview	

with	Thanasak	(2018)	stated	that	the	main	thing	

that	contributes	to	the	sales	of	a	TV	license	is	the	

creativity	of	the	content,	including	ideas,	stories,	

presentations,	program	formats,	and	production	

that have unique interests and meet their needs.  

Therefore,	 creativity	plays	a	 vital	 role	 in	every	

step of the television production process. It is 

the	key	to	differentiate	and	compelling	content	

in	the	world	content	market.	Also,	creativity	plays	

a	key	role	 in	balancing	marketing	demand	and	

the art of television programming.

 

Management guidelines for TV programs in 

the Thailand 4.0 era

	 In	order	 to	manage	TV	programs,	 there	

must be various dimensions to be able to manage 

TV	programs	in	the	Thailand	4.0	era	effectively.		
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Ongoard	 (2017)	 described	 that	 the	 television	

program	 business	management,	 considered	 to	

be	the	nature	of	business,	entertainment	service,	

and	brought	7P’s	to	be	an	idea	to	comply	with	

the following television program management 

services.

	 1.	Production	of	quality	television	programs	

in	accordance	with	consumer	needs	and	morality	

(Product)

	 2.	Management	to	set	TV	program	prices	

to	break-even	point	(Price)

	 3.	 Channel	management	 for	 presenting	

TV	programs	that	have	a	target	audience.	(Place)

	 4.	Promotion	of	television	programs	both	

traditional	and	modern	channels	(Promotion)

	 5.	 People	 selection	 of	 knowledgeable	

and suitable individuals for television programs 

(People)

	 6.	Creating	the	value	of	television	programs	

through	quality	information	and	actors	(Physical	

Evidence)

	 7.	 Effective	 and	 auditable	 process	 of	

television	programs	(Process)

The dynamics of the Thai television industry 

after the purchase of copyrights between 

television programs

	 After	 interviewing	 with	 TV	 producers	

in	 Thailand	 in	 relations	 to	 buying	 and	 selling	 

copyrights	between	partners	 abroad,	 there	are	

many	 things	 to	 the	dynamics	of	 the	 television	

industry,	which	bring	good	result	in	many	aspects.	

In	terms	of	creating	value	for	the	product	(a	TV	

program)	and	the	perception	of	foreign	partners	

on	the	content	of	television	programs	(Content)	

of	 Thai	 producers	 that	 they	 are	 creative	 and	

reliable	as	world-class	quality.	Hence,	 this	will	

increase	business	extension,	venture	investment	

in	terms	of	trading	and	co-production	investment	

(Co-Production),	so	it	consequently	becomes	the	

international	program	content.	As	a	result,	it	will	

create	a	good	image	for	the	television	industry	

and	entertainment	industry	in	Thailand.

	 This	happening	dynamic	is	creating	value	

for	Thai	creativity.	When	the	copyright	has	been	

successfully	sold	to	partners	in	foreign	countries,	

it	makes	 the	Thai	people’s	creative	awareness	

in	 the	 eyes	 of	 foreigners.	 In	 an	 interview	with	

Thanasak	(2018),	which	discussed	the	increase	in	

requests	of	buying	TV	rights	over	the	past	year,	

those are the purchase of a complete program 

(Finished	Program)	or	 the	purchase	of	 licenses	

for	 the	 program	 (Format	 program).	 Although	

the	“price”	 is	a	factor	 in	making	decisions,	the	 

creativity	of	the	programs	for	sale	is	a	critical	factor	

in	the	success	of	the	sale	of	copyright	programs.	

	 The	second	key	was	 the	co-production	

or joint investment in production as a business 

partner	(Co-Production),	which	invest	together	as	a	

TV	producer	between	Thai	and	foreign	producers.	

It can contribute to the creation of international 

content	as	well	as	generating	income	for	the	Thai	

television	industry.	Nevertheless,	Co-Production	

is	not	just	a	handshake	to	invest	in	the	business,	

but	 it	 is	 also	 an	 opportunity	 for	 Thai	 TV	 pro 

ducers to learn how to produce television  

programs with overseas producers. It is an  

important	knowledge	exchange	that	is	considered	

to	be	learning	about	world	standard	production,	

strategies and techniques for foreign television 

production	that	the	Thai	production	team	are	not	

familiar	with.	This	will	result	in	the	development	

of	working	standards	and	when	it	combines	with	

the	refinement	of	work	typical	of	Thai	people,	

it	will	be	an	opportunity	 for	Thai	TV	programs	

to	 grow	 and	 sell	 internationally.	 The	 Thai	 TV	 

producers	will	not	produce	TV	programs	only	for	

the	domestic	audience,	because	the	copyright	of	
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TV	programs	has	been	sold	globally.	The	status	

of	Thai	television	producer	will	be	raised	to	be	

the	international	level	of	TV	producers.

	 The	 last	 issue	 of	 the	 Thai	 television	 

industry	dynamics	after	the	purchase	and	sale	of	

copyrights	between	the	programs	is	the	image.	

Since	the	production	companies	in	Thailand	have	 

successfully	sold	programs,	 this	will	be	such	a	

good	image	for	the	Thai	television	industry	in	a	

wide	range,	which	means	a	good	image	among	

businessmen	 and	 foreign	 TV	 production	 com 

panies	towards	Thailand.	Leading	to	reputation	and	 

attention	 in	 television	 programs	 produced	 by	

Thai	people.	All	of	them	can	converse	and	nego 

tiate	issue	until	their	process	in	buying	copyright	 

programs and productions are completed. It will 

be	a	cycling	movement	on	Thai	television.	In	the	

future,	 the	 Thai	 television	 production	 industry	

continues to thrive and become a part of the 

country’s	income	and	economy.

 

Recommendations for TV producers in Thailand 

 Based on the issue of management  

strategies arising from the trading of rights between 

each	 other,	 it	 was	 suggested	 that	 in	 terms	 of	 

television	 producers,	 they	 had	 to	 focus	 on	 

creativity,	 so	 that	 producers	 in	 Thailand	 had	

to	accelerate	 the	development	of	creativity	 in	

their	company.	Starting	 from	the	development	

of	personnel	proficiency	 in	 this	area,	and	such	

development must focus on the selection of the 

workforce	by	selecting	people	who	already	had	

experiences	 in	 a	 creative	 field	 to	be	promptly	

in	 the	 further	 task.	 The	 key	 to	 building	 crea 

tivity	 in	 the	 organization	 is	 to	 initiate	 an	 orga 

nizational	culture	that	allows	people	to	express	

their ideas with the courage to develop their 

work	with	 different	 ideas	 and	 unfamiliar	ways.	

They	also	should	never	stop	finding	something	

new	that	might	be	practical	in	TV	production	and	

should	not	be	afraid	of	mistakes	because	it	is	an	 

attempt	to	create	something	new	that	may	be	

able	to	be	adapted	in	the	company’s	television	 

production.	 	Finally,	 they	should	develop	crea 

tivity	from	the	beginning	of	the	productions	to	broa 

dcast	not	only	for	people	within	the	country	but	 

widespread	through	the	national	level.	Lastly,	it	

can	be	exported	to	the	world	market.

Recommendations for the Thai government

	 As	it	has	been	known	from	the	research	

that	the	organizing	of	an	international	exhibition	

booth	to	present	products	as	a	“TV	program”	of	a	

Thai	television	producer	abroad	is	very	important	

because	this	business	of	copyright	trading	plays	

a role in generating income and reputation for 

the	country.	It	is	undeniable	that	the	government	

must	support	this	kind	of	business.	The	researcher,	

therefore;	would	like	to	recommend	guidelines	

as follow:

	 1.	Provide	financial	support

	 The	 Thai	 government	 should	 support	 

airplane	tickets,	accommodations,	registration	fee,	

attendance	fee	and	exhibition	fee	for	going	out	

to	operating	the	exhibition	booth	(TV	programs)	

in	foreign	countries,	where	the	large	and	small	

TV	production	companies	attend.	It	will	represent	

Thailand’s	content	in	the	eyes	of	foreign	countries	

and	lead	to	the	opportunity	to	sell	copyright.

	 2.	Integration	with	all	relevant	sectors.

	 This	integration	refers	to	the	cooperation	

of	government	agencies	in	relevant	units,	namely	

the	Department	of	International	Trade	Promotion,	

the	 Department	 of	 Intellectual	 Property,	 the	

Department	of	Tourism,	the	Ministry	of	Tourism	

and	Sports,	Office	of	the	Permanent	Secretary,	

Ministry	 of	 Culture,	 Confederation	 of	 various	 

associations	 related	 to	 the	 Thai	 television	 
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industry	and	cooperation	from	the	private	sector	

in	the	exhibition	of	products	(TV	program)	at	inter 

national	 level	 to	 take	 place	 in	 Thailand.	 That	

can	also	gain	reputation,	disseminate	creativity	

of	Thai	TV	programs,	encourage	foreign	partners	

and	TV	production	companies	to	join	the	event	

and	negotiate	business	with	producers	in	Thailand.	 

	 3.	Encourage	the	 registration	of	 the	 list	

of	television	producers	in	Thailand

	 This	list	refers	to	the	collection	of	works	

and	 the	 list	 of	 producers	 in	 the	 industry	 or	 

involved in the enterta inment business  

especially	in	the	television	industry.	As	well	as	the	

contact information and evidence of commercial  

registration for partners in the television  

industry	from	abroad	to	use	as	a	reliable	official	 

database	made	by	the	government	and	published	 

in	 English.	 So,	 it	 will	 be	 easy-to-find	 online	 

channels	and	to	be	kept	up	to	date	all	the	time.	

The	 list	 will	 finally	 facilitate	 both	 partners	 to	

contact for discussion in business in the future.

Conclusion
	 There	 are	 various	 forms	 to	 push	 “Thai	 

content”	 to	 stand	 in	 the	 internat ional	 

market.	 It	has	been	the	collaboration	between	

Thai	 and	 foreign	 partners,	 whether	 it	 is	 a	 TV	

station themselves or a program producer for  

exchanging	content.	At	the	same	time,	another	

very	important	form	to	make	“Thai	content”	is	

more	well-known	internationally	is	being	booth	

at	 the	 event	 in	 international	 content	market,	

both at regional and global because it is a  

meeting	between	buyers	and	sellers	of	copyrighted	 

content	 from	 different	 countries.	 Moreover,	 it	

is	an	opportunity	to	show	the	potential	of	their	

own	content	to	make	interest	from	target.	The	

key	 of	 getting	 people	 interested	 in	 contacting	

content	copyright	purchases	do	not	compete	at	

“price”,	but	compete	at	“creativity”	of	content,	in 

cluding	ideas,	stories,	presentations,	forms	and	pro 

duction,	 and	meet	 the	 needs	 of	 that	 country	

market	so	that	it	can	be	applied	to	suit	the	tastes	

of	the	audiences	in	each	country.	This	is	because	

the	copyright	buyer	who	buy	in	a	finished	program	

or	 format	 will	 see	market	 trends	 and	 choose	 

creative	content	to	meet	market	demand	behavior	

or	tastes	of	viewers	in	the	country	not	buying	just	

because of the cheap content but not meet the 

market	demand.
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี	 โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณน�าและตามด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ	 มี

วัตถุประสงค์เพื่อ	(1)	ศึกษาระดับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและระดับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงขององค์กรรัฐวิสาหกิจ	

และ	(2)	ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงขององค์กรรัฐวิสาหกิจ	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ผู้

อ�านวยการ	ผู้บริหารองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจ	3	องค์กร	ได้แก่	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	10	คน	และพนักงานองค์กรรัฐวิสาหกิจที่

ปฏิบัติงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจ	3	องค์กร	จ�านวน	600	คน	ผลการวิจัย	พบว่า	(1)	ระดับคุณลักษณะองค์กรสมรรถนะสูง

โดยภาพรวมขององค์กรรัฐวิสาหกิจ	มีค่าเฉลี่ย	4.16	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง	(2)	ระดับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโดยภาพรวมขององค์กรรัฐวิสาหกิจทั้ง	3	องค์กร	มีค่าเฉลี่ย	4.15	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง	(3)	การเปรียบ

เทียบคุณลักษณะองค์กรสมรรถนะสูงขององค์กรรัฐวิสาหกิจท้ัง	3	องค์กร	พบว่า	มีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	(4)	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงขององค์กรรัฐวิสาหกิจ

อยู่ในระดับต�่า	 เมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	 พบว่า	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะ

สูง	ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	(X
4
)	การสร้างแรงบันดาลใจ	(X

2
)	การกระตุ้นการใช้ปัญญา	(X

3
)	และการมี

อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือภาวะผู้น�าเชิงบารมี	(X
1
)	สามารถร่วมพยากรณ์องค์กรสมรรถนะสูงขององค์กรรัฐวิสาหกิจ	

(Y
1
)	และส่งผลในทางบวก	ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	0.05

ค�ำส�ำคัญ: องค์กรรัฐวิสาหกิจ,	องค์กรสมรรถนะสูง,	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

 

Abstract

	 The	research	determines	to	study	on	(1)	the	high	Performance	state	enterprises	and	change	

in	leadership	level	(2)	factors	contributing	the	state	enterprises	to	have	high	performance	.The	600	

samples	were	selected	from	PTT	PCL,	Thai	Airways	PCL,	and	TOT	PCL.	The	study	utilizes	a	mixed	 

methodology	 (1)	 It	 is	 found	 that	 the	 average	 performance	 level	 of	 the	 organization	 is	 at	 above	
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4.16	points	(2)	the	level	of	transformational	leadership	is	at	4.15	points	(3)	comparison	of	the	high 

-performance	 enterprises	 indicates	 that	 qualities	 of	 these	 enterprises	 are	 comparatively	 and	 

statistically	 different	 at	 0.05	 points	 which	 conform	 to	 the	 hypothesis	 that	 each	 enterprises’	 

performance	 levels	 are	 different	 (4)	 the	 transformational	 leadership	 has	 an	 influence	 on	 high	 

performance	 organizations	 at	 a	 very	 low	 level.	 Therefore;	 it	 enables	 us	 to	 presume	 that	 lea 

dership	in	change	causes	the	organization	to	acquire	its	high	performance.	When	conducting	multiple	 

regression	analysis,	it	is	found	that	the	variables	of	the	leadership	in	change	which	are:	concerns	on	in 

dividuality	(X
4
),	building	 inspiration	(X

2
),	triggering	wisdom	(X

3
),	and	influences	from	management’s	

ideology	and	personal	charisma	(X
1
),	can	significantly	predict	state	enterprises’	performance	(Y

1
)	in	a	

positive	way	at	a	statistical	point	of	0.05.

Keywords: State	Enterprises,	Competency	organization,	transformational	leadership

บทน�ำ
	 สภาพการแข่งขันในตลาดในปัจจุบันมีการแข่งขัน

กันสูงมาก	ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชนและองค์กรของภาค

รัฐต้องมีการปรับปรุงความสามารถและการให้บริการ	เพื่อ

ที่จะรับแรงกดดันไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากภายในองค์กร	

หรือภายนอกองค์กร	รวมถึงแรงกดดันจากภายในประเทศ

และภายนอกประเทศ	เช่น	ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม	โลก

ของการค้าไร้พรมแดน	ในระบบราชการของไทยนัน้ได้มกีาร

พัฒนาเพื่อจะปรับตัวให้เข้ากับการแข่งขันกับสภาพสังคม

ยุคใหม่	 เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการบริการสาธารณะ

ให้กับประชาชน	 ภาครัฐนั้น	 ก็มีการแบ่งหน่วยงานตาม

ประเภทในการจัดบริการสาธารณะ	 ไม่ว่าจะเป็น	 ส่วน

ราชการ	รัฐวิสาหกิจ	องค์กรมหาชนและหน่วยงานของรัฐ

ในรูปแบบใหม่	ก็เพื่อให้มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ	อีกทั้งยังเป็นการ

ปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

	 โดยในปัจจุบนัน้ันภาครัฐต้องการพัฒนาองค์กรให้มี

สมรรถนะสูงและทันสมัย	มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน	

มีการพัฒนาบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ	เพื่อให้เข้ากับ

สภาพตลาดในปัจจบัุน	ดูได้จากแนวความคิดการบรหิารภาค

รัฐแนวใหม่	(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	

:	2556)	ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย	

(พ.ศ.	2556	–	2561)	ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี	2	เรื่อง	การ

พัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย	บุคลากร

มีความเป็นมืออาชีพ	แสดงให้เห็นว่าภาครัฐต้องการพัฒนา

หน่วยงานหรือส่วนราชการให้มีการบริหารงานที่คล่อง

ตัว	 มีการด�าเนินการท่ีดีและให้มีประสิทธิภาพดีข้ึนท่ีต่าง

จากระบบราชการไทยสมัยก่อน	จะเห็นได้จากการพัฒนา

ระบบราชการไทย	 ในเรื่องการจัดตั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจ	

ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนมาเพื่อให้ประชาชนรับ

การบริการสาธารณูปโภค	 สาธารณูปการที่ส�าคัญต่อการ

มีชีวิตและการเป็นอยู่	ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง	ไฟฟ้า	น�้าประปา	

โทรศัพท์	ไปรษณีย์	โทรเลข	รถไฟรถเมล์	ซึ่งหน่วยงานของ

ภาครัฐ	ที่มีบทบาทในการจัดหาและให้บริการพื้นฐานให้แก่

ประชาชน	 จะถือได้ว่า	 รัฐวิสากิจนั้นเป็นเครื่องมือส�าคัญ

ของภาครัฐในการพัฒนาประเทศ	 จากเดิมนั้นภาครัฐมี

การด�าเนินงานเองทั้งหมด	 แต่ในภายหลังนั้นเพื่อให้เกิด

ความคล่องตัวมากข้ึนและมีการด�าเนินงานท่ีมีลักษณะใน

ทางธุรกิจมากข้ึน	 อีกท้ังต้องการแข่งขันกับภาคเอกชนได้

ดีขึ้น	 จึงมีการพัฒนาเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบใหม่ที่เป็น

รัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ในรูปของบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทผสม

	 การจัดตั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ด�าเนินกิจการใน

รูปแบบของบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทผสมนี้	 เป็นองค์กร

รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบบริษัท	 ที่เป็นนิติบุคคล	



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 59

โดยจะมทีนุจดทะเบยีนเป็นของภาครฐัทัง้หมดหรอืเป็นของ

เอกชนส่วนหนึ่งนั้น	 เพ่ือที่มีความคล่องตัวในการบริหาร

มากขึ้น	 และบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 เพื่อให้เข้า

กบัสภาพตลาดและสงัคมในปัจจบุนั	ดงันัน้การจดัตัง้องค์กร

รัฐวิสาหกิจ	จึงเป็นแนวความคิดที่จะพัฒนาระบบราชการ

ไทยให้ดีขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นการบริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น	 เพื่อท่ีจะจัดการบริการสาธารณะเพื่อให้ตอบสนอง

ต่อความต้องการของประชาชนได้มีประสิทธิภาพดีขึ้น	

นอกจากนี้องค์กรรัฐวิสาหกิจนั้นยังมีการพัฒนาองค์กรของ

ตนเองให้มีความคล่องตัว	การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

สูง	 มุ่งสู่ความส�าเร็จ	 เพ่ือเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ

แวดล้อม	สภาพตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงตลอด	เพือ่ให้เกดิความ

พ่ึงพอใจกับประชาชนหรือผู้มารับบริการ	 เพราะถ้าหาก

องค์กรรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นที่ต้องการหรือไม่มีประโยชน์

กับประชาชนหรือผู้ใช้บริการ	 รัฐวิสาหกิจนั้นก็ต้องถูกปิด

หรือถูกยกเลิกไปน่ันเอง	ดังนั้น	 เพื่อเป็นการป้องกัน	มิให้

องค์กรของตนถูกยุบน้ัน	 องค์กรรัฐวิสาหกิจจึงต้องมีการ

ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	 ต้องยกระดับ

ในการด�าเนินงาน	 โดยมุ่งเน้นไปที่ท�าให้องค์กรของตนอยู่

รอด	 และเป็นองค์กรที่ประสบความส�าเร็จ	 ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวความคิดขององค์กรที่มีสมรรถนะสูง	 หรือ	 HPO	

(High	Performance	Organization)	นั่นเอง

	 รัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของหรือมีอ�านาจครอบคลุม

ทรัพยากรจ�านวนมากที่เป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ของ

ประเทศ	ประเทศไทยจะยกระดับการพัฒนาได้หรือไม่	ข้ึน

อยู่กับว่าจะใช้ทรัพยากรที่อยู่ในมือรัฐวิสาหกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเพียงใด	ไม่ว่าจะเป็นคลื่นความถี่โทรคมนาคม	

ระบบการขนส่งทางราง	ท่าเรือ	สนามบิน	สิทธิ์การบิน	ท่ีดิน	

ตลอดไปจนถึงบริการสาธารณะต่างๆ	ที่กระทบโดยตรงต่อ

ต้นทุนการใช้ชีวิตของคนไทย	และต้นทุนการท�าธุรกิจของ

ธุรกิจไทย	ทั้งนี้เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีงบประมาณในแต่ละ

ปีรวมกนัถงึส่ีล้านสีแ่สนล้านบาท	หรอืประมาณสองเท่าของ

งบประมาณของรัฐบาล	ถ้าพิจารณาเฉพาะงบลงทุน	จะพบ

ว่ารัฐวิสาหกิจมีความส�าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ	โครงการลงทุน	

เมกะโปรเจกต์ของทุกรัฐบาลจะต้องท�าผ่านรัฐวิสาหกิจเป็น

ส่วนใหญ่	รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจ

ต่างๆ	 มีผลต่อโครงสร้างการท�าธุรกิจและโครงสร้างการ

แข่งขัน	มีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งเอกชน	ใน

บางธุรกิจรัฐวิสาหกิจเป็นทั้งผู้มีอ�านาจก�ากับดูแลและเป็นผู้

ประกอบการเอง	แม้ว่าปัจจุบันรัฐวิสาหกิจไทยสามารถน�า

ส่งรายได้ให้แก่รฐับาลรวมกนัถงึปีละกว่าแสนล้านบาท	แต่มี

รฐัวสิาหกิจหลายแห่งท่ีประสบกบัปัญหาขาดทุนโดยต่อเนือ่ง

และมแีนวโน้มทีจ่ะขาดทนุเพิม่ขึน้	จากการบรหิารงานท่ีขาด

ประสิทธิภาพ	ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของสภาวะแวดล้อมการท�าธุรกิจ	ส่วนรัฐวิสาหกิจที่มีก�าไร

นัน้	ถ้าเปรยีบเทียบกบัผูป้ระกอบการเอกชนในอตุสาหกรรม

เดียวกันแล้วจะพบว่ามีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานและ

ความสามารถในการท�าก�าไรต�่ากว่ามาก	 ไม่คุ้มค่ากับเงิน

ลงทุนจ�านวนมหาศาลท่ีรัฐได้ใส่เข้าไป	และก�าไรส่วนหนึ่ง

ก็เป็นผลมาจากอ�านาจผูกขาดหรือกึ่งผูกขาด	 นอกจากนี้

รัฐวิสาหกิจยังเป็นช่องทางการท�านโยบายประชานิยมที่

กระบวนการก�ากับดูแลมีช่องโหว่อยู่มากเป็นช่องทางน�า

ไปสู่ปัญหาการเกิดการคอรัปช่ัน

	 องค์กรรัฐวิสาหกิจ	 3	 แห่ง	 ได้แก่	 บริษัท	 ปตท.	

จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และ

บริษัท	 ทีโอที	จ�ากัด(มหาชน)	นับว่ามีบทบาทท่ีส�าคัญต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 ท้ังในด้าน

บทบาทต่อการพัฒนาเมอืง	บทบาทต่อการพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคม	และบทบาทต่อสภาพแวดล้อม	ผู้วิจัยซ่ึงท�างาน

อยู่ในองค์กรรัฐวิสาหกิจ	จึงเห็นปัญหาและสนใจในการท�า

วิจัย	 แนวทางการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง

ขององค์กรรัฐวิสาหกิจ	 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง

และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรรัฐวิสาหกิจสู่

การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	 และยกระดับความสามารถ

ในการพัฒนาและใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและมี

ศักยภาพมากยิ่งข้ึน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาระดับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

และระดบัภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงขององค์กรรฐัวสิาหกจิ

	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์กร

สมรรถนะสูงขององค์กรรัฐวิสาหกิจ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรสมรรถนะสูง 

(High Performance Organization : HPO)

	 องค์กรสมรรถนะสูงหรือ	HPO	นั้น	เป็นแนวความ

คิดทางการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ท่ีมีแนวความ
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คิดที่แตกต่างไปจากเดิม	 โดยพยายามลดความเป็นระบบ

ราชการหรือองค์กรแบบเก่าลง	 ที่มีการสั่งการจากระดับ

บนลงล่าง	 ต้องมีหัวหน้าคอยควบคุมและก�ากับอยู่เสมอ	

ซ่ึงการบริหารจัดการแบบนี้เป็นแนวคิดที่ตรงกันข้ามกับ

องค์กรสมรรถนะสูงอย่างสิ้นเชิง	 เพราะองค์กรสมรรถนะ

สูงน้ันให้ความส�าคัญต่อการเรียนรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ	มี

กระบวนการท�างานที่ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม	สามารถ

แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน	มีการให้รางวัลแก่ผู้ที่สร้าง

องค์ความรู้ใหม่ๆ	ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิดองค์กร

แห่งการเรียนรู้หรือ	LO

	 ท�าการศึกษาวิจัยของ	Carew,	et	al	 ได้ให้เห็น

ความเห็นของคุณลักษณะขององค์กรที่มีสมรรถนะสูง	โดย

ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส�าคัญ	 6	 ประการ	 เรียกว่า	

“SCORES”	รายละเอียดดังนี้

	 1.	 การแบ่งป ันข ้อมูลและเป ิดกว ้างส�าหรับ

การสื่อสาร	 (Shared	 information	 and	 open	 com 

munication	=	S)	องค์กรที่มีสมรรถนะสูงนั้นจะมีการแบ่ง

ปันข้อมูลและเปิดกว้างส�าหรับการสื่อสารที่ดี	 โดยข้อมูล

ข่าวสารที่มีผลต่อการตัดสินใจในการให้บริการนั้น	 จะ

ต้องเปิดกว้างสามารถให้ทุกคนเข้าถึงได้	 โดยการแบ่งปัน

ข้อมูลและการสื่อสารที่เปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่ายจะช่วย

สร้างความไว้วางใจ,	หน้าเช่ือถือ	และผลักดันให้พนักงาน

ปฏิบัติงานเสมือนเป็นบริษัทของตนเอง	ข้อมูลข่าวสารยิ่ง

มีมากเท่าไหร่	ก็จะท�าให้พนักงานก็มีความสามารถในการ

ท�าการตัดสินใจก็ดีขึ้นท�าให้หการด�าเนินงานไปในทางทิศ

เดียวกับเป้าหมายขององค์กรได้ดีข้ึน	รวมถึงการเปิดกว้าง

ในการสือ่สารท�าให้พนักงานทราบถงึขอบเขตของความเสีย่ง	

และคงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นและง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงด้วย

	 2.	 วิสัยทัศน์อันทรงพลัง	 (Compelling	 vision	

=	 C)	 องค์กรที่มีสมรรถนะสูงนั้น	 จะต้องมีวิสัยทัศน์อัน

ทรงพลัง	คือ	จะเป็นส่ิงที่ท�าให้พนักงาน	หรือบุคลากรของ

องค์กรเดนิทางไปทางเดยีวกนั	การทมีวีสิยัทศัน์ทีด่	ีสามารถ

ท�าให้พนักงานเข้าใจประเด็นส�าคัญในการปฎิบัติงานได้ดี

ขึ้น	 ดังนั้นทางพนักงาน	 คือ	 สิ่งที่ท�าให้พนักงานทราบว่า

อะไรคือประเด็นส�าคัญในการปฏิบัติงาน	 เมื่อทุกคนช่วย

กันสนับสนุนวิสัยทัศน์	 เป้าหมายและคุณค่าขององค์กรก็

จะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการขับเคลื่อนไปสู่ผลลัพธ์

ท่ีปรารถนา	วิสัยทัศน์	อันทรงพลังคือสิ่งที่ท�าให้พนักงานมี

พลัง	อยากอุทิศตน	ยินดีเป็นส่วนหนึ่งแลมองเห็นบทบาท

ของตนเองอย่างชัดเจน	วิสัยทัศน์ท�าให้พนักงานทุกคนเดิน

หน้าไปในทิศทางเดียวกัน

	 3.	การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	(Ongoing	Learning	

=	O)	องค์กรท่ีมีสมรรถนะสูงจะเน้นไปท่ีการปรับปรุงความ

สามารถผ่านระบบการเรียนรู้	สร้างทุนทางความรู้และส่ง

ผ่านการเรียนรู้ไปยังทุกส่วนขององค์กรอยู่เสมอ	การเรียน

รู้ขององค์กรแตกต่างจากการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวบุคคล	

แต่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงจะสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งสอง

ประเภท	 เพื่อการก้าวไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมทั้งในแง่ของตัว

บุคคลและการท�างานในองค์กร

	 4. 	 การใส ่ ใจต ่อผู ้ รับบริการอยู ่ เสมอ	 (Re 

lentless	focus	on	customer	results	=	R)	ไม่ว่าจะอยู่

ในอุตสาหกรรมรูปแบบใด	องค์การท่ีมีสมรรถนะสูงจะต้อง

เข้าใจว่าลูกค้าหรือผู้รับบริการคือใคร	 ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการคืออะไร	 โดยสามารถมองหาสิ่งเหล่าน้ีได้จาก

มมุมองของลกูค้า	การใส่ใจกบัผลลพัธ์ตลอดเวลาเป็นวธิกีาร

ท่ีท�าให้องค์การสามารถสร้างผลผลิต	ท่ีเหนือกว่าคู่แข่งได้

	 5.	 การเสริมพลังให้ระบบและโครงสร้าง	 (Ener 

gizing	 systems	 and	 structures	 =	 E)	 องค์การที่มี

สมรรถนะสูงจะจัดวางระบบโครงสร้าง	 กระบวนการและ

การปฏิบัติงานในองค์กรไว้ในทิศทางเดียวกัน	 เพื่อช่วย

สนับสนุนวิสัยทัศน์	กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร	และ

ช่วยท�าให้พนักงานปฏิบัติงานให้ส�าเร็จได้ง่ายข้ึน	สามารถ

รับมือกับปัญหาและตอบสนองต่อโอกาสได้ดียิ่งข้ึน

	 6.	 การแบ่งปันอ�านาจและการมีส่วนร่วมอย่าง

แข็งขัน	(Shared	power	and	high	involvement	=	S)	

องค์การทีม่สีมรรถนะสงูจะมกีารมอบอ�านาจในการตดัสนิใจ

ให้กับส่วนต่างๆ	ขององค์กร	ไม่ใช่เฉพาะพนักงานระดับสูง

เท่านั้น	แต่เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงความมีคุณค่าของตนเอง

และการได้รับความเคารพ	การได้มีส่วนร่วม	เกิดความร่ม

มือกันในการท�างานเป็นทีม	 เพื่อให้องค์กรประสบความ

ส�าเร็จ

	 จากการศกึษาตวัแบบขององค์กรสมรรถนะสงู	และ

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง	 ผู้วิจัยพบว่า	 ตัวแบบ

ของ	Carew,	et	al.	ได้ก�าหนดเป้าหมายท่ีส�าคัญของการ

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงไว้	3	ข้อ	ได้แก่	1)	เป็นทางเลือก

ให้กับลูกค้า	2)	เป็นทางเลือกส�าหรับการสมัครงาน	3)	เป็น

ทางเลือกส�าหรับการลงทุน	 ซ่ึงเป็นเป้าหมายหรือผลลัพธ์

ของการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีความครอบคลุมและให้
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ความส�าคญักบัผู้รับบริการ	พนกังานภายในองค์กร	และผูท้ีม่ี

ส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร		ผู้วิจัยจึงน�าแนวคิดของ	Carew,	

et	al.	มาเป็นกรอบในการศึกษาเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของ

องค์กรที่มีสมรรถนะสูง	 เพื่อท�าการศึกษาระดับความเป็น

องค์กรสมรรถนะสูงและเปรียบเทียบเป้าหมายหรือผลลัพธ์

ขององค์กรสมรรถนะสงูขององค์กรรฐัวสิาหกจิทัง้	3	องค์กร	

ได้แก่	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	 (มหาชน)	บริษัท	การบินไทย	

จ�ากัด	 (มหาชน)และบริษัท	 ทีโอที	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และ

สามารถสรุปตัวบ่งช้ีเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของการเป็น

องค์กรสมรรถนะสูง

 ทฤษฎีภำวะผู้น�ำ

 แนวคิดและทฤษฎีภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง

	 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 ผู ้วิจัย

เลือกใช้องค์ประกอบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ	Bass	

and	 Avolio	 ที่ประกอบด้วย	 4	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 1)	

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	 2)	 การสร้างแรงบันดาล

ใจ	 3)	 การกระตุ้นการใช้ปัญญา	 และ	 4)	 การค�านึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล	เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการ

เปล่ียนแปลงที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของ

องค์กรรัฐวิสาหกิจทั้งสามแห่ง	ได้แก่	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	

(มหาชน)	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด(มหาชน)	และบริษัท	ที

โอที	จ�ากัด	(มหาชน)	เนื่องจากภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	

เป็นกระบวนการที่ผู ้บริหารมีความพยายามในการท่ีจะ

พยายามเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองค์กร	 ให้ไปสู่ระดับที่

สูงข้ึน	 มีประสิทธิภาพและศักยภาพมากข้ึนตามวิสัยทัศน์

ที่ตั้งไว้	ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการเป็นองค์กรสมรรถนะ

สูงที่ต้องการให้ลักษณะขององค์กรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

มีประสิทธิภาพในการท�างานสูง	 สามารถปรับตัวได้ดีใน

สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 ทุกคนมีส่วนร่วมในการ

ที่จะน�าองค์กรของตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้	 นั่นหมาย

ถึงการที่องค์กรจะเกิดการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบ

หรือแนวทางในการด�าเนินงานขององค์กรให้เป็นองค์กร

สมรรถนะสูงเพ่ือให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการท�างาน	

สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู ้รับบริการได้

ตามแนวทางการด�าเนินงานขององค์การมหาชน	 ท่ีจัดตั้ง

ข้ึนเพื่อด�าเนินการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน

แล้วนั้น	องค์กรต้องอาศัยความสามารถของผู้น�าท่ีจะชักจูง

หรือจูงใจให้พนักงานภายในองค์กรมีความคิดท่ีอยากจะ

เปลี่ยนแปลงองค์กร	 สามารถช้ีหรือท�าให้พนักงานเห็น

ว่าการพัฒนาองค์กรนั้นสามารถท�าให้การด�าเนินงานของ

องค์กรไปสู่เป้าหมายหรือความส�าเร็จขององค์กรได้ง่าย

ข้ึน	และมีประสิทธิภาพ	มีสมรรถนะในการท�างานสูงตาม

แนวทางการด�าเนินงานขององค์กรสมรรถนะสูง

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล
		1.	หน่วยงาน

		2.	เพศ

		3.	อายุ

		4.	ระดับการศึกษาสูงสุด

		5.	ต�าแหน่งงาน

		6.	ระยะเวลาในการท�างานภายในองค์กรรัฐวิสาหกิจ

ภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง

แบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994)
		1.	ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์

		2.	ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ

		3.	ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา

		4.	ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	

คุณลักษณะขององค์กรสมรรถนะสูง

Carew, et al. (2006)

		1.	การแบ่งปันข้อมูลและเปิดกว้างส�าหรับการสื่อสาร

		2.	วิสัยทัศน์อันทรงพลัง

		3.	การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

		4.	มุ่งเน้นต่อผู้รับบริการ

		5.	ระบบและโครงสร้างที่มีพลัง

		6.	การแบ่งปันอ�านาจและการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐำนกำรวิจัย
	 1.	องค์กรรฐัวิสาหกจิแต่ละแห่งมคีวามเป็นองค์กร

สมรรถนะสูงแตกต่างกัน

	 2.	 ปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

รัฐวิสาหกิจ	มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	ด้าน

คุณลักษณะขององค์กรสมรรถนะสูง

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบ	 Mixed	 Metho 

dology	โดยใช้การวจิยัเชิงปรมิาณน�าและตามด้วยการวจิยั

เชงิคณุภาพ	การวิจยัเชงิปรมิาณ	(Quantitative	Research)	

ท�าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	(Questionnaires)	

เป็นเครื่องมือในการวิจัย	และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบ

สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 1.	การวิจยัเชงิปรมิาณ	(Quantitative	Research)

	 การประมวลผลข้อมูล	 ผู ้วิจัยน�าแบบสอบถาม

ท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

แล้วท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์	โดยใช้

โปรแกรมประมวลผลส�าเร็จรูปส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล	โดยใช้โปรแกรมในการตรวจสอบ

ความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามพร้อมกับ

บันทึกข้อมูลที่เป็นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูล	และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ตามล�าดับ	 และหลังจากน้ันตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูลและประมวลผลข้อมูลตามจุดมุ่งหมาย

ของการวิจัย

	 2.	การวิจัยเชิงคุณภาพ

	 1.	น�าข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปและการบันทึก

ภาคสนามมาอ่านหลายๆ	 คร้ัง	 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน

ภาพรวมของข้อมูลท่ีได้	และพิจารณาประเด็นที่ส�าคัญ

	 2.	น�าข้อมูลกลับมาอ่านอีกครั้งโดยละเอียด	และ

ตีความพร้อมท�าการดึงข้อความหรือประโยคที่ส�าคัญที่

เก่ียวข้องกับ	 คุณลักษณะขององค์กรสมรรถนะสูง	 และ

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงขององค์กรรัฐวิสาหกิจ

	 3.	น�าข้อความหรือประโยคที่มีความหมายเหมือน

กนัหรือใกล้เคยีงกันมาไว้กลุม่เดียวกนัโดยมรีหสัข้อมลูก�ากบั

ทุกข้อความหรือทุกประโยค	แล้วจึงต้ังชื่อค�าส�าคัญ	ซ่ึงจะ

จัดเป็นท้ังกลุ่มใหญ่	 (themes)	และกลุ่มย่อยที่อยู่ภายใต้

ความหมายของกลุ่มใหญ่	(sub-theme)

	 4.	ใช้การเขียนบรรยายสิ่งท่ีค้นพบอย่างละเอียด

และชัดเจน	โดยจะไม่มกีารน�าทฤษฎไีปควบคมุปรากฏการณ์

ที่เกิดขึ้น	พร้อมทั้งยกตัวอย่างค�าพูดประกอบค�าหลักส�าคัญ

ท่ีได้	เพื่อแสดงความชัดเจนของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน

	 5.	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	ท่ีได้จากการ

สัมภาษณ์เจาะลึก	 เป็นขั้นตอนที่ผู ้วิจัยได้กระท�าตลอด

กระบวนการวจิยั	ตัง้แต่ก่อนออกภาคสนาม	การเกบ็รวบรวม

ข้อมูล	และการวิเคราะห์ข้อมูล	ซ่ึงในการวิเคราะห์ข้อมูลได้

ยึดหลักการวิจัยตามแนวคิดของ	Delamont	(1992)	และ

นิศา	ชูโต	(2548)	ดังนี้

	 	 5.1	การลดทอนข้อมลู	ผูว้จัิยได้เรยีบเรียง

ข้อมูล	ท่ีได้จากบทสรุปจากการสัมภาษณ์เจาะลึกของผู้ให้

ค�าสัมภาษณ์ท้ัง	10	คน	โดยลดทอนข้อมูลให้เหลือเฉพาะ

ประเด็นข้อค�าถามส�าคัญ

	 	 5.2	 การจัดระเบียบข้อมูล	 ผู้วิจัยได้น�า

ข้อมูลจากการลดทอนข้อมูลมาจัดให้เป็นหมวดหมู่	 โดย

จ�าแนกตามกรณีศึกษา

	 	 5.3	การหาข้อสรุปและตีความ	ผู้วิจัยได้

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยวิธีสามเส้า	ด้วยการ

พิจารณาความสอดคล้อง	และความแตกต่างกันของข้อมูล

ท่ีได้จากการจัดระเบียบข้อมูล	จัดท�าข้อสรุป	และตีความใน

รูปแบบของการพรรณนาความตามกรอบแนวคิดการวิจัย

ท่ีก�าหนดไว้

	 	 5.4	การสรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	ผู้

วิจัยจะหาความหมายของข้อมูลท่ีได้รับจากการศึกษา	และ

เก็บรวบรวมข้อมูล	แล้วน�ามาสร้างระบบความคิด	จากนั้น

จึงท�าการอภิปรายผล

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 ผู้อ�านวย

การ	ผู้บริหารและพนักงานองค์กรรัฐวิสาหกิจท่ีปฏิบัติงาน

ในบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	(องค์กรรัฐวิสาหกิจ)	บริษัท	

การบินไทย	จ�ากัดมหาชน	(องค์กรรัฐวิสาหกิจ)	และบริษัท	

TOT	จ�ากัด	(มหาชน)	(องค์กรรัฐวิสาหกิจ)

	 1.	การวิจัยเชิงปริมาณ

	 			การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการก�าหนดกลุ่ม

ตวัอย่างโดยใช้ตารางส�าเรจ็รปูของเครจซ่ีมอร์แกน	(Krejcie	

and	Morgan	:	1970)	ท่ีระดับความเช่ือมั่น	95%	ก�าหนด



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 63

ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ	 5%	 จาก ตารางส�าเร็จรูปของเครจซ่ีมอร์แกน

ตำรำง 1

แสดงจ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

หน่วยงำน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มตัวอย่ำงที่เก็บ

จริง

บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)		(องค์กรรัฐวิสาหกิจ 4,227 351 200

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัดมหาชน	(องค์กรรัฐวิสาหกิจ) 22,370 377 200

บริษัท	TOT	จ�ากัด	(มหาชน)	(องค์กรรัฐวิสาหกิจ) 16,500 375 200

รวม 43,097 1,103 600

	 2.	การวิจัยเชิงคุณภาพ

	 การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ	 ผู ้วิจัยท�าการคัด

เลือกการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้บริหารระดับสูงในองค์กร

รัฐวิสาหกิจ	3	แห่ง	โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	ได้แก่

	 			1.	ผู้อ�านวยการ	และผู้บริหารระดับสูงท่ีปฏิบัติ

งานในบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	(องค์กรรัฐวิสาหกิจ)	

จ�านวน	4	คน

	 		2.	ผู้อ�านวยการ	และผู้บริหารระดับสูงท่ีปฏิบัติ

งานในบริษทั	การบนิไทย	จ�ากดัมหาชน	(องค์กรรฐัวสิาหกจิ)	

จ�านวน	3	คน

	 		3.	ผู้อ�านวยการ	และผู้บริหารระดับสูงท่ีปฏิบัติ

งานในบริษัท	TOT	จ�ากัด	 (มหาชน)	 (องค์กรรัฐวิสาหกิจ)	

จ�านวน	3	คน

	 รวมจ�านวนบุคคลที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย

เชิงคุณภาพ	จ�านวน	10	คน

กำรสุ่มตัวอย่ำง ในกำรวิจัยแบ่งเป็น

	 1.	 การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ	 ใช้วิธี

การสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็น	 ด้วยวิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบง่าย	(Simple	Random	Sampling)	จนได้

ครบตามจ�านวนที่ต้องการ	600	คน

	 2.	 การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ใช้วิธี

การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย

พิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง	ลักษณะของกลุ่ม

ที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ได้จ�านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง	จ�านวน	10	คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบ	 Mixed	 Metho 

dology	โดยใช้การวจิยัเชิงปรมิาณน�าและตามด้วยการวจิยั

เชงิคณุภาพ	การวจิยัเชงิปรมิาณ	(Quantitative	Research)	

ท�าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	(Questionnaires)	

เป็นเครื่องมือในการวิจัย	และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบ

สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

	 1.	แบบสอบถาม

	 ตอนท่ี	1	แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปเรือ่งของปัจจยั

ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 ตอนท่ี	2	แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของ

องค์กรสมรรถนะสูงขององค์กรรัฐวิสาหกิจ	3	องค์การ	ตาม

แนวคิดองค์กรสมรรถนะสูงของ	Carew,	et	al.	ประกอบ

ด้วย	6	คุณลักษณะ	ได้แก่	1)	การแบ่งปันข้อมูลและเปิด

กว้างส�าหรับการสื่อสาร	2)	วิสัยทัศน์อันทรงพลัง	3)	การ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 4)	 มุ่งเน้นต่อผู้รับบริการ	 5)	

ระบบและโครงสร้างที่มีพลัง	 และ6)	 การแบ่งปันอ�านาจ

และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน	 โดยมีจ�านวนข้อค�าถาม	

30	ข้อ	ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน	(Likert	

Scale)	 โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้	5	ระดับ	

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

	 ระดับคะแนน	5	 เห็นด้วยมากท่ีสุด

	 ระดับคะแนน	4	 เห็นด้วยมาก

	 ระดับคะแนน	3	 เห็นด้วยปานกลาง

	 ระดับคะแนน	2	 เห็นด้วยน้อย

	 ระดับคะแนน	1	 เห็นด้วยน้อยท่ีสุด



64 Vol. 11 No. 2 May-August 2021EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

	 จากเกณฑ์การวัดระดับความคิดเห็น	 ผู้วิจัยแบ่ง

ช่วงแต่ละระดับความคิดเห็นโดยใช้อันตรภาคชั้น	 (Class	

Interval)	เพ่ือให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน	

โดยมีวิธีการค�านวณ	ดังนี้

คะแนนพิสัย	=	คะแนนสูงสุด	–	คะแนนต�่าสุด

	 	 								จ�านวนชั้น

	 					=	5	–	1

	 	 5

	 					=	0.80

ค่าเฉล่ีย	4.21	–	5.00	 หมายถึง	เห็นด้วยมากท่ีสุด

ค่าเฉล่ีย	3.41	–	4.20	 หมายถึง	เห็นด้วยมาก

ค่าเฉล่ีย	2.61	–	3.40	 หมายถึง	เห็นด้วยปานกลาง

ค่าเฉล่ีย	1.81	–	2.60	 หมายถึง	เห็นด้วยน้อย

ค่าเฉล่ีย	1.00	–	1.80	 หมายถึง	เห็นด้วยน้อยท่ีสุด

	 ตอนที่	 3	 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลง	ตามแนวคิดของ	Bass	and	Avolio	ประกอบ

ด้วย	4	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ	์

2)	ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	3)	ด้านการกระตุ้นการใช้

ปัญญา	 และ4)	 ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	

โดยมีจ�านวนข้อค�าถาม	22	ข้อ	ลักษณะแบบสอบถามเป็น

แบบมาตราส่วน	(Likert	Scale)	โดยให้ผูต้อบแบบสอบถาม

เลือกตอบได้	5	ระดับ	โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

	 ระดับคะแนน	5	 เห็นด้วยมากที่สุด

	 ระดับคะแนน	4	 เห็นด้วยมาก

	 ระดับคะแนน	3	 เห็นด้วยปานกลาง

	 ระดับคะแนน	2	 เห็นด้วยน้อย

	 ระดับคะแนน	1	 เห็นด้วยน้อยที่สุด

	 จากเกณฑ์การวัดระดับความคิดเห็น	 ผู้วิจัยแบ่ง

ช่วงแต่ละระดับความคิดเห็นโดยใช้		อันตรภาคชั้น	(Class	

Interval)	เพ่ือให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน	

โดยมีวิธีการค�านวณ	ดังนี้

คะแนนพิสัย	=	คะแนนสูงสุด	–	คะแนนต�่าสุด

	 	 								จ�านวนชั้น

	 					=	5	–	1

	 	 5

	 					=	0.80

คะแนนเฉล่ีย	 	 ความหมาย

4.21	–	5.00	 	 ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของ

ผู้บริหารอยู่ในระดับสูงที่สุด

3.41	–	4.20	 	 ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของ

ผู้บริหารอยู่ในระดับสูง

2.61	–	3.40	 	 ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของ

ผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง

1.81	–	2.60	 	 ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของ

ผู้บริหารอยู่ในระดับน้อย

1.00	–	1.80	 	 ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของ

ผู้บริหารอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด

	 2.	แบบสัมภาษณ์

	 การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การเก็บข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (in-depth	 interview)	 เป็นวิธี

ในการเก็บข้อมูล	 เนื่องจากเป็นวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับการ

ศึกษาเพื่อท�าความเข้าใจในความคิดและพฤติกรรมของผู้

ให้ข้อมูล	 ผู้วิจัยสามารถค้นหาและรวบรวมความรู้เชิงลึก

ตามประเด็นที่ต้องการศึกษาได้อย่างลึกซึ้ง	 การวิจัยเชิง

คุณภาพมีเป้าหมายเพื่อท�าความเข้าใจจากมุมมองของผู้

ให้สัมภาษณ์	 เปิดโอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถแสดง

ความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลอย่างเต็มท่ี	 ซึ่งเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งต่อการท�าความเข้าใจทัศนคติของผู้ให้สัมภาษณ์

เกี่ยวกับประเด็นท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษา	 (สุชาติ	 ประสิทธิ์

รัฐสินธุ์	และกรรณิการ์	สุขเกษม,	2547,	67)

 กำรทดสอบควำมเชื่อมั่น (Reliability)

	 ก่อนด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยได้น�า

แบบสอบถามไปทดลองใช้กบัองค์กรรฐัวสิาหกิจทีม่ลีกัษณะ

และจ�านวนบุคลากรใกล้เคยีงกับท้ังสามหน่วยงานท่ีมีจ�านวน

บุคลากร	ไม่มากนักและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี	้

จ�านวน	30	คน	แล้วน�าแบบสอบถามท่ีเป็นค�าถามแสดงความ

คิดเห็นมาตรวจวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น	(Reliability)	

โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา	(Coefficient	Alpha)	ของ

คอนบราค	(Cronbach)	โดยถ้าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	≥	

0.7	จึงจะสามารถน�ามาใช้ในการวิจัย	ซ่ึงจากการทดสอบ

หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	พบว่าได้ระดับความ

เช่ือม่ัน	Alpha	=	.964

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	การวิจยัเชงิปรมิาณ	(Quantitative	Research)	

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลเป็นล�าดับข้ันตอนดังนี้

	 1.	ผูว้จิยัขอหนงัสอือนญุาตจากคณบดคีณะรฐัประ
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ศาสตร	มหาลัยชินวัตร	ถึงประธานผู้บริหารและกรรมการ

ผู ้จัดการใหญ่	 บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (องค์กร

รัฐวิสาหกิจ)	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 การบินไทย	

จ�ากัดมหาชน	(องค์กรรัฐวิสาหกิจ)	และกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่	บริษัท	TOT	จ�ากัด	(มหาชน)	(องค์กรรัฐวิสาหกิจ)

	 2.	 ผู ้วิจัยส่งหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลไปยัง

กรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

(องค์กรรัฐวิสาหกิจ)	 บริษัท	 การบินไทย	 จ�ากัดมหาชน	

(องค์กรรัฐวิสาหกิจ)	 และ	 บริษัท	 TOT	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

(องค์กรรัฐวิสาหกิจ)	 เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูล	 พร้อมท้ัง

โครงร่างและตัวอย่างแบบสอบถาม	จ�านวน	1	ชุด	ส�าหรับ

ทั้ง	3	องค์กร	ผู้วิจัยส่งโครงร่างและตัวอย่างแบบสอบถาม

ผ่านคณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในครั้งนี้

เพื่อขออนุมัติเก็บข้อมูล

	 3.	ผู้วิจัยท�าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี

การแจกแบบสอบถาม	และน�าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจ

สอบหาความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล	 และ

น�าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ทางสถิติ	

อภิปราย	และสรุปผล

	 2.	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 ผู้วิจัยได้แบ่งการเข้าถึง

ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลเป็น	 2	 ส่วน	 คือ	 การเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร	(review	data)	และการเก็บ

รวบรวมข้อมูลภาคสนาม	(field	data)

	 1.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร	 (review	

data)

	 	 1.1	ข้อมูลทุติยภูมิ	(secondary	data)	

ศึกษาจากต�ารา	เอกสาร	บทความ	ทฤษฎีหลักการและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง	เพ่ือก�าหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้าง

เครื่องมือวิจัย	ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 	 1.2	 ข้อมูลปฐมภูมิ	 (primary	 data)	

ศึกษาวิธีการสร้างค�าถามในการสัมภาษณ์จากเอกสารงาน

วิจัย	เพื่อก�าหนดขอบเขตและเนื้อหา	จะได้มีความชัดเจน

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.	การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	(field	data)

	 	 2.1	 ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (in-depth	 interview)	 เพื่อ

เปิดเผยส่ิงจูงใจ	ความเชื่อ	ทัศนคติของผู้ตอบ	โดยเตรียม

ค�าถามกึ่งโครงสร้าง	 ลักษณะการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น

ทางการ	 โดยการก�าหนดค�าถามออกเป็นประเด็นให้

ครอบคลุมและสอดคล้องกับเรื่องท่ีท�าวิจัย	 ก่อนเริ่มการ

ท�าการสัมภาษณ์	 ผู้วิจัยได้แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการ

สัมภาษณ์โดยขออนุญาตในการจดบันทึกและบันทึกเสียง	

ระหว่างการสัมภาษณ์	 ผู้วิจัยได้มีปฏิสัมพันธ์แบบต่อหน้า

กับผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยน	 แสดงความคิด

เห็นอย่างอิสระ	และมีการทดสอบค�าถามและค�าตอบเพ่ือ

เป็นแนวทางในการถามค�าถามต่อไป	โดยจะใช้เวลาในการ

สัมภาษณ์ประมาณ	60-90	นาที	ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความร่วม

มือของผู้ให้สัมภาษณ์	 การสัมภาษณ์แต่ละรายจะท�าการ

สัมภาษณ์จนกว่าจะไม่พบข้อสงสัยหรือไม่มีข้อมูลใหม่เกิด

ขึ้น

	 2.2	ในขณะสมัภาษณ์ผูว้จิยัจะใช้การจดบนัทกึสรปุ

สั้นๆ	เฉพาะประเด็นท่ีส�าคัญ	และเมื่อจบการสัมภาษณ์	จะ

ท�าการบนัทกึข้อมลูอืน่ๆ	ทนัท	ีเช่น	ลกัษณะท่าทาง	ลักษณะ

น�้าเสียง	ตามความเป็นจริงโดยไม่มีการตีความ	นอกจากนี้

ยังได้บันทึกเก่ียวกับความคิด	ความรู้สึก	หรือปัญหาที่เกิด

ข้ึนกับผู้วิจัยขณะท่ีรวบรวมข้อมูล	ซ่ึงการเขียนบันทึกสรุป

สัน้ๆ	ดงักล่าวมปีระโยชน์ส�าหรบัผูว้จิยัในการมองเหน็ความ

เช่ือมโยงระหว่างกลุ่มหัวข้อสรุป	(องอาจ	นัยพัฒน์,	2548:	

232;	อรุณี	อ่อนสวัสดิ์,	2551,	282)

	 2.3	ข้อมูลจะถูกน�ามาท�าการบันทึกและถอดเทป

รายวัน	เพื่อท�าการตรวจสอบข้อมูลท่ีไม่ชัดเจนหรือไม่ครบ

ถ้วน	 เพื่อน�าไปศึกษาเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป	

และข้อมูลที่ได้มาผู้วิจัยจะน�ามาถอดเทปค�าต่อค�า	ประโยค

ต่อประโยค	แล้วตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง

ด้วยการฟังเทปบันทึกเสียงซ�้า

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 1.	ค่าร้อยละ	(Percentage)	เพื่อใช้ในการอธิบาย

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง

	 2.	ค่าเฉล่ีย	(Mean)	เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และ

อธิบายถึงระดับ	ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงขององค์กร

รฐัวสิาหกจิทัง้	3	องค์กร	ได้แก่	บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัดมหาชน		และบริษัท	TOT	จ�ากัด	

(มหาชน)

	 3.	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 De 

viation)	 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และอธิบายการกระจาย

ของข้อมูล

	 4.	 ค่าสถิติ	 F-Test	 เพื่อเปรียบเทียบความเป็น
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องค์กรสมรรถนะสูงขององค์การมหาชนทั้ง	3	องค์กร

	 5.	ค่าสถิติ	Multiple	Regression	เพื่อใช้ในการ

วิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

รัฐวิสาหกิจ	มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	ด้าน

คุณลักษณะขององค์กรสมรรถนะสูง

ผลกำรวิจัย
 ผลกำรวิจัยเชิงปริมำณ

	 1.	ปัจจัยส่วนบุคคล

	 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานใน

บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน),	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	

(มหาชน)	และบริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	ส่วนใหญ่เป็น

เป็นเพศชาย	มีอายุระหว่าง	 31-40	ปี	 มีการศึกษาระดับ

ปรญิญาตร	ีเป็นพนกังานภายในองค์กร	และมปีระสบการณ์

ในการท�างานต�่ากว่า	5	ปี

	 2.	คณุลักษณะขององค์กรสมรรถนะสงูขององค์กร

รัฐวิสาหกิจ	3	องค์กร

	 ระดับคุณลักษณะองค์กรสมรรถนะสูงโดยภาพ

รวมขององค์กรรัฐวิสาหกิจ	มีค่าเฉลี่ย	4.16	มีความคิดเห็น

อยู่ในระดับสูง	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านการ

แบ่งปันอ�านาจและการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันมีค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด	และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง	รองลงมาคือ	ด้าน

วิสัยทัศน์อันทรงพลัง	และด้านการระบบและโครงสร้างที่มี

พลัง	ด้านการมุ่งเน้นต่อผู้รับบริการ	ด้านการแบ่งปันข้อมูล

และเปิดกว้างส�าหรับการสื่อสาร	และด้านการเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง	ตามล�าดับ

	 3.	ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

	 ระดับภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โดยภาพรวมขององค์กร	รัฐวิสาหะกิจทั้ง	3	องค์กร	มีค่า

เฉลี่ย	 4.15	 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง	 ภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร	ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง	 รองลงมา

คือ	ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา	ด้านการมีอิทธิพลอย่าง

มีอุดมการณ์หรือภาวะผู้น�าเชิงบารมี	และด้านการค�านึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง	ตาม

ล�าดับ

	 4.	การเปรียบเทียบการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ของขององค์กรรัฐวิสาหกิจ	3	องค์กร

	 จากการเปรยีบเทยีบคณุลกัษณะองค์กรสมรรถนะ

สูงของบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน),	บริษัท	การบินไทย	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัท	 ทีโอที	 จ�ากัด	 (มหาชน)	พบ

ว่ามีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	 0.05	 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งว่า	

องค์กรรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งมีความเป็นองค์กรสมรรถนะ

สูงแตกต่างกัน	เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้านพบว่า	องค์กร

รฐัวสิาหกจิทัง้	3	องค์กรมคีณุลกัษณะองค์กรสมรรถนะสงูที่

แตกต่างกันในด้านการแบ่งปันข้อมูลและเปิดกว้างส�าหรับ

การสื่อสาร	ด้านวิสัยทัศน์อันทรงพลัง	ด้านการเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้	และด้านการแบ่งปันอ�านาจและการมีส่วน

ร่วมอย่างแข็งขัน

	 5.	 ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงส่งผลต่อการเป็น

องค์กรสมรรถนะสูงขององค์กรรัฐวิสาหกิจ	 พบว่าภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะ

สูงขององค์กรรัฐวิสาหกิจอยู่ในระดับต�่า	 (R=0.428)	มีค่า	

Sig	เท่ากับ	0.000	 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า	0.05	 ซ่ึงหมายความ

ว่า	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการเป็นองค์กร

สมรรถนะสูงขององค์กรรัฐวิสาหกิจ	อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ	 0.05	 เมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	 พบ

ว่า	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์กร

สมรรถนะสูง	ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	(X
4
)	

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	 (X
2
)	 ด้านการกระตุ้นการใช้

ปัญญา	(X
3
)	และด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือ

ภาวะผู้น�าเชิงบารมี	 (X
1
)	 สามารถร่วมพยากรณ์องค์กร

สมรรถนะสูงขององค์กรรัฐวิสาหกิจ	(Y
1
)	และส่งผลในทาง

บวก	 โดยสามารถขยายตัวแปรตามได้ร้อยละ	 18.3	 (R2	 

=	0.183)	ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	0.05

 ผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ

	 องค์กรรัฐวิสาหกิจท้ัง	3	แห่ง	มีความเป็นองค์กร

สมรรถนะสูงและมีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับ

สูง	ดังจะเห็นได้จากได้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง	 มีการปรับตัวเพื่อให้องค์กรเป็นองค์กร

ท่ีดีมีความสามารถในการแข่งขัน	มีการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 อีกท้ังยังมีผู ้

บริหารองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างองค์กรให้เติบโต

อย่างต่อเนื่อง	มีความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงไม่แตกต่าง

กนั	เนือ่งจากในแต่ละองค์กรล้วนมกีารบรหิารจดัการระบบ

ภายในขององค์กรเพ่ือให้องค์กรเป็นองค์กรทีม่ขีีดสมรรถนะ
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สูง	 มีเครื่องมือ	 หรือเทคนิคที่น�ามาใช้หลายเทคนิคข้ึนอยู่

กับองค์กรใดจะเลือกใช้	มุ่งสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ไม่มหีลกัปฏบิติัท่ีตายตวั	ขึน้อยูก่บัมมุมองหรอืปัจจยัภายใน

และภายนอกขององค์กรนั้นๆ	 และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงขององค์กรรัฐวิสาหกิจ	ได้แก่	การ

แข่งขันธุรกิจ/การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี/พฤติกรรม

ลูกค้า	การมอีทิธพิลของกลุม่การเมอืงทีส่่งผลต่อการบรหิาร

จัดการภายในองค์กร	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	โดยเฉพาะการ

จัดซื้อจัดจ้าง	และการพิจารณางบลงทุน	(พรบ.ใหม่)	และ

ยังมีปัจจัยภายใน	ได้แก่	ผู้น�า	(ประธานบอร์ด	CEO)	ทีมผู้

บริหาร	 สหภาพแรงงาน	ที่ไม่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดการ

เปลี่ยนแปลง	และเรียกร้องผลประโยชน์มากเกินไป	โดยไม่

ค�านึงถงึผลประโยชน์ขององค์กร	ระบบผลตอบแทนและแรง

จูงใจให้พนักงาน	นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านคุณภาพของผล

งาน	คนในองค์การมักตระหนักอยู่เสมอว่า	งานที่ท�าแต่ละ

วันจะต้องสร้างสรรค์	ผลงานออกมามีคุณภาพ	ก่อให้เกิด

ชื่อเสียงในทางที่ดีและไม่เกิดความกดดันในการสร้างสรรค์

ผลงาน	และปัจจัยด้านด้านนวัตกรรม	องค์กรที่ยอดเยี่ยม

มักจะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง	สมาชิกในองค์กร

มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วส�าหรับผลผลิตหรือการให้บริการ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ตอบสนองได้ดีต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ตลาดและเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง

กำรอภิปรำยผล
	 ในการวิจัยเรื่องภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงท่ีส่ง

ผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงขององค์กรรัฐวิสาหกิจ	

คร้ังนี้	 มีประเด็นที่น่าสนใจควรน�ามาอภิปรายผลในเรื่อง	

คุณลักษณะองค์กรสมรรถนะสูงของบริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	

(มหาชน)	พบว่า	คุณลักษณะด้านการแบ่งปันอ�านาจและ

การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน	 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลงมา

คือ	ด้านวิสัยทัศน์อันทรงพลัง	เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อ

ค�าถามจากแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานภายใน

องค์กรพบว่า	ล�าดับช้ันในการปกครองหรือการแบ่งอ�านาจ

การบริหารให้แต่ละทมีให้บรหิาร	รวมท้ังการให้พนักงานเข้า

มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและน�าความคิดเห็น

ไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองค์กรยังน้อยและไม่ส่งผลต่อการ

เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	 ด้านการแบ่งปันข้อมูลและเปิด

กว้างส�าหรับการสื่อสาร	เนื่องจากองค์กรมีโครงสร้างและ

ล�าดับชั้นการปกครองที่ซับซ้อน	การบริหารและการตัดสิน

ใจยงัคงขึน้อยูก่บัผูบ้ริหารระดบัสงูขององค์กร	ซึง่สอดคล้อง

กับความคิดเห็นของพนักงานท่ีเห็นว่าองค์กรมีล�าดับชั้นใน

การปกครองน้อยหรือมีการแบ่งอ�านาจในการบริหารให้

แต่ละทีมได้บริหารมากท่ีสุด	 ซึ่งส่งผลต่อการเป็นองค์กร

สมรรถนะสูงในระดับปานกลาง	 และด้านการเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้	ส่วนบริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	พบ

ว่า	คุณลักษณะด้านวิสัยทัศน์อันทรงพลัง	มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	

รองลงมาคือ	 ด้านการแบ่งปันอ�านาจและการมีส่วนร่วม

อย่างแข็งขัน	ด้านการแบ่งปันข้อมูลและเปิดกว้างส�าหรับ

การสื่อสาร	 และด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 และ

บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	พบว่า	คุณลักษณะด้านการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด	รองลงมาคือ	

ด้านวิสัยทัศน์อันทรงพลัง	ด้านการแบ่งปันอ�านาจและการ

มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันถึงแม้องค์กรจะจัดให้มีการประชุม

ใหญ่ประจ�าทุกปี	เพื่อเป็นการพบกันระหว่างผู้บริหารและ

เจ้าหน้าท่ี	 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน	แต่จากความ

คิดเห็นของพนักงานพบว่า	 องค์กรยังไม่ได้เปิดโอกาสให้

พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือ

น�าความคิดไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองค์กรเท่าที่ควร	 และ

ด้านการแบ่งปันข้อมูลและเปิดกว้างส�าหรับการสื่อสาร

	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยรวม	

พบว่า	ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด	รอง

ลงมาคอื	ด้านการมอีทิธพิลอย่างมีอดุมการณ์หรอืภาวะผูน้�า

เชิงบารมี	ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา	และด้านการค�านึง

ถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	ส่วนบริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	

(มหาชน)	พบว่า	ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา	มีค่าเฉล่ียสูง

ที่สุด	รองลงมาคือ	ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือ

ภาวะผูน้�าเชิงบารม	ีด้านการค�านงึถึงความเป็นปัจเจกบคุคล	

และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	และบริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	

(มหาชน)	พบว่า	ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา	มีค่าเฉลี่ย

สูงท่ีสุด	 รองลงมาคือ	 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	 ด้าน

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือภาวะผู้น�าเชิงบารมี	

และด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	เมื่อพิจารณา

จากประเด็นข้อค�าถามจากแบบสอบถามความคิดเห็น	พบ

ว่า	พนักงานมีความคิดเห็นว่า	ผู้บริหารนั้นมีวิสัยทัศน์ของ

ผู้น�า	กล้าท่ีจะท�าสิ่งใหม่ๆ	มีคุณธรรมและจริยธรรมสูงเป็น

ที่น่าเคารพนับถือ	 เมื่อพิจารณาจากแนวทางการบริหาร

งานพบว่า	 ผู้บริหารของทั้ง	 3	 องค์กร	 มีวิสัยทัศน์ในการ

ท�างานของผู้น�าที่มุ ่งมั่นและกล้าที่จะด�าเนินการหรือพา
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องค์กรของตนเองให้ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงาน

หรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อสนองตอบความต้องการ

ให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงได้มีการก�าหนด

วิสัยทัศน์ในการท�างานไว้อย่างชัดเจนว่าต้องการท่ีจะให้

องค์กรของตนเองนัน้มุง่ไปทางไหน	เช่นมุง่สูก่ารเป็นองค์กร

ที่มีความเช่ียวชาญในด้านที่ตนถนัดในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ	การมุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์

ต่อผู้ที่สนใจ	หรือ	การมุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หรือสังคม	เป็นต้น	อีกทั้งผู้บริหารยังได้มีการก�าหนดพันธะ

กิจและแนวทางการด�าเนินงานเพื่อช่วยสนับสนุนให้การ

ด�าเนินงานภายในองค์กรสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ

องค์กรได้	 เพื่อเป็นการก�าหนดแนวทางที่ทุกคนในองค์กร

สามารถด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน	 มุ่งสู่เป้าหมาย

หรือจุดมุ่งหมายเดียวกัน	สอดคล้องกับแนวคิดของ	Bass	

and	Avolio	ข้อหนึ่งที่กล่าวถึงพฤติกรรมเฉพาะของภาวะ

ผู้น�าการเปล่ียนแปลง	ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	

หมายถึง	การมีวิสัยทัศน์ของผู้น�าที่มีเป้าหมายท่ีชัดเจนใน

การปฏิบัติงาน	กล้าท�าสิ่งใหม่ๆ	มีความจริงใจ	มีคุณธรรม	

มีความเป็นมิตร	 สามารถน�าทีมไปสู ่ความส�าเร็จท่ีตั้งไว้

ได้	 อีกทั้งผู้ตามมีความภักดี	 เลื่อมใสและศรัทธาในตัวผู้

น�า	 นอกจากน้ีผู้บริหารยังได้มีการบริหารงานภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล	องค์กร	 โดยได้มีการก�าหนดแนวทางในการ

พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในองค์กร	ที่เน้นการส่งเสริมการ

ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล	การมีคุณธรรมและจริยธรรม

ในการท�างาน	 ความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ในการ

ท�างานทัง้ของตนเองและผูใ้ต้บงัคบับญัชา	เพือ่เป็นแนวทาง

ในการด�าเนินงานและเป็นแบบอย่างที่ดีในการท�างานให้

กับพนักงานในองค์กรหรือผู ้ใต้บังคับบัญชา	 สอดคล้อง

กับแนวคิดของ	รัตติกรณ์	จงวิศาล	(2551)	ที่กล่าวถึงองค์

ประกอบข้อหน่ึงของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง

ของการมีศีลธรรมในการท�างาน	 คือการที่ผู้น�ามีความยึด

มั่นในศีลธรรม	ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น	รักษาค�าพูด	มีการท�างาน

ที่โปร่งใสตรวจสอบได้	พิถีพิถันเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า

และบริการที่น�าเสนอให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเป็น

องค์กรสมรรถนะสงู	ด้านการค�านงึถงึความเป็นปัจเจกบุคคล	

(X
4
)	ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	(X

2
)	ด้านการกระตุ้นการ

ใช้ปัญญา	 (X
3
)	 และด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์

หรือภาวะผู้น�าเชิงบารมี	(X
1
)	สามารถร่วมพยากรณ์องค์กร

สมรรถนะสูงขององค์กรรัฐวิสาหกิจ	 (Y
1
)	 และส่งผลใน

ทางบวก	 ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 ทั้งนี้

เนื่องจากการจะเป็นองค์กรสมรรถนะสูงจะต้องเป็นองค์กร

ท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	มีความสามารถในการปรับ

ตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างแรงบันดาลใจในการ

ปฏิบัติงาน	 มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่าง

รวดเรว็เป็นการกระตุน้การใช้ปัญญา	ให้ความส�าคญักบัการ

ด�าเนินงานในระยะยาวจากการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์

โดยมีการจัดการในลักษณะบูรณาการ	 เพื่อให้เกิด	 ความ

สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์	โครงสร้าง	กระบวนการและคน

ทั่วทั้งองค์กร	อีกทั้งมุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ

พัฒนาขีดความสามารถหลักขององค์กร	 และองค์กรที่ใช้

เวลาในการปรบัปรงุเงือ่นไขการท�างานและพฒันาโอกาสให้

กบับุคลากรในองค์กร	ซึง่แต่ละองค์กรมุ่งเน้นการพฒันาการ

บริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ	เช่น	การน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาพัฒนาหรือปรับปรุงการบริการให้เกิด

ความรวดเร็วและสะดวกสบายต่อผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น	

การปรับแนวทางการด�าเนินงานให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป	ให้มีความทันสมัย	หรือจะเป็นการส�ารวจ

ความพึงพอใจ	เพื่อสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากลกูค้าหรอืผูรั้บบรกิารทีม่าใช้บรกิาร	เพือ่น�าข้อเสนอแนะ

หรือข้อคิดเห็นที่ได้รับไปพัฒนาหรือปรับปรุงการบริการให้

สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการมาก

ยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ควรศึกษาระดับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

และระดับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอื่นๆ

	 2.	 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กร

สมรรถนะสูงของอื่นๆ
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บทคัดย่อ

	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 (1)	 สถานการณ์การบริโภคอาหารของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัด

นครศรีธรรมราช	และ	(2)	คุณภาพชีวิตด้านการบริโภคอาหารของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช	ศึกษา

แบบผสาน	วิธีเชิงคุณภาพสัมภาษณ์เชิงลึกแรงงานสัญชาติพม่า	เพื่อนแรงงานคนไทย	ผู้ประกอบการ	และเจ้าหน้าท่ีภาค

รัฐ	รวมท้ังสิ้น	21	คน	เลือกแบบเจาะจงวิเคราะห์ข้อมูลโดยพรรณนาวิเคราะห์	และเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม

ตัวอย่างได้แก่	แรงงานสัญชาติพม่า	จ�านวน	350	คน	วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส�าเร็จรูปหาค่าความถ่ี	ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ผลการศึกษาพบว่า	 (1)	 สถานการณ์การบริโภคอาหารของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัด

นครศรีธรรมราช	ซึ่งแรงงานสัญชาติพม่าหาซื้อผัก	ผลไม้	และเนื้อสัตว์ได้จากตลาดสด	และรถพ่วงข้างขายอาหาร	ท�าให้

ได้บริโภคอาหารที่สดใหม่และสะอาด	มีการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมการบริโภคอาหารแบบผสมผสานกับคนท้องถ่ินได้	แต่

ก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของแรงงานพม่าเองควบคู่กันไป	และ	(2)	คุณภาพชีวิตด้านการบริโภคอาหาร

ของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช	อยู่ในระดับมาก	( 	=	3.67,	SD	=	0.58)

ค�ำส�ำคัญ: คุณภาพชีวิตด้านการบริโภคอาหาร,	แรงงานสัญชาติพม่า

 

Abstract

	 This	article	aims	to	(1)	the	Situation	of	food	consumption	of	Myanmar	migrant	workers	in	Nakhon	

Si	Thammarat	Province	(2)	life	Quality	of	food	consumption	of	Myanmar	migrant	workers	in	Nakhon	

Si	Thammarat	Province.	Mixed	methods,	qualitative	information	from	in-depth	interviews	with	21	key	

purposive	 informants;	Myanmar	migrant	workers,	Thai	 friends,	employers	and	government	officers	

were	also	used	to	voice	their	views.	Quantitative,	Questionnaires	were	used	to	collect	data	from	350	

Myanmar	migrant	workers.	The	data	were	analyzed	using	frequency,	percentage,	mean	and	standard	

deviation.	The	findings	revealed	as	follows	(1)	the	Situation	of	food	consumption	of	Myanmar	migrant	

workers	in	Nakhon	Si	Thammarat	Province;	Myanmar	migrant	workers	can	buy	vegetables,	fruits	and	

สถำนกำรณ์และคุณภำพชีวิตด้ำนกำรบริโภคอำหำรของแรงงำนสัญชำติพม่ำ

ในจังหวัดนครศรีธรรมรำช

Situation and Life Quality of Food Consumption of Myanmar Migrant Workers 

in Nakhon Si Thammarat Province
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meat	from	fresh	markets	and	food	trailers.	Myanmar	migrant	workers	can	eat	new	clean	food.	Able	

to	exchange	integrated	food	consumption	culture	with	local,	but	still	maintain	food	consumption	

culture	of	Myanmar	migrant	workers	on	themselves	concurrently	(2)	life	Quality	of	food	consumption	

of	Myanmar	migrant	workers	in	Nakhon	Si	Thammarat	Province;	Life	Quality	of	food	consumption	in	

the	high	level	( 	=	3.67,	SD	=	0.58)

Keywords: Life	Quality	of	food	consumption,	Myanmar	migrant	workers.

บทน�ำ
	 แรงงานด้าวด้าวเคลือ่นย้ายเพือ่เข้ามาท�างาน	จาก

ประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งโดยเฉพาะในช่วง	AEC	ท่ี

มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมาสู่ประเทศไทย	 ได้แก	่

แรงงานลาว	 แรงงานกัมพูชา	 และแรงงานพม่า	 เพิ่มมาก

ขึ้นอย่างต่อเน่ือง	มีจ�านวนกว่า	3,805,827	คน	แยกเป็น

แรงงานประเภทฝีมือ	165,909	คน	ชนกลุ่มน้อย	58,663	

คน	และแรงงานประเภทท่ัวไป	3,581,255	คน	จึงจ�าเป็น

ต้องมีการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ

และได้ผลอย่างยั่งยืนตามมาตรการผ่อนปรนของภาครัฐ

ที่ให้แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศและ

ท�างานได้จนถึง	31	ธันวาคม	2560	ตามค�าสั่ง	หัวหน้า	คสช.	

ที่	33/2560	เรื่อง	มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้อง

ในการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว	(Petruk,	

S.	and	Sompunmak,	C.,	2016;	Ministry	of	Labour,	

2018)

	 แรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายไปตามจังหวัดต่าง	ๆ	

ของประเทศไทย	แม้กระทั่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มี

การเคล่ือนย้ายเข้ามาท�างานของแรงงานกัมพูชา	แรงงาน

ลาว	และแรงงานพม่า	โดยเฉพาะแรงงานสัญชาติพม่าที่เข้า

มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 จ�านวน	 10,959	 คน	 มีทั้ง

แรงงานฝีมือ	มีแรงงานกึ่งฝีมือ	และมีแรงงานไร้ฝีมือ	เพราะ

แรงงานพม่ามีความอดทน	 ขยัน	 มีค่าแรงที่ต�่าเม่ือเปรียบ

เทียบกับแรงงานไทย	ท�าให้เป็นแรงงานสัญชาติพม่ากลาย

เป็นทีต้่องการของผูป้ระกอบการในจงัหวดันครศรธีรรมราช	

เพราะสามารถทดแทนแรงงานไทย	ทีเ่ลอืกงานได้	ท�าให้เกดิ

การเคล่ือนย้ายของแรงงานสัญชาติพม่าเพื่อเข้ามาท�างาน

ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มมากขึ้น	 (Samkoset,	W.,	

2019;	Provincial	Employment	Office	of	Nakhon	

Si	hammarat,	2018)	ประกอบกับสถานการณ์การเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจ	 ท�าให้ความต้องการแรงงานสัญชาติ

พม่าในสถานประกอบการทุกประเภททุกระดับมีแนวโน้ม

เพิ่มมากข้ึน	 ท้ังนี้เป็นข้อมูลในการก�าหนดมาตรการด้าน

แรงงานพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เหมาะสม	 พบ

ว่าคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องส�าคัญและต้องมีความสอดคล้อง

กับความต้องการข้ันพ้ืนฐานท่ีควรได้รับ	คือ	ปัจจัย	4	อัน

ได้แก่	อาหาร	เสื้อผ้า	เครื่องนุ่งห่ม	ท่ีพัก/ท่ีอยู่อาศัย	และ

สุขภาพ/ยารักษาโรค	(Maslow,	A.	H.,	1943)	โดยเฉพาะ

ด้านอาหาร	คอื	การซือ้และจดัหาอาหารได้สะดวกทกุสถาน

ที่	 และทุกเวลา	 สามารถบริโภคอาหารที่สดใหม่	 สะอาด	

และมีประโยชน์	 บริโภคอาหารท่ีปรุงสุกใหม่อยู ่เสมอ	

บริโภคอาหารได้อิ่ม	และครบ	3	มื้อในแต่ละวัน	หรือตามที่

ต้องการได้	(Khanamkhaew,	D.,	2019;	Petruk,	S.	and	 

Sompunmak,	C.,	2016)	เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อ

ต่อการพัฒนาแรงงานพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ดัง

งานวิจัยของ	Pimonratnakan,	S.	and	Sungrugsa,	N.	

(2017)	 และงานวิจัยของ	 Songthap,	 A.	 and	 Thong 

samsee,	 W.	 (2017)	 ท่ีสรุปว่า	 การบริโภคอาหารของ

แรงงานพม่าโดยส่วนใหญ่จะซื้ออาหารสดมาปรุงอาหาร

กันเอง	 เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย	ส่วนคุณภาพชีวิต

อยู่ในระดับปานกลาง	 ซ่ึงคุณภาพชีวิตของแรงงานพม่าก็

ไม่ดีเท่าที่ควร	หน่วยงานภาครัฐ	ควรมีมาตรการตรวจสอบ	

ดูแลการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ส�าหรับลูกจ้างของ

สถานประกอบการให้เข้าถึงระบบสวสัดกิารสงัคมสงเคราะห์

ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายแรงงานไทยก�าหนด	(Pheap,	V.	

and	Sripokangkul,	S.,	2017)

	 จากความส�าคัญข้างต้น	 จึงมีความสนใจศึกษา
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เรื่อง	สถานการณ์และคุณภาพชีวิตด้านการบริโภคอาหาร

ของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ภาย

ใต้ค�าถามว่า	 สถานการณ์การบริโภคอาหารของแรงงาน

สัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างไร	 และ

คุณภาพชีวิตด้านการบริโภคอาหารของแรงงานสัญชาติ

พม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างไร	 ทั้งนี้เป็นการ

ศึกษาเพื่อยืนยันข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	กลายเป็นการ

ศึกษาแรก	ๆ 	หรืองานวิจัยตั้งต้นท่ีศึกษาในเขตภาคใต้	เพื่อ

ประโยชน์ในการน�าผลการวิจัยไปเตรียมความพร้อมในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานสัญชาติพม่าและแรงงาน

ต่างด้าวในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาสถานการณ์การบริโภคอาหารของ

แรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช

	 2.	เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตด้านการบริโภคอาหาร

ของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
	 1.	 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว	 ดังที่	

Council	of	State	(2008),	Kumnuandat,	A.	 (2019)	

และ	Sonsi,	P.	 (2019)	มีการให้ความหมายของแรงงาน

ต่างด้าว	หรือก็คือแรงงานพม่า	หมายถึง	บุคคลธรรมดาซ่ึง

ไม่ถอืสญัชาตไิทยและได้รบัอนุญาตจากอธบิดีกรมการจดัหา

งาน	หรือเจ้าพนักงาน	เป็นบุคคลที่ย้ายถิ่นจากประเทศหนึ่ง

ไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อไปท�างาน	เนื่องจากคนต่างด้าวมี

ความจ�าเป็นต่อระบบการผลิตของประเทศไทย	มีแรงงาน

ต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามา	 จ�านวนทั้งสิ้นกว่า	 3.8	 ล้าน

คน	มีมาตรการผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาต

ให้อยู่ในประเทศ	และท�างานได้	โดยต้องพิสูจน์สัญชาติให้

แล้วเสร็จตามค�าส่ัง	หัวหน้า	คสช.	เรื่อง	มาตรการชั่วคราว

เพือ่แก้ไขข้อขดัข้องในการบรหิารจดัการการท�างานของคน

ต่างด้าว

	 2.	 ความรู ้ทั่วไปเกี่ยวกับแรงงานพม่า	 ดังที่	 

Wittawat	K.,	&	Prasobchai,	P.	(2015),	Kensupo,	S.	

(2017)	และ	Samkoset,	W.	(2019)	ได้กล่าวถึงแรงงาน

พม่าว่า	การเข้ามาท�างานของแรงงานพม่าในประเทศไทย

มีเพิ่มมากขึ้น	ส่วนหนึ่งถูกมองว่ามาสร้างปัญหาต่าง	ๆ 	แต่

เนื่องจากเราต้องพ่ึงแรงงานพม่าจ�านวนมากเพ่ือทดแทน

แรงงานไทย	 ท�าให้แรงงานพม่ามากข้ึนในภาคธุรกิจและ

บริการเพื่อเข้ามาท�างาน	ทั้งนี้ยังมีปัจจัยอื่น	ๆ 	เช่น	ค่าแรง

สูงกว่าประเทศต้นทาง	 มีสวัสดิการท่ีดี	 และท่ีพักอาศัยมี

ความปลอดภัย	ท�าให้แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าชักชวน

กนัมาท�างานมากขึน้	การเข้ามาจ�านวนมากท�าให้การควบคมุ

ดูแลเป็นไปได้ยากและเกิดปัญหาต่าง	ๆ	ตามมา	จึงต้องมี

การบริหารจัดการท่ีดี

	 3.	 แนวคิดเก่ียวกับพ้ืนท่ีทางสังคมในประเด็น

สถานการณ์การบริโภคอาหาร	 ดังที่	 Gupta,	 A.,	 &	 Fer 

guson,	J.	(1997)	Lefebvre,	H.	(1991)	ซึง่อธบิายเกีย่วกบั

พื้นที่ทางกายภาพที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยัง

ที่หนึ่ง	จ�าเป็นต้องมีการปรับตัวให้สามารถอยู่ได้ท่ามกลาง

พหุวัฒนธรรม	 เพราะสังคมแห่งใหม่ท่ีมีความสัมพันธ์และ

เป็นส่วนหนึง่ของระบบเศรษฐกจิสงัคมและแบบแผนในการ

ด�ารงชีวิตของคนในพื้นที่ที่ก่อเกิดระบบความสัมพันธ์และ

การพึง่พากนัของการย้ายถิน่	โดยเฉพาะอย่างยิง่สถานการณ์

การบริโภคอาหารของแรงงานท่ีย้ายถ่ิน	หรือสัญชาติพม่า	

รวมถึงการย้ายถิ่นที่น�าพาวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคงทาง

ด้านอาหาร	ดังท่ี	Khanamkhaew,	D.	(2018)	ท่ีสรุปว่า	

การเพิ่มข้ึนของผลิตผลท่ีมีมากข้ึนเพ่ือประชาชน	มีรายได้

เพื่อซ้ืออาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ	 ปลอดภัย	 มีสาร

อาหารครบถ้วน	 สอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละท้อง

ถิ่นในลักษณะความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการ

บริโภคอาหารได้

	 4.	ทฤษฎเีกีย่วกบัความต้องการพืน้ฐานของมนุษย์	

ดังท่ี	Maslow,	A.	H.	(1943)	สรุปว่า	ความต้องการเป็น

ล�าดับข้ันตอนประกอบด้วยความต้องการด้านกายภาพ	

หรือความต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์	 เช่น	อาหาร	ยา	

ที่อยู ่อาศัย	 และเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม	 รวมถึงความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	 และหน้าท่ีการงาน	 มีความรัก

และการมีสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นเม่ือมีความปลอดภัยในชีวิต

ความต้องการความรักมิตรภาพและความใกล้ชิด	ได้รับการ

ยอมรับเป็นสมาชิกของสังคม	โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอาหาร	

เพราะเป็นส่วนส�าคญัประการหนึง่ของความต้องการขัน้พืน้

ฐานของมนุษย์

	 5.	งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	ดังท่ี	Khanamkhaew,	D.	

(2019)	และ	Petruk,	S.	and	Sompunmak,	C.	(2016)	

เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต	 หรือเกี่ยวข้องกับความต้องการขั้น

พื้นฐานท่ีควรได้รับ	 เช่น	 ปัจจัย	 4	 ได้แก่	 อาหาร	 เสื้อผ้า 
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เครื่องนุ่งห่ม	 ที่พัก/ที่อยู่อาศัย	 และสุขภาพ/ยารักษาโรค	

โดยเฉพาะด้านการบริโภคอาหาร	ได้แก่	การซื้อและจัดหา

อาหารได้การบริโภคอาหารที่สดใหม่สะอาด	 การบริโภค

อาหารท่ีปรุงสุกใหม่อยู่เสมอ	การบริโภคอาหารได้อิ่ม	หรือ

ตามที่ต้องการได้	 เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เอ้ือต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต	และ	Pimonratnakan,	S.,	&	Sun-

grugsa,	N.	(2017)	และงานวิจัยของ	Songthap,	A.	,	&	

Thongsamsee,	W.	(2017)	ที่สรุปว่า	การบริโภคอาหาร

ของแรงงานพม่าโดยส่วนใหญ่จะซือ้อาหารสดมาปรงุอาหาร

กันเอง	เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย	ส่วนคุณภาพชีวิตอยู่

ในระดับปานกลาง	ในขณะที่	Pheap,	V.,	&	ripokangkul,	

S.	 2017)	 มองเห็นปัญหาด้านคุณภาพชีวิต	 จึงให้มุมมอง

ว่า	หน่วยงานภาครัฐ	ควรมีมาตรการตรวจสอบ	ดูแลการ

จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ส�าหรับลูกจ้างของสถาน

ประกอบการให้เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ให้

เป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานไทยก�าหนด

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
	 การศึกษาคร้ังนี้ผู ้วิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีของ	

Gupta,	A.,	&	Ferguson,	J.	(1997)	Lefebvre,	H.	(1991)	

Maslow,	A.	H.	(1943)	และ	Khanamkhaew,	D.	(2018)	

สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้แก่	(1)	การบริโภคอาหาร

แบบผสมผสาน	(2)	การรักษาวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร	

(3)	อาหารพิเศษในวันส�าคัญ	และ	(4)	คุณภาพอาหาร	และ

งานวิจัยของ	Khanamkhaew,	D.	(2019)	และ	Petruk,	

S.,	&	Sompunmak,	C.	(2016)	เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้าน

การบริโภคอาหารของแรงงานสัญชาติพม่า

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี	(Mixed	

Method)	ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ	และการวิจัยเชิงปริมาณ	

ด�าเนินการวจิยัระหว่างเดอืนพฤษภาคม	2561	–	กรกฎาคม	

2562	มีพื้นที่วิจัย	ได้แก่	จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 1.	ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ/ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

	 1.1	ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	รวมท้ังสิ้นจ�านวน	21	คน	

ได้แก่	กลุ่มแรงงานสัญชาติพม่า	กลุ่มเพื่อนแรงงานคนไทย	

กลุ่มผู้ประกอบการ/นายจ้าง	 และกลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	

ดังนี้

	 	 1.1.1	กลุม่แรงงานสญัชาติพม่า	จ�านวน	7	

คน	เลอืกแบบเจาะจงแรงงานข้ามชาตสิญัชาตพิม่าทีท่�างาน

ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาไม่น้อยกว่า	10	ปี	และเป็น

แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าท่ีเข้ามาท�างานอย่างถูกต้อง

ตามกฎหมายและยินดีเข้าร่วมในการศึกษาวิจัย

	 	 1.1.2	กลุ่มเพื่อนแรงงานคนไทย	จ�านวน	

3	คน	เลือกแบบเจาะจงเพื่อนแรงงานคนไทยท่ีเป็นคนพ้ืนที่

จงัหวัดนครศรธีรรมราชและท�างานร่วมกับแรงงานข้ามชาติ

สัญชาติพม่ามาอย่างยาวนาน	จนมีความคุ้นเคยและรักใคร่

เสมือนคนในครอบครัว

	 	 1.1.3	กลุ่มผู้ประกอบการ/นายจ้างของ

แรงงานสัญชาติพม่า	 จ�านวน	 5	 คน	 เลือกแบบเจาะจงผู้

ประกอบการ/นายจ้างที่จ้างแรงงานสัญชาติพม่ามาท�างาน

ในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	10	ปี

	 	 1.1.4	 กลุ ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 จ�านวน	

6	คน	 เลือกแบบเจาะจงกลุ่มเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีท�าหน้าที่

เกี่ยวข้องกับการดูแลและบริหารจัดการแรงงานสัญชาติ

พม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 การศึกษาครั้งนี้มีประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง	

ได้แก่	แรงงานสัญชาติพม่าที่เข้ามาท�างานอย่างถูกต้องตาม

กฎหมายในจังหวัดนครศรีธรรมราช	แต่เนื่องจากไม่ทราบ

จ�านวนประชากรที่แน่นอน	 ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถ

ค�านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ	Cochran,	

W.G.	 โดยก�าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ	 95	 และ

ระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ	 5	 (Cochran,	W.G.,	

1997)	คือ	ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย	323	คน	จึงสามารถ

ประมาณค่าร้อยละ	 โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ	5	

ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	 95	 เพื่อความสะดวกในการ

วิเคราะห์ข้อมูล	ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	350	

ตัวอย่าง	ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขก�าหนด	คือ	ไม่

น้อยกว่า	323	ตัวอย่าง	สุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่า

จะเป็น	 โดยการสุ่มแบบบังเอิญ	 เป็นการสุ่มตัวอย่างจาก

ประชากรเป้าหมายเท่าที่จะหาได้	 และสามารถให้ข้อมูล

ตามท่ีผู้วิจัยต้องการได้	(Boonmak,	S.,	2017)

เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ

	 1.	 แบบสัมภาษณ์	 ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
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กับกลุ่มแรงงานสัญชาติพม่า	 กลุ่มเพื่อนแรงงานคนไทย	

กลุ่มผู้ประกอบการ	 และกลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 (Ritchie,	

J.,	&	Lewis,	J.	2003)	โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์ขึ้นเพื่อ

สมัภาษณ์เฉพาะเกีย่วกบัสถานการณ์การบรโิภคอาหารของ

แรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช	ได้แก่	(1)	

การบริโภคอาหารแบบผสมผสาน	(2)	การรักษาวัฒนธรรม

การบริโภคอาหาร	(3)	อาหารพิเศษในวันส�าคัญ	และ	(4)	

คุณภาพอาหาร	เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์จะใช้แบบ

สัมภาษณ์ที่สร้างข้ึนไว้แล้ว	ซึ่งเป็นแบบในการถามกับผู้ให้

สัมภาษณ์	โดยผู้สัมภาษณ์จะใช้ค�าถามจากแบบสัมภาษณ์

ในลักษณะยืดหยุ่น	และสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล	มีข้ัน

ตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	โดยการขอค�าแนะน�า

จากที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างไว้

และน�าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญไปตรวจสอบและน�า

แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะ

สมเพื่อน�าไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญต่อไป

	 2.	 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม	

ได้แก่	(1)	การบริโภคอาหารแบบผสมผสาน	(2)	การรักษา

วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร	(3)	อาหารพิเศษในวันส�าคัญ	

และ	(4)	คุณภาพอาหาร	โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	คือ	

การสังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปท�ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มแรงงาน

สัญชาติพม่าที่ถูกศึกษา	 และขณะเดียวกันก็สังเกตแบบ

ไม่มีส่วนร่วม	 คือ	 การสังเกตที่ผู้วิจัยเฝ้าสังเกตอยู่วงนอก

ไม่เข้าไปร่วมในกิจกรรมบางกิจกรรม

	 3.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ	 ได้แก่	

แบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาวิเคราะห์

เอกสาร	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีข้ันตอนการสร้าง	

ดังนี้

	 4.	การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพ

ชีวิตด้านการบริโภคอาหารของแรงงานสัญชาติพม่าจาก

หนังสือ	เอกสาร	ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	และก�าหนดเป็น 

กรอบแนวคิดให้ครอบคลุมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์

	 5.	การสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีก�าหนดไว้ตามวิธีการสร้างแบบสอบถาม	 ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น	3	ตอน	ได้แก่

	 ตอนที่ 	 1	 เกี่ ยวกับข ้อมูลทั่ ว ไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 การศึกษา	 ทักษะฝีมือ

แรงงานประสบการณ์การท�างานในประเทศไทย	 รายได้

ต่อเดือน	และสถานภาพการสมรส

	 ตอนท่ี	 2	 เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านการบริโภค

อาหารของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช	

มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า	(Numerical	Rating	

Scale)	มี	5	ระดับ	(Boonmak,	S.,	2017)	ได้แก่	5	คะแนน	

หมายถึง	มากท่ีสุด,	4	คะแนน	หมายถึง	มาก,	3	คะแนน	

หมายถึง	ปานกลาง,	2	คะแนน	หมายถึง	น้อย,	1	คะแนน	

หมายถึง	น้อยท่ีสุด	และมีเกณฑ์การแปลความหมายของ

ค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตด้านการบริโภคอาหารของแรงงาน

สัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 (Boonmak,	 S.,	

2017)	ได้แก่	ค่าเฉล่ีย	4.51-5.00	หมายถึง	มากท่ีสุด,	ค่า

เฉลี่ย	3.51-4.50	หมายถึง	มาก,	ค่าเฉลี่ย	2.51-3.50	หมาย

ถึง	ปานกลาง,	ค่าเฉลี่ย	1.51-2.50	หมายถึง	น้อย,	ค่าเฉล่ีย	

1.00-1.50	หมายถึง	น้อยท่ีสุด

	 ตอนท่ี	3	 เก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ	 เป็น

ลักษณะค�าถามปลายเปิด

	 6.	 เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็

ด�าเนินการเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ	 โดยได้ด�าเนิน

การน�าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเสนอต่อผู้เช่ียวชาญน�ามา

ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม	จ�านวน	5	ท่าน	เพื่อพิจารณา

การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมอื	ทัง้ในด้านเนือ้หาสาระ

และโครงสร้างของค�าถาม	 เป็นการตรวจสอบความตรง

ตามเนื้อหา	 (content	 validity)	 ได้ค่าความตรงเท่ากับ	

0.80	 และน�าแบบสอบถามเสนอตรวจสอบอีกครั้ง	 และ

ทดลองเครื่องมือ	 (Try-out)	จ�านวน	30	คน	หาค่าความ

เช่ือมั่นของเครื่องมือ	 โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาค	(Alpha	Cronbach	Coefficient)	โดยการวิจัย

ได้ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ	0.775

	 7.	 น�าแบบสอบถามท่ีด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งและจัดพิมพ์แบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ์	 เพื่อใช้แจกจ่ายให้กลุ่มตัวอย่างจริงในการ

ศึกษาวิจัยต่อไป

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ	การศึกษา

ครั้งนี้ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับล่ามชาว

พม่าท่ีมีความเช่ียวชาญในภาษาไทยเป็นผู้ช่วยแปล	โดยผู้

วจิยัจะตดิต่อเป็นการส่วนตวัก่อนเพือ่อธบิายถึงวตัถุประสงค์	

และประโยชน์ของการวิจัย	รวมถึงข้ันตอนต่าง	ๆ	 ในการ

วิจัยโดยเบื้องต้นเพื่อขอความร่วมมือ	พร้อมทั้งแนบเอกสาร
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ข้อมูลส�าหรับการเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์และนัดวันเวลา

สถานที่จะท�าการสัมภาษณ์	จากนั้นผู้วิจัยได้ด�าเนินการขอ

อนุมัติหนังสือราชการเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลการศึกษา

วิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	 และน�า

หนังสือขออนญุาตเกบ็รวบรวมข้อมลูไปยงัผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั	

จากน้ันผู้วิจัยได้ท�าการเก็บข้อมูลตามวันเวลาสถานที่ที่นัด	

โดยใช้แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับ	(1)	การบริโภคอาหารแบบ

ผสมผสาน	(2)	การรักษาวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร	(3)	

อาหารพิเศษในวันส�าคัญ	 และ	 (4)	 คุณภาพอาหาร	 กับผู้

ให้ข้อมูลส�าคัญ	 ได้แก่	 กลุ่มแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า	

จ�านวน	 7	 คน	 กลุ่มเพื่อนแรงงานคนไทย	 3	 คน	 กลุ่มผู้

ประกอบการ/นายจ้าง	จ�านวน	5	คน	และกลุ่มเจ้าหน้าท่ี

ภาครัฐ	จ�านวน	6	คน	รวมท้ังสิ้น	21	คน	โดยมีขั้นตอนการ

ด�าเนินการ	คือ	(1)	การเตรียมสัมภาษณ์	โดยผู้วิจัยศึกษา

ประเดน็ค�าถามทีใ่ช้ในการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั	พร้อม

ทั้งเตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง	เตรียมสมุดจด

บนัทกึและอปุกรณ์ต่าง	ๆ 	ให้พร้อมก่อนด�าเนนิการสมัภาษณ์	

(2)	การด�าเนินการสัมภาษณ์	ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะ

สนทนาเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 พร้อม

ทั้งแจ้งวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจัยอีกครั้ง	

ขณะเดียวกันก็ขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่

สัมภาษณ์	 และขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิง

ภาพประกอบในขณะการสัมภาษณ์	 รวมทั้งมีการแจ้งให้

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญทราบว่าข้อมูลต่าง	ๆ	ภาพประกอบและ

เสียงที่บันทึกไว้นั้น	 ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับและหาก

ประเด็นใดที่ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญไม่ประสงค์ให้บันทึกภาพและ

เสียง	ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกตามความประสงค์

	 2.	การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ	การศึกษา

ในครั้งน้ีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ	โดยผู้วิจัยได้

ด�าเนินการขออนุมัติหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการ

ศกึษาวจิยัจากมหาวทิยาลัยราชภฏันครศรธีรรมราช	จากนัน้

น�าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราชเสนอต่อผู้ประกอบการ/นายจ้าง

ของแรงงานสัญชาติพม่าเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการ

ศึกษาวิจัย	 และผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

กระจายแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย	 จ�านวน	 350	

คน	และรับแบบสอบถามกลับคืนมา

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 1.	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 เกี่ยวกับ

สถานการณ์การบริโภคอาหารของแรงงานสัญชาติพม่าใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช	ได้แก่	(1)	การบริโภคอาหารแบบ

ผสมผสาน	(2)	การรักษาวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร	(3)	

อาหารพิเศษในวันส�าคัญ	และ	(4)	คุณภาพอาหาร	โดยการ

วิเคราะห์เนื้อหาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มแรงงาน

สัญชาติพม่า	 กลุ่มเพื่อนแรงงานคนไทย	 กลุ่มผู้ประกอบ

การ/นายจ้าง	และกลุ่มเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ	รวมจ�านวนทั้งส้ิน	

21	คน	เพ่ือน�าสาระส�าคัญท่ีได้จากการสัมภาษณ์	แล้วสรุป

ประเด็นปัจจัยที่ส�าคัญ	 ๆ	 แล้วน�าเสนอโดยการพรรณนา

วิเคราะห์

	 2.	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

	 	 	 2.1	 การวิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้

ตอบแบบสอบถามท่ีได้จากแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อายุ	

การศึกษา	 ทักษะฝีมือแรงงาน	 ประสบการณ์การท�างาน

ในประเทศไทย	รายได้ต่อเดือน	และสถานภาพการสมรส	

ในตอนท่ี	1	ท�าการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	 ได้แก่	

จ�านวน	และร้อยละ	โดยใช้ตารางประกอบค�าอธิบาย

		 	 	 2.2	 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต

ด้านการบริโภคอาหารของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัด

นครศรีธรรมราช	 จากแบบสอบถามในตอนที่	 2	 ท�าการ

วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	โดยใช้ตารางประกอบค�าอธิบาย

ผลกำรวิจัย
	 1.	 ข้อมูลท่ัวไปของแรงงานสัญชาติพม่า	 ผลการ

ศึกษาพบว่า	 แรงงานสัญชาติพม่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	

จ�านวน	227	คน	คิดเป็นร้อยละ	64.86	มีอายุ	36–45	ปี	

จ�านวน	149	คน	คิดเป็นร้อยละ	42.57	มีการศึกษาต�่ากว่า

ปริญญาตรี	จ�านวน	345	คน	คิดเป็นร้อยละ	98.57	เป็น

แรงงานไร้ฝีมือ	จ�านวน	199	คน	คิดเป็นร้อยละ	56.86	มี

ประสบการณ์การท�างานในประเทศไทย	 น้อยกว่า	 10	 ปี	

จ�านวน	242	คน	คิดเป็นร้อยละ	69.14	มีรายได้ต่อเดือน	

5,001	–	10,000	บาท	จ�านวน	301	คน	คิดเป็นร้อยละ	

86.00	และมีสถานภาพโสด	จ�านวน	298	คน	คิดเป็นร้อย

ละ	85.14	ดังตารางท่ี	1
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ตำรำง 1

ข้อมูลทั่วไปของแรงงานสัญชาติพม่า

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ�ำนวน ร้อยละ

1. เพศ
ชาย
หญิง
เพศท่ีสาม	(ข้ามเพศ)

227
119
4

64.86
34.00
1.14

รวม 350 100.00

2. อำยุ
18	-	25	ปี
26	–	35	ปี
36	–	45	ปี
46	–	55	ปี
56	–	65	ปี
มากกว่า	66	ปี

21
65
149
63
40
12

6.00
18.57
42.57
18.00
11.43
3.43

รวม 350 100.00

3. กำรศึกษำ
ต�่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี

345
5

98.57
1.43

รวม 350 100.00

4. ทักษะฝีมือ
แรงงานฝีมือ
แรงงานก่ึงฝีมือ
แรงงานไร้ฝีมือ	

45
106
199

12.86
30.29
56.86

รวม 350 100.00

5. ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในประเทศไทย
น้อยกว่า	10	ปี
10	ปี	–	20	ปี
มากกว่า	20	ปีข้ึนไป

242
98
10

69.14
28.00
2.86

รวม 350 100.00

6. รำยได้ต่อเดือน
น้อยกว่า	5,001	บาท
5,001	–	10,000	บาท
10,001	–	15,000	บาท
15,001	บาท	ข้ึนไป

6
301
32
11

1.71
86.00
9.14
3.14

รวม 350 100.00

7. สถำนภำพกำรสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง
แยกกันอยู่

298
34
14
4

85.14
9.71
4.00
1.14

รวม 350 100.00
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	 2.	 สถานการณ์การบริโภคอาหารของแรงงาน

สัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ผลการศึกษาพบ

ว่า

	 2.1	การบริโภคอาหารแบบผสมผสาน	การบริโภค

อาหารในต่างถิน่ท�าให้เกดิพฤตกิรรมการกนิแบบผสมผสาน

ก่อเกิดมิตรภาพและยังน�าไปสู่มูลค่าทางการค้าที่เพิ่มขึ้น	

ในขณะที่การกินอาหารในบางครั้งก็เน้นความสะดวก	และ

รวดเร็ว	 กินอาหารง่าย	 ๆ	 เหมือนคนไทย	 คือ	 กาแฟเข้ม

ข้น	 ข้าวเหนียวไก่ทอด	 และขนมท้องถิ่นภาคใต้เป็นส่วน

ใหญ่	 ทั้งนี้อาหารบางอย่างท�ากินกันตามโอกาสต่าง	 ๆ	 ท่ี

เน้นความประหยัด	และรวดเร็ว	กินอาหารเหมือนคนไทย

ท้องถิ่นภาคใต้ได้ทุกอย่าง	 แต่จะเน้นการท�าอาหารแบบ

ประหยัด	พออิ่ม	และไม่เหลือทิ้ง

	 2.2	การรักษาวฒันธรรมการบรโิภคอาหาร	สะท้อน

ให้เห็นการเรียนรู้วัฒนธรรมของอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดี	 ซ่ึง

ยอมรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริโภคอาหารซึ่งกัน

และกันได้	 แต่ก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร

ของแรงงานพม่าเองควบคู่กัน	อาหารบางอย่างก็มีรสชาติ

ที่แปลกใหม่	และหลากหลาย	จนเป็นที่ชื่นชอบของแรงงาน

พม่า	และเพื่อนแรงงานคนไทย

	 2.3	 อาหารพิเศษในวันส�าคัญ	 ถ้าเป็นเทศกาล	

หรือวันส�าคัญจะท�าอาหารชนิดพิเศษ	เช่น	ก๋วยเตี๋ยว	และ

ขนมจีนพม่า	วิธีท�าอาหารคล้ายคลึงกับคนไทย	แต่รสชาติ

จะค่อนข้างจืด	ยิ่งถ้าเป็นวันส�าคัญ	เช่น	วันพระ	ก็จะเป็น

อาหารประจ�าถิ่นของแรงงานพม่า	 คือ	 ขนมจีนพม่า	 เพื่อ

ไปถวายพระที่วัด	และส่วนหนึ่งท�ากินกันในครอบครัว	ถ้า

วันปกติก็สามารถกินอาหารคล้ายคลึงกัน	แรงงานพม่ากิน

อาหารได้ทุกประเภท	 เช่น	 น�้าพริก	 ผัดเผ็ด	 หรือแกงจืด	

ยกเว้นอาหารท่ีรสเผ็ดจัดจ้าน

	 2.4	คณุภาพอาหาร	ส่วนใหญ่รบัประทานอาหารที่

ท�ากันเอง	ซ้ือของจากตลาด	หรือแม่ค้า	(แม่ค้ารถพ่วงข้าง)	

ทีเ่ข้ามาขายในทีพ่กั	ท�าอาหารกนิลกัษณะเหมอืนคนไทย	ใน

บางคร้ังหาของป่าในท้องถ่ิน	หาปลาตามคูคลอง	หรือพืช

ผักตามธรรมชาติ	เช่น	ต�าลึง	และผักกูด	เพื่อมาประกอบ

อาหาร	และบ่อยคร้ังก็จะซ้ืออาหารมาสะสมไว้	ท้ังของสด	

และอาหารส�าเร็จรูป	 เช่น	 ม่าม่า	 (บะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูป)	 ที่

สามารถเก็บไว้ได้นานเพราะจะไปตลาดเดือนละประมาณ	

2-3	ครั้ง	ในช่วงวันหยุดงาน	และจะไปซ้ือของในตลาดด้วย

ตนเอง	ไปโดยรถสองแถว	เพื่อซ้ือของสด	เช่น	ผัก	เนื้อหม	ู

มาเก็บในตู้เย็นเพื่อไว้ท�าอาหารกินกัน	 โดยเฉพาะช่วงฤดู

ฝนแรงงานพม่าจะไม่ค่อยออกไปนอกที่พักคนงาน	 และ

มักจะซ้ืออาหารมากักตุนไว้ในท่ีพักเป็นจ�านวนมาก

	 สรุปได้ว่า	 การบริโภคอาหารของแรงงานพม่า

สามารถซื้อหาได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา	 อาหารมีความสด

สะอาด	 เน่ืองจากการปรุงสุกใหม่อยู่เสมอ	 โดยหาซื้อมา

ผัก	 ผลไม้	 และเนื้อสัตว์มาจากตลาดสดใกล้ท่ีพัก	 และรถ

พ่วงข้างขายอาหารที่เข้ามาขายใกล้ที่พัก	เพื่อมาประกอบ

อาหารและบริโภคกันเอง	ท�าให้แรงงานพม่าสามารถแลก

เปล่ียนวฒันธรรมการบริโภคอาหารแบบผสมผสานระหว่าง

อาหารแบบไทยและอาหารแบบพม่าได้	 แต่ก็ยังคงรักษา

วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของแรงงานพม่าเองควบคู่

กันไป	ซึ่งสิ่งบ่งชี้ให้เห็นสถานการณ์การบริโภคอาหารของ

แรงงานพม่าได้ชัด	คือ	 ในวันส�าคัญทางพุทธศาสนา	หรือ

วันพิเศษจะมีการประกอบอาหาร	 เช่น	 การท�าก๋วยเตี๋ยว

พม่า	ขนมจีนพม่า	หรืออาหารท้องถ่ินพม่าอื่น	ๆ	สามารถ

อธิบายถึงข้อค้นพบและสรุปองค์ความรู้ได้ดังภาพที่	1
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การบริโภคอาหาร 

แบบผสมผสาน

ซื้อผัก	ผลไม้	และ 

เนื้อสัตว์จากตลาด

และรถพ่วง

มาประกอบ 

อาหาร

อาหารพิเศษในวัน

ส�าคัญ

อาหารสดสะอาด

และปรุงสุกใหม่

รักษาวัฒนธรรมการ

บริโภคอาหารของ

แรงงานพม่า

เองควบคู่

ซื้อหาอาหารได้สะดวก

ทุกที่ทุกเวลา

คุณภาพชีวิต

ด้านการบริโภค

อาหารของแรงงาน

สัญชาติพม่าในจังหวัด

นครศรีธรรมราช

ภำพ 1 องค์ความรู้สถานการณ์และคุณภาพชีวิตด้านการบริโภคอาหารของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช

	 3.	คณุภาพชวีติด้านการบรโิภคอาหารของแรงงาน

สัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ผลการศึกษาพบ

ว่า	แรงงานสัญชาติพม่าส่วนใหญ่มีระดับคุณภาพชีวิตด้าน

การบริโภคอาหาร	อยู่ในระดับมาก	( 	เท่ากับ	3.67,	SD	

เท่ากับ	0.58)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	โดยเรียงล�าดับตาม

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	ผลการศึกษาพบว่า	ข้อท่ีมีค่า

เฉลี่ยสูงสุด	คือ	บริโภคอาหารท่ีปรุงสุกใหม่อยู่เสมอ	อยู่ใน

ระดับมาก	( 	เท่ากับ	3.91,	SD	เท่ากับ	1.02)	รองลงมา	

คือ	สามารถซ้ือและจัดหาอาหารได้สะดวก	ทุกเวลาอยู่ใน

ระดับมาก	( 	เท่ากับ	3.71,	SD	เท่ากับ	1.08)	และข้อที่มี

ค่าเฉล่ียต�่าสุด	คือ	สามารถบริโภคอาหารได้อิ่ม	และครบ	

3	 มื้อในแต่ละวัน	 หรือตามท่ีต้องการได้	 อยู่ในระดับมาก	 

( 	เท่ากับ	3.51,	SD	เท่ากับ	1.04)	ตามล�าดับ	ดังตารางที่	2
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ตำรำง 2

รายละเอียดค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตด้านการบริโภคอาหารของแรงงานสัญชาติพม่าใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ กำรบริโภคอำหำรของแรงงำนสัญชำติพม่ำ SD แปลผล

1. บริโภคอาหารท่ีปรุงสุกใหม่อยู่เสมอ 3.91 1.02 มาก

2. สามารถซ้ือและจัดหาอาหารได้สะดวกทุกเวลา 3.71 1.08 มาก

3. บริโภคอาหารท่ีสดใหม่	สะอาด	และมีประโยชน์ 3.68 1.04 มาก

4. สามารถซ้ือและจัดหาอาหารได้สะดวกทุกสถานที่ 3.55 1.05 มาก

5. สามารถบริโภคอาหารได้อิ่ม	และครบ	3	มื้อในแต่ละวัน	

หรือตามท่ีต้องการได้

3.51 1.04 มาก

รวม 3.67 0.58 มำก

กำรอภิปรำยผล
	 1.	 สถานการณ์การบริโภคอาหารของแรงงาน

สัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ผลการศึกษาพบ

ว่า	แรงงานสัญชาติพม่าบริโภคอาหาร	เป็นความต้องการ

ขั้นพื้นฐานของมนุษย์	สอดคล้องกับทฤษฎีของ	Maslow,	

A.	H.	(1943)	กล่าวถึงความต้องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์	

(ปัจจัย	4)	ได้แก่	อาหาร	ยา	ที่อยู่อาศัย	และเสื้อผ้าเครื่องนุ่ง

ห่ม	โดยเฉพาะเรื่องอาหาร	เพราะเป็นส่วนส�าคัญประการ

หนึ่งในปัจจัย	 4	 ซึ่งแรงงานพม่าสามารถซ้ือหาได้สะดวก

ทุกที่ทุกเวลา	และสดสะอาด	เน้นปรุงสุกใหม่อยู่เสมอ	โดย

หาซ้ือผัก	ผลไม้	และเนื้อสัตว์จากตลาดสด	และรถพ่วงข้าง

ขายอาหาร	มาประกอบอาหารเพือ่บรโิภคกนัเองในลกัษณะ	

“อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณภาพ”	 ท�าให้แรงงานพม่า

สามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริโภคอาหารท�าให้ก่อ

เกิด	“การบริโภคอาหารแบบผสมผสาน”	พร้อมท่ียอมรับ

วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนไทย	 หรือคนท้องถิ่น

ภาคใต้ได้	 แต่ก็ไม่ได้ละทิ้งการบริโภคอาหารของแรงงาน

สัญชาติพม่าเองในลักษณะ	 “รักษาวัฒนธรรมการบริโภค

อาหารตนเอง”	หรือของแรงงานพม่าเองควบคู่กันไป	โดย

เฉพาะในวันส�าคัญทางพุทธศาสนา	เช่น	การท�าก๋วยเตี๋ยว

พม่า	ขนมจีนพม่า	หรืออาหารท้องถิ่นพม่าอื่น	ๆ 	ในลักษณะ	

“อาหารพิเศษในวันส�าคัญ”	 สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี

ของ	Gupta,	A.,	&	Ferguson,	J.	(1997)	Lefebvre,	H.	

(1991)	และ	Khanamkhaew,	D.	(2018)	ซึ่งอธิบายเกี่ยว

กับพ้ืนที่ทางสังคมท่ามกลางพหุวัฒนธรรมด้านการบริโภค

อาหารเพื่อการด�ารงชีวิตของคนในพื้นท่ีก่อเกิดระบบความ

สัมพันธ์ในแต่ละท้องถิ่นในลักษณะ	“ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมของการบริโภคอาหาร”	ท้ังยังสามารถ	“รักษา

วัฒนธรรมอาหาร”	 ของชนชาติของตนเองได้	 รวมถึงใน

ช่วงวันส�าคัญก็จะมี	 “อาหารพิเศษในวันส�าคัญ”	 โดยทุก

การบริโภคอาหารนั้นต้องอยู ่บนพื้นฐานของอาหารที่มี	

“คุณภาพ”	หรือมีคุณค่าทางโภชนาการ

	 2.	คณุภาพชวีติด้านการบรโิภคอาหารของแรงงาน

สัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ผลการศึกษาพบ

ว่า	คุณภาพชีวิตด้านการบริโภคอาหาร	อยู่ในระดับมาก	(

	เท่ากับ	3.67,	SD	เท่ากับ	0.58)	แสดงให้เห็นว่า	แรงงาน

สัญชาติพม่าสามารถซ้ือหาอาหารมาบริโภคได้	อาหารสด

ใหม่สะอาด	 บริโภคอาหารได้อิ่มตามที่ต้องการได้	 ซึ่งไม่

สอดคล้องกับการศึกษาของ	 Songthap,	 A.,	 &	 Thong 

samsee,	W.	(2017)	ทีส่รปุว่า	คณุภาพชวีติอยูใ่นระดบัปาน

กลาง	ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น

มีตลาดใกล้ท่ีพัก	 ท�าให้การบริโภคอาหาร	 หรือการจัดหา

แหล่งซ้ือขายอาหารเพื่อมารับประทานได้สะดวกมากกว่า

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรปฏิบัติกำร

	 1.	 แรงงานสัญชาติพม่ามีคุณภาพชีวิตด้านการ

บริโภคอาหารโดยเฉลี่ยสูงสุดอยู ่ในระดับมากควรท่ีจะ

ด�าเนินการต่อไปและพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน

	 2.	 แรงงานสัญชาติพม่ามีคุณภาพชีวิตด้านการ
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บริโภคอาหารเกี่ยวกับ	“สามารถบริโภคอาหารได้อิ่มและ

ครบ	3	มื้อในแต่ละวันหรือตามที่ต้องการได้”	โดยเฉลี่ยต�่า

สุดอยู่ในระดับมาก	แม้ว่าจะอยู่ในระดับมาก	แต่นายจ้าง	ผู้

ประกอบการ	หรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องก็ควรดูแล	ช่วยเหลือ	

การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและสนับสนุนให้แรงงาน

สญัชาตพิม่าสามารถบรโิภคอาหารได้อิม่	หรอืตามทีต้่องการ

ได้ให้มากขึ้นตามความจ�าเป็นพื้นฐานของมนุษย์

	 3.	 จากผลการวิจัยสามารถน�าผลวิจัยไปเตรียม

ความพร้อมในการพฒันาคณุภาพชวีติให้กบัแรงงานสญัชาติ

พม่าและแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้

 ข้อเสนอแนะต่อกำรน�ำไปใช้ในกำรวิจัยครั้งต่อ

ไป

	 1.	ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสถานการณ์และ

คุณภาพชีวิตด้านการบริโภคอาหารของแรงงานสัญชาติ

พม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดอ่ืน	 ๆ	 เพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนาแรงงานสัญชาติพม่า

	 2.	 ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการต่อคุณภาพชีวิต

ด้านการบริโภคอาหารของแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัด

นครศรีธรรมราชให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นถึง

ความต้องการด้านการบริโภคอาหารของแรงงานสัญชาติ

พม่าเอง

	 3.	 ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับวัฒนธรรมอาหารของ

แรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชมากขึ้นเพ่ือ

ให้สามารถเชื่อมประสานความสัมพันธ์และสามารถอยู่ร่วม

กันได้อย่างปกติสุข
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการบริหารวิชาการ

ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการศึกษาเพื่ออาชีพ	 กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มประชากรโดยก�าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ	ทาโร	 ยามาเน่	 (Taro	 Yamane)	 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน	 95.5%	และความคลาด

เคล่ือน	±5%	ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	290	โรงเรียน	และท�าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย	ผู้ให้ข้อมูลคือ	บุคลากร

ภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	 โรงเรียนละ	 11	 คน	 รวมจ�านวนท้ังสิ้น	 2,299	 คน	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ	

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถ่ี	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	และค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็น	(PNI	
modified

)	ผลการวิจัยพบว่า	ความต้องการจ�าเป็นในการบริหารวิชาการ

ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการศึกษาเพื่ออาชีพ	จ�าแนกการบริหารวิชาการในภาพรวม	ด้านที่มีล�าดับ

ความต้องการจ�าเป็นสูงสุดคือ	ด้านการพัฒนาหลักสูตร	รองลงมา	คือ	ด้านการแนะแนว	เมื่อพิจารณาข้ันตอนการศึกษา

เพื่ออาชีพ	 ขั้นที่มีความต้องการจ�าเป็นสูงที่สุดเหมือนกันท้ัง	 4	 ด้านของการบริหารวิชาการ	คือ	 การเตรียมตัวเข้าสู่งาน

อาชีพ	(Career	Preparation)	ส�านักการศึกษากรุงเทพมหานคร	โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงเรียนฝึกอาชีพ

กรุงเทพมหานคร	ควรร่วมกันพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพอย่างต่อ

เนื่องต้ังแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	โดยเฉพาะข้ันตอนของการพัฒนานักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายให้มีการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ	เพื่อตอบสนองตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและตลาดแรงงาน	

น�าไปสู่การพัฒนาของประเทศต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารวิชาการ,	การศึกษาเพื่ออาชีพ,	ความต้องการจ�าเป็น,	โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

 

Abstract

	 The	purpose	of	this	quantitative	research	was	to	study	the	priority	needs	in	the	academic	

management	 of	 the	 Bangkok	Metropolitan	 Administration	 schools	 according	 to	 the	 concepts	 of	

career	 education.	 The	 samples	 were	 209	 schools,	 selected	 by	 using	 the	 Table	 of	 Taro	 Yamane,	

with	the	confidence	at	95.5%	and	error	at	±5%	and	simple	random	sampling.	The	key	respondents	
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were	2,299	people	which	 included	11	participants	 from	each	school	 in	 the	Bangkok	Metropolitan	

Administration	schools.	The	research	instrument	was	a	5-level	rating	scale	questionnaire.	The	data	

were	analyzed	by	frequency,	percentage,	means,	standard	deviation	and	PNI	modified.	The	results	 

revealed	that	the	priority	needs	in	academic	management	development	of	the	Bangkok	Metropolitan	 

Administration	schools	regarding	the	concepts	of	career	education	could	be	classified	with	regard	to	

academic	administration.	Generally,	the	Highest	Priority	Needs	Index	was	curriculum	development	

and	the	high	one	was	guidance.	When	the	educational	steps	of	career	education	were	considered,	

for	all	4	categories	of	academic	administration,	 the	highest	 level	of	need	was	career	preparation.	

It	 is	suggested	that	Department	of	Education,	BMA	Schools,	and	Bangkok	Metropolitan	Vocational	

schools	participate	in	developing	the	curriculum	continuously	promoted	by	career	education	from	

primary	school	to	senior	high	schools,	especially,	developing	senior	high-school	students	to	prepare	

themselves	for	careers	in	response	to	the	Bangkok’s	policy	and	labor	markets	resulting	in	furthering	

the national development.

Keywords: Academic	Administration,	Career	Education,	Priority	needs,	The	Bangkok	Metropolitan	schools

บทน�ำ
	 ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการหัวข้อ

เร่ือง	 อภิวัฒน์การเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย:	 สร้าง

สัมมาชีพ	 เพื่อสังคมทั้งมวล	 ได้กล่าวถึงการคาดการณ์

ของ	World	Economic	Forum	ในเรื่อง	“Empowering	

Youth”	ว่าในอีก	10	ปีข้างหน้า	ประชากรเยาวชนจ�านวน

ประมาณ	1.2	พันล้านคน	จะเข้าสู่โลกของตลาดแรงงาน	

ซึ่งจ�าเป็นจะต้องเร่งสร้างโอกาสและเตรียมเยาวชนให้มี

ความพร้อม	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปรับระบบการศึกษา

และการเสริมพลังการเรียนรู ้ให้กับเยาวชน	 เพื่อสร้าง

ทักษะการท�างานตลอดจนทัศนคติต่อการเห็นคุณภาพการ

ท�างานในโลกตลาดแรงงานยุคใหม่	ดังนั้นวงการศึกษาควร

มุ่งสู่การเคลื่อนไหวและผลักดันเร่งการปรับเปลี่ยนทิศทาง

ระบบการศึกษา	นอกจากนั้นประชาคมโลกยังเรียกร้องให้

มีการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ของระบบการศึกษา	 ระบบ

การฝึกอบรมและพัฒนาคน	ต้นเหตุของปัญหาดังกล่าวมา

จากการจัดการศึกษาท่ีไม่สามารถตอบโจทย์การจ้างงานได้	

สหประชาชาติจึงออกมามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวคร้ัง

นี้ด้วยและเห็นควรให้มีการปฏิรูปเรื่องการศึกษาเพื่อการ

มีงานท�า	มีรายงานที่เกี่ยวข้องอีกมากมายที่บ่งช้ีทิศทางท่ี

คล้ายคลงึกนัว่า	ปัจจบุนัทกัษะชวีติและโลกการมงีานท�าถอื

เป็นสิ่งส�าคัญของการพัฒนาการการศึกษายุคใหม่ท่ีหลาย

ประเทศหนัมาให้ความส�าคญั	รวมทัง้เป็นอกีหนึง่ทกัษะหลกั

ของผู้เรียนท่ีควรมีในศตวรรษท่ี	21	(The	Partnership	for	

21st Century	Skills)	(จุฬากรณ์	มาเสถียรวงศ์,	2557)	อีก

ท้ังมีเสียงสะท้อนจากนายจ้างช้ีว่าลูกจ้างขาดทักษะจ�าเป็น

ต่อการท�างานแทบทุกด้าน	จากการประชุมการศึกษาโลก	

(World	 Education	 Forum)	 จัดโดยยูเนสโก	 เมื่อกลาง

เดือนพฤษภาคม	ณ	 เมืองอินชอน	 ประเทศเกาหลีใต้	 ได้

ประกาศเป้าหมายการศึกษาโลกที่ทุกประเทศสมาชิกท่ัว

โลกต้องบรรลุภายในปี	2573	โดยการส่งเสริมความรู้และ

ทักษะอาชีพ	และการพัฒนาการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน	 ถือเป็นสองเป้าหมายของการจัดการ

ศึกษาโลกที่ส�าคัญจากจ�านวนเป้าหมายท้ังหมดเจ็ดด้าน	

เป้าหมายของจัดการศึกษาจึงไม่ใช่	“เรียนเพื่อรู้วิชา”	อีก

ต่อไป	แต่ต้องตอบโจทย์	“การมีอาชีพ”	และเพื่อการพัฒนา

คนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน	ปัญหาการ

จัดการศึกษาของไทยที่ส�าคัญ	 คือ	 การศึกษาปัจจุบันไม่

ได้เตรียมพร้อมด้านการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพให้

แก่เยาวชน	และเยาวชนจ�านวนมากกว่าร้อยละ	50	เข้าสู่

ตลาดแรงงานด้วยวุฒินักศึกษาตอนปลายหรือต�่ากว่า	การ
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ปฏิรูปการศึกษาจึงจ�าเป็นต้องเปล่ียนเพ่ือพัฒนาเยาวชน

ให้มีทักษะตามความถนัดและขณะเดียวกันก็ต้องค�านึงถึง

ความต้องการของผู้ประกอบการและให้เยาวชนสามารถ

ประกอบอาชีพอิสระได้	 (ธันว์ธิดา	 วงศ์ประสงค์,	 2558;	

พัฒนะพงษ์	สุขมะดัน,	2558)

	 ในการจัดการศึกษาไม่ว ่ารูปแบบใดย่อมมีจุด

หมายปลายทางเดียวกันคือ	 ต้องการให้ผู ้เรียนมีอาชีพ	

และประกอบอาชีพอย่างมีความสุขจึงเกิดเป็นการศึกษา

เพื่ออาชีพ	(Career	Education)	มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ส�าเร็จ

การศึกษาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตามเป้าหมายด้าน

เศรษฐกิจ	ด้านการเมือง	ด้านสังคม	ตลอดจนปัจเจกบุคคล	

หรือปัจจยัของแต่ละบคุคลในการประกอบอาชพีของตนเอง	

มีเป้าหมายที่ส�าคัญ	2	ประการคือ	1.	เพื่อเพิ่มความเข้าใจ

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการท�างานและความ

สามารถของแต่ละบุคคล	ตลอดทั้งสามารถน�าความเข้าใจ

เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ	2.	เพื่อ

เพิ่มความเข้าใจให้แก่บุคคลว่าการท�างานนั้นเป็นสิ่งที่มี

ความหมายอย่างยิ่งในวิถีชีวิต	 (Hoyt,	 1975)	นอกจากนี	้

ซิดนีย์	พี	มาร์แลนด์	จูเนียร์	 ได้เสนอแนวคิดอาชีพศึกษา

ตามสมติฐาน	 3	 ประการคือ	 1)	 อาชีพศึกษาจะเป็นส่วน

หน่ึงของหลักสูตรส�าหรับนักเรียนทุก	 ๆ	 คน	 2)	 ผู้เรียนท่ี

มีการเรียนอยู่ในโรงเรียน	 หรือผู้เรียนเต็มเวลาควรมีการ

บรรจุตั้งแต่เกรด	1	จนถึงเกรดสูงสุดของการเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา	 เมื่อผู้เรียนที่มีการเลือกเรียน	 3)	 ผู้เรียนทุก

คนที่ออกจากโรงเรียนแล้วจะต้องมีทักษะที่จ�าเป็นในการ

ประกอบอาชีพเพื่อการด�ารงชีพต่อไป	(Marland,	1971)	

ดังนั้นในการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพควรสอดแทรกในทุก

ระดับชั้นตั้งแต่เป็นเด็กเล็กจนถึงเด็กโตจนเริ่มเข้าสู ่วัย

ท�างานน้ันก็สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

ของหน่วยงานกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา	 จากการ

ศึกษาและสังเคราะห์จากแนวคิดขั้นตอนการศึกษาเพื่อ

อาชีพของนักวิชาการหลายราย	 ทุกคนเห็นเหมือนกันว่า

มี	4	ขั้นตอน	ซ่ึงจะได้น�าเสนอรายละเอียดในหัวข้อแนวคิด

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่อไป

	 จากนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร	

ปีการศึกษา	 2562	 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีการ

มุ ่งเน้นเร่ืองทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ	 ที่ส่งเสริมให้มี

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพต่าง	ๆ	 ให้นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา	 ซึ่งเปิดสอนในรายวิชาเพ่ิมเติมตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช	2551	(วิทยา	

บาริศรี,	 2562)	 ในการจัดการศึกษาต้องสนับสนุนให้ผู้มี

ส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายช่วยสนับสนุนให้เกิดการจัดการเรียน

รู ้ที่มีประสิทธิภาพ	 เกิดความหลากหลายต่อเนื่อง	 รวม

ถึงการพัฒนาทักษะในการด�าเนินชีวิตให้สามารถปรับตัว

ให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม	 ร่วมสร้าง

ประสบการณ์ตรงเปิดโอกาสให้เด็กไทย	 ได้เรียนรู้	 และ

ปฏิบัติจริงสามารถด�ารงอยู่ในสังคมปัจจุบันได้	(ส�านักการ

ศกึษา,	2559)	โรงเรยีนสงักัดกรงุเทพมหานครมจี�านวน	437	

โรงเรียน	 กระจายในพื้นที่	 50	 ส�านักงานเขต	 ตามข้อมูล	

ณ	วันท่ี	10	มิถุนายน	2561	มีการจ�าแนกตามโรงเรียนที่

เปิดสอน	 ดังนี้	 1.โรงเรียนท่ีเปิดสอนถึงระดับช้ันประถม

ศึกษา	มีจ�านวน	328	โรงเรียน	2.	 โรงเรียนท่ีเปิดสอนถึง

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น	มีจ�านวน	100	โรงเรียน	3.	

โรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 มี

จ�านวน	 6	 โรงเรียน	 และ	 4.	 โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะ

ระดับชั้นมัธยมศึกษา	 มีจ�านวน	 3	 โรงเรียน	 (ส�านักการ

ศึกษา,	 2561)	 จากการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น	 การจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการจัดการ

เรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านอาชีพอยู่บ้างแต่ยังไม่เป็นรูป

ธรรม	 การจัดการศึกษาเกือบทุกเรื่องท�าผ่านงานบริหาร

วชิาการ	ซึง่ปองสนิ	วเิศษศริ	ิ(2555)	น�าเสนอว่า	งานวชิาการ

ประกอบด้วยเรื่องใหญ่	ๆ	คือ	การบริหารจัดการ	3	ด้าน	

ดังนี้		ด้านหลักสูตร	ด้านการเรียนการสอน	และด้านการ

ประเมินผลการเรียน	ดังนั้นในการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

เป็นการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนในการเตรียมตัวที่จะ

เข้าสู่การท�างาน	มีความเก่ียวข้องกับขอบข่ายการบริหาร

งานวิชาการในสถานศึกษาท้ัง	3	ด้าน	และควรศึกษาเพิ่ม

อีก	 1	 ด้าน	 คือ	 ด้านการแนะแนว	 เนื่องจากแนวคิดการ

ศึกษาเพื่ออาชีพตรงกับงานด้านแนะแนวโดยตรง

	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยศึกษาข้อมูลจากหนังสือ	

วารสารทางวิชาการ	เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	จาก

การศึกษาแสดงให้เห็นว่า	ในการจัดการศึกษาไม่ว่ารูปแบบ

ใดย่อมมีจุดหมายปลายทางเดียวกันคือ	ต้องการให้ผู้เรียน

มีอาชีพ	และประกอบอาชีพอย่างมีความสุข	แต่ปัญหาการ

จัดการศึกษาของไทยท่ีส�าคัญ	คือ	การศึกษาปัจจุบันไม่ได้

เตรียมพร้อมด้านการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพให้แก่

เยาวชน	การจัดการศึกษาท่ีไม่สามารถตอบโจทย์การจ้าง

งานได้	 ผู ้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาและความส�าคัญของ
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แนวคิดการศึกษาเพ่ืออาชีพ	 จึงได้มีการวิจัยเร่ือง	 “ความ

ต้องการจ�าเป็นในการบริหารวิชาการโรงเรียนตามแนวคิด

การศึกษาเพื่ออาชีพ”	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 เพื่อศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการบริหาร

วิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามแนวคิด

การศึกษาเพื่ออาชีพ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำรวิชำกำรของ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร

	 สังเคราะห์จากแนวคิดการบริหารวิชาการ	 ของ

ส�านักการศึกษากรุงเทพมหานคร	 (2554)	 ปองสิน	 วิเศษ

ศิริ	(2555)	และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้น

ฐาน	 (2558)	ประกอบด้วย	ภารกิจและการจัดโครงสร้าง

ของส่วนราชการที่ด�าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ

ในการพัฒนาหลักสูตร	 การจัดการเรียนการสอน	 การ

วัดผลประเมินผลการเรียน	 และการแนะแนว	 ซึ่งแต่ละ

องค์ประกอบของการบริหารวิชาการมีดังนี้	1.	การพัฒนา

หลักสูตร	หมายถึง	การออกแบบหลักสูตรการจัดการศึกษา

เพื่ออาชีพตามขั้นตอนของการศึกษาเพื่ออาชีพ	 2.	 การ

จัดการเรียนการสอน	หมายถึง	การจัดการเรียนการสอนทั้ง	

8	กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนตามข้ันตอน

ของการศึกษาเพื่ออาชีพ	3.	การวัดผลประเมินผลการเรียน	

หมายถึง	การก�าหนดแนวทางและวิธีการวัดผลประเมินผล

ที่หลากหลายตามข้ันตอนของการศึกษาเพื่ออาชีพและมุ่ง

เน้นการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตาม

แนวคิดการศึกษาเพื่ออาชีพ	4.	การแนะแนว	หมายถึง	การ

วางระบบแนะแนว	และจัดการเรียนการสอนตามข้ันตอน

ของการศึกษาเพื่ออาชีพ

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรศึกษำเพื่ออำชีพ

	 ผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์จากแนวคิดข้ันตอน

การศึกษาเพื่ออาชีพของ	Marland	(1971)	Calhoun	and	

Finch	(1976)	Isaacson	(1977)	และ	Dykeman	et	al.	

(2001)	ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	ดังนี้	ความตระหนักใน

งานอาชีพ	(Career	Awareness)	การส�ารวจโลกของงาน

อาชพี	(Career	Exploration)	การสมัผสังานอาชีพ	(Career	

Orientation)	และการเตรียมตัวเข้าสู่งานอาชีพ	(Career	

Preparation)	ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบของแนวคิดการศึกษา

เพื่ออาชีพ	มีดังนี้

	 1.	 ความตระหนักในงานอาชีพ	 (Career	 A 

wareness)	หมายถึง	การสร้างความตระหนักในงานอาชีพ

ของผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี	1	–	6	ในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร	ประกอบด้วย	 1)	 การสร้างความ

ตระหนักรู้	ค่านิยมและความเช่ือ	และการส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมท่ีดีในการประกอบอาชีพ	 2)	 การรู้จักและ

ค้นหาความสามารถของผู้เรียนเอง	3)	การเรียนรู้โลกของ

งานอาชีพ	 อาชีพในปัจจุบัน	 อาชีพในชุมชน	 อาชีพของ

ผู้ปกครอง	 และอาชีพในอนาคต	และ	 4)	 การสร้างความ

เข้าใจในคุณค่าของการท�างาน

	 2.	 การส�ารวจโลกของงานอาชีพ	 (Career	 

Exploration)	หมายถึง	การส�ารวจโลกของงานอาชีพของ

ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	1	-	2	ในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร	ประกอบด้วย	1)	การส�ารวจความถนัด	

ความชอบและความสามารถของผู้เรียนในอาชีพต่าง	ๆ 	ให้

เหมาะสมกับอาชีพท่ีสนใจ	2)	การส่งเสริมแนวทางในการ

ตัดสินใจเลือกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน	 และ

เรียนรู้ทักษะที่จ�าเป็นในการประกอบอาชีพ	3)	การจัดการ

เรียนการสอนให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวมของตลาดแรงงาน	

ความหลากหลายทางอาชีพ	และความต้องการของตลาด

แรงงาน	 และ	 4)	 การศึกษาโครงสร้างขั้นตอนของงาน

อาชีพต่าง	ๆ	 เรียนรู้ทักษะท่ีจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ

ควบคู่กับการปฏิบัติ

	 3.	การสัมผัสงานอาชีพ	(Career	Orientation)	

หมายถึง	 การสัมผัสงานอาชีพของผู ้เรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี	3	-	4	ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	

ประกอบด้วย	1)	การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักอาชีพ	เข้าใจ

ลกัษณะหรอืข้ันตอนของงานอาชีพ	และส่งเสรมิการวางแผน

เส้นทางสู่อาชีพ	 2)	 การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี

ประสบการณ์ในอาชีพต่าง	ๆ	ในรายวิชาพื้นฐาน	รายวิชา

เพิ่มเติม	หรือกิจกรรมชุมนุมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

อาชีพของผู้เรียน	และ	3)	การส�ารวจข้อมูลเชิงลึกในการ

ประกอบอาชีพของผู ้เรียนเพื่อยืนยันการศึกษาต่อหรือ

ประกอบอาชีพในอนาคตจากข้อมูลประสบการณ์	 และ

ความรู้ท่ีเรียนมา

	 4.	 การเตรียมตัวเข้าสู่งานอาชีพ	 (Career	 Pre 

paration)	 หมายถึง	 การเตรียมตัวเข้าสู่งานอาชีพของผู้
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เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	-	6	ในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร	 ประกอบด้วย	 1)	 เรียนรู้การเตรียมตัว

เข้าสู ่อาชีพที่สนใจ	 การเข้าสู ่ระบบของงาน	 และมีการ 

เตรียมตัวเข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัย	2)	การจัดการเรียน

รู้ให้ผู้เรียนมีความรู้	ความสามารถ	ทักษะและมีคุณสมบัติ

ตรงตามที่ตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการต้องการ	

3)	การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพที่สนใจให้กับผู้เรียน	

โดยมีการฝึกฝนทดลองการท�างานภายใต้สิ่งแวดล้อมของ

งานและมีส่วนร่วมในประสบการณ์ท�างานจริง	และ	4)	การ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลทางอาชีพอย่างลึกซ้ึง

มากยิ่งขึ้นและส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการท�างาน

 กำรบริหำรงำนวิชำกำรกับแนวคิดกำรศึกษำ

เพื่ออำชีพ

	 หมายถึง	การบริหารวิชาการ	4	ด้าน	ได้แก่	ด้าน

การพัฒนาหลักสูตร	 ด้านการจัดการเรียนการสอน	 ด้าน

การวัดผลประเมินผลการเรียน	และด้านการแนะแนว	ให้ผู้

เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตามแนวคิดการศึกษา

เพื่ออาชีพ	4	 ข้ันตอน	 ได้แก่	 ความตระหนักในงานอาชีพ	 

(Career	 Awareness)	 การส�ารวจโลกของงานอาชีพ	

(Career	 Exploration)	 การสัมผัสงานอาชีพ	 (Career	

Orientation)	และการเตรียมตัวเข้าสู่งานอาชีพ	(Career	

Preparation)

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับควำมต้องกำรจ�ำเป็น  

 (Priority	 needs)	 โดยการศึกษาเอกสารจาก

แนวคิดของ	สุวิมล	ว่องวานิช	(2558)โดยการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบัน	 (D)	และสภาพที่พึง

ประสงค์	(I)	ด้วยการใช้เทคนิคหรือการค�านวณหาค่าดัชน	ี

Modified	Priority	Need	Index	(PNImodified)	จากสูตร	

PNImodified	=		(I	–	D)/D	เพื่อระบุความต้องการจ�าเป็น

ในการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ตามแนวคิดการศึกษาเพื่ออาชีพ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

4.	การเตรียมตัว

เข้าสู่งานอาชีพ

(Career	Preparation)

1.	เรียนรู้การเตรียมตัวเข้า

สู่อาชีพที่สนใจ	การเข้าสู่

ระบบของงาน	และมีการ 

เตรียมตัวเข้าสู่ระบบของ

มหาวิทยาลัย

2.	การจัดการเรียนรู้

ให้ผู้เรียนมีความรู้	ความ

สามารถ	ทักษะและมี

คุณสมบัติตรงตามที่ตลาด

แรงงานหรือสถานประกอบ

การต้องการ	

3.	การสร้างเสริม

ประสบการณ์อาชีพ

ที่สนใจให้กับผู้เรียน	โดย

มีการฝึกฝนทดลองการ

ท�างานภายใต้สิ่งแวดล้อม

ของงานและมีส่วนร่วมใน

ประสบการณ์ท�างานจริง	

4.	การเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจข้อมูลทางอาชีพ

อย่างลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้นและ

ส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการ

ท�างาน

2.การส�ารวจโลก

ของงานอาชีพ	

(Career	Exploration)

1.	การส�ารวจความถนัด	

ความชอบและความสามารถ

ของผู้เรียนในอาชีพต่าง	

ๆ	ให้เหมาะสมกับอาชีพ

ที่สนใจ

2.	การส่งเสริมแนวทางใน

การตัดสินใจเลือกอาชีพให้

สอดคล้องกับตลาดแรงงาน	

และเรียนรู้ทักษะที่จ�าเป็นใน

การประกอบอาชีพ

3.	การจัดการเรียนการสอน

ให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวม

ของตลาดแรงงาน	ความ

หลากหลายทางอาชีพ	และ

ความต้องการของตลาด

แรงงาน

4.	การศึกษาโครงสร้างขั้น

ตอนของงานอาชีพต่าง	ๆ	

เรียนรู้ทักษะที่จ�าเป็นในการ

ประกอบอาชีพควบคู่กับ

การปฏิบัติ

3.	การสัมผัส

งานอาชีพ

(Career	Orientation)

1.	การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้

รู้จักอาชีพ	เข้าใจลักษณะ

หรือข้ันตอนของงานอาชีพ	

และส่งเสริมการวางแผนเส้น

ทางสู่อาชีพ

2.	การจัดการเรียนการสอน

ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ใน

อาชีพต่าง	ๆ	ในรายวิชาพื้น

ฐาน	รายวิชาเพิ่มเติม	หรือ

กิจกรรมชุมนุมเพื่อส่งเสริม

และพัฒนาทักษะอาชีพของ

ผู้เรียน	

3.	การส�ารวจข้อมูล

เชิงลึกในการประกอบอาชีพ

ของผู้เรียนเพื่อยืนยันการ

ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ

ในอนาคตจากข้อมูล

ประสบการณ์	และความรู้

ที่เรียนมา

กำรบริหำรวิชำกำรโรงเรียน

ในสังกัดกรุงเทพมหำนคร

			ใช้แนวคิดเรื่องการบริหารวิชาการ(ส�านักการศึกษา,	

2554;	ปองสิน	วิเศษศิริ,	2555;	ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2558)

ประกอบด้วย	4	องค์ประกอบหลัก	ดังนี้

					1.	การพัฒนาหลักสูตร

					2.	การจัดการเรียนการสอน

					3.	การวัดผลประเมินผลการเรียน

					4.	การแนะแนว

1.	ความตระหนัก

ในงานอาชีพ

(Career	Awareness)

1.	การสร้างความตระหนัก

รู้	ค่านิยมและความเช่ือ	

และการส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมที่ดีในการ

ประกอบอาชีพ

2.	การรู้จักและค้นหาความ

สามารถของผู้เรียนเอง	

3.	การเรียนรู้โลกของงาน

อาชีพ	อาชีพในปัจจุบัน	

อาชีพในชุมชน	อาชีพของ

ผู้ปกครอง	และอาชีพใน

อนาคต

4.	การสร้างความเข้าใจ

ในคุณค่าของการท�างาน

กำรศึกษำเพื่ออำชีพ (Career Education)

						ใช้แนวคิดขั้นตอนการศึกษาเพื่ออาชีพ	(Marland	,	1971;	Calhaun	and	Finch,	1976;	Isaacson, 

	1977;	Dykeman	et	al.,	2001)	ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	ดังน้ี

กำรค�ำนวณหำค่ำดัชนี Modified Priority Need Index (PNI
modified

) จำกสูตร PNI
modified

 = (I – D)/D สุวิมล ว่องวำนิช (2558)

ควำมต้องกำรจ�ำเป็นในกำรบริหำรวิชำกำรตำมแนวคิดกำรศึกษำเพื่ออำชีพ
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้	เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	โดยมีข้ัน

ตอนดังน้ี	1)	ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์

ของการบรหิารวชิาการของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร

ตามแนวคิดการศึกษาเพื่ออาชีพ	 และ	 2)	 ศึกษาความ

ต้องการจ�าเป็นในการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครตามแนวคิดการศึกษาเพื่ออาชีพ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากรเป้าหมายในการวิจัยคือ	โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร	จ�านวน	437	โรงเรียน

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ	 โรงเรียนสังกัด

กรงุเทพมหานคร	จ�านวน	209	โรงเรยีน	โดยใช้วธิกีารก�าหนด

ขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยค�านวณได้จากสตูรขนาดกลุม่ตวัอย่าง

ของยามาเน่	(Yamane,	1973)	ที่ระดับความเชื่อมั่น	95%	

โดยผู้วิจัยแบ่งโรงเรียนออกเป็น	4	กลุ่มโรงเรียนที่เปิดสอน	

ได้แก่	 โรงเรียนที่เปิดเฉพาะระดับมัธยมศึกษา	 โรงเรียนท่ี

เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	โดยใช้วิธีการ

สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	และ

กลุ่มโรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	

โรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โดย

การวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย	(Simple	Random	

Sampling)	 เทียบค่าร้อยละตามสัดส่วน	 ได้กลุ่มตัวอย่าง

ดังนี้

	 1.	โรงเรยีนทีเ่ปิดเฉพาะระดบัมธัยมศึกษา	จ�านวน	

6	โรงเรียน

	 2.	 โรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	จ�านวน	3	โรงเรียน

	 3.	 โรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น	จ�านวน	47	โรงเรียน

	 4.	 โรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษา	

จ�านวน	153	โรงเรียน

	 ผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียนจ�านวน	 11	 คน	 แบ่ง

ผู้ให้ข้อมูลออกเป็น	 4	 กลุ่ม	 ดังนี้	 (1)	 ผู้อ�านวยการสถาน

ศึกษา	(2)	รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา	ฝ่ายวิชาการ	(3)	

ครูแนะแนว	 (4)	 หัวหน้าและครูแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้

จ�านวน	8	คน	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	2,299	คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความ

คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ

การบรหิารวชิาการของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครตาม

แนวคิดการศึกษาเพ่ือ	แบ่งออกเป็น	2	ตอนดังนี้	ตอนที่	1	

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม	มีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ	(Checklist)	ประกอบด้วย	สถานภาพ	

เพศ	อายุ	ระดับการศึกษาสูงสุด	ระยะเวลาในต�าแหน่งใน

ปัจจุบัน	ตอนท่ี	2	สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์

ของการบรหิารวชิาการของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร	

ตามแนวคิดการศึกษาเพื่ออาชีพ	จ�านวน	16	ข้อ	มีลักษณะ

เป็นแบบมาตรประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	Scale)

	 การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยั

ครั้งนี้ได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	 (Validity)	

โดยผูท้รงคณุวุฒจิ�านวน	6	ท่าน	เกณฑ์ทีใ่ช้ในการวดัค่าดัชนี

ความสอดคล้อง	คือ	IOC	(Item	Objective	Congruence)	

ซึ่งพิจารณาเลือกค่า	IOC	มากกว่า	0.5	ถือว่าข้อค�าถามนั้น

วัดได้สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์	 (ศิริชัย	 กาญ

จนวาสี,	 2552)	 จากนั้นน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ

กลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างครอบคลุมผู้ให้ข้อมูลทุก	 รวมทั้ง

สิ้น	30	คน	และน�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อ

มั่น	(Reliability)	โดยการค�านวณหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา	

(Alpha	Co-efficient)	ของครอนบาค	(Cronbach,	1990)	

ได้ผลการตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ	

มีค่าเท่ากับ	0.993

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัยด�าเนินการส่งแบบสอบถามและหนังสือน�า

ส่งทางไปรษณีย์	 จ�านวน	 209	 โรงเรียน	 โรงเรียนละ	 11	

ฉบับแบ่งตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล	แบบสอบถามรวมจ�านวนทั้ง

สิ้น	2,299	ฉบับ	จากนั้นรวบรวมแบบสอบถาม	ภายหลัง

จากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาผู้วิจัยท�าการตรวจสอบ

ความครบถ้วนของการตอบแบบสอบถาม	ได้แบบสอบถาม

ที่มีการตอบอย่างสมบูรณ์จ�านวน	2,078	ฉบับ	คิดเป็นร้อย

ละ	 90.39	 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการตอบกลับที่อยู่ในเกณฑ์

ท่ีดีมาก	 (Berdie,	 1986)	 ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา

ท้ังสิ้นจ�านวน	194	โรงเรียน	โดยรับแบบสอบถามกลับคืน

ทางไปรษณีย์จ�านวน	181	โรงเรียน	และเดินทางไปรับด้วย

ตนเองจ�านวน	13	โรงเรียน	หลังจากนั้นด�าเนินการกรอก
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ข้อมูลลงในโปรแกรม	SPSS	(Statistics	Package	for	the	

Social	Sciences)	เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	 ได้แก่	 ค่าความถี่	 (f)	 และค่าร้อยละ	 (%)	

ส่วนการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์

ของการบรหิารวชิาการของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร

ตามแนวคดิการศกึษาเพือ่อาชพี	ใช้การหาค่าเฉลีย่	( )	และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD)	โดยก�าหนดเกณฑ์ในการคิด

น�้าหนักค่าเฉล่ียในแต่ละช่วง	ดังนี้

	 ค่าเฉลี่ย	4.50	 -	5.00	หมายถึง	ปฏิบัติจริงมาก

ที่สุด	หรือ	สภาพท่ีพึงประสงค์มากที่สุด

	 ค่าเฉลี่ย	3.50	 -	4.49	หมายถึง	ปฏิบัติจริงมาก	

หรือ	สภาพที่พึงประสงค์มาก

	 ค่าเฉลี่ย	2.50	 -	3.49	หมายถึง	ปฏิบัติจริงมาก

ปานกลางหรือสภาพท่ีพึงประสงค์ปานกลาง

	 ค่าเฉลี่ย	1.50	-	2.49	หมายถึง	ปฏิบัติจริงน้อย	

หรือ	สภาพที่พึงประสงค์น้อย

	 ค่าเฉลี่ย	1.00	-	1.49	หมายถึง	ปฏิบัติจริงน้อย

ที่สุด	หรือ	สภาพท่ีพึงประสงค์น้อยที่สุด

	 หลังจากนั้นน�าค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบันและ

สภาพท่ีพึงประสงค์มาวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็น	โดย

ใช้วิธี	Priority	Needs	Index	(PNI
modified

)	เพื่อระบุความ

ต้องการจ�าเป็นจากสูตร	(สุวิมล	ว่องวานิช,	2558)	ดังนี้

	 PNI
modified

	=	(I-D)/D

	 I	 =	 สภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียน

ตามแนวคิดการศึกษาเพื่ออาชีพ

	 D	=	สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนตาม

แนวคิดการศึกษาเพ่ืออาชีพ

	 โดยก�าหนดเกณฑ์พิจารณาประเมินความต้องการ

จ�าเป็น	โดยการน�าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดกลุ่ม

ค่าดัชนี	PNI
modified

	โดยการน�าค่าดัชนี	PNI
modified

	สูงที่สุด	

ลบด้วยค่าดัชนี	 PNI
modified

	 ต�่าท่ีสุด	 แล้วหารด้วย	2	แล้ว

น�าระยะห่างท่ีได้มาจัดกลุ่มค่า	PNI
modified

	โดยแบ่งเป็น	2	

กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มท่ีมีค่าดัชนี	 PNI
modified

	 สูง	 และกลุ่มท่ีมีค่า

ดัชนี	PNI
modified

	ต�่า

ผลกำรวิจัย
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลท่ัวไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม	 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 (ร้อยละ	 36.19)	 เป็นเพศ

หญิง	(ร้อยละ	76.08)	มีอายุ	41	–	50	ปี	(ร้อยละ	33.06)	

มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี	 (ร้อยละ	50.72)	และ

ระยะเวลาในต�าแหน่งในปัจจุบัน	น้อยกว่า	 5	ปี	 (ร้อยละ	

22.09)	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจ�าเป็นในการ

บริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตาม

แนวคิดการศึกษาเพ่ืออาชีพ	ดังนี้

ตำรำง 1

ความต้องการจ�าเป็นในการบริหารวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเพมหานครตามแนวคิดการศึกษาเพื่ออาชีพจ�าแนกตามด้าน

การบริหารวิชาการ

กำรบริหำรวิชำกำร สภำพปัจจุบัน สภำพท่ีพึงประสงค์

SD แปลผล SD แปลผล

1.	ด้านการพัฒนาหลักสูตร	

-	 มีการออกแบบหลักสูตรการ

จัดการศึกษาเพื่ออาชีพตามข้ัน

ตอนของการศกึษาเพือ่อาชพี	ดงันี้

3.16 1.04 ปาน

กลาง

4.60 0.63 มากที่สุด 0.456 1

1.1	ความตระหนักในงานอาชีพ	

						(Career	Awareness)

3.62 0.91 มาก 4.81 0.43 มากที่สุด 0.329 4
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1.2	การส�ารวจโลกของงานอาชีพ	

						(Career	Exploration)

2.89 1.12 ปาน

กลาง

4.39 0.76 มาก 0.519 2

1.3	การสัมผัสงานอาชีพ

						(Career	Orientation)

3.12 1.16 มาก 4.56 0.70 มากที่สุด 0.462 3

1.4	การเตรียมตัวเข้าสู่งานอาชีพ	

						(Career	Preparation)

3.00 0.97 ปาน

กลาง

4.63 0.62 มากที่สุด 0.543 1

2.	ด้านการจัดการเรียนการสอน	

-	 มีการจัดการเรียนการสอนท้ัง	

8	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น

พฒันาผูเ้รยีนตามขัน้ตอนของการ

ศึกษาเพื่ออาชีพ	ดังน้ี

3.24 0.91 ปาน

กลาง

4.65 0.57 มากที่สุด 0.435 3

2.1	ความตระหนักในงานอาชีพ	

						(Career	Awareness)	

3.64 0.85 มาก 4.86 0.36 มากที่สุด 0.335 4

2.2	การส�ารวจโลกของงานอาชีพ	

						(Career	Exploration)

3.16 0.63 ปาน

กลาง

4.62 0.63 มากที่สุด 0.462 2

2.3	การสัมผัสงานอาชีพ	

						(Career	Orientation)

3.21 1.08 ปาน

กลาง

4.63 0.60 มากที่สุด 0.442 3

2.4	การเตรียมตัวเข้าสู่งานอาชีพ	

						(Career	Preparation)

2.94 1.08 ปาน

กลาง

4.47 0.69 มาก 0.520 1

3.	ด้านการวัดผลประเมินผลการ

เรียนรู้	 -	 มีการก�าหนดแนวทาง

และวิธีการวัดผลประเมินผลที่

หลากหลายตามขั้นตอนของการ

ศึกษาเพื่ออาชีพ	ดังน้ี

3.46 0.94 ปาน

กลาง

4.71 0.57 มากที่สุด 0.362 4

3.1	ความตระหนักในงานอาชีพ	

						(Career	Awareness)

3.75 0.77 มาก 4.85 0.47 มากที่สุด 0.293 3

3.2	การส�ารวจโลกของงานอาชีพ	

						(Career	Exploration)

3.71 0.91 มาก 4.70 0.58 มากที่สุด 0.267 4

3.3	การสัมผัสงานอาชีพ	

						(Career	Orientation)	

3.36 1.00 ปาน

กลาง

4.76 0.55 มากที่สุด 0.417 2

3.4	การเตรียมตัวเข้าสู่งานอาชีพ	

						(Career	Preparation)	

3.00 1.06 ปาน

กลาง

4.51 0.66 มากที่สุด 0.503 1

4.	ด้านการแนะแนว

-	 การวางระบบแนะแนว	 และ

จัดการเรียนการสอนตามขั้นตอน

ของการศึกษาเพื่ออาชีพ	ดังน้ี

3.18 1.10 ปาน

กลาง

4.60 0.61 มากที่สุด 0.445 2
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4.1	ความตระหนักในงานอาชีพ	

						(Career	Awareness)	

3.44 0.99 ปาน

กลาง

4.72 0.49 มากที่สุด 0.372 3

4.2	การส�ารวจโลกของงานอาชีพ	

						(Career	Exploration)

3.14 1.14 ปาน

กลาง

4.59 0.64 มากที่สุด 0.462 4

4.3	การสัมผัสงานอาชีพ	

						(Career	Orientation)

3.12 1.14 ปาน

กลาง

4.61 0.64 มากที่สุด 0.478 2

4.4	การเตรียมตัวเข้าสู่งานอาชีพ	

						(Career	Preparation)

3.03 1.14 ปาน

กลาง

4.48 0.66 มาก 0.479 1

รวม 3.26 1.00 ปำน

กลำง

4.64 0.60 มำกที่สุด 0.425

	 จากตารางที่	 1	 พบว่า	 ความต้องการจ�าเป็นใน

การบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ตามแนวคิดการศึกษาเพื่ออาชีพจ�าแนกตามการบริหาร

วิชาการในภาพรวมมีค่าความต้องการจ�าเป็นในระดับสูง	

(PNI
modified

	=	0.425)	เมื่อพิจารณารายด้านของการบริหาร

วิชาการพบว่า	 ด้านที่มีล�าดับความต้องการจ�าเป็นสูงสุด

คือ	ด้านการพัฒนาหลักสูตร	(PNI
modified

	=	0.456)	รองลง

มา	คือ	ด้านการแนะแนว	(PNI
modified

	=	0.445)	ด้านการ

จัดการเรียนการสอน	(PNI
modified

	=	0.435)	ด้านการวัดผล

ประเมินผลการเรียน(PNI
modified

	=	0.362)	ตามล�าดับ	โดย

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 เมื่อพิจารณาตามขั้นตอนการศึกษาเพื่ออาชีพ	ขั้น

ที่มีความต้องการจ�าเป็นสูงที่สุดเหมือนกันทั้ง	4	ด้านของ

การบริหารวิชาการ	 คือ	 ขั้นการเตรียมตัวเข้าสู่งานอาชีพ		

(Career	Preparation)	ส่วนในขัน้ตอนการศกึษาเพือ่อาชีพ

ในขั้นอื่น	ๆ 	นั้น	มีความต้องการจ�าเป็นแตกต่างกันออกไป

แยกตามกลุ่มการบริหารวิชาการ	ดังนี้

	 1.	 การบริหารวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน	 มีขั้นตอนการศึกษาเพื่อ

อาชีพที่มีความต้องการจ�าเป็นสูงสุดเรียงล�าดับจากมาก

ไปหาน้อยเหมือนกันคือ	 การเตรียมตัวเข้าสู ่งานอาชีพ		

(Career	Preparation)	รองลงมา	คือ	การส�ารวจโลกของ

งานอาชีพ	 (Career	 Exploration)	 การสัมผัสงานอาชีพ	

(Career	 Orientation)	 และความตระหนักในงานอาชีพ	

(Career	Awareness)	ตามล�าดับ

	 2.	 การบริหารวิชาการด้านการวัดผลประเมิน

ผลการเรียนรู้และการแนะแนว	 มีขั้นตอนการศึกษาเพื่อ

อาชีพที่มีความต้องการจ�าเป็นสูงสุดเรียงล�าดับจากมาก

ไปหาน้อยเหมือนกันคือ	 การเตรียมตัวเข้าสู ่งานอาชีพ	

(Career	Preparation)	รองลงมา	คือ	การสัมผัสงานอาชีพ	 

(Career	Orientation)	ความตระหนกัในงานอาชีพ	(Career	

Awareness)	และการส�ารวจโลกของงานอาชีพ	(Career	

Exploration)	ตามล�าดับ

กำรอภิปรำยผล
	 จากผลการวิ เคราะห ์ความต ้องการจ�าเป ็น

ในการพัฒนาการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัด

กรงุเทพมหานครตามแนวคดิการศึกษาเพือ่อาชีพ	มปีระเดน็

ท่ีน�ามาอภิปรายได้ดังน้ี

	 ผลการประเมนิความต้องการจ�าเป็นในการบรหิาร

วชิาการของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครตามแนวคดิการ

ศึกษาเพื่ออาชีพโดยภาพรวม	จะเห็นได้ว่าในองค์ประกอบ

ของการบรหิารวชิาการท้ัง	4	ด้าน	ได้แก่	การพฒันาหลกัสตูร	

การจัดการเรียนการสอน	 การวัดผลประเมินผลการเรียน	

และการแนะแนวนั้น	 ด้านท่ีมีล�าดับความต้องการจ�าเป็น

สูงท่ีสุดคือ	 ด้านการพัฒนาหลักสูตร	 ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีแสดงให้

เห็นอย่างชัดเจนว่า	 หลักสูตรคือสิ่งส�าคัญเป็นอันดับแรก

ของการบรหิารวชิาการของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร

ในปัจจุบัน	ตามที่	วนาลัย	คนอยู่	(2555)	ได้ศึกษาเกี่ยวกับ

การพัฒนาหลักสูตรพบว่า	การพัฒนาหลักสูตรควรพัฒนา

ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน	ให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตด้วย	 ซ่ึงการพัฒนา

หลกัสตูรนัน้จ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องทราบถงึองค์ความรูต่้าง	ๆ 	

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร		สถานการณ์	เศรษฐกิจ

ของกลุ ่มประชาคมอาเซียนและของโลก	 รวมไปถึงการ

วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต	 เพื่อ
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เป็นตัวสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างสมบูรณ์	โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาระดับ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	มกีารจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัปฐมวยั	

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	 ตามแนวคิดของซิดนีย์	 พ	ี

มาร์แลนด์	จูเนียร์	(Marland,	1971)	ได้เสนอแนวคิดอาชีพ

ศึกษาไว้ว่า	อาชีพศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรส�าหรับผู้

เรียนทุกคนที่ควรมีการบรรจุตั้งแต่เกรด	จนถึงเกรดสูงที่สุด

ของการเรียนในระดับมัธยมศึกษา	ผู้เรียนทุกคนท่ีออกจาก

โรงเรียนแล้วต้องมีทักษะที่จ�าเป็นในการประกอบอาชีพ

เพ่ือการด�ารงชีพต่อไป	สะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในการพัฒนาผู้เรียน	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สิริพันธุ์	 สุวรรณมรรคา	 ชญา

พิมพ์	 อุสาโห	 และปราวีณยา	 สุวรรณณัฐโชติ	 (2554)	 ที่

เสนอแนวทางการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพือ่การประกอบ

อาชีพไว้ว่า	สถานศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็นหน่วยงานส�าคัญ

ที่มีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอนส�าหรับผู้เรียน	โดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ�าเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์คือ	เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความ

คิดที่เป็นเหตุเป็นผลในการท�างาน	สั่งสมความรู้และทักษะ

ที่จ�าเป็นในการท�างาน	 รู้จักการหาโอกาสและช่องทางใน

การท�างาน	การส�ารวจ	และก้าวเข้าสู่โลกแห่งการท�างาน	

โดยขณะที่ได้ศึกษาหาความรู้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนั้น

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาความรู้	ทักษะ	และเจตคติ

อันดีผ่านการศึกษาอบรม	 และการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้

ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่จะตัดสินใจในการศึกษาและการ

ท�างานต่อไปได้ในอนาคต

	 ผลการประเมนิความต้องการจ�าเป็นในการบรหิาร

วิชาการของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครตามแนวคดิการ

ศึกษาเพ่ืออาชีพจ�าแนกตามขั้นตอนการศึกษาเพื่ออาชีพ

พบว่า	 ขั้นที่มีความต้องการจ�าเป็นสูงที่สุดเหมือนกันทั้ง	

4	ด้านของการบริหารวิชาการ	คือ	ขั้นการเตรียมตัวเข้าสู่

งานอาชีพ	(Career	Preparation)	สะท้อนให้เห็นว่าการ

เตรียมตัวเข้าสู่งานอาชีพมีความส�าคัญอย่างมากต่อการ

ประกอบอาชีพ	 ซึ่งหากมีการเตรียมการที่ดีย่อมส่งผลให้

สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ

ความส�าเร็จ	 โดยเฉพาะการเตรียมตัวขณะก�าลังศึกษา

ในด้านวิชาการ	 ด้านประสบการณ์	 และการฝึกฝนความ

สามารถพิเศษ	ดังนั้นการบริหารวิชาการในขั้นการเตรียม

ตัวเข้าสู่งานอาชีพจึงเป็นสิ่งส�าคัญและควรเน้นย�้าให้มาก

ขึ้น	 เมื่อพิจารณาตามกรอบแนวคิดการศึกษาเพื่ออาชีพ

ท่ีผู้วิจัยได้ศึกษา	 ในข้ันการเตรียมตัวเข้าสู่งานอาชีพตรง

กับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ดังนั้นต้อง

พัฒนาการบริหารวิชาการท่ีจะท�าให้ผู้เรียนในระดับชั้นนี้

ได้เรียนรู้การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพท่ีสนใจ	การเข้าสู่ระบบ

ของงาน	และมีการเตรียมตัวเข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัย		

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้	ความสามารถ	ทักษะและ

มีคุณสมบัติตรงตามที่ตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการ

ต้องการ	สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพท่ีสนใจให้กับผู้เรียน	

โดยมีการฝึกฝนทดลองการท�างานภายใต้สิ่งแวดล้อมของ

งานและมีส่วนร่วมในประสบการณ์ท�างานจริง	 และเสริม

สร้างความรู้	 ความเข้าใจข้อมูลทางอาชีพอย่างลึกซึ้งมาก

ยิ่งข้ึนและส่งเสริมทัศนคติท่ีดีในการท�างาน	 จากแนวคิด

ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการท�าให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายเกิดความรู้และประสบการณ์ตามขั้นตอนการเต

รียมตัวเข้าสู่งานอาชีพถือเป็นสิ่งส�าคัญ	และมีความจ�าเป็น

อย่างยิ่งกับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จะต้องเร่ง

พัฒนาโดยเฉพาะการปรับร่างหลักสูตรข้ึนมาใหม่ให้เหมาะ

สมตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร	ปีการ

ศกึษา	2562	ทีม่กีารมุง่เน้นเร่ืองทกัษะชวีติและทกัษะอาชพี	

ที่ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพต่าง	ๆ 	ให้กับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา	ซ่ึงเปิดสอนในรายวิชาเพิ่มเติม

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	

2551	(วิทยา	บาริศรี,	2562)

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้

	 1.	ส�านกัการศกึษากรงุเทพมหานคร	โรงเรยีนสงักดั

กรุงเทพมหานครและโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร	

ค ว ร ร ่ ว มกั นพัฒนาหลั ก สู ต ร ขอ ง โ ร ง เ รี ย นสั ง กั ด

กรุงเทพมหานครที่ส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพอย่างต่อ

เนื่องตั้งแต่ระดับช้ันประถมศึกษาถึงระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	โดยเฉพาะขัน้ตอนของการพฒันานกัเรยีนระดบั

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายให้มกีารเตรยีมตวัเข้าสูอ่าชพี	เพ่ือ

ตอบสนองตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและตลาด

แรงงาน	น�าไปสู่การพัฒนาของประเทศต่อไป

	 2.	ส�านักการศึกษา	กรุงเทพมหานคร	ควรก�าหนด

นโยบายให้หน่วยงานในสังกัด	ประสานความร่วมมือในการ
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จดัการเรยีนการสอนร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน	เช่น	โรงเรยีน

ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร	ช่วยกันพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ

การประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม	มีความรู้	ความสามารถ	

ทักษะและมีคุณสมบัติตรงตามที่ตลาดแรงงานหรือสถาน

ประกอบการต้องการ

 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหาร

วิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการ

ศึกษาเพื่ออาชีพ

	 2.	ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรเฉพาะด้าน

อาชีพร่วมกันระหว่างโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	(1)	ศึกษาสภาพความส�าเร็จของการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาล

เมืองพนัสนิคม	จังหวัดชลบุรี	(2)	ศึกษาปัจจัยที่อธิบายความส�าเร็จของการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมือง

พนัสนิคม	 (3)	น�าเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดี	 ของการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม	 ใช้การ

วิจัยแบบผสมผสาน	ผู้ให้ข้อมูลหลักการสัมภาษณ์	จ�านวน	20	คน	กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	 เจ้าพนักงาน

สังกัดเทศบาลพนัสนิคม	 และประชาชน	 ในเขตเทศบาลพนัสนิคม	 จ�านวน	 361	 คน	 การวิเคราะห์โดยสถิติพรรณนา	 

(Descriptive	Statistic)	สถิติอนุมาน	(Inferential	Statistic)	ตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ถดถอย

พหุ	(Multiple	Regression	Analysis)	ผลการวิจัย	พบว่า	การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม	

จังหวัดชลบุรี	มีเป้าหมายชัดเจน	ด�าเนินการภายใต้เงื่อนไขการยอมรับของทุกฝ่าย	มีจิตส�านึกและสืบทอดเจตนารมณ์ใน

การสร้างความยั่งยืนร่วมกัน	การพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับ	“ดี”	ปัจจัยความส�าเร็จของการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	

ประกอบด้วย	การมุ่งผลสัมฤทธิ์	ความเป็นพลเมือง	ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น	การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี	การมีส่วนร่วม	ความร่วมมือ	สามารถอธิบายความส�าเร็จของการ

การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	ได้ในระดับ	“มาก”	( =	4.20)	โดยปัจจัยท้ัง	8	ด้าน	เป็นตัวพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดสามารถ

พยากรณ์ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนได้ร้อยละ	95.60	แนวทางการประยุกต์ใช้	คือ	ผู้น�าท้องถิ่นก�าหนดนโยบายควร

มีเป้าหมายที่ชัดเจน	บูรณาการองค์ความรู้จากทฤษฎี	และประสบการณ์จากชุมชน

ค�ำส�ำคัญ: เมืองน่าอยู่,	การพัฒนา,	ความยั่งยืน

 

Abstract

	 The	 objectives	 of	 this	 study	 were	 to	 (1)	 study	 success	 environment	 of	 livable	 city	 deve 

lopment	of	Phanat	Nikhom	City,	Chonburi	Province	(2)	study	factors	influencing	the	success	of	livable	

city	development	of	Panusnikom	City	(3)	purpose	good	practice	guideline	of	livable	city	development	

of	Phanat	Nikhom	City	used	mixed	methods	collected	data	by	interviewing	20	Samples	for	qualitative	

method	and	used	questionnaire	to	collect	data	from	361	samples	who	were	officers	who	worked	

for	 Phanat	Nikhom	Municipal	 and	people	 in	 Phanat	Nikhom	Municipal	 area	 and	used	descriptive	
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statistics	analyzed	qualitative	data	whereas	used	multiple	regressions	to	test	variables.	The	results	

found	that	livable	city	sustainable	development	of	Phanat	Nikhom	Municipal,	Chonburi	Province	had	

clearly	goals	operated	under	conditions	which	were	accepted	by	all	parties,	having	conscious	mind	

and	transfer	intention	in	order	to	build	the	joint	sustainable.	Overall	development	was	in	“good”	

level;	 success	 factors	 of	 livable	 city	 development	 consisted	 of	 achievement,	 citizenship	 aspect,	 

resource	and	environment	aspect,	participation	aspect,	and	cooperation	aspect	eligible	to	explain	the	 

success	of	livable	city	development	at	“high”	level	using	8	factors	to	forecast	the	best	forecasting	of	 

livable	city	sustainable	at	95.60	percent.	Suggestions	guidelines	are	that	local	leaders	should	set	clear	 

policies.	Integrating	knowledge	from	theory	and	experience	from	the	community

Keywords: Livable	city,	development,	sustainable

บทน�ำ
	 การพัฒนาเมืองน่าอยู่	มีจุดเร่ิมในปี	พ.ศ.	2529	

โดยได้ก�าหนดให้วันที่	 7	 เมษายน	 2539	 เป็นวัน	WHO	

Healthy	 Cities	 เพ่ือรณรงค์ให้เมืองต่าง	 ๆ	 จากทั่วโลก

หันมาสนใจโครงการเมืองน่าอยู่	และได้	ก�าหนดแนวทาง

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองน่าอยู ่อย่างเป็นรูปธรรม	

ส�าหรับประเทศไทย	 ได้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้กรอบ

ด้านสาธารณสุขตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก	

ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2537	 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การ

อนามัยโลกด�าเนินโครงการเมืองน่าอยู่	ใน	5	เมือง	ได้แก่

กรุงเทพมหานคร	นครราชสีมา	พะเยา	ยะลา	และพนัสนิคม	

เป็นเมืองน�าร่อง	 ก�าหนดแนวทางให้ผู้บริหารองค์กรท้อง

ถิ่นสร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับชุมชนภายในท้องถิ่น

น้ัน	ๆ 	โดยใช้วิธีการของตนเองในการพัฒนาไปสู่ความเป็น

เมืองน่าอยู่	ซึ่งแต่ละเมืองก็จะมีวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันไป

ให้เหมาะกับบริบทของแต่ละเมือง	มีการสร้างสรรค์	และ

ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมท้ังด้านกายภาพและสังคมอย่างต่อ

เนื่อง	 ให้ประชาชนในชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและช่วยเหลือ

กันและกันเกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตเพื่อให้ได้ศักยภาพหรือ

คณุภาพทีด่ทีีสุ่ด	(กรมอนามยั	กระทรวงสาธารณสขุ,	2540;	

อ้างถึงใน	ภัสสุรีย์	คูณกลาง,	2546,	น.	23)	อันเป็นผลลัพธ์

สุดท้ายของการพัฒนาที่พึงปรารถนา

	 การด�าเนนิการพฒันาเมอืงน่าอยูไ่ด้รบัการสานต่อ

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ	 ส่งผลให้เกิด

การแข่งขันเพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง	 โดย

ในปี	พ.ศ.	2547	ได้มีการจัดประกวดเทศบาลท่ีด�าเนินการ

พัฒนาเมืองน่าอยู่	และประกาศผลปี	พ.ศ.	2552	มีเมืองที่

ได้รับการรับรองเป็นเมืองน่าอยู่	จ�านวน	53	เมือง	หนึ่งใน

จ�านวน	53	เมืองนั้น	คือ	เมืองพนัสนิคม	จังหวัดชลบุรี	ช่วง

ปี	 พ.ศ.	 2560-2561	 มีเมืองท่ีได้รับการรับรองเป็นเมือง

น่าอยู่เพ่ิมมากข้ึน	ท่ีน่าสังเกต	คือ	เมืองพนัสนิคม	จังหวัด

ชลบุรี	 ท่ีได้รับการรับรองในตอนต้นยังมีช่ือคงอยู่	 โดยใน

ปี	พ.ศ.	2561	ได้รับการรับรองเทศบาลจัดการเมืองน่าอยู่

อย่างยั่งยืน	เป็นแหล่งเรียนรู้และเมืองต้นแบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	(ไทยรัฐ,	2559,	ออนไลน์)	นอกจากนั้น	

ประเพณีบุญกลางบ้าน	 เครื่องจักสานพนัสนิคม	 และการ

เล่นทายโจ๊กปริศนา	ซ่ึงวัฒนธรรม	ภูมิปัญญาท้ัง	3	ด้านนี	้

ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์	 สืบทอด	 เปลี่ยนแปลง	 และ

พัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	

สังคม	และเทคโนโลยี	(ภารดี	มหาขันธ์	และ	มนันท์ชญา	

มหาขันธ์,	2558,	น.	1)	สามารถรักษาความเป็นเมืองน่าอยู่

จนถึงปัจจุบัน	จึงเป็นกรณีที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งว่าบรรลุ

ความส�าเร็จในการพัฒนาเมืองอย่างไร	 ความส�าเร็จอยู่ใน

ระดบัใด	มปัีจจยัใดบ้างทีอ่ธบิายความส�าเรจ็ของการพฒันา

เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	และแนวปฏิบัติที่ดี	(Best	Practice)	

เป็นอย่างไร	ซ่ึงค�ากล่าวท่ีว่า	“การสร้างเมืองให้น่าอยู่นั้น

ไม่ค่อยมีความยุ่งยาก	แต่การที่จะรักษาให้เป็นเมืองน่าอยู่

ได้อย่างยั่งยืนนั้นยากยิ่งกว่า”	ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา

เมืองพนัสนิคม	เมืองท่ีสามารถรักษาความเป็นเมืองน่าอยู่
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ได้อย่างต่อเนื่องคงทน	เพื่อน�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ทาง

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้าน

เมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพความส�าเร็จของการพัฒนา

เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม	จังหวัด

ชลบุรี

	 2.	เพื่อศึกษาปัจจัยที่อธิบายความส�าเร็จของการ

พัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม	

จังหวัดชลบุรี

	 3.	 เพ่ือน�าเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดี	 (Best	

Practice)	ของการพัฒนาเมอืงน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนืของเทศบาล

เมืองพนัสนิคม	จังหวัดชลบุรี

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
	 การวิจัยคร้ังน้ี	 ผู้วิจัยได้เลือกทฤษฎีที่สอดคล้อง

และเหมาะสมมาท�าการพสิจูน์	โดยก�าหนดตวัแปรตาม	จาก

หลักเกณฑ์การประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน	ของกรม

ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม	(2561)	จ�านวน	5	ด้าน	ได้แก่

ด้านบริการพื้นฐานสาธารณะ	(จรัส	สุวรณมาลา,	2544),	

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา	 (2560),	 Mercer	 (2560),	

เอบีซีนิวส์	(2560)	ด้านคนมีสุข	ด้านสภาพแวดล้อมยั่งยืน	

(ส�านักงาน	ก.พ.ร.,2560),	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

(2561),	 ด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนา	 ด้านบริหาร

แบบธรรมาภิบาล	(ส�านักงาน	ก.พ.ร.,2560),	กรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	(2561)	และก�าหนดตัวแปรอิสระ	ดังนี้

	 การมุ ่ งผลสัมฤทธิ์ 	 ก�าหนดจากแนวคิดของ

กรมชลประทาน	(2561),	บารมี	จรัสสิงห์	(2561)	พรศักดิ	์

จินา	(2555),	วีระยุทธ	ชาตะกาญจน์	(2551),	สุพจน์	บุญ

วิเศษ	(2549),	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	

(2547)	ที่มีลักษณะเน้นที่ผลลัพธ์	(Outcomes)	ของงาน	

โดยจะให้ความส�าคญัทีก่ารก�าหนดพนัธกจิและวตัถปุระสงค์

ของโครงการ/งาน	เป้าหมายที่ชัดเจน	การก�าหนดผลผลิต

และผลลัพธ์ที่ต้องการของทุกโครงการ	มีการก�าหนดตัวบ่ง

ชี้วัดผลการท�างานหลัก	 ไว้อย่างชัดเจน	 มีการกระจายอ�า

นาจการตัดสินใจ	การบริหารเงิน	บริหารคน	สู่หน่วยงาน

ระดับล่างเพื่อให้สามารถท�างานบรรลุผลได้อย่างเหมาะสม	

ส�าหรับการปรับตัวภายใต้การเปล่ียนแปลง

	 แนวคิดเก่ียวกับพลเมือง	 ก�าหนดจากแนวคิด

ที่ว ่า	 “พลเมือง”	 มีความแตกต่างจาก	 “ประชาชน”	

และ	 “ราษฎร”	 ตรงที่ว่าพลเมืองจะแสดงออกถึงความ

กระตือรือร้นในการรักษาสิทธิต่าง	ๆ	ของตน	รวมถึงการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการแสดงออกซ่ึงสิทธิ	เสรีภาพ	

“มศีกัด์ิศร	ีมคีวามเท่าเทยีมกบัผูอ้ืน่	ไม่ปรารถนาไปครอบง�า

ใครและไม่ต้องการให้ใครมาครอบง�า	บงการหรืออุปถัมภ์”	

(ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,	 2555,	 น.	 11),	

สถาบันพระปกเกล้า	(2552,	น.	6)	พลเมอืงเป็นองค์ประกอบ

ท่ีส�าคัญของสังคม	เป็นรากฐานของประเทศ	หากสังคมใด

หรอืประเทศใดมพีลเมอืงทีด่	ีมคีณุภาพย่อมเป็นก�าลงัส�าคญั

ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า	 (ภาสุดา	 ภา

คาผล	มนังค์	อังควาณิช,	2560,	น.	975)	พฤติกรรมของ

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย	ประกอบด้วย	คารวธรรรม	

สามัคคีธรรมและปัญญาธรรม	(สภาผู้แทนราษฎร,	2555,	

น.	25)	คุณสมบัติของการเป็นพลเมืองท่ีประชาชนให้ความ

ส�าคัญสูงที่สุด	5	อันดับแรก	คือ	การท�างานแบบสุจริต	การ

มีความภูมิใจในการเป็นคนไทย	การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	การ

เต็มใจที่จะเสียภาษีและการปฏิบัติตามกฎหมาย	 (ถวิลวด	ี

บุรีกุล	รัชวดี	แสงมหะหมัด,	2562,	ออนไลน์)

	 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	 ก�าหนด

จากแนวคิดสภาพแวดล้อมท่ัวไปและสภาพแวดล้อม

เฉพาะ	ประกอบด้วย	6	หลักการส�าคัญ	คือ	“การพัฒนา

ที่ยั่งยืน”	 (Sustainable	 Development)	 การบริหาร

จัดการเชิงระบบนิเวศ”	 (Ecosystem	 Approach)	 การ

ระวังไว้ก่อน”	 (Precautionary	 Principle)	 ผู้ก่อมลพิษ

เป็นผู้จ่าย”	(Polluters	Pay	Principle:	PPP)	ความเป็น

หุ้นส่วนของรัฐ	-	เอกชน”	(Public-Private	Partnership)	

ธรรมาภิบาล”	(Good	Governance)	(ส�านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ	สิ่งแวดล้อม,	2555,	น.	

24-25)

	 การจดัการเรยีนรูแ้ละพฒันา	ก�าหนดจากแนวทาง

การสร้างวินัยเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ท้ังองค์การ	ใน

รูปของการน�าไปปฏิบัติของบุคคล	ทีม	และองค์การอย่าง

ต่อเนื่อง	5	ประการ	(Senge,	1990,	p.	55)	มิเชลเจ	มาร์ค

วาด	(Michel	J.	Marquardt,	1995)	องค์ประกอบที่จ�าเป็น	

5	ประการ	คือ	การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและทั่ว

ถึงทั้งองค์การ	 การปฏิรูปองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

ในการเรียนรู้	 การให้อ�านาจแก่สมาชิกในองค์การทุกภาค
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ส่วน	 การบริหารจัดการองค์ความรู้โดยการแสวงหาและ

สร้างสรรค์องค์ความรู้อยู่เสมอ	 การน�าเทคโนโลยีมาสนับ

สนุนให้เกิดการเรียนรู้ในองค์การ	 (Gephart	 &	 Others,	

1996,	pp.	35	-45)	ลักษณะที่ส�าคัญ	5	ประการ	คือ	มีการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับของระบบภายในองค์กร	มี

การสร้างองค์ความรูแ้ละมกีารแบ่งปันความรู	้สนบัสนนุการ

คิดอย่างเป็นระบบและวิพากษ์วิจารณ์ให้ผู้คนได้รู้จักคิดวิธี

ใหม่	 ๆ	 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้	 ยึดคนเป็นศูนย์กลาง	

“โดยยึดหลักส�าคัญ	5	ประการคือ	1)	การคิดเชิงระบบ	2)	

การเป็นบุคคลรอบรู้	3)	การมีแบบแผนความคิด	4)	การมี

วิสัยทัศน์	ร่วมกัน	5)	การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม”	(วิจารณ	์

พานิช,	2550,	น.	168)	และมีแนวปฏิบัติที่ดี	 (ส�านักงาน	

กพ.ร.,	2560,	น.	87)

	 ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ก�าหนด

จากแนวคิดที่ว่า	 วัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบพื้นฐานอัน

เป็นแกนส�าคัญอันหนึ่งของสังคมมนุษย์	 เป็นแบบแผน

การด�าเนินชีวิตของกลุ่มซึ่งสมาชิกของสังคมหนึ่งได้ยึดถือ

เป็นแบบแผนของชีวิตร่วมกัน	 เสมือนเครื่องหมายหรือ

ตราประจ�ากลุ่มที่คนอ่ืนเห็นแล้วรู้ได้ทันที	(จันทร์เพ็ญ	อมร

เลิศวิทย์	(2543,	น.	66)	เป็นผลจากการแลกเปลี่ยนเรียน

รู ้และการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างบุคคลเกี่ยวกับการ

รับรู้	การแปลความหมาย	การแสดงออกและความรับผิด

ชอบต่อสังคมของสมาชิกในสังคมนั้น	(Lederach,	1995,	

p.	 9)	 แล้วสังเคราะห์รูปแบบวิธีคิดความเช่ือของบุคคลท่ี

แตกต่างกันเพื่อก�าหนดเป็นแนวทางการด�าเนินชีวิตของ

สมาชิกในสังคม	(Hofstede,	1984,	p.	51)	ซึ่ง	UNESCO	

แบ่งมรดกทางวัฒนธรรม	(Cultural	Heritage)	ออกเป็น	

2	ประเภทใหญ่	ๆ 	คือ	มรดกทางวัฒนธรรมที่สัมผัสได้	และ

มรดกทางวัฒนธรรมท่ีไม่สามารถสัมผัสได้

	 ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอด

เวลา	มีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	เป็นความรู้ท่ีข้ึน

อยู่กับการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์	 (อานันท์	 กาญ

จนพันธุ์,	2544,	น.	170-171)	ที่เกิดจากประสบการณ์ใน

ชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา	สังเกต	คิดวิเคราะห์

จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบ

กันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย	ๆ	เรื่อง	เกิดการยอมรับ	

ถ่ายทอด	และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัย	(คณะ

กรรมการส�านักงานการศึกษาแห่งชาติ,	2541,	น.	11-17)	

ผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณีวิถีชีวิตของการท�ามา

หากินและพิธีกรรมต่าง	 ๆ	 ท�าให้เกิดความสมดุลระหว่าง

ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง	 ๆ	 ท�าให้เกิดความสงบสุขทั้งใน

ชมุชน	หมูบ้่าน	หรอืในส่วนตวั	ของชาวบ้านเอง	คนในชมุชน

พึ่งตนเองได้ทราบถึงความต้องการของตนเอง	เข้าใจตนเอง	

และเป็นการปลูกส�านึกในการรับรู้ในคุณค่าของภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน	(ทัศนีย์	ทองไชย,	2542)	สร้างความเป็นปึกแผ่น

มั่นคงให้ชาติบ้านเมือง	ท�าให้คนในชาติเกิดความรัก	และ

ความภาคภูมิใจเพ่ือสืบสานไปสู่อนาคต

	 ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมอืงท่ีด	ีจาก	ส�านกังาน	

ก.พ.ร.	(2560,	ออนไลน์)	ประกอบด้วย	องค์ประกอบ	10	

หลัก	ได้แก่	หลักประสิทธิผล	หลักประสิทธิภาพ	หลักการ

ตอบสนอง	หลักภาระรับผิดชอบ	หลักความโปร่งใส	หลัก

การมีส่วนร่วม	หลักการกระจายอ�านาจ	หลักนิติธรรม	หลัก

ความเสมอภาค	และหลักการมุ่งฉันทามติ	โดยองค์การที่มี

แนวปฏิบัติที่ดีด้านความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตาม

หลกัธรรมาภบิาล	ควรมกีารด�าเนนิการซึง่	ผูบ้รหิารสามารถ

ประยกุต์ใช้เครือ่งมอื	หรอืวธิกีารต่าง	ๆ 	“ส่งเสรมิให้ผูบ้รหิาร

และบุคลากรมีคุณธรรม	จริยธรรม	ในการบริหารและการ

ท�างาน	ตามมาตรฐาน	คุณธรรมจริยธรรม”	(กรมส่งเสริม

สิ่งแวดล้อม,	2561,	น.	40)

	 ด้านการมีส่วนร่วม	ก�าหนดจากหลกัการมีส่วนร่วม	

(Participation)	ที่เป็นกระบวนการที่ข้าราชการ	ประชาชน	

และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	ทกุกลุม่มโีอกาสได้เข้าร่วมในการรับ

รู้	เรียนรู้ท�าความเข้าใจ	ร่วมแสดงทัศนะ	ร่วมเสนอปัญหา/

ประเด็นท่ีส�าคัญ	ท่ีเก่ียวข้อง	ร่วมคิดแนวทาง	ร่วมการแก้ไข

ปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ	และร่วมกระบวนการ

พัฒนาในฐานะ	 หุ้นส่วนการพัฒนา	 (ส�านักงาน	 ก.พ.ร.,	

2560)	 ครอบคลุมการสร้างโอกาสที่เอื้อให้สมาชิกทุกคน

ของชุมชนและของสังคมได้ร่วมกิจกรรม	 สะท้อนการเข้า

เก่ียวข้องโดยสมัครใจ	และเป็นประชาธิปไตย	(กรมอนามัย,	

2550)	มีองค์ประกอบ	1)	ต้องมีลักษณะกระตือรือร้น	2)	

ต้องเกี่ยวข้องกับทางเลือก	 3)	 ต้องมีความเป็นไปได้ที่จะ

ท�าให้เกิดประสิทธิผล	(Oakley	&	Marsden,	1984)	จาก

มุมมอง	4	มิติ	ได้แก่	1)	การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ	2)	การ

มีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนาและลงมือปฏิบัติตามที่ได้

ตัดสินใจ	3)	การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์	4)		

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ	 (Cohen	 and	

Uphoff.	1981,	p.	6)

	 ด้านความร่วมมือ	 ก�าหนดจากแนวคิด	 ความ
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ร่วมมือช่วยให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มี

ความตื่นตัวและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงวิธีการท�างาน

ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน	ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 โดยการเชื่อมโยงทรัพยากรระหว่างองค์กร	

ท�าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่ใช้งบประมาณ

และทรัพยากรเท่าเดิม	(Jackson	&	Maddy,	2005)	รูป

แบบและลกัษณะของการปฏบิตังิานร่วมกนั	เป็น	2	ลกัษณะ	

คือ	1)	การตกลงกัน	2)	การเข้าร่วมมือกัน	 (Themas	&	

Robert,	1982)	องค์ประกอบของความร่วมมือ	ได้แก่	1)	

การประนีประนอม	 2)	 การส่ือสารที่ประกอบด้วยการฟัง

และการเสนอความคิด	3)	การแก้ปัญหา	ที่มีการระบุความ

ต้องการ	ความจ�าเป็น	การระดมสมอง	และการประเมิน	4)	

การพัฒนาแผนปฏิบัติการและการประเมินการปฏิบัติการ	

(Weltch	&	Tulbert,	2000)	5)	การมีส่วนช่วยเหลือแบ่ง

ปัน	 6)	 การรับผิดชอบ	 7)	 การมองเห็นคุณค่าความเห็น

ของผู้อ่ืน	 (Sandiego	State	University’s	College	of	

Education,	2003)	หลักการสร้างความร่วมมือ	ได้แก่	1)	

การทบทวนพันธกิจของหน่วยงาน	2)	การเลือกสรรผู้เป็น

หุ้นส่วน	 3)	 การก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานร่วมกัน	

(Kisner,	 1997)	 ตัวบ่งชี้ของความร่วมมือ	 ประกอบด้วย	

1)	การวางแผน	2)	การแบ่งปัน	และ	3)	การด�าเนินการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	 (Graham	 &	Wright,	 1999)	 4)	

การค้นคว้า	และรวบรวมสารสนเทศ	5)	การตรงต่อเวลา	

6)	การปฏิบัติตามหน้าท่ี	4)	การมีส่วนร่วมในการประชุม

กลุ่ม	และ	7)	การร่วมมือกับทีม	(Mesa	Public	School	

,	2003)

	 จากการทบทวนวรรณกรรม	ตวัแปรตาม	คอื	ความ

เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	ประกอบด้วย	1)	 ด้านบริการ

พื้นฐานสาธารณะ	2)	ด้านคนมีสุข	3)	ด้านสภาพแวดล้อม

ยั่งยืน	4)	ด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนา	และ	5)	ด้าน

การบริหารแบบธรรมาภิบาล	 เก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาเมือง	 ส่วนตัวแปรอิสระท่ีมีส่งผลต่อตัวแปร

ตาม	ก�าหนด	จ�านวน	8	ด้านได้แก่	1)	ด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิ	2)	

ด้านความเป็นพลเมือง	3)	ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	

4)	ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	5)	ด้านวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น	6)	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง

ท่ีดี	7)	ด้านการมีส่วนร่วม	และ	8)	ด้านความร่วมมือ	เก็บ

ข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาล	 และท่ีมาเยี่ยมเยือน	

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ	ท่ีปฏิบัติงานเทศบาล

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ปัจจัยความส�าเร็จ

การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

  1.	ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์

		2.	ด้านความเป็นพลเมือง

		3.	ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

		4.	ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

		5.	ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

		6.	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

		7.	ด้านการมีส่วนร่วม

		8.	ด้านความร่วมมือ

เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

  1.	ด้านบริการพื้นฐานสาธารณะ

		2.	ด้านคนมีสุข

		3.	ด้านสภาพแวดล้อมยั่งยืน

		4.	ด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนา

		5.	ด้านการบริหารแบบธรรมาภิบาล

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
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สมมติฐำนกำรวิจัย
	 1.	 เมืองพนัสนิคมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	

คงสภาพเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

	 2.	ปัจจัยด้านมุง่ผลสมัฤทธิ	์ด้านความเป็นพลเมือง	

ด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม	 ด้านการจัดการเรียนรู้แล

พัฒนา	 ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ด้านการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	ด้านการมีส่วนร่วม	ด้านความ

ร่วมมือ	สามารถอธิบายความส�าเร็จในการพัฒนาเมืองน่า

อยู่อย่างย่ังยืน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพน�า	 และการวิจัย

เชิงปริมาณสนับสนุน	วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการวิเคราะห์

เน้ือหา	(Content	Analysis)	และพรรณนาความ	สถิติท่ี

ใช้	คือ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ทดสอบสมมติฐาน

โดยใช้ค่า	t-test	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอนพหุคูณ	

(Multiple	Regression)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก	 (Key	 Informant)	 ท่ีใช้ใน

ระเบยีบวธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพ	คดัเลอืกผูใ้ห้ข้อมลูหลกัโดย

ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	selection)	จ�านวน	

20	คน	ประกอบด้วย	นายกเทศมนตรี	รองนายกเทศมนตรี	

เทศมนตรี	ปลัดเทศบาล	ผู้อ�านวยการกอง/ฝ่าย	พนักงาน

และเจ้าหน้าที่ในส�านักงานเทศบาล	 ประธานชุมชนและ

ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม	

	 กลุ ่มตัวอย ่างที่ ใช ้ในระเบียบวิธีการวิจัยเชิง

ปรมิาณ	คอื	ประชาชนทีอ่าศัยอยูใ่นเขตเทศบาล	ข้าราชการ 

/พนักงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในเขตเทศบาล	 ประชาชน

ทั่วไปที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนหรือท�านิติกรรมต่าง	 ๆ	 ใน

เขตเทศบาล	 ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ	ก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของทาโร่	 ยามาเน่	 (Taro	

Yamane)	 ที่ระดับความเช่ือมั่น	 0.95	 ได้กลุ ่มตัวอย่าง	

จ�านวน	 390	 คน	 ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์น�ามา

วิเคราะห์	จ�านวน	361	ชุด

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
	 เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี	 2	

ประเภท	คือ	กรอบแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก	จ�านวน

ข้อ	 และแบบสอบถามข้อความเชิงบวก	 แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	5	ระดับ	แบ่งเป็น	4	ส่วน	จ�านวน	ข้อ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย

ตามท่ีได้ติดต่อประสานงานไว้	พร้อมท้ังอธิบาย	และชี้แจง

ในการตอบแบบสอบถาม	 และสัมภาษณ์เชิงลึก	 เป็นราย

บุคคลในช่วงเวลาที่ได้นัดหมายไว้กับผู้ให้ข้อมูลตามท่ีเห็น

สมควร	 ช่วงระหว่างเดือน	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2561	 ถึง	

เดือน	เมษายน	พ.ศ.	2562

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 1.	น�าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก	จากการ

สังเกตการณ์ของแต่ละผู้ให้ข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	

(Content	Analysis)	และสังเคราะห์สร้างข้อสรุป	โดยใช้

รูปแบบอุปนัย	(Inductive	Method)

	 2 . 	 การวิ เคราะห ์ข ้อมูลจากแบบสอบถาม	

ด�าเนินการวิเคราะห์	 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ

แต่ละตัว	 กับตัวแปรตาม	 โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ	์ 

(Coefficient	of	Correlation)	วิเคราะห์ปัจจัยความส�าเร็จ

ของการพัฒนาการเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	วิเคราะห์โดยใช้

วิธีสมการถดถอย	(Enter	Regression	Analysis)

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 ใช้สถิติบรรยาย	(Description	Statistics)	คือ	ค่า

ความถ่ี	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	( 	)	และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	 (SD)	 ส�าหรับอธิบายลักษณะข้อมูลท่ัวไป	และ

วิเคราะห์สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความส�าเร็จการพัฒนาการ

เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	กับ	ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	

วิเคราะห์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 (Coefficient	

of	 Correlation)	 ของ	 เพียร์สัน	 (Pearson’s	 Product	 

Moment	Correlation	Coefficient)	วเิคราะห์ปัจจยัความ

ส�าเร็จของการพัฒนาการเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน	วิเคราะห์

โดยใช้วิธีสมการถดถอย	 (Enter	 Regression	 Analysis)	

จากนั้นใช้วิธีการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน	 (Stepwise	

Multiple	Regression	Analysis)
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ผลกำรวิจัย
	 การวิจัยเชิงคุณภาพ

	 วัตถุประสงค์ที่	 1	 พบว่า	 เมืองพนัสนิคมได้รับ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 คงสภาพเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	

ประกอบด้วย	 ด้านการบริการพื้นฐานสาธารณะจัดระบบ

บริการสาธารณะไว้อย่างดี	เน้นความสะอาด	มีสถานท่ีพัก

ผ่อนหย่อนใจ	ชีวิตผู้คนมีคุณภาพ	ได้รับอากาศดี	น�้าสะอาด	

ปราศจากขยะ	มีพื้นที่สีเขียว	ด้านคนมีสุข	ชาวเมือง	มีความ

สุข	 สุขจากการมีส่วนร่วมในการบริหารเทศบาล	 สุขจาก

การปลอดมลภาวะที่เป็นอันตราย	 บ้านเมืองไม่แออัดจน

เกินไป	 การเป็นเมืองเก่าแก่ที่ชาวเมืองเป็นเครือญาติกัน	

มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน	 ร่วมมือร่วมใจในการรักษา

เมืองให้น่าอยู่อย่างต่อเนื่อง	ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	 ได้รับ

การพัฒนาเป็นเมืองแห่งต้นไม้	 เมืองไร้มลพิษ	 เมืองพิชิต

พลังงาน	เมืองแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน	เมืองปลอดโฟม	

ด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนา	มีการจัดสรรทรัพยากร	

กระตุ้นผลักดัน	ประสานงาน	ก�ากับติดตาม	และการมีส่วน

ร่วมอย่างต่อเนื่อง	 จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้	 สามารถใช้เป็น

ศูนย์กลางส�าหรับเมืองและอาเซียน	 ด้านการบริหารแบบ

ธรรมาภิบาล	พบว่า	ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้

ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรม	จริยธรรม	ในการบริหารและท�างาน

ตามมาตรฐานคุณธรรม	จริยธรรม

	 การวิจัยเชิงปริมาณ

	 วัตถุประสงค์ที่	 2	 พบว่า	 ปัจจัยความส�าเร็จการ

พัฒนาการเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	พบว่า	ปัจจัยความส�าเร็จ

การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก	( =	4.20,	SD	=	)	และเมื่อแยกเป็นรายด้าน	พบว่า	

ปัจจัยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	

รองลงมาปัจจัยมุ่งผลสัมฤทธิ์	ปัจจัยการมีส่วนร่วม	ปัจจัย

ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม	 ปัจจัยการจัดการเรียนรู้และ

พัฒนา	ปัจจัยความเป็นพลเมือง	ปัจจัยการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี	และปัจจัยความร่วมมือ	มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด

ตามล�าดับ

	 วัตถุประสงค์ที่	 3	 พบว่า	 การพัฒนาเมืองน่าอยู่

อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม	จังหวัดชลบุรี	มีเป้า

หมายชัดเจน	ด�าเนินการภายใต้เงื่อนไขการยอมรับของทุก

ฝ่าย	มีจิตส�านึกและสืบทอดเจตนารมณ์ในการสร้างความ

ยั่งยืนร่วมกัน	การพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับ	“ดี”	 โดยมี

ข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดี	(Best	Practice)	ดังนี้	1)		

ผู้น�าท้องถิ่นควรต้องตระหนักเสมอว่า	การกระจายอ�านาจ

สู่ท้องถ่ิน	คือ	หัวใจของความเจริญในชุมชน	สามารถต่อย

อดการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนได้	2)	การก�าหนด

นโยบายควรมีเป้าหมายท่ีชัดเจน	ตอบสนองความต้องการ

ของชาวเมือง	 และสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้	 3)	 การ

ก�าหนดนโยบายการพฒันาเมอืงน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนื	ควรค�านงึ

ถึงการบูรณาการองค์ความรู้จากทฤษฎี	และประสบการณ์

จากชุมชน	 4)	 เทศบาลควรส่งเสริม	 สนับสนุนให้ชุมชนมี

ส่วนร่วม	สร้างสรรค์นวัตกรรมและสืบทอดเจตนารมณ์การ

สร้างเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

กำรอภิปรำยผล
	 ผลจากการศกึษาดงักล่าวข้างต้นสามารถอภปิราย

ได้ตามประเด็นศึกษา	ดังต่อไปนี้

	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	พบว่า	เมืองพนัสนิคมได้รับ

รางวัลพระราชทาน	รางวัลเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	

รวมถึงสามารถรักษาความน่าอยู่มาจนกระท่ังถึงช่วงสมัย

ปัจจุบัน	 ได้นั้น	 อาจเป็นผลเนื่องจากเป็นการด�าเนินการ

โดยมีกรอบแนวคิดตามส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน	ท่ีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	(2559).	ก�าหนดเป้า

หมายไว้ชัดเจน	คือ	การท�าเมืองให้เป็นบ้านท่ีครบครันไป

ด้วยความน่าอยู่บนฐานการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอ

เพียง	ด้วยองค์ประกอบ	4	ด้าน	ได้แก่	1)	เมืองอยู่ดี	2)	คน

มีสุข	คนมีสุขภาพดี	3)	สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	และ	4)	เทศบาล

แห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี	 สอดคล้องกับ

กรรณิการ์	กาญจนวัฏศรี	 (2560)	 เห็นว่าการพัฒนาเมือง

ที่ดีนั้น	 จะต้องสามารถตอบค�าถามว่า	 คุณภาพชีวิตของ

ประชากรในเมืองและบริเวณใกล้เคียงดีขึ้นหรือไม่	 หาก

คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ดีข้ึนการพัฒนาเมืองก็ไร้

ประโยชน์	 เพราะเท่ากับว่า	 ผลพวงของการบริหารเมือง

ตกไปอยู่ในก�ามือของกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น

	 1.	การวิจัยเชิงปริมาณ	พบว่า	1)	ปัจจัยด้านมุ่งผล

สัมฤทธิ์	เป็นปัจจัยความส�าเร็จในระดับมาก	เนื่องจากการ

จดับรกิารพืน้ฐานสาธารณะทีต่อบสนองต่อสภาพปัญหาและ

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน	เป็นไปตามแนวคิด	

หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	ท่ีมุ่งเน้นผลการปฏิบัติ

การเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	 โดย

ให้ความส�าคัญต่อผลการด�าเนินงานและการตรวจวัดผล

ส�าเร็จในการด�าเนินงานขององค์การ	 ท้ังในแง่ของปัจจัย
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น�าเข้า	 กระบวนการ	 ผลผลิตและผลลัพธ์	 สอดคล้องกับ

กรมชลประทาน	(2561)	กล่าวถึงเงื่อนไขความส�าเร็จของ

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	 ว่าปัจจัยส�าคัญท่ีจะท�าให้

การบรหิารแบบมุง่ผลสมัฤทธิป์ระสบความส�าเรจ็อยูท่ีค่วาม

เข้าใจ	 แนวคิด	 วิธีการ	 และประโยชน์ของวิธีการของเจ้า

หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 ที่จะต้องรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติ

งาน	โดยผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจและสนับสนุน	ให้

ความส�าคัญและเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการก�าหนด

พันธกิจและแผนกลยุทธ์	และบารมี	จรัสสิงห์	 (2561)	ว่า	

ปัจจัยการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	ประกอบด้วย	1)	ความรัก

และความศรัทธาใน	2)	การพัฒนาคุณภาพแห่งตนสู่งานท่ี

ปฏิบัติ	มีความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ใหม่	ๆ	3)	การ

ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการท�างาน	 พัฒนาการคิดอย่าง

เป็นระบบ	4)	จิตอาสาต่อการปฏิบัติงาน	5)	การแสวงหา

องค์ความรู้ในองค์กร

	 2.	 ด้านความเป็นพลเมือง	 พบว่า	 ปัจจัยความ

เป็นพลเมือง	 ระดับมาก	 เนื่องจากประชาชนในเขต

เทศบาลพนัสนิคมมีความเป็นพลเมือง	 ตามเป้าหมาย

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี	 12	 

(2560-	2564)	คอื	คนไทยเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์	เป็นพลเมอืง

ที่มีวินัย	ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต	มีความรู	้

มทีกัษะและทศันคติทีเ่ป็นค่านยิมทีดี่	มสีขุภาพร่างกาย	และ

จิตใจท่ีสมบูรณ์	มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ	มีจิต

สาธารณะและท�าประโยชน์ต่อส่วนรวม	มคีวามเป็นพลเมอืง

ไทย	พลเมืองอาเซียน	และพลเมืองโลก	สอดคล้องกับเพล

โต้ในแนวคิด	 พลเมืองที่สมบูรณ์	 (wikipedia.org/wiki/,	

2562)	ว่า	พลเมืองที่สมบูรณ์	หมายถึง	คนที่รู้วิธีปกครอง

ผู้อื่นและวิธีถูกผู้อื่นปกครองด้วยความยุติธรรม	 และอริส

โตเติ้ล	(Airstotle,	384-323	B.C.)	ว่า	“พลเมือง”	คือ	1)	

คนที่ใช้สิทธิเข้าร่วมในหน่วยงานที่ก�าหนดนโยบายหรือ

ตัดสินคดีความ	2)	คนที่เข้าร่วมส่วนในชีวิตพลเมืองท่ีมีท้ัง

การปกครองและการถูกปกครองสลับกันไป	3)	พลเมืองท่ี

ดี	คือ	คนที่ต้องมีความรู้และความสามารถในการปกครอง

และการถูกปกครอง	สอดคล้องกับถวิลวดี	บุรีกุล	รัชวดี	แส

งมหะหมัด	(2562)	พบว่า	คุณสมบัติของการเป็นพลเมือง

ที่ประชาชนให้ความส�าคัญสูงที่สุด	5	อันดับแรก	คือ	การ

ท�างานแบบสุจริต	การมีความภูมิใจในการเป็นคนไทย	การ

ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	การเต็มใจที่จะเสียภาษีและการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย

	 3.	ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	พบว่า	

ปัจจัยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	ส่งผลต่อความเป็น

เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	ในระดับมาก	เนื่องเพราะ	เทศบาล

มีการปลูกต้นไม้ที่มีคุณสมบัติลดมลพิษของอากาศ	คือ	ดูด

ซับ	 Co2	 และผลิต	 O2	 ได้มากเป็นพิเศษภายในเมือง	 มี

การใช้ทรัพยากรอย่างไม่ส้ินเปลือง	 มีการสร้างพ้ืนที่ว่าง

สาธารณะในเมือง	 (Urban	 Space)	 เพื่อการปฏิสัมพันธ์	

(Interactive)	 ของประชาสังคมเมืองใช้เป็นสถานที่พัก

ผ่อนหย่อนใจ	มีกระบวนการหาวิธีก�าจัดหรือบ�าบัดของเสีย	

และพัฒนาระบบปรับอากาศโดยไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร	

เป็นไปตามหลักการ	“การพัฒนาท่ียั่งยืน”	(Sustainable	

Development)	ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง

มีคุณภาพและแข่งขันได้จะต้องค�านึงถึงขีดจ�ากัดของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสามารถสงวนรักษา

ไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน	ใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่าง

ประหยดัและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	โดยไม่ส่งผลเสยีต่อความ

ต้องการของสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต	(ส�านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

(2555)	สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาต	ิ

และประเทศไทย	มีเป้าหมาย	“การพัฒนาท่ียั่งยืน”	และ

การประเมิน	 ที่ให้สิงคโปร์ยังคงเป็นเมืองที่มีคุณภาพสิ่ง

แวดล้อม	ดีเยี่ยม	 จากมาตรการควบคุมยานพาหนะ	การ

รักษาต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียว	 การบังคับใช้กฎหมาย

ในการท้ิงขยะ	 ท�าให้ได้รับการประเมิน	 ว่าเป็น	 เมืองที่มี

สิ่งแวดล้อมดีในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย	(เบญจมาส	โชติทอง	

และคณะ,	2558)	เมืองโยโกฮาม่า	(Yokohama)	เน้นการ

ปรับปรุง	 สภาพแวดล้อมและความมั่นคงด้านพลังงาน	 มี

การพัฒนาทัศนียภาพของพื้นที่	ริมน�้าและธรรมชาติรอบๆ	

เมืองกรุงโซล	(Seoul)	เป็นเมืองท่ีอยู่ท่ามกลางภูเขา	พื้นที่

ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจี	 เมืองเพิร์ท	 ประเทศ

ออสเตรเลีย	มีชายหาดท่ีสวยท่ีสุดของประเทศ	เมืองผู้คนมี

คุณภาพชีวิตดี	มีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมท่ีสวยงาม	

เมืองเวลลิงตัน	ท่ีมีอากาศดีท่ีสุดในโลก	เมืองอัมสเตอร์ดัม	

มีสถานท่ีผ่อนคลายมากมาย	เหมาะกับการพักผ่อนหย่อน

ใจมาก	ๆ 	(Mercer,	2560)	เมืองบาเซิล	มีสภาพแวดล้อมที่

สวยงามและเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง	เมืองออกแลนด์	สภาพ

แวดล้อมที่งดงาม	และมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง	(เอบีซี

นิวส์,	2560)

	 4.	ด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนา	พบว่า	ปัจจัย
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การเป็นการจัดการเรียนรู้และพัฒนาส่งผลต่อความส�าเร็จ

การพัฒนาเมืองให้น่าอยู ่อย่างย่ังยืน	 อยู่ในระดับมาก	

เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นสนใจ

และใฝ่หาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่	 ๆ	 อยู่เสมอ	 สอดคล้องกับ

แนวคิดของ	เกพาร์ท	และคนอื่น	ๆ	(Gephart	&	Others,	

1996)	 ว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้ควรมีลักษณะที่ส�าคัญ	 5	

ประการ	 ได้แก่	1)	มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับ

ของระบบภายในองค์กร	 2)	 มีการสร้างองค์ความรู้และมี

การแบ่งปันความรู้	 3)	 สนับสนุนการคิดอย่างเป็นระบบ

และวิพากษ์วิจารณ์ให้ผู้คนได้รู้จักคิดวิธีใหม่	 ๆ	 4)	 สร้าง

วัฒนธรรมการเรียนรู้	 5)	 ยึดคนเป็นศูนย์กลาง	 ค�านึงถึง

ความเป็นปกติ	ส�านักงาน	กพ.ร.	 (2560)	กล่าวถึงวิธีการ

รวบรวมและถ่ายทอดความรู้เพื่อการแบ่งปันความรู้ว่า	ต้อง

มุง่เน้นทีค่วามรูท้ีบ่คุลากรต้องใช้ในการปฏบิตังิาน	ปรบัปรงุ

กระบวนการ	และการบริการ	รวมถึงการพัฒนาทางเลือก

ที่แปลกใหม่	ซึ่งปีเตอร์	เชงก้ี	(Peter	Senge,	1990)	เช่ือ

ว่าหัวใจของการสร้าง	Learning	Organization	อยู่ท่ีการ

สร้างวินัย	 5	 ประการในรูปแบบของการน�าไปปฏิบัติของ

บุคคล	ทีม	และองค์การอย่างต่อเน่ือง

	 5.	 ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 พบว่า	

ปัจจัยวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	 ส่งผลต่อความเป็นเมือง

น่าอยู่อย่างยั่งยืน	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	เนื่องจาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างความภาคภูมิใจ	 และเกียรติภูมิ

ศักดิ์ศรีของความเป็นท้องถิ่นของตน	ดังที่ทัศนีย์	ทองไชย	

(2542)	กล่าวถึงความส�าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า	เป็น

เร่ืองที่สั่งสมกันมาแต่อดีต	โดยปรีดิ์	บุรณศิริ	(2560)	กล่าว

ว่า	 การพัฒนาเมืองใหม่ให้น่าอยู ่อย่างยั่งยืน	 เป็นแนว

นโยบายเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนา

พื้นที่เมือง	 เป็นเมืองที่ประชาชนมีจิตส�านึกและความ

ภูมิใจในประวัติศาสตร์	 ประเพณี	 วัฒนธรรมของท้องถ่ิน	

สอดคล้องกบั	The	Economist	Intelligence	Unit	(2560)	

ที่ท�าการประเมินเมืองน่าอยู่ทั่วโลก	โดยวัดจากหลายปัจจัย

ด้วยกัน	หน่ึงในน้ัน	คือ	วัฒนธรรม	(Culture)	สิ่งแวดล้อม	

(Environment)	สอดคล้องกับสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา	

(2560)	 ที่จัดอันดับเมืองน่าอยู่จากทั่วประเทศ	 โดยเมือง

น่าอยู่-ชุมชนน่าอยู่	 ในความหมายของดัชนีความน่าอยู่

ของเมือง	มีดัชนีช้ีวัดใน	5	มิติ	หนึ่งใน	5	มิติ	ดังกล่าว	คือ	

ความเป็นเมืองทีมี่เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม	และเมอืงท้ัง	10	

อันดับ	ล้วนเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิม	มีประวัติความ

เป็นมาทางประวตัศิาสตร์	เช่นเดยีวกบัเมอืงเวียนนา	อดุมไป

ด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย	ด้วยจุดเด่น	ความหลากหลาย

ทางวฒันธรรมและความเพยีบพร้อมของสถานท่ีสนัทนาการ

ต่าง	 ๆ	 (2561)	 เมืองเมลเบิร์น	 (Melbourne)	 มีสังคมที่

ผสมผสานทางวัฒนธรรมอย่างลงตัว	 (2561)	 ออสเตรียมี

ประวัติศาสตร์อันยาวนาน	 แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอัน

มั่งคั่งของประเทศ	รวมท้ังลักษณะนิสัยใจคอชาวออสเตรีย

นก็รักความสงบ	เป็นมิตรกับผู้มาเยือน	(2561)

	 6.	 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	 พบว่า	

ปัจจัยการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี	 ส่งผลต่อความเป็น

เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เนื่องจาก

นายกเทศมนตรีและคณะผู ้บริหารให้ความส�าคัญกับ

การสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ	 ภาคเอกชนและภาค

ประชาสังคมด้วยความกระวีกระวาด	 ให้ความส�าคัญกับ

ปัญหาและความต้องการของชุมชน	 พร้อมท่ีจะให้บริการ

และอ�านวยความสะดวกกับชุมชนในการติดต่อประสาน

งาน	มีความมุ่งมั่นและให้ความส�าคัญกับการลงมือปฏิบัติ

งานจริง	 สอดคล้องกับชมัยภรณ์	 ถนอมศรีเดชชัย,	 วิจิตร	

วิชัยสาร	และกัญญาณัฐ	เฮ็งบ้านแพ้ว	(2016)	พบว่า	การ

พัฒนาการบริหารจัดการที่ส�าคัญตามหลักธรรมาภิบาล	

คือ	 ควรให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่มในทุกชุมชนอย่าง

เท่าเทียมกัน	 รวมถึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต

เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

	 7.	 ด้านการมีส่วนร่วม	 พบว่า	 ปัจจัยการมีส่วน

ร่วมส่งผลต่อความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	โดยรวมอยู่

ในระดับมาก	เนื่องจากประเพณี	วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน	เป็นจดุตัง้ต้น	เป็นต้นทนุการพฒันาเมอืงน่าอยูอ่ย่าง

ยั่งยืนที่ได้ผล,	ความเข้าใจที่สอดคล้องต้องกันของทุกคนที่

เก่ียวข้องถึงทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งไปสู่การเป็นเมือง	เป็น

เงื่อนไขส�าคัญต่อการด�าเนินการสร้างเมืองให้น่าอยู่อย่าง

ยั่งยืน	ตามหลักการมีส่วนร่วม	(Participation)	ว่า	“การ

พัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วนในสังคมเมือง	 การมีส่วนร่วมของบุคคล	

กลุม่บคุคล	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	จะเป็นตวัแปรทีน่�าไปสูค่วาม

เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนได้”	(ส�านักงาน	ก.พ.ร.,	2560)	

สอดคล้องกับงานวิจัยของแก่นฟ้า	แสนเมือง	(2556)	พบ

ข้อสรุปที่ส�าคัญ	3	ประการ	คือ	1)	การสร้างความตระหนัก

และทศันคติให้เหน็ว่า	“ขยะคอืทอง”	มคีวามเกีย่วข้องเชือ่ม

โยงกับการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างชัดเจน	2)	เทคโนโลยี
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ที่เหมาะสมและพลังของศีล	สมาธิปัญญาน�าไปสู่วิสัยทัศน	์

“ขยะเป็นทองและเป็นธรรม”	เป็นปัจจัยส�าคัญของการมี

ส่วนร่วมของชุมชน	3)	ความยั่งยืนของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนเกิดจากการ	 “ผุดบังเกิดของจิตส�านึกสาธารณะ”	

ภายใต้การครบบรรจบของ	“ศีล	สมาธิ	ปัญญา”	และสุทธ

าสินี	ทวิชศรี	(2556)	พบว่า	การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการพัฒนาท้องถิ่น	มากที่สุด	คือ	ปัจจัยด้านนักพัฒนา

	 8.	ด้านความร่วมมือ	พบว่า	ปัจจัยด้านความร่วม

มือ	ส่งผลต่อความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	โดยรวมอยู่

ในระดับมาก	 เนื่องจากการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู ้

บริหารเทศบาลแต่ละระดับ	 ท�าให้กระบวนการท�างานมี

ความราบรื่น	คล่องตัว	และสามารถย�้าถึงความชัดเจนใน

เป้าหมายการท�างานร่วมกันได้	ดังที่	Jackson	&	Maddy	

(2005)	 กล่าวว่า	 ความร่วมมือช่วยให้เกิดการปรับปรุง

คณุภาพของบคุลากรให้มคีวามต่ืนตัวและผลกัดันให้เกดิการ

ปรบัปรงุวธิกีารท�างานให้มคีณุภาพมากยิง่ขึน้	สอดคล้องกบั

ส�านักงาน	ก.พ.ร.	(2560)	ว่า	แนวทางการให้ความร่วมมือ	

คือ	 1)	 ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	2)	 ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต	3)	ร่วมวางแผนและส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม

และการท่องเที่ยว	4)	ร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 5)	 ร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ	 ประเพณ	ี

วัฒนธรรม	 และภูมิปัญญาท้องถิ่น,	 กรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม	(2561)	ว่า	1)	มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ	

2)	มีส่วนร่วมการป้องกันแก้ไขปัญหาสุรา	บุหรี่	ยาเสพติด	

และอบายมุข	 3)	 มีส่วนร่วม	 ครอบคลุมคุณภาพชีวิตของ

กลุ่มเป้าหมาย	และผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น	4)	มีส่วน

ร่วมในการส่งเสริม/จัดกิจกรรมทางสังคม	5)	มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมพิทักษ์สิทธ์ิของเยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	ผู้

ด้อยโอกาส	และผู้ติดเช้ือ	HIV	6)	จัดกิจกรรมการอนุรักษ์

ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน	7)	ประเมินผล

การจัดกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม	8)	มีส่วนร่วมในการดูแล

รักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ	และไคสเนอร	์

(Kisner,	1997)	เสนอหลักการสร้างความร่วมมือ	ได้แก่	1)	

การทบทวนพนัธกจิของหน่วยงาน	2)	การเลอืกสรรผูเ้ป็นหุ้น

ส่วน	3)	การก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานร่วมกัน	โดย

มีรูปแบบตามท่ี	โทมัส	และโรเบิร์ท	(Themas	&	Robert,	

1982)	2	ลักษณะ	คือ	1)	การตกลงกัน	(Bargaining)	2)	

การเข้าร่วมมือกัน	(Coordination)

ข้อเสนอแนะ
	 เทศบาล	อืน่ๆ	ควรมกีารศกึษากระบวนการพัฒนา

เมอืงให้น่าอยูอ่ย่างยัง่ยนืของเทศบาลเมอืงพนสันคิม	จงัหวดั

ชลบุรี	ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้	สามารถเลือกน�าตัวแบบนี้ไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเมือง/ชุมชนแต่ละแห่ง	หากต้องการ

ความส�าเร็จสูง	 ควรต้องยึดองค์ความรู้เป็นแนวทางการ

ด�าเนินงานเสมอ	ควรก�าหนดเป็นนโยบายท่ีระบุผลลัพธ์ที่

ต้องการบรรลุไว้ให้ชัดเจน	รวมถึงการน�านโยบายไปสู่การ

ปฏิบัติ	 การประเมินผลนโยบาย	 และการปรับปรุงพัฒนา

นโยบาย	 ต้องค�านึงถึงกลุ่มเป้าหมายและการยอมรับเป็น

ส�าคัญ	และ	ควรต้องมีมาตรการก�ากับเสมอ
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานวิธี	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	(1)	ศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาองค์กรแห่ง

การเรียนรู้	(2)	ก�าหนดรูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้	(3)	ประเมินรูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้	กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา	คือ	ผู้อ�านวยการและครูโรงเรียนประถมศึกษา	จ�านวน	612	คน	ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง	เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถาม	แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	และแบบประชุมสนทนา

กลุ่ม	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้เครื่องมือ	 ได้แก่แบบสอบถามและแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป

ได้	โดยใช้สถิติ	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ค่าความถ่ี	ค่าร้อยละ	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	โดยใช้

การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	ได้แก่	การสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมสนทนากลุ่ม	ผลการวิจัยพบว่า	(1)	องค์ประกอบหลัก

การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้	มี	5	องค์ประกอบ	ได้แก่	ความรอบรู้แห่งตน	แบบแผนทางความคิด	การมีวิสัยทัศน์ร่วม	

การเรียนรู้เป็นทีม	และการคิดอย่างเป็นระบบ	ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากท้ังหมด	ยกเว้นองค์ประกอบหลัก	ด้าน

ความรู้แห่งตนอยู่ในระดับมากที่สุด	( 	=	4.55	SD	=	0.50)	(2)	รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	มี	9	องค์

ประกอบหลัก	 ได้แก่	 ภาวะผู้น�า	 ความรอบรู้แห่งตน	 แบบแผนความคิด	 แบ่งปันวิสัยทัศน์	 เรียนรู้เป็นทีม	 คิดอย่างเป็น

ระบบ	เรียนรู้โดยการปฏิบัติ	ชุมชนวิชาชีพ	ร่วมมือ	(3)	ผลประเมินรูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	มีความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบ,	การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้,	การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่

Abstract

	 The	purpose	of	this	research	were	as	follows	(1)	study	the	components	model	of	the	deve 

lopment	of	a	 learning	organization	(2)	determine	a	model	of	 the	development	of	a	 learning	orga 

nization	and	(3)	assess	a	model	of	the	development	of	a	learning	organization.	The	sample	group	

รูปแบบกำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 

แนวใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษำในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชำยแดนใต้
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selected	 consisted	 of	 612	 primary	 school	 administrators	 and	 teacher	 selected	 by	 Purposive	 

Sampling.	Data	were	collected	by	using	tools	such	as	questionnaires,	In-depth	interview	forms	and	

focus	group	discussion	forms.	The	analysis	of	quantitative	data	from	the	questionnaires	and	appropriate	

and	possibility	assessment	forms	by	using	statistics	such	as	Mean,	Standard	deviation,	Frequency	and	

Percentage.	The	analysis	of	qualitative	data	by	content	analysis	were	in-depth	interview	and	focus	

group	discussion.	The	results	of	this	research	found	that	(1)	the	components	consisted	of	personal	

mastery,	mental	model	shared	vision,	team	learning,	system	thinking,	and	every	elements	were	at	a	

high	level	accept	for	personal	mastery	at	the	highest	level	(2)	the	model	determined	consisted	of	a	

model	of	the	development	of	a	learning	organization	to	supports	the	new	English	language	teaching	and	

learning	of	primary	schools	in	special	areas	in	5	southern	border	provinces	with	9	main	components,	

such	as	leadership,	personal	mastery,	mental	model,	shared,	Vision,	team	learning,	system	thinking,	

action	learning,	professional	learning	community,	collaboration	(3)	the	results	of	the	evaluation	of	a	

model	of	the	development	of	a	learning	organization	to	supports	the	new	English	language	teaching	

and	learning	of	primary	schools	in	special	areas	in	5	southern	border	provinces	were	appropriate	and		

possibility	at	a	high	level	in	every	element.

Keywords: Model,	Learning	Organization	Development,	the	New	Teaching	and	Learning	English

บทน�ำ
	 ส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	(สพฐ.)	

ได้พยายามยกระดับเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของการจัดการ

ศึกษาที่ตอบสนองการเป็นประชาคมอาเซียน	โดยจัดให้มี

การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน

ในระดับสากลสามารถพัฒนาผู ้เรียนให้มีความสามารถ

ที่จ�าเป็นส�าหรับ	 ศตวรรษที่	 21	 ซึ่งได้แก่	 ความสามารถ

ในการสื่อสาร	 ความสามารถในการคิด	 ความสามารถใน

การแก้ปัญหา	 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	 และ

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	 (ส�านักงานเลขาธิการ	

สภาการศึกษา,	2555)	ซึ่งความสามารถที่จ�าเป็นดังกล่าว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการสื่อสารและความ

สามารถในการใช้เทคโนโลยีล้วนแล้วแต่ต้องใช้ทักษะ

การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ	 เป็นสื่อกลางซึ่งเป็นปัจจัย

ส�าคัญต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ตอบสนองการเป็น

ประชาคมอาเซียน	แต่เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ใช้ภาษา

อังกฤษเป็นภาษาราชการท�าให้จ�านวนบุคลากรทางการ

ศึกษา	ผู้ปกครอง	และผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษา

อังกฤษด้อยกว่าหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน	 เช่น	 สิงค์

โปร์	 มาเลเซีย	 และฟิลิปปินส์ซึ่งประเด็นที่เป็นปัญหานี้

เป็นต้น	กระทรวงศึกษาธิการมีแผนเตรียม	ความพร้อมที่

ตอบสนองการเป็นประชาคมอาเซยีนในหลายเรือ่ง	เช่น	การ

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาความเป็นสากลของการศึกษาท่ีตอบสนองการเป็น

ประชาคมอาเซียน	การเร่งสร้างความตระหนักแก่เยาวชน

เพือ่เตรยีมพร้อมเข้าสูค่วามเป็นประชาคมอาเซยีนในปี	พ.ศ	

โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส�าคัญของ

กฎบัตรจดัการเรยีนการสอนอาเซียน	ภาษาองักฤษแนวใหม่

ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป	

(The	Common	European	Framework	of	Reference	

for	 Languages	 (CEFR)	 (สถาบันภาษาอังกฤษ,	 2557)		

การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประเทศเพื่อนบ้าน

ในอาเซียน	การพัฒนาหลักสูตรความเป็นอาเซียน	เป็นต้น	

(ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,	2553)	อันจะน�าไป

สู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

	 ขณะทีใ่นการจะพฒันาผูเ้รยีนของโรงเรยีนประถม

ศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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ในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนใต้	(สงขลา	สตูล	ปัตตานี	

ยะลา	 นราธิวาส)	 ให้มีความสามารถในการสื่อสารและ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีตามกรอบความสามารถ

ที่จ�าเป็นส�าหรับศตวรรษที่	21	และตามกรอบสมรรถนะท่ี

ส�าคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	2551	

จึงควรท�าการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาและวัฒนธรรม

ส�าหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษให้เน้นไปที่การจัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อความสามารถในการ

สื่อสารการสอนภาษาเพ่ือการโดยใช้การสอนภาษาเพื่อ

การสื่อสาร	 (Communicative	 Language	 Teaching:	

CLT)	ที่มุ่งเน้นความส�าคัญของตัวผู้เรียน	โดยให้ผู้เรียนได้

ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในสื่อสารในชีวิตประจ�าวันได้จริง	

มีการจัดล�าดับขั้นตอนตามกระบวนการใช้ความคิดของผู้

เรียนซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษา	 ทักษะทางภาษา	

ความสามารถในการสื่อสาร	 เพ่ือให้ผู ้เรียนสามารถน�า

ความรู้ด้านภาษาไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว	

(Fluency)	และถูกต้อง	(Accuracy)	ซึ่งถือเป็นการปรับตัว

ในเชิงสมรรถนะ	โดย	ธีระ	รุญเจริญ	(2550)	กล่าวว่า	ใน

สภาพปัจจุบันและในอนาคตองค์กรทุกประเภท	โดยเฉพาะ

องค์กรทางการศกึษาจะเจริญก้าวหน้าหรอืบรรลปุระสทิธผิล

จ�าเป็นต้องอาศัยความเป็นองค์กรแห่งการเรียน	(Learning	 

Organization)	เป็นองค์ประกอบหลัก	เพราะองค์กรแห่ง

การเรียนรู้จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานสูง	โดยพิจารณา

จากผลงาน	 ตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้เรียน	

ครูผู้สอน	และชุมชน	เป็นผลงานหรือกระบวนการท�างาน

ที่มีนวัตกรรม	มีการสร้างขีดความสามารถขององค์กร	และ

มีการท�างานที่มีประสิทธิภาพเกิดการเรียนรู้เพิ่มพูนความรู้

และประสบการณ์จากการท�างาน	เกดิทกัษะในการเรยีนรูท้ี่

เรียกว่าเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	Learning	Person	การ

พัฒนาความรู้ท�าให้ความรู้	เพ่ิมพูนขึ้นในองค์กร	มีศักยภาพ

ในการรับรู ้และการเรียนรู้สูงขึ้น	 อันน�าไปสู่ศักยภาพใน

การเปลี่ยนแปลงตนเองสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	

Wheeler	(2002)	ที่พบว่า	ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู	้ 

(Learning	Organization)	ส่งผลให้	1)	ครูมีการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง	2)	มีการประยุกต์ใช้	หลักการ	5	ประการขององค์กร

แห่งการเรียนรู้ต้องมีการอบรม	การริเริ่มเพื่อพัฒนาและมี

การ	ผลลัพธ์ของแผนปรับปรุงโรงเรียน	3)	การวิจัยจะเน้น

หลักการ	 5	ประการ	 โดยครูต้องท�างานร่วมกัน	สามารถ

พัฒนาภารกิจของโรงเรียนอย่างเป็นทีม	สรุปได้ว่า	หลักใน

การศึกษาเกีย่วกบัองค์กรแห่งการเรยีนรู	้ควรจะท�าเก่ียวกบั

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา	ความส�าเร็จในการท�างาน

และการเรียนรู้	ผู้เรียนและยังสอดคล้องกับ	Senge	(2006)		

ที่เชื่อว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้บุคลากรของ

องค์กรจะต้องวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างน้อย	3	ด้าน	คือ	

การสร้างแบบแผนความคิด	 (Mental	 Models)	 การคิด

เชิงระบบ	(System	Thinking)	และการสร้างความรอบรู้

แห่งตน	(Personal	Mastery)	โดยวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่

จะการสร้างความรอบรู้แห่งตน	(Personal	Mastery)	จะ

เป็นวฒันธรรมด้านแรกของบุคลากรในองค์กรแห่งการเรยีน

รู้จะต้องพัฒนาให้เกิดข้ึนให้ได้	เพราะจะเป็นวัฒนธรรมก่อ

ให้เกิดวัฒนธรรมส่วนตนตามมาและขยายไปสู่วัฒนธรรม

ของกลุ่มองค์กรอีก	 2	 ด้านคือ	 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม	

(Shared	Vision)	การเรียนรู้ร่วมกัน	 (Team	Learning)		

และขยายทั่วทั้งองค์กรในที่สุด	 ถือเป็นประเด็นส�าคัญใน

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนว

ใหม่ในพื้นท่ีพิเศษ	 5	 จังหวัดชายแดนใต้ให้ได้ตามกรอบ

อ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป	 (CEFR)		

ในระดับ	A1	โดยแบ่งเป็นทักษะต่าง	ๆ	ได้แก่	Listening,	

Reading,	Spoken	Interaction,	Spoken	Production,	

Written	Interaction

	 จากความเป็นมาดังกล่าวมาแล้วข้างต้น	จึงจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่ครูผู ้สอนควรได้รับการพัฒนาดังนี้	 (ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	สถาบันภาษาอังกฤษ,	

2557)

	 1)	 การใช ้ เครื่องมือในการประเมินตนเอง	 

(Self-assessment	 Checklist)	 ตามกรอบ	 CEFR	 เพื่อ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบและประเมิน

ความก้าวหน้า	 ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างต่อ

เนื่อง	2)	ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ

ตนเองก่อนการพัฒนา	 โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานตาม

กรอบ	CEFR	ในการตรวจสอบระดับความสามารถของครูผู้

สอน	3)	จัดท�าฐานข้อมูลและกลุ่มครูผู้สอนตามระดับความ

สามารถ	เพ่ือวางแผนพัฒนาตามกรอบ	CEFR	และติดตาม

ความก้าวหน้าในการเข้ารับการพัฒนาของครูผู้สอนแต่ละ

กลุ่มความสามารถ	4)	ก�าหนดเป้าหมายความสามารถด้าน

ภาษาตามกรอบ	CEFR	ในการพัฒนาครูผู้สอนแต่ละกลุ่ม

เพื่อ	น�ามาจัดหลักสูตร	แลระบวนการพัฒนาครูให้มีความ

สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมาย	ท่ีก�าหนด	
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5)	ใช้แบบทดสอบมาตรฐานตามกรอบ	CEFR	ทดสอบหลัง

การพัฒนาเพื่อประเมินหลักสูตร	 การพัฒนากระบวนการ

พัฒนาและความสามารถของครูผู้สอนเทียบเคียงกับเป้า

หมายทีก่�าหนด	รวมทัง้จดักจิกรรมการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง

ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่มีประกาศคณะกรรมการ	

คุรุสภา	 เรื่อง	 สาระความรู้	 สมรรถนะและประสบการณ์

วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ผู้

บริหารการศึกษา	และศึกษานิเทศก์	ตามข้อบังคับคุรุสภา

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวกับสาระความ

รู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐาน

ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม	 ได้แก่	 (ก)	 สาระความรู	้

ประกอบด้วย	1)	ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นคร	ู

2)	ภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู	(ข)	สมรรถนะ	

ประกอบด้วย	1)	สามารถใช้ทักษะการฟัง	การพูด	การอ่าน

การเขยีนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพือ่การสือ่ความ

หมายอย่างถูกต้อง	2)	ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่

ร่วมกันอย่างสันติ	(ไพฑูรย์	สินลารัตน์,2556)

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาองค์กรแห่ง

การเรยีนรูท้ีส่นบัสนุนการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ

แนวใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัด

ชายแดนภาคใต้

	 2.	เพ่ือก�าหนดรูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

แนวใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัด

ชายแดนภาคใต้

	 3.	เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

แนวใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัด

ชายแดนภาคใต้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี	

(Mixed	Method)	 ที่ประกอบด้วยการวิจัยโดยใช้ข้อมูล

เชิงปริมาณ	 ในลักษณะของการส�ารวจความคิดเห็นผล

การปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของการพัฒนาองค์กร

แห่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษแนวใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ	

5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 และการประเมินความเหมาะ

สม	 ความเป็นไปได้ของรูปแบบการวิจัยโดยใช้ข้อมูลเชิง

คณุภาพ	ได้แก่	การสมัภาษณ์เชงิลกึ	(In-depth	interview)	

และการประชุมสนทนากลุ่ม	(Focus	Group	Discussion)	

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 เพื่อก�าหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาองค์กร

แห่งการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษแนวใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่พิเศษ	

5	จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ตามวัตถุประสงค์	ข้อท่ี	1	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัย	ได้แก่	ผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่

พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	จ�านวน	612	คน	ใช้การ

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)

	 ตามวัตถุประสงค์	 ข้อที่	 2	 ผู้ทรงคุณวุฒิรับการ

สัมภาษณ์	 จ�านวน	 11	 คน	 และผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วม

ประชุมการสนทนากลุ่ม	จ�านวน	10	คน	ใช้การเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)

	 ตามวัตถุประสงค์	 ข้อที่	 3	 ผู ้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้

ประเมนิรปูแบบการพฒันาองค์กรแห่งการเรยีนรู้ท่ีสนบัสนนุ

การจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษแนวใหม่ของโรงเรยีน

ประถมศกึษาในพืน้ท่ีพเิศษ	5	จงัหวดัชายแดนภาคใต้	จ�านวน	

10	คน	ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	

Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่	1	คือ	เครื่องมือที่ใช้ในการ

วจิยัได้แก่	แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัผลการปฏบิตัิ

เกี่ยวกับองค์ประกอบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่

ของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ	5	จังหวัดชายแดน

ภาคใต้และ	 ความคิดเห็นผลการปฏิบัติตามกรอบอ้างอิง

ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป	(CEFR)	ในระดับ	

A1	จ�านวน	1	ฉบับ	มีค่าเฉลี่ย	 IOC	เท่ากับ	0.82	และมี

ค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟา	 (Alpha	 Coefficient)	

ของครอนบาค	 (Cronbach)	 เท่ากับ	0.89	แบ่งออกเป็น	

2	ตอน	ได้แก่

	 ตอนที่	1	ความคิดเห็นผลการปฏิบัติองค์ประกอบ

การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้	มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
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ประมาณค่า	(Rating	Scale)

	 ตอนที่	 2	 ความคิดเห็นผลการปฏิบัติตามกรอบ

อ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป	 (CEFR)	

ในระดับ	A1	มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	

Scale)

	 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่	2	เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย	

ได้แก่	แบบสัมภาษณ์และแบบประชุมสนทนากลุ่ม	(Focus	

Group)	เป็นแบบมีโครงสร้าง	มี	6	ขั้นตอน	ได้แก่	(1)	ช่ือ

รูปแบบ	(2)	หลักการและแนวคิดพ้ืนฐาน	(3)	วัตถุประสงค	์

(4)	ลักษณะของรูปแบบ	(5)	เงื่อนไขความส�าเร็จ	(6)	การ

ประเมินผล	เพ่ือก�าหนดรูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

แนวใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	ตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืโดยผูเ้ชีย่วชาญ	

5	ท่าน	ได้ค่าเฉลี่ย	ICO	เท่ากับ	0.82

	 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่	3	เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย	

คือ	 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ

รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ของโรงเรียน

ประถมศึกษาในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยมี

โครงสร้าง	6	ขั้นตอน	ซึ่งได้ค�าตอบจากการก�าหนดรูปแบบ

ตามวัตถุประสงค์ข้อ	2	ได้แก่	(1)	ชื่อรูปแบบ	(2)	หลักการ

และแนวคิดพ้ืนฐาน	(3)	วัตถุประสงค์	(4)	ลักษณะของรูป

แบบ	 (5)	 เง่ือนไขความส�าเร็จ	 (6)	การประเมินผล	ตรวจ

สอบเครื่องมือโดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้

เชี่ยวชาญ	5	ท่าน	ได้ค่าเฉลี่ย	IOC	เท่ากับ	0.82

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

อีสเทิร์นเอเชีย	เพื่อขอความร่วมมือ	ผู้อ�านวยการโรงเรียน	

และตัวแทนครูที่ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน

ประถมศึกษาในพื้นที่	พิเศษ5	จังหวัดชายแดนใต้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาองค์กรแห่ง

การ	เรยีนรูท้ีส่นบัสนกุารจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ

แนวใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัด

ชายแดนใต้

	 2.	จัดส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สนับสนุน	การจัดการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษา

ในพื้นที่พิเศษ	 5	 จังหวัด	 ชายแดนใต้พร้อมซองเปล่าติด

แสตมป์เพื่อส่งกลับมายังผู้วิจัยไปยังแต่ละโรงเรียนที่เป็น 

กลุ่มตัวอย่าง

	 3.	 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

อีสเทิร์นเอเชีย	 เพื่อขอความร่วมมือผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ

พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีสนับสนุน	การจัดการเรียน

การสอนภาษาองักฤษแนวใหม่ของโรงเรยีนประถมศึกษาใน

พื้นท่ีพิเศษเรียนรู้5จังหวัด	ชายแดนใต้	จ�านวน	5	คน	และ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

แนวใหม่ในพื้นที่	พิเศษ5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	จ�านวน	5	

คน	รวมจ�านวน	10	คน	ในการสัมภาษณ์เชิงลึกการพัฒนา	

องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษแนวใหม่ของโรงเรียน	ประถมศึกษาในพื้นท่ี

พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนใต้

	 4.	นัดหมายวัน	และเวลาในการสัมภาษณ์เชิงลึก

การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่	 สนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ของโรงเรียนประถม

ศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ	5	จังหวัดชายแดนใต้

	 5.	 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

อีส เทิ ร ์น เอเชีย เพื่ อท� าการสัมมนาอิ งผู ้ทรงคุณวุฒิ	 

(Connoisseurs)	โดยขอความร่วมมอืจากผูท้รงคณุวฒุด้ิาน

การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา

ในพื้นท่ีพิเศษ	 5	 จังหวัดชายแดนใต้	 จ�านวน	 5	 คน	 และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

แนวใหม่ในพื้นท่ีพิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	จ�านวน	

5	คน	รวมจ�านวน	10	คน	เพื่อก�าหนดรูปแบบการพัฒนา

องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการ	เรียนการสอน

ภาษาอังกฤษแนวใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่

พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนใต้

	 6.	 จัดสัมมนาอิงผู้ทรงคุณวุฒิ	 (Connoisseurs)	

จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ	5	จังหวัดชายแดนใต	้

จ�านวน	5	คน	และผู้ทรงคุณวุฒิ	ด้านการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัดชายแดน

ภาคใต้	จ�านวน	5	คน	รวมจ�านวน	10	คน	เพื่อก�าหนดรูป

แบบการพฒันาองค์กรแห่งการเรยีนรูท่ี้สนบัสนุนการจดัการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ของโรงเรียนประถม

ศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ	5	จังหวัดชายแดนใต้

	 7.	 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
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อีสเทิร์นเอเชีย	 เพื่อขอความร่วมผู ้อ�านวยการโรงเรียน

ประถมศึกษาในพืน้ทีพ่เิศษ	5	จังหวดัชายแดนภาคใต้จ�านวน	

12	 คน	 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	

Sampling)	 เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่ง

การ	 เรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษแนวใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ	

5	จังหวัดชายแดนใต้

	 8.	 จัดส่งแบบประเมินรูปแบบการพัฒนาองค์กร

แห่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการเรียน	การสอนภาษา

อังกฤษแนวใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ	5	

จังหวัดชายแดนใต้พร้อมซอง	เปล่าติดแสตมป์เพื่อส่งกลับ

มายังผู้วิจัยไปยังแต่ละโรงเรียนที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนร่วมใน

การให้ข้อมูลส�าคัญ

	 9.	น�ารูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ี

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	ภาษาอังกฤษแนวใหม่

ของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัดชายแดน

ใต้กลับมาท�าการ	ปรับปรุงและแก้ไข

	 10.	จดัพมิพ์เป็นรปูแบบการพฒันาองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียน	การสอนภาษาอังกฤษ

แนวใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัด

ชายแดนใต้ฉบับ	สมบูรณ์

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 1.	 หาคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับผลการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สนับสนุน

การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษแนวใหม่ของโรงเรยีน

ประถมศึกษาในพื้นที่พิเศษ	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	

โดยการค�านวณหาค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 ด้วยค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา	(Alpha	Coefficient)	ของครอนบาค	

(Cronbach)

	 2.	วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นผลการปฏิบัติองค์

ประกอบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ของโรงเรียน

ประถมศึกษาในพื้นที่พิเศษ	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	

โดยการค�านวณหาค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 ด้วยค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา	(Alpha	Coefficient)	ของครอนบาค	

(Cronbach)

	 3.	 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นผลการปฏิบัติ

ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป	

(CEFR)	 ในระดับ	A1	ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย	 (Mean)	ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)

	 4.	วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความคิดเห็นความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรปูแบบการพฒันาองค์กร

แห่งการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษแนวใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่พิเศษ	 

	 5.	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย	

(Mean)	ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)

ผลกำรวิจัย
 ตอนท่ี 1 ศึกษำองค์ประกอบกำรพัฒนำองค์กร

แห่งกำรเรยีนรูท่ี้สนบัสนนุกำรจดักำรเรยีนกำรสอนภำษำ

อังกฤษแนวใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษำในพื้นที่พิเศษ 

5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้

	 ใช ้การวิจัย เ ชิงปริมาณโดยใช ้ เครื่องมือคือ

แบบสอบถาม	 ผู้ตอบแบบสอบถามคือกลุ่มตัวอย่างผู้ให้

ข้อมูลประกอบด้วยผู้บริหาร	30	คนและครู	263	คน	รวม	

293	 คน	 และศึกษาข้อมูลจากเอกสาร	 แนวคิดทฤษฎีที่

เก่ียวข้อง	 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	 5	 คน	 สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	

ความถ่ีร้อยละสรุปผลวิจัยได้ดังนี้

	 1.	องค์ประกอบองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวม

ได้แก่	 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 แบบแผนความคิด	 แบ่งปันวิสัยทัศน์	

เรียนรู้เป็นทีม	คิดเป็นระบบ	ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับ

มากทุกองค์ประกอบยกเว้น	 องค์ประกอบใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่

ในระดับมากท่ีสุด	( 	=	4.55	SD	=	2.50)

	 เมื่อศึกษาเอกสารและผู้ทรงคุณวุฒิให้ค�าแนะน�า

และให้ข ้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์ประกอบการพัฒนา

องค์กรแห่งการเรียนรู ้ ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษาใน

พื้นท่ีพิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	จึงได้องค์ประกอบ

หลักของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้	เป็นดังนี้	(1.1)	

ภาวะผู้น�า	(1.2)	ความรอบรู้แห่งตน	(1.3)	แบบแผนความ

คิด	(1.4)	แบ่งปันวิสัยทัศน์	(1.5)	เรียนรู้เป็นทีม	(1.6)	คิด

อย่างเป็นระบบ	(1.7)	เรียนรู้โดยการปฏิบัติ	(1.8)	ชุมชน

ทางวิชาชีพ	(1.9)	ร่วมมือ

	 2.	 ระดับผลการพัฒนาความสามารถทางภาษา

อังกฤษของสหภาพยุโรปโดยผู้บริหารและครูเป็นผู้ตอบ

แบบสอบถามในภาพรวม	ทุกด้านอยู่ในระดับมากทั้งหมด	
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ยกเว้นด้านการปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ให้เป็นไปตามธรรมชาติ	 ในการตอบแบบสอบถามของครู

อยู่ในระดับมากที่สุด	( 	=	4.60	SD	=	0.28)

 ตอนที่ 2 ก�ำหนดรูปแบบกำรพัฒนำองค์กรแห่ง

กำรเรยีนรูท้ีส่นับสนนุกำรเรยีนกำรสอนภำษำองักฤษแนว

ใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษำในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด

ชำยแดนภำคใต้

	 โดยการศึกษาข้อมูลจากขั้นตอนที่	 1	 การศึกษา

จากเอกสาร	 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	 และเอกสารเชิง

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 และ

รักษาการณ์เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและ

การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้องสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

	 1.	ชื่อรูปแบบ

	 (ภาษาไทย)	 ภาวะผู ้น�า	 ความรอบรู ้แห่งตน	

แบบแผนความคิด	 แบ่งปันวิสัยทัศน์	 เรียนรู้เป็นทีม	 คิด

อย่างเป็นระบบ	เรียนรู้โดยการปฏิบัติ	ชุมชนวิชาชีพ	ร่วม

มือ

	 (ภาษาอังกฤษ)	 Leadersh ip/Personal	 

Mastery/Mental	 Model/Shared	 vision/Team	 

Learning/System	 Thinking/Action	 learning/ 

Professional	Learning/Community	Collaboration	

(LPMSTSAPC	model)

	 2.	หลักการและแนวคิดพื้นฐาน

	 2.1	แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้	การพัฒนา

องค์กรสู่สถานศึกษา	 จ�าเป็นต้องผู้บริหารที่มีคุณลักษณะ	

ภาวะผู้น�า	ที่จะต้องสนับสนุนหรือจัดตั้งทีมงานโดยเฉพาะ

ครูและบุคลากรต้องท�างานร่วมกันเป็นทีม	 โดยใช้เทคนิค

องค์กรแห่งการเรียนรู้	 อาทิ	 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 แบบแผนความ

คิด	 แบ่งปันวิสัยทัศน์เรียนรู้เป็นทีม	 คิดอย่างเป็นระบบ	

นอกจากเทคนิคองค์กรแห่งการเรียนรู้ดังกล่าวแล้ว	 ยังมี

เรียนรู้โดยการปฏิบัติชุมชนทางวิชาชีพ	และที่ขาดไม่ได้คือ

องค์ประกอบหลัก	คือองค์ประกอบหลักด้านร่วมมือ	เป็น

องค์ประกอบหลักที่เป็นตัวชี้วัดสู่ความส�าเร็จ	แนวคิดการ

พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้	จึงเป็นรากฐานส�าคัญในการ

สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในพ้ืนที่พิเศษ	 5	

จังหวัดชายแดนภาคใต้

	 2.2	องค์ประกอบหลักของการพัฒนาองค์กรแห่ง

การเรียนรู้	ได้แก่	ภาวะผู้น�า	ความรอบรู้แห่งตน	แบบแผน

ทางความคิด	แบ่งปันวิสัยทัศน์	เรียนรู้เป็นทีม	คิดอย่างเป็น

ระบบ	เรียนรู้โดยการปฏิบัติ	ชุมชนทางวิชาชีพ	ร่วมมือ

	 3.	วัตถุประสงค์

	 3.1	เพือ่พฒันาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารให้น�าแนวคดิ

การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สนับสนุนครูผู้สอนภาษา

อังกฤษให้มีความรอบรู้แห่งตน	มีแบบแผนความคิด	ใช้สติ

ปัญญา	 แบ่งปันวิสัยทัศน์	 เรียนรู้เป็นทีม	 เรียนรู้โดยการ

ปฏิบัติ	มีชุมชนทางวิชาชีพ	และสร้างความร่วมมือร่วมใจ

กัน

	 3.2	 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษา

อังกฤษแนวใหม ่ของนักเรียนประถมศึกษาในพื้นที่

พิเศษ	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพตามความ

เหมาะสมและตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป	 (CEFR) 

	 3.3	 เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือ

ระหว่างโรงเรียน	 ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 และผู้ท่ีเก่ียวข้องทุก

ฝ่ายในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาโดยเฉพาะวิชา

ภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดการพัฒนา

และบรรลุวัตถุประสงค์

	 4.	ลักษณะของรูปแบบ

	 รูปแบบการพัฒนาองค ์กรแห ่งการเรียนรู ้ที่

สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ของ

โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ	 5	 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้	 ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก	 9	 องค์ประกอบ	

และองค์ประกอบย่อย	19	องค์ประกอบ	ดังนี้

	 4.1	ภาวะผู้น�า

	 	 4.1.1	 ผู้บริหารสถานศึกษาน�านโยบาย

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	น�าไปปฏิบัติ	

โดยยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย

ใช้มาตรฐานของสหภาพยุโรป	(CEFR)

	 	 4.1.2	 ผู้บริหารสถานศึกษาขับเคลื่อน

นโยบายยกระดับภาษาอังกฤษส�าหรับทุกโรงเรียน	 เด็ก

ต้องได้เรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ	 น�าครูสอนภาษา

อังกฤษจากโครงการ	 English	 Boot	 Camp	 เป็นผู้สอน	

และน�าคู่มือ	English	Handbook	Draft	มาใช้ในการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ

	 	 4.1.3	ผู้บริหารสถานศึกษา	 ขับเคลื่อน

นโยบายการเปิดห้องเรียน	Mini	English	Program	(MEP)	

ในกลุ่มโรงเรียนประจ�าอ�าเภอ	และโรงเรียนคุณภาพต�าบล	
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ท�าให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษได้มากขึ้นในกลุ่ม

โรงเรียนเหล่านี้

	 4.2	ความรอบรู้แห่งตน

	 	 4.2.1	 ผู ้บริหารสนับสนุนให้ครูและ

นักเรียนมีแรงบันดาลใจ	ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

	 	 4.2.2	 ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ	

มีความตั้งใจและพยายามในสิ่งที่คาดหวังให้ประสบความ

ส�าเร็จ

	 4.3	แบบแผนทางความคิด

	 	 4.3.1	ครูมีการสร้างวิธีคิดการท�างานท่ี

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

	 	 4.3.2	ครูมีการสร้างความคาดหวังหรือ

ความมุ่งหวังของโรงเรียนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

	 4.4	แบ่งปันวิสัยทัศน์

	 	 4.4.1	ครูมีการแบ่งปันวิสัยทัศน์ร่วมกัน

	 	 4.4.2	 ครูมีการถ่ายทอดความรู ้ซึ่งกัน

และกัน

	 4.5	เรียนรู้เป็นทีม

	 	 4.5.1	ครูมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซึ่งกันและกัน

	 	 4.5.2	 ผู้บริหารสร้างความรู้สึกเป็นทีม

ให้ครู

	 	 4.5.3	ผู้บริหารให้ครูคิดเป็นทีม

	 	 4.5.4	ผู้บริหารให้ครูท�างานเป็นทีม

	 4.6	คิดเป็นระบบ

	 	 4.6.1	ครูมีความคิดให้เห็นภาพรวมของ

ขั้นตอนการท�างาน	ประกอบด้วย	เป้าหมายวัตถุประสงค	์

วิธีการด�าเนินงาน	การปฏิบัติ	การติดตามประเมินผล	และ

ประเมินผลโดยมีตัวชี้วัดความส�าเร็จก�าหนดได้อย่างชัดเจน

	 4.7	ชุมชนทางวิชาชีพ

	 	 4.7.1	 ครูมีการประชุมเพื่อการเรียนรู	้

เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการอนวิชาภาษาอังกฤษ	(PLC)

	 4.8	เรียนรู้โดยการปฏิบัติ

	 	 4.8.1	ผูบ้รหิารสนบัสนนุให้ครเูรยีนรู้โดย

การปฏิบัติ	(Action	Learning)

	 	 4.8.2	ครูมีความคิดเชิงบวก	ถามน�าโดย

ตั้งค�าถาม

	 4.9	ร่วมมือ

	 	 4.9.1	ผูบ้รหิาร	ครู	บคุลากร	และนกัเรยีน

ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

	 	 4.9.2	โรงเรียน	ผู้ปกครอง	ชุมชน	เครือ

ข่ายชุมชน	ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกัน

	 5.	เงื่อนไขความส�าเร็จ

	 	 5.1	ผู้บริหารมีภาวะผู้น�า	สนับสนุนครูผู้

สอนวิชาภาษาอังกฤษให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	มีแบบแผนความคิด	

มีการแบ่งปันวิสัยทัศน์ร่วมกัน	สร้างทีมงาน	คิดอย่างเป็น

ระบบ	มีชุมชนทางวิชาชีพ	เรียนรู้โดยการปฏิบัติ	และร่วม

มือโดยตั้งคณะท�างานวางแผน	การปฏิบัติ	การตรวจสอบ

การตรวจสอบติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

	 	 5.2	ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษให้ความ

ร่วมมือร่วมกันจัดชุมชนวิชาชีพวิชาภาษาอังกฤษ	เพื่อการ

แก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอาทิตย์ละ	1	ครั้ง

	 	 5.3	 ผู้บริหาร	 ครู	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	

ชุมชน	เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในและนอกโรงเรียน	

มีความสัมพันธ์ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

	 6.	การประเมินผล

	 	 6.1	 ผู ้บริหารมีภาวะผู ้น�า	 ส ่งเสริม

สนับสนุนครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ	 ให้เข้ารับการอบรม

ท้ังภายในและภายนอกต่างประเทศ	หรือ	นอกสถานศึกษา

	 	 6.2	ผู้บริหารติดตามประเมินผล	ปฏิบัติ

ตามองค์ประกอบหลักท้ัง	9	องค์ประกอบ

 ตอนท่ี 3 ประเมินรูปแบบกำรพัฒนำองค์กรแห่ง

กำรเรียนรู ้ท่ีสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำ

อังกฤษแนวใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษำในพื้นที่พิเศษ 

5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้

	 ในภาพรวมอยู ่ ระดับมากทุกองค ์ประกอบ	 

( 	 =	4.28	SD	=	0.69)	 ในรายด้าน	 ได้แก่	 ความรอบรู้

แห่งตนหรือใฝ่รู้	ใฝ่เรียน	อยู่ในระดับมากท่ีสุด	( 	=	4.55	

SD	=	0.50)	ด้านแบบแผนความคิด	อยู่ในระดับมาก	( 	=	

4.50	SD	=	0.54)	ด้านแบ่งปันวิสัยทัศน์	อยู่ในระดับมาก	 

( 	=	4.20	SD	=	0.68)	ด้านเรียนรู้เป็นทีม	อยู่ในระดับ

มาก	( 	=	4.05	SD	=	0.75)	ด้านคิดเป็นระบบอยู่ในระดับ

มาก	( 	=	4.10	SD	=	0.70)

	 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้	 องค์ประกอบหลักของ

รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ของโรงเรียน

ประถมในพื้นท่ีพิเศษ	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 มีความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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ทุกองค์ประกอบ

กำรอภิปรำยผล
	 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่	1	มีดังนี้

	 1.	ระดับองค์ประกอบแห่งการเรียนรู้ในภาพรวม

ตามกรอบแนวความคิด	มี	5	องค์ประกอบหลัก	ได้แก่	ความ

รอบรู้แห่งตน	แบบแผนความคิด	แบ่งปันวิสัยทัศน์	 เรียน

รู้เป็นทีม	คิดอย่างเป็นระบบ	ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับ

มาก	ยกเว้นองค์ประกอบใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด	

( 	=	4.55	SD	=	2.50)	เมื่อศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี

เกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้	และข้อเสนอแนะจากผู้ทรง

คุณวุฒิ	 จากการสัมภาษณ์	 และจากข้อเสนอแนะปลาย

เปิดของแบบสอบถามได้องค์ประกอบหลักเพ่ิมเติมมาอีก	

4	องค์ประกอบหลัก	คือ	ภาวะผู้น�า	เรียนรู้โดยการปฏิบัติ	

ชุมชนวิชาชีพ	และร่วมมือ	สอดคล้องกับองค์ประกอบด้าน

การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ	(Action	Learning)	ของ	(Peter	

Senge,	 2006,	 p.11)	 คือ	 องค์ประกอบขององค์กรแห่ง

การเรียนรู้	ได้แก่	เรียนรู้โดยการปฏิบัติ	มาตรฐานเปรียบ

เทียบ	 การสอนงาน	 การเป็นพี่เลี้ยง	 แฟ้มงานเพ่ือการ

พัฒนา	(Peter	Senge,	2006,	p.11)	จากการศึกษาวิจัย	

พบปัญหาการพัฒนาผู้น�า	 ปัญหาความร่วมมือจากบุคคล

ในองค์กร	ปัญหาการท�างานเป็นทีม	จึงจ�าเป็นต้องน�าองค์

ประกอบหลักเพิ่มเติมในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่

สนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษในพืน้ท่ี

พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ประเด็นในการอภิปราย

ผล	 ท�าอย่างไรจะพัฒนาองค์ประกอบอยู่ในระดับมากให้

พัฒนาไปสู่ระดับมากที่สุด	 และองค์ประกอบใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ได้ระดับมากที่สุด	จะรักษาระดับให้ได้อย่างไร	ในประเด็น

นี้	 เห็นควรให้ผู้บริหารขับเคลื่อนและมีภาวะผู้น�าให้ขวัญ

ก�าลังใจครู	 บุคลากร	 ในการสอนภาษาอังกฤษ	 แสวงหา

ความร่วมมือจากครู	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 ตลอด

จนทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถ่ิน	 ระดมสร้างก�าลังพัฒนา

องค์ประกอบองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 จึงจะ

สามารถปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ได้	ส�าหรับประเด็นความ

สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ	โดยเฉพาะนักเรียนมีความ

สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน	ผู้บริหารเห็นว่า

อยู่ในระดับปานกลาง	 จึงจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนานักเรียน

หรือยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชั้น

เรียนและนอกชั้นเรียนของนักเรียน	ไม่เพียงแก่การพัฒนา

องค์ประกอบองค์กรแห่งการเรียนรู้เท่านั้น	ยังจ�าเป็นต้อง

อาศัยผู ้บริหารเป็นฝ่ายสนับสนุนครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ	

ปฏิบัติอย่างเข้มข้น	 ร่วมมือกันจัดชุมชนวิชาชีพ	 เพื่อแก้

ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	 ให้นักเรียนพัฒนา

จากระดับปานกลางไปสู่ระดับมากต่อไป	สอดคล้องกับผล

การวิจัยจากการสัมภาษณ์และการประชุมสนทนากลุ่มได้

องค์ประกอบในเรื่องของการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ	(Action	

Learning)	 ของ	 (Marguardts,	 2011,	 p.14	 )	 ในเร่ือง	 

Action	 Learning	 ซึ่งได้ระบุถึงการแก้ปัญหาจากการ

เรียนรู้โดยการปฏิบัติโดยการสร้างกลุ่มละ	 4-8	 คน	 โดย

มีหัวหน้าทีม	 ปัญหา	 การเรียนรู ้	 กลุ ่ม	 การน�าโดยการ

ตั้งค�าถามที่เป็นเชิงบวก	 และการคิดเชิงบวก	 ท�าให้กลุ่ม

สามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาได้	ส�าหรับองค์ประกอบท่ีได้

เพิ่มจากการสัมภาษณ์และการประชุมสนทนากลุ่มอีกองค์

ประกอบหนึ่งคือ	ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ	(Professional	 

Learning	 Community)	 สอดคล้องกับ	 (Rebecca	 A	

Therrin,	2011)	ทีก่ล่าวว่า	ชมุชนทางวิชาชพีโดยการเรยีนรู้

จากการสอนภาษาองักฤษ	มกีารพบปะพูดคยุเพือ่แก้ปัญหา

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ	1	วัน	และองค์

ประกอบความร่วมมือท่ีได้จากผลการสัมภาษณ์และการ

ประชุมสนทนากลุ่ม	และสอดคล้องกับ	(Suwit	Mesintri,	

2019)	ท่ีกล่าวว่า	ปัญหาในการเรียนรู้หรือการท�างานใดๆ	

ก็ตาม	คือปัญหาท่ีบุคลากรขาดความร่วมมือร่วมใจกัน	ดัง

นั้น	จึงจ�าเป็นต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือการเรียน

รู้ในการจัดการเรียนการสอน

	 2.	ผลการวิจัยในเรื่องการก�าหนดรูปแบบของการ

พฒันาองค์กรแห่งการเรยีนรูท่ี้สนบัสนนุการจดัการเรยีนการ

สอนวชิาภาษาองักฤษแนวใหม่ของโรงเรยีนประถมศกึษาใน

พื้นที่พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ตามวัตถุประสงค์ข้อ

ท่ี	2	ของการวิจัยครั้งนี้ได้ชุดรูปแบบมีดังนี้

	 2.1	ช่ือรูปแบบ

	 	 รูปแบบภาวะผู้น�า	ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	แบบแผน

ความคดิ	แบ่งปันวสิยัทศัน์	เรยีนรูเ้ป็นทมีคดิอย่างเป็นระบบ	

เรียนรู้โดยการปฏิบัติ	ชุมชนวิชาชีพ	ร่วมมือ

	 2.2	หลักการและแนวคิดพื้นฐาน

	 	 2.2.1	แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียน

รู้

	 	 2.2.2	องค์ประกอบหลักของการพัฒนา

องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นไปตามช่ือ
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	 	 2.2.3	วัตถุประสงค์มี	3	ข้อ

	 	 2.2.4	 ลักษณะของรูปแบบ	 ประกอบ

ด้วยองค์ประกอบหลัก	9	องค์ประกอบ	และองค์ประกอบ

ย่อย	19	องค์ประกอบ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	9	องค์ประกอบ

หลัก	ได้แก่	ภาวะผู้น�า	ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแบบแผนความคิด	แบ่ง

ปันวิสัยทัศน์	เรียนรู้เป็นทีม	คิดอย่างเป็นระบบ	ชุมชนทาง

วิชาชีพ	เรียนรู้โดยการปฏิบัติ	และร่วมมือ	ตัวองค์ประกอบ

หลักท่ีเพิ่มมาจากแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้	มีดังนี้คือ	

ภาวะผู้น�า	เรียนรู้โดยการปฏิบัติ	ชุมชนทางวิชาชีพและร่วม

มือ	ประเด็นอภิปรายผลเก่ียวกับด้านภาวะผู้น�าซ่ึงมีความ

ส�าคัญมากในการที่จะพัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อน	 เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์	และยกระดับมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ

ภำวะผู้น�ำ

	 1.	 ผู้บริหารสถานศึกษาน�านโยบายของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	และเลขาธิการส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ให้ยกระดับมาตรฐานการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้มาตรฐานของสหภาพ

ยุโรป	(CEFR)

	 2.	 ผู้บริหารสถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายโดย

ยกระดับภาษาอังกฤษทุกโรงเรียน	 (General	 English	

Program:	GEP)	และน�าครูสอนภาษาอังกฤษจากโครงการ	

English	 Boot	 Camp	 มาสอน	 และใช้คู ่มือ	 English	

HANDBOOK	DRAFT	(อ�านาจ	วิชานุวัตร,	2562	หน้า	1)

	 3 . 	 ผู ้บริหารศึกษาใช ้ภาวะผู ้น� า ขับเค ล่ือน

นโยบาย	อาทิ	การเปิดห้องเรียน	Mini	English	Program	

(MEP)	 (http://www.bangkokbiznews.com/news/ 

detail/854511)	จะเห็นได้ว่าภาวะผู้น�ามีความส�าคัญและ

มีความจ�าเป็นมาก	 สามารถน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ	 ท่ี

ส�าคญัต้องขบัเคลือ่นนโยบายทีด่ีๆ ทีส่่งเสรมิสนบัสนนุ	ท�าให้

การเรียนภาษาอังกฤษได้รับการขับเคลื่อน	ก็จะท�าให้เกิด

การพัฒนาขึ้นได้	โดยเฉพาะการปรับตัว	ปรับปรุง	และเรียน

รู้อย่างต่อเนื่อง	(Marguardt,	2011,	p.12)	(Rebecca	A	

Therrin	(2011).	The	Reage	Washington	Graduate	

School	of	Educational	Human	Development	p.7-8)

	 ชุมชนทางวิชาชีพ	 (Professional	 Learning	 

Community)	 ครูมีการประชุมเพื่อการเรียนรู ้	 เพื่อแก้

ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ	(PLC)	อาทิตย์

ละ	 1	 ครั้ง	 ในประเด็นองค์ประกอบหลักนี้	 เป็นส่วนหนึ่ง

ขององค์กรแห่งการเรียนและมีความสัมพันธ์กับการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ	กล่าวคือ	ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

จดัประชมุกนัเพือ่การเรยีนรูแ้ละเพือ่การแก้ปัญหาการเรยีน

การสอนวิชาภาษาอังกฤษอาทิตย์ละ	1	วัน	(Rebecca	A.	

Therrin,	 2011,	 p.7-8)	 ไม่เพียงแต่ครูผู้สอนวิชาภาษา

อังกฤษ	 มีนักวิชาการเช่นคุณรีเบคก้า	 (Rebecca)	 ได้ให้

ความสนใจ	PLC	กับผู้น�า	โดยมีการตั้งค�าถามดังนี้	what	

does	our	new	knowledge	of	effective	PLCs	teams	

mean	For	school	leader?	ความรู้ใหม่ของเราเกี่ยวกับ

อะไร	 ทีม	 PLC	 ที่มีประสิทธิภาพหมายถึงผู้น�าโรงเรียน?	

What	does	 the	 research	 say	 about	 the	 rule	of	

school	 leader	 in	 PLCs?	 การวิจัยบอกอะไรเกี่ยวกับ

บทบาทของผู ้น�าโรงเรียนในชุมชนเพื่อการเรียนรู ้ทาง

วิชาชีพ	การตั้งค�าถามในลักษณะนี้จะเห็นได้ว่า	ไม่เพียงแต่

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษจะประชุมกันเพื่อการเรียนรู้และ

แก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแต่เพียงล�าพัง

เท่านั้น	ผู้มีบทบาทส�าคัญคือผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็น

ผู้ท่ีมีภาวะผู้น�าแบบการเปลี่ยนแปลง	(Transformational	

Leadership	)	ผูบ้รหิารโรงเรยีนจะต้องให้การสนบัสนนุการ

จดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษและการจดัชมุชนเพือ่การ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ	มีคณะท�างานที่ชัดเจน	มีการขับเคล่ือน	

สนับสนุน	ในทุกวิถีทางที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน	

	 เรียนรู้โดยการปฏิบัติ	(Action	Learning)	เรียน

รู้โดยการปฏิบัติ	 (Action	 learning)	 เป็นองค์ประกอบ

หนึ่งขององค์กรแห่งการเรียนรู ้	 สาเหตุที่ผู ้ทรงคุณวุฒิ

ให้สัมภาษณ์และให้ข ้อสังเกต	 เรียนรู ้โดยการปฏิบัติ 

(Action	learning)	เป็นองค์ประกอบหลักท่ีส�าคัญในการ

ท่ีจะท�าอะไรให้ส�าเร็จได้	เพราะการปฏิบัติจะท�าให้ได้เห็น

ประสบการณ์เชงิประจกัษ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งองค์กร

แห่งการเรียนรู้	ยกตัวอย่างท่ีเป็นเรื่องท่ีเป็นประโยชน์	เชิง

สร้างสรรค์เป็นอย่างยิ่ง	เช่น	การท�าโดยการตั้งค�าถาม	เป็น

เครื่องมือท่ีทรงพลังของผู้น�า	โดยศาสตราจารย์	ดร.มาร์ค

ว็อตซ์	 (Marguardt,	 2011,	 p.1-9)	 เช่นวัตถุประสงค์

การประชุมเชิงปฏิบัติ	 คือเพื่อท�าความเข้าใจและชื่นชม

กับค�าถามซึ่งสามารถน�าไปใช้สร้างแรงบันดาลใจในเร่ือง	

ปัญหากรอบความคิด	การตัดสินใจ	การสร้างความสัมพันธ	์

จูงใจคน	 ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีทรงพลัง	 การ

ยอมรับสมรรถนะและค่านิยมที่จ�าเป็นจากค�าถามที่ทรง

พลัง	 ยกตัวอย่างเช่น	 ค�าถามของไอน์สไตน์	 (Einstein	
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and	 Question)	 เช่นค�าถามเพื่อแก้ปัญหาปริศนาของ

จักรวาล	เช่นเดียวกับนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่	(Question	of	

Rules	Mysteries	of	the	Universe	as	did	all	Great	 

Inventors)	ส�าหรบัเรยีนรูโ้ดยการปฏบิติั	(Action	learning)	

ในความหมายของศาสตราจารย์	ดร.มาร์คว็อตซ์	(Michael	

J.	Marquardts,	2011:1)	การเรียนรู้การด�าเนินงานหรือ

การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ	เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังส�าหรับ

การพัฒนาผู้น�า	 การแก้ไขปัญหา	 การสร้างทีมและการ

ปฏิรูปองค์กร	 (Action	 learning	 –	 A	 Powerful	 New	

Tool	 for	 Developing	 Leaders,	 Solving	 Problem,	

Building	 Team	 and	 Transforming	 Organization)	

การเรียนรู้การด�าเนินการหรือการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

คืออะไร	(What	is	Action	learning?)	อะไรคือการเรียน

รู้เชิงปฏิบัติการ	 การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการณ์เป็นกระบวน

การซ่ึงเก่ียวข้องกับกลุ ่มเล็กๆในการท�างานตามปัญหา

จริง	ลงมือท�า	และเรียนรู้ขณะปฏิบัติ	อีกความหมายหนึ่ง	

หมายถึงเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่ทรงพลัง	 ซ่ึง

สร้างสรรค์โอกาสไม่หยุดนิ่ง	 ส�าหรับบุคคล	 ทีม	 ผู้น�าและ

องค์กรทีป่ระสบความส�าเร็จ	เรยีนรูแ้ละคิดค้น	(A	Powerful	 

management	 tool	 that	 creative	 dynamics	 

opportunities	For	individuals,	Teams,	leaders	and	

Organizations	to	successfully	learn	and	Innovate)	

และเป็นทางปฏิบัติของคนท่ีจะเรียนรู้	 ส่วนประกอบของ

โปรแกรมการเรียนรู ้โดยการปฏิบัติมีดังนี้	 1.	 โครงการ	

ความท้าทาย	งาน	หรือปัญหา	2.	กลุ่มมี	7-8	คนกับมุมมอง

ที่หลากหลาย	 3.	 สะท้อนค�าถามตั้งใจฟัง	 4.พัฒนาระบบ

กลยุทธ์และการน�าไปปฏิบัติตามข้อตกลงในการเรียนรู้โดย

การปฏิบัติ	พันธะสัญญาการเรียนรู้	และผู้ฝึกสอนการเรียน

รู้โดยการปฏิบัติ		(Marguardt,	2011,	p.2)

	 ร่วมมือ	องค์ประกอบหลักนี้ได้มาจากปัญหาจาก

การท�างาน	จะพบว่างานใดจะส�าเร็จได้ต้องได้รับความร่วม

มือจากทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	และปัญหาของการท�างานส่วน

ใหญ่จะพบว่า	สาเหตุที่งานไม่ประสบผลส�าเร็จไม่ว่าจะงาน

ใหญ่งานเล็ก	เกิดจากการขาดความร่วมมือจากบุคคล	หรือ

ฝ่ายต่างๆ	ยกตัวอย่างเชงิประจกัษ์	ผูว้จิยัส่งแบบสอบถามให้

โรงเรยีนต่างๆช่วยตอบแบบสอบถาม	ถ้าไม่รูจ้กักนัยากทีจ่ะ

ตอบ	ต้องใช้กลยทุธ์ทกุรปูแบบ	เช่นการจดัท�าแบบสอบถาม

แบบ	Google	Form	ส่งทางอีเมล์	 (E-mail)	การตอบได้

ยังไม่เพียงพอต่อการวิจัยจ�าเป็นต้องส่งแบบสอบถามทาง

ไปรษณีย์เพิ่มมาอีก	 และกลยุทธ์สุดท้ายต้องไปตามเก็บ

เองขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม	 เป็นต้น	 ดัง

นั้นด้านความร่วมมือจึงมีความส�าคัญ

	 5.	เงื่อนไขความส�าเร็จ

	 	 5.1	 ผู้บริหารเป็นต้นแบบ	 มีภาวะผู้น�า	

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 (ความรอบรู้แห่งตน)	 ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้

สอนภาษาอังกฤษ	มีแบบแผนความคิด	มีการแบ่งปันวิสัย

ทัศน์	สร้างทีมงาน	คิดอย่างเป็นระบบ	มีชุมชนเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ	เรียนรู้โดยการปฏิบัติ	และร่วมมือ

	 	 5.2	ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษให้ความ

ร่วมมือร่วมกันจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพวิชาภาษา

องักฤษ	เพือ่แก้ไขปัญหาการการจัดการเรยีนการสอนภาษา

อังกฤษอาทิตย์ละ	 1	 ครั้ง	 เพ่ือยกระดับมาตรฐานเปรียบ

เทียบตามความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป	

(CEFR)	ครูสามารถสอนงาน(Coaching)	และเป็นพ่ีเลี้ยง	

(Mentoring)	 อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ต้องอาศัยภาวะ

ผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีจะสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ประสบความส�าเร็จ

	 	 5.3	 ผู้บริหาร	 ครู	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	

ชุมชน	 เครือข่ายชุมชน	ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายร่วมมือกันเป็น

อย่างดี	จะท�าให้ประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

	 1.	ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรน�าผลการวจิยัสนบัสนนุ

ครภูาษาองักฤษให้เป็นผู้ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน	รอบรู	้มกีารเรียนตลอด

เวลาและตลอดชีวิต	มีการจัดท�าชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ

	 2.	 ผู ้บริหารสถานศึกษาควรน�าผลการวิจัยไป

ประยุกต์ใช้และตรวจสอบเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ	 แนวใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษาใน

พื้นท่ีพิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรศึกษาวิจัยเรื่อง	 การฝึกอบรมและพัฒนา

องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ	แนวใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่

พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้

	 2.	ควรศึกษาวิจัยเรื่อง	รูปแบบการพัฒนาและยก

ระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีสนับสนุน

การจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษแนวใหม่ของโรงเรยีน
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ประถมศึกษาในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ตาม แผนการศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานวิธี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	 ศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาระบบการ

เรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์	 (2)	 ก�าหนดรูปแบบการพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์	 (3)	 ประเมินรูปแบบการ

พัฒนาระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์	กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง	คือ	ผู้อ�านวยการและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

เอกชน	จ�านวน	217	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉล่ีย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าความถ่ี	และค่าร้อยละ	ผลการวิจัยพบว่า	(1)	องค์ประกอบ

การพัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์	ได้แก่	การแสวงหาความรู้	การสร้างความรู้	การจัดเก็บและการ

สืบค้น	การวิเคราะห์ความรู้	การถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์	การประยุกต์ใช้และการตรวจสอบ	ระดับการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมากทุกองค์ประกอบ	(2)	รูปแบบการพัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์	ได้แก่องค์ประกอบดังนี้	

(2.1)	การแสวงหาความรู้	(2.2)	การสร้างความรู้	(2.3)	การจัดเก็บ	(2.4)	การวิเคราะห์ความรู้	(2.5)	การถ่ายโอน	(2.6)	

การประยุกต์ใช้และการตรวจสอบ	(2.7)	ความร่วมมือ	 (3)	ผลการประเมินรูปแบบมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้

อยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบ,	การพัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์,	การจัดการศึกษา

Abstract

	 The	purpose	of	this	research	were	as	follows	(1)	study	the	components	of	the	development	

of	electronic	learning	management	systems	(2)	create	a	model	for	the	development	of	electronic	

learning	management	 system	and	 (3)	 assess	a	model	 for	 the	development	of	electronic	 learning	 

management	 system.	 The	 sample	 consisted	 of	 217	 directors	 and	 teachers	 of	 private	 secondary	

schools	 by	 purposive	 sampling.	 The	 research	 instruments	were	 questionnaire	 and	 the	 structured	 

interview	 form.	 The	 statistics	 used	 for	 data	 analysis	 were	 average,	 standard	 deviations,	 per 

centage	and	frequency.	the	result	of	this	research	found	that	(1)	the	components	include	acquisition,	 

รูปแบบกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรกำรเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

ของโรงเรียนมัธยมศึกษำเอกชนในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชำยแดนใต้
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creation,	storage,	analysis	and	data	mining,	transfer,	application	and	validation	and	every	elements	

were	at	a	high	level	(2)	the	model	created	consists	of	the	following	components	(2.1)	Acquisition	(2.2)	 

Creation	(2.3)	Storage	(2.4)	Analysis	and	data	mining	(2.5)	transfer	(2.6)	Application	and	validation	and	

(2.7)	Collaboration	and	(3)	the	evaluation	results	of	the	model	were	appropriate	and	the	probability	

at a high level in all components.

Keywords: Model,	The	development	of	electronic	management	systems,	Educational	management

บทน�ำ
	 การเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นปัจจัยภายนอกจากความ

ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบ

ก้าวกระโดด	การเปลีย่นแปลงสู่อตุสาหกรรม	4.0	เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ	 ในปี	 พ.ศ.	

2573	(Sustainable	Development	Goal	:	SDGs	2030)	

ประกอบกับความต้องการก�าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษท่ี	

21	และปัจจัยภายในจากนโยบายการปรับเปลี่ยน	ประเทศ

ไปสู่ประเทศไทย	4.0	ส่งผลให้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	

(พ.ศ.	 2560-2579)	 แผนการศึกษาแห่งชาติระยะ	 20	 ปี	

(พ.ศ.	2560-2579)	และสถานการณ์ความขดัแย้งและความ

รุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ขณะทีน่โยบายการบรหิาร

และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2560	-	2562	ต่าง

ก็มีผลกระทบต่อระบบการจัดการศึกษาและการจัดศึกษา

เพือ่การพฒันาทรพัยากรมนษุย์	ดงันัน้	แผนยทุธศาสตร์การ

ศกึษาเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกจิจังหวดัชายแดนใต้ระยะ	20	

ปี	(พ.ศ.	2560-2579)	จึง	ถือก�าเนิดขึ้น	ซึ่งต้องน�าปัจจัยทุก

ด้านมาประมวลและวิเคราะห์เป็นแนวทางในการก�าหนด

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค

ใต้ตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ระยะ	

20	ปี	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2559,	น.	ก)

	 กระทรวงศึกษาธิการได้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร	 (Information	 and	 Communication	

Technology	:	ICT)	มาใช้กับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

มากข้ึน	 เช่น	 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 (Computer	 

Assisted	Instruction	:	CAI)	การเรยีนรูแ้บบอเิลก็ทรอนกิส์	

(e-Learning)	 การเรียนรู ้ โดยใช้การสื่อสารทางไกล	 

(Distance	Learning)	เป็นต้น	เพ่ือมุง่ให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ท่ีดีได้อย่างสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ	ระยะ	20	

ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)	ท่ีต้องการให้เกิดการเข้าถึงโอกาส

ทางการศึกษา	ความเท่าเทียมทางการศึกษา	คุณภาพการ

ศกึษา	ประสทิธภิาพและการตอบโจทย์บรบิททีเ่ปลีย่นแปลง

และได้อย่างสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์	การศึกษาเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	20	ปี	(พ.ศ.	

2560	-	2579)	เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารจะช่วยลดความซ�้าซ้อนของการปฏิบัติงาน	ลด

ค่าใช้จ่ายในระยะยาว	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	

ท�าให้การติดต่อสื่อสารและระดับความคิดเกิดข้ึนได้ด้วย

ความเร็ว	โดยไม่ข้ึนอยู่กับเวลาและสถานท่ี	แต่กลับพบว่า

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา	 ระดับชาติขั้น

พื้นฐาน	 (O-NET)	 ปีการศึกษา	 2558	 ระดับมัธยมศึกษา

ปีท่ี	3	ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาค

ใต้	 จ�าแนกตามจังหวัดและรายวิชา	 พบว่าคะแนนเฉล่ีย	

5	 รายวิชา	 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	 เท่ากับ	 34.38	 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็น

รายจังหวัด	 พบว่า	 จังหวัดสตูล	 มีค่าคะแนนเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด	เท่ากับ	37.03	คะแนนเฉล่ียรองลงมา	ได้แก่	จังหวัด

ปัตตานี	 เท่ากับ	35.71	จังหวัดสงขลา	4	อ�าเภอ	 เท่ากับ	

33.72	จังหวัดยะลา	เท่ากับ	33.25	และจังหวัดนราธิวาส	

เท่ากับ	32.19	ตามล�าดับ	ส่วนคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน	(O-NET)	ปีการศึกษา	

2558	ระดับมัธยมศึกษาปีที่	6	ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	จ�าแนกตามจังหวัดและรายวิชา	

พบว่าคะแนนเฉลี่ย	5	รายวิชา	ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจจังหวัด	ชายแดนภาคใต้	 เท่ากับ	29.79	 เมื่อวิเคราะห์
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เปรียบเทียบเป็นรายจังหวัด	 พบว่า	 จังหวัดสตูล	 มีค่า

คะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด	 เท่ากับ	 33.23	 คะแนนเฉลี่ยรอง

ลงมา	 ได้แก่	 จังหวัดยะลา	 เท่ากับ	29.52	จังหวัดสงขลา	

4	อ�าเภอเท่ากับ	29.01	จังหวัดนราธิวาส	เท่ากับ	28.63	

และจังหวัด	ปัตตานี	เท่ากับ	28.57	ตามล�าดับ	(กระทรวง

ศึกษาธิการ,	2559,	น.	21-22)

	 นอกจากนั้น	คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการ

ศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน	 (O-NET)	 ปีการศึกษา	 2558	

ระดับมัธยมศึกษาปีที่	3	รวม	5	วิชา	ของเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	 จ�าแนกตามสังกัดและ

จังหวัด	พบว่าคะแนนเฉลี่ย	5	รายวิชา	ในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอดุมศึกษา	(สกอ.)	มคีะแนนเฉลีย่สงูสดุ	เท่ากบั	

56.53	คะแนนเฉล่ียรองลงมา	ได้แก่	สังกัดส�านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	(สพม.)	เท่ากับ	37.08	สังกัด

องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 เท่ากับ	 33.70	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	

(สช.)	เท่ากับ	33.14	สังกัดส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่ง

ชาติ	 (พศ.)	 เท่ากับ	 32.78	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษา	(สพป.)	เท่ากับ	32.24	สังกัดสถาบัน

การพลศึกษา	(สพล.)	เท่ากับ	29.80	และสังกัดส�านักการ

ศึกษา	(สนศ.กทม.)	เท่ากับ	28.36	ตามล�าดับ	ส่วนคะแนน

เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 

(O-NET)	ปีการศึกษา	2558	ระดับมัธยมศึกษาปีที่	6	รวม	5	

วิชา	ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต	้

จ�าแนกตามสังกดัและจงัหวดัพบว่า	คะแนนเฉลีย่	5	รายวชิา	

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	(สพม.)	 เท่ากับ	

32.77	คะแนนเฉล่ียรองลงมา	ได้แก่	สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 (สช.)	 เท่ากับ	 28.08	

สังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 เท่ากับ	

27.98	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	

(สพป.)	 เท่ากับ	 26.49	 ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	

(สศศ.สพฐ.)	เท่ากับ	24.78	และสังกัดสถาบันการพลศึกษา	

(สพล.)	เท่ากับ	22.58	ตามล�าดับ	(กระทรวงศึกษาธิการ,	

2559,	น.	23-24)

	 โรงเรยีนมธัยมศึกษาเอกชนในพ้ืนทีพิ่เศษ	5	จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้	(สงขลา	สตูล	ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส)	ได้

น�าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การ

ศึกษา	พ.ศ.	2557-2559	ลงสู่การปฏิบัติจริงท้ังหมดกับทุก

โรงเรียน	ครอบคลุมท้ัง	5	ยุทธศาสตร์	ได้แก่	ยุทธศาสตร์ท่ี	

1	ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการ

ศกึษาในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพ่ือการ

ศึกษา	ยุทธศาสตร์ท่ี	2	ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้

แบบอิเล็กทรอนิกส์	ยุทธศาสตร์ท่ี	3	พัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อขยาย

โอกาสการเข้าถงึบริการทางการศกึษาและการเรยีนรู้ตลอด

ชีวิต	ยุทธศาสตร์ท่ี	 4	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

บริการ	 และยุทธศาสตร์ท่ี	 5	 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ

ศึกษา	 ซ่ึงในยุทธศาสตร์ท่ี	 2	ส่งเสริมสนับสนุนระบบการ

เรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามเป้าประสงค์	คือ	

มีสื่อเนื้อหาสาระการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุน

การเรียนการสอนอย่างเหมาะสมตามหลักสูตร	แต่ด้วยผล

จากการไม่สามารถพฒันารูปแบบการพฒันาระบบการเรยีน

รู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ตามสาระที่ระบุไว้ในหลักสูตรให้ได้

อย่างเป็นมาตรฐานภายใต้กรอบของรูปแบบเดียวกันของ

โรงเรยีนมธัยมศกึษาเอกชนในพืน้ท่ีพเิศษ	5	จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้	ส่วนใหญ่ยังส่งผลอย่างต่อเนื่องไปถึงความไม่พร้อม

ของการเตรียมประชากรวัยเรียนให้มีทักษะเพื่อการด�ารง

ชีวิตในศตวรรษท่ี	21

	 ดังนั้น	 ผู ้วิจัยจึงท�าการวิจัยเพื่อมุ ่งก�าหนดรูป

แบบการพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบ	 เอิเล็กทรอนิกส์ที่

ส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน

ในพื้นที่พิเศษ	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพื่อให้นักเรียน

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	 5	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	สามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต	เกิดการพัฒนาต่อยอดการเรียนการ

สอนให้ได้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตรเพื่อยกระดับการ

พัฒนาความรู้และทักษะของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา

เอกชนในพื้นท่ีพิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ให้ได้อย่าง

ใกล้เคียงกันต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาระบบการ

เรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งเสริมการจัดการศึกษาของ

โรงเรยีนมธัยมศกึษาเอกชนในพืน้ท่ีพเิศษ	5	จงัหวดัชายแดน
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ภาคใต้

	 2.	เพือ่ก�าหนดรปูแบบการพฒันาระบบการเรยีนรู้

แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้

	 3.	เพ่ือประเมนิรปูแบบการพัฒนาระบบการเรยีนรู้

แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
	 โจทย์ค�าถามการวิจัยครั้งนี้คือ	(1)	องค์ประกอบ

การพัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน

ในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้คืออะไร	และอยู่ใน

ระดบัใด	(2)	การก�าหนดรปูแบบการพฒันาระบบการจดัการ

การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	 5	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ควรเป็นอย่างไร	และ	(3)	การประเมินรูป

แบบตามค�าถามวิจัยข้อที่สอง	 รูปแบบมีความเหมาะสม

และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับใด

	 ในการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบการจัดการ

การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	 5	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 ผู้วิจัยด�าเนินการตามแนวคิดการจัดการ

ความรู้ของ	 Marquardt	 (2011)	 Marquardt	 (2003)	 

Watanabe	(2003)	ใน	6	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านการแสวงหา

ความรู้	 2)	 ด้านการสร้างความรู้	 3)	 ด้านการจัดเก็บและ

สืบค้น	4)	ด้านการวิเคราะห์ความรู้และชุดข้อมูล	5)	ด้าน

การถ่ายโอนความรู ้และการใช้ประโยชน์	 6)	 ด้านการ

ประยุกต์ความรู้และตรวจสอบที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	 5	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	ได้แก่	1)	ด้านการพัฒนาหลักสูตร	2)	ด้าน

การจัดการกับสาระการเรียนรู้	3)	ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา	4)	ด้านการวัดผล	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2557)	

ดังแสดงในภาพท่ี	1

 	การพัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส ์

		ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน	ในพื้นท่ีพิเศษ	5	จังหวัด 

			ชายแดนภาคใต้

	 1.	ด้านการแสวงหาความรู้

	 2.	ด้านการสร้างความรู้

	 3.	ด้านการจัดเก็บและสืบค้น

	 4.	ด้านการวิเคราะห์ความรู้และชุดข้อมูล

	 5.	ด้านการถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน	์

	 6.	ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้และการตรวจสอบ

  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

		เอกชน	ในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัดชายแดน 

		ภาคใต้

	 1.	ด้านการพัฒนาหลักสูตร

	 2.	ด้านการจัดการกับสาระการเรียนรู้

	 3.	ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

	 4.	ด้านการวัดผล

รูปแบบการพัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาเอกชน	ในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัแบบผสมผสาน	(Mixed	

Method)	ประกอบด้วย	การวิจัยเชิงปริมาณ	ในลักษณะ

ของการส�ารวจ	 (Survey)	 โดยใช้แบบสอบถาม	เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scale)	และการวิจัยเชิง

คุณภาพ	โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	interviews)	

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	(Structured	Interview)	

โดยสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ	และการประชุมสนทนา

กลุ่ม	 (Focus	 Group	 Discussion)	 ใช้แบบสนทนากลุ่ม

แบบมีโครงสร้าง	 เพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบ	 และ

ก�าหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู้

แบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ตามวัตถุประสงค์	ข้อที่	1	กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ใน

การวิจัย	ได้แก่	ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน

ในพื้นที่พิเศษ	จ�านวน	217	คน

	 ตามวัตถุประสงค์	ข้อที่	2	ผู้มีส่วนร่วมในการให้

ข้อมูลส�าคัญที่ใช้ในการสัมภาษณ์	คือ	ผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	

10	คน	และผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลส�าคัญท่ีใช้ในการ

ประชุมการสนทนากลุ่ม	คือ	ผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	10	คน

	 ตามวัตถุประสงค์	ข้อที่	3	ผู้มีส่วนร่วมในการให้

ข้อมูลส�าคัญที่ใช้ในการประเมินรูปแบบ	 คือ	 ผู้เช่ียวชาญ	

จ�านวน	10	คน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
	 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่	1	คือ	แบบสอบถามความ

คิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติระบบการจัดการการเรียนรู้

แบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่

พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	จ�านวน	1	ฉบับ	มีค่าเฉลี่ย	

IOC	เท่ากับ	0.92	และค่าความเชื่อมั่น	0.96	แบ่งออกเป็น	

2	ตอน	ได้แก่

	 ตอนที	่1	ความคดิเหน็เกีย่วกบัผลการปฏบิตัริะบบ

การจัดการการเรียนรู ้แบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน

มัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	 5	 จังหวัดชายแดนภาค

ใต้	มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	

	 ตอนที	่2	ความคดิเหน็เกีย่วกบัผลการปฏบิตัริะบบ

การจัดการการเรียนรู ้แบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน

มัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	 5	 จังหวัดชายแดนภาค

ใต้	มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)

	 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่	2	คือ	แบบสัมภาษณ์และ

แบบประชุมสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)

	 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่	3	คือ	แบบประเมินรูปแบบ

การพัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	 5	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	

(Rating	Scale)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 

อีสเทิร ์นเอเชีย	 เพื่อขอความร่วมมือจากผู ้อ�านวยการ

โรงเรียนมัธยมศกึษาเอกชนในพืน้ทีพ่เิศษ	5	จังหวดัชายแดน

ภาคใต้	ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูระบบการจดัการการเรยีน

รูแ้บบอเิลก็ทรอนกิส์ท่ีส่งเสรมิการจดัการศกึษาของโรงเรยีน

มัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้

	 2.	จดัส่งแบบสอบถามระบบการจดัการการเรยีนรู้

แบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	 5	 จังหวัดชายแดนภาค

ใต้	 พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์เพื่อส่งกลับมายังผู้วิจัยไป

ยังแต่ละโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

	 3.	 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

อีสเทิร์นเอเชีย	 เพื่อขอความร่วมมือจากผู้เช่ียวชาญด้าน

การจัดการศึกษาเอกชนในพื้นท่ีพิเศษ	5	จังหวัดชายแดน

ภาคใต้	จ�านวน	10	คน	ในการสัมภาษณ์เชิงลึกการพัฒนา

ระบบการจัดการการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริม

การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่

พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้

	 4.	 นัดหมายวันและเวลาในการสัมภาษณ์เชิงลึก

การพัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์

ท่ีส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน

ในพื้นท่ีพิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้

	 5.	 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

อีสเทิร์นเอเชีย	 เพื่อท�าการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ	 โดยขอ

ความร่วมมือจากผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษาเอกชน

ในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	จ�านวน	10	คน	ใน

การก�าหนดรูปแบบการพัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู้

แบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้

	 6.	 จัดสัมมนาอิงผู ้เช่ียวชาญ	 เพื่อเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ	 ได้แก่	 ผุ ้อ�านวยการสถานศึกษา	

สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นท่ีพิเศษ	5	จังหวัด

ชายแดนภาคใต้และเพื่อก�าหนดรูปแบบการพัฒนาระบบ

การจัดการการเรียนรู ้แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นท่ีพิเศษ	

5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ตามวันและเวลาท่ีก�าหนด

	 7.	 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 

อีสเทิร์นเอเชีย	 เพื่อขอความร่วมมือจากผู ้อ�านวยการ

โรงเรยีนมธัยมศกึษาเอกชนในพืน้ท่ีพเิศษ	5	จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้	จ�านวน	10	คน	ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง	

(Purposive	Sampling)	 เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนา

ระบบการจัดการการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริม
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การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นท่ี

พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้

	 8.	 จัดส่งแบบประเมินรูปแบบการพัฒนาระบบ

การจัดการการเรียนรู ้แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีพิเศษ	

5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์เพื่อ

ส่งกลับมายังผู้วิจัยไปยังแต่ละโรงเรียนที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วน

ร่วมในการให้ข้อมูลส�าคัญ

	 9.	น�ารปูแบบการพฒันาระบบการจัดการการเรยีน

รู้แบบอิเล็กทรอนกิส์ทีส่่งเสรมิการจัดการศึกษาของโรงเรยีน

มัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	

กลับมาท�าการปรับปรุงและแก้ไข

	 10.	 จัดพิมพ์เป็นรูปแบบการพัฒนาระบบการ

จัดการการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	 5	

จังหวัดชายแดนภาคใต้ฉบับสมบูรณ์

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 1.	 หาคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับผลการปฏิบัติระบบการจัดการการเรียนรู ้แบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่

พิเศษ	5	จงัหวดัชายแดนภาคใต้	โดยการค�านวณหาค่าความ

เชื่อม่ัน	(Reliability)	ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	(Alpha	

Coefficient)	ของครอนบาค	(Cronbach)

	 2.	 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ

ปฏิบัติระบบการจัดการการเรียนรู ้แบบอิเล็กทรอนิกส์

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	 5	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	ด้วยสถิติ	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	ค่าส่วนเบ่ียง

เบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)

	 3.	 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ

ปฏิบัติการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน

ในพ้ืนที่พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ด้วยสถิติ	ค่าเฉลี่ย	

(Mean)	ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)

	 4.	 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบ

ประเมนิรูปแบบการพฒันาระบบการจดัการการเรยีนรูแ้บบ

อิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรยีนมธัยมศึกษาเอกชนในพืน้ท่ีพเิศษ	

5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ด้วยสถิติ	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)

ผลกำรวิจัย
	 1.	 ข้อค้นพบองค์ประกอบหลักการพัฒนาระบบ

การจัดการการเรียนรู ้แบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน

มัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	

ได้แก่	การแสวงหาความรู้	การสร้างความรู้	การจัดเก็บการ

วิเคราะห์ความรู้	การถ่ายโอน	และการประยุกต์ใช้	ทุกองค์

ประกอบอยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ยสูงสุดด้านการประยุกต์

ใช้	 ( 	=	4.09	SD	=	0.53)	ค่าเฉลี่ยต�่าสุดด้านการสร้าง

ความรู้	( 	=	3.55	SD	=	0.53)

	 2.	ข้อค้นพบการก�าหนดรปูแบบจากการสมัภาษณ์

และจากการประชุมสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	ได้เพ่ิม

องค์ประกอบหลักอีก	 1	 องค์ประกอบ	 คือ	 ความร่วมมือ	

นอกเหนือจากการแสวงหาความรู้	การสร้างความรู้	การจัด

เก็บ	การวิเคราะห์ความรู้	การถ่ายโอน	และการประยุกต์

ใช้	และได้ชุดรูปแบบการพัฒนาระบบการจัดการการเรียน

รู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนใน

พื้นท่ีพิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ได้แก่	องค์ประกอบ

ดังนี้	การแสวงหาความรู้	การสร้างความรู้	การจัดเก็บ	การ

วิเคราะห์และชุดข้อมูล	การถ่ายโอนความรู้	การประยุกต์

ใช้และการตรวจสอบและความร่วมมือ

	 3.	ข้อค้นพบจากการประเมินความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาระบบการจัดการการ

เรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน

ในพื้นท่ีพิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	อยู่ในระดับมาก

ทุกองค์ประกอบ

กำรอภิปรำยผล
	 1.	สรุปผลการศกึษาระดบัองค์ประกอบการพฒันา

ระบบการจัดการการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริม

การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่

พิเศษ	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในระดับมากทุกองค์

ประกอบ	ท�าอย่างไรจึงจะพัฒนาองค์ประกอบการพัฒนา

ระบบการจัดการการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริม

การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่

พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้ผลการพัฒนาอยู่ใน

ระดับมากที่สุดจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา

มัธยมศึกษาเอกชนน�าผลการวิจัยไปประยุกต์	 ขับเคล่ือน	

องค์ประกอบทุก	ๆ 	องค์ประกอบด้วยความร่วมมือ	ร่วมใจ

กับทุก	ๆ 	ฝ่ายเพื่อให้เกิการพัฒนาการจัดการศึกษา	(สุวิทย	์
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เมษินทรีย์,	2562	หน้า	3)	ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน

ในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้

	 สรุปผลการศึกษาระดับการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	 5	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ( 	 =	 4.26	

SD	 =	 0.57)	 ยกเว้นด้านการจัดการกับสาระการเรียนรู้	

และด้านการวัดผลอยู ่ในระดับมากที่สุดเรียงตามล�าดับ	 

( 	=	4.52	SD	=	0.52)	และ	( 	=	4.74	SD	=	0.57)	ท�า

อย่างไรจะพัฒนาด้านการพัฒนาหลักสูตรและด้านการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาให้พฒันาไปสูร่ะดับมากทีส่ดุ	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	จ�าเป็น

ต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกทุก	ๆ 	5	ปี	ด้านการ

พฒันาหลกัสตูรควรจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการด�าเนนิงาน

ด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างจริงจังให้สอดคล้องกับ	Mao	

(2008,	pp.585-595)	ท�าวิจัยเร่ือง	“การปฏิรูปหลักสูตร

ตามสมัยนิยมเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของไต้หวันในสถานการณ์

ที่มีการเปล่ียนแปลงในศตวรรษใหม่”

	 การพัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู ้แบบ

อิเล็กทรอนิกส์ควรจะต้องจัดการเรียนการสอนแบบ

เน้นปัญหาและการสอนวิชาเอกการเรียนการสอนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์โดย	Johnson	and	J	Hayes	(2015,	p.c)	

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	A	Comparison	of	problem	based	

and didactic learning pedagogies on an electronics 

engineering	 course	 พบว่า	 การเปรียบเทียบการเรียน

การสอนแบบเน้นปัญหาและการสอนวิชาเอกการเรียนการ

สอนทางอิเล็กทรอนิกส์	 บทความนี้น�าเสนอการประเมิน

วิธีการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาโดยใช้วิธีสอนแบบด้ังเดิมส�าหรับ

ห้องเรียนวิศวกรรมที่มหาวิทยาลัย	 Limerick	 ประเทศ

ไอร์แลนด์	การประเมินผลเชิงปริมาณจากนักเรียนโดยตรง

จะได้รับการประเมินโมดูลเดียวกันในกลุ่มคนต่อเนื่องโดย

ใช้ทั้งสอง	pedagogies	การเรียนรู้	การวิเคราะห์	แสดงให้

เห็นว่าวิธีการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหามีประโยชน์อย่างมากในการ

ออกแบบทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเปรียบเทียบวิธี

การสอนแบบดั้งเดิมสอดคล้องกับ	Walker,	et	al.	(2011,	

p.	 14)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 Integrating	 Technology	

and	Problem-based	Learning	A	Mixed	Methods	

study	of	Two	Teacher	Professional	Development	

Designs	พบว่า	การบูรณาการเทคโนโลยี	หมายถึง	การ

รวมกลุ่มทางเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	

และการเรียนรู้ตามปัญหาการศึกษาแบบผสมผสานแบบ

การพัฒนาวิชาชีพครูสองรูปแบบโดยบทความนี้กล่าวถึง	

การออกแบบการพัฒนาวิชาชีพครูที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี

สองรปูแบบเพือ่ช่วยครหูาแหล่งข้อมลูการเรยีนรูอ้อนไลน์ที่

มคีณุภาพสงู	และใช้ในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูด้้วย

ปัญญา	(PBL)	ที่มีประสิทธิภาพส�าหรับนักเรียนของตนเพื่อ

ให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดการพัฒนาวิชาชีพในปัจจุบัน	ใน

การออกกฎหมายครั้งแรกครูได้เรียนรู้ทักษะการออกแบบ	

PBL	ควบคู่ไปกับทักษะด้านเทคโนโลยี	ด้านการวิจัย	ด้าน

การออกแบบตามทฤษฎีการพัฒนาวิชาชีพ	 ข้อเสนอแนะ

จากผู้มีส่วนร่วม	และผลจากการออกกฎหมายครั้งแรกได้

เสนอการออกแบบครัง้ทีส่อง	ในการออกกฎหมายครัง้ทีส่อง

ทกัษะทางเทคโนโลยถีกูแยกออกและน�าเสนอก่อนทีจ่ะเรยีน

รูเ้กีย่วกบั	PBL	ผลจากการศกึษาแบบผสมผสานของผลกระ

ทบแสดงให้เห็นว่า	การพัฒนาด้านวิชาชีพฉบับนี้เก่ียวข้อง

กับการเพิ่มพูนความรู้	ความช�านาญ	ประสบการณ์	ความ

เชื่อมั่นของครูเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี	และการบูรณาการ	

ความแตกต่างในระดับการใช้	PBL	องครูในกิจกรรม	และ

ระดับท่ีกล่าวถึง	PBL	และการบูรณาการด้านเทคโนโลยีจะ

แสดงควบคู่ไปกับข้อจ�ากัด	ความส�าคัญในทางปฏิบัติ	ความ

ส�าคัญทางวิชาการและการวางแผนในอนาคต	 สอดคล้อง

กับ	Warabhorn	 Prechaporn	 (2008,	 p.c)	 อ้างถึงใน

โสภณ	มะโนมะยา	(2562,	น.	128)	ได้ท�าวิจัยเรื่อง	The	

Development and Effectiveness of implementing 

Problem	Based	Learning	in	Education	:	A	RECSAM	

Experience	 พบว่าการพัฒนาและประสิทธิผลของการ

จัดการเรียนรู้เรื่องปัญหาในด้านการศึกษา	ประสบการณ	์

โดยนายวรบูรณ์	ปรีชาพรเทโรทูน	และเลียง	 ซี	จิน	ศูนย์

การศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ภูมิภาค	 เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 ได้กล่าวถึงว่า	 โดยบทความนี้ขึ้นอยู่

กับประสบการณ์ของเราในการออกแบบพัฒนาและใช้ไฮ

บริด	PBL	ท่ีเรียกว่า	Learning-Based	Learning	4	Core	

Areas	(PBL	4	C)	ในหลักสูตรท่ีด�าเนินการใน	RECSAM	

ศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับภูมิภาค

ในปี	 พ.ศ.2551	 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับครูคณิตศาสตร	์

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	 เจ้าหน้าท่ีพัฒนา

หลักสูตร	 เจ้าหน้าท่ีกระทรวง	 ครู	 อาจารย์	 และอาจารย์

มหาวิทยาลัยจากประเทศสมาชิกของ	 SEAMEO	 11	

ประเทศองค์การศึกษาธิการแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
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องค์กรสหประชาชาติประเทศมาชิก	โครงการโคลัมโบ	และ

ประเทศในแอฟริกา	บางประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจาก	

JICA	ส�านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น	ใน	

PBL	4C	ปัญหาบรบิทได้รบัการออกแบบเพือ่การเรยีนรูเ้กีย่ว

กับ	 4	 ด้านหลักของความรู้	 ด้านเนื้อหา	 สาขาวิชาทักษะ

หลายมิติ	 ความคิดที่เหมาะสม	 และคุณค่าที่กลมกลืนกัน

อย่างสากลในการตัดสินใจ	 ปัญหาทางบริบทที่พัฒนาขึ้น

ในระหว่างหลักสูตรเหล่าน้ีมุ่งเน้นไปที่คณิตศาสตร์	 และ

เมื่อเร็ว	ๆ 	น้ีในด้านวิทยาศาสตร์ที่ใช้ร่วมกัน	ในบทความนี้

มีชื่อว่า	“ย้อนกลับไปในอนาคต”	“การออกแบบสวนของ

นายกรัฐมนตรี”	“การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด	(หัวข้อท้อง

ถิ่น)”	และ	“การสร้างความคิดสร้างสรรค์”	ในการสร้างธีม

ระดับโลก	New	Island	Nation	Southeast	Asia

	 2.	 สรุปผลการก�าหนดรูปแบบการพัฒนาระบบ

การจัดการการเรียนรู ้แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีพิเศษ	

5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ประกอบด้วยองค์ประกอบ	 7	

องค์ประกอบ	ได้แก่	แสวงหาความรู้	สร้างความรู้	จัดเก็บ

และสืบค้น	 วิเคราะห์ความรู้และชุดข้อมูล	 ถ่ายโอนและ

ใช้ประโยชน์	 การประยุกต์ใช้และตรวจสอบ	 ร่วมมือใน

ประเด็นแสวงหาความรู้	 สร้างความรู้	 จัดเก็บและสืบค้น	

วิเคราะห์ความรู้และชุดข้อมูล	 ถ่ายโอนและใช้ประโยชน์	

ประยุกต์ใช้และตรวจสอบ	(Marguardt	2011)	ได้กล่าวถึง

การสร้างความส�าเร็จในองค์กรแห่งการเรียนรู้	(Building	a	 

Successful	Learning	Organisation)	จะมีส่วนท่ีกล่าว

ถึงการจัดการความรู้	(Knowledge	Management)	ท้ัง	6	

องค์ประกอบ	ซึง่สอดคล้องกบัทีผู้่วิจัยก�าหนดรปูแบบเป็นชุด

การพัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส	์

และอีกองค์ประกอบหนึ่งในเรื่องร่วมมือ	(สุวิทย์	เมษินทรีย์,	

2562	น.	3)	กล่าวในงานเป็นประธานเปิดงานหัวข้อ	 ขุม

พลังคนรุ่นใหม่แห่งอนาคต	(CEO	INNOVATION	FORUM	

2019:	Empowering	The	Next	Gen	for	The	Future)	

ได้กล่าวถึงปัญหาความร่วมมือ	ดังนี้	สิ่งที่เกิดขึ้น	โลกดีข้ึน	

สังคมดีขึ้น	ตัวเราดีขึ้น	สรุปมีองค์ประกอบ	3	ประการ	คือ

	 1.	เปิดใจกว้าง	(Open	Minded)	ประกอบด้วย

	 	 1 .1	 ค ่ าการแสดงออกของตนเอง	 

(Self-Expression	Value)

	 	 1.2	 ค่าความมุ่งมั่น	 (Commitment	

Value)

	 2.	สังคมพวกเรา	(We	Society)	ประกอบด้วย

	 	 2.1	ชดัเจนและสะอาด	(Clean	+	Clear)

	 	 2.2	ยุติธรรมและอิสระ	(Free	+	Fair)

	 	 2.3	แบ่งปันและดูแล	(Care	+	Share)

	 3.	 นวัตกรรมเท่าเทียมกัน	 (Inclusive	 Inno 

vation)

	 	 3.1	มีอิสระท่ีจะท�า	(Free	to	take)

	 	 3.2	มอีสิระเพือ่แบ่งปัน	(Free	to	share)

	 องค์ประกอบท้ัง	3	ส่วน	เพื่อไปให้ถึงความย่ังยืน	

(Sustainability)	 ต้องสร้างความร่วมมือทางวัฒนธรรม	

(Culture	 Collaboration)	 ร่วมมือจึงเป็นค�าส�าคัญและ

เป็นองค์ประกอบหลักที่ส�าคัญที่จะส่งเสริม	สนับสนุน	การ

จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	

5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	สุวิทย์	เมษินทรีย์	(2562,	หน้า	4)	

รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	

(อว.)	ได้ขยายความในข้อที่	2	สังคมพวกเรา	(We	Society)	

จากเดิม	My	Society	จะไปสู่	We	Society	จะต้องเปล่ียน	

9	ปัจจัยดังนี้

	 1.	Ego-Centricity	เปลี่ยนเป็น	Eco	–	Centricity	

	 2.	Nature	as	Resource	เปลี่ยนเป็น	Nature	

as	Source

	 3.	Power	of	Knowledge	เปลี่ยนเป็น	Power	

of	Shared	Knowledge

	 4.	People	 for	Growth	 เปลี่ยนเป็น	Growth	

for	People

	 5.	Detachment	เปลี่ยนเป็น	Empowerment	

Engagement	and	Public	Engagement

	 6.	Limited	Access	เปลี่ยนเป็น	Open	Access	

	 7.	Personal	Privileges	เปลีย่นเป็น	Impersonal	

rights

	 8.	 Centralized	 เปลี่ยนเป ็น	 Multilayer	 

polycentric	Network

	 9.	Profit	เปลีย่นเป็น	Purpose	as	bottom-lines

	 3.	 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาระบบการ

จัดการการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	 5	

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ได้ชุดพัฒนารูปแบบการพัฒนา

ระบบการจัดการการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริม

การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่
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พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ได้แก่	ชื่อรูปแบบ	หลัก

การและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ	 3	 วัตถุประสงค์ของ

รูปแบบ	4	ลักษณะของรูปแบบ	อยู่ในระดับมาก	ทุกองค์

ประกอบ	5	เงื่อนไขความส�าเร็จ	6	การประเมินผล	ท้ังข้อ	

5	และข้อ	6	คือ	ทั้งสององค์ประกอบผู้ประเมินเห็นชอบ

เป็นเอกฉันท์	โดยเฉพาะผู้ประเมินเป็นระดับผู้อ�านวยการ

ท้ังหมด	 มีความเห็นว่าชุดการพัฒนารูปแบบระบบการ

จัดการการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	 5	

จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเหมาะสมและมีความเป็น

ไปได้อยู่ในระดับมากตามล�าดับ	 สามารถน�าไปประยุกต์

ใช้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ท�าอย่างไรจะพัฒนาให้เกิดความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีสดุ	จ�าเป็นต้องด�าเนนิการ

ดังนี้	โดยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	

5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ต้องสร้างเครือข่ายออนไลน์	ร่วม

มือกัน	จัดท�า	E-Learning	สร้างชุดวิชาเนื้อหาสาระร่วมกัน	

เพื่อแบ่งปันตามนโยบายของ	สุวิทย์	เมษินทรีย์	(2562,	น.	

5)	ต้องสร้างสังคมแบ่งปันจาก	Me	Society	เปลี่ยนเป็น	

We	 Society	 และสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเท่าเทียมกัน	

(Inclusive	Innovation)	หมายถึง	ทุกคนมีอิสระที่จะท�า	

เช่น	สร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่	ๆ	 วิธีใหม่	ๆ	และเทคโนโลย	ี

โดยทุกคนมีอิสระเท่าเทียมกัน	 องค์ประกอบหนึ่ง	 คือ	 มี

อิสระที่จะแบ่งปัน	เช่น	โรงเรียนสร้างเครือข่ายนวัตกรรม

เท่าเทียมกันเมื่อโรงเรียนใด	โรงเรียนหนึ่ง	หรือหน่วยงาน

ภายในโรงเรียนสามารถคิดค้นนวัตกรรมสิ่งใหม่	ๆ 	ได้ก็น�า

มาแบ่งปันกันและจะต้องสร้างความร่วมมือทางวัฒนธรรม	

ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	 5	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ประสบความส�าเร็จ	ท�าให้เกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ของนักเรียนและแก้ปัญหาการศึกษาของชาติได้ใน

ระดับหน่ึงไม่มากก็น้อย

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

	 1.	 ผู้บริหารโรงเรียนควรต้ังคณะกรรมการสร้าง

ความรู้ในรายวิชาต่าง	 ๆ	 ให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม	

ร่วมมือกันสร้าง	 E-Learning	 ในรายวิชาต่าง	 ๆ	 โดยเริ่ม

จากวิชาที่ง่ายไปสู่รายวิชาที่ยากโดยใช้องค์ประกอบหลัก

ท้ัง	7	องค์ประกอบน�าไปสู่การปฏิบัติ

	 2.	 ผู ้บริหารโรงเรียนต ้องมีภาวะผู ้น�าแบบ

เปลี่ยนแปลง	 (Transformational	 Leadership)	 ต้อง

ร่วมมือกับบุคลากรท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน	สร้าง

เครอืข่ายกบัส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ

การศึกษา

	 3.	ผูบ้รหิารโรงเรียนควรน�าผลการวจิยัไปประยุกต์

ใช้และตรวจสอบเพื่อที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษาของ

โรงเรยีนมธัยมศกึษาเอกชนในพืน้ท่ีพเิศษ	5	จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้	 เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	

โดยใช้องค์ประกอบหลักท้ัง	 7	 องค์ประกอบน�าไปปฏิบัติ	

เร่ิมตั้งแต่การแสวงหาความรู้	การสร้างความรู้	การจัดเก็บ	

การวิเคราะห์	การถ่ายโอน	การประยุกต์ใช้และตรวจสอบ	

รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร	 ครู	 บุคลากร	

นักเรียน	ผู้ปกครอง	ชุมชน	เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน

รู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียน

มัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้

ต่อไป

 ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรวิจัยเรื่อง	 การพัฒนารูปแบบการพัฒนา

ระบบการจัดการการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสนับสนุน

การจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	

5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยสร้างสมการถดถอยพหุคูณ

พิจารณาองค์ประกอบท้ัง	7	องค์ประหลักว่ามีค่า	b	หรือ

ค่า	B	เท่าใด	สามารถท�านายจากสมการได้	โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งควรแปลงข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลมาตรฐานจะสามารถใช้

ค่า	 B	ทราบน�้าหนักขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ

ว่ามีค่าน�้าหนักเท่าใด	เพราะการวิจัยครั้งน้ีสร้างชุดพัฒนา

ระบบการจัดการการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสนับสนุน

การจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษ	

5	จังหวัดชายแดนภาคใต้

	 2.	 ควรวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการพัฒนา

ระบบการจัดการการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสนับสนุน

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนใน

พื้นท่ีพิเศษ	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	(1)	ศึกษาระดับการบริหารจัดการเชิงพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสาครท่ีส่งผลต่อ

แนวทางการบริหารจัดการเชิงพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสาคร	 (2)	 ศึกษาระดับการบริการประชาชนของวัดในจังหวัด

สมุทรสาครที่ส่งผลต่อแนวทางการบริหารจัดการเชิงพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสาคร	ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ	โดย

การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม	สุ่มตัวอย่างจากประชาชนท่ีเข้ามาท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ท่ีวัดในเขตจังหวัดสมุทรสาคร	ได้

กลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	400	คน	สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	ผลการวิจัยพบว่า	 (1)	การบริหารจัดการเชิงพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสาคร	และ	 (2)	

ระดับการบริการประชาชนของวัดในจังหวัดสมุทรสาคร	ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	การวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณแบบ

ขั้นตอนระหว่างการบริหารจัดการเชิงพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสาครท่ีส่งผลประกอบด้วย	 พุทธวิธีด้านการวางแผน	

ด้านการจัดการองค์การ	 ด้านการบริหารงานบุคคล	 และด้านการอ�านวยการ	 พบว่า	 พุทธวิธีด้านการวางแผน	 อธิบาย

ความผันแปรของแนวทางการบริหารจัดการเชิงพุทธ	ได้ร้อยละ	69	พุทธวิธีด้านการวางแผน	ด้านการบริหารงานบุคคล	

อธิบายความผันแปรของแนวทางการบริหารจัดการเชิงพุทธ	ได้ร้อยละ	88	พุทธวิธีด้านการวางแผน	ด้านการอ�านวยการ	

และด้านการจัดการองค์การ	อธิบายความผันแปรของแนวทางการบริหารจัดการเชิงพุทธได้ร้อยละ	88	ส่งผลต่อแนวทาง

การบริหารจัดการเชิงพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสาครเพ่ือการให้บริการประชาชนในฐานะศูนย์กลางของสังคม	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการเชิงพุทธ,	การให้บริการประชาชน

 

Abstract

	 This	research	has	an	objective	for	(1)	to	study	the	level	of	Buddhist	management	of	temples	

in	Samut	Sakhon	which	affects	the	Buddhist	management	guidelines	of	temples	 in	Samut	Sakhon	

(2)	 to	 study	 the	 level	 of	 public	 service	 of	 temples	 in	 Samut	 Sakhon	 that	 affects	 the	 Buddhist	 

management	practices	of	temples	in	Samut	Sakhon.	This	research	is	to	methodology	quantitative	data	

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเชิงพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสำคร เพื่อกำรให้บริกำรประชำชน 

ในฐำนะศูนย์กลำงของสังคม
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were collected from questionnaires. random from those operations and sampling from the people 

who	come	to	do	various	activities	at	temples	in	Samut	Sakhon.	The	target	groups	was	400	people.	

used	for	data	analysis	were	percentage,	mean,	standard	deviation	and	stepwise	multiple	regression	

analysis.	The	results	of	the	research	revealed	that	(1)	buddhist	management	levels	of	temples	and	

(2)	public	service	levels	of	temples	in	Samut	Sakhon	at	a	high	level.	from	step	analysis	of	multiple	

regression	during	the	Buddhist	management	of	temples	in	Samut	Sakhon.	that	resulted	in	Buddhist	

planning	organization	management,	personnel	management	and	administration	found	that	Buddhist	

planning	methods	can	explain	 the	variation	of	Buddhist	management	practices	of	 temples	as	69	

percent.	Buddhist	methods	of	planning,	Buddhist	ways	of	personnel	management,	can	explain	the	

variation	of	Buddhist	management	practices	of	temples	as	88	percent.	Buddhist	methods	of	planning,	

Buddhist	methods	of	administration,	and	Buddhist	methods	of	organization	management	can	explain	

the	variance	of	Buddhist	management	practices	of	temples	as	88	percent	of	the	population	is	affected	

by	the	center	of	society,	affecting	the	Buddhist	management	approach	of	temples	in	Samut	Sakhon	

to	serve	the	people	as	a	center	of	society	Statistical	significance	at	the	level	of	.05

Keywords: Buddhist	management,	Public	service

บทน�ำ
	 วัดในเขตจังหวัดสมุทรสาครมีบทบาทในการให้

บริการแก่สงัคม	และชมุชนบรเิวณใกล้เคยีงมาเป็นเวลานาน	

เนื่องจากวัดส่วนมากเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาเป็นเวลานาน

ถือได้ว่าเป็นวัดประจ�าชุมชนต่าง	ๆ	ที่มีบทบาททางสังคม

และสร้างคณุประโยชน์เป็นอย่างมากในการด�าเนนิกจิกรรม

สาธารณะประโยชน์ต่าง	 ๆ	 ที่มุ่งให้พุทธศาสนิกชน	 หรือ

ประชาชนทัว่ไปได้มคีณุภาพชวีติ	และความเป็นอยูใ่นสงัคม

ที่ดีขึ้น	โดยกิจกรรมที่วัดต่าง	ๆ	ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร

ได้ริเร่ิม	และปฏิบัติเป็นกิจวัตรอย่างต่อเนื่อง	ได้แก่	1)	การ

ส่งเสริมสุขภาพชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม	2)	การส่งเสริม

กระบวนการสร้างจิตส�านึกเรื่องการใช้ทรัพยากรในท้อง

ถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 3)	 การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ

การเสริมสร้างสุขภาพของชุมชนอย่างต่อเน่ืองในรูปแบบ

ของโครงการต่าง	 ๆ	 เพ่ือต้องการให้ความช่วยเหลือและ

สงเคราะห์ชุมชนให้ได้อยู่ดีกินดี	และปลูกจิตส�านึกให้รู้รัก

สามัคคีเสียสละ	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้มีความเมตตาต่อเพื่อน

มนุษย์	 4)	 การจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมตลอดปี	 โดย

ได้เน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่เยาวชน	นักเรียน	นิสิตนักศึกษา

เป็นส�าคัญ	5)	การจัดให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตาม

หลักแห่งพระพุทธศาสนา	โดยการบวชชีพราหมณ์	เป็นต้น	

6)	กิจกรรมหรือบทบาทหน่ึงท่ีถือได้ว่าเป็นบทบาทโดดเด่น

ของวัดในเขตจังหวัดสมุทรสาครที่ได้เปิดโอกาสให้เยาวชน

นิสิตนักศึษาและประชาชนท่ัวไปท่ีเป็นเพศหญิงซึ่งไม่มี

โอกาสบวชเรียนอย่างผู้ชายได้บวชเรียนศึกษาพระธรรม

วินัยเป็นระยะเวลาอันเหมาะสม	โดยมีเจ้าอาวาสและพระ

วิทยากรคอยให้ความช่วยเหลือด้านการอบรมให้ความรู้

เร่ืองการด�าเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	

รวมถึงมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงความรู้เรื่องยาสมุนไพรมา

ให้การอบรมแก่ชุมชน	 เก่ียวกับการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น

มาปรุงเป็นยาบ�ารุงและการรักษาสุขภาพ	 โดยวัดได้ให้

ความช่วยเหลือด้านสถานที่ในการจัดอบรมดังกล่าว	 7)	

การจัดกิจกรรมนั่งวิปัสสนากรรมฐาน	ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีวัด

จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ฝึกปฏิบัติอบรมจิตใจให้

มีความสงบและสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 8)	 จัด

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยทางวัดได้ประสาน

งานกับสถานศึกษาในอ�าเภอจัดกิจกรรมแข่งขันสวดมนต์

ท�านองสรภัญญะของเด็กนักเรียนในสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา	มัธยมศึกษา	9)	การจัดโครงการสงเคราะห์
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ช่วยเหลือเด็กก่อนเกณฑ์	เพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ปกครอง

ที่ต้องท�างานในสภาพเศรษฐกิจที่บีบค้ันท�าให้ไม่มีเวลาดูแล

บุตรธิดาที่ก�าลังเยาว์วัยประกอบกับความต้องการในการ

ขัดเกลาหล่อหลอมจิตใจเด็กด้วยธรรมะ	 การจัดโครงการ

ผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ	 และ

เป็นการพัฒนาชุมชน	 โครงการสนับสนุนเยาวชนโดยจัด

ต้ังศูนย์การเรียนรู้ขึ้นในบริเวณวัด

	 กิจกรรมตัวอย ่างส ่งผลให ้วัดในเขตจังหวัด

สมุทรสาครมีบทบาทส�าคัญในการเป ็นศูนย ์รวมของ

พุทธศาสนิกชนในการรับบริการต่าง	 ๆ	 ตามความจ�าเป็น

แก่ประชาชนในชุมชน	 ตามบทบาทหน้าที่ของวัดที่พึงมี

ต่อสังคมได้อย่างครบถ้วน	 โดยประกิต	 บุญมี	 สุวัตถ์ิ	 ไกร

สกุล	 จุฑาภรณ์	 คงรักษ์กวิน	 และแก้วกัญญา	 เสวกสุริ 

ยวงศ์	 (2560)	ที่ระบุว่า	พระพุทธศาสนาจะ	 รุ่งเรืองและ

พัฒนาไปได้นั้นเจ้าอาวาสในจังหวัดสมุทรสาคร	จึงมีหน้าท่ี

ส�าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการวัด	เจ้าอาวาสมีหน้าท่ี

เป็นหัวหน้าหน่วยงานบังคับบัญชาควบคุมพระภิกษุท่ีอยู่ใต้

การบงัคบับญัชา	แต่สภาพความเป็นจรงิในปัจจบุนันีจ้ะเหน็

ได้ว่าการบริหารงานของเจ้าอาวาสในจังหวัด	สมุทรสาคร	

เจ้าคณะจังหวัดต้องรับผิดชอบในกิจการคณะสงฆ์ทั้งหลาย

ในพื้นที่เพียงองค์เดียวโดยเห็นได้จากการที่การม่มีคณะ

ท�างานหรือองค์กรมารับรองเพื่อสนับสนุนงาน	ไม่มีองค์กร

มาตรวจสอบการท�างานอย่างจริงจัง	เจ้าคณะอ�าเภอ	เจ้า

คณะต�าบล	 และเจ้าอาวาสมีอ�านาจสูงสุดในการปกครอง

วัดของตนแต่เพียงผู้เดียว	การรวมศูนย์อ�านาจเช่นนี้	 เกิด

จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 พ.ศ.	 2505	

แก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ศ.	 2535	 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ	์

(ฉบับท่ี	3)	พ.ศ.	2560	 ให้การบริหารงานตามหน้าท่ีของ

เจ้าอาวาสในจังหวัดสมุทรสาคร	เนื่องจากขาดเครื่องมือท่ี

จะสนองงานอื่นให้ได้ผลนั้นเป็นไปได้ยาก	ทั้งในการบริหาร

จัดการวัดในจังหวัดสมุทรสาครยังขาดการร่วมมือ	 ขาด

งบประมาณ	 และขาดความรู้ความสามารถในทางบริหาร

จัดการอยู่ไม่น้อย	ท�าให้เจ้าอาวาสมีงานล้นมือ	ท�างานไม่

ส�าเร็จตามเวลา	การบริหารจัดการวัดล่าช้า	เนื่องจากไม่มี

การปรับปรุงโครงสร้างของคณะสงฆ์	การบริหารจัดการวัด

มิได้เป็นไปในลักษณะองค์รวมของสงฆ์	แต่จะเป็นเรื่องของ

เจ้าอาวาสแต่เพียงผู้เดียว	ซึ่งท�าให้ไม่มีขุมก�าลังและความรู้

ความสามารถท�างานได้ทุกด้าน	และเกิดความบกพร่องใน

การด�าเนินงานได้ง่าย	สมาชกิในวดัและประชาชนขาดความ

เป็นเจ้าของวัด	การทุ่มเทเพื่อการพัฒนาวัดก็ไม่เต็มที่	การ

บริหารจัดการจึงนับได้ว่าเป็นปัจจัยส�าคัญในการปกครอง

อย่างยิง่	วดัท่ีจะมคีวามเจรญิได้นัน้จะต้องมรีะบบการบรหิาร

จัดการท่ีดี	จึงเกิดการประพฤติท่ีเสื่อมเสียผิดพระธรรมวินัย	

และกฎหมายของภิกษุสามเณรภายใต้การปกครองตาม

มา	 จากบทบาทหน้าท่ีปัญหาของวัดดังท่ีกล่าวมาแล้วนั้น	

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาแนวทางการ

บริหารจัดการเชิงพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสาครเพ่ือ

การให้บริการประชาชนในฐานะศูนย์กลางของสังคม	เพื่อ

น�าผลการศึกษาท่ีได้ไปปรับปรุง	พัฒนา	การบริหารจัดการ

เชิงพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการเชิงพุทธ

ของวัดในจังหวัดสมุทรสาครที่ส่งผลต่อแนวทางการบริหาร

จัดการเชิงพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสาครเพ่ือการให้

บริการประชาชนในฐานะศูนย์กลางของสังคม

	 2.	 เพื่อศึกษาระดับการบริการประชาชนของวัด

ในจังหวัดสมุทรสาครที่ส่งผลต่อแนวทางการบริหารจัดการ

เชิงพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อการให้บริการ

ประชาชนในฐานะศูนย์กลางของสังคม

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	 การบริหารจัดการเชิงพุทธ	เป็นความพยายามใน

การน�าเอาหลกัธรรมของพระพทุธศาสนามาประยกุต์กบัวชิา

สมัยใหม่	ท้ังนี้	เพราะพุทธธรรมเป็นนามธรรมสูงกว่าความ

รู้สมัยใหม่ใด	ๆ	ดังนั้นพุทธธรรมจึงสามารถครอบคลุมทั้ง

วิทยาศาสตร์	และสังคมศาสตร์ได้ท้ังหมด	(สัญญา	สัญญา

วิวัฒน์	และชาย	สัญญาวิวัฒน์,	2550)

	 การบรหิารจดัการองค์กรต่าง	ๆ 	ในปัจจบัุน	มคีวาม

จ�าเป็นท่ีต้องอาศัยวิทยาการบริหารจัดการ	เข้ามาใช้เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร	และสิ่งท่ีส�าคัญมาก	คือ	ผู้

บริหารต้องมีวิสัยทัศน์พระพุทธเจ้าตรัสว่า	ผู้บริหารต้องมี

จักขุมา	แปลว่า	มีสายตาท่ียาวไกล	คือ	มองการณ์ไกล	วิสัย

ทศัน์ช่วยให้ผูบ้รหิารสามารถวาดภาพจดุหมายปลายทางได้

ชัดเจนและใช้สือ่สารให้สมาชิกในองค์กรยอมรบั	และด�าเนนิ

ไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นองค์กรท้ังหมดก็จะถูกขับเคล่ือน

ไปด้วยวิสัยทัศน์นี้	พระพุทธเจ้าทรงก�าหนดจุดหมายปลาย

ทางในพระพุทธศาสนาไว้ว่า	การประพฤติปฏิบัติธรรมทุก
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อย่างมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่จุดเดียวคือ	วิมุตติ	(ความหลุด	

พ้นทุกข์)	 ดังพุทธวจนที่ว่า	 เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรส

เดียวคือรสเค็มฉันใด	ธรรมวินัยนี้ก็มีรสเดียว	คือวิมุตติรส

ฉันน้ัน	(พระไตรปิฎกฉบับหลวง,	2561)

	 การบริหารกิจการคณะสงฆ์

	 การบริหารคณะสงฆ์มีมานานแล้วตั้งแต่พุทธ

การหลักที่ใช้	คือ	พระธรรมวินัยเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับ

ขันธ์ปรินิพพานแล้วเกิดความไม่เรียบร้อยขึ้น	 จึงได้มีการ

ท�าปฐมสังคยนาข้ึนที่เมืองราชคฤห์โดยมีพระมหากัสสปะ

เป็นประธานการบริหารคณะสงฆ์ก็เรียบร้อยมาได้ระยะ

หนึ่ง	 ต่อมาเกิดลัทธิต่างกันเกิดความไม่เรียบร้อยข้ึนมา

เป็นเช่นนี้ตลอดมา	เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงมาได้ประมาณ	

200	ปีเศษ	พระเจ้าอโศกมหาราชได้ครอบครองอาณาจักร

อินเดียอย่างกว้างขวาง	พระองค์มีความเลื่อมใสศรัทธาใน

พระพุทธสาสนา	จึงได้ยกพระพุทธศาสนาเป็นประธาน	จึง

เป็นมูลเหตุที่ท�าสังคยนา	 คือ	 มีกลุ่มเดียรถีย์ได้ปลอมตน

เข้าบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา	 เพื่อแสวงหา

ประโยชน์จากคนหมู่มาก	เกิดความไม่สงบเรียบร้อยข้ึนใน

สังฆมณฑล	พระเจ้าอโศกมหาราชจึงทรงอารธนาพระโมค

คัลลีบุตรเป็นประธานสังคยนาพระธรรมวินัยที่เมืองปาตา

ลีบุตร	เมื่อ	พ.ศ.	236	วางระเบียบพระธรรมวินัยให้รวมลง

เป็นอย่างเดียวกัน	สังฆมณฑลจึงเกิดความเรียบร้อยสืบต่อ

มา	 และพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ออกไปยังประเทศต่าง	

ๆ	 การบริหารสังฆมณฑลจึงต้องอนุโลมไปตามแบบแผน

ประเพณีของประเทศน้ัน	 ๆ	 ในบางส่วนเพ่ือให้พุทธจักร

และอาณาจักรเป็นไปด้วยด้ังสองฝ่าย	 พระภิกษุสงฆ์จึงมี

กฎหมายที่พึงปฏิบัติอยู่สามประเภท	คือ	พระวินัย	จารีต	

และกฎหมายแผ่นดิน	จึงมีการน�าหลักการบริหารสงฆ์ของ

พระพุทธองค์มาประยุกต์ให้เข้ากันกับหลักการบริหารสมัย

ใหม่	 จึงได้มีการแยกออกเป็นด้านต่าง	 ๆ	 ตามความนิยม

สอดคล้องตามยุคสมัย	(ไชยสิทธิ์	อุดมโชคนามอ่อน,	ปริวัตร	

ป้องพาล,	 ทรงศักดิ์	 จิระ-สมบัติ,	 สัญญา	 เคณาภูมิ,	 และ

พระมหาจิตนเรศ	วุฒิธมฺโม	(2561)

	 การบริการสาธารณะ	 เทพศักดิ์	 บุณยรัตพันธุ ์	

(2535,	น.	23)	ได้ให้ความหมายของการบริการสาธารณะ

ว่า	 การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่มีอ�านาจ

หน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะซึ่งอาจเป็นของ

รัฐหรือเอกชน	ทีหน้าที่ในการส่งต่อการให้บริการสาธารณะ

แก่ประชาชนโดยมีจุดมุ ่งหมายเพื่อสนองความต้องการ

ของประชาชนโดยส่วนรวม	 โดยเป้าหมายของการบริการ

สาธารณะนั้น	คือเป้าหมายหรือไม่วิธีหนึ่งคือ	การวัดความ

พอใจของประชาชนผู้บริการ	เพื่อเป็นการประเมินผลของ

การปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีบริการ	เพราะการ

วัดถึงความพึงพอใจนี้จะเป็นการตอบค�าถามว่าหน่วยงาน

ที่มีหน้าที่ให้บริการจะมีความสามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชนได้หรือไม่เพียงใด

	 องค์ประกอบของการให้บรกิารสาธารณะตามหลัก

การของโรลแลนด์	 (อ้างถึงใน	 พรสรรค์	 เลี้ยงบุญเลิศชัย,	

2553)	 ได้กล่าวถึง	 หลักการของการให้บริการสาธารณะ	

ประกอบด้วยหลักการต่อไปนี้	หลักว่าด้วยความเสมอภาค	

เนื่องจากการบริการสาธารณะเป็นการจัดท�าเพื่อประโยชน์

ของประชาชนทุกคน	ดังนั้น	ประชาชนจึงมีสิทธิท่ีจะได้รับ

การปฏิบัติหรือได้รับประโยชน์จากการบริการสาธารณะ

อย่างเสมอภาคกัน	ซ่ึงหลักว่าด้วยความเสมอภาคจึงถือเป็น

หลักในการรับรองขั้นพื้นฐานของสิทธิที่บุคคลจะมีความ

เสมอภาคกันทางกฏหมาย	หมายถึง	การมีความเสมอภาค

ทางด้านสถานะภาพของผู้ใช้บริการและได้รับการบริการ

อย่างเท่าเทียมกัน	 เช่น	 ในการท�ายื่นขอบัตรสามารถเข้า

สอบแข่งขันได้	 ภายใต้เงื่อนไขเก่ียวกับคุณสมบัติความรู้

ความสามารถพื้นฐาน	 เป็นต้น	หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง	

ถอืเป็นหวัใจส�าคญัของการบรกิารสาธารณะซึง่โดยกฏหมาย

หรือสัญญาต้องระบุไว้อย่างชัดเจนว่า	หากเกิดกรณีมีการ

หยุดชะงักระหว่างการให้บริการจะต้องมีการรับผิดชอบ

จากองค์การที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลการให้บริการสาธารณะ

นั้น	หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง	จะหมายถึงการ

ท่ีผู้ให้บริการมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือ

วิธีการให้บริการสาธารณะ	 เพื่อให้เกิดความทันสมัยและ

ทันกับความต้องการของผู้ใช้บริการอยู่เสมอ	 โดยยึดหลัก

สอดคล้องกับต้องการของประชาชนหรือผลประโยชน์ของ

ส่วนรวมและเหมาะสมกับสถานการณ์	 หลักว่าด้วยความ

เป็นสากลของบริการสาธารณะ	 เนื่องจากปัจจุบันโลกตก

อยู่ภายใต้กระแสของโลกาภิวัฒน์	 ดังนั้น	 การให้บริการ

สาธารณะหลาย	 ๆ	 ประเภทจึงจ�าเป็นต้องมีการปรับตัว

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมโลก	 และมี

ความทันสมัยมากยิ่งข้ึน	ขณะเดียวกัน	Albrecht	(1988)	

ได้เสนอแนวคิดในการให้บริการโดยเน้นบริการเรียกว่า	

(Total	Quality	Service	:	TQS)	โดยเน้นการบริการท่ีจะ

ให้ผลการบริการที่ผูกใจประชาชนเน้นความส�าคัญของคน
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ให้คนมอีสิระทีจ่ะท�างานบรกิารได้อย่างเตม็ทีแ่ละเตม็ใจจน

เป็นวัฒนธรรมขององค์การของหน่วยงานไม่ยึดติดกับกฏ

ระเบียบข้อบังคับจนเกินเหตุ	 มุ่งไปที่ความร่วมมือร่วมใจ

ของบุคคลเป็นแนวคิดที่ว่าการบริการเป็นเรื่องคนที่กระท�า

ให้คนไม่ใช่กระท�าไปตามกฏระเบียบที่วางไว้เพื่อก�าหนดวิธี

ให้บริการ	Albrecht	(1988)	ได้เสนอแนวคิดในการปฏิบัติ

การให้การให้บริการอนัเปรยีบเหมอืนด้านแต่ละด้านของรปู

สามเหลี่ยมต่อไปได้	หมายความว่า	องค์กรจะให้บริการที่ดี

ต่อไปไม่ได้	ซึ่งสามเหลี่ยมนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมแห่งการการ

บริการ	(Service	Triangle)	ซึ่งการจะสร้างความประทับ

ใจให้กับประชาชนนั้นต้องจัดให้ทั้ง	3	ด้านของสามเหลี่ยม

มีความเหมาะสมสอดคล้องกัน	ด้านที่	1	คือ	เรื่องกลยุทธ์

การบริการ	 (Strategy)	 หรือวัตถุประสงค์หลักอันใช้เป็น

แนวทางในการปฏบิติัต้องก�าหนดไว้เพือ่ท�าให้การปฏบิตัเิข้า

สู่เป้าหมายโดยมีความยืดยุ่นมีความแม่นย�าตรงเป้าหมาย

ได้ดี	โดยหลักการพื้นฐานของการตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างจริงจัง	ด้านท่ี	2	คือ	ระบบงานหรือ

กระบวนการ	 ต้องเน้นให้ระบบการบริการประชาชนเป็น

เร่ืองเรียบง่าย	ประชาชนสบายใจเม่ือมาใช้บริการไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อนดูเป็นเจ้าขุนมูลนาย	 ประชาชนต้องเข้าใจได้ง่าย	

ๆ	 สามารถเข้าพบเพื่อปรึกษาได้อย่างเป็นกันเอง	 มีความ

คล่องตัวสูง	 กฏระเบียบเป็นสิ่งท่ีเอื้ออ�านวยประโยชน์ต่อ

ประชาชนท�าให้การบริการดีไม่เป็นตัวจ�ากัดการให้บริการ

ด้านท่ี	3	คือ	ผู้ให้บริการต้องได้รับการสรรหาพัฒนาและ

ปรบัพฤตกิรรมตลอดจนวธิกีารท�างานให้มลีกัษณะเน้นความ

ส�าคัญของประชาชน	นั่นคือมีจิตส�านึกต่อการให้บริการท่ี

ดี	การจะท�าให้สามเหลี่ยมแห่งการบริการมีประสิทธิผลนั้น

ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้ให้บริการทุกฝ่าย	โดย

ท�าเป็นแผนการพัฒนาการบริการขององค์กรขึ้นให้ชัดเจน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

กำรบริหำรจัดกำรเชิงพุทธ

					1.	พุทธวิธีด้านการวางแผน

					2.	พุทธวิธีด้านการจัดการองค์การ

					3.	พุทธวิธีด้านการบริหารงานบุคคล

					4.	พุทธวิธีด้านการอ�านวยการ

					5.	พุทธวิธีด้านกาารก�ากับดูแลควบคุม

กำรบริกำรประชำชนของวัด

					1.	ด้านอ�านวยความสะดวก

					2.	ด้านสถานท่ี

					3.	ด้านวัสดุ	อุปกรณ์	เทคโนโลยี

					4.	ด้านขั้นตอน	กระบวนการให้บริการ

					5.	ด้านความร่วมมือกับชุมชน

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเชิงพุทธเพื่อให้

บริกำรในฐำนะศูนย์กลำงของสังคม จ�ำนวน 

6 ด้ำน

					1.	ด้านการปกครอง

					2.	ด้านการเผยแพร่ศาสนา

					3.	ด้านการศาสนศึกษา

					4.	ด้านการศึกษาสงเคราะห์

					5.	ด้านการสาธารณสงเคราะห์

					6.	ด้านสาธารณูปการ

 

 

 

สมมติฐำนกำรวิจัย
	 1.	 การบริหารจัดการเชิงพุทธของวัดในจังหวัด

สมุทรสาครส่งผลต่อแนวทางการบริหารจัดการเชิงพุทธ

ของวัดในจังหวัดสมุทรสาครเพ่ือการให้บริการประชาชน

ในฐานะศูนย์กลางของสังคม	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05

	 2.	 การบริการประชาชนของวัดในจังหวัด

สมุทรสาครส่งผลต่อแนวทางการบริหารจัดการเชิงพุทธ

ของวัดในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อการให้บริการประชาชน

ในฐานะศูนย์กลางของสังคม	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05
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ขอบเขตกำรวิจัย

	 งานวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารจัดการเชิงพุทธ

ของวดัในจงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือการให้บรกิารประชาชนใน

ฐานะศนูย์กลางของสงัคม	ผูว้จิยัก�าหนดขอบเขตด้านเนือ้หา

โดยการทบทวนเอกสาร	 ต�ารา	 ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง	 มี

ขอบเขตด้านตัวแปรดังนี้

	 1.	ตัวแปรต้น	1.1	การบริหารจัดการเชิงพุทธ	ซ่ึง

มีจ�านวน	5	ด้าน	ได้แก่	พุทธวิธีด้านการวางแผน	พุทธวิธี

ด้านการจัดการองค์การ	พุทธวิธีด้านการบริหารงานบุคคล	

พทุธวธิด้ีานการอ�านวยการ	และพทุธวธิด้ีานการก�ากบั	ดแูล	

ควบคุม	(คนอง	วังฝ่ายแก้ว,	2556,	ยุทธวีร์	แก้วทองใหญ่,	

2558;	แสงอาทิตย์	ไทยมิตร,	2559	และจตุพล	ดวงจิตร	

และประยูร	สุยะใจ,	2560)	และ	1.2	การบริการประชาชน

ของวัด	 จ�านวน	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านอ�านวยความสะดวก	

ด้านสถานที่	 ด้านวัสดุ	 อุปกรณ์	 เทคโนโลยี	 ด้านขั้นตอน	

กระบวนการให้บริการ	 และด้านความร่วมมือกับชุมชน	

(เตชินท์	สิทธาภิกู,	ผากา,	2555,	และพระสมบัติ,	2560)	

	 2.	ตวัแปรตาม	แนวทางการบรหิารจดัการเชงิพทุธ

ของวัดในจังหวัดสมุทรสาครเพ่ือการให้บริการประชาชน

ในฐานะศูนย์กลางของสังคม	จ�านวน	6	ด้าน	ได้แก่	ด้าน

การปกครอง	ด้านศาสนศึกษา	ด้านศึกษาสงเคราะห์	ด้าน

เผนแพร่ศาสนา	ด้านสาธารณูปการ	และด้านการปกครอง	

(พรบ.	คณะสงฆ์,	2505	และพรบ.	คณะสงฆ์,	2535)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ	 (quantitative	

research)	 โดยการมุ ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิง

ปริมาณ	 ที่ได้จากการใช้ช้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐาน

ยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบและข้อสรุปต่าง	ๆ 	โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	แล้ว

ด�าเนินการทดสอบเบื้องต้นกับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายกับกลุ่ม

ประชากร	และปรับปรุงแบบสอบถามจนเป็นแบบสอบถาม

ที่น�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 เนื้อหา

ในแบบสอบถามประกอบด้วยมาตรวัดตัวแปรท่ีมีอยู ่ใน

กรอบแนวความคิด	และลักษณะค�าถามเป็นค�าถามปลาย

ปิด	แบบมาตรประมาณค่า	(rating	scale)	ข้อมูลท่ีได้จาก

แบบสอบถามจะน�าไปวิเคราะห์ทางสถิติ	โดยการวิเคราะห์

สมการถดถอยชนิดตัวแปรหลายตัว

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากร	 ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ 	 คือ	

ประชาชนในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดัสมทุรสาคร	ในเขตการ

ปกครอง	18	ต�าบล	116	หมู่บ้าน	 (เป็นเขตเทศบาลนคร	

3	ต�าบล	นอกเขต	15	ต�าบล)	รวมประชากรท้ังสิ้นจ�านวน	

298,985	คน	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ	ครั้ง

นี้	ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ	(Accident	Sampling)	และ

ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการค�านวณจากสูตร	Taro	

Yamane	ซ่ึงก�าหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ	.05	ได้

กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	400	คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 ใช้แบบสอบถาม	โดยแบ่งออกเป็น	3	ตอน	ประกอบ

ด้วย

	 ตอนท่ี	1	แบบสอบถามเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ

เชิงพุทธ	จ�านวน	5	ด้าน	แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยเป็น

ชนิดมาตราส่วน	(Rating	Scale)	5	ระดับ	ตามแนวคิดของ

ลิเคอร์ท	(Likert,	1961)

	 ตอนท่ี	2	แบบสอบถามเก่ียวกับการบริการของวัด	

จ�านวน	5	ด้าน	เป็นแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยเป็นชนิด

มาตราส่วน	(Rating	Scale)	5	ระดับ	ตามแนวคิดของลิเค

อร์ท	(Likert,	1961)

	 ตอนท่ี	3	แบบสอบถามเกีย่วกับแนวทางการบรกิาร

กิจการคณะสงฆ์	เป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยเป็นชนิด

มาตราส่วน	(Rating	Scale)	5	ระดับ	ตามแนวคิดของ	ลิ

เคอร์ท	(Likert,	1961)

	 โดยท�าการทดสอบเพื่อหาความเชื่อมั่น	 ตามวิธี

การของครอนบาค	ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ	0.963

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม	จากประชาชนทีเ่ข้า

มาท�ากิจกรรมในด้านต่าง	ๆ	ของวัดในจังหวัดสมุทรสาคร	

จ�านวน	 400	 คน	 1)	 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยชิน

วัตร	 เพื่อขอความร่วมมือในกรอกแบบสอบถาม	 2)	 ผู้

วิจัยน�าส่งแบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการน�า

ส่งแบบสอบถามด้วยตนเองให้กับประชาชนท่ีเข้ามาท�า

กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของวัดในจังหวัดสมุทรสาคร	 เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน	400	ฉบับ
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สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 โดยการใช ้สถิ ติ เชิงพรรณนา(Descr ipt ive	 

Statistics)	 ประกอบด้วย	 ร้อยละ	 (Percentage)	 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	และค่าเฉลี่ย	

(Mean)	และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	(Multiple	

Regression	 Analysis)	 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	 0.05	

วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	 (Multiple	 Regression	

Analysis)

ผลกำรวิจัย
	 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ระดบั

การบริหารจดัการเชงิพุทธของวดัในจังหวดัสมทุรสาคร	เพือ่

การให้บริการประชาชนในฐานะศูนย์กลางของสังคม	 พบ

ว่า	การบริหารจัดการเชิงพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสาคร	

เพื่อการให้บริการประชาชนในฐานะศูนย์กลางของสังคม	

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.65	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด

คอื	ด้านพทุธวธิกีารอ�านวยการ	ค่าเฉลีย่เท่ากับ	3.80	รองลง

มามีค่าเฉล่ียมากเท่ากัน	คือ	ด้านพุทธวิธีการวางแผน	และ

พุทธวิธีการก�ากับดูแล	ควบคุม	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.66	และ

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 ด้านพุทธวิธีการจัดองค์กร		

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.52

	 ผลการวเิคราะห์ระดับการบรกิารประชาชนของวดั

ในจังหวัดสมุทรสาคร	เพื่อการให้บริการประชาชนในฐานะ

ศูนย์กลางของสังคม	พบว่า	การบริการประชาชนของวัดใน

จังหวัดสมุทรสาคร	 เพื่อการให้บริการประชาชนในฐานะ

ศูนย์กลางของสังคม	ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	3.51	มื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	โดยเรียงล�าดับจาก

ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	

ด้านขั้นตอน	กระบวนการให้บริการ	ค่าเฉล่ียเท่ากับ	3.62	

รองลงมา	คือ	ด้านความร่วมมือกับชุมชน	ค่าเฉล่ียเท่ากับ	

3.58	ด้านอ�านวยความสะดวก	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.57	และ

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ด้านวัสดุ	อุปกรณ์	เทคโนโลยี	

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.35

 กำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

(Stepwise Multiple Regression Analysis)

	 ระหว่างการบรหิารจดัการเชงิพทุธของวดัในจังหวดั

สมุทรสาคร	ประกอบด้วย	พุทธวิธีด้านการวางแผน	พุทธวิธี

ด้านการจัดการองค์การ	พุทธวิธีด้านการบริหารงานบุคคล	

และพุทธวิธีด้านการอ�านวยการ	 พบว่า	 พุทธวิธีด้านการ

วางแผน	(x1_1)	เป็นตัวแปรแรกท่ีเข้าสมการและสามารถ

อธบิายความผนัแปรของแนวทางการบรหิารจดัการเชงิพทุธ

ของวดัในจงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือการให้บรกิารประชาชนใน

ฐานะศูนย์กลางของสังคม	เพิ่มข้ึนร้อยละ	69	(R2	=	0.69,	

p	=	0.05)

	 ตัวแปรที่เข้าสมการอันดับสอง	ได้แก่	พุทธวิธีด้าน

การวางแผน	 (x1_1),	 พุทธวิธีด้านการบริหารงานบุคคล

(x1_3),	 สามารถอธิบายความผันแปรของแนวทางการ

บริหารจัดการเชิงพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสาครเพ่ือ

การให้บริการประชาชนในฐานะศูนย์กลางของสังคม	เพิ่ม

ข้ึนร้อยละ	88	(R2	=	0.77,	p	=	0.05)

	 ตัวแปรท่ีเข้าสมการอันดับสุดท้าย	ได้แก่	พุทธวิธี

ด้านการวางแผน	(x1_1)	พทุธวธิด้ีานการอ�านวยการ	(x1_4)	

และพทุธวธิด้ีานการจดัการองค์การ	(x1_2)	สามารถอธบิาย

ความผนัแปรของแนวทางการบรหิารจดัการเชงิพทุธของวัด

ในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อการให้บริการประชาชนในฐานะ

ศูนย์กลางของสังคม	เพิ่มข้ึนร้อยละ	88	(R2	=	0.78,	p	=	

0.05)

	 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

(Stepwise	Multiple	 Regression	 Analysis)	 ระหว่าง

การบริหารจัดการเชิงพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสาคร	

ประกอบด้วย	 พุทธวิธีด้านการวางแผน	 พุทธวิธีด้านการ

จดัการองค์การ	พทุธวธิด้ีานการบรหิารงานบคุคล	และพทุธ

วิธีด้านการอ�านวยการ	พบว่า	ด้านความร่วมมือกับชุมชน	

(x2_5)	 เป็นตัวแปรแรกท่ีเข้าสมการและสามารถอธิบาย

ความผนัแปรของแนวทางการบรหิารจดัการเชงิพทุธของวัด

ในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อการให้บริการประชาชนในฐานะ

ศูนย์กลางของสังคม	เพิ่มข้ึนร้อยละ	82	(R2	=	0.82,	p	=	

0.05)

	 ตัวแปรที่เข้าสมการอันดับสอง	ด้านความร่วมมือ

กับชุมชน	 (x2_5)	 ด้านวัสดุ	 อุปกรณ์	 เทคโนโลยี	 (x2_3)	

สามารถอธบิายความผนัแปรของแนวทางการบรหิารจดัการ

เชิงพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อการให้บริการ

ประชาชนในฐานะศูนย์กลางของสังคม	เพิ่มข้ึนร้อยละ	89		

(R2	=	0.90,	p	=	0.05)

	 ตัวแปรท่ีเข้าสมการอันดับสาม	ได้แก่	ด้านความ

ร่วมมือกับชุมชน	 (x2_5),	 ด้านวัสดุ	 อุปกรณ์	 เทคโนโลยี	

(x2_3)	ด้านสถานท่ี	(x2_2)	สามารถอธิบายความผันแปร
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ของแนวทางการบริหารจัดการเชิงพุทธของวัดในจังหวัด

สมุทรสาครเพื่อการให้บริการประชาชนในฐานะศูนย์กลาง

ของสังคม	เพิ่มขึ้นร้อยละ	91	(R2	=	0.91,	p	=	0.05)

	 ตวัแปรทีเ่ข้าสมการอนัดับสดุท้าย	ได้แก่	ด้านความ

ร่วมมือกับชุมชน	 (x2_5)	 ด้านวัสดุ	 อุปกรณ์	 เทคโนโลยี	

(x2_3)	ด้านสถานที่	(x2_2)	ด้านขั้นตอน	กระบวนการให้

บริการ	(x2_4)	สามารถอธิบายความผันแปรของแนวทาง

การบรหิารจดัการเชงิพทุธของวดัในจงัหวัดสมทุรสาครเพือ่

การให้บริการประชาชนในฐานะศูนย์กลางของสังคม	เพิ่ม

ขึ้นร้อยละ	92	(R2	=	0.92,	p	=	0.05)

	 ผลการวเิคราะห์	พบว่า	การบรหิารจดัการเชงิพทุธ

ของวัดในจังหวัดสมุทรสาคร	เพื่อการให้บริการประชาชน

ในฐานะศูนย์กลางของสังคม	 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย

มากที่สุดคือ	ด้านพุทธวิธี	ด้านการอ�านวยการ	รองลงมามี

ค่าเฉลี่ยมากเท่ากัน	คือ	ด้านพุทธวิธีการวางแผน	และพุทธ

วิธีการก�ากับดูแลควบคุม	และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด	คือ	

ด้านพุทธวิธีการจัดองค์กร

	 ผลการวิเคราะห์	 พบว่า	 การบริการประชาชน

ของวัดในจงัหวดัสมทุรสาคร	เพือ่การให้บรกิารประชาชนใน

ฐานะศูนย์กลางของสังคม	ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน	 โดยเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไป

หาน้อย	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ด้านข้ันตอน	

กระบวนการให้บริการ	 รองลงมา	 คือ	 ด้านความร่วมมือ

กับชุมชน	 ด้านอ�านวยความสะดวก	 และด้านที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด	คือ	ด้านวัสดุ	อุปกรณ์	เทคโนโลยี	มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับปานกลาง

	 ผลการวเิคราะห์	พบว่าแนวทางการบรหิารจดัการ

เชิงพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสาคร	 เพื่อการให้บริการ

ประชาชนในฐานะศูนย์กลางของสังคมในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 โดยเรียงล�าดับจาก

ค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย	 พบว่า	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	

คือ	 ด้านงานเผยแพร่ศาสนธรรม	 รองลงมาคือ	 ด้านงาน

สาธารณสงเคราะห์	 ด้านงานการสาธารณูปการค่าเฉลี่ย

ระดับมาก	และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ด้านงานการ

ศึกษาสงเคราะห์	ค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง

 สรปุผลกำรทดสอบสมมตฐิำน กำรบรหิำรจดักำร

เชงิพุทธของวดัในจังหวดัสมทุรสำคร ท่ีส่งผลต่อแนวทำง

กำรบริหำรจัดกำรเชิงพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสำคร

เพ่ือกำรให้บริกำรประชำชนในฐำนะศูนย์กลำงของสังคม

ดังนี้

	 สมมติฐานท่ี	1	ความสัมพันธ์ระหว่าง	การบริหาร

จัดการเชิงพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสาคร	ประกอบด้วย	

1.	 พุทธวิธีด้านการวางแผน	 2.	 พุทธวิธีด้านการจัดการ

องค์การ	3.	พุทธวิธีด้านการบริหารงานบุคคล	4.	พุทธวิธี

ด้านการอ�านวยการ	 และ	 5.	 พุทธวิธีด้านการก�ากับดูแล	

ควบคุม	 ที่ส่งผลต่อแนวทางการบริหารจัดการเชิงพุทธ

ของวัดในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อการให้บริการประชาชน

ในฐานะศูนย์กลางของสังคม

	 การบริหารจัดการเชิงพุทธของวัดในจังหวัด

สมุทรสาคร	 ประกอบด้วย	 1.	 พุทธวิธีด้านการวางแผน	

2.	 พุทธวิธีด้านการจัดการองค์การ	 3.	 พุทธวิธีด้านการ

บริหารงานบุคคล	 4.	 พุทธวิธีด้านการอ�านวยการ	 และ

พุทธวิธีด้านการก�ากับดูแล	 ควบคุม	 ที่ส่งผลต่อแนวทาง

การบริหารจัดการเชิงพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสาคร

เพื่อการให้บริการประชาชนในฐานะศูนย์กลางของสังคม	

(Y)	=	แนวทางการบริหารจัดการเชิงพุทธของวัดในจังหวัด

สมุทรสาครเพื่อการให้บริการประชาชนในฐานะศูนย์กลาง

ของสังคม	จ�านวน	6	ด้าน	ได้แก่	ด้านการปกครอง	ด้าน

ศาสนศึกษา	 ด้านศึกษาสงเคราะห์	 ด้านเผนแพร่ศาสนา	

ด้านสาธารณูปการ	และด้านการปกครอง	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ	.05	สมมติฐาน	ยอมรับได้

 สรปุผลกำรทดสอบสมมตฐิำน กำรบรหิำรจดักำร

เชงิพทุธของวดัในจงัหวดัสมทุรสำคร ทีส่่งผลต่อแนวทำง

กำรบริหำรจัดกำรเชิงพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสำคร

เพ่ือกำรให้บริกำรประชำชนในฐำนะศูนย์กลำงของสังคม

ดังนี้

	 สมมติฐานที่	 2	 การบริการประชาชนของวัดใน

จังหวัดสมุทรสาคร	ประกอบด้วย		5	ด้าน	ได้แก่	1.	ด้าน

อ�านวยความสะดวก	2.	ด้านสถานท่ี	3.	ด้านวัสดุ	อุปกรณ	์

เทคโนโลยี	 4.	 ด้านข้ันตอน	 กระบวนการให้บริการ	 และ	

5.	ด้านความร่วมมือกับชุมชน	มีผลต่อแนวทางการบริหาร

จัดการเชิงพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสาครเพ่ือการให้

บริการประชาชนในฐานะศูนย์กลางของสังคม

	 การบรกิารประชาชนของวัดในจงัหวดัสมทุรสาคร	

ประกอบด้วย	5	ด้าน	ได้แก่	1.	ด้านอ�านวยความสะดวก	2.	

ด้านสถานที	่3.	ด้านวสัดุ	อปุกรณ์	เทคโนโลย	ี4.	ด้านข้ันตอน	

กระบวนการให้บริการ	และ	5.	ด้านความร่วมมือกับชุมชน	
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มผีลต่อแนวทางการบรหิารจดัการเชงิพทุธของวดัในจงัหวดั

สมุทรสาครเพื่อการให้บริการประชาชนในฐานะศูนย์กลาง

ของสังคม	(Y)	=	แนวทางการบริหารจัดการเชิงพุทธของวัด

ในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อการให้บริการประชาชนในฐานะ

ศนูย์กลางของสงัคม	จ�านวน	6	ด้าน	ได้แก่	ด้านการปกครอง	

ด้านศาสนศึกษา	ด้านศึกษาสงเคราะห์	ด้านเผนแพร่ศาสนา	

ด้านสาธารณูปการ	และด้านการปกครอง	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05	สมมติฐาน	ยอมรับได้

กำรอภิปรำยผล
	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับการบริหารจัดการเชิง

พุทธ	 มีการบริหารจัดการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	

โดยมปัีจจยัทีส่่งผลต่อแนวทางการบรหิารจัดการเชงิพทุธ	4	

ปัจจัย	คือ	พุทธวิธีด้านการวางแผน	พุทธวิธีการจัดองค์การ	

พุทธวิธีการบริหารงานบุคคล	 และพุทธวิธีด้านการก�ากับ

ดูแล	ควบคุม	ซึ่งพบว่าเป็นไปตามสมมติฐาน	และผลการ

วิจัยนี้	 พบว่าสอดคล้องกับยุทธ์วีร์	 แก้วทองใหญ่	 พระครู

กิตติญานวิสิฐ	 (2557)	 ศึกษาเรื่องเทคนิคการบริหารตาม

พุทธ	 ที่ผลการวิจัยระบุว่า	 น�าหลักธรรมทางศาสนา	 มา

ใช้ในการวางแผนในระดับมากที่สุด	 พุทธวิธีด้านการจัด

องค์การ	และการก�ากับดูแล	รองลงมา	ขณะที่จ�านงค์	สวม

ประค�า	(2558)	ที่ศึกษาเรื่องการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

เชิงพุทธบูรณาการ	ผลการวิจัยวิจัยพบ	หลักการบริหารงาน

บุคคลเชิงพุทธ	ใช้หลักธรรมในด้านหลักความซื่อสัตย์	คือ	

กายสุจริต	วจีสุจริต	และมโนสุจริตมาใช้ในด้านการพัฒนา

พฤตกิรรมทางวาจา	รวมถงึหลกัธรรมด้านพรหมวหิารธรรม	

ได้แก่	เมตตา	กรุณา	เมตตา	อุเบกขา	มาใช้ในด้านพุทธวิธี

การบริหารงานบุคคล	 นอกจากน้ีบุญเลิศ	 จีรภัทร์	 อินถา	

ศิริวรรณ	 สุทธิพงษ์	 ศรีวิชัย	 พระมหาสหัส	 ฐิตสาโร	 และ

นิภา	 จีรภัทร์	 (2558)	 ศึกษาระบบการบริหารจัดการวัด

เพื่อสังคม	 มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากตามความ

เห็นของประชาชน	แต่ส�าหรับพระภิกษุ	สามเณร	พบว่าอยู่

ในระดับปานกลาง	นั้นแสดงให้เห็นว่า	การบริหารจัดการ

วัดต้องมีการปรับปรุงในเร่ืองของการบริหารจัดการในทุก

ด้าน	เพ่ือสามารถท�าหน้าที่ภายในวัดได้ตามความต้องการ

ของวัด	 และตอบสนองต่อสังคมได้	 ซึ่งการบริหารจัดการ

องค์การคณะสงฆ์	การวางแผนบริหารจัดการในด้านต่างๆ	

จะสามารถแก้ปัญหาของวัด	และสังคมได้

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับการบริการประชาชน

ของวัดในจังหวัดสมุทรสาคร	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด	4	ด้าน	โดยด้านข้ันตอน	กระบวนการให้บริการ	อยู่

ในระดับมาก	 โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการบริหาร

จัดการเชิงพุทธ	4	ปัจจัย	ได้แก่	ด้านอ�านวยความสะดวก		

ด้านสถานท่ี	ด้านข้ันตอน	กระบวนการให้บริการและด้าน

ความร่วมมือกับชุมชน	 ซึ่งปัจจัยทั้ง	 4	 ด้านน้ีเป็นไปตาม

สมมติฐาน	สอดคล้องกับเตชินท์	สิทธาภิฎ	ผากา	(2554)	

และพระสมบัติ	 (2560)	 ท่ีผลการวิจัย	 พบว่า	 ผู้น�าชุมชน	

แสดงความคดิเหน็ร่วมกนัว่า	ปัจจยัด้านอ�านวยความสะดวก	

ด้านสถานที่	ด้านขั้นตอน	กระบวนการให้บริการ	และด้าน

ความร่วมมือกับชุมชน	 เป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการ

บริการประชาชนของวัด

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิจัย

	 1.	ควรตระหนักและให้ความส�าคัญ	รวมถึงน�าผล

การวิจัยท่ีได้ไปปรับปรุงการบริหารจัดการเชิงพุทธของวัด

ในจังหวัดสมุทรสาคร	โดยเฉพาะด้านพุทธวิธีการจัดองค์กร	

ท่ีผู้ท�าหน้าท่ีในการบริหารจัดการต้องค�านึงถึงเรื่องของ

การกระจายอ�านาจในการปกครอง	 การก�าหนดขอบเขต

หน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจน	 รวมถึงการสั่งการมอบ

หมายงานให้เหมาะสม	และตรงกับความสามารถของสงฆ์

แต่ละรูป	แต่ละกลุ่ม

	 2. 	 การบริการประชาชนของวัดในจังหวัด

สมุทรสาคร	ควรมีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่	มาใช้ในการ

บรกิารแก่ประชาชน	ในการเผยแพร่สือ่ด้านศาสนาผ่านช่อง

ทางต่าง	ๆ	เช่น	ไลน์	แชท	เฟชบุ๊ค	ทวิตเตอร์	QR	Code	

เป็นต้น	รวมถึงการจดัท�าหลกัธรรม	ค�าสอน	กจิกรรมของวดั

ผ่านทางเว็บไซด์ของวัด

 ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการศึกษาทัศนคติต่าง	 ๆ	 ที่มีบทบาท

ของวัดและพระสงฆ์ในบริบทที่แตกต่างจากภารกิจหลัก

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	เช่น	บทบาทการรักษาศิลป

วัฒนธรรม	บทบาทด้านการเป็นผู้น�าในการพัฒนาท้องถิ่น	

บทบาททางการเมือง	เป็นต้น

	 2.	 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการด�าเนิน

บทบาทของวัดและพระสงฆ์ในชุมชน	 เพื่อเป็นการพัฒนา

และส่งเสรมิให้วดัและพระสงฆ์มบีทบาทในการพฒันาสงัคม

มากยิ่งข้ึน
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	 3.	ควรมีการศึกษาถึงปัญหาในการด�าเนินบทบาท

ของวดัและพระสงฆ์ทีม่ต่ีอสงัคม	เช่น	ข้อจ�ากดัทางวนิยัสงฆ์	

และกฏหมาย	ที่ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการแสดงบทบาท

ของวัดและพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม

	 4.	 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของวัด

และพระสงฆ์จากวัดอื่น	ๆ	ในพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีมีบริบทใกล้

เคียงกันเพื่นน�าผลการศึกษามาปรับปรุง	 และพัฒนาการ

ด�าเนินบทบาทของวัด	 และสามารถใช้เป็นข้อเสนอแนะ

แลกเปลี่ยนระหว่างกันของวัดในพื้นท่ีใกล้เคียงได้
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยทางนิติศาสตร์	(Legal	research)	เชิงคุณภาพ	โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์

เชิงลึก	(In-depth	interview)	และการจัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย	(Focus	groups)	โดยระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ	

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิด	ทฤษฎีและวิวัฒนาการเก่ียวกับค่าตอบแทนและศึกษากฎหมายเก่ียวกับค่าตอบแทนของ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ	สหภาพยุโรปและประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน	โดยวิเคราะห์เชิงกฎหมาย

เปรียบเทียบเพื่อจัดท�ากฎหมายแม่แบบอาเซียนว่าด้วยค่าตอบแทนที่เป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานคุ้มครองลูกจ้างโดยทั่วไป

ในประชาคมอาเซียนอย่างเป็นธรรม	 ตามบริบทของสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน	

ซ่ึงน�าหลักการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามมาตรฐานการครองชีพและระดับความเป็นอยู่ของลูกจ้างและหลักการ

สมมติฐานของค่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ	 หลักการจ่ายค่าตอบแทนโดยค�านึงถึงความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง

มาใช้ในการวิเคราะห์	ซึ่งผลการวิจัยพบว่า	ประเด็นอัตราค่าจ้างข้ันต�่าควรก�าหนดไว้เพียงหลักการใหญ่	ส่วนประเด็นการ

จ่ายค่าตอบแทนของนายจ้างระหว่างหยุดกิจการชั่วคราว	การจ่ายค่าตอบแทนในวันหยุดและวันลา	การจ่ายค่าตอบแทน

ในการพักงาน	การหักค่าตอบแทน	การจ่ายเงิน	ในระหว่างพักงานเพื่อสอบสวนความผิดของลูกจ้างสามารถก�าหนดอัตรา

ค่าตอบแทนที่แน่นอนได้ในลักษณะที่ให้แต่ละประเทศน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศ

ของตน

ค�ำส�ำคัญ: ค่าตอบแทนการท�างาน,	ไม่ท�างาน	ไม่ได้ค่าจ้าง,	ลูกจ้างในอาเซียน
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model law has adopted fair remuneration principles in accordance with the standard of living and the 

well-being	of	employees	and	the	assumptions	of	wage	efficiency.	This	principle	of	remuneration	is	

analyzed	with	regard	to	the	ability	of	employers	to	pay.	The	results	of	the	research	showed	that	the	

minimum	wage	rate	should	be	set	only	by	the	big	principles.	As	for	the	issues	of	the	remuneration	

of	employers	during	the	suspension,	pay	in	the	holidays	and	leave,	remuneration	in	the	absence	of	

remuneration,	deductions	of	remuneration	during	the	suspension	in	order	to	investigate	the	faults	

of	the	employees.	The	rate	of	remuneration	can	be	fixed	in	a	manner	that	allows	each	country	to	 

apply	to	suit	the	economic	and	social	conditions	with	their	country.

Keywords: Remuneration,	No	work	No	Pay,	ASEAN	employees

บทน�ำ
	 การรวมกลุ ่มประชาคมอาเซียน	 (ASEAN	 

Community)	ของประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้	 ซึ่งประกอบด้วยสามเสาหลัก	 (Three	 Pillars)	 ของ

ความร่วมมอืในด้านการเมอืงและความมัน่คง	ในการพฒันา

เศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นฐานการตลาดและการผลิตเดียว	

ทัง้ยงัส่งเสรมิสังคมและวฒันธรรมอาเซยีน	โดยเป็นการรวม

กลุ่ม	10	รัฐสมาชิก	ได้แก่	ประเทศไทย	ประเทศอินโดนีเซีย	

ประเทศมาเลเซีย	 ประเทศฟิลิปปินส์	 ประเทศสิงคโปร	์

ประเทศบรูไน	 ประเทศเวียดนาม	 ประเทศลาว	 ประเทศ

เมียนมาร์และประเทศกัมพูชา	(ปวริศร	เลิศธรรมเทวี,	อัคร

วัฒน์	เลาวัณย์ศิริ,	2018)

	 ประชาคมอาเซียนควรมีหลักเกณฑ์กลางเกี่ยวกับ

การก�าหนดค่าตอบแทนการท�างานของลูกจ้างอย่างอย่าง

ยั่งยืนโดยการพัฒนาทักษะฝีมือการท�างานของลูกจ้างใน

แต่ละประเภทของงานและน�าหลกัการของประเทศสงิคโปร์

ที่มีการก�าหนดค่าจ้างขั้นก้าวหน้า	 (Singapore	 ‘s	 Pro 

gressive	Wage	Model	-	PWM)	ที่เป็นกระบวนการสร้าง

รายได้ทีม่ปีระสทิธผิลมุง่เน้นทีจ่ะเพิม่เงนิเดอืนให้กบัลกูจ้าง

โดยการยกระดับทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน	

(Government	of	Singapore,	2017)	เพื่อประกันค่าจ้าง

ขั้นต�่าให้แก่ลูกจ้างและส่งเสริมให้ลูกจ้างพัฒนาฝีมือเพื่อได้

รับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้น	โดยพิจารณาประกอบข้อเท็จจริง

อื่น	อันได้แก่	ดัชนีค่าครองชีพ	อัตราเงินเฟ้อ	มาตรฐานการ

ครองชีพ	 ต้นทุนการผลิต	 ราคาของสินค้า	 ความสามารถ

ของสถานประกอบกิจการ	 ผลิตภาพแรงงงาน	 ผลิตภัณฑ์

มวลรวมของประเทศ	 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประ

เทศนั้นๆ	การไม่มีหลักเกณฑ์กฎหมายกลางท�าให้ลูกจ้างที่

ท�างานในบางประเทศอาเซยีนได้รบัค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นไป

ตามหลักมาตรฐานสากลเพราะกฎหมายในแต่ละประเทศ

ของประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน	 อีกทั้งลูกจ้างต้องการ

ที่จะท�างานจึงยินยอมรับค่าตอบแทนท่ีนายจ้างจ่ายน้อย

กว่าที่กฎหมายก�าหนด	 ลูกจ้างจึงได้รับค่าตอบแทนที่ไม่

เพียงพอส�าหรับด�ารงชีพหรือใช้บริโภคในสิ่งท่ีจ�าเป็น	การมี

หลักกฎหมายกลางท่ีเป็นมาตรฐานข้ันต�่าประกันให้ลูกจ้าง

ท่ีอยู่ในสถานะท่ีเสียเปรียบในการต่อรองท�าสัญญาได้รับค่า

ตอบแทนอย่างเหมาะสม	 เพียงพอ	 และยุติธรรมซึ่งท�าให้

ลดการหล่ังไหลของแรงงานจากประเทศท่ีได้รับค่าจ้างต�่า

ไปยังประเทศที่ได้รับค่าจ้างสูง	 ดังนั้น	 จึงควรมีกฎหมาย

กลางในลักษณะกฎหมายแม่แบบ	 (Model	 Law)	 ที่ไม่มี

สภาพบังคับให้รัฐสมาชิกต้องปฏิบัติตาม	 โดยมีมาตรการ

จูงใจด้านผลประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้

รฐัสมาชกิค�านงึถงึคณุค่าในการคุ้มครองแรงงานและบญัญตัิ

กฎหมายภายในเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายกลาง	ขณะ

เดียวกันก็ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการภายในประเทศ

ของตนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการจ่ายค่า

ตอบแทนให้แก่ลูกจ้าง	 โดยอาจมีการลดภาษีนิติบุคคลให้

แก่สถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 เพ่ือส่ง

เสริมให้มีการใช้กฎหมายภายในของแต่ละประเทศสมาชิก

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 ผู้เขียนศึกษาแนวคิด	ทฤษฎีและวิวัฒนาการเกี่ยว

กับการก�าหนดค่าตอบแทนขององค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศสหภาพยุโรป	 และประเทศในกลุ่มอาเซียน	 เพื่อ

วิเคราะห์เชงิกฎหมายเปรยีบเทยีบและเสนอแนะแนวทางใน

การจัดท�ากฎหมายแม่แบบ	(Model	Law)	อาเซียนว่าด้วย

ค่าตอบแทนที่เป็นมาตรฐานข้ันพื้นฐานในการคุ ้มครอง

ให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนการท�างานที่เป็นธรรมและ

ยุติธรรม	อันน�าไปสู่การแก้ปัญหาการหลั่งไหลของแรงงาน

จากประเทศที่มีค่าตอบแทนสูงไปท�างานในประเทศท่ีมีค่า

ตอบแทนต�่ากว่า	ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการแรงงานข้ามชาติและเศรษฐกิจโดยรวม

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
	 หลกัในทางเศรษฐศาสตร์ของการจ่ายค่าตอบแทน

ท่ีเป็นธรรม	 (Adam	 Smith,	 2019)	 โดยพิจารณาตาม

มาตรฐานการครองชีพและระดับความเป็นอยู่ของลูกจ้าง	

(Standards	of	Living	and	Levels	of	Living)	และหลัก

การสมมติฐานของค่าจ้างในลักษณะสมมติฐานค่าจ้างอย่าง

มีประสิทธิภาพ	(Efficiency	Wage)	ที่มีหลักการว่า	ค่าจ้าง

มผีลต่อประสทิธภิาพของแรงงานในการท�างาน	กรณค่ีาจ้าง

สูงลกูจ้างกม็แีรงกระตุน้ทีจ่ะขยนัในการท�างานและส่งผลให้

ประสิทธิภาพของแรงงานดีขึ้น	(Yasushi	Tanaka,	2014)		

หลกัการจ่ายค่าตอบแทนแก่ลกูจ้างในสถานประกอบกจิการ

ตามความสามารถ	(Performance	–	Based	Pay)	หรือ

ประสิทธิภาพแรงงานของลูกจ้างที่พัฒนามาจาก	“ทฤษฎี

สัญญา”	(Contract	Theory)	(Carl	M.	Campbell	III	&	

Kunal	S.	KamlaniI,	1997)	ขณะเดียวกัน	ต้องค�านึงถึง

หลักความสามารถในการจ่ายของนายจ้างควบคู่ตามหลัก

ความเป็นธรรม	 (วรารัตน์	 เขียวไพรี,	 2007)	 นอกจากนี	้

ควรเปิดโอกาสให้มีการเจรจาต่อรองค่าตอบแทนร่วมกัน

ระหว่างนายจ้างและสหภาพแรงงานตามทฤษฎีการเจรจา

ต่อรอง	(Zhihong	Li,	2013)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
	 ค่าตอบแทนเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส�าคัญในการ

ด�ารงชีพของลูกจ้างค่าตอบแทนเป็นแรงสนับสนุนในทาง

อุตสาหกรรมที่ท�าให้ลูกจ้างต้องการที่จะท�างานมากขึ้น	

ขณะเดียวกัน	 เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกจ้างให้

ดีขึ้นตามสัดส่วนของการได้รับการสนับสนุน	การด�ารงชีวิต

ท่ีอุดมสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแกร่งทางร่างกายให้กับลูกจ้าง

และความหวังที่จะมีชีวิตสะดวกสบายจากการได้รับการ

ปรับปรงุสภาพความเป็นอยูใ่ห้ดข้ึีน	ในกรณท่ีีค่าตอบแทนสงู

ลูกจ้างจะกระตือรือร้นขยันท�างานและคล่องแคล่วมากกว่า

ลูกจ้างท่ีมีค่าตอบแทนต�่ากว่า	(Adam	Smith,	2000)	ด้วย

เหตุน้ี	ค่าตอบแทนจึงต้องครอบคลุมหลายประเด็น	ได้แก	่

มาตรฐานการครองชพีของลกูจ้าง	ความสามารถในการจ่าย

ของนายจ้าง	ราคาสินค้า	ผลิตภาพแรงงาน	การเจรจาค่า

ตอบแทนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง	(Zhihong	Li,	2013)	

ประเภทของงานและทักษะฝีมือการท�างานของลูกจ้าง	

สภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ	 โดยอดัม	

สมิทได้พัฒนารูปแบบค่าจ้างที่มีประสิทธิภาพ	(Efficiency	

Wage	Model)	โดยมีหลักการว่า	ค่าตอบแทนที่สูงจะช่วย

ให้ลูกจ้างได้รับโภชนาการในระดับที่ดีขึ้นตามระดับ	 ค่า

ครองชีพจึงท�าให้ลูกจ้างท�างานได้อย่างมีประสิทธิผลมาก

ข้ึน	นอกจากนี้	ผลผลิตของแรงงาน	(labor	productivity)	

ได้แสดงในรูปของหน่วยประสิทธิภาพ	(Efficiency	Units	:	

EUs)	(Zasushi	Tanaka,	2014)	ในขณะท่ี	โอลิเวอร์	ฮาร์ท	

(Oliver	Hart,	1997)	ได้คิดค้นทฤษฎีสัญญา	(Contract		

Theory)	โดยลูกจ้างจะท�างานได้ดีควรได้รับผลตอบแทน

ตาม	 การบริหารงานของลูกจ้างและท�าให้ลูกจ้างรู้สึกว่า

ตนเป็นส่วนหนึ่งของสถานประกอบการ	 เช่น	 มีการขาย

หุ้นให้แก่ลูกจ้าง	 สร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้ลูกจ้างรู ้สึกมี

ส่วนร่วมในการบริหารสถานประกอบกิจการ	เป็นต้น	ด้วย

เหตุนี้	 จึงส่งผลให้ลูกจ้างขยันตั้งใจท�างาน	 และไม่ท�าให้

การบริหารภายในสถานประกอบกิจการต้องหยุดชะงักที่

ต้องขาดแรงงาน	 นอกจากนี้	 การจ่ายค่าตอบแทนต้องมี

ลักษณะท่ีมีข้ันต�่า	(Fixed	Pay)	และจ่ายตามประสิทธิภาพ

ของแรงงานท่ีมีฝีมือ	(Performance	–	Based	Pay)	ซึ่ง

การจ่ายค่าตอบแทนท้ังสองลักษณะต้องเป็นข้อตกลงใน

สัญญาท่ีมีระยะไม่นานจนเกินไป	 นอกจากนี้	 ทฤษฎีการ

จ่ายค่าตอบแทนต้องค�านึงหลักความยุติธรรมและหลัก

มาตรฐานการครองชีพและระดับความเป็นอยู่ของลูกจ้าง	

(Standards	of	Living	and	Levels	of	Living)	ซึง่ประกอบ

ด้วยปัจจัยพื้นฐานในการครองชีพ	เช่น	ค่าอาหาร	ค่าท่ีพัก	

ค่าใช้จ่ายเสื้อผ้า	และเคร่ืองอุปโภค	ค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ�าเป็น

ต่อการด�ารงชีพ	ค่าเล่าเรียนบุตร	และค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นใน

การเข้าร่วมกลุ่มในทางสังคมของลูกจ้าง	ท้ังต้องพิจารณา



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 141

ทฤษฎีความเป็นธรรมต่อนายจ้างในการจ่ายค่าตอบแทน	

คือ	 หลักค�านึงถึงความสามารถในการจ่าย	 โดยเป็นหลัก

การทีส่่งเสริมการผลติและควบคมุต้นทนุการผลติทีน่ายจ้าง

เริม่ยอมรบัความคดิเหน็ลกูจ้างและปรบัปรงุสวสัดกิาร	ส่วน

ลูกจ้างก็ต้องได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและมีมาตรฐาน

การครองชีพที่ดี	ซึ่งนายจ้างต้องมีความสามารถในการจ่าย

ค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างโดยตนเองไม่ต้องปิดสถานประกอบ

กิจการ	 (วรารัตน์	 เขียวไพรี,	2007)	และลูกจ้างเรียกร้อง

ค่าตอบแทนสูงเกินความสามารถที่นายจ้างจะจ่ายได้หรือ

ช่วงที่ผลประกอบกิจการของนายจ้างประสบปัญหาทาง

เศรษฐกิจ	(ธงชัย	สันติวงษ์,	2546)

	 จากการวิเคราะห์ทฤษฎีค่าตอบแทน	 สรุปได้

ว่า	 ต้องพิจารณาสองฝ่าย	 คือ	 มาตรฐานการครองชีพ

ของลูกจ้างและความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของ

นายจ้าง	ให้นายจ้างและลูกจ้างอยู่ร่วมกันได้	อย่างไรก็ตาม	

การที่นายจ้างเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างย่อมเป็นแรง

กระตุ้นประสิทธิภาพในการท�างานให้ลูกจ้างขยันทุ่มเท

ท�างานให้แก่สถานประกอบกิจการมากขึ้น	ในทางกลับกัน	

พิจารณาฝ่ายของนายจ้าง	การท่ีนายจ้างเพิ่มค่าตอบแทน

ให้แก่ลูกจ้าง	 หรืออบรมเพิ่มทักษะฝีมือให้แก่ลูกจ้างเดิม

ย่อมคุ้มค่ามากกว่าท่ีจะตัดสินใจจ้างลูกจ้างใหม่มาท�างาน

สมมติฐำนกำรวิจัย
	 ประชาคมอาเซยีนก่อให้เกดิตลาดร่วมเป็นอนัหนึง่

อันเดียวกัน	 ค่าตอบแทนการท�างานเป็นต้นทุนการผลิต

ที่ส�าคัญและเพ่ือให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม

และสร้างมาตรฐานชีวิตของลูกจ้างในประชาคมอาเซียน

ให้ใกล้เคียงกันจึงจ�าเป็นต้องสร้างกฎหมายมาตรฐานกลาง

ค่าตอบแทน	ซึ่งหลักการในประเด็นค่าจ้างขั้นต�่าก�าหนดได้

เฉพาะหลักการใหญ่	ๆ	เนื่องจากเศรษฐกิจและสังคมของ

แต่ละประเทศแตกต่างกันจึงจ�าเป็นที่ต้องก�าหนดเฉพาะ

หลักการ	ส่วนการคุ้มครองค่าตอบแทนในประเด็นการจ่าย

ค่าตอบแทนของนายจ้างระหว่างหยุดกิจการชั่วคราว	การ

จ่ายค่าตอบแทนในวันหยุดและวันลา	การจ่ายค่าตอบแทน

ในการพักงาน	การหักค่าตอบแทน	การจ่ายเงินในระหว่าง

พักงานเพื่อสอบสวนความผิดของลูกจ้าง	สามารถก�าหนด

อัตราค่าตอบแทนที่แน่นอนได้ตามหลักความเป็นธรรม

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 ทบทวนงานวิจัยและข้อมูลด้านสถานการณ์การ

จ่ายค่าตอบแทนจากหน่วยงานในประเทศที่เกี่ยวข้อง	

เช่น	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วย 

งานอื่นๆ	โดยได้ด�าเนินการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ

และบทความทางวชิาการจากต่างประเทศ	รวมทัง้ข้อมูลทาง

วิชาการท่ีสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางเว็บไซต์ต่างๆ	

และได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิง

ลกึ	(In-Depth	Interview)	และการจดัประชุมกลุม่เป้าหมาย	

(Focus	groups)	เพื่อน�าข้อมูลท่ีได้รับมาวิเคราะห์จัดท�าข้อ

เสนอกฎหมายกลางว่าด้วยค่าตอบแทนเพือ่คุม้ครองลกูจ้าง

ในประชาคมอาเซียนให้ได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากรในการวิจัย	คือ	ลูกจ้างโดยท่ัวไป	และ

นายจ้างที่ประกอบกิจการโดยทั่วไปของประเทศสมาชิก

บางประเทศในประชาคมอาเซยีนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

กับการขับเคลื่อนการคุ้มครองด้านแรงงานในประชาคม

อาเซียน

	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	คือ	ลูกจ้างไร้ฝีมือที่ได้รับ

ค่าจ้างข้ันต�่าของสถานประกอบกิจการในประเทศไทย	เขต

อ้อมน้อย	จงัหวดันครปฐม	จ�านวน	3	คน	ผูแ้ทนสภานายจ้าง

แห่งประเทศไทยและนายจ้างในสถานประกอบกิจการเขต

กรุงเทพมหานครจ�านวน	4	คน	รวมท้ังนักวิชาการและผู้ที่

เช่ียวชาญกฎหมายแรงงานจ�านวน	8	คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 1.	แบบการสัมภาษณ์

	 	 ก.	กลุ่มนายจ้าง	จ�านวน	3	คน

	 	 ข.	กลุ่มลูกจ้าง	3	คน

	 	 ค.	กลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้าน

กฎหมายแรงงาน	3	คน

	 2.	ประชุมกลุ่มเป้าหมาย	(Focus	Group)	1	ครั้ง

รวม	6	คน	โดยระดมความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย

แรงงานและกฎหมายระหว่างประเทศ	รวมทัง้ผูแ้ทนองค์กร

สภานายจ้างแห่งประเทศไทย
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	ผู้เขียนสัมภาษณ์ลูกจ้างและศึกษาจากเอกสาร

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างใน

ประเทศไทยและบางประเทศในอาเซียน	 เช่น	 ประเทศ

อินโดนีเซีย	ประเทศมาเลเซีย	ประเทศฟิลิปปินส์	ประเทศ

สิงคโปร์	และประเทศเวียดนาม

	 2.	เก็บข้อมูล	โดยการท�าหนังสือแจ้งขอสัมภาษณ์

จากคณะนติศิาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	โดยสมัภาษณ์

กลุ่มตัวอย่างทั้งนายจ้าง	ลูกจ้าง	และนักวิชาการรวมท้ังผู้

เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน	โดยผู้ศึกษาเก็บข้อมูลด้วย

ตนเอง	ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล	2	เดือน	(พฤศจิกายน	

-	ธันวาคม	พ.ศ.	2561)

	 3.	 น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์

ผลการศึกษา	 และเสนอเป็นกฎหมายกลางเพ่ือพัฒนาค่า

ตอบแทนแก่ลูกจ้างในประชาคมอาเซียน

ผลกำรวิจัย
	 ผู้ศึกษาทราบแนวคิดทฤษฎีและวิวัฒนาการเก่ียว

กับการก�าหนดค่าตอบแทนขององค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ	 และประเทศในกลุ ่มอาเซียนอันน�ามาซ่ึงการ

วิเคราะห์กฎหมายเปรียบเทียบในแต่ละประเด็นปัญหา	

และได้เสนอกฎหมายแม่แบบ	(Model	Law)	อาเซียนว่า

ด้วยการก�าหนดค่าตอบแทนเพื่อความเป็นธรรมต่อลูกจ้าง

ที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของสังคม

กำรอภิปรำยผล
	 วัตถุประสงค์การวิจัยที่ผู ้ เขียนต้องการศึกษา

แนวคิด	 ทฤษฎีและวิวัฒนาการเกี่ยวกับค่าตอบแทนของ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ	 สหภาพยุโรปและบาง

ประเทศในกลุ่มอาเซียน	เช่น	ประเทศอินโดนีเซีย	ประเทศ

มาเลเซีย	 ประเทศฟิลิปปินส์	 ประเทศสิงคโปร์	 ประเทศ

เวียดนาม	 เพ่ือเสนอกฎหมายแม่แบบ	 (Model	 Law)	

อาเซียนเกี่ยวกับค่าตอบแทนเพื่อเป็นมาตรฐานขั้นต�่าใน

การคุ้มครองลูกจ้างในประชาคมอาเซียน

	 สมมติฐานที่ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความแตก

ต่างกันในด้านเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	การประกอบ

กิจการของนายจ้างจึงมีวิธีด�าเนินการที่หลากหลาย	 จึง

ก�าหนดกฎหมายกลางได้เพียงหลักการใหญ่ที่ส�าคัญโดย

พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนตามหลักความยุติธรรมและ

ตามลักษณะการครองชีพของลูกจ้าง	 ขณะเดียวกันต้อง

พิจารณาความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของนายจ้าง

ควบคู่เพื่อให้สถานประกอบกิจการด�าเนินต่อไปได้

	 ผลการวิจัยพบว่า	 หลักการส�าคัญในการจ่ายค่า

ตอบแทนให้แก่ลกูจ้างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	

และประเทศในกลุ่มอาเซียนสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว้	 ท้ังนี้เพราะทฤษฎีค่าตอบแทนในทางเศรษฐศาสตร์ที่ผู้

เขียนตั้งสมมติฐานเป็นหลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ที่

มีอิทธิพลในการร่างกฎหมาย	ซ่ึงได้พิจารณาองค์ประกอบ

และเหตุปัจจัยหลายด้าน	เช่น	ภาวะสังคมเศรษฐกิจ	ความ

ต้องการท�างานของลกูจ้าง	ความสามารถในการจ้างงานของ

นายจ้าง	ความต้องการพื้นฐานในการด�ารงชีพของลูกจ้าง

และครอบครัว	เป็นต้น

	 การวิจัยสอดคล้องกับการก�าหนดค่าตอบแทน

การท�างานของประเทศสิงคโปร์ตามทฤษฎีการเจรจาต่อ

รองระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง	เพื่อให้ค่าจ้างเพียงพอและ

เหมาะสมแก่การด�ารงชีพได้ของลูกจ้าง	 (International	

Labor	Organization,	2018)	ประเทศฟิลิปปินส์ค�านึงหลัก

ในการจ่ายค่าตอบแทนท่ีค�านึงถึงการด�ารงชีพของลูกจ้าง

และครอบครัวตามความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง	

การเปรียบเทียบของระดับค่าจ้างและรายได้	ความต้องการ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 (Official	 Gazette	 in	

Phillipine,	 2018)	 ส่วนประเทศมาเลเซียก�าหนดให้จ่าย

ค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างตามหลักการด�ารงชีพได้ของลูกจ้าง

และครอบครัว	และพิจารณาความสามารถในการจ่ายของ

นายจ้างควบคู่ทั้งยังเปิดโอกาสให้เจรจาต่อรองค่าตอบแทน

ระหว่างคู่สัญญาได้	(David	E.	Feller,	1973)	นอกจากนี	้

ประเทศอินโดนีเซียพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามความ

สามารถในการจ่ายของนายจ้างและให้คู่สัญญาเจรจาต่อ

รองค่าจ้างได้	(Diah	Widarti,	2018)

ข้อเสนอแนะ
	 การรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนเพื่อเป็นฐาน

การตลาดและการผลิตเดียวย่อมส่งผลต่อลูกจ้างให้มีการ

เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติมากขึ้น	ซึ่งลูกจ้างควรได้รับค่า

ตอบแทนอนัเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการด�ารงชวีติทีส่�าคญัของ

ลูกจ้างอย่างเพียงพอ	 เป็นธรรม	และเท่าเทียมกันส�าหรับ

งานท่ีมีคุณค่าเท่ากัน	 ตามอนุสัญญาฉบับท่ี	 100	 ว่าด้วย
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ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน	พ.ศ.	2494	ส่วนการคุ้มครอง	

การก�าหนดค่าตอบแทนของสหภาพยุโรปได้ออกกฎหมาย

เป็นข้อก�าหนดที่	2000/78/EC	(Legislation	-	Directive	

2000/78/EC)	ที่บัญญัติกฎหมายคุ้มครองการจ้างแรงงาน

และการประกอบอาชีพของลูกจ้างอย่างเท่าเทียมกัน	 ต่อ

ต้านการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยเหตุศาสนา	 ความเช่ือ	

อายุ	 เพศ	ทุพพลภาพ	 โดยบังคับใช้ข้อก�าหนดนี้กับสถาน

ประกอบกิจการมหาชนและเอกชน	ทั้งกับการจ้างงานทุก

ประเภท	ซึ่งรัฐสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่เป็นประเทศก�าลัง

พัฒนาท่ีมีความแตกต่างกันในทางเศรษฐกิจ	 สังคมและ

วัฒนธรรมจึงมีการใช้ระบบกฎหมายที่แตกต่างกัน	ด้วยเหตุ

นี้	การก�าหนดมาตรฐานกลางในการคุ้มครองค่าตอบแทน

จะสามารถลดปัญหาการเลือกปฏิบัติและลดการเคลื่อน

ย้ายแรงงานข้ามชาติได้

	 กฎหมายกลางว่าด้วยค่าตอบแทนในประชาคม

อาเซยีนพจิารณาตามหลกัการจ่ายค่าตอบแทนโดยค�านงึถงึ

หลักความยุติธรรม	และมาตรฐานการครองชีพของลูกจ้าง

อย่างเพียงพอ	ในขณะเดียวกันก็ต้องค�านึงถึงความสามารถ

ในการจ่ายของนายจ้างซ่ึงเป็นหลักการท่ีส�าคัญเพื่อให้

ประเทศภาคีสมาชิกออกกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับ

กฎหมายกลางและน�าไปปรับใช้ได้จริงกับทุกประเทศ	 ซ่ึง

ปัญหาการก�าหนดกฎหมายกลางค่าจ้างขัน้ต�า่ของประชาคม

อาเซียนยังไม่ชัดเจน	 ผู้เขียนจึงเสนอให้ก�าหนดค่าจ้างขั้น

ต�่าตามหลักการพ้ืนฐานโดยพิจารณาจากค่าครองชีพของ

ลูกจ้าง	หลักความยุติธรรม	และความสามารถในการจ่าย

ของนายจ้าง	 โดยไม่สามารถก�าหนดอัตราที่แน่นอนได้

เพราะสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศแตก

ต่างกันมาก	ซึ่งมีการก�าหนดเป็นรายวัน	ไม่ก�าหนดเป็นราย

ชั่วโมงหรือรายเดือนเนื่องจากจะท�าให้เกิดความซับซ้อน

ในการบังคับใช้	 และก�าหนดให้ค่าจ้างขั้นต�่าสามารถเลี้ยง

ดูลูกจ้างได้หนึ่งคน	 เพราะการจ่ายค่าจ้างขั้นต�่าในอัตราท่ี

สูงกว่านี้	 ย่อมเป็นภาระแก่นายจ้างเกินไปท�าให้นายจ้าง

ไม่มีความสามารถในการจ่ายได้	นายจ้างอาจเล่ียงหรือไม่

จ่ายค่าจ้างตามที่กฎหมายก�าหนดซึ่งเป็นผลเสียต่อลูกจ้าง

มากกว่า

	 ลูกจ้างไม่ได้ท�างาน	 จากการศึกษาเปรียบเทียบ

ในกลุ่มประเทศอาเซียน	 จึงมีข้อเสนอให้มีกฎหมายกลาง

ของประชาคมอาเซียน	โดยมีการปรับใช้ตามหลักพื้นฐาน	

เมื่อลูกจ้างไม่ได้ท�างานจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง	(No	Work	

No	Pay)	ซ่ึงแบ่งเป็น	3	กรณี	ได้แก่	กรณีไม่ได้ท�างานที่ไม่

ได้เกิดจากความผิดของฝ่ายใด	 เช่น	น�้าท่วม	แผ่นดินไหว	

การก่อการร้าย	 ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน	 กรณี

ท่ีเกิดจากความผิดของฝ่ายนายจ้างท�าให้ลูกจ้างท�างาน

ไม่ได้	 อันท�าให้นายจ้างต้องรับผิด	 นายจ้างต้องจ่ายค่า

ตอบแทนให้แก่ลูกจ้าง	 ส่วนกรณีเหตุท่ีไม่ได้ท�างานเกิด

จากความผิดของฝ่ายลูกจ้าง	 เช่น	 ลูกจ้างลักทรัพย์ที่ร้าน

สะดวกซื้อและถูกจับกุมด�าเนินคดี	 ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนการหยุดกิจการชั่วคราว	ผู้เขียนเสนอกฎหมาย

กลางของประชาคมอาเซียน	โดยมีองค์ประกอบ	3	ประการ	

ดังนี้	ประการแรก	นายจ้างปิดกิจการช่ัวคราว	ประการที่

สอง	 มิใช่สืบเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย	 ประการท่ีสาม	 มิใช่

มีเหตุท่ีเกิดจากความผิดของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง	

ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ

ห้าของค่าจ้างในวันท�างานท่ีลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุด

กิจการตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างท�างาน	

นอกจากนี้	กรณีหยุดกิจการช่ัวคราว	ครบ	3	เดือนควรให้

สิทธิลูกจ้างลาออกได้โดยลูกจ้างไม่เสียสิทธิได้รับค่าชดเชย	 

	 ส่วนกรณีวันหยุด	ผู้เขียนเสนอกฎหมายกลางของ

ประชาคมอาเซียนให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับวันหยุดประจ�า

สัปดาห์ไม่น้อยกว่า	1	วันต่อสัปดาห์	และเปิดโอกาสให้มี

การเจรจาตกลงให้มีวันหยุดประจ�าสัปดาห์มากกว่า	1	วัน

ได้	 ส่วนวันหยุดประเพณี	 ลูกจ้างควรมีสิทธิหยุดงานตาม

ประเพณีโดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า	 10	 วันท�างานต่อปี	

ซึ่งรวมวันแรงงานแห่งชาติ	 (หากมี)	 เนื่องจากเป็นระยะ

เวลามาตรฐาน	 ข้ันต�่ากลางท่ีเหมาะสมให้แต่ละประเทศ

สมาชิกน�าไปปรับใช้ได้ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ

แต่ละประเทศ	อีกท้ังนายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงให้

ลูกจ้างมีวันหยุดตามประเพณีมากกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด

ได้	 นอกจากนี้	 ลูกจ้างควรมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ�าปีไม่

น้อยกว่า	 6	 วันท�างานต่อปี	 และมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวัน

หยุดพักผ่อนประจ�าปีโดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า	6	

วันท�างานต่อปี	ในกรณีท่ีลูกจ้างท�างานให้แก่นายจ้างเป็น

ระยะเวลา	10	ปีให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ�าปีเพิ่ม

ข้ึน	3	วันท�างานต่อปี	เพื่อคุ้มครองสิทธิแก่ลูกจ้างท่ีท�างาน

เป็นประโยชน์แก่นายจ้างเป็นระยะเวลานาน	นอกจากนี้	ผู้

เขียนเสนอกฎหมายกลางของประชาคมอาเซียน	ให้ลูกจ้าง

มีสิทธิลาป่วยโดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างตามความจ�าเป็นอย่าง

น้อย	 20	 วันท�างานต่อปี	 ในกรณีท่ีมีเหตุจ�าเป็นในการลา
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ป่วยที่ต้องรักษาตัวระยะนานให้ขยายสิทธิไปถึง	 60	 วัน

ท�างานต่อปีโดยมีสิทธิได้รับค่าจ้าง	 อย่างไรก็ตาม	 กรณี

ลูกจ้างประสบอันตราย	เนื่องจากการท�างานที่ท�าประโยชน์

ให้แก่นายจ้าง	ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยและได้รับค่าจ้างตาม

สิทธิในกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน	เมื่อพ้นระยะเวลา

ดังกล่าว	 ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนและประโยชน์

ทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนและกฎหมายว่า

ด้วยประกันสังคมตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ 

	 กรณีการลาเพื่อกิจธุระอันจ�าเป็น	 ผู้เขียนเสนอ

กฎหมายกลางของประชาคมอาเซียน	 ให้ลูกจ้างมีสิทธิลา

เพือ่กจิธรุะอนัจ�าเป็นให้มรีะยะเวลาพอสมควรและมสีทิธิได้

รับค่าจ้าง	อันเป็นเหตุจ�าเป็นในทางครอบครัว	เหตุจ�าเป็น

ในทางสังคมและเหตุจ�าเป็นในทางกฎหมายที่อาจถูกเรียก

ให้เป็นพยานในศาล	ซึ่งเหตุจ�าเป็นที่ไม่อาจลาได้ล่วงหน้า

ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบทันทีเมื่อมีโอกาส	นอกจากนี้	ได้

ก�าหนดเหตุจ�าเป็นทางครอบครัวไว้อย่างชัดเจน	 เช่น	 ลา

เพื่อไปแต่งงาน	3	 วัน	 ลาเพื่อเข้าร่วมงานแต่งงานบุตร	1	

วัน	ลาเพื่อไปงานศพบุคคลในครอบครัว	3	วันโดยให้ลูกจ้าง

ได้รับค่าจ้างในแต่ละเหตุที่ระบุไม่น้อยกว่า	 1	 วันท�างาน	 

	 การพักงานเพื่อสอบสวนความผิดของลูกจ้าง	 ผู้

เขยีนเสนอกฎหมายกลางของประชาคมอาเซียนให้นายจ้าง

มีสิทธิพักงานเพื่อสอบสวนความผิดของลูกจ้างเฉพาะ

กรณีที่ลูกจ้างกระท�าความผิดอย่างร้ายแรงและมีเหตุอัน

สมควรไม่เกิน	7	วันโดยจ่ายเงินระหว่างพักงานร้อยละ	50	

ของค่าจ้างในวันท�างานปกติ	กรณีสิ้นสุดระยะเวลา	7	วัน	

นายจ้างไม่สามารถขยายระยะเวลาพักงานได้	เพื่อควบคุม

ไม่ให้นายจ้างสอบสวนความผิดของลูกจ้างเป็นระยะเวลา

นานตามอ�าเภอใจ	เว้นแต่เป็นความผิดที่ซับซ้อน	นายจ้าง

สามารถขยายระยะเวลาสอบสวนความผดิของลกูจ้างได้	แต่

ต้องได้รับความยินยอมจากสหภาพแรงงาน	คณะกรรมการ

ลูกจ้าง	พนักงานตรวจแรงงาน	เพื่อตรวจสอบอ�านาจของ

นายจ้างในการขยายระยะเวลาพกังานในการสอบสวนความ

ผิด	ทั้งนี้	ในช่วงขยายการพักงานเพื่อสอบสวนความผิดของ

ลูกจ้าง	นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเตม็จ�านวนให้แก่ลกูจ้าง	และ

นายจ้างอาจให้ลูกจ้างกลับท�างานในต�าแหน่งเดิมหรืออาจ

ไม่มอบหมายงานที่ส�าคัญให้แก่ลูกจ้าง	นอกจากนี้	เมื่อผล

การสอบสวนปรากฏว่า	 ลูกจ้างไม่มีความผิด	 ให้นายจ้าง

จ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันท�างานนับแต่วัน

ที่ลูกจ้างถูกสั่งพักงานเป็นต้นไป	 แต่กรณีที่ลูกจ้างกระท�า

ความผิดจริง	ให้ลูกจ้างคืนเงินท่ีได้รับระหว่างพักงานให้แก่

นายจ้างตามหลักสุจริต	นอกจากนี้	ผู้เขียนเสนอกฎหมาย

กลางของประชาคมอาเซยีนในเรือ่งการห้ามหกัค่าตอบแทน	

โดยเสนอให้	 นายจ้างไม่มีสิทธิหักค่าจ้าง	 เว้นแต่	 เป็นไป

เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างโดยแท้และมีเหตุยกเว้นตามที่

กฎหมายก�าหนดไว้ในแต่ละประเทศ	 ส่วนกรณีที่ลูกจ้าง

กระท�าความผิดอย่างร้ายแรง	 นายจ้างจะลงโทษด้วยการ

หักค่าตอบแทนก็ได้	 แต่ไม่เกินร้อยละ	 10	 ของค่าจ้างใน

แต่ละเดือน	โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง

เป็นคราวๆ	ไปและมีการควบคุมให้นายจ้างหักค่าตอบแทน

ได้ไม่เกินหนึ่งเท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

	 หน้าที่ในการจ่ายค่าตอบแทนของนายจ้าง	ผู้เขียน

เสนอให้มีกฎหมายกลาง	 โดยมีหลักว่า	 กรณีท่ีนายจ้างไม่

จ่ายค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าท�างานในวันหยุดและค่าล่วง

เวลาในวันหยุดภายในเวลาที่ก�าหนด	 ให้นายจ้างเสียดอก

เบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อป	ี

ส่วนกรณีท่ีนายจ้างจงใจไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยปราศจาก

เหตุอันสมควร	ให้นายจ้างจ่ายเงินเพิ่มตามอัตราที่ก�าหนด

ในแต่ละประเทศในกรณีกระท�าความผิดคร้ังแรกและให้

ปรับรายวันในกรณีที่กระท�าความผิดซ�้า	 ส่วนการจ่ายค่า

ตอบแทน	 ให้นายจ้างจ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งคร้ัง	

ซึ่งไม่ใช้บังคับกับลูกจ้างระดับผู้บริหารที่มีเงินเดือนเท่ากับ

หนึ่งพันเท่าของอัตราค่าจ้างข้ันต�่ารายวันในแต่ละประเทศ	

การคุ้มครองค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างที่ควรได้รับการคุ้มครอง

เป็นพิเศษ	กล่าวคือ	ลูกจ้างเด็กควรได้รับการพัฒนาและส่ง

เสริมวิชาชีพ	การท�างานโดยมีสิทธิลาเพ่ือฝึกอบรม	ประชุม	

สัมมนา	โดยได้รับค่าจ้าง	เท่ากับค่าจ้างในวันท�างาน	ตลอด

ระยะเวลาท่ีลาอย่างน้อย	30	วันท�างานต่อปี	ลูกจ้างหญิงมี

สิทธิลาเพ่ือการคลอดบุตรรวม	3	ประการ	ได้แก่	ประการ

แรก	ลาเพื่อเตรียมตัวท่ีจะคลอด	ประการท่ีสองตั้งแต่ระยะ

ที่คลอด	และการพักฟื้นหลังคลอดที่รวมถึงการพักฟื้นกรณี

แท้งบุตรด้วย	 ประการท่ีสามการลาคลอดนั้น	 ไม่รวมถึง	

การลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรโดยมีระยะเวลาในการลาเพื่อการ

คลอดบุตรอย่างน้อย	98	วันท�างาน	 โดยได้รับค่าจ้าง	45	

วันท�างาน	นอกจากนี้	ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาเพื่อเล้ียงดูบุตร

ได้เป็นระยะเวลา	1	ปีโดยไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง	ส่วนลูกจ้าง

สงูอายแุละลกูจ้างพกิารควรได้รบัความคุม้ครองสทิธใินการ

ได้รับค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน	 ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

ในการจ้างงาน	 กรณีท่ีลักษณะและคุณภาพของงานอย่าง
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เดียวกันและปริมาณเท่ากัน	 ให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทน

แก่ลูกจ้างสูงอายุและลูกจ้างพิการเท่าเทียมกันกับลูกจ้าง

ทั่วไป

	 กฎหมายกลางในการพัฒนาค่าตอบแทนเพื่อ

รองรับประชาคมอาเซียน	ผู้เขียนเสนอให้จัดท�าในรูปแบบ

กฎหมายแม่แบบ	 (Model	 Law)	 ที่ไม่มีสภาพบังคับและ

รัฐสมาชิก	 เพ่ือให้มีการน�าไปปรับใช้ได้จริงในบริบทของ

การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน	 นอกจากน้ี	 ยังศึกษาบท

เรยีนจากสหภาพยโุรปทีอ่งักฤษขอออกจากการเป็นสมาชกิ

สหภาพยุโรป	เนื่องจากประสบปัญญาวิกฤติหนี้สาธารณะ

ทีป่ระเทศกรซีสมาชกิสหภาพยโุรปกูย้มืเงนิจากสถาบนัการ

เงินชั้นน�าของโลก	 ท�าให้ประเทศสมาชิกอื่นที่เศรษฐกิจ

ดีกว่า	 ต้องช่วยพยุงประเทศที่ประสบปัญหาจึงไม่ควรน�า

หลักการใช้เงินสกุลเดียวกันหรือการเคลื่อนย้ายแรงงาน	

ข้ามชาติเสรีเช่นการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรป	 มาปรับ

ใช้ในประชาคมอาเซียน	ฉะนั้น	การพัฒนากฎหมายกลาง

เพื่อคุ้มครองลูกจ้างในการจ่ายค่าตอบแทนของประชาคม

อาเซียนให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อการด�าชีพ

ได้ตามหลกัของความเป็นธรรม	ฝ่ายนายจ้างมีความสามารถ

ในการจ่ายหรือสามารถประกอบกิจการในตลาดแรงงานได้	

ซึ่งการปรับใช้กฎหมายแม่แบบในประชาคมอาเซียนอาจใช้

บังคับในระยะต้น	ระยะกลางในช่วงระยะ	5	ปีต่อมา	ท่ีอาจ

มีการปรับกฎหมายกลางตามข้อดี	ข้อเสียของการใช้บังคับ	

และเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทบทวนเพื่อแก้

กฎหมายหรือพัฒนากฎหมายกลางในรูปสนธิสัญญาได้	

ส่วนในระยะปลายให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันลงนามท�า

สนธิสัญญาเพ่ือคุ้มครองลูกจ้างในประชาคมอาเซียนอย่าง

ย่ังยืน	 ซ่ึงปัจจัยที่จะท�าให้รัฐสมาชิกปฏิบัติตามกฎหมาย

กลางในระยะต้นควรที่จะมีมาตรการจูงใจในทางกฎหมาย

ระหว่างประเทศโดยให้รฐัสมาชกิได้รบัประโยชน์ในลกัษณะ

ต่างตอบแทน	(Reciprocity)	เพื่อแลกเปลี่ยนข้อลดหย่อน	

หรือสทิธปิระโยชน์ในทางการค้าเพือ่ลดอปุสรรคในทางการ

ค้าท่ีประเทศหนึ่งยอมลดอุปสรรคทางการค้าเมื่อได้รับผล

ตอบแทนจากอกีประเทศหนึง่ทีย่นิยอมลดอปุสรรคทางการ

ค้าอ่ืนโดยมุ่งหมายให้มีการลดภาษีศุลกากร	 หรือยกเลิก

การเลือกปฏิบัติทางการค้า	(ทัชชมัย	(ฤกษะสุต)	ทองอุไร,	

2017)	กล่าวคือ	รัฐสมาชิกประเทศท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย

กลางค่าตอบแทนประชาคมอาเซียนควรได้รับการยกเว้น

น�าเข้าสินค้าระหว่างประเทศหรือได้รับยกเว้นภาษีการซ้ือ

ขายและน�าเข้าวัตถุดิบระหว่างประเทศท่ีเพิ่มมากขึ้นกว่า

ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน	 (ASEAN	 Trade	 in	 Goods	

Agreement)	ก�าหนดไว้

	 แต่อย่างไรก็ดี	 พบว่ามีข้อจ�ากัดในทางกฎหมาย

อยู่หลายประการที่มีความส�าคัญและควรขจัดอุปสรรคและ

ข้อจ�ากัดทางกฎหมายท่ีมีอยู่	ท้ังนี้	เพื่อให้กฎหมายกลางว่า

ด้วยค่าตอบแทนของประชาคมอาเซียนน�าไปปรับใช้ได้จริง

อย่างมีประสิทธิภาพและใช้บังคับคุ้มครองมาตรฐานขั้นต�่า

แก่ลูกจ้างโดยท่ัวไปในประชาคมอาเซียน	3	ประการ	อัน

ได้แก่

	 ประการแรก	อปุสรรคด้านรปูแบบและการด�าเนนิ

งานของอาเซียน	เนื่องจากการก่อตั้งของประชาคมอาเซียน

เกิดจากการรวมตัวของประเทศสมาชิกจากภาวะสงคราม

เย็นแล้วจึงพัฒนาสู่การรวมตัวกันในทางเศรษฐกิจ	(อรณิช	

รุง่ธปิานนท์,	2557)	จงึมลีกัษณะขององค์กรทีแ่ต่ละประเทศ

สมาชิกไม่สละอ�านาจอธปิไตยตามวถีิอาเซียน	(ASEAN	Way)	

กรณเีกดิข้อขดัแย้งในอาเซยีนจะยตุข้ิอพพิาทโดยการเจรจา

ประนปีระนอมซึง่กนัและกนัโดยไม่มผีลผกูพนัทางกฎหมาย	

(พุทธชาติ	บุญกล่อม,	2557)	แตกต่างจากประชาคมยุโรปท่ี

มกีารรวมตวักนัในลกัษณะองค์กรเหนอืรฐั	(Supranational	

Institution)	ซ่ึงรูปแบบของข้อบังคับ	(Regulation)	จะมี

ผลบังคับใช้โดยตรงและทั้งหมดต่อรัฐสมาชิกตั้งแต่วันท่ีมี

ผลใช้บังคับ	 (ศิรดา	วรสาร,	 2015)	ส่วนกฎหมายในด้าน

แรงงานสหภาพยุโรปใช้บังคับกับรัฐสมาชิกในรูปแบบค�า

สั่ง	 (Directive)	 ท่ีสามารถให้รัฐสมาชิกเปลี่ยนแปลงหรือ

ปรับกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกเพื่อให้บรรลุผล

บางอย่าง	 (ศศิธร	 นิลสวิท,	 2015)	 ดังนั้น	 รูปแบบและ

การด�าเนินงานของอาเซียนเป็นอุปสรรคต่อการใช้บังคับ

กฎหมายกลางใหม้ีผลต่อรัฐสมาชิกไดอ้ย่างแท้จริงประกอบ

กับช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศสมาชิก

จึงเป็นอุปสรรคในการบูรณาการทางเศรษฐกิจและร่วมมือ

ในด้านต่างๆ	ร่วมกัน	(ประภัสสร	เทพชาตรี,	2017)

	 ประการท่ีสอง	รปูแบบในการตดัสนิใจของอาเซยีน	

กล่าวคือ	ข้อ	20	ของกฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 (Charter	 of	 the	 Association	 of	

Southeast	Asian	Nations)	ให้การตัดสินใจของอาเซียน

อยู่บนพื้นฐานของการปรึกษาหารือและฉันทามติ	 ที่ต้อง

ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง	 10	 ประเทศตัดสินใจร่วม

กัน	 กรณีท่ีประเทศหนึ่งคัดค้านเรื่องนั้นก็ไม่สามารถใช้
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เป็นข้อตกลงร่วมของอาเซียนได้	 ดังน้ัน	 จึงเป็นอุปสรรค

ในด้านการใช้บังคับกฎหมายกลางว่าด้วยค่าตอบแทนของ

ประชาคมอาเซียน	กรณทีีม่รีฐัสมาชกิคัดค้านกฎหมายกลาง

ก็ไม่สามารถใช้บังคับได้	 ด้วยเหตุนี้ระยะแรกของการน�า

กฎหมายกลางน้ีไปใช้บังคับจึงไม่ควรเสนอใช้ในรูปแบบ

สนธิสัญญา	 (Treaty)	 แต่ควรเสนอเพียงเป็นกฎหมายแม่

แบบ	 (Model	Law)	ที่ไม่มีสภาพบังคับให้แต่ละประเทศ

ต้องปฏิบัติตาม	 เพื่อให้เหมาะกับบริบทของอาเซียนและ

เป็นหลักกฎหมายที่ดีให้แต่ละประเทศน�าไปปรับใช้ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีการสร้างมาตรการจูงใจในทางผล

ประโยชน์ระหว่างประเทศ

	 ประการท่ีสาม	ปัญหาและอปุสรรคเกีย่วกบัองค์กร

ที่จะขับเคล่ือนใช้บังคับกฎหมายกลาง	 กล่าวคือ	 หมวดที่	

4	องค์กรของประชาคมอาเซียนมีเพียงเลขาธิการอาเซียน

และส�านักงานเลขาธิการอาเซียน	 คณะมนตรีประสาน

งานอาเซียน	คณะมนตรีประชาคมอาเซียน	องค์กรระดับ

รัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา	 คณะกรรมการผู้แทนถาวร

ประจ�าอาเซียน	แต่ยังมอีปุสรรคในการขบัเคลือ่นให้กฎหมาย

กลางว่าด้วยค่าตอบแทนใช้บังคับระหว่างประเทศสมาชิก

ในอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เพราะไม่มีองค์กรท่ีส่ง

เสริมการคุ้มครองด้านแรงงานในประชาคมอาเซียน	ท�าให้

การบังคับใช้กฎหมายแม่แบบ	(Model	Law)	ไม่มีหน่วย

งานที่ท�าหน้าที่หลักในการส่งเสริมให้รัฐสมาชิกตระหนักถึง

บทบาทของการคุ้มครองลกูจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานของ

ประชาคมอาเซียน

	 ข้อพิจารณาที่ผู้เขียนได้หยิบยกเป็นอุปสรรคและ

ข้อจ�ากัดทางกฎหมายทั้ง	3	ประการและน�ามาวิเคราะห์ใน

เชิงกฎหมายกลางว่าด้วยค่าตอบแทนเพื่อให้น�าไปใช้บังคับ

ได้จริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะ

จ�ากัดอุปสรรค์ในทางกฎหมายที่มีอยู่ท้ัง	3	ประการ	ขณะ

เดียวกันก็ต้องค�านึงถึงรูปแบบและการด�าเนินการของ

องค์กรและรูปแบบที่ตัดสินใจของอาเซียน	เพราะอุปสรรค

ในเรื่องดังกล่าวเป็นไปได้ยากที่จะแก้ไขโดยให้ประชาคม

อาเซียนรวมตวัแบบองค์กรเหนอืรฐัเช่นสหภาพยโุรป	จงึควร

สร้างกฎหมายและกลไกใช้บังคับกฎหมายในการคุ้มครอง

แรงงานของประชาคมอาเซียนท่ามกลางความแตกต่าง

กันของประเทศสมาชิกทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคมวัฒนธรรม	

การเมืองและความมั่นคง	(กรมอาเซียน	กระทรวงการต่าง

ประเทศ,	2014)

	 ดังนั้น	การพิจารณาอุปสรรคในทางกฎหมายทั้ง	3	

ประการจึงน�าไปสูแ่นวทางทีร่ฐัสมาชกิจะร่วมมอืในการออก

กฎหมายภายในแต่ละประเทศสมาชิกไม่ต�่ากว่ามาตรฐาน

กฎหมายกลางเพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนในการคุ้มครอง

ลูกจ้าง	 ท้ังส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมโดย

ไม่ขัดแย้งกับรูปแบบการด�าเนินงานและการตัดสินใจของ

อาเซียน	เพื่อร่วมมือกันของประเทศสมาชิกในการพัฒนา

ด้านการค้าระหว่างประเทศ	ด้านเศรษฐกิจและสังคม	อัน

ท�าให้ประชาคมอาเซียนมีเสถียรภาพสูงสุดในการต่อรอง

ร่วมค้ากับการรวมกลุ่มของประเทศในทวีปต่าง	ๆ

บทสรุป
	 การที่ผู้เขียนได้เสนอแนวทางกฎหมายกลางของ

การคุ้มครองลูกจ้างในเรื่องค่าตอบแทนในการรวมกลุ่มของ

ประชาคมอาเซียน	 เพื่อสร้างหลักความเป็นธรรมโดยการ

เสนอกฎหมายแม่แบบ	(Model	Law)	ท่ีให้แต่ละประเทศ

น�าไปปรับใช้เพื่อให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างที่เพียงพอต่อการ

ด�ารงชีพได้	 ฝ่ายนายจ้างมีความสามารถในการจ่ายและ

ด�าเนินสถานประกอบกิจการแข่งขันในตลาดแรงงานได้

ตามหลักกฎหมาย	 ท่ีดี	 เช่น	 สมาคมนักกฎหมายเอกชน

ระหว่างประเทศท่ีร่วมกันสร้างกฎหมายให้เกิดความเป็น

ธรรม	และอ�านาจต่อรองท่ีเท่าเทียมกันของคู่สัญญา	นั้นก็

คอื	สถาบันระหว่างประเทศเพือ่สร้างเอกภาพให้แก่กฎหมาย

เอกชน	(International	Institute	for	the	Unification	of	

Private	Law)	หรือเรียกโดยย่อว่า	อูว์นีดรัว	(UNIDROIT;	

ynidbwa)	 องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ	(Organisation	for	Economic	Co-operation	

and	Development	-	OECD)	หรือองค์การสหประชาชาติ	

(United	 Nations	 :	 UN)	 หรือองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ	(International	Labor	Organization)	ซึ่งองค์กร

เหล่านี้เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ร่วมมือในระหว่าง

ประเทศเพื่อสร้างกฎหมายแม่แบบให้เกิดความเป็นธรรม	

ความมั่งคงทางระหว่างประเทศ	 อันน�าไปสู่การพัฒนาใน

ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	(1)	ศึกษาลักษณะของความกลมกลืนทางวัฒนธรรม

ของรัฐไทยต่อชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	และ	(2)	ศึกษาเงื่อนไขความส�าเร็จที่ท�าให้เกิดการผสมกลมกลืน

ทางวัฒนธรรมในโครงการเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดน	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้อ�านวยการ	เจ้าหน้าที่	วิทยากร

กระบวนการ	และเยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยใช้การศึกษาข้อมูล

เอกสาร	การสัมภาษณ์	การสนทนากลุ่ม	และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้	(1)	การผสมกลมกลืนทาง

วัฒนธรรมจะเกิดขึ้นได้	ต้องสร้างความเข้าใจผ่านการสร้างความเป็นจริงให้เกิดข้ึนในสังคม	เพื่อขจัดปัญหาความไม่ตรง

กันของเรื่องราวในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้	(2)	การใช้ปฏิบัติการด้านสังคมจิตวิทยาที่เน้น

การสร้างความเข้าใจและการยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมภายใต้วิถีปฏิบัติของมุสลิม	 เพื่อสร้างให้เยาวชนจะ

เป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อสังคมไทย	และร่วมเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	และ	(3)	การ

สร้างความยอมรับต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างและการสร้างความไว้วางใจทางการเมือง	 เพื่อให้เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ

เข้าใจและสามารถท�างานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐได้

ค�ำส�ำคัญ: การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม,	จังหวัดชายแดนภาคใต้,	เยาวชน

 

Abstract

	 Using	qualitative	 research,	 the	purpose	of	 (1)	 to	 study	 the	 characteristics	of	 Thai	 cultural	

harmony	 with	 Thai	 -	 Muslims	 in	 the	 Southern	 Border	 Provinces	 of	 the	 Youth	 Building	 Peace	 in	

the	 Southern	 Border	 Provinces	 Project	 (2)	 to	 study	 the	 success	 conditions	 that	 lead	 to	 cultural	 

assimilation	in	Youth	Building	Peace	in	the	Southern	Border	Provinces	Project.	The	sample	consisted	

of	director,	staff,	process	lecturer	and	the	youth	participating	in	the	Peace	Building	Youth	Project	in	

the	southern	border	provinces	by	using	the	study	of	data,	documents,	interviews,	group	discussions	

กำรผสมกลมกลืนทำงวัฒนธรรมของรัฐไทยต่อชำวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

: กรณีศึกษำโครงกำรเยำวชนเสริมสร้ำงสันติสุขในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
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and	participatory	observation.	The	study	indicated	that	(1)	the	cultural	assimilation	can	only	occur	

through	understanding	of	 reality	 in	 society	 to	eliminate	 the	 inconsistency	of	 stories	 in	 the	 social	

and	cultural	context	of	the	southern	border	provinces.	(2)	Use	of	social	psychology	practices	that	 

emphasize	building	understanding	and	acceptance	of	cultural	differences	under	the	Muslim	practice	

to	create	for	the	youth	to	create	a	good	attitude	to	Thai	society	and	join	as	an	important	force	in	the	

development	of	southern	border	provinces.	(3)	Building	acceptance	of	different	cultures	and	building	

political	trust,	so	that	the	young	people	participating	in	the	project	understand	and	can	work	with	

government	officials.

Keywords: Cultural	Assimilation,	Southern	Border	Provinces,	Youth

บทน�ำ
	 ป ัญหาความไม ่สงบที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาที่มีความรุนแรง

และสร้างความเสยีหายแก่เศรษฐกจิ	สงัคม	และการเมอืงโดย

รวม	นับต้ังแต่เหตุการณ์ปล้นปืนครั้งใหญ่ท่ีกองพันพัฒนาท่ี	

4	ค่ายกรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์	บ้านปิเหลง็ใต้	ต�าบล

มะรือโบออก	อ�าเภอเจาะไอร้อง	จังหวัดนราธิวาส	เมื่อวัน

ที่	4	มกราคม	พ.ศ.	2547	ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่

สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รอบล่าสุด	จนถึงเดือน

เมษายน	พ.ศ.	 2560	 มีเหตุการณ์ความไม่สงบรวมท้ังสิ้น	

19,279	 เหตุการณ์	 ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ	

6,544	ราย	มีผู้บาดเจ็บ	12,963	ราย	(ศรีสมภพ	จิตร์ภิรมย์

ศรี	 2561,	 ออนไลน์)	 การก่อเหตุโดยขบวนการก่อความ

ไม่สงบต้องการที่จะสร้างสถานการณ์เพ่ือลดความน่าเชื่อ

ถือของอ�านาจรัฐ	สร้างความกดดันให้กับเจ้าหน้าท่ี	สร้าง

ความหวาดกลัวต่อประชาชน	สร้างความแตกแยกระหว่าง

ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม	นอกจากนี้	กลุ่มผู้ก่อความ

ไม่สงบชักชวนกลุ่มเยาวชนให้เข้าเป็นแนวร่วมในการก่อ

เหตุร้ายและมีพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาต่อสังคม	ทั้งยังมี

การปฏิบัติทางด้านจิตวิทยาที่บิดเบือนค�าสอนของศาสนา	

ชี้น�าให้เยาวชนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อภาครัฐ	ส่งผลกระทบต่อ

สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน	รวมทั้งก่อให้

เกิดปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษา	 ความไม่เข้าใจ

ในเชิงวัฒนธรรม	ประเพณี	และการด�าเนินวิถีชีวิต	ท�าให้

รัฐบาลต้องกลับมาทบทวนนโยบายท่ีใช้ในการแก้ไขความ

ไม่สงบในพื้นที่ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกคร้ัง	 โดย

การให้ความส�าคัญกับนโยบายด้านสังคมจิตวิทยาควบคู่กับ

นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

	 รัฐบาลจึงได ้มอบหมายให ้กรมการปกครอง	

กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบั

การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและการรักษา

ความมั่นคงภายในประเทศ	 ให้ด�าเนินการปฏิบัติการด้าน

สังคมจิตวิทยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยส�านัก

กิจการความมั่นคงภายใน	 กรมการปกครอง	 ได้ด�าเนิน

โครงการเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	โดยน�าเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี	ยะลา	และ

นราธิวาส	เข้าร่วมการอบรมสัมมนา	เพื่อเป็นการเสริมสร้าง

ความสมานฉันท์ระหว่างชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้กับชาวไทยในภาคกลาง	รวมท้ังเป็นการสร้างเสริม

ประสบการณ์ชีวิต	 การอยู ่ร ่วมกันในความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมด้วยความสงบสุข	 โดยการจัดกิจกรรมเชิง

สร้างสรรค์และการบรรยายพิเศษให้ความรู้และแนวทาง

การด�าเนินชีวิตท่ีถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม	ซ่ึงท�าให้

เยาวชนตระหนักถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วมเป็น

พลังในการสร้างสรรค์สังคมท่ีสันติสุข	และมีส่วนร่วมช่วย

เหลือสังคมให้รู้รักสามัคคีในชุมชน	หมู่บ้าน	และเป็นแกน

กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาคราชการและ

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 จากปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ที่เกิดข้ึนมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน	 ประกอบ
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กับความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

โดยใช้นโยบายด้านสังคมจิตวิยากับเยาวชนในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	ผ่านโครงการเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ผู้ศึกษาจึงเกิดความสนใจในการ

ศึกษาการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของรัฐไทยต่อชาว

ไทยมุสลิมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กระท�าผ่าน

โครงการเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาค

ใต้	เพ่ือน�ามาอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นถึงปัจจัยที่น�าไปสู่การ

ผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในโครงการเยาวชน

เสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ซึ่งจะสามารถ

น�าผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างความเข้าใจอัน

ดีในการยอมรับวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมให้สามารถ

ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน	 ภายใต้จิตส�านึกแห่งความเป็นมิตร

และยอมรับซ่ึงกันและกัน	 และจะน�ามาซึ่งความสันติสุข

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	 เพ่ือศึกษาลักษณะของความกลมกลืนทาง

วัฒนธรรมของรัฐไทยต่อชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้

	 2.	เพื่อศึกษาเงื่อนไขความส�าเร็จที่ท�าให้เกิดการ

ผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมในโครงการเยาวชนเสริมสร้าง

สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	 1.	แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจทางการเมือง

	 ความส�าคัญของความไว้วางใจทางการเมืองต่อ

ความม่ันคงของระบบและส่วนต่าง	ๆ	ของระบบการเมือง	

เป็นสิ่งที่ผู้มีอ�านาจทางการเมืองต้องตระหนัก	เพราะความ

โน้มเอยีงประเภทนีเ้ป็นปัจจัยส�าคญัทีจ่ะก�าหนดความมัน่คง	

ความขัดแย้ง	ความตึงเครียด	ตลอดจนโอกาสที่จะเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางการเมือง	หากคนในสังคมจ�านวนมากขาด

ความไว้วางใจทางการเมืองและท�าการเรียกร้อง	ก็จะส่งผล

ให้ระบบการเมืองเกิดความตึงเครียด	นอกจากนี้	ความไว้

วางใจทางการเมืองยังเป็นตัวก�าหนดทางเลือกพฤติกรรม

ทางการเมือง	โดยหากมีระดับความไว้วางใจทางการเมือง

ต�่าก็จะน�าไปสู่การประท้องจากประชาชนได้	(อนุสรณ์	ตัน

โชติกุล	2540,	น.	11-12)

	 นอกจากนี้	 ความไว้วางใจทางการเมืองยังเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่เอื้ออ�านวยต่อความส�าเร็จของผู้ปกครองใน

การเปล่ียนแปลงประเทศให้เข้าสู่ภาวะทันสมัยหรือพัฒนา	

ท้ังนี้	 เพราะถ้าประชาชนมีความไว้วางใจทางการเมืองต่อ

ผู้ปกครองโดยพื้นฐานแล้ว	 ผู้ปกครองจะสามารถน�าการ

เปลี่ยนแปลงใหม่	ๆ	เข้ามาได้โดยง่าย	หากความไว้วางใจ

ทางการเมืองของประชาชนอยู่ในระดับต�่า	 การเสนอการ

เปลี่ยนแปลงใหม่	 ๆ	 ซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นอยู่ของ

ประชาชนจะกระท�าได้โดยยากล�าบาก	 และอาจไม่ได้รับ

การตอบสนองและส่งผลให้โครงการล้มเหลวได้	 (ทรงพล	

สวาสดิ์ธรรม	2526,	น.	49)

	 ท้ังนี้จะเห็นได้ว่าความไว้วางใจทางการเมืองมี

ความส�าคัญต่อการด�ารงอยู่	 ความเสื่อมโทรม	 หรือการ

แตกสลายขององค์ประกอบบางส่วนหรือท้ังหมดของระบบ

การเมือง	ทั้งนี้เนื่องจากความรู้สึกดังกล่าวเป็นรากฐานของ

การสนับสนุนและการด�าเนินงานของระบบการเมืองอัน

เป็นสิ่งส�าคัญยิ่งท่ีจะหล่อเลี้ยงระบบการเมืองให้ด�ารงอยู่

ได้	 อาจกล่าวได้ว่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับระบบการเมือง

อาจเป็นเงื่อนไขต่อความรู ้สึกของบุคคลท่ีมีต่อรัฐบาล	

(Edward		Muller,	N.,	&	Thomas,	O.	Jukam.	1977,	

pp.	 1561-1595)	 เมื่อใดท่ีมีความไว้วางใจทางการเมือง

ลดระดับลง	 อันอาจเกิดจากระบบไม่สามารถสนองตอบ

ต่อความต้องการ	 หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน

การเมืองนั้น	ๆ 	ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะท�าให้ระบบ

การเมืองนั้นเกิดภาวะตึงเครียด	 หรือกดดัน	 ซึ่งเป็นสิ่งที่

อันตรายต่อการด�ารงอยู่ของระบบการเมือง	 เพราะระบบ

การเมืองจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวเพื่อดึงดูดความไว้

วางใจของพลเมอืงให้กลบัคนื	การปรบัตวัของระบบการเมอืง

นั้น	อาจท�าในรูปการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรท่ีมีคุณค่าใน

สังคมเสียใหม่	หรือปรับสถาบันภายในระบบการเมืองเพ่ือ

เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการสนองตอบความต้องการ	และ

สามารถแก้ปัญหาของประชาชนในชุมชนการเมืองนั้น	 ๆ	

ถ้าระบบการเมืองนั้นมีความสามารถในการปรับตัว	 ก็จะ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม	 จนสามารถหลีก

เลี่ยงความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้	 แต่หากระบบการเมือง

หรือสถาบันในระบบการเมืองนั้นไม่สามารถปรับตัวได้ดี

พอ	 ก็อาจเกิดความขัดแย้งในสังคม	 ซึ่งอาจมีผลกระทบ

ต่อเสถียรภาพของระบบจนอาจสูญเสียความเป็นระเบียบ

ในชุมชนการเมืองได้	(Joel,	D.	A.,	&	Jack,	L.	Walker.	

1970,	 pp.	 1199-1219)	 ดังนั้น	 ความรู้สึกไม่ไว้วางใจ
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ทางการเมืองจะลดความเต็มใจของประชาชนในการเข้า

ร่วมหรือสนับสนุนโครงการต่าง	 ๆ	 ของรัฐบาลที่จะน�ามา

ในการแก้ปัญหาทางสังคมและสัมพันธ์กับความต้องการ

ของสาธารณะที่จะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ที่รุนแรงในช่วงที่มีความไม่พอใจมากขึ้น	 สิ่งนี้เองจะเป็น

อปุสรรคส�าคัญทีจ่ะคุกคามต่อบรรทดัฐานของประชาธปิไตย

ขั้นพื้นฐาน	เนื่องจากทฤษฎีประชาธิปไตยมุ่งเน้นความเห็น

พ้องด้วยความสมัครใจอันสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพัน

และความชอบธรรมทางการเมือง

	 2.	แนวคิดความกลมกลืนทางวัฒนธรรม

	 ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม	หรือการผสมผสาน

ทางวฒันธรรมเป็นกระบวนการทีค่รอบคลมุถงึปรากฏการณ์

ทั้งหลายท่ีเป็นผลเนื่องมาจากกลุ่มต่าง	ๆ	 ซึ่งมีวัฒนธรรม

ต่างกัน	 มีการติดต่อกันโดยตรงเป็นระยะต่อเนื่องกัน	 อัน

เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 ในแบบวัฒนธรรม

ดังเดิมของกลุ่มหนึ่งหรือทั้งสองกลุ่ม	ดังนั้น	การผสมผสาน

ทางวัฒนธรรม	คือ	กระบวนการในการร่วมกันของกลุ่มชน

ทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่มีความแตกต่างกัน

ด้านวัฒนธรรมมาอยู่ร่วมกันในพ้ืนที่เดียวกัน	 ท�าให้การมี

ปฏิสัมพันธ์กันขึ้นทางสังคมและวัฒนธรรม	 ซึ่งก่อให้เกิด

การเชื่อมต่อและการรับเอาวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน	ท�าให้

เกดิลกัษณะร่วมทางวฒันธรรมทัง้ในแง่แบบแผนพฤติกรรม	

ความคิด	ทัศนคติ	ค่านิยม	และความเชื่อต่าง	ๆ 	จนสามารถ

ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคม	 ซึ่งมีส่วนในการช่วยลด

ความขัดแย้งในด้านต่าง	ๆ 	ได้	อันส่งผลให้สามารถอยู่ร่วม

กันเป็นกลุ่มชนหรือสังคมได้อย่างสงบสุข	(เศรษฐพงศ์	ด�า

คง.	2544,	น.	20-22)

	 ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพ้ืนที่มีการ

ปรับเปลี่ยนในทางวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่า	การผสมผสาน

ทางวัฒนธรรม	 (acculturation)	 และการผสมกลมกลืน	 

(assimilation)	ไปมาหาสู่กัน	การร่วมงานบุญ	งานศพ	การ

แต่งงานข้ามศาสนาอาจกล่าวได้ว่าเกิดการแลกเปลี่ยน	การ

รับเอาวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่อยู่ใกล้เคียงกันหรือมีความ

สัมพันธ์ต่อกันเป็นการรับเอาวิถีปฏิบัติของวัฒนธรรมอื่นที่

ต่างจากตนเข้ามาปรบัประยกุต์	เช่น	ประเพณกีนิเหนยีว	(มา

แกปูโละ)	งานบุญงานบวช	(มาแกแต)	ท่ีมีท้ังชาวไทยพุทธ

และชาวไทยมุสลิม	ดังนั้น	จึงเห็นได้ชัดเจนว่าการปฏิบัติตน

ด้านต่าง	ๆ 	ของชาวไทยท้ังมุสลิมและพุทธในพื้นท่ีบางส่วน

มีความคล้ายคลึงกัน	การศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมที่เขาเช่ือ	

คิด	ปฏิบัติ	 จะท�าให้เราเข้าใจและรู้ว่าควรปฏิบัติต่อเขาที่

ต่างจากเราอย่างไร	 เรื่อง	 เพศ	 วัย	 ครอบครัว	การศึกษา	

ศาสนา	ความเชื่อ	ต่างถ่ิน	ต่างชาติ	ว่าเราจะอยู่ร่วมสัมพันธ์

กับเขา	(อมาวสี	อัมพันศิริรัตน์	และคณะ.	2550,	น.	21)

	 ทั้งนี้	 ปัจจัยที่ท�าให้เกิดการผสมประสานทาง

วัฒนธรรมกล่าวโดยสรุป	ได้แก่	บุคคลและกลุ่มชนท่ีมีการ

ติดต่อซ่ึงกันและกัน	ผู้คนต่างวัฒนธรรมมากระทบกัน	เกิด

การปรับตัวและยอมรับวัฒนธรรม	หรือบางครั้งก็อาจเกิด

ความขัดแย้งกัน	 (อุทัย	 หิรัญโต.	 2519,	 น.	 49-51)	 การ

ผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยพุทธกับมุสลิม

เกิดข้ึนจากปัจจัยต่าง	ๆ	ท่ีส�าคัญ	ได้แก่	ภูมิประเทศ	การ

ศึกษา	การเมือง	การร่วมชาติพันธุ์	การอยู่ร่วมกันในสังคม

เกษตรอย่างเดียวกัน	การใช้สาธารณประโยชน์ร่วมกัน	และ

การเปล่ียนแปลงทางสังคมและความเจริญทางวิทยาการ	

(สุนทร	นวกวิน.	2537,	น.	83-85)	กล่าวโดยสรุป	ปัจจัยท่ี

ท�าให้เกิดความกลมกลืนทางวัฒนธรรมของคนในสังคมที่มี

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและวิถีการด�าเนินชีวิต	ได้แก	่

ภูมิประเทศ	การศึกษา	การเมือง	การร่วมชาติพันธุ์	การอยู่

ร่วมกันในสังคมเดียวกัน	การใช้สาธารณประโยชน์ร่วมกัน	

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	ความเจริญทางวิทยาการ	ความ

ล้าหลังทางวัฒนธรรม	 ระบบชนช้ัน	 และการอยู่โดดเดี่ยว

และการติดต่อกัน	ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้	ท�าให้เกิดลักษณะร่วม

ทางวัฒนธรรม	ท้ังในประเด็นแบบแผนพฤติกรรม	ความคิด	

ทัศนคติ	ค่านิยม	และความเช่ือต่าง	ๆ	จนก่อให้เกิดความ

สัมพันธ์ทางสังคม	ซ่ึงมีส่วนท�าให้ช่วยลดความขัดแย้งทาง
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การศึกษาการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของ

รัฐไทยต่อชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

:	กรณีศึกษาโครงการเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ	ดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
	 ประชากรในการศึกษาการผสมกลมกลืนทาง

วัฒนธรรมของรัฐไทยต่อชาวไทยมุสลิมในพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 :	กรณีศึกษาโครงการเยาวชนเสริมสร้าง

สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ได้แก่

	 1.	กลุม่ผูบ้รหิารและผูอ้�านวยการโครงการเยาวชน

เสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 	 1.1	ผูบ้ริหารของกรมการปกครอง	จ�านวน	

1	คน

	 	 1.2	 ผู ้อ�านวยการส�านักกิจการความ

มั่นคงภายใน	กรมการปกครอง	จ�านวน	1	คน

	 	 1.3	ผู้อ�านวยการส่วนประสานราชการ	

ส�านักกิจการความมั่นคงภายใน	กรมการปกครอง	จ�านวน	

1	คน

	 2.	กลุม่ผูด้�าเนินโครงการเยาวชนเสรมิสร้างสนัตสิขุ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 	 2.1	เจ้าหน้าที่ผู้ด�าเนินโครงการเยาวชน

บริบททางสังคมวัฒนธรรม

ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

นโยบายการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้และ

การบริหารจัดการกระบวนการ

ผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม

การสร้างความยอมรับต่อ

วัฒนธรรมที่แตกต่างและ

ความไว้วางในทางการเมือง

ของชาวไทยมุสลิมที่มีต่อรัฐไทย

โครงกำรเยำวชนเสริมสร้ำงสันติสุข

ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม

ของชาวไทยมุสลิมในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ท่ีมีต่อรัฐไทย

เสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้	จ�านวน	5	คน

	 	 2.2	วทิยากรกระบวนการและในโครงการ

เยาวชนเสรมิสร้างสนัตสิขุในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	จ�านวน	

15	คน

	 3.	เยาวชนทีเ่ข้าร่วมในโครงการเยาวชนเสริมสร้าง

สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้	จ�านวน	3	รุ่น	ๆ 	ละ	120	

คน	รวม	360	คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	

Research)	โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 การศึกษาข้อมูลเอกสาร	 (Documentary	

Research)	 เพื่อศึกษาถึงทฤษฎีและแนวคิดเบื้องหลัง

นโยบายการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของรัฐไทยต่อ

ชาวไทยมุสลิมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพื่อน�ามา

ก�าหนดเป็นกรอบแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์และ

แบบการสนทนากลุ่ม

	 2.	การสัมภาษณ์พูดคุยกับกลุ่มผู้บริหาร	ผู้อ�านวย

การ	 และเจ้าหน้าที่ผู ้ด�าเนินโครงการเยาวชนเสริมสร้าง

สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบ

เจาะจง	(Purposive	Sampling)	โดยใช้การสัมภาษณ์แบบ

กึ่งโครงสร้าง	 (Semi-structured	 Interview)	 และการ

สนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	กับวิทยากรกระบวนการและ
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ในโครงการเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	 โดยแบบสัมภาษณ์และแบบการสนทนากลุ่มเป็น

ลักษณะค�าถามแบบปลายเปิดที่ผู ้ศึกษาได้แบ่งประเด็น

การศึกษาออกเป็น	2	ประเด็น	คือ	(1)	กระบวนการผสม

กลมกลืนทางวัฒนธรรมของรัฐไทยต่อชาวไทยมุสลิมใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ในโครงการเยาวชนเสริม

สร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้และ	(2)	ปัจจัยและ

เงื่อนไขความส�าเร็จของการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมใน

โครงการเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาค

ใต้

	 3.	 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 (Participant	 

Observation)	 โดยเก็บข้อมูลผ่านการมีปฏิสัมพันธ์อย่าง

ต่อเนื่องในกิจกรรมต่าง	ๆ 	กับเยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการ

เยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพื่อ

ศึกษาปฏิกิริยาในการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	

Research)	มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 การศึกษาข้อมูลเอกสาร	 (Documentary	 

Research)	ไม่ว่าจะเป็นต�ารา	เอกสาร	งานวจิยั	วทิยานพินธ์	

และส่ือสิ่งพิมพ์อื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทางสังคม	

วัฒนธรรม	 และวิถีชีวิต	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ความกลมกลืนทางวัฒนธรรมหรือการผสมผสานทาง

วัฒนธรรมระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิม

	 2.	การสัมภาษณ์	(Interview)	โดยผู้ศึกษาได้ขอ

เข้าพบและสัมภาษณ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

	 	 2.1	ผู้บริหารและผู้อ�านวยการโครงการ

เยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เช่น	ผู้

อ�านวยการส�านักกิจการความมั่นคงภายใน	(สัมภาษณ์เมื่อ	

31	มีนาคม	2562	ณ	กรมการปกครอง)	ผู้อ�านวยการกอง

ส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์	 (สัมภาษณ์

เมื่อ	21	พฤษภาคม	2562.ณ	กรมการปกครอง	(วังไชยา)	

ผู ้อ�านวยการส่วนประสานราชการ	 (สัมภาษณ์เมื่อ	 31	

มีนาคม	2562	ณ	กรมการปกครอง)

	 	 2.2	ผู้ด�าเนินโครงการเยาวชนเสริมสร้าง

สนัตสิขุในจงัหวัดชายแดนภาคใต้	เช่น	หวัหน้าศนูย์ประสาน

งานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (สัมภาษณ์เมื่อ	 31	

มีนาคม	2562	ณ	กรมการปกครอง)	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม

สังคมจิตวิทยาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (สัมภาษณ์เมื่อ	17	

กุมภาพันธ์	 2562	 ณ	 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ)	

และผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด	(สัมภาษณ์เมื่อ	7	กรกฎาคม	

2562	ณ	กรมการปกครอง)

	 3.	 การสนทนากลุ่ม	 (Focus	 Group)	 กับแกน

น�าเยาวชนกรมการปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากร

กระบวนการในโครงการเยาวชนเสรมิสร้างสนัติสขุในจังหวดั

ชายแดนภาคใต้	(สนทนากลุ่มเมื่อ	20	กรกฎาคม	2562	ณ	

อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา)

	 4.	 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 (Participant	 

Observation)	 กับเยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการเยาวชน

เสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้	รุ่นท่ี	55	-	57

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	

Research)	 เมื่อผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาและรวบรวบข้อมูล

แล้วน�ามาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยการตีความ	 เพื่อสรุป

ผลมีการวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้

	 1.	 การศึกษาข้อมูลเอกสาร	 (Documentary	

Research)	ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะการพรรณนา

วิเคราะห์	(Analytical	Description)	ซ่ึงเป็นการเล่าเรื่อง

ราวเก่ียวกับสถานการณ์ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 2.	 การสัมภาษณ์	 (Interview)	 การสนทนา

กลุ ่ม	 (Focus	 Group)	 และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	

(Participant	Observation)	ใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย	

(Inductive	Analysis)	ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย	

(Inductive	Analysis)	โดยน�าข้อมูลมารวบรวมและสร้าง

ข้อสรุปของลักษณะของความกลมกลืนทางวัฒนธรรมของ

รฐัไทยต่อชาวไทยมสุลมิในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้	และ

ปัจจัยเง่ือนไขความส�าเร็จท่ีท�าให้เกิดการผสมกลมกลืนทาง

วัฒนธรรมในโครงการเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

ผลกำรวิจัย
	 การศึกษาในคร้ังนี้มุ่งที่จะหาค�าตอบในประเด็น

ลักษณะของความกลมกลืนทางวัฒนธรรมของรัฐไทยต่อ

ชาวไทยมุสลิมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และสิ่งใด

เป็นเงื่อนไขความส�าเร็จที่ท�าให้เกิดการผสมกลมกลืนทาง

วัฒนธรรมในโครงการเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัด
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ชายแดนภาคใต้	โดยจากผลการศึกษาสามารถสรุปได้	ดังนี้

	 1.	 ลักษณะความกลมกลืนทางวัฒนธรรมของรัฐ

ไทยต่อชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ซึ่งนับ

ตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อวันที่	4	มกราคม	พ.ศ.	2547	

เหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซะ	 เมื่อวันท่ี	 28	 เมษายน	 พ.ศ.	

2547	 และเหตุการณ์ท่ีตากใบ	 จังหวัดนราธิวาส	 เมื่อวัน

ที่	25	ตุลาคม	พ.ศ.	2547	ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ได้ยกระดับเข้าสู่ขั้นวิกฤติ	 เหตุการณ์ดังกล่าวถือ

เป็นจุดพลิกผันให้ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลายเป็นประเด็นส�าคัญในทางการเมืองการปกครอง	และ

กลายเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกรัฐบาลต้องหยิบข้ึนมาก�าหนด

เป็นนโยบายส�าคัญในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี

จงัหวดัชายแดนภาคใต้	โดยใช้ปฏบิติัการด้านสงัคมจติวิทยา

เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยมีลักษณะในการสร้างความ

กลมกลืนทางวัฒนธรรมของรัฐไทยต่อชาวไทยมุสลิมใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ดังนี้

	 	 1.1	การท�าความเข้าใจเกี่ยวข้องบริบท

ของปัญหาทีเ่กดิข้ึนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้	ซึง่พบว่า

ปัญหาที่ส�าคัญ	คือ	ปัญหาเหตุการณ์ความรุนแรงที่บั่นทอน

คุณภาพการศึกษา	และความพยายามของขบวนการผู้ก่อ

ความไม่สงบท่ีแทรกซึมเข้าสู่สถานศึกษาเผยแพร่ความคิด

และชักจูงเข้าร่วมขบวนการ	 รวมไปถึงบริบทของศาสนา

อสิลามในพืน้ทีท่ีม่พีลวตัความเปลีย่นแปลงอย่างมาก	กล่าว

คือศาสนาอิสลามในพื้นที่ถูกตีความแตกต่างกันออกไปตาม

ส�านักคดิทีค่นแต่ละกลุม่สงักดัอยู	่ซึง่ท�าให้เกิดการใช้ศาสนา

อิสลามกลายเป็นข้ออ้างในการสร้างความชอบธรรมของ

ขบวนการปลดปล่อยปัตตานีจากรัฐไทย

	 	 1.2	 การสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อ

สถานการณ์ความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้	เพือ่สร้างความตระหนกั

ของการอยู่ร่วมกันภายในชาติอย่างสันติสุขบนพื้นฐานของ

ความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม	โดยให้ความ

ส�าคัญกับนโยบายในการแก้ไขปัญหาความสงบไม่สงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มุ่งเน้นไปที่การใช้ปฏิบัติการเชิง

สังคมจิตวิทยากับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้	 เพื่อลดเง่ือนไขของความขัดแย้ง	 การสร้างความ

เข้าใจและความไว้วางใจจะเป็นการสร้างความตระหนัก

ของการอยู ่ร ่วมกันภายในชาติอย่างสันติสุขบนพ้ืนฐาน

ของความหลากหลายในวิธีคิด	วิถีชีวิตและวัฒนธรรม	ผ่าน

ด�าเนินการทางการเมืองเชิงรุก	และสร้างความเป็นธรรมใน

สังคม	เพื่อต่อต้านข่าวลือและข่าวสารท่ีบิดเบือนความเป็น

จริงอันจะท�าให้เกิดความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้า

หน้าท่ีและลดความน่าเช่ือถือของกลุ่มก่อความไม่สงบ

	 	 1.3	 ประเด็นการสร้างความไว้วางใน

ทางการเมืองของชาวไทยมุสลิมที่มีต่อรัฐไทยที่เอื้ออ�านวย

ต่อความส�าเร็จของการด�าเนินนโยบายผสมกลมกลืนทาง

วัฒนธรรม	โดยความไว้วางใจทางการเมืองถือเป็นสิ่งส�าคัญ

ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต	้

เนือ่งจากปัญหาความขัดแย้งท่ีเกดิข้ึน	ส่วนหนึง่มาจากความ

ไม่ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน

	 2.	เงือ่นไขความส�าเรจ็ท่ีท�าให้เกิดการผสมกลมกลืน

ทางวัฒนธรรมในโครงการเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่งโครงการเยาวชนเสริมสร้าง

สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโครงการท่ีกรมการ

ปกครองโดยส�านักกิจการความมั่นคงภายในได้รับมอบ

จากรัฐบาลให้ด�าเนินโครงการในลักษณะปฏิบัติการสังคม

จิตวิทยา	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	ซึ่งด�าเนินการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม

แก่เยาวชนในพื้นท่ีให้มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทย	

และไม่ไปเข้าร่วมกับขบวนการก่อความไม่สงบในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ท้ังนี้	 โครงการเยาวชนเสริมสร้าง

สันติสุขในจังหวัดชายนแดนภาคใต้มีเงื่อนไขความส�าเร็จ

ในการด�าเนินการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมแก่เยาวชน

ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	ดังนี้

	 	 2.1	โครงการเยาวชนเสริมสร้างสันติสุข

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้ความส�าคัญกับนโยบายใน

การแก้ไขปัญหาความสงบไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ท่ีมุ ่งเน้นไปท่ีการใช้ปฏิบัติการเชิงสังคมจิตวิทยากับ

กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาค

ใต้	เพื่อลดเงื่อนไขของความขัดแย้ง	การสร้างความเข้าใจ

และความไว้วางใจ	 ซึ่งการด�าเนินการของโครงการฯ	 จะ

เป็นการให้ข้อมูลและความเป็นไปของสังคมไทยที่ถูกต้อง	

เพื่อต่อต้านข่าวลือและข่าวสารที่บิดเบือนความเป็นจริง

อันจะท�าให้เยาวชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ี	และลดความน่าเช่ือถือของกลุ่มก่อความไม่สงบ	

การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักศาสนา	 การแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ระหว่างกลุ่มบุคคลในสังคม	โดยเน้นปลูกฝังเยาวชนเกี่ยว
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กับการสร้างความเป็นจริงทางสังคม	 เพ่ือสร้างความรับรู้

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสังคมไทย	โดยเฉพาะประเด็นด้านความ

มั่นคงของชาติ	 ซึ่งจะเป็นการสร้างให้เยาวชนจะเป็นการ

สร้างทัศนคติที่ดีต่อสังคมไทย	โดยไม่มองว่าสังคมไทยแบ่ง

แยกหรือกีดกันความเป็นมุสลิม	และยังเป็นการสร้างกรอบ

คิดและทัศนคติเก่ียวกับสังคมไทยให้แก่เยาวชนที่กว้างข้ึน

กว่ากรอบของสังคมมุสลิมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ให้ไปสู่กรอบของสังคมมุสลิมในสังคมไทย	 โดยเมื่อสิ้นสุด

กิจกรรมเยาวชนที่ผ่านการอบรมในโครงการฯ	จะได้รับการ

ฝึกอบรม	ให้มีความคิดอย่างเป็นระบบ	รอบครอบ	และมี

วิจารณญาณ	 ไม่ตกเป็นเคร่ืองมือหรือเป้าหมายให้กลุ่มผู้

ก่อความไม่สงบชักชวนไปเป็นแนวร่วม

	 	 2.2	โครงการเยาวชนเสริมสร้างสันติสุข

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการด�าเนินการที่เน้นไปท่ี

การแก้ไขปัญหาในเชงิสงัคมจติวิทยา	ผ่านการเปิดโอกาสให้

เยาวชนที่ขาดโอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เดิน

ทางมาทศันศกึษาในพืน้ทีต่่าง	ๆ 	ของประเทศไทย	เพือ่ศกึษา

เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคอื่น	ๆ 	และน�าไป

ปรับใช้ในการเรียนรู้เพ่ืออยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ที่ให้ความส�าคัญกับการเป็นคนไทยภายใต้วิถีของศาสนา

อิสลาม	 รวมไปถึงการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการวางแผน

ชีวิตและให้ความส�าคัญกับการแนะแนวเส้นทางการศึกษา

ให้แก่เยาวชน	เพื่อให้เห็นถึงโอกาสที่มาพร้อมกับการศึกษา	

ซ่ึงการวางแผนและแสวงหาโอกาสภายใต้การแนะน�าจาก

วิทยากรกระบวนการและแกนน�าเยาวชนที่ประสบความ

ส�าเร็จจะช่วยให้เยาวชนเห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนา

ตนเอง	และจะสามารถหลุดพ้นจากวงจรของขบวนการก่อ

ความไม่สงบในอาศัยช่องว่างที่เกิดขึ้นเหล่านี้ในการชักจูง

เยาวชนให้เข้าร่วมขบวนการและน�าไปสู่การก่อความไม่

สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

	 	 2.3	โครงการเยาวชนเสริมสร้างสันติสุข

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้ความส�าคัญกับการสร้าง

ความรับรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับหลักค�าสอนของศาสนาอิสลาม

ในบริบทของสังคมไทย	เพือ่ให้เกดิการอยู่ร่วมกนัอันสนัตสุิข

ในสังคมพหุวัฒนธรรม	 ผ่านการจัดให้มีการพบปะบุคคล

ส�าคัญทางศาสนาอิสลาม	เช่น	จุฬาราชมนตรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	 หรือนัก

วิชาการมุสลิมที่มีช่ือเสียง	 เพื่อรับฟังโอวาทและแนวทาง

การด�าเนนิชวีติของชาวไทยมสุลมิให้สอดคล้องกบับริบทของ

ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในสังคมไทย	และยังเป็นการ

เปิดโอกาสให้เยาวชนซกัถามข้อสงสยัในการปฏบิตัอินัเกีย่ว

กับวิถีมุสลิม	 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องตาม

หลักการของศาสนาอิสลาม	 ซ่ึงจะเป็นการสร้างหลักการ

และแนวทางปฏิบัติในทางศาสนาให้แก่เยาวชน	 โดยที่จะ

ไม่ถูกชักจูงไปในทางท่ีผิดโดยการอ้างค�าสอนทางศาสนา

	 	 2.4	โครงการเยาวชนเสริมสร้างสันติสุข

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เยาวชน

ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ในประเด็นต่าง	ๆ 	ในลักษณะของการจ�าลองรูปแบบการ

เขียนโครงการพัฒนาในประเด็นต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การออกแบบโครงการพัฒนาและสามารถต่อยอดในการ

ของบประมาณสนบัสนนุทีม่อียูเ่ป็นจ�านวนมากในหน่วยงาน

ต่าง	ๆ 	ในพื้นที่ซึ่งจะเป็นการฟื้นคืนความไว้วางใจระหว่าง

เยาวชนกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐและเป็นการขจัดความเกลียด

ชังและอคติในสังคมเป็นเรื่องใหญ่มากที่เกี่ยวพันกับปัจจัย

ในเชิงวัฒนธรรม	รวมไปถึงกระบวนการเก่ียวกับการสร้าง

ทมี	(Team	Building)	เป็นกจิกรรมส�าคญัในการสร้างความ

สามคัคใีนการท�างานร่วมกนั	เพือ่สานต่อการด�าเนินงานของ

โครงการเยาวชนเสรมิสร้างสนัตสิขุในจังหวดัชายแดนภาคใต้

ในลกัษณะของเครอืข่ายเยาวชน	ซึง่การพฒันาความสัมพนัธ์

ให้ดียิ่งข้ึนจนเกิดการท�างานร่วมกันท่ีมีประสิทธิภาพ	อีกทั้ง

ยังสามารถมีเป้าหมายร่วมกัน	มีทัศนคติท่ีดีในการท�างาน

ร่วมกนั	ตลอดจนสร้างความสามคัคกีนัได้เป็นอย่างด	ีโดยให้

ความส�าคัญกับการที่สร้างให้เยาวชนทุกคนมีส่วนร่วมและ

แสดงความคดิเหน็ร่วมกนัอย่างเท่าเทยีม	และยอมรบัซึง่กนั

และกัน	เพื่อการสร้างสัมพันธ์เยาวชนพุทธและมุสลิมเป็น

สิ่งส�าคัญ	และด�าเนินกิจกรรมในพื้นที่หลังสิ้นสุดโครงการฯ	

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท�ายึดตามความต้องการของเยาวชน	โดย

เปรียบเสมือนการน�าร่องเพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ที่ยั่งยืน

ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน	โดยยึด

คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา	เพื่อให้เกิดภาพแห่งความ

ส�าเร็จท่ียั่งยืน

	 	 2.5	โครงการเยาวชนเสริมสร้างสันติสุข

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างการยอมรับต่อวัฒนธรรมที่

แตกต่าง	 เพื่อสร้างการยอมรับและอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ

วัฒนธรรม	 โดยให้ความส�าคัญกับอัตลักษณ์ทางศาสนา

และวัฒนธรรมที่แตกต่าง	 และเรียนรู ้ที่จะอยู่ร่วมกันได้
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อย่างสันติสุขบนความแตกต่างหลากหลาย	 โดยไม่มุ่งเน้น

การหลอมรวมทางวัฒนธรรม	 โดยจะเป็นการสร้างความ

เข้าใจในความเป็นพหุวัฒนธรรม	 และเข้าใจในความแตก

ต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ซึ่ง

จะเป็นการขจัดปัญหาความขัดแย้งที่สืบเนื่องจากความ

แตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	

ที่ถือเป็นเรื่องยากและต้องอาศัยระยะเวลายาวนานในการ

ปลูกฝังให้คนในสังคมเกิดการรับรู้และปรับเปลี่ยนความ

คิด	ทั้งนี้	จะไม่มีการบังคับให้มีการผสมกลมกลืนทางด้าน

ศาสนา	แต่มุ่งเน้นให้เกิดยอมรับในเรื่องศาสนาซึ่งกันและ

กัน	ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม	โดย

ส่ิงที่ส�าคัญ	คือ	ทุกคนยอมรับในความเป็นคนไทย

	 	 2.6	โครงการเยาวชนเสริมสร้างสันติสุข

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีการสร้างความไว้วางใจโดย

การใช้วิทยากรกระบวนเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เยาวชนในการท�า

กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ซึ่งวิทยากรกระบวนเหล่าน้ีก็คือเยาวชน

ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการในรุ่นก่อนหน้าที่ได้รับการคัด

เลือกและเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการเป็นวิทยากร

กระบวนการ	 ซึ่งจะมีการซักซ้อมและวิเคราะห์กิจกรรมที่

จะด�าเนินการในโครงการฯ	 ซึ่งจะเป็นการลดช่องว่างทาง

ภาษาท�าให้เยาวชนมีความรู้สึกในการเป็นพวกเดียวกัน	

และท�าให้เยาวชนไม่มีอคติและการเลือกปฏิบัติต่อกัน	โดย

การทีเ่ป็นพวกเดยีวกนัย่อมท�าให้มกีารแลกเปลีย่นข้อมลูซึง่

กันและกัน	สามารถเข้าใจและเห็นใจกัน	และสามารถปรับ

ทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อท�าให้เป็นพวกเดียวกัน	ซ่ึงท�าให้

สามารถฟื้นฟูและสร้างความไว้วางใจขึ้นมาได้	นอกจากนี้

การรับสมัครเยาวชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ	ที่ให้

สมัคร	ณ	ที่ท�าการปกครองอ�าเภอที่เยาวชนมีภูมิล�าเนาอยู่

ก็ถือเป็นการสร้างความไว้วางใจที่เป็นผลพลอยได้ท่ีท�าให้

เยาวชนกล้าเข้าหาสถานที่ราชการ	 ท�าให้เยาวชนได้รู้จัก

กับนายอ�าเภอและปลัดอ�าเภอ	 และยังมีการสร้างเครือ

ข่ายร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นการต่อสื่อสาร

และให้ค�าปรึกษาแนะน�าในเรื่องต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะด้าน

โอกาสทางการศึกษา	 ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจ

ทางการเมืองให้แก่เยาวชน	 ทั้งยังเป็นการให้เยาวชนดูแล

กันเอง	โดยมีเจ้าหน้าที่และวิทยากรกระบวนการเป็นผู้ให้

ค�าแนะน�าหรืออาจเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่เยาวชน	ซึ่ง

การสร้างเครอืข่ายดงักล่าวนี	้นอกจากเป็นการเฝ้าระวงัแล้ว	

ยังเป็นการสร้างความไว้วางใจทางการเมืองที่เปิดพื้นที่ให้

เยาวชนสามารถเข้าถึงและเปิดใจในการปรึกษาเรื่องราว

ต่าง	 ๆ	 ซึ่งจะท�าให้เยาวชนไม่หันเหไปร่วมกับขบวนการ

ก่อความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

กำรอภิปรำยผล
	 ประเด็นบริบททางสังคมวัฒนธรรมของจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	พบว่า	เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตกอยูใ่นภาวะทีน่่าเป็นห่วงทีต่กเป็นเป้าหมายของขบวนการ

ก่อความไม่สงบที่ต้องการให้เข้ามาร่วมขบวนการ	ซึ่งปัญหา

เหล่านี้เป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างยังคงอยู ่ในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้	และผลิตซ�้าความขัดแย้งในสังคม	

ประกอบกับการที่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ถูกหลอกเนื่องจากเท่าไม่ถึงการณ์	 และได้รับหลักค�าสอน

ที่ผิดและบิดเบือน	 โดยการปลูกจิตส�านึกถึงชาตินิยมของ

กลุ ่มขบวนการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายภาค

ใต้	 ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของศรยุทธ	 เอี่ยมเอ้ือยุทธ	

(2551)	 ที่เห็นว่า	 เมื่อกระแสอิสลามานุวัตรและอ�านาจ

รัฐไทยได้แผ่ขยายเข้ามาท้าทายและย่อยสลายความเป็น

ท้องถ่ิน	ท�าให้กระบวนการต่อรองและปรับตัวรูปแบบต่าง	

ๆ	เกิดข้ึนในชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของมลายูมุสลิม

สุดท้ายความเป็นชาติพันธุ์ของมลายูมุสลิมได้กลายเป็นสิ่ง

ทีถ่กูสร้างขึน้มาโดยคนมลายูมสุลมิเองเพือ่ยนืยนัตวัตนของ

พวกเขาและเธอ	 ภายใต้การเผชิญหน้ากับกระแสอิสลาม 

นุวัตรและอ�านาจรัฐไทย	ซึ่งดูเหมือนว่าในช่วงเวลาดังกล่าว

ความเป็นมลายูได้ซ้อนทับกระชับแนบกับความเป็นมุสลิม	

และเริ่มมีรอยแตกกับคนไทยซ่ึงมีภาษา	 วัฒนธรรม	 และ

ศาสนาท่ีต่างออกไป	 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองต่อรัฐ

ไทยและการยอมรับอ�านาจอันชอบธรรมของรัฐที่คนแต่ละ

กลุ่มมีต่างกัน	และความแตกต่างดังกล่าวยังปรากฏในสาย

สัมพันธ์เชิงเครือญาติทั้งในกลุ่มมลายูมุสลิมเองที่พยายาม

แยกความเป็นมุสลิมออกจากความเป็นมลายู	 รวมไปถึง

การยุติความเป็นเครือญาติระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านการ

ตัดขาดความทรงจ�าท่ีมีร่วมกัน

	 ประเด็นนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้และการบริหารจัดการกระบวนการผสมกลมกลืน

ทางวัฒนธรรม	 พบว่า	 การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ

สถานการณ์ความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้	เพือ่สร้างความตระหนกั

ของการอยู่ร่วมกันภายในชาติอย่างสันติสุขบนพื้นฐานของ

ความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม	 และการใช้
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การมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน	 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายของ

วิถีชีวิตและวัฒนธรรม	ถือเป็นการน�าปฏิบัติการเชิงสังคม

จิตวิทยาเข้ามาใช้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้	 เพื่อลดเงื่อนไขของความขัดแย้ง	 การสร้างความ

เข้าใจและความไว้วางใจ	 ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างการ

เรียนรู้และสร้างความตระหนักในคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน

ภายใต้ความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่

เยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยปลูกฝังสร้าง

ความเป็นเยาวชนทีดี่ของชาตทิีเ่น้นปลกูฝังเยาวชนเกีย่วกบั

การสร้างความเป็นจริงทางสังคม	เพ่ือสร้างความรับรู้ท่ีถูก

ต้องเกี่ยวกับสังคมไทย	โดยเฉพาะประเด็นด้านความมั่นคง

ของชาติ	 ซ่ึงจะเป็นการสร้างให้เยาวชนจะเป็นการสร้าง

ทัศนคติท่ีดีต่อสังคมไทย	โดยไม่มองว่าสังคมไทยแบ่งแยก

หรือกีดกันความเป็นมุสลิม	และยังเป็นการสร้างกรอบคิด

และทัศนคติเกี่ยวกับสังคมไทยให้แก่เยาวชนที่กว้างขึ้นกว่า

กรอบของสังคมมุสลิมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ไป

สู่กรอบของสังคมมุสลิมในสังคมไทย	การใช้กระบวนการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงเยาวชน	ซ่ึง

สอดคล้องกับงานศึกษาของเรณุมาศ	รอดเนียม	(2556)	ท่ี

เห็นว่า	ลักษณะความกลมกลืนทางวัฒนธรรมในชุมชนสอง

ศาสนา	 คือ	 การอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขในสังคม	 การ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสองศาสนา	 การท�าบุญร่วม

กัน	 การไปมาหาสู่กัน	 ความเข้าใจและการศึกษาเรียนรู้

วัฒนธรรม	 การท�ากิจกรรมร่วมกันได้โดยไม่ขัดกับหลัก

ปฏิบัติทางศาสนา	 และการรับเอาวัฒนธรรมของอีกฝ่าย

มาประยุกต์ใช้โดยไม่ขัดกับหลักปฏิบัติทางศาสนา	 และ

งานศึกษาของธงพล	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร	(2558)	 ท่ี

เห็นว่า	การด�าเนินของหน่วยงานรัฐไม่ประสบความส�าเร็จ

ในระยะยาว	และโครงการส่วนมากเป็นการแก้ไขปัญหาท่ี

ปลายเหตุ	 ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ	 ดังนั้น	 สิ่งที่รัฐ

อาจจะจ�าเป็นต้องท�ามากที่สุด	คือ	การหันกลับมาส่งเสริม

สถาบันครอบครัว	สังคม	และชุมชน	ให้กลับมาเข้มแข็งให้

มากข้ึน	และประเด็นที่ส�าคัญ	คือ	ต้องอาศัยกระบวนการ

มีส่วนร่วมจากชุมชน	และผู้น�าในชุมชนในการแก้ไขปัญหา

เยาวชนมุสลิมจึงจะประสบผลส�าเร็จได้	นอกจากนี้ยังได้ให้

แนวทางในการด�าเนินชีวิตภายใต้หลักความเสมอภาคและ

หลักการตามรฐัธรรมนญูทีท่กุคนมสีทิธแิละเสรภีาพโดยเท่า

เทียมกันภายใต้รัฐธรรมนูญไทย	ผ่านเป็นการปลูกฝังความ

ภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของตนเองและความภูมิใจใน

ความเป็นไทย	 และปลูกฝังให้รู้จักถึงความเสมอภาคตาม

รัฐธรรมนูญ	 และการให้เยาวชนได้ระดมความคิดในการ

พัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้น

ให้เยาวชนระดมความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ในประเด็นต่าง	ๆ 	ในลักษณะของการจ�าลอง

รูปแบบการเขียนโครงการพัฒนาในประเด็นต่าง	ๆ 	ในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ท้ังนี้	จะเห็นได้ว่างานศึกษาเกี่ยว

กับนโยบายและกระบวนการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม

น�าเสนอให้เห็นถึงปัจจัยและเงื่อนไขความส�าเร็จและความ

ล้มเหลวในการด�าเนินนโยบายผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม	

ซ่ึงจะพบว่าปัจจัยและเง่ือนไขท่ีท�าให้ประสบความส�าเร็จ

ในการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม	 คือ	 ความเข้าใจและ

การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน	

ภายใต้พื้นฐานของการเคารพความเช่ือและการปฏิบัติตาม

หลักศาสนา	รวมไปถึงการกระจายอ�านาจในการปกครอง

ให้สามารถยืดหยุ่นต่อวิถีชีวิต

	 ประเด็นการสร้างความยอมรับต่อวัฒนธรรม

ที่แตกต่างและความไว้วางในทางการเมืองของชาวไทย

มุสลิมที่มีต่อรัฐไทย	 จะพบว่า	 การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ

วัฒนธรรมของคนที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งทางเช้ือ

ชาติ	 ศาสนา	และวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้จะต้อง

สร้างจิตส�านึกของความเป็นชาติบนฐานของความแตกต่าง	

โดยไม่มุ่งเน้นการหลอมรวมทางวัฒนธรรมที่เป็นความเช่ือ

หลัก	เช่น	การปฏิบัติตนตามหลักการของศาสนาอิสลามที่

ไม่ได้ละลายวิถีชีวิตและการปฏิบัติตามการเป็นมุสลิม	แต่

มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจทางศาสนาท่ีถูกต้องโดยการ

ตีความศาสนาอย่างเข้าใจ	 ซ่ึงจะน�าไปสู่การสร้างความไว้

วางใจทางการเมืองที่ถือเป็นส่ิงส�าคัญในการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะลดช่องว่างของ

อคติและเพิ่มความไว้วางใจทางการเมืองที่มากข้ึน	โดยการ

ท่ีเป็น	พวกเดียวกันย่อมท�าให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซ่ึงกัน

และกัน	สามารถเข้าใจและเห็นใจกัน	และสามารถการปรับ

ทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อท�าให้เป็นพวกเดียวกัน	ซ่ึงท�าให้

สามารถฟื้นฟูและสร้างความไว้วางใจขึ้นมาได้	ทั้งนี้	ความ

ไว้วางใจจะเป็นทุนทางสังคม	 (Social	 Capital)	 เป็นที่มี

ความส�าคัญท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคม	ถือเป็นสิ่งที่

ความส�าคญัส�าคญัอย่างมากในการสร้างความกลมกลนืทาง

วัฒนธรรม	ซ่ึงหน่วยงานของรัฐมีความจ�าเป็นท่ีต้องแข่งขัน
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กับขบวนการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค

ใต้ในการช่วงชิงความไว้วางใจทางการเมืองโดยเฉพาะ	ใน

กลุ่มเยาวชนที่ก�าลังจะเติบโตไปเป็นทรัพยากรท่ีส�าคัญใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ดังนั้น	โครงการฯ	จึงมุ่งเน้น

การสร้างความยอมรบัต่อวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง	โดยให้ความ

ส�าคญักบัอตัลักษณ์ทางศาสนาและวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั	

และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขบนความแตกต่าง

หลากหลาย	โดยไม่มุ่งเน้นการหลอมรวมทางวัฒนธรรมอีก

ต่อไป	ซึ่งเยาวชนจะเป็นก�าลังส�าคัญในการเผยแพร่แนวคิด

ดังกล่าวต่อไป	นอกจากนี้	การให้ที่ท�าการปกครองอ�าเภอ

รับสมัครเยาวชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเยาวชน

เสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ถือเป็นการ

สร้างความไว้วางใจที่เป็นผลพลอยได้ที่ท�าให้เยาวชนกล้า

เข้าหาสถานที่ราชการ	ท�าให้เยาวชนได้รู้จักกับนายอ�าเภอ

และปลัดอ�าเภอ	 และยังเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกันใน

การติดต่อสื่อสารและให้ค�าปรึกษาแนะน�าในเรื่องต่างๆ	ซึ่ง

จะเป็นการสร้างความไว้วางใจทางการเมืองให้แก่เยาวชน	

ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนสามารถเข้าถึงและเปิดใจใน

การปรึกษาเรื่องราวต่าง	ๆ 	ซึ่งจะท�าให้เยาวชนไม่หันเหไป

ร่วมกับขบวนการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้

ข้อเสนอแนะ
	 การด�าเนินการโดยใช้ปฏบิติัทางด้านสงัคมจิตวทิยา

เพือ่แก้ไขปัญหาความรนุแรงและความไม่สงบทีเ่กดิในพืน้ที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่งจากการศึกษาสามารถน�าไป

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด�าเนินการ	ดังนี้

	 1.	 การด�าเนินการคัดเลือกเยาวชนท่ีจะเข้าร่วม

โครงการควรมีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่เยาวชนที่ไม่ได้

อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับหรือเยาวชนท่ีศึกษาอยู่ใน

สายอาชีวศึกษาให้มากข้ึน	ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความเสี่ยง	เพื่อ

สร้างการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมและความไว้วางใจ

ทางการเมืองในกลุ่มดังกล่าวให้มากขึ้น	 อันจะเป็นการ

แก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

ตรงกับเป้าหมายมากท่ีสุด	 เพราะเยาวชนกลุ่มดังกล่าวมี

โอกาสเข้าไปเป็นแนวร่วมของขบวนการก่อความไม่สงบ

ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มากกว่ากลุ่มเยาวชนที่

อยู่ในระบบการศึกษาสายสามัญ

	 2.	 การพัฒนาและขยายผลการวางแผนชีวิตโดย

ใช้เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ	ท่ีฝึกการฝึกอบรมเป็นแกน

น�าเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเผยแพร่

และส่งต่อองค์ความรู้ในด้านต่าง	 ๆ	 ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

ที่เป็นเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่ได้เข้า

ร่วมโครงการเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	 ผ่านการจัดตั้งกลุ่ม	 ชมรม	 หรือสมาคม	 ที่มีการ

บริหารจัดการของเยาวชน	 โดยที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ซ่ึงจะท�าให้สามารถ

ขยายผลของปฏิบัติการสังคมจิตวิทยาในการสร้างการผสม

กลมกลืนทางวัฒนธรรมและความไว้วางใจทางการเมืองให้

ออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีมากข้ึน
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยคร้ังนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	 ศึกษาฟังก์ชันการคงอยู่ของนักศึกษา	 (Survival	 Function)	 มัธยฐาน

ระยะเวลาการคงอยู่	(Median	Survival	Time)	และอัตราความเสี่ยง	(Hazard	Rate)	ของการออกลางคันของนักศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาราชภัฏชัยภูมิ	 และ	 (2)	 ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่ออัตราเส่ียง

ของการออกกลางคันของนักศึกษา	สาขาวิชาคณิตศาสตร์	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาราชภัฏชัยภูมิ	 ตัวแปรที่ใช้

ในการวิจัย	ได้แก่	 เพศ	อายุ	สถานภาพครอบครัว	อาชีพผู้ปกครอง	รายได้ผู้ปกครอง	สถานศึกษาเดิม	เกรดเฉลี่ยสะสม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	(GPA)	และเกรดเฉลี่ยภาคเรียนสุดท้าย	กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้	คือ	นักศึกษาสาขา

วิชาคณิตศาสตร์	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	 รุ่นปีการศึกษา	 2555	 จ�านวน	 195	 คน	 ซ่ึงได้มาโดยการ

เลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 sampling)	ผลการวิจัยพบว่า	 (1)	จากการวิเคราะห์ตารางชีพ	พบว่า	ภาคการศึกษาที	่

2	ปีการศึกษา	2555	 เป็นช่วงเวลาที่มีอัตราความเสี่ยงของการออกกลางคันสูงสุด	โดยมีอัตราความเสี่ยงเท่ากับ	0.099	

และมีโอกาสคงอยู่ในการศึกษาได้นานกว่าภาคเรียนท่ี	2	ปีการศึกษา	2555	เท่ากับ	90.10%	โดยมีมัธยฐานระยะเวลา

การคงอยู่คือภาคการศึกษาที่	2	ปีการศึกษา	2560	(2)	การวิเคราะห์โมเดลฟังก์ชันความเสี่ยงอันตรายด้วยการวิเคราะห	์

Cox	 regression	พบว่า	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราเสี่ยงของการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	คณะ

ครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	คือ	รายได้ผู้ปกครอง	สถานศึกษาเดิม	และเกรดเฉลี่ยภาคเรียนสุดท้าย

ค�ำส�ำคัญ: ระยะเวลาการคงอยู่,	ฟังก์ชันความคงอยู่,	มัธยฐานระยะเวลาการคงอยู่,	อัตราความเสี่ยง,	การออกกลางคัน

Abstract

	 The	 research	 aimed	 to	 (1)	 investigate	 the	 survival	 function,	 median	 survival	 time	 and	 

hazard	rate	(2)	causal	variables	affecting	drop	out	rate	of	student’s	in	Chaiyaphum	Rajabhat	University	

(CPRU).	The	variables	in	this	study	included	gender,	age,	family	status,	parents’	occupation,	parents’	

salary,	location	of	junior	high	schools,	student’s	GPA	junior	high	schools	and	grade	point	average	of	

last	semester.	The	sample	consisted	of	195	undergraduate	student’s	in	academic	year	2012,	selected	

กำรวิเครำะห์กำรคงอยู่จำกกำรออกกลำงคันของนักศึกษำ สำขำวิชำคณิตศำสตร์
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by	purposive	sampling.	The	results	revealed	that	(1)	from	life	table,	the	highest	risk	period	of	0.099	

and	survival	time	of	90.10%	occurred	in	the	second	semester	of	academic	year	2012.	The	median	 

survival	 time	 was	 the	 second	 semester	 of	 academic	 year	 2017	 (2)	 the	 results	 analysis	 the	 Cox	 

regression	as	find	as	three	variables	influenced	the	drop	out	including,	parents’	salary,	location	of	

junior	high	school,	and	grade	point	average	of	last	semester.

Keywords: Survival	Time,	Survival	Function,	Median	Survival	Time,	Hazard	Rate,	Drop	Out

บทน�ำ
	 สาขาวชิาคณติศาสตร์	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยั

ราชภัฏชัยภูมิ	 มีวัตถุประสงค์	 คือเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้	

ความสามารถและทักษะในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ใน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	มีความรู้ความสามารถในวิชา

เฉพาะด้านทางคณิตศาสตร์	ตระหนักในคุณค่าและเข้าใจ

ธรรมชาติของวชิาคณติศาสตร์	และสามารถจดักระบวนการ

เรียนการสอน	โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ

และทักษะเฉพาะทาง	 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ	 มี

คุณธรรม	 จริยธรรม	 มีระเบียบวินัย	 ซื่อสัตย์สุจริต	 ขยัน

หมั่นเพียร	มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	 สังคม	และส�านึก

ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู	มีความสามารถบูรณาการ

ความรู้และน�าไปประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัการพฒันาท้อง

ถิ่น	สังคม	และประเทศชาติ	มีความสนใจ	ใฝ่หาความรู้และ

ติดตามความก้าวหน้าในด้านคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	

มีโลกทัศน์ที่กว้าง	 ก้าวทันเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ	

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม	เศรษฐกิจ	และประเทศ

ชาติ

	 อย่างไรก็ตาม	 มิใช่ว่าผู ้ที่เข้ามาศึกษาในสาขา

วิชาคณิตศาสตร์จะสามารถส�าเร็จการศึกษาได้ทั้งหมด	

ส่วนหน่ึงอาจต้องออกกลางคันด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง	

ท�าให้เกิดผลเสียหายตามที่นักวิชาการ	เรียกว่า	เกิดความ

สูญเปล่าในการลงทุนเพ่ือการศึกษา	 กล่าวคือ	 สาขาวิชา

เสียเวลาในการบริหารจัดการ	เสียทรัพยากรในการลงทุน	

และเสียโอกาสในการสร้างคน	 ส่วนผู้เรียนเสียเวลา	 เสีย

เงินทอง	 และที่ส�าคัญ	 คือ	 เสียขวัญและก�าลังใจในการ

ถอยหลังเพ่ือไปเร่ิมต้นใหม่	 นอกจากนี้การออกกลางคัน

ยังแสดงถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของ

สาขาวิชาอีกด้วย	 ดังนั้นการออกกลางคันจึงเป็นประเด็น

ปัญหาท่ีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งประสบโดยมีปัจจัย

หลายอย่างที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา	 ซึ่ง

เป็นความสูญเปล่าทาการศึกษาท่ีน่าเสียดาย	และควรแก่

การปรับแก้อย่างเร่งด่วน	 	 หากต้องการท่ีจะพยากรณ์ได้

ว่าจะเกิดเหตุการณ์การออกกลางคันหรือไม่	 หรือถ้าเกิด

เหตุการณ์จะเกิดในช่วงเวลาใด	 ต้องใช้การวิเคราะห์ทาง

สถิติที่เรียกว่าการวิเคราะห์การคงอยู	่(Survival	Analysis)

	 การวิเคราะห์การอยู่รอด	 (survival	 analysis)	

เป็นวิธีการทางสถิติที่ศึกษาเกี่ยวกับเวลาตั้งแต่เริ่มต้น

การศึกษา	 ไปจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ที่สนใจศึกษาในการ

วิเคราะห์การอยู่รอดนั้น	ซ่ึงเรียกว่าระยะเวลาการอยู่รอด	

(survival	time)	เช่น	ในการศึกษาการออกกลางคันของ

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	 ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้น

ศึกษาจนถึงการออกกลางคัน	 เรียกว่า	 ระยะเวลาการอยู่

รอด	นอกจากจะตอบค�าถามได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้น	ๆ	

หรือไม่แล้วยังสามารถตอบได้ว่ามีอัตราเสี่ยงสูงสุดท่ีจะเกิด

เหตุการณ์นั้น	 ๆ	 เมื่อใด	 และยังสามารถเปรียบเทียบการ

เกิดเหตุการณ์ระหว่างกลุ่มต่าง	ๆ	ได้อีกด้วย

	 ผู้วิจัยจึงสนใจการน�าเทคนิคการวิเคราะห์การคง

อยู่	(Survival	Analysis)	มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาการ

ออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	 ซึ่งผล

ที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการแนะแนวทางและ

วางแผนการจัดการศกึษาแก่นกัศกึษาสาขาวชิาคณติศาสตร์	

เพื่อลดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการออกกลางคันของ

นักศึกษาในอนาคตต่อไป
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาฟังก์ชันความคงอยู ่	 (Survival	 

Function)	 มัธยฐานระยะเวลาความคงอยู ่	 (Median	

Survival	 Time)	 และอัตราความเสี่ยง	 (Hazard	 Rate)	

ของการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

	 2.	เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราเสี่ยงของ

การออกกลางคันของนักศึกษา	สาขาวิชาคณิตศาสตร์	คณะ

ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 วิธีวิเครำะห์กำรคงอยู่

	 การวิเคราะห์การคงอยู่	 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ

เวลาที่จะเกิดเหตุการณ์วิกฤตของเหตุการณ์ที่สนใจ	ในงาน

วิจัยน้ีใช้วิธีการวิเคราะห์	3	วิธี	รายละเอียดดังนี้

	 1.	ตารางชีพ	(Life	Table)

	 ตารางชพีเป็นการวเิคราะห์การอยูร่อดรูปแบบหนึง่	

จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ตารางชีพคือ	ท�านายความน่า

จะเป็นของเหตุการณ์สุดท้าย	(Terminal	Event)	ในแต่ละ

ช่วงเวลาการคงอยู่	เทคนิคนี้ใช้ในกรณีท่ีมีข้อมูลระยะเวลา

คงอยู่เป็นได้ทั้งแบบต่อเน่ืองและแบบไม่ต่อเน่ือง	 ในการ

วิเคราะห์ตารางชีพต้องน�าระยะเวลาการคงอยู่มาจัดเป็น

ช่วงและท�านายค่าความคาดหวัง	 (expected	 number)	

ของผู้ท่ีคงอยู่แต่ละช่วงเวลาคงอยู่

	 2.	การวิเคราะห์การคงอยู่ของ	Kaplan–Meier	

	 การวิเคราะห์การคงอยู่ของ	Kaplan–Meier	เป็น

วิธีของการประมาณความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขของเวลา

ที่จะเกิดเหตุการณ์	 (time-to-event)	 ในกรณีท่ีมีหน่วย

ตัวอย่างถูกเซนเซอร์โมเดลของ	 Kaplan–Meier	 ขึ้นกับ

การประมาณค่าความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขในแต่ละจุด

เวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้น	และใส่ลิมิตของความน่าจะเป็นใน

ค่าประมาณอัตราการคงอยู่ของแต่ละจุดเวลา	วิธีนี้ใช้เมื่อ

ต้องการบรรยายความน่าจะเป็นของการคงอยู่และอัตรา

ความเสี่ยงอันตราย	 หรือต้องการเปรียบเทียบระยะเวลา

คงอยูข่องกลุม่ทีแ่ตกต่างกนักบัตัวแปรเดีย่วแบบไม่ต่อเนือ่ง	

(Single	Categorical	Variable)	เช่น	ตัวแปรเพศกับกลุ่ม

ที่จัดกระท�า	(Luke	&	Homan,	1998)

	 3.	การวเิคราะห์การคงอยูโ่ดยใช้โมเดลการถดถอย

ของ	Cox	(Cox	Regression)

	 วิธีวิเคราะห์การคงอยู่โดยใช้โมเดลการถดถอย

ของ	Cox	เป็นเทคนิคท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะ

เวลาคงอยู่กับตัวท�านาย	 พิจารณาจากฟังก์ชันความเสี่ยง

อันตรายในการประมาณความเสี่ยงสัมพัทธ์	 (relative	

risk)	 โมเดลของการถดถอยของ	 Cox	 ใช้ท�านายอิทธิพล

ของตัวแปรท�านายท่ีมีต่อตัวแปรตามซึ่งในกรณีนี้ตัวแปร

ตาม	คือ	ฟังก์ชันความเสี่ยงอันตรายท่ีแปลงค่าให้อยู่ในรูป

ของโลจิท	 ตัวแปรท�านายในท่ีนี้เรียกว่า	 ตัวแปรร่วม	 (Co 

variates)	โมเดลการถดถอยของ	Cox	อย่างง่ายเมื่อฟังก์ชัน

ความเสี่ยงอันตรายเป็น	h(t)	และ	ตัวท�านาย	คือ	X	แสดง

ได้ดังสมการท่ี	1	(แคทลียา	ทาวะรมย์,	2543,	28-30)
( )( ) [ ( )] BXh t h t e 																							(1)

ในที่นี้
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( )

h t
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	หมายถงึ	ลอการทิมึของแต้มต่อของเหตกุารณ์

B	 หมายถึง	 พารามิเตอร์สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัว

ท�านาย	X

e	หมายถึง	ฐานของลอการิทึมธรรมชาติ	ซ่ึงมีค่าประมาณ	

2.718

0 ( )h t 	หมายถึง	ฟังก์ชันความเสี่ยงอันตรายพื้นฐาน

เมื่อให้	 X	 เข้าใกล้ศูนย์	 (ค่าความเสี่ยงไม่มีการจัดกระท�า	

หรือไม่มีเงื่อนไข)

ฟังก์ชันท่ีเกี่ยวกับวิเครำะห์กำรคงอยู่

	 การวิเคราะห์การคงอยู่	ศึกษาเก่ียวกับฟังก์ชันอยู่

สองฟังก์ชัน	คือ	ฟังก์ชันการคงอยู่	(Survival	Function:	

S(t))	และฟังก์ชันความเสี่ยงอันตราย	(Hazard	Function:	

h(t))

	 1.	ฟังก์ชันการคงอยู่	(Survival	Function:	S(t))	

ฟังก์ชันการคงอยู่	 เป็นค่าความน่าจะเป็นที่แต่ละหน่วย

ตัวอย่างคงอยู่นานกว่าจุดเวลา	t	หรืออาจกล่าวได้วา	S(t)	

.ให้ค่าเก่ียวกับการปลอดเหตุการณ์ดังสมการท่ี	2

 
( ) [ ]; 0S t P T t t= > > 																				(2)

	 เนือ่งจาก	S(t)	เป็นค่าความน่าจะเป็นซึง่ตวัแปรสุ่ม	

T	เกินกว่าแต่ละจุดเวลา	t	ดังนั้นช่วงเวลา	t	และฟังก์ชัน

การคงอยู่	S(t)	จะมีความเก่ียวข้องกัน	กล่าวคือ	เมื่อเวลา	
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t	เพิ่มขึ้นจาก	0	ถึงอนันต์ฟังก์ชัน	S(t)	จะลดลงจาก	1	เข้า

ใกล้	0	และเมื่อ	t	=	∞	ค่า	S(t)=	0	เพราะไม่มีใครคงอยู	่

ทุกคนเกิดเหตุการณ์	หรืออาจกล่าวได้ว่า	ความน่าจะเป็น

ของการรอดชีพ	หรือ	ความน่าจะเป็นของการที่ยังไม่เกิด

เหตุการณ์ในช่วงเวลาที่ศึกษาเป็นอนันต์	เท่ากับ	0

	 2. 	 ฟ ั งก ์ชันความเสี่ ยง อันตราย	 (Hazard	 

Function)

	 ฟังก์ชันความเสี่ยงอันตรายหรือโอกาสที่จะเกิด

เหตุการณ์ที่น่าสนใจ	 คือ	 ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข	

(Conditional	Probability)	ของกลุ่มหน่วยตัวอย่างท่ีจะ

ไม่คงอยู่

	 ฟังก์ชันความเสี่ยงอันตรายหรือโอกาสที่จะเกิด

เหตุการณ์ที่สนใจ	 ณ	 เวลา	 t	 โดยที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์

จนกระทั่งเวลาน้ันเป็นความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข	 

(Conditional	Probability)	ดังสมการท่ี	3

0
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	 h(t)	ให้ค่าอัตราการเกิดเหตุการณ์	ณ	จุดเวลา	t	

โดยที่มีการปลอดเหตุการณ์จนกระทั่ง	ถึงเวลานั้น	อัตรานี้

เรียกว่า	Hazard	rate	มีค่าตั้งแต่	0	ถึง	∞

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรคงอยู่ของ

นักศึกษำ

	 ดวงกมล	อุดมรักษาทรัพย์	และ	จุฑาธิป	ตัณสถิตย์	

(2557)	 ได้ศึกษาฟังก์ชันการอยู่รอด	 มัธยฐานระยะเวลา

การอยู่รอด	 อัตราความเสี่ยงอันตรายต่อการออกกลาง

คัน	 และเพื่อศึกษาโมเดลฟังก์ชันความเสี่ยงอันตรายของ

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช)	วิทยาลัย

สารพัดช่างบรรหารแจ่มใส	จังหวัดสุพรรณบุรี	 ตั้งแต่แรก

เข้าศึกษารุ่นปีการศึกษา	2550	จนถึงรุ่นปีการศึกษา	2553	

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า	 จากการวิเคราะห์แบบตารางชีพ	

(Life	 Table)	 พบว่า	 มัธยฐานของระยะเวลาการอยู่รอด

มากกว่าภาคเรียนท่ี	6	โดยภาคเรียนที่	6	 เป็นช่วงเวลาท่ี

มีอัตราเส่ียงสูงสุด	คือมีอัตราความเสี่ยงเท่ากับ	0.31	และ

นักเรียนจะอยู่รอดได้นานกว่าภาคเรียนท่ี	6	เท่ากับ	43%	

การเปรียบเทียบฟังก์ชันการอยู่รอดโดยใช้การวิเคราะห์

แบบ	Meier	และใช้สถิติ	 rank	 test	จ�าแนกตามตัวแปร

อิสระ	พบว่า	ตัวแปรท่ีผลการเปรียบเทียบฟังก์ชันการอยู่

รอดแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 คือ	 เกรดเฉลี่ย

สะสมมัธยมศึกษาตอนต้น	เกรดเฉล่ียภาคเรียนสุดท้าย	การ

อยู่อาศัย	สถานภาพครอบครัว	สถานภาพสมรสผู้ปกครอง	

และอาชพีผูป้กครอง	การวเิคราะห์โมเดลฟังก์ชนัความเสีย่ง

อันตรายด้วยการวิเคราะห์การถดถอยของ	พบว่า	ตัวแปร

ท่ีมีอิทธิพลต่อความเสี่ยงอันตรายต่อการออกกลางคัน	คือ	

เกรดเฉลี่ยภาคเรียนสุดท้าย	และอาชีพผู้ปกครอง

	 ชุติมา	 ใจคลาย	 (2558)	 ได้ศึกษาฟังก์ชันการอยู่

รอด	 มัธยฐานระยะเวลาการอยู่รอด	 อัตราเสี่ยงอันตราย	

และสาเหตุของการออกกลางคัน	 เพื่อศึกษาโมเดลของ

ฟังก์ชันความเสี่ยงอันตราย	 และเพื่อศึกษาตัวแปรสาเหตุ

ที่มีอิทธิพล	 การออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุรี	 ผลการวิจัยพบว่า	 ภาคการศึกษาที่	 1	

เป็นช่วงเวลาทีม่อีตัราความ	เสีย่งอนัตรายสงูสดุ	โดยมอัีตรา

ความเสี่ยงเท่ากับ	 0.2418	 และนักศึกษาอยู่รอดได้นาน

กว่าภาค	การศึกษาท่ี	1	เท่ากับ	78.43	%	และไม่สามารถ

แสดงมัธยฐานระยะเวลาการอยู่รอดได้	 เพราะยังไม่เกิด

กรณีนักศึกษาจ�านวนครึ่งหนึ่งออกกลางคันในช่วงเวลาท่ี

ศึกษา	 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบฟังก์ชันการอยู่รอด

ของนักศึกษา	 โดยใช้การวิเคราะห์	 แบบ	Kaplan-Meier	

และการทดสอบโดย	Log-rank	Test	ตัวแปรท�านายที่ให้

ผลการเปรียบเทียบ	ฟังก์ชันการอยู่รอดแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	0.05	คือ	เพศ	อายุ	อาชีพของ	

ผู้ปกครอง	 เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	

หลักสูตร	 และคณะวิชา	 จากการวิเคราะห์โมเดลฟังก์ชัน

ความเสี่ยงอันตรายต่อการออกกลางคันของ	นักศึกษา	โดย

การวิเคราะห์โมเดลการถดถอยของ	Cox	พบว่าตัวแปรที่

มีอิทธิพลต่อความเสี่ยง	อันตรายต่อการออกกลางคันของ

นักศึกษา	 ได้แก่	 เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย	และ	หลักสูตร
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

			1.	เพศ
			2.	อายุ
			3.	สภาพครอบครัว
			4.	อาชีพผู้ปกครอง
			5.	รายได้ผู้ปกครอง
			6.	สถานศึกษาเดิม
			7.	เกรดเฉล่ียสะสมระดับ		 
							มัธยมศึกษาตอนปลาย
			8.	เกรดเฉล่ียภาคเรียน 
							สุดท้าย

การคงอยู่

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชำกร

	 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้	คือ	นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	หลักสตูรครศุาสตรบณัฑติสาขาวชิาคณติศาสตร์	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	รุ่นปีการศึกษา	

2555	ถึงรุ่นปีการศึกษา	2559	จ�านวน	453	คน	(รุ่นปีการ

ศึกษา	หมายถึงปีการศึกษาแรกเข้า)

 กลุ่มตัวอย่ำง

	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้	คือ	นักศึกษาสาขา

วชิาคณติศาสตร์	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมู	ิ

รุ่นปีการศึกษา	2555	จ�านวน	195	คน	ซึ่งได้มาโดยการ

เลือกแบบเจาะจง	(Purposive		Sampling)	(กัลยา	วานิ

ชย์บัญชา	2542)

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ	 เครื่องมือท่ีใช้

ในการวิจัย	ได้แก่	แบบบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลประวัติ

นักศึกษาของกองบริการการศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภูมิ

	 แบบบันทึกข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร	์

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	รุ่นปีการศึกษา	

2555	มีขั้นตอนการสร้างดังนี้

	 1.	 ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีความคงอยู่	 เพื่อดู

ว่าข้อมูลที่ส�าคัญที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยข้อมูลใดบ้าง

	 2.	ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

	 3.	ศกึษาข้อมลูนกัศกึษาจากกองบรกิารการศกึษา

ที่มีอยู่

	 4.	 สร้างแบบบันทึกข้อมูลนักศึกษาประกอบ

ด้วยข้อมูลท่ีส�าคัญคือ	 เพศ	 อายุ	 สภาพครอบครัว	 อาชีพ

ผู้ปกครอง	 รายได้ผู้ปกครอง	 สถานศึกษาเดิม	 เกรดเฉลี่ย

สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เกรดเฉลี่ยภาคเรียน

สุดท้าย	และสาเหตุการออกกลางคัน

	 5.	น�าแบบบันทึกให้ผูท้รงคณุวฒิุซึง่เป็นผูเ้ช่ียวชาญ

ทางด้านผู้สูงอายุจ�านวน	3	คน	ตรวจสอบความเที่ยงของ

เนื้อหาและภาษาและน�ามาปรับปรุงตามค�าแนะน�า	โดยมี

เกณฑ์การพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาท่ีใช้ได้	ตั้งแต่	

0.8	 ข้ึนไป	(Davis	1992,	104)	แล้วตรวจสอบความเชื่อ

มั่นแบบสอบถาม	(Reliability)	โดยผู้วิจัยน�าแบบสอบถาม

ท่ีได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับผู ้สูงอายุจ�านวน	 30	

คน	 วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้การค�านวณค่า

สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค	 (Cronbach’s	 alpha	

coefficient)	โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความเชื่อมั่นตั้งแต่	

0.70	ข้ึนไป	(Burns	&	Grove,	1997,	327)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 งานวจิยัในครัง้นีใ้ช้ข้อมลูทุตยิภมู	ิโดยผูว้จิยัด�าเนิน

การเกบ็ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา	โดยขอความอนเุคราะห์จาก

กองบริการการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	ด�าเนิน

การดังนี้

	 1.	 ผู ้วิจัยท�าบันทึกข้อความขอข้อมูลจากกอง

บริการการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	เพื่อขอความ

อนุเคราะห์ใช้ข้อมูล	พร้อมแนบตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูล

ไปด้วย

	 2.	ผูว้จิยัด�าเนนิการคดัลอกข้อมลูทีใ่ช้ในการศึกษา	

ได้แก่	เพศ	อายุ	สภาพครอบครัว	อาชีพผู้ปกครอง	รายได้ผู้

ปกครอง	สถานศกึษาเดิม	เกรดเฉลีย่สะสมระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย	เกรดเฉล่ียภาคเรยีนสดุท้าย	และสาเหตกุารออก

กลางคัน	 จากกองบริการการศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภูมิ	ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	คณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	รุ่นปีการศึกษา	2555	ลงแบบ

บันทึกข้อมูล

	 3.	 ผู้วิจัยด�าเนินการคัดลอกข้อมูล	 โดยน�าข้อมูล

มาบันทึกใหม่ให้เป็นไฟล์ข้อมูลส�าหรับการวิเคราะห์ใน
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สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่

	 1.	ค่าร้อยละ	ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

	 2.	การวิเคราะห์ของ	Kaplan	-	Meier	(KMSA)	

เพื่อหาความน่าจะเป็นของการคงอยู่

	 3.	Cox’s	proportional	hazard	model	เพื่อ

หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง	ๆ 	ที่ใช้ในการวิจัยกับ

ความเสี่ยงอันตรายต่อการออกกลางคันของนักศึกษา

ผลกำรวิจัย
	 การศกึษาเร่ือง	การวเิคราะห์การคงอยูจ่ากการออก

กลางคนัของนกัศกึษา	สาขาวชิาคณิตศาสตร์	คณะครศุาสตร์

มหาวทิยาลยัมหาราชภฏัชัยภมู	ิโดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ศึกษา

ข้อมูลทั่วไป	 และสภาวะการออกกลางคันของนักศึกษา	

สาขาวิชาคณิตศาสตร์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภูมิ	เพื่อศึกษาฟังก์ชันความคงอยู่	(Survival	Function)	

มัธยฐานระยะเวลาความคงอยู่	(Median	Survival	Time)	

และอัตราความเสี่ยง	 (Hazard	Rate)	ของการออกกลาง

คันของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	 คณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	ผู้วิจัย

น�าเสนอเป็น	2	ตอนดังนี้

	 1.	ผลการวิเคราะห์การคงอยู่แบบตารางชีพ	(Life	

Table)

	 ตารางชีพแสดงจ�านวนนักศึกษาคงอยู่	 จ�านวน

นักศึกษากรณีเซนเซอร์	 จ�านวนนักศึกษาท่ีมีความเส่ียง	

จ�านวนนักศึกษาท่ีลาออกกลางคัน	 สัดส่วนนักศึกษาท่ี

ออกกลางคัน	 สัดส่วนนักศึกษาคงอยู่	 สัดส่วนสะสมของ

นักศึกษาคงอยู่ที่จุดสิ้นสุดของช่วงเวลา	สัดส่วนความหนา

แน่น	อัตราความเสี่ยง	ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ

สัดส่วนสะสมของนักศึกษาคงอยู่ที่จุดสิ้นสุดของช่วงเวลา	

ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัดส่วนความหนา

แน่น	 และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของอัตราความ

เสี่ยง	 และมัธยฐานระยะเวลาการคงอยู่	 ผลการวิเคราะห์

ฟังก์ชันการคงอยู่แบบตารางชีพ	เป็นการท�านายความน่า

จะเป็นของเหตุการณ์สุดท้าย	(Terminal	Event)	ในแต่ละ

ช่วงเวลาการคงอยู่	ดังแสดงในตารางท่ี	1

ตำรำง 1

ตารางชีพ (Life Table) นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รุ่นปีการศึกษา 2555

ภาครียน
(1)

จ�านวน	
นักศึกษา	
คงอยู่
(2)

จ�านวน	
นักศึกษา
กรณี	

เซนเซอร์
(3)

จ�านวน	
นักศึกษา
ที่มีความ	
เสี่ยง
(4)

จ�านวน	
นักศึกษา
ที่ออก	

กลางคัน
(5)

สัดส่วน	
นักศึกษา
ที่ออก	

กลางคัน
(6)

สัดส่วน	
นักศึกษา
อยู่	รอด

(7)

สัดส่วน	
สะสม
ของ	

นักศึกษา
คงอยู่ท่ี	
จุดสิ้นสุด	
ของ	ช่วง
เวลา
(8)

สัด
ส่วน
ความ
หนา
แน่น
(9)

อัตรา
ความ	
เสี่ยง
(10)

ค่าความ
คลาด
เคลื่อน	

มาตรฐาน	
ของ	(8)
(11)

ค่าความ
คลาด
เคลื่อน	

มาตรฐาน	
ของ	(9)
(12)

ค่าความ
คลาด
เคลื่อน	

มาตรฐาน	
ของ	(10)

(13)

1/2555 223 0 223 0 0 1 1 0 0 0 0 0

2/2555 223 0 223 22 0.099 0.901 0.901 0.020 0.099 0.020 0.104 0.022

1/2556 201 0 201 18 0.090 0.910 0.821 0.026 0.081 0.018 0.094 0.022

2/2556 183 0 183 3 0.016 0.984 0.807 0.026 0.013 0.008 0.017 0.010

1/2557 180 0 180 2 0.011 0.989 0.798 0.027 0.009 0.006 0.011 0.008

2/2557 178 0 178 2 0.011 0.989 0.789 0.027 0.009 0.006 0.011 0.008

1/2558 176 0 176 1 0.006 0.994 0.785 0.028 0.004 0.004 0.006 0.006

2/2558 175 0 175 0 0.000 1.000 0.785 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000

1/2559 175 0 175 2 0.011 0.989 0.776 0.028 0.009 0.006 0.011 0.008

2/2559 173 0 173 1 0.006 0.994 0.771 0.028 0.004 0.004 0.006 0.006

1/2560 172 169 87.5 0 0.000 1.000 0.771 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000

2/2560 3 0 3 0 0.000 1.000 0.771 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000
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มัธยฐานระยะเวลาการคงอยู่คือ	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560

	 จากผลการวิเคราะห์ตารางชีพของนักศึกษาคณะ

ครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมู	ิพบว่า	ภาคการศกึษา

ที่	2	ปีการศึกษา	2555	เป็นช่วงเวลาที่มีอัตราความเสี่ยง

ของการออกกลางคันสูงสุด	 โดยมีอัตราความเส่ียงเท่ากับ	

0.099	 และมีโอกาสคงอยู ่ในการศึกษาได้นานกว่าภาค

เรียนที่	2	ปีการศึกษา	2555	เท่ากับ	90.10	%	ช่วงเวลา

ที่มีอัตราความเสี่ยงรองลงมาคือ	ภาคการศึกษาที่	1	ปีการ

ศึกษา	2556	โดยมีอัตราความเสี่ยงเท่ากับ	0.081	และมี

โอกาสคงอยู่ในการศึกษาได้นานกว่าภาคเรียนท่ี	1	ปีการ

ศึกษา	2556	เท่ากับ	82.10	%	โดยมีมัธยฐาระยะเวลาการ

คงอยู่คือภาคการศึกษาท่ี	2	ปีการศึกษา	2560	ดังแสดงใน

ตารางท่ี	1	และภาพท่ี	2	และ	3

ภำพ 2 ความน่าจะเป็นของการคงอยู่จากการออกกลางคันของนักศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ภำพ 3 ความเสี่ยงอันตรายต่อการออกกลางคันของนักศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

	 2.	ผลการวเิคราะห์ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่ออตัราเสีย่ง

ของการออกกลางคัน



168 Vol. 11 No. 2 May-August 2021EAU HERITAGE JOURNAL
Social Science and Humanity

ตำรำง 2

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราเสี่ยงของการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏชัยภูมิ รุ่นปีการศึกษา 2555 จ�าแนกตามตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย

ตัวแปร B SE Wald df P -value Exp(B)

1.	เพศ -.446 .320 1.940 1 .164 .640

2.	อายุ .357 .608 .345 1 .557 1.429

3.	สภาพครอบครัว .153 .668 .052 1 .819 1.165

4.	อาชีพผู้ปกครอง -1.576 .875 3.244 1 .072 .207

5.	รายได้ผู้ปกครอง	(บาท/เดือน) -1.697 .535 10.048 1 .002 .183

6.	สถานศึกษาเดิม	(สถานศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษา
			ระดับ	ม.6	หรือเทียบเท่า)

.638 .250 6.517 1 .011 1.894

7.	เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ	มัธยมศึกษาตอนปลาย .691 .493 1.966 1 .161 1.997

8.	เกรดเฉลี่ยภาคเรียนสุดท้าย -2.390 .345 47.850 1 .000 .092

	 จากตารางที่ 	 2	 จะเห็นว ่าตัวแปรเพศ	 มีค ่า	 

P	–value	เท่ากับ	0.164	ซึ่งมากกว่า	0.05	แสดงว่าเพศ

ไม่มอีทิธพิลต่ออตัราเสีย่งของการออกกลางคันของนักศกึษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภูมิ	 ตัวแปรอายุ	 มีค่า	 P	 –value	 เท่ากับ	 0.557	 ซึ่ง

มากกว่า	 0.05	 แสดงว่าอายุไม่มีอิทธิพลต่ออัตราเส่ียง

ของการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	ตัวแปรสภาพ

ครอบครัว	 มีค่า	 P	 –value	 เท่ากับ	 0.819	 ซึ่งมากกว่า	

0.05	 แสดงว่าสภาพครอบครัวไม่มีอิทธิพลต่ออัตราเสี่ยง

ของการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	ตัวแปรอาชีพ

ผู้ปกครอง	 มีค่า	 P	 –value	 เท่ากับ	 0.072	 ซึ่งมากกว่า	

0.05	 แสดงว่าอาชีพผู้ปกครองไม่มีอิทธิพลต่ออัตราเสี่ยง

ของการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	 ตัวแปรราย

ได้ผู้ปกครอง	มีค่า	P	–value	เท่ากับ	0.002	ซึ่งน้อยกว่า	

0.05	แสดงว่ารายได้ผู้ปกครองมีอิทธิพลต่ออัตราเสี่ยงของ

การออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	คณะ

ครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	ตัวแปรสถานศึกษา

เดิม	มีค่า	P	–value	เท่ากับ	0.011	ซึ่งน้อยกว่า	0.05	แสดง

ว่าสถานศกึษาเดมิมอีทิธพิลต่ออตัราเส่ียงของการออกกลาง

คันของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	 คณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	ตัวแปรเกรดเฉลี่ยสะสมระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย	มีค่า	P	–value	เท่ากับ	0.161	ซึ่ง

มากกว่า	0.05	แสดงว่าเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายไม่มีอิทธิพลต่ออัตราเสี่ยงของการออกกลาง

คันของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	 คณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	 ตัวแปรเกรดเฉลี่ยภาคเรียน

สุดท้าย	มีค่า	P	–value	เท่ากับ	0.000	ซ่ึงมากกว่า	0.05	

แสดงว่าเกรดเฉลี่ยภาคเรียนสุดท้ายมีอิทธิพลต่ออัตราเส่ียง

ของการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

กำรอภิปรำยผล
	 ผู ้วิจัยเสนอประเด็นการอภิปรายที่ส�าคัญตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก�าหนดไว้	 และข้อค้นพบที่ได้

จากการวิจัย	ดังต่อไปนี้

	 1.	ฟังก์ชันการคงอยู่แบบตารางชีพ	(life	table)

	 ผลการวิเคราะห์ตารางชีพของนักศึกษาสาขาวิชา

คณิตศาสตร์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	รุ่น

ปีการศึกษา	2555	พบว่า	ภาคการศึกษาท่ี	2	ปีการศึกษา	

2555	เป็นช่วงเวลาท่ีมีอัตราความเสี่ยงสูงสุด	โดยมีอัตรา

ความเสี่ยงเท่ากับ	เท่ากับ	0.099	และมีโอกาสคงอยู่ในการ

ศึกษาได้นานกว่าภาคเรียนท่ี	2	ปีการศึกษา	2555	เท่ากับ	

90.10	%	และมีมัธยฐานระยะเวลาการคงอยู่คือภาคการ

ศึกษาท่ี	2	ปีการศึกษา	2560	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

วัชรินทร์	แสงมา	(2551)	ท่ีพบว่า	อัตราความเสี่ยงอันตราย
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สูงสุดของกลุ่มนักศึกษารุ่นปีการศึกษา	2555	อยู่ที่ภาคการ

ศึกษาที่	2	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาบางคนมีพื้นความ

รู้ในการเรียนวิชาเอกในภาคเรียนที่	1	และ	2	น้อย	เมื่อสิ้น

ภาคการศึกษาที่	2	จึงต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา	และ

อาจจะมีนักศึกษาบางคนที่ออกกลางคันด้วยเหตุผลอื่นที่ไม่

เกี่ยวกับผลการเรียน	เช่น	ปัญหาครอบครัว	ปัญหาสุขภาพ	

เป็นต้น	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	รวมพร	สิทธิมงคล	

(2558)	พบว่า	นักศึกษามีอัตราความเสี่ยงต่อการออกกลาง

คันในช้ันปีที่	1	และ	2	ของการศึกษา	มีนักศึกษาจ�านวน

หนึ่งขอลาออกเพื่อไปสอบเข้าสถาบันอื่น	หรือคณะอื่นที่ตน

พอใจมากกว่า	หรือมีนักศึกษาบางคนสอบเข้าเป็นนักศึกษา

ปีหน่ึงใหม่ในภาควิชาเดิม	เนื่องจากในปัจจุบันมีนักศึกษา

จ�านวนมากที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกว่าจะเรียน

สาขาใด	 หรือชอบเรียนสาขาใด	 แรงจูงใจในการเรียนคือ

อะไร	นักศึกษาบางคนเรียนแบบไม่มีจุดมุ่งหมาย	เรียนไป

เรื่อย	ๆ	ในที่สุดเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่เรียน	หรือ

ผลการเรียนไม่ดี	ก็ใช้วิธีเปลี่ยนสาขาวิชาที่เรียนหรือเปลี่ยน

สถาบันไปเลย

	 2.	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราเสี่ยงของการออก

กลางคัน

	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราเสี่ยงของการออกกลาง

คัน	คือ	รายได้ผู้ปกครอง	สถานศึกษาเดิม	และเกรดเฉลี่ย

ภาคเรียนสุดท้าย	มีอิทธิพลต่ออัตราเสี่ยงของการออกกลาง

คันของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	 คณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	ซึ่งนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยภาค

เรียนสุดท้ายอยู่ในระดับดีมีความเสี่ยงอันตรายต่อการออก

กลางคันต�่ากว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยภาคเรียนสุดท้าย

อยู่ในระดับน้อย	 อาจเป็นเพราะนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย

ภาคเรียนสุดท้ายอยู่ในระดับดีมีความต้ังใจ	 และมีจุดมุ่ง

หมายในการเรียนเพ่ือให้ได้ใบประกอบวิชาชีพ	และมีงาน

รองรับหลังส�าเร็จการศึกษา	ในขณะที่นักศึกษาที่ผู้ปกครอง

มีรายได้น้อยมีความเส่ียงอันตรายต่อการออกกลางคันน้อย

ที่สุด	ทั้งน้ีอาจเนื่องจากนักศึกษากลุ่มนี้มีแรงจูงใจในความ

ต้องการส�าเร็จการศึกษาเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว	

และมีความอดทนสูงต่อการเผชิญปัญหาและอุปสรรคต่าง	

ๆ	ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างศึกษา	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

ดวงกมล	อุดมรักษาทรัพย์	และ	จุฑาธิป	ตัณสถิตย์	(2557)	

ได้ศึกษาฟังก์ชันการคงอยู่	 มัธยฐานระยะเวลาการคงอยู	่

อัตราความเสี่ยงอันตรายต่อการออกกลางคัน	 และเพื่อ

ศึกษาโมเดลฟังก์ชันความเสี่ยงอันตรายของนักเรียนระดับ

ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 วิทยาลัยสารพัดช่าง

บรรหารแจ่มใส	จงัหวดัสพุรรณบรุ	ีพบว่า	ตวัแปรทีม่อีทิธพิล

ต่อความเสี่ยงอันตรายต่อการออกกลางคัน	คือ	เกรดเฉล่ีย

ภาคเรียนสุดท้าย	และอาชีพผู้ปกครอง

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

	 1.	 จากผลการวิจัยที่พบว่า	 ภาคการศึกษาที่	 2	

เป็นช่วงเวลาที่มีอัตราความเสี่ยงต่อการออกกลางคันสูงสุด	

นอกจากนี้ยังพบว่าสาเหตุของการออกกลางคันส่วนใหญ่

เนือ่งจากพ้นสภาพนกัศกึษา	เนือ่งจากในปัจจุบันมีนกัศกึษา

จ�านวนมากท่ีไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกว่าจะเรียน

สาขาใด	 หรือชอบเรียนสาขาใด	 แรงจูงใจในการเรียนคือ

อะไร	นักศึกษาบางคนเรียนแบบไม่มีจุดมุ่งหมาย	เรียนไป

เรื่อย	ๆ	ในท่ีสุดเมื่อเกิดความเบ่ือหน่ายในสิ่งท่ีเรียน	หรือ

ผลการเรียนไม่ดี	ก็ใช้วิธีเปลี่ยนสาขาวิชาท่ีเรียนหรือเปล่ียน

สถาบันไปเลย	 ดังนั้นสาขาวิชา	 คณะ	 หรือมหาวิทยาลัย

ควรมีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อปรับพื้นฐาน

ความรู้ให้กับนักศึกษาเข้าใหม่	 และเตรียมความพร้อมใน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมี

ความแตกต่างจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา	เพ่ือเป็น

แนวทางในการลดปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา

	 2.	 จากผลการวิจัยที่พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

อัตราเสี่ยงของการออกกลางคัน	 คือ	 รายได้ผู ้ปกครอง	

สถานศึกษาเดิม	และเกรดเฉลี่ยภาคเรียนสุดท้าย	มีอิทธิพล

ต่ออัตราเสี่ยงของการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชา

คณิตศาสตร์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	ดัง

นั้นสาขาวิชา	คณะ	หรือมหาวิทยาลัยควรมีกองทุนหรือทุน

การศึกษาให้กับนักศึกษาเพื่อลดภาระให้กับครอบครัว

 ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง	

ข้อมูลท่ีใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิจึงมีข้อจ�ากัดในการเลือกใช้

ตวัแปร	ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาตวัแปร

ด้านอื่นๆเพิ่มเติมด้วย	เพื่อประโยชน์สูงสุดของการวิจัย
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บทคัดย่อ

	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�าจัดขยะทะเล	เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ปัญหาขยะทะเลได้รับการแก้ไข	การ

ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน	ในการก�าจัดขยะทะเล	และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเล	กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี	จ�านวน	500	

คน	เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ประกอบด้วย	แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป	และแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการก�าจัด

ขยะทะเล	ที่มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ.71	ผลการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่าง	มีค่าคะแนนเฉลี่ยการมีส่วน

ร่วมในการก�าจัดขยะทะเล	อยู่ในระดับปานกลาง	( 	=	2.75,	SD	=	0.93)	กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกัน	และ	สถานภาพ

ในครัวเรือนต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเลไม่แตกต่างกัน	 กลุ่มตัวอย่างท่ีประกอบอาชีพ	 ราชการ	 พนักงาน

ของรัฐ	และบุคลากรด้านศาสนา	มีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเลสูงกว่ากลุ่มที่ประกอบอาชีพประมง	และกลุ่มที่มีอาชีพ

อุตสาหกรรม	 กลุ่มนักเรียนมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเลสูงกว่ากลุ่มที่ประกอบอาชีพอุตสาหกรรม	 กลุ่มตัวอย่างท่ี

มีอายุน้อยกว่า	25	ปี	และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ	35-44	ปี	มีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเลมากกว่ากลุ่มท่ีมีอายุมากกว่า	

55	ปีขึ้น	 เกี่ยวกับระดับการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาระดับมัธยม	ศึกษาและระดับปริญญาตรี	มีส่วนร่วม

ในการก�าจัดขยะทะเลมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา	อย่างมีนัยส�าคัญท่ีระดับ	.05	ข้อเสนอแนะในการวิจัย

ครั้งน้ี	ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน	โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีมีอาชีพอุตสาหกรรม	กลุ่มประมง	และกลุ่ม

ที่มีอายุ	55	ปีขึ้นไป

กำรมีส่วนร่วมในกำรก�ำจัดขยะทะเลของประชำชนในเขตพื้นที่ชำยฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี
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ค�ำส�ำคัญ: การก�าจัดขยะทะเล,	การมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเล,	ชายทะเลจังหวัดชลบุรี

Abstract

	 Public	 participation	 in	 marine	 debris	 disposal	 is	 an	 important	 factor	 in	 solving	 marine	 

litter	problems.	This	quantitative	research	aims	to	study	the	participation	of	people	in	marine	debris	

disposal.	Samples	consisted	of	500	people	 residing	 in	Chonburi	Province.	Data	were	collected	by	

using	questionnaires	consist	of	General	Information	and	a	Questionnaire	on	participation	in	marine	

debris	disposal.	with	the	reliability	was	 .71.	The	study	found	that	the	samples	had	a	mean	score	

of	participation	in	marine	debris	disposal	in	moderate	level	( 	=	2.75,	SD	=	0.93).	The	participation	

in	difference	sex	and	 in	difference	household	 status	 is	no	different	mean	score	of	marine	debris	 

disposal.	The	sample	group	of	government	employees	and	religious	personnel	group	had	average	

mean	score	of	participated	in	marine	debris	disposal	higher	than	professional	related	fishing	group	and	

industrial	groups.	The	mean	score	participation	in	marine	debris	disposal	of	student	group	was	higher	

than	industrial	group.	People	younger	than	25	years	old	and	aged	35-44	years	old	were	significantly	

higher	mean	average	score	of	marine	debris	disposal	than	aged	55	and	older	group.	The	secondary	

education group and undergraduate group had higher mean score average of marine debris disposal 

than	primary	education	significantly	at	.05	level.	This	research	suggest	that	government	should	be	

promotion	about	participation	in	marine	debris	disposal,	especially	in	the	industry	occupation	group,	

professional	related	fishing	group	and	people	with	aged	55	years	and	over.

Keywords: marine	debris	disposal,	participation	in	marine	debris	disposal,	Seashore	at	Chonburi	Province

บทน�ำ
	 ขยะทะเลนับว ่ า เป ็นป ัญหาระดับโลกและ

ประเทศไทยถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศอันดับที่	 5	 ใน

การปล่อยขยะลงสู่ทะเล	 ขยะทะเลส่งผลกระทบต่อทะเล

และมนุษย์ในวงกว้าง	 กล่าวคือท�าให้ทัศนียภาพแถบ

ชายทะเลไม่สวยงาม	 มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และ

ห่วงโซ่อาหาร	 เป็นสาเหตุการตายของสัตว์ทะเลที่หายาก	

เช่น	 โลมา	 วาฬ	 และเต่า	 นอกจากนั้นยังพบพวกไมโคร

พลาสติกในกระเพาะอาหารของสัตว์ทะเลอีกหลายชนิด	

เช่น	ปลา	หอย	แมวน�้า	เม่นทะเล	และไส้เดือนทะเล	และ

ถ้ามนุษย์บริโภคสัตว์ทะเลที่ปนเปื้อนพวกไมโครพลาสติก	ก็

จะท�าให้มนุษย์ได้รับไมโครพลาสติกเหล่านี้เข้าไปด้วย	ขยะ

ทะเลยังมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่	เช่น	เรื่อง

การเดินเรือ	การประมงและการท่องเที่ยว	รวมทั้งบางครั้ง

ท�าให้เกิดอุบัติเหตุทางทะเลอีกด้วย	ขยะทะเลส่วนใหญ่เป็น

ขยะพลาสติก	ท่ีเป็นของใช้ในชีวิตประจ�าวัน	เช่น	ถุง	ขวด	

ภาชนะใส่อาหารและวัสดุท่ีใช้ในการบรรจุหีบห่อ	 รวมท้ัง

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	เช่น	สายรัดแผ่นพลาสติก	หมวก

นิรภัย	และเคร่ืองมือประมง	ซ่ึงถุงพลาสติก	เป็นขยะท่ีพบ

มากเป็นอันดับ	1	ของขยะทะเลทั้งหมด	โดยแหล่งที่มาของ

ขยะทะเลนั้นมาได้จากหลายแหล่งด้วยกัน	(Trouwborst,	

2011,	pp.	6-8;	Champar-ngam,	2020,	pp.	26-28)

	 แหล่งท่ีมาของขยะทะเล	 สาเหตุหลักมาจาก

กิจกรรมบนบกมากถึงร้อยละ	 80	 เช่น	 มาจากบ้านเรือน

หรือชุมชน	 แหล่งท้ิงขยะบนฝั่ง	 บริเวณท่าเรือ	 และการ

ท่องเที่ยวชายหาด	ส่วนอีกร้อยละ	20	มาจากกิจกรรมทาง

ทะเล	เช่น	การขนส่งทางทะเล	การท�าการประมงในทะเล

จากเรือพาณิชย์หรือเรือประมง	ขยะท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง	

ๆ	ของมนุษย์	ไม่ว่าจะจากบุคคล	ครัวเรือน	อุตสาหกรรม	
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ขยะเหล่าน้ีจะถกูปล่อยลงไปยงัแหล่งน�า้ต่าง	ๆ 	จากล�าคลอง	

สู่แม่น�้าและไหลลงทะเล	ปัญหาขยะทะเลจึงเป็นขยะที่เกิด

จากพฤติกรรมของมนุษย์ที่ทิ้งขยะลงทะเลและท้ิงขยะบน

บก	ส�าหรับประเทศไทยน้ัน	พบว่าประชาชนขาดจิตส�านึก

เพื่อสาธารณะ	ไม่เห็นโทษของขยะที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต

มากพอ	เห็นแก่ความสะดวกสบาย	ทิ้งขยะไม่เป็นที่	ไม่แยก

ประเภทขยะ	หรือไม่มีการน�าขยะบางชิ้นที่สามารถน�ากลับ

มาใช้ใหม่ได้น�ามาใช้	คนไทยจึงสร้างขยะมากมายโดยไม่รู้

ตวั	โดยเฉพาะการใช้ถงุพลาสติกทีย่่อยสลายได้ยากและเป็น

ตัวการส�าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม	(Department	

of	Marine	 and	 Costal	 Resources,	 2019)	 จึงท�าให้

เกิดขยะจ�านวนมากและไหลลงสู่ทะเล	 การจัดการปัญหา

ขยะทะเลจึงต้องเป็นความร่วมมือกัน	 หรือการมีส่วนร่วม

ระหว่างประชาชนทั้งที่อาศัยอยู่บนบกและในทะเล

	 การมีส ่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่ง

แวดล้อม	 ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเล

น้ันเป็นค�าถามทีส่�าคญัระดบัโลก	เนือ่งจากว่าถงึแม้ว่าหลาย

ประเทศจะรับรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะทะเล	 แต่ไม่สามารถ

ก�าจัดขยะทะเลได้	ส่วนประเทศที่มีการก�าจัดขยะทะเลได้

ดีนั้นประการส�าคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ก�าจัดขยะที่อยู่ในระดับดี	 การมีส่วนร่วมของประชาชนที่

พบเห็นบ่อยน้ันส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การท�ากิจกรรมเป็น

ครั้งคราว	เช่นการรณรงค์ให้คนเก็บขยะตามชายหาด	การ

ด�าน�้าเก็บขยะในทะเล	 การให้ความรู้เรื่องขยะทะเล	 การ

ให้ความร่วมมือในการใช้วัสดุตกปลา	 และการประดิษฐ์

วัสดุจากขยะ	 เป็นต้น	 (Bezerra	 &	 Lared,	 2019,	 pp.	 

4-15)	 ซึ่งเป็นการเน้นเฉพาะกิจกรรมที่ท�าแต่ไม่ใช่การ

สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริง	 ดังนั้น

จึงยังพบว่ามีขยะอยู่ในทะเล	 มีขยะอยู่ตามชาดหาดเป็น

จ�านวนมาก	 ในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีหลายหน่วยงาน

ได้จัดโครงการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน	เพื่อ

การก�าจัดขยะทะเล	แต่ก็พบปัญหาอุปสรรค	คือ	ความไม่

ยั่งยืนของโครงการ	สมาชิกกลุ่มลดน้อยลงจนบางโครงการ

ต้องเลิกกิจกรรมไป

	 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�าจดั

ขยะทะเลให้เกิดขึ้นได้นั้น	หลักการคือ	ต้องสร้างให้จนเกิด

จิตส�านึกในการก�าจัดขยะตั้งแต่ต้นระยะเริ่มโครงการจนถึง

ส้ินสุดโครงการ	ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการ	6	ขั้นตอน	คือ	

(1)	การให้ข้อมูล	โดยการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นจริง	

จนเกิดความตระหนักว่าสมควรว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น	

(2)	การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ	ด้วยการรับฟังข้อคิด

เห็น	ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการวิเคราะห์	ก�าหนดทาง

เลือก	(3)	การมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือนโยบาย	เพื่อ

ลดหรือแก้ไขปัญหา	(4)	การมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง	(5)	การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์	

และ	 (6)	 การมีส่วนร่วมในการเสริมอ�านาจการตัดสินใจ	

และมีส่วนร่วมในการควบคุม	 ติดตามและประเมินผล	

(Kasemsuk,	2020;	Sanoff,	2000,	pp.	10-11	)	ซึ่งขั้น

ตอนเหล่านี้นักวิชาการบางกลุ่มจะแบ่งเป็น	6	ขั้นตอนหรือ		

5	 ข้ันตอน	หรือ	4	 ข้ันตอน	แล้วแต่ด้วยการรวมกิจกรรม

บางข้ันตอนเข้าด้วยกัน	การมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลนั้น

จะข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ

	 ปัจจัยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนนั้น	

เก่ียวข้องกับท้ังปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม	ดังนี	้

เพศหญิงจะใช้เคร่ืองส�าอางท่ีเป็นพวก	microbeade	เช่น	

โฟมล้างหน้า	สบู่อาบน�้า	ยาสีฟัน	ลิปสติค	ยาย้อมผม	ครีม

กนัแดด	ครมีทากนัแมลง	นอกจากนัน้ผูห้ญงิยงัใช้	ผ้าอนามยั	

ผ้าอ้อมส�าหรับเด็ก	วัสดุที่ใช้ในครัวเรือน	มากกว่าเพศชาย	

จึงทิ้งของเสียเหล่านี้มากกว่าเพศชาย	แต่ในทางตรงกันข้าม

การน�าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่	เช่น	พลาสติก	กระดาษ	

กระดาษแข็ง	แก้ว	เสื้อผ้า	ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจะน�ากลับ

มาใช้	 หรือน�าไปท�าให้เกิดมูลค่ามากกว่าชาย	 เพศชายจะ

ท�ากิจกรรมที่ใช้วัสดุในการตกปลา	 ท�ากิจกรรมประมงที่

ท�าให้เกิดมลพิษในขยะทะเลมากกว่า	 (United	 Nations	

Environment	Programme,	Coordinating	Body	on	

the	Seas	of	East	Asia,	and	Stockholm	Environment	

Institute,	2019,	pp.	19-22)	บุคคลท่ีมีความแตกต่างทาง

ด้านอายุ	 สถานภาพในสังคมและสถานภาพในครัวเรือน

จะมีมุมมองเรื่องปัญหาขยะทะเลต่างกัน	บางกลุ่มจะมอง

เฉพาะผลกระทบของขยะทะเลบริเวณชายหาด	 ในขณะ

ที่บางกลุ่มจะมองว่าเป็นมลพิษที่มีผลกระทบต่อบุคคลทั้ง

โลก	 การสร้างขยะให้เกิดข้ึนในทะเลจึงแตกต่างกัน	 กลุ่ม

ชาวประมง	นักกิจกรรมทางน�า้	ผู้ประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง

กบัอตุสาหกรรมทางทะเล	เป็นกลุม่ทีไ่ด้รับผลประโยชน์จาก

ทะเลโดยตรงจากทรัพยากรทางทะเล	แต่มีการศึกษาการ

มีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเลของกลุ่มนี้น้อย	ส่วนกลุ่ม

นกัเรยีนและเยาวชนนัน้เป็นกลุม่ทีส่งัคมให้ความสนใจ	และ

มกีารรณรงค์เรือ่งการรกัษาสิง่แวดล้อม	การก�าจัดขยะทะเล
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มากกว่ากลุ่มอื่น	แต่กิจกรรมนั้นพบว่าเน้นเรื่องการลงมือ

ท�ากิจกรรม	และส่วนมากไม่ยั่งยืน	มากกว่าการให้โอกาส

ได้เข้าไปมีส่วนร่วมตลอดโครงการในทุกขั้นตอนนั้นมีน้อย	

	 ด้วยเหตุที่เรื่องปัญหาของขยะทะเลเป็นปัญหาที่

มีส่วนเก่ียวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์	และการหยุดปัญหานี้	

คือมนุษย์ต้องเป็นผู้หยุดปัญหา	และปัญหาเรื่องขยะทะเลนี้

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยคนเพียงคนเดียว	หน่วยงาน

เดียว	 ประเทศใดประเทศหนึ่ง	 หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง	

แต่ต้องเป็นความร่วมมือจากทุกคนในโลกที่จะมีส่วนร่วม

ในการก�าจัดขยะทะเล	ด้วยเหตุนี้จึงเป็นจุดสนใจของคณะ

ผู้วิจัย	ที่ต้องการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกลุ่ม

ต่าง	ๆ 	ทัง้ในภาครฐัและนอกภาครฐั	โดยเฉพาะกลุม่บคุคลที่

อยู่แถบชายทะเล	ได้รับประโยชน์และโทษจากทะเลชัดเจน

กว่ากลุ่มอื่น	ทั้งในกลุ่มอายุที่ต่างกัน	ระดับการศึกษาต่าง

กัน	รวมถึงสถานภาพของบุคคลในครัวเรือนที่แตกต่างกัน	

ทั้งนี้เนื่องด้วยการสร้างขยะนั้นเริ่มตั้งแต่ในครอบครัว	ถ้ามี

ความเข้มแขง็กบัสมาชิกในครอบครวักลุม่ใดกลุม่หน่ึงจะช่วย

ท�าให้การก�าจัดขยะในครอบครัวมีความเข้มแข็งขึ้น	พื้นท่ี

ชายฝ่ังทะเลในเขตจงัหวดัชลบรุขีองประเทศไทย	มชีายหาด	

และเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว	เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว	

ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ	และมีนักท่องเที่ยวจ�านวนมาก	

โดยเฉพาะในวันสุดสัปดาห์	อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร	แต่ยัง

มีปัญหาเรื่องขยะทะเลและขยะชายฝั่ง	ทั้งนี้เพื่อจะน�าผลท่ี

ได้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน	ในการวางแผนการจัดกิจกรรม

เพ่ือส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละขั้น

ตอน	เพื่อการแก้ไขปัญหาการสร้างความมีส่วนร่วมในการ

ก�าจัดขยะทะเลให้ได้ตรงประเด็น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเล

ของประชาชนในเขตฝั่งชายทะเล	จังหวัดชลบุรี

	 2.	เพ่ือเปรียบเทียบ	ความแตกต่างการมีส่วนร่วม

ในการก�าจัดขยะทะเล	ของประชาชนที่มีความแตกต่างกัน

ในเรื่อง	เพศ	ประเภทกลุ่มคนในชุมชน	กลุ่มอายุ	สถานภาพ

ในครัวเรือน	และระดับการศึกษา

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
	 การมีส่วนร่วม	 (participation)	 หมายถึงการท่ี

บุคคล	 กลุ่มบุคคล	 หรือองค์กร	 เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ	ในสิ่งท่ีส่งผลกระทบต่อบุคคลนั้น	ท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม	(Reed,	Vella,	Challies,	&	Vente,	2017,	p.3)	

การมีส่วนร่วมนั้นแสดงให้เห็นถึงอ�านาจของประชาชน	ทั้ง

ในเรื่อง	 การแลกเปลี่ยนข้อมูล	 การแก้ไขปัญหาความขัด

แย้ง	 การออกแบบและการวางแผนกิจกรรมการมีส่วน

ร่วมท�าให้คนลดความรู ้สึกท่ีคิดว่าตนเองไม่มีตัวตน	 แต่

เข้ามาร่วมในการสื่อสาร	เกิดความตระหนักต่อการบริหาร

จัดการขององค์กร	ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่ง

ต่อการพัฒนา	การดูแลสภาพแวดล้อม	การสร้างจิตส�านึก

ให้แก่ชุมชน	และประการสุดท้ายคือท�าให้คนเกิดความพึง

พอใจเมื่อมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน

	 ลักษณะที่ส�าคัญของการมีส ่วนร่วม	 ลักษณะ

ของการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องของกระบวนการ	 ซึ่งสรุปได้

ถึงข้ันตอนการมีส่วนร่วมได้ใน	6	 ข้ันตอนหลัก	ๆ	ดังนี้คือ	 

(Kasemsuk,	2020)

	 ขั้นตอนที่	1:	ให้ข้อมูล	(inform)	เป็นการน�าเสนอ

ข่าวสารด้วยข้อมูลที่เป็นจริง	ไม่มีอคติที่เอนเอียง	เพื่อเป็น

ข้อมูลต่อสาธารณชนได้เข้าใจ	สามารถเป็นทางเลือก	มอง

เห็นโอกาส	และทางแก้ไขได้

	 ข้ันตอนท่ี	 2:	 มีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ	 ให้

ข้อคิดเห็น	(consult)	ศึกษา	ค้นคว้า	หาปัญหาและสาเหตุ

ของปัญหาตลอดจนความต้องการของชุมชนด้วยการรับฟัง

ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการวิเคราะห์	ก�าหนด

ทางเลือก	และตัดสินใจ

	 ขัน้ตอนที	่3:	ให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการวางนโยบาย

หรือแผนงาน	โครงการ	(invole)	เพื่อลดและแก้ไขปัญหา	

เป้าหมายของการมีส่วนร่วมก็เพื่อยืนยันว่า	เข้าใจความคิด	

ความสามารถ	ประชาชน	และถูกน�ามาพิจารณา

	 ข้ันตอนท่ี	4:	การมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมต่าง	

ๆ	อย่างต่อเนื่อง	(collaboration)

	 ขัน้ตอนที	่5:	การมส่ีวนร่วมในการรบัผลประโยชน์

	 ขั้นตอนที่ 	 6:	 เสริมอ�านาจให้มีการตัดสินใจ	 

(empower)	 และมีส่วนร่วมในการควบคุม	 ติดตามและ

ประเมนิผลการท�างานเป้าหมายของการมส่ีวนร่วม	ต้องการ

ให้ท�างานในทุกส่วนกระบวนการตัดสินใจ.	รวมถึงเลือกวิธี

การแก้ปัญหา	 ตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการ

บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 และปฏิบัติงานให้

บรรลุเป้าหมาย

	 ในการก�าหนดขั้นตอนของการมีส่วนร่วมนั้นนัก
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วิชาการหลายท่าน	ได้จัดการมีส่วนร่วมเหลือเพียง	4	 ข้ัน

ตอน	โดยข้ันตอนที่	1	รวมขั้นตอนที่เรื่องการให้ข้อมูล	การ

ให้ข้อคิดเห็น	และการวางแผน	เข้าด้วยกัน	เป็นเร่ืองการ

แสดงความคิดเห็นและการวางแผน.ข้ันตอนที่	2	เป็นการ

มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม	หรือการด�าเนินงาน	ข้ันตอน

ที่	 3	 เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์	 และ

ขั้นตอนที่	 4	 การมีส่วนร่วมในการใช้อ�านาจในการตัดสิน

ใจ	ติดตามและประเมินผล

	 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม	 การท่ีบุคคล

จะตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้นั้น	 ข้ึนอยู่กับ

ปัจจัยต่าง	ๆ	ดังนี้	(Sanoff,	2000,	pp.	17-19;	Barutia	

&	Echebarria,	2019,	pp.	110-115).

	 1.	ปัจจัยส่วนบุคคล

	 -	 เพศ	ทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างก็มีคุณค่าใน

การร่วมมือกันก�าจัดขยะทะเล	 และขึ้นอยู่กับสถานการณ	์

ในบางสถานการณ์เพศชายจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ได้ดีกว่าเพศหญิง	 แต่ในบางกิจกรรมเพศหญิงจะเข้าไปมี

ส่วนร่วมได้ดีกว่า	ในการจัดการขยะมูลฝอย	พบว่าผู้หญิง

ในยุคปัจจุบัน	มีความเป็นผู้น�าเพิ่มข้ึน	สามารถรวมตัวจัด

ตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์	 การจัดกิจกรรมรีไซเคิล	 การจัดการ

พลาสติกที่เป็นอันตรายดีขึ้นกว่าเดิม

	 -	ระดับการศึกษา	จะเก่ียวข้องกับสติปัญญาและ

การเรียนรู้จากสถาบนั	การได้รบัการศึกษาเกีย่วกบัเรือ่งขยะ

และสิ่งแวดล้อม	จะท�าให้ประชาชนเข้าใจเรื่องการจัดการ

ขยะได้ดีขึ้น	และนับว่าให้ผลดีกว่าการบังคับใช้กฎหมาย	ใน

ปัจจุบันพบว่าวงการศึกษา	มีการปรับระบบการศึกษาโดย

เพิม่ให้นักเรยีนนกัศึกษาได้เข้ามามส่ีวนร่วมเร่ืองการจดัการ

ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมขึ้น	 โดยมีการบูรณาการเรื่องการจัดการ

ขยะมูลฝอย	การรีไซเคิล	รวมถึงการจัดท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	

เข้าไปในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

	 -	กลุ่มอายุที่แตกต่างกัน	มีส่วนร่วมในการก�าจัด

ขยะทะเลที่แตกต่างกัน	โดยพบว่าในการรณรงค์การก�าจัด

ขยะทะเล	 จะเน้นไปท่ีกลุ่มเยาวชนมากกว่ากลุ่มอื่น	 ท้ังนี้

เพราะเด็กเป็นบุคคลส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมและ

สิ่งแวดล้อม	และผู้ที่จะเป็นพลเมืองของประเทศในอนาคต	

และคาดหวังว่าเด็กและเยาวชนเหล่านี้	จะน�าความรู้ไปเผย

แพร่ยังสมาชิกอื่นในครัวเรือนอีกด้วย

	 -	บทบาทของสมาชิกในครัวเรือน	สมาชิกแต่ละ

คนในครอบครัวมีบทบาทต่างกัน	ถ้าหัวหน้าครัวเรือน	หรือ

ผู้ท่ีมีอ�านาจในครอบครัวมองเห็นโทษ	 หรือประโยชน์ใน

การลดขยะ	 จะมีการกระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวมีการ

จัดการขยะที่เหมาะสม	 หรือมีการชักชวนสมาชิกให้เข้า

ร่วมกิจกรรมการลดขยะ

	 นอกจากนั้นการมีส่วนร่วมท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัย

ส่วนบุคคล	 ยังขึ้นอยู ่กับความช�านาญต่อกิจกรรมที่เข้า

ร่วม	ทัศนคติต่อสิ่งนั้น	ความเช่ือมั่นในตนเอง	ความรู้สึกที่

ต้องการเป็นผู้น�า	หรือความต้องการเด่นกว่าคนอื่น	เป็นต้น

	 2.	 ความรุนแรงและผลกระทบของสถานการณ	์

ท่ีท�าให้เกิดอันตราย	 เก่ียวข้องกับความอยู่รอดของบุคคล	

หรือได้รับผลประโยชน์จากสถานการณ์นั้นเช่น	 เข่นได้รับ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ	ผลกระทบต่อสุขภาพ	ผลกระทบ

ต่อศาสนา	 จนท�าให้คนเกิดความสนใจต่อสถานการณ์นั้น	

และเกิดการรับรู้และต้องการเข้าร่วมต่อสถานการณ์นั้น	

เช่น	 คนในชุมชนชายทะเลที่ได้รับผลประโยชน์ทางด้าน

เศรษฐกิจ	จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวเข้ามาในชุมชน	จะให้

ความสนใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการก�าจัดขยะทะเล	

เป็นต้น

	 3.	 หน่วยงาน	 องค์กร	 ชุมชน	 วัฒนธรรมของ

ชุมชน	การเมือง	บรรทัดฐานทางสังคม	ข้อห้ามทางสังคม	

ต้นทุนด้านเศรษฐกิจทางสังคม	 กลุ่มเพื่อน	 สามารถเป็น

ได้ท้ังปัจจัยส่งเสริม	และขัดขวางการมีส่วนร่วม	เช่นถ้าส่ง

เสริมเรื่องการจัดการขยะ	ก็อาจจะออกกฏหมายท่ีเอื้อต่อ

การท่ีมีคนเข้าไปมีส่วนร่วม	เพิ่มงบประมาณในการด�าเนิน

งาน	 อ�านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร	 ส่งเสริมให้

บุคคลหรือองค์กรได้รับเงินเพิ่มจากการเข้าร่วม	 การออก

ใบประกาศนียบัตรชมเชย	การได้รับอาหารฟรี	การได้รับ

บัตรท่องเที่ยว	การได้รับการยอมรับ	ยกย่องจากชุมชน	ถ้า

เป็นปัจจัยที่ขัดขวางก็อาจจะมีการออกกฎหมายหรือมีข้อ

บังคับท่ีไม่เอื้อเรื่องการมีส่วนร่วม

	 4.	 บทบาทของคนในชุมชนที่แตกต่างกัน	 ท�าให้

ความสามารถในการท�ากิจกรรมนั้น	ๆ	แตกต่างกัน	คนจึง

เข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง	ๆ 	ที่แตกต่างกัน	การก�าจัด

ขยะทะเลจ�าเป็นต้องอาศัยบุคคลหลายกลุ่ม	ท้ังท่ีเป็นกลุ่ม

หน่วยงานราชการ	กลุ่มนอกภาคราชการ	กลุ่มท่ีเก่ียวข้อง

กับทะเลหรือได้รับผลประโยชน์จากทะเลโดยตรง	เช่น	ชาว

ประมงและผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องกับการประมง	 นัก

ประดาน�า้	นกัท่องเทีย่ว	ผูป้ระกอบการกจิการการท่องเทีย่ว

ทางทะเล	และผูบ้รโิภค	นัน้มส่ีวนร่วมในการก�าจดัขยะทะเล	
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กลุ่มข้าราชการและพนักงานของรัฐจะเกี่ยวข้องกับการน�า

นโยบาย	แนวทางปฏิบัติ	กฎหมาย	ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรง

ต่อการมีส่วนร่วมหรือชักชวนให้ประชนเข้ามามีส่วนร่วม	

ส่วนกลุ่มเด็กและเยาวชนแต่เดิมจะถูกแยกออกจากปัญหา

สภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน	แต่ในปัจจุบัน	เด็กนักเรียนและ

วัยรุ ่นได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

ชุมชนเพ่ิมมากขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมในชุมชนที่

เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

	 กล่าวโดยสรุป	 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การก�าจัดขยะทะเลนั้น	 เกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งส่วนบุคคล

และสิ่งแวดล้อม	 เก่ียวกับบุคคลจ�าเป็นต้องเป็นความร่วม

มือของบุคคลหลายกลุ่ม	ทุกเพศ	ทุกวัย	และ	ถ้าต้องการให้

ประสบความส�าเร็จในการเข้าไปมีส่วนร่วมจนเกิดจิตส�านึก	

ต้องท�าให้คนเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตลอดโครงการ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรมีส่วน

ร่วมในกำรก�ำจัดขยะทะเล

		1.	เพศ

		2.	ประเภทกลุ่มคนในชุมชน

		3.	อายุ

		4.	สถานภาพในครัวเรือน

		5.	ระดับการศึกษา

กำรมีส่วนร่วมในกำรก�ำจัดขยะทะเล

		1.	การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

		2.	การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน

		3.	การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์

		4.	การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล

สมมติฐำนกำรวิจัย
	 ประชาชนที่อาศัยอยู ่ในพื้นท่ีเขตชายฝั ่งทะเล

จังหวัดชลบุรี	ที่มีความแตกต่างกัน	 ในเร่ืองเพศ	ประเภท

กลุ่มคนในชุมชน	 กลุ่มอายุ	 สถานภาพในครัวเรือน	 และ

ระดับการศึกษา	มีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเลแตกต่าง

กัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ	 ประชาชน

ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเขตชายทะเล	 จังหวัดชลบุรีได้แก	่

ประชาชนที่มีอายุ	10	ปีขึ้นไป	อาศัยอยู่ในอ�าเภอที่มีพ้ืนท่ี

ติดชายทะเล	ได้แก่	อ�าเภอสัตหีบ	อ�าเภอศรีราชา	และเขต

อ�าเภอเมืองชลบุรี	รวมจ�านวนประชากรท้ังสิ้น	1,230,477	

คน	คน	(Department	of	Provincial	Administration,	

2019)

	 กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ใน

เขตชายทะเล	จังหวัดชลบุรีใน	3	อ�าเภอดังกล่าวข้างต้นใน

ช่วงระหว่างเดือน	กรกฎาคม-กันยายน	2562	โดยก�าหนด

คุณสมบัติตามเกณฑ์	Inclusion	Criteria)	ดังนี้.เป็นบุคคล

ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีนาน	1	ปีข้ึนไป.ไม่จ�ากัดเพศ	มีอายุ	10	

ปีข้ึนไป	ไม่มีปัญหาสุขภาพจิต	อ่าน	เขียน	ภาษาไทย	หรือ

ฟังภาษาไทยได้	และยินดีเข้าร่วมการวิจัย

	 เกณฑ์การคัดออก	 (exclusion	 criteria)ได้แก่	

ผู้เข้าร่วมวิจัย.เกิดอาการไม่สบายหรือเจ็บป่วยในระหว่าง

การตอบแบบสอบถามและไม่เต็มใจหรือไม่ยินดีตอบ

แบบสอบถาม	หลังจากท่ีเริ่มท�าแบบสอบถาม

	 ขนาดกลุ ่มตัวอย่าง	 มีการค�านวณขนาดกลุ ่ม

ตัวอย่างดังนี้

	 1.กลุ ่มตัวอย่างประชาชน	 ค�านวณจากขนาด

ประชากรในจังหวัดชลบุรี	ใน	3	อ�าเภอข้างต้น	ในปี	2562	

มีจ�านวน	1,230,477	คน	ด้วยวิธีการเปิดตารางส�าเร็จรูป	

ทาโร	 ยามาเน่	 (Muongthong,	 Thonkkot,	 &	 Ung 

pansattawong,	2017,	pp.	1-12)	โดยก�าหนดความคลาด

เคลื่อนที่ยอมรับได้คือร้อยละ	5	ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง	400	

คน	 แต่เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล	 ผู้วิจัยจึงเพิ่ม

ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น	500	คน	และเนื่องจากประชาชน

ในชายทะเลจังหวัดชลบุรี	 ประกอบด้วยบุคคลหลายกลุ่ม	

จึงท�าการแบ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นท่ีเป็น	 5	 กลุ่ม	

ๆ	ละ	100	คน	คือ	กลุ่มครัวเรือนกลุ่มข้าราชการ	พนักงาน
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ลูกจ้างของรัฐ	และบคุลากรด้านศาสนา	กลุม่นกัเรยีน	กลุม่ที่

ประกอบอาชพีทีเ่กีย่วข้องกบัประมง	และกลุม่อตุสาหกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับทะเล

	 การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง	กลุ่มครัวเรือนและกลุ่ม

ประมง	 และกลุ่มอุตสาหกรรม	 ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วย

การสุ่มบ้าน	 กลุ่มประชาชนที่ประกอบอาชีพข้าราชการ	

พนักงานลูกจ้างของรัฐ	และศาสนสถาน	ใช้วิธีการสุ่มอย่าง

ง่าย	ชุมชนในพ้ืนที่โรงเรียน	ใช้วิธีการสุ่มห้องเรียนและใช้

นักเรียนทั้งห้อง

	 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

	 1.	 การตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม	

(content	Validity)	โดยหาความสอดคล้องว่าเนื้อหาตรง

กับวัตถุประสงค์การวัด	ด้วยการหาค่า	IOC	(IOC--Index	

of	item	Objective	Congruence)	ได้ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ	

3	 ท่าน	 ซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้เก่ียวกับเรื่องการจัดการขยะ

ชายฝั่ง	และมีความรู้ทางด้านสถิติ	ตรวจสอบความถูกต้อง

ของเนื้อหา	 โดยแต่ละข้อจะต้องมีค่าเฉลี่ยของข้อค�าถาม

ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง	3	ท่านเกิน	0.6	ขึ้นไปจึงจะน�ามาใช้ได้	

(Lambensa,	2016)	หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงน�ามาหาค่า	ได้

มาหาค่าเฉลี่ย	IOC	รวมท้ังฉบับ	ได้ค่า	IOC	แบบสอบถาม

การมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเลเท่ากับ	0.92

	 2.	การตรวจความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	โดยผู้

วิจัยน�าแบบสอบถาม	การมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเล

จ�านวน	20	คน	และน�ามาหาค่า	สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอ

นบาช	(Cronbach	alpha	coefficient)	ได้ค่าความเช่ือ

มั่นของแบบสอบถาม	0.71

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 เป็น

เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 โดยใช้ความรู้จากการทบทวน

วรรณกรรม	การลงส�ารวจพื้นที่	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 1.	 ข้อมูลทั่วไป	 ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลทางด้าน

ประชากรและครัวเรือน	 เช่น	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน	ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน

จ�านวน	9	ข้อ

	 2.	 แบบสอบการมีส่วนร่วม	 ในการจัดการขยะ

ทะเล	มีทั้งหมด	15	ข้อ	เป็นข้อความทางบวกท้ังหมด	เป็น

แบบมาตราส่วน	5	อันดับ	แบ่งออกเป็น	4	ส่วนคือ	การมี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	 จ�านวน	 5	 ข้อ	 การมี

ส่วนร่วมในการด�าเนินการมีจ�านวน	6	ข้อ	การมีส่วนร่วม

ในการรักษาผลประโยชน์	มีจ�านวน	2	ข้อ	และการมีส่วน

ร่วมในการติดตามประเมินผล	มีจ�านวน	2	ข้อ	โดยมีความ

หมายของคะแนน	ดังนี้

	 เกณฑ์การแปลผล	ใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปราย

ผลดังนี้	(Sunthonchai,	2008	:	97-101)

	 1.0-1.50	หมายถึง	มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

ทะเล	ในระดับน้อยท่ีสุด

	 1.51-2.50	หมายถึง	มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

ทะเล	ในระดับน้อย

	 2.51-3.50	หมายถึง	มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

ทะเล	ในระดับปานกลาง

	 3.51-4.50	หมายถึง	มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

ทะเล	ในระดับมาก

	 4.51	5.00	หมายถึง	มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

ทะเล	ในระดับมากท่ีสุด

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู ้วิจัยด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลดังนี้	 ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ได้แก่	อบต	สาธารณสุขต�าบล	ผู้บริหารหน่วยงานราชการ

ในพื้นท่ี	และผู้อ�านวยการโรงเรียน	เพื่อช้ีแจงรายละเอียด

และขออนุญาตท�าการเก็บข้อมูลในพื้นที่	 คัดเลือกผู้ช่วย

นักวิจัย	 จัดอบรมผู้ช่วยนักวิจัย	 ท�าการ.ติดตามอย่างใกล้

ชิดการเก็บข้อมูลของผู้ช่วยนักวิจัยระยะแรก	หลังจากนั้น

มีการประสานงานทางโทรศัพท์กับผู้ช่วยนักวิจัย	 ในการ

เก็บข้อมูลงานวิจัยคร้ังนี้ใช้เวลา	4	เดือน	คือ	ตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม	2562	-	กันยายน	2562

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ครบตามที่ก�าหนดแล้ว	 ผู้

วิจัยน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	 มีราย

ละเอียดดังนี้	ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างท้ัง	6	กลุ่ม	

และ	ข้อมูลเก่ียวกับ	การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะทะเล	

วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และ	 เปรียบเทียบความแตกต่าง

ของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง	 เพศ	 ลักษณะกลุ่มคนในชุมชน	

อายุสถานภาพในครัวเรือน	และระดับการศึกษาด้วยสถิต	ิ

Independent	t-test	และ	One	way	ANOVA
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ผลกำรวิจัย
	 1.	ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างทั้ง	5	กลุ่ม

	 กลุ่มตัวอย่าง	ร้อยละ	59.60	เป็นเพศหญิง	ร้อยละ	

22.20	มีอายุอยู่ในช่วงกลุ่มอายุ	35-44	ปี	ร้อยละ	58.40	

เป็นสมาชิกในครอบครัว	 ร้อยละ	 22.90	 ประกอบอาชีพ

รับจ้าง	ร้อยละ	46.4	มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	ร้อย

ละ	44.00มีรายได้	อยู่ในกลุ่ม	10,001-	50,000	บาท	และ

ร้อยละ	45.10	อาศัยอยู่ในพื้นที่	16	ปีขึ้นไป

	 2.	การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะทะเลของกลุ่ม

ตัวอย่างโดยรวม	และ	รายด้าน	พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง	

โดยมค่ีาคะแนนเฉลีย่การมส่ีวนร่วมในการจดัการขยะทะเล

ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม	 เท่ากับ	 2.75	 (SD=0.93)	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 ด้านที่สูงที่สุดคือด้านรักษา

ผลประโยชน์	 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 2.89	 (SD=1. 

13)	 รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	 การมี

ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล	 และการมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็น	โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	2.80	 

(SD=1.05),	2.69	(SD=1.08)	และ	2.67	(SD=.96)	ตาม

ล�าดับ

ตำรำง 1

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะทะเล (n = 500)

ข้อมูล ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน

ระดับกำรมีส่วนร่วม

1.	การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 2.67 .96 ปานกลาง

2.	การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน 2.80 1.05 ปานกลาง

3.	การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ 2.89 1.13 ปานกลาง

4.	การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 2.69 1.08 ปานกลาง

รวม 2.75 0.93 ปานกลาง

	 3.	 เปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมใน

การก�าจัดขยะทะเลของคนในชุมชนที่มีความแตกต่างกัน

ในเร่ือง	เพศ	ลักษณะกลุ่มคนในชุมชน	กลุ่มอายุสถานภาพ

ในครัวเรือน	และระดับการศึกษาด้วยสถิติ	Independent	

t-test	และ	One	way	ANOVA	และท�าการทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ	Scheffe	ผลการวิจัยมีดังนี้

	 1.	กลุม่ตวัอย่างเพศชายและเพศหญงิ	มค่ีาคะแนน

เฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเลไม่แตกต่างกัน

	 2.	 กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพครัวเรือนต่างกัน	

มีค่าคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเลไม่

แตกต่างกัน

	 3.	กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มคนในชุมชนต่างกัน	มี

มีค่าคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเลแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ท่ีระดับ	.001	(F=5.916,	

P-value.001)
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ตำรำง 2

เปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเล ระหว่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มคนใน

ชุมชนที่แตกต่างกัน ด้วยสถิติ One Way Anova

ข้อมูล Sum of 

Squares

df Mean 

Squre

F P-value

ลักษณะกลุ่มคนในชุมชน

ระหว่างกลุ่ม 4481.940 	4 1120.48 5.916 .001

ภายในกลุ่ม 93756.260 495 	189.41

รวม 98238.200 499

ตำรำง 3

การทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ การมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเล ระหว่าง กลุ่มคนในชุมชนท่ีแตกต่าง

กัน ด้วยวิธีของ Scheffe

ข้อมูล n Mean SD P-value

A B C D E

1.	ลักษณะกลุ่มประชาชน

-	กลุ่มครัวเรือน	(A) 100 42.70 13.74 1.00 .24 .89 .12 .99

-	 กลุ่มที่ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับ 

ประมง	(B)

100 38.14 14.06 1.00 .02 .99 .09

-	 กลุ ่มที่ประกอบอาชีพข ้าราชการ	

พนักงานของรัฐ	พนักงานองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลและบุคลากรด้านศาสนา	(C)

100 44.79 13.79 1.00 .01 .99

-	กลุ่มที่ประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรม	

(D)

100 37.41 14.33 1.00 .04

-	กลุ่มนักเรียน	(E) 100 43.66 12.83 1.00

	 เมื่อท�าการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า

	 -	 กลุ่มคนท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ	พนักงาน

ของรัฐและบุคลากรด้านศาสนา	( 	=44.79,	SD=13.79)	

มีค่าคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเล

มากกว่า	 กลุ่มคนที่ประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับประมง	 

( 	 =38.14,	 SD=14.09)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05

	 -	กลุม่คนทีป่ระกอบอาชพีข้าราชการ	พนกังานของ

รัฐ	และบุคลากรด้านศาสนา	( 	=44.79,	SD=13.79)	มี

ค่าคะแนนเฉลีย่การส่วนร่วมในการก�าจดัขยะทะเลมากกว่า

กลุม่คนทีป่ระกอบอาชพีอตุสาหกรรม	( 	=37.41,	SD=14.	

33)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01

	 -	 กลุ่มนักเรียน	 ( 	 =43.66,	 SD=12.83)	 มีค่า

คะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเลมากกว่า

กลุ่มคนที่ประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรม	 ( 	 =37.41,	

SD=14.	33)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	.05

	 4.	กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีมีค่าคะแนนเฉล่ีย

การมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเลแตกต่างกัน	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	ท่ีระดับ	.05	(F=4.31,	P-value	.01)	และ

เมื่อท�าการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า
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	 -	กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต�่ากว่า	25	ปี	( 	=43.49,	

SD=12.45)	มค่ีาคะแนนเฉลีย่การส่วนร่วมในการก�าจดัขยะ

ทะเลมากกว่าประชาชนกลุ่มอายุ	55	ปีขึ้นไป	( 	=37.21,	

SD=13.	51)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 -	 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ	 35	 -44	ปี	 ( 	 =43.49,	

SD=12.45)	 มีค ่าคะแนนเฉลี่ยการมีส ่วนร ่วมในการ

ก�าจัดขยะทะเลมากกว่าประชาชนกลุ่มอายุ	 55	 ปีข้ึนไป	 

( 	 =37.21,	 SD=13.	 51)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05

	 5.	กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีค่า

คะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเล	 แตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	.001	(F=5.67,	

P-value	.001)	และเมื่อท�าการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า

	 -	 กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	 

( 	=43.16,	SD=13.	53)	มีค่าคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วม

ในการก�าจัดขยะทะเล	มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษา

ระดับประถมศึกษา	 ( 	=37.41,	SD=13.83)	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 -	กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

สูงกว่า	( 	=42.84,	SD=12.00)	มีค่าคะแนนเฉลี่ยการมี

ส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเล	 มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมี

การศึกษาระดับประถมศึกษา	 ( 	 =37.41,	 SD=13.83)	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	.05

กำรอภิปรำยผล
	 1.	การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะทะเลของกลุ่ม

ตัวอย่างโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง	โดยมี

ค่าคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของการก�าจัดขยะทะเลโดย

รวมเท่ากับ	 2.75	 (SD	 =.93)	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

ของ	จันทร์เพ็ญ	มีนคร	(Menakhonn,	2107	p.	38)	ที่พบ

ว่า	การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน

ชุมชน	ต�าบลบางนางลี่	จังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับปาน

กลาง	มีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ	3.34	 (SD	=.65)	

แต่ผลการศึกษาน้ีแตกต่างจากการศึกษาของ	ปภาวรินทร์	

นาจ�าปา	(Najumpa,	2014	p.	70)	ที่พบว่าการมีส่วนร่วม

ต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต�าบลคลองใหญ่	

อ.คลองใหญ่	จงัหวดัตราด	อยูใ่นระดบัมาก	โดยมค่ีาคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ	2.79	(SD	=.63)	เหตุผลที่การมีส่วนร่วมในการ

ก�าจัดขยะทะเลของประชาชนแถบชายฝั่งทะเลของจังหวัด

ชลบรุอียูใ่นระดบัปานกลางนัน้เนือ่งจาก	กลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็น

คนไทย	และประชากรแฝงชาวต่างชาติ	ซ่ึงส่วนใหญ่ยังมอง

ไม่เห็นโทษของขยะทะเลว่ามีผลกระทบต่อการด�ารงชีวิต	

จนถึงข้ันเป็นอันตรายต่อชีวิต	 เห็นแก่ความสะดวกสบาย	

ท้ิงขยะไม่เป็นท่ี	 ไม่แยกประเภทขยะ	 (Department	 of	

Marine	and	Costal	Resources,	2019)	จึงพบเห็นว่ามี

เศษขยะตามถนนข้างทางที่ไม่อยู่ในถังขยะ	และมีเศษขยะ

อยู่ตามบริเวณชายหาด

	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 การมีส่วนร่วมในการ

ก�าจัดขยะทะเลของประชาชนแถบชายฝั่งทะเล	 จังหวัด

ชลบุรี	 ด้านที่สูงเป็นอันดับ1	 คือ	 การมีส่วนร่วมในการ

รักษาผลประโยชน์	โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	2.89	(SD	

=	1.13)	ส่วนด้านท่ีอยู่ในระดับต�่าท่ีสุดคือ	ด้านการมีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็น	( 	=	2.67,	SD	=	.96)	ซึ่ง

สอดคล้องกับ	 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน

ต่อการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาล

ต�าบลคลองใหญ่	 อ.คลองใหญ่	 จังหวัดตราด	 ด้านท่ีมาก

ท่ีสุดคือ	 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์	 ( 	 =	

3.18,	SD	=	.82)	ส่วนด้านท่ีน้อยท่ีสุดคือ	ด้านการมีส่วน

ร่วมในการประเมินผล	( 	=	3.18,	SD	=	.82)	(Najumpa,	

2014	p.70)	เหตุผลท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีแถบชายฝั่งทะเล	

จังหวัดชลบุรี	 มีส่วนร่วมในด้านการรักษาผลประโยชน์สูง

ท่ีสุด	 ท้ังนี้เพราะประโยชน์ท่ีได้จากการก�าจัดขยะทะเลมี

ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ	 และชีวิตความเป็นอยู่ของ

คนในชุมชนนั้น	 โดยพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรายข้อ	“	การ

ผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค�านึงถึงสุขภาพของคนใน

ชุมชน	อันเนื่องมาจากปัญหาขยะทะเล	”	อยู่ในระดับสูง

กว่าข้ออื่น	ๆ	( 	=	2.87,	SD	=1.15)	และกลุ่มท่ีได้รับผล

ประโยชน์จากธรุกจิการท่องเทีย่วและการท�ากจิกรรมทางน�า้	

เช่น	กลุ่มเรือเร็วสปีดโบ๊ท	กลุ่มด�าน�้าดูปะการัง	จะให้ความ

สนใจเรื่องขยะในทะเลและขยะชายฝั่งทะเลมากกว่ากลุ่ม

อื่น	มีกิจกรรมเก็บขยะชายฝั่ง	ด�าน�้าเก็บขยะในทะเลเดือน

ละ	1	ครั้ง	แต่คนกลุ่มนี้มีจ�านวนน้อยกว่าคนกลุ่มใหญ่ใน

พื้นท่ี	จึงท�าให้เห็นว่ามีขยะอยู่ในพื้นท่ีและตามชายฝั่ง	ส่วน

เหตุผล	การมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเลด้านการแสดง

ความคิดเห็นอยู่ในระดับต�่าท้ังน้ีด้วยเหตุผลว่า	นิสัยของคน

ไทยไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในที่ชุมชน	และไม่คุ้นเคยกับ

ขั้นตอนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม	คิดว่าการแสดง

ความคิดเห็นหรือการประเมินผลเป็นหน้าท่ีของหน่วยงาน
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ราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จึ่งไม่ได้ให้ความ

สนใจ	 จึงท�าให้คะแนนการมีส่วนร่วมด้านการแสดงความ

คิดเห็นต�่าสุด

	 2.	เปรยีบเทยีบความแตกต่างการมส่ีวนร่วมในการ

ก�าจดัขยะทะเล	ของคนในชุมชนทีม่คีวามแตกต่างกนัในเรือ่ง	

เพศ	ประเภทของกลุ่มคนในชุมชน	กลุ่มอายุ	สถานภาพใน

ครัวเรือน	และระดับการศึกษา	ด้วยสถิติ	 Independent	

t-test	และ	One	way	ANOVA

	 ประเภทกลุ่มคนในชุมชนที่แตกต่างกัน	โดยพบว่า	

กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพข้าราชการ	พนักงานของรัฐ	

และบุคลากรทางด้านศาสนา	มีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะ

ทะเลมากกว่า	กลุ่มที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับประมง	

และกลุม่ทีป่ระกอบอาชพีอตุสาหกรรม	เหตุผลทีเ่ป็นเช่นนีก้็

เนื่องมาจาก	กลุ่มข้าราชการ	พนักงานของรัฐ	เป็นบุคลากร

ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ	 จึงเกี่ยวข้องกับการน�านโยบาย	

แนวทางปฏิบัติ	 ออกกฎหมาย	 เกี่ยวกับเรื่องขยะและการ

จัดการขยะ	ดูแลความสะอาดของพื้นที่	หรือผลกระทบของ

ขยะที่เกิดขึ้น	ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงต่อการมีส่วนร่วมหรือ

ชักชวนให้ประชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ	เป็น

ผู้ริเริ่มโครงการ	 และติดตามงานที่ด�าเนินไป	 (Pollution	

Management	Ministry	of	Natural	Resources	and	

Environment.,	2020)	ในขณะที่กลุ่มที่ประกอบอาชีพท่ี

เก่ียวข้องกบัประมง	และกลุ่มทีป่ระกอบอาชพีอุตสาหกรรม

เป็นประชาชน	ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	และอาจจะมี

เพียงบางคนทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมในโครงการทีจ่ะเป็นผูค้ดิและ

ติดตามงาน	และมีจ�านวนน้อยกว่า	ส่วนบุคลากรทางด้าน

ศาสนาน้ันเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนว่าเป็น

ผู้น�า	 ในการสร้างส่ิงที่ดีและความเจริญให้แก่ชุมชน	 และ

ท�าหน้าที่ในการปฏิบัติตนเพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ชุมชน	 ด้วย

เหตุน้ีจึงท�าให้	มีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเลมากกว่า

	 ส่วนกลุ่มนักเรียนนั้นมักจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของ

ชมุชน	ในการน�าเยาวชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการท�ากจิกรรม

ดูแลส่ิงแวดล้อม	การก�าจัดขยะ	การให้ความรู้เกี่ยวกับการ

จัดการขยะ	และในโรงเรียนเองก็มีการ	บูรณาการเรื่องการ

จัดการขยะมูลฝอย	การรีไซเคิล	รวมถึงการจัดท�ากิจกรรม

ต่าง	ๆ	เข้าไปในโรงเรียนเข้าไปในหลักสูตรการเรียน	เด็ก

นักเรียนจึงมีความกระตือรือล้นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ก�าจดัขยะทะเล	มากกว่ากลุม่ทีป่ระกอบอาชพีอตุสาหกรรม	

	 กลุ่มอายุต่างกันพบว่า	โดยพบว่า	กลุ่มอายุต�่ากว่า	

25	ปี	มีส่วนร่วมในก�าจัดขยะทะเลสูงกว่ากลุ่มที่อายุสูงกว่า	

55	ปี	เหตุผลท่ีเป็นเช่นนี้	เนื่องจากกลุ่มท่ีมีอายุต�่ากว่า	25	

ปี	จัดเป็นกลุ่มเยาวชน	และกลุ่มนักเรียนซ่ึงเป็นเป้าหมาย

ของการท�ากิจกรรมเรื่องรักสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งเรื่องการ

ก�าจัดขยะทะเลด้วย	ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีอายุ	55	ปีจัดเป็นผู้

สูงวัย	 และต้องรับผิดชอบเรื่องครอบครัวท�ามาหากิน	 จึง

เข้าไปมีส่วนร่วมน้อยกว่า

	 กลุ่มอายุ	 35-44	 ปี	 มีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะ

ทะเลสูงกว่า	กลุ่มอายุ	55	ปีเหตุผลท่ีเป็นเช่นนี้ก็เนื่องจาก	

คนท่ีมีอายุ	35-44	ปีนั้นเป็นช่วงวัยผู้ใหญ่	ท่ีมีวุฒิภาวะ	มี

ความพร้อมทางด้านหน้าท่ีการงานและเงิน	 มีความคล่อง

ตัวในการเข้าร่วมกิจกรรม	และต้องการเป็นท่ียอมรับของ

สังคม	ต้องการการยกย่อง	จึงยินดีเข้าร่วมกิจกรรม	ในขณะ

ที่กลุ่มคนที่มีอายุ	55	ปีขึ้นไป	ส่วนหนึ่งนั้นเป็นคนที่อยู่ในวัย

เกษียณ	การติดต่อกับชุมชนและการประสานงานกับชุมชน

ท่ีน้อยกว่า	จึงท�าให้การเข้าร่วมในกิจกรรมน้อยกว่ากลุ่มที่

มีอายุ	35-45	ปีมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเลมากกว่า

กลุ่มคนท่ีมีอายุ	55	ปีข้ึนไป

	 ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่างกันพบว่า	ผู้ที่มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา	 และ	 ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี

และสูงกว่า	 มีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเลสูงกว่าผู้ท่ีมี

การศึกษาระดับประถมศึกษา	ท้ังนี้เพราะระดับการศึกษาที่

สูงกว่า	ท�าให้สามารถหาข้อมูลเก่ียวกับเรื่องต่าง	ๆ 	ที่เก่ียว

กับเร่ืองสิ่งแวดล้อม	รวมท้ัง	ขยะทะเลได้มาก	สามารถคิด	

วิเคราะห์ข้อมูล	 วางแผน	ตั้งสมมติฐาน	ด�าเนินงาน	และ

ติดตามผลงาน	 ได้ดีกว่า	 (Perera,	 Drew	 &	 Johnson,	

2012,	pp.	287-293)	นอกจากนั้นผู้ท่ีมีความรู้ดี	เป็นผู้ท่ี

ได้รับการยอมรับมากกว่าผู้ท่ีมีความรู้น้อยกว่า	 มีอ�านาจ

มากกว่า	มีความสามารถในการเรียนรู้ท่ีจะปรับตัว	มีความ

ยืดหยุ่นในองค์กร	 หาแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งได้ดี

กว่า	(Quimby	&	Levine,	2018,	pp.	1-5)	นอกจากนั้น

การเรียนการสอนในปัจจบุนั	ยงัเพิม่เนือ้หาเรือ่งสิง่แวดล้อม

และการก�าจัดขยะเข้าไปในหลักสูตร	ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ผู้

ท่ีมีความรู้สูงกว่า	เกิดความตระหนักรู้และรับรู้ได้ดีกว่า	ผู้

ท่ีมีการศึกษาน้อยกว่า	 เป็นผลท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมใน

การก�าจัดขยะทะเลได้มากกว่า
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย

	 1.	 ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การก�าจดัขยะทะเลเพิม่มากขึน้	โดยเฉพาะในเรือ่งการแสดง

ความคิดเห็น	และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล

	 2.	 ส่งเสริมให้คนในชุมชน	 โดยเฉพาะกลุ ่มท่ี

ประกอบอาชพีทีเ่กีย่วข้องกบัประมงและอาชีพอตุสาหกรรม

และร้านค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเลเพิ่มขึ้น	

เพราะคนท้ัง	 2	 กลุ่มนี้	 เก่ียวข้องโดยตรงกับการเกิดขยะ

ทะเล	และมลพิษของน�้าทะเล

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 ควรมีการศึกษาในเชิงลึก	เกี่ยวกับวิธีการส่งเสริม

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะทะเล	และมี

การศึกษาเชิงปริมาณในตัวแปรอื่นเพิ่มข้ึน	เช่น	ระยะเวลา

ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี	บรรทัดฐานทางสังคม	ความรู้	ทัศนคติ	

กลุ่มเพื่อนและกลุ่มอ้างอิง	เป็นต้น
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Abstract

	 The	purpose	of	this	study	is	to	investigate	the	typical	types	of	grammatical	errors	frequently	

made	by	Thai	undergraduate	EFL	learners	when	they	write	their	English	sentences.	The	researchers	

employed	the	translation	test	as	their	instrument	to	elicit	the	answer	to	the	research	question.	In	

the	data	collection,	the	subjects	were	assigned	to	take	the	translation	test	and	then	Thai	to	English	

sentence	translation	was	analyzed	to	reveal	the	total	number	of	errors	that	frequently	occurred	in	

each	error	type.	The	study	revealed	that	the	most	frequent	and	salient	grammatical	errors	found	in	

the	students’	translation	test	were	the	suffix	omission,	especially	at	the	end	of	the	verb	of	the	third	

person	singular	noun	or	pronoun	subject,	in	plurality	and,	in	the	past	tense	verb.	The	data	showed	

that	 Thai	 linguistic	 features	 caused	 by	mother	 tongue	 transfer	 influenced	 the	 English	 sentence	 

writing	of	Thai	undergraduate	EFL	learners.	For	future	research,	larger	sample	size	was	recommended	

to	be	used	to	enhance	the	degree	of	credibility.	Besides,	future	research	should	be	conducted	with	 

non-English	majored	Thai	EFL	 learners	who	have	low	English	proficiency	to	 reaffirm	that	they	are	

likely	to	use	their	native	language	to	produce	their	English	writing.	Interestingly,	lexical	and	syntactic	

errors	are	suggested	to	be	conducted	because	these	two	factors	can	be	the	evidence	why	the	EFL	

learners do not perform well in their writing.

Keywords: English	as	a	Foreign	Language	(EFL),	Error	Analysis	(EA),	Mother	Tongue	Transfer
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มือในการหาค�าตอบส�าหรับค�าถามการวิจัย	 จากนั้นจึงวิเคราะห์การแปลประโยคภาษาไทยเป็นอังกฤษเพื่อแสดงให้เห็น

ถึงจ�านวนข้อผิดพลาดท้ังหมดที่มักเกิดขึ้นในข้อผิดพลาดแต่ละประเภท	การศึกษาพบว่าข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่พบ

บ่อยที่สุดในการทดสอบการแปลของนักศึกษาคือการละเว้นค�าต่อท้ายของค�ากริยาท่ีมีประธานเป็นค�านามเอกพจน์หรือค�า

สรรพนามเอกพจน์บุรุษที่สาม	ในท้ายค�านามที่เป็นรูปพหูพจน์	และในท้ายของค�ากริยาท่ีอยู่ในรูปอดีตกาล	ลักษณะทาง

ภาษาไทยที่เกิดจากการถ่ายทอดภาษาแม่มีอิทธิพลต่อการเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักศึกษา	ผู้วิจัยเสนอให้มีการ

ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้นส�าหรับการวิจัยในอนาคต	เพื่อเพ่ิมระดับความน่าเช่ือถือของงานวิจัย	นอกจากนี้การวิจัย

ในอนาคตควรศึกษากับผู้เรียนระดับปริญญาตรีชาวไทยท่ีไม่ได้เรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษและมีความสามารถทางภาษา

อังกฤษต�่าเพื่อยืนยันว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะใช้ภาษาแม่ของตนในการเขียนภาษาอังกฤษ	ประการสุดท้ายการวิจัยใน

อนาคตควรจะมีการศึกษาข้อผิดพลาดเกี่ยวกับค�าศัพท์และโครงสร้างทางไวยากรณ์เนื่องจากปัจจัยทั้งสองนี้สามารถเป็น

หลักฐานเพิ่มเติมได้ว่าเหตุใดผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศจึงเขียนภาษาอังกฤษได้ไม่ดี

ค�ำส�ำคัญ: ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศ,	การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด,	การถ่ายโอนภาษาแม่

Introduction
 No one denies that English is one of the 

international	 languages	 that	 have	been	widely	

used	all	 over	 the	world.	 Srinivas	 (2019)	 stated	

that	 to	 succeed	 in	 this	 fast-paced	 and	 highly	

advanced	era,	English	seems	to	be	an	effective	

means of communication with other people 

worldwide. It is the language of most information 

resources,	handbooks,	manuals,	labels	and	so	on.	

It is also the prime language of the international  

conference.	Besides,	many	textbooks	are	written	

in	English,	which	becomes	essential,	especially	in	

education.	As	a	result,	learners	study	English	in	

schools	and	universities	in	almost	every	country.	

Learners	having	a	high	proficiency	in	English	seem	

to	get	a	better	chance	of	social	upper	mobility	

and	opportunities	in	seeking	further	knowledge,	

to	keep	up	with	modern	technology	and	progress	

in	their	education	and	specialized	careers.

	 According	 to	 Quin	 (2017),	 university	 

English	 learners	 face	 vocabulary	 limitation,	

lack	 of	 systematic	 grammar,	 and	 misuse	 of	 

knowledge.	He	researched	three	aspects	–	lexis,	

syntax	 and	 discourse	 applying	 three	methods:	

the	 writing	 test,	 the	 questionnaire	 and	 the	 

interview.	His	salient	findings	showed	that	native	

language transfer varied with different stages of 

writing	 influence	the	number	of	errors	learners	

make	in	lexis,	syntax	and	discourse-level.	Most	 

learners	 fail	 to	 employ	 a	 proper	 sentence	 

pattern	to	express	their	meaning	because	of	their	

lack	of	knowledge	of	the	sentence	pattern	and	

the	word	in	their	learning	process.	Learners	not	 

having English as their mother tongue have to learn  

English	as	their	second	or	foreign	language	(L2).	The	 

acquisition of English as a second or foreign  

language;	however,	is	disparate	from	the	mother	

tongue	acquisition.	Also,	the	second	language	is	

always	studied	after	most	learners	can	commu 

nicate	fluently	in	the	first	language.	Consequently,	

it	 is	unavoidable	 for	L2	 learners	 to	apply	 their	

mother	tongue	rules	to	learn	L2.	“The	transfer	of	

mother tongue has become an indisputable fact 

when	it	comes	to	language	learning”	(Zhao,	2019,	

p.	940).	As	a	matter	of	fact,	language	transfer	from	

L1	to	L2	naturally	occurs	in	productive	skills.	Some	 

errors of mother tongue transfer could therefore 
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be	found	in	both	writing	and	speaking	skills.	It	is	

one of the most critical factors that contribute 

to	the	unsuccessful	acquisition	of	L2.

	 Oral	and	written	language	play	an	equal	

role	in	international	communication,	depending	

on	the	needs	and	settings.	 It	 is	obviously	seen	

that	 English	 is	 widely	 accepted	 as	 the	 main	

international	 language,	 so	 integrated	 skills	 of	

English	learning,	speaking	and	writing	have	been	

emphasized	so	far.	It	cannot	be	denied	that	one	

of	the	skills	that	are	important	for	communication	

is	writing.	However,	a	lot	of	Thai	EFL	learners	still	

have	difficulty	in	writing	although	they	have	been	

studying	English	from	kindergarten	1	to	grade	12	

or	university	level.

	 There	have	been	several	studies	in	error	

analysis	investigating	types	of	errors	committed	

by	 learners	 from	 different	 L1	 backgrounds	 in	

the English acquisition as a second or foreign 

language.	 It	 has	 always	 been	 assumed	 that	 in	

a	 second	 language	 learning	 situation,	 learners	

rely	extensively	on	 their	native	 language	 (Gass	

and	Selinker,	2001).	If	the	structures	of	the	two	

languages	are	distinctly	different,	then	one	could	

expect	 a	 relatively	high	 frequency	of	errors	 to	

occur	 in	 L2.	 This	 phenomenon	 indicates	 an	 

influence	 of	 L1	 on	 L2	 (Ellis,	 1997).	 When	 the	

learners

	 experience	 gaps	 in	 their	 L2	 syntactic	

structures,	they	adjust	the	form	of	their	L2	written	

responses	by	using	syntactic	items	which	are	part	

of	their	L1	(Bhela,	1999).	For	Thailand,	the	majority	

of	Thai	EFL	learners	studying	English	as	a	foreign	

language	have	problems	in	all	skills	particularly	

writing.	However,	this	study	only	investigated	the	

Thai	linguistic	feature	contributes	to	the	errors	in	

the	writing	of	Thai	undergraduate	EFL	learners.	

The	researchers	did	not	study	the	errors	caused	

by	mother	tongue	transfer	 in	lexis,	syntax,	and	

discourse	because	of	the	time	limit	and	lack	of	

coresearchers	 having	 expertise	 in	 those	 three	

mentioned aspects.

Objective
	 This	 study	 is	 to	 investigate	 what	 Thai	

linguistic features contribute to the errors in 

the	writing	of	Thai	undergraduate	EFL	 learners	

in	these	categories,	 inflectional	suffix	omission,	

wrong	 tenses,	 verb	 “to	 be”	 omission,	 article	 

omission,	 word-for-word	 translation,	 wrong	 

catenative	 structure,	 and	 the	 use	 of	 have/has	

instead	of	there	is/are.	The	results	of	this	study	

can serve as a guideline for instructors of English 

to	better	understand	the	difficulties	encountered	

by	 their	 learners	 in	 English	 L2	writing,	 provide	 

suggestions and recommendations of suited  

teaching approaches and design teaching ma 

terials to improve the learners’ writing com 

petence.	 This	 study	 emphasizes	 on	 the	 gram 

matical	errors	in	the	sentences	translated	by	Thai	un 

dergraduate	 EFL	 learners	 by	 examining	 gram 

matical errors stemming from mother tongue 

transfer.

Literature review
 A sign of improving language competence 

in second language learning is committing errors. 

There	 have	 been	 various	 studies	 about	 error	

analysis	in	Second	Language	Acquisition	research.	

Corder	(1981)	characterized	errors	and	mistakes	as	

different.	He	explained	that	errors	occur	because	

learners change their language production from 

rules	of	performance.	There	are	occurrences	that	

indicate the sign of the learners’ imperfect or 

limited	knowledge	of	the	target	language.	Besides,	

not	only	do	errors	represent	a	lack	of	competence	

and	 affect	 the	 language	 learning	 process,	 but	

they	also	show	learners’	difficulty	in	correcting	
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them.	On	 the	 other	 hand,	mistakes	 are	 an	 un 

systematic	phenomenon	of	deviant	forms,	usually	

caused	by	memory	lapses,	physical	states	and	psy 

chological	learning.	Native	speakers	or	learners	are	 

commonly	 aware	 of	 their	 mistakes	 and	 can	 

correct	them	without	much	difficulty.	However,	

errors	 and	mistakes	 are	 two	words	 implying	 a	 

wrongful	 action	 often	 done	 unintentionally.	

Although	 used	 in	 different	 contexts,	 they	 can	

sometimes	be	used	interchangeably	as	they	both	

refer	to	the	same	concept.	The	word	“error”	is	

used	in	formal	language,	but	the	word	“mistake”	

is	used	in	everyday	utterances.	“Error”	is	mostly	

used in formal situations and in written language 

with	regards	to	technical	issues.	In	contrast,	the	

term	 “mistake”	 is	 used	more	 often	 in	 spoken	

English.	 In	 the	 same	 way,	 Gass	 and	 Selinker	

(1984),	claimed	that	errors	provide	evidence	of	

the	 learners’	 level	 in	 the	 target	 language,	 so	 

contrastive	 analysis	 (CA)	 and	 error	 analysis	 

appeared	to	explain	learners’	errors.

	 CA	 is	 particularly	 important	 for	 the	 

interlanguage	 study	where	 is	 interested	 in	 the	

emergence of the languages rather than in the 

finished	 product.	 Not	 only	 is	 CA	 beneficial	 to	

translation,	but	it	also	assists	in	error	prediction.	

The	more	 differences	 the	 two	 languages	 of	 a	

learner	 have,	 the	more	 errors	 he	makes.	 Also,	

CA	is	helpful	to	explain	the	word-for-word	tran 

slation	 errors	made	 by	 a	 learner.	 Further,	 CA	

helps	explain	the	error	caused	by	mother	tongue	

transfer	(L1	transfer),	i.e.	interlingual	errors.	The	

mother tongue is the native language that will 

become	a	 child’s	 first	 language.	However,	 it	 is	

not	always	straightforward	that	the	mother	may	

provide bilingual or multilingual input for the 

child.	 It	 may	 be	 that	 the	 “mother”	 herself	 is	

bilingual,	or	some	other	adults,	who	use	more	

than	one	language,	to	speak	to	the	child	to	share	

the	mother’s	 role.	 Briefly,	mother	 tongue	 can	

be	more	than	one	language,	but	most	of	them	

are	 the	 first	 language	 of	 a	 child.	 Additionally,	 

Pengpanich	(2019)	explained	that	CA	helps	find	

the	similarities	of	languages	(Language	Universals).	

According	 to	 Chakon	 (2017),	 CA	 supports	 the	

teaching of writing and reading.

 Because of the limitation of contrastive 

analysis,	error	analysis	interested	researchers	in	

second	 language	 acquisition.	 Practically,	 errors	

do	not	always	occur	 in	the	different	structures	

between	the	native	language	and	target	language,	

but	many	of	them	occur	in	the	same	or	similar	

patterns	 of	 the	 two	 languages.	 Namely,	 con 

trastive	analysis	concerns	about	only	the	learners’	

native	language	and	the	target	language,	but	error	

analysis	can	provide	a	methodology	for	the	study	

to	examine	the	errors	in	learners’	language	which	

is	the	same	as	pathological	anatomy	(Quin,	2017).

	 Pengpanich	 (2019)	 stated	 that	 many	

linguists	investigated	causes	of	errors,	especially	

mother	 tongue	 transfer,	 and	 summarizes	 that	

those	causes	of	error	are	language	transfer,	fossili 

zation	and	word-for-word	translation.	For	language	 

transfer,	 this	 cause	 comes	 from	 the	 Transfer	

Theory	 of	 a	 well-known	 psychologist,	 Skinner,	

who states that it is the habits that govern a 

learner’s	speaking.	When	an	individual	learns	a	new	 

language,	the	existing	knowledge	(L1)	will	inevitably	

interfere with the second language production. 

Apart	from	language	transfer,	it	is	believed	that	

L2	learners,	unlike	L1	learners,	generally	do	not	

reach the same level of competence as native 

speaker;	 their	“final	 state”	grammar	 is	not	 the	

target-language	grammar.	Thus,	these	rules	and	

items	 “fossilize”.	 According	 to	 Selinker	 (1974),	

the	fossilizable	structure	of	L1	will	emerge	excep 

tionally	when	the	L2	learner	is	excited	or	nervous.	

However,	for	some	learners,	the	fossilization	of	
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L1	might	occur	even	when	the	learner	is	in	his	

normal	condition.	The	other	one	is	a	word-for-word	

translation.	When	a	language	learner	struggles	to	

communicate	something,	he	does	not	know	how	

to	express;	it	is	likely	that	he	employs	his	mother	

tongue	to	communicate.	Another	reason	to	make	

him	automatically	use	L1	is	that	the	learner	might	

concentrate	on	what	he	is	talking	about,	or	the	

content,	so	much	that	he	unconsciously	speaks	

the second language in the manner of word 

-for-word	translation.

	 Accord ing 	 to	 Corder 	 (1979) , 	 the	 

errors	are	the	failure	to	utilize	a	known	system	 

correctly:	they	are	unsystematic.	Moreover,	beginning	 

language	 learners	 who	 do	 not	 yet	 have	 full	 

command	of	a	language	system	produces	errors.	

Richards	(1974)	classified	the	errors	as	interlingual	

errors	and	intralingual	errors.	The	interlingual	error	

is	caused	by	the	transfer	of	the	learner’s	native	

or	background	language.	On	the	other	hand,	the	

intralingual	error	is	caused	by	the	transfer	within	

the	 target	 language.	He	 further	 classifies	 these	

errors into two categories: performance errors 

and	competence	errors.	The	performance	errors	

are	 related	 to	 certain	 factors	 such	 as	 fatigue,	

memory	 limitation	 and	 so	 on.	 On	 the	 other	

side,	the	competence	errors	are	systematic	and	 

represent either a transitional stage in the deve 

lopment	of	grammatical	rules	or	the	final	stage	

of	 the	 learner’s	 knowledge	mistakes	 or	 lapses	

referring	to	performance	errors	made	by	native	

speakers.

	 Studying	Thai	learners’	errors	 in	English	

writing,	Pengpanich	(2019)	conducted	studies	of	

error	analysis	on	Thai	learners’	errors	in	writing	

English,	high-frequency	errors	committed	by	Thai	

learners	 are	 classified	 into	 two	 types:	 senten 

ce-level	and	discourse	level.	The	sentence-level	

errors	consist	of	the	misuse	of	parts	of	speech,	the	

“verb	to	be”,	comparison,	relative	clauses,	noun	

clauses,	word	order,	 tenses,	 run-on	 sentences,	

“have/has”	and	“there	 is	 (are).”	The	discourse	

level	 errors	 are	 mostly	 related	 to	 reference	

words.	Obscure	references	often	cause	readers	

to misunderstand or have wrong ideas from what 

the writers intend to communicate. According to 

Chalaysap	(2002),	the	main	error	categories	are	

as follows:

	 1.	Sentence	Level:	unintelligible	sentences,	

fragments,	 sentences	with	 comma	 splices	 and	

two	finite-verb	simple	sentences

	 2.	Clause	Level:	relative	clauses,	adverb	

clauses,	and	noun	clause.

	 3.	Phrase	Level:	noun	phrases,	verb	phrases	

and	incorrect	expressions.	Errors	in	noun	phrases	

were	mostly	 a	 noun	 and	 its	 determiner.	 Verb	

phrases	 had	 errors	 in	 subject-verb	 agreement,	

tenses,	wrong	verb	forms	and	confusion	between	

active-passive	voices.

	 4.	 Word	 Level:	 errors	 of	 articles,	 word	

choice,	prepositions,	references	and	others.

	 Most	errors	were	categorized	into	either	

intralingual	or	 interlingual	or	partly	 intralingual	

and	partly	interlingual.	Selinker	(1972)	proposed	

five	categories	of	errors:	language	transfer,	trans 

fer-of-training,	 strategies	 of	 second-language	 

learning,	 strategies	 of	 second-language	 com 

munication	 and	 overgeneralization	 of	 TL	 lin 

guistic	material,	as	cited	in	(Cheuytongkarn,	2004).	

The	 findings	 were	 that	 language	 transfer	 was	

the	significant	cause	of	errors	in	written	English.	

She	emphasized	that	most	errors	were	caused	

by	 the	 differences	 between	 English	 and	 Thai	 

structures.	Wongsbhindu	(2007)	stated	that	most	Thai	 

learners committing two main categories of  

grammatical	 errors,	 morphological	 errors	 and	 

syntactical	 errors.	 Many	 studies	 have	 been	 

conducted	on	this	 issue	because	error	analysis	
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is crucial to foreign language learning. English  

teachers	 in	 Thailand	 find	 error	 analysis	 a	 very	 

effective tool to improve their teaching effec 

tiveness	and	 their	 learners’	writing	proficiency.	 

	 In	 the	 aspect	 of	 methodology,	 there	

have been two schools of thought concer 

ning the investigation of learners’ errors. Corder 

(1981)	justified	the	first	school	of	thought	that	if	

we	were	to	achieve	a	perfect	teaching	method,	 

errors	would	never	have	occurred	in	the	first	place.		

Therefore,	the	occurrence	of	errors	is	merely	a	

sign	of	the	present	inadequacy	of	our	teaching	

techniques.	The	philosophy	of	the	second	school	

is that we live in an imperfect world. It cannot 

be	denied	that	errors	will	always	occur	despite	

our	best	efforts.	Our	concern	should	be	focused	

on	techniques	for	dealing	with	errors	after	they	

have occurred.

	 Initially,	teachers	in	the	language	teaching	

in	Thailand	tended	to	follow	the	concept	of	the	

first	school.	In	writing,	they	were	very	strict	and	

corrected	almost	every	single	error	they	found.	

It was not until the communicative approach 

became	widely	accepted	that	teachers’	attitude	

towards	 errors	 changed.	 They	 now	 agree	 that	 

errors	are	unavoidable,	and	learners	can	learn	from	

their	errors.	If	learners	are	overly	corrected,	they	

may	become	discouraged.	As	a	result,	a	lack	of	

confidence	will	possibly	obstruct	their	language	

learning process and competence.

	 Although	 the	 studies	 of	 error	 analysis	

reviewed	above	indicate	similar	findings	on	types	

and	causes	of	errors,	they	provide	good	evidence	

confirming	 that	 error	 analysis	 is	 of	 great	 popu 

larity	 and	 errors	 are	 significant	 problem	 areas	

made	by	Thai	students	when	writing	English.	The	

more	information	about	deficiency	teachers	and	

learners	know,	the	higher	degree	of	improvement	

and	competence	they	will	attain.

Theoretical Framework of the Study

	 Selinker	 (1972)	 proposed	 that	 inter 

languages	 are	 systematic	 and	 have	 normal	 

properties	 of	 natural	 languages.	 That	 is	 to	 say	

they	are	bound	by	rules	in	the	same	way	as	other	

languages.	In	his	study	in	1972,	Selinker	suggested	

that interlanguage is based on three fundam 

ental	rules:	over-generalization	that	comes	from	 

patterns	 found	 in	 the	 language	 being	 learned;	

transfer that is from patterns found in the learner’s 

native	language	and	fossilization	that	is	the	cease	

of a learner’s language development.

	 This	 study	 investigated	 transfer,	one	of	

the	Selinker’s	interlanguage	basic	principles,	by	

following	five	steps	in	an	error	analysis	of	Corder	

(1974),	which	 consisted	of	 collecting	 a	 sample	

of	learner	language,	identifying	errors,	describing	

errors,	 explaining	 errors	 and	 evaluating	 errors.	 

According	to	most	EA	studies,	there	are	two	groups	

of	 learners’	 sources	 of	 errors,	 interlingual	 and	

intralingual	 (Erdogan,	 2005;	 Sabzalipour,	 2012).	

Catalán	(1997)	claimed	that	these	two	groups	of	

error	classifications	could	clarify	the	processes	and	

strategies	which	lead	to	errors.	The	present	study	

only	focuses	on	the	interlingual	source	of	errors	

which result from the transfer of the learner’s 

native language or mother tongue rules into the 

target language.

	 The	study	covered	interlingual	errors	in	

seven categories:

	 1.	Inflectional	suffix	omission

	 2.	Wrong	tenses

	 3.	“Verb	to	be	omission”

	 4.	Article	omission

	 5.	Word-for-word	translation

	 6.	Wrong	catenative	structure

	 7.	The	use	of	have/has	instead	of	there	

is/ there are
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Methodology
 Both qualitative and quantitative research 

methods	are	employed	in	this	study	to	examine	

the relationship between mother transfer and 

English	sentence	writing	of	undergraduate	Thai	

EFL	learners.

Population and Sample
	 The	 subjects	 of	 the	 study	 were	 38	 

first-year	 Thai	 EFL	 learners	 of	 Eastern	 Asia	Uni 

versity	enrolling	in	English	II.	There	were	19	Thai	

EFL	 learners	 from	 the	 School	 of	 Liberal	 Arts	 

majoring	 in	 Business	 English	 and	 19	 Thai	 EFL	

learners	 from	 the	 School	 of	 Aviation	majoring	

in	 Aviation	Management.	 The	 subjects	 did	 not	

pass	the	placement	test	when	they	enrolled	on	

this course.

Research Tools
 A translation test was used as an instr 

ument	in	this	research.	Thai	to	English	sentence	tran 

slation	was	analyzed.	There	were	seven	categories	

of	errors	found	in	21	sentences	as	follows:	suffix	

omission,	verb	to	be	omission,	article	omission,	

word-for-word	 translation,	 wrong	 catenative	

structure,	use	of	has/have	instead	of	there	is/are,	

and	wrong	tenses.	The	analysis	employed	three	

sentences	in	each	category	of	error.

Data Collection
	 For	the	data	collection	procedures,	before	

Thai	EFL	learners	took	the	test,	they	had	been	

taught:	 simple	 past,	 yes/no	 and	 wh-question,	

statements,	and	short	answers	with	regular	and	

irregular	verbs;	the	past	form	of	the	verb	to	be;	

there	 is/there	 are;	 one,	 any	 and	 some;	 a	 pre 

position	of	place;	quantifiers;	questions;	how	many	

and	 how	much;	 count	 and	 non-count	 nouns;	 

questions	for	describing	people:	what…look	like,	

how	old,	 how	 tall,	 how	 long,	 and	what	 color;	 

modifiers	with	participles	and	prepositions.	Thai	EFL	

learners were allowed to spend 1 hour doing the 

test	in	their	classes	one	week	after	the	midterm	

examination.	 Those	 two	 groups	 of	 participants	

did	not	take	the	test	at	the	same	time	owing	to	

different	class	schedules.	The	participants	were	

informed	that	the	test	was	the	extra	mark	for	those	

who	failed	the	midterm	exam,	but	learners	who	

passed;	it	would	be	the	bonus	mark	for	a	better	

grade,	so	they	tried	to	do	their	best.

Statistical Analysis
	 After	verifying	the	errors	in	the	translation	

test,	the	researcher	classified	the	errors	in	tables	

and	analyzed	the	data	with	Microsoft	Excel.	For	

the	data	analysis,	 the	 frequency	of	errors	 that	

were	caused	by	mother	tongue	transfer	from	each	 

sentence was counted to obtain the total number 

of	errors	in	each	error	type.	The	percentage	of	each	

type	of	errors	was	reported,	and	an	explanation	

was	given	to	reveal	what	Thai	linguistic	features	

caused English writing errors.

Result
	 This	 paper	 investigates	 only	 the	 errors	

in	sentences	written	by	undergraduate	Thai	EFL	

learners,	 especially	 those	 caused	 by	mother	

tongue	transfer,	although	some	answers	may	have	

more	than	one	error.	There	are	seven	types	of	

the	error	caused	by	mother	tongue	transfer	that	

causes ungrammatical sentences as follows.

	 1.	Inflectional	suffix	omission

	 1.1	The	omission	of	the	suffix-s	and	–es	

in a plural noun 

 e.g. I have two car.

	 The	suffix-s	is	omitted	in	the	word	“car”	

which	is	a	plural	noun	after	the	word	of	quantifier	

“two”.
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	 It	is	because	we	don’t	put	anything	in	a	

plural	noun	in	Thai.	If	we	want	to	show	plurality	

in	Thai,	we	just	put	the	quantity	word	before	a	

countable noun.

	 1.2	The	omission	of	the	suffix-s	and	–es	

in	the	verb	with	3rd	person	singular	pronoun.

	 e.g.	He	study	English	every	day.

	 The	suffix-ies	is	omitted	in	the	verb	“study”.	

Learners	might	not	know	that	in	present	simple	

tense when a subject is a third singular person in 

an	affirmative	sentence,	the	suffix-s,	-es	and	–ies	

is	put	in	the	main	verb.	We	don’t	put	anything	

in the verb following a third singular pronoun 

subject	in	Thai.

	 1.3	The	omission	of	apostrophe-s	showing	

possession

	 e.g.	Tom	house	is	big.

	 The	suffix	apostrophe-s	is	omitted	after	a	

proper	noun	“Tom”	because,	in	Thai,we	don’t	put	

anything	after	verb	in	possessive	case	of	nouns.	

Instead,	we	put	the	word	“of”,	or	in	Thai,	“ของ”	

after the belonging and before the owner.

	 2.	Errors	in	verb	“to	be”	omission

 e.g. He handsome.

	 The	 verb	 to	 be	 “is”	 is	 omitted	 in	 this	

sentence.	It	is	because,	in	Thai,	we	can	use	the	

pattern	of	the	subject	plus	adjective.	We	don’t	

have	any	linking	verbs	in	Thai.

	 3.	Errors	in	article	omission

 e.g. I am student.

	 The	article	“a”	is	omitted	in	this	sentence.	

It	is	because	we	don’t	put	any	determiner	in	front	

of	the	noun	about	an	occupation	in	Thai.

	 4.	Errors	in	using	word-for-word	translation

	 e.g.	When	they	don’t	have	work,	so	they	

will	don’t	have	money.	 เมื่อพวกเขาไม่มีงาน	ดังนั้น

พวกเขาจะไม่มีเงิน

	 This	sentence	 is	 translated	by	word-for	

word-translation	from	Thai	to	English.

	 5.	Errors	in	using	wrong	catenative	structure

	 e.g.	Jim	doesn’t	want	go	to	school.

	 This	learner	might	not	know	that	the	verb	

“want”	must	be	followed	by	an	infinitive

	 with	“to”	because	we	can	use	the	verb	

after	verb	in	Thai,	but	we	cannot	do	so	with	some	

certain English verbs.

	 6.	The	use	of	has/have	instead	of	there	

is/there are

	 e.g.	Have	many	tables	in	this	room.

	 This	learner	begins	his/her	sentence	with	

the	word	“have”	instead	of	“there	are”.

	 In	 Thai,	 we	 can	 use	 the	 verb	 “มี”	 in	 a	

sentence	without	subject,	but	we	cannot	do	so	

in	English	Language.

	 7.	The	errors	of	wrong	verb	tense

	 e.g.	I	go	to	school	yesterday.

	 The	learner	might	not	know	that	he/she	

has to change the base form of the verb

	 (v1)	to	past	tense	verb	(v2)	in	the	simple	

past	 tense	 because,	 in	 Thai,	 we	 don’t	 change	

the pattern of the verb when the time of the 

action	changes.	We	just	put	adverbs	of	time	in	

the sentence to indicate the tense.

Summary of errors

	 From	 the	 798	 sentences	written	by	un 

dergraduate	 Thai	 EFL	 Learners,	 a	 total	 of	 138	 

errors	was	noticed.	The	distribution	of	the	causes	

of errors is shown in the table.
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Table 1

The Distribution of the Causes of Errors Made by Undergraduate Thai EFL learners

Types of errors No. of errors found Percentage

Suffix	omission	in	a	plural	noun 22 15.94

Suffix	omission	in	the	verb	with	a	3rd	person	singular	

pronoun

35 25.36

The	omission	of	apostrophe-s	showing	possession 12 8.69

Verb	“to	be”	omission 11 7.97

“Article”	omission 16 11.59

Types of errors No. of errors found Percentage

Word-for-word	translation 4 2.9

Wrong	catenative	structure 11 7.97

The	Use	of	“have/has”	instead	of	“there	is/are” 14 10.15

The	error	of	wrong	verb	tense 13 9.43

Total 138 100

	 From	the	table,	there	are	138	errors	found	

in	 the	 whole	 798	 sentences	 of	 undergraduate	

Thai	EFL	learners.	We	can	notice	that	the	errors	

caused	 by	 omitting	 suffixes	 –s	 or	 –es	 in	 third	 

person singular noun or pronoun have the highest 

percentage	(25.36%),	followed	by	the	omission	

of	 the	 suffixes-s	 or	 –es	 that	 showed	 plurality	

(15.94%).	 Next,	mother	 tongue	 transfer	 has	 an	

influence	on	learners	to	omit	the	article	with	the	

percentage	of	11.59%,	and	the	use	of	“have/has”	

instead	of	“there	is/are”	with	the	percentage	of	

10.15%.	Moreover,	there	is	also	wrong	verb	tense	

with	the	percentage	of	9.43%.	Besides,	there	is	

also	the	omission	of	the	suffix	apostrophe-s

	 in	possession	with	the	percentage	of	8.69%.	

The	next	two	errors	are	from	the	use	of	wrong	

catenative and the verb to be omission with the 

percentage	of	7.97.	The	least	frequent	errors	are	

from	the	use	of	word-for-word	translation	(2.9%).	

Discussions
	 Previous	 studies	 (Bennui,	 2008;	Watcha 

rapunyawong	 &	 Usaha,	 2013;	 Rattanadilok	 Na	

Phuket	&	Othman,	2015)	indicate	that	interlingual	

interference is one of the sources of errors found 

in	EFL	learners’	pieces	of	writing.	This	is	because	

the	learners	always	thought	in	their	first	language	

when	they	produced	written	English	sentences.	

The	 findings	 of	 this	 study	 also	 agree	 with	 the	

mentioned conclusion.

	 As	stated	earlier,	the	objective	of	this	study	

is	 to	 examine	 the	 influence	of	mother	 tongue	

transfer	on	sentences	written	by	undergraduate	

Thai	EFL	learners.	The	results	support	the	role	

of language transfer of second language learners 

as it can be seen from the most frequent error: 

suffix	 omission	 in	 the	 verb	 with	 a	 3rd	 person	

singular	pronoun	and	suffix	omission	in	a	plural	

noun. It is because of the differences between 

English	and	Thai.	Thai	 language	has	no	suffixes	

in	these	structures.	For	undergraduate	Thai	EFL	
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learners,	the	reason	is	also	the	same,	that	is,	the	

differences between both languages. It is worth 

mentioning	again	that	the	study	focuses	on	the	

errors	 caused	by	mother	 tongue	 transfer	 only.	

There	are	many	errors	caused	by	other	causes	like	

an	overgeneralization	and	fossilization,	which	is	

out	of	the	scope	of	this	study.	In	addition,	other	

sources	may	lead	to	serious	errors:	very	limited	

knowledge	of	English	grammar	and	vocabulary,	as	

well	as	learners’	carelessness.	These	two	sources	

cannot	be	underestimated	because	they	appear	in	

the	learners’	translation	test	in	this	study	as	well.	

As	a	result,	EFL	learners’	awareness	of	the	two	

mentioned sources should be raised to reduce 

any	unexpected	errors.

	 All	 in	 all,	 we	 can	 get	 clues	 about	 lear 

ners’ internal process from their errors. Because 

of the similarities and differences between the 

two	languages,	the	learners	could	find	it	easy	or	 

difficult	 to	 understand	 and	 acquire	 the	 new	 

language	 system.	 Learners	 cannot	 avoid	 swit 

ching	between	L1	and	L2	while	constructing	a	

new	language	system.	As	a	result,	it	is	teachers’	

responsibility	to	provide	correct	feedback	for	their	

students	in	their	writing	assignments,	so	that	they	

can	learn	from	their	mistakes.	In	shorts,	teachers	

of	languages	can	use	error	analysis	as	a	tool	to	

teach and students can acquire languages more 

by	using	error	analysis.

Recommendation
 It is recommended that a larger sample 

size	be	studied	to	increase	the	degree	of	credi 

bility.	Further	study	should	be	conducted	more	sys 

tematically;	 the	 error	 analysis	 should	be	 extra 

polated	to	the	extent	of	an	overgeneralization,	

which is not less important than the error from 

mother-tongue	 transfer.	 The	 study	 of	 other	 

variables such as Academic Achievement  

Teaching	 English	 as	 a	 Foreign	 Language	 in	 

Thailand;	the	lexis,	syntax	and	discourse	features	

of	 the	mother	 tongue	 that	 is	 Thai,	 should	 be	

investigated	in	the	future	study.	These	variables	

may	be	factors	affecting	the	writing	of	the	learners	

as	well.	Teachers	who	are	teaching	English	as	EFL	

should	concern	more	about	the	findings	of	this	

study	and	be	ware	of	the	errors	which	frequently	

occur in their students’ writing.
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	 หนังสือ	 “เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและ

สังคมศาสตร์”	เป็นหนงัสอืท่ีเรียบเรยีงเกีย่วกบักระบวนการ

วิจัยเบื้องต้นอย่างง่ายในช่วงต้น	 อันจะน�าไปสู่การสร้าง

เครื่องมือส�าหรับงานวิจัยนั้นๆ	 ที่มีคุณภาพอย่างเป็นรูป

ธรรม	 รูปแบบการน�าเสนอของผู ้เขียนมีการเกริ่นน�าใน 

ภาพกว้างๆ	ก่อนเข้าสู่เนื้อหา	พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบ

การอธิบายเครื่องมือวิจัยแต่ละประเภทอย่างชัดเจน	และ

มีการเรียบเรียงเนื้อหาแต่ละบทตามล�าดับของการด�าเนิน

งานวจิยั	ซึง่จะเป็นการช่วยให้นกัวิจัยทีเ่ริม่ต้นเขยีนงานวจิยั

ครั้งแรก	หรือนักศึกษาที่เริ่มต้นหัดสร้างเครื่องมือวิจัยอย่าง

ง่ายเข้าใจถึงกระบวนการสร้างเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง	

และมีการวัดคุณภาพของเครื่องมือก่อนน�าไปใช้งานจริง	

อันจะช่วยสร้างให้ผลการวิจัยมีความถูกต้องแม่นย�าเพ่ิมข้ึน

	 นอกจากน้ีในบทส่งท้ายยงัมอีธบิายการสร้างเครือ่ง

มอืวิจยัแบบออนไลน์	พร้อมขัน้ตอนการสร้างเครือ่งมอือย่าง

ง่าย	 ซึ่งเป็นรูปแบบการด�าเนินการเก็บข้อมูลที่เหมาะกับ

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	(Covid-19)	ที่เกิดขึ้น

ในปัจจุบัน	อันจะช่วยให้นักวิจัยสามารถด�าเนินงานวิจัยได้

แล้วเสร็จทันเวลา	และลดความเสี่ยงต่อการติดเช้ือดังกล่าว

ด้วย

จุดประสงค์
	 หนังสือเล่มนี้น�าเสนอ	 กระบวนการสร้างเครื่อง

มือส�าหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ	 เชิงคุณภาพ	 และตัวแปร

จัดกระท�า	 รวมถึงหลักการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ือง

มือวิจัย	กระบวนการแปลผลและการจัดท�ารายงานผลการ

พัฒนาเครื่องมือวิจัย	 ที่ครอบคลุมสายงานศึกษาศาสตร	์

สังคมศาสตร์	 มนุษย์ศาสตร์	 และทางการสาธารณสุขอีก

ด้วย

สำระส�ำคัญ
	 หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา	 9	 บท	 ดังนี	้

1.	บทน�า	2.	การวางแผนและการก�าหนดจุดมุ่งหมายการ

วิจัย	3.	ประเภทและหลักการในการเลือกใช้เครื่องมือวิจัย	 

4.	การออกแบบเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ	5.	การออกแบบ

เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ	 6.	 การออกแบบเครื่องมือวิจัย

ส�าหรับตัวแปรจัดกระท�า	 7.	 แนวคิดและหลักการตรวจ

สอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย	8.	เกณฑ์การแปลผลและการ

ก�าหนดระดับคะแนน	9.	การจัดท�ารายงานผลการพัฒนา

เครื่องมือวิจัย

สะท้อนคุณค่ำ
	 1.	 บทที่	 1-2	 เกริ่นน�าหลักส�าคัญของการวิจัย	

กระบวนการวิจัย	น�าไปสู่การวางแผน	ก�าหนดจุดมุ่งหมาย
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ของการวิจัย	การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรท่ีใช้

ในงานวิจัยได้อย่างตรงประเด็น	 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

ยังประโยชน์ต่อผู้ท�าวิจัยในการสร้างกรอบแนวคิดของงาน

วิจัยที่สัมพันธ์กับการด�าเนินงานวิจัยต่อไป

	 2.	บทที่	3	ประเภทและหลักการในการเลือกใช้

เครื่องมือวิจัย	เนื้อหาในบทนี้มีประเด็นที่น่าสนใจ	ผู้เขียน

ได้อธบิายถงึสิง่ทีค่วรค�านงึถงึทกุครัง้ในการเลอืกเครือ่งมอืที่

จะน�ามาวัดประเมินผลงานวิจัย	นั่นคือ	ผู้วิจัยต้องเข้าใจงาน

วิจัยของตนเองในเบื้องต้นว่า	“จะวัดอะไรในงานวิจัย	จะวัด

ด้วยเครื่องมืออย่างไรที่จะได้ผลดีที่สุด	และจะเลือกเทคนิค

การวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับงานวิจัยของตนเอง”	ซ่ึง

ในบทนี้จะท�าให้ทราบถึงประเภทของเครื่องมือการวิจัย	

ช่วยให้การออกแบบเครื่องมือวิจัยให้มีแนวทางการสร้าง

ได้อย่างเหมาะสมกับงานวิจัยซึ่งจะกล่าวในบทต่อไป

	 3.	บทที่	4	–	5	เป็นการออกแบบเคร่ืองมือวิจัย

เชิงปริมาณ	 และเชิงคุณภาพ	 อธิบายประเภทของเคร่ือง

มือวิจัยหลักการสร้าง	และตัวอย่างทั้ง	2	รูปแบบ	ซึ่งเครื่อง

มือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้	แบบทดสอบ	แบบสอบถาม	แบบ

ประเมินการปฏิบัติ	 แบบสังเกต	 แบบสัมภาษณ์	 และการ

สนทนากลุ่ม	ที่ส�าคัญในบทนี้มีการเปรียบเทียบข้อดีและข้อ

จ�ากัดของเครื่องมือทุกแบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	ท�าให้ผู้

ท�าวิจัยสามารถออกแบบเคร่ืองมือวิจัยได้เหมาะสมกับงาน

วิจัยของตนเองได้อย่างเหมาะสม

	 4.	 บทที่	 6	 ในบทนี้เป็นการออกแบบเครื่องมือ

วิจัยเช่นเดียวกับบทที่	 4	 -	 5	 แต่เน้นที่ตัวแปรจัดกระท�า	

(Manipulate	 variables)	 ซึ่งเป็นช่ือเรียกตัวแปรในการ

วิจัยเชิงทดลอง	 โดยเป็นส่ิงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อจัดกระท�า

กับหน่วยทดลอง	หรอืจะเป็นงานวจิยัเชงิพฒันา	(Research	

and	Development)	รวมไปถึงงานวิจัยที่เป็นการพัฒนา

โปรแกรมฝึกอบรมต่างๆ	ทั้งหมดนี้มีตัวอย่างของเครื่องมือ

ที่ใช้งานจริง	อธิบายกระบวนการโดยละเอียดท�าให้ผู้อ่าน

สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการเขียนได้ง่าย

	 5.	บทที่	7	-	8	นี้จะน�าเสนอขั้นตอนต่อจากการ

ออกแบบเครือ่งมอืท่ีผูว้จัิยจัดท�าเรยีบร้อยแล้ว	เป็นการท�าให้

เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ	และเชิงคุณภาพนั้นมีคุณภาพทั้ง

ความตรง	(Validity)	เชิงเนื้อหา	เกณฑ์	และโครงสร้าง	เพื่อ

ให้เครื่องมือที่น�าไปวัดผลน้ันมีความน่าเชื่อถือ	 หรือเรียก

ว่าความเที่ยง	(Reliability)	ซึ่งเป็นการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือทั่วไปก่อนด�าเนินงานวิจัย

	 ส�าหรับแบบทดสอบจะต้องมีการแปลผลและ

ก�าหนดระดับคะแนน	 โดยมีเกณฑ์การก�าหนด	 วิธีการ

ค�านวณพร้อมตัวอย่างอธิบายโดยละเอียด	 ท�าให้ผู ้วิจัย

สามารถน�าไปเป็นตัวอย่างได้ง่าย	 นอกจากนี้ยังมีเครื่อง

มือประเภทนวัตกรรม	 เช่น	 บทเรียนส�าเร็จรูป	 บทเรียน

การ์ตูน	 สิ่งเหล่านี้จะมีการทดสอบประสิทธิภาพก่อนน�า

ไปใช้เพิ่มเติมอาจจะเป็นการน�าไปใช้เบ้ืองต้น	 (Try	 out)	

หรือการสอนจริง	 (Trial	 run)	 เข้ามาด้วย	มีแนวทางการ

ค�านวณหาประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกล่าวไว้ในบทนี้

ด้วย	 เพ่ือเป็นนัยในการประกันคุณภาพของชุดการสอน

หรือสื่อว่า	สามารถใช้งานได้จริง

	 6.	บทท่ี	9	บทนี้ว่าด้วยการจัดท�ารายงานผลการ

พัฒนาเครื่องมือวิจัย	 เป็นบทท่ีช่วยให้ผู้ท่ีมาอ่านงานวิจัย

ของเราทราบถึงขั้นตอนการสร้างเครื่องมืออย่างเป็นระบบ	

ส่งผลให้งานวิจัยนั้นมีความน่าเช่ือถือ

	 ทัง้นีก้ารจดัท�ารายงานผลนีน้กัวจิยัหน้าใหม่หลายๆ

คนประสบปัญหาว่าจะเขยีนรายงานการตรวจสอบคณุภาพ

ออกมาในรปูแบบใดทีเ่หมาะสม	เนือ้หาในบทนีจ้ะมตีวัอย่าง

แสดงอย่างชัดเจน	โดยละเอียดทุกข้ันตอน	อันจะท�าให้ภาค

ผนวกงานวิจัยเป็นส่วนเสริมให้งานวิจัยนั้นมีกระบวนการ

ชัดเจนตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม

	 7.	 บทส่งท้าย	 จะเป็นการสร้างเครื่องมือวิจัย

แบบออนไลน์	 ประเภทแบบสอบถาม	 เพื่อเป็นทางเลือก

ที่สะดวก	 รวดเร็ว	 และประหยัด	 ในการรวบรวมข้อมูล

ในการวิจัย	 ประกอบกับในปี	 ค.ศ.	 2020	 ท่ัวโลกประสบ

ปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	

(Covid-19)	 เพื่อลดการแพร่ระบาดโรคดังกล่าวจึงมีการ

ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคด้วยการเว้นระยะห่างทาง

สังคม	(Social	distancing)	การด�าเนินงานวิจัยในรูปแบบ

ออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในสถานการณ์

ดังกล่าว	 และได้มีการน�าเสนอตัวอย่างการเขียนรายงาน

การใช้แบบสอบถามออนไลน์เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับนัก

วิจัยต่อไป

สรุป
	 หนงัสอืเล่มนีเ้หมาะส�าหรบัผูท้ีต้่องการหาแนวทาง

การสร้างเครือ่งมอืวจิยัเชงิปรมิาณ	เชงิคณุภาพ	และตวัแปร

จัดกระท�า	(Manipulate	variables)	เนื่องจากมีตัวอย่าง

ที่มาจากงานวิจัยจริงเพราะมีการอ้างถึงแหล่งที่มาอย่าง
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ชัดเจน	มีการวิเคราะห์ข้อดีและข้อจ�ากัดทิ้งท้ายไว้ในแต่ละ

ชนิดเคร่ืองมือ	เมื่อออกแบบเรียบร้อยแล้วยังมีการแนะน�า

การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืทุกชนดิ	พร้อมทัง้แสดง

รูปแบบการรายงานผลการทดสอบอีกด้วย	 ซึ่งทั้งหมดนี้

คือจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้	 ซ่ึงท�าให้ผู้อ่านสามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้กับการท�างานวิจัยได้จริง






