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การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
The Development of Creative Leaning Media by Using Museum and Local Learning Resources with
Community Participation
อาจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ บริบทชุมชนและการเรียนรู้ของชุมชนจากพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น 2) พัฒนาสือ่ การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 3)
ประเมินประสิทธิผลการใช้สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
และ 4) นําเสนอแนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ผู้แทนจากคนใน 4 พื้นที่ จํานวน 38 คน 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 200 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง,
แบบบังเอิญ และแบบอาสาสมัคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่1) แบบสํารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 2) ประเด็นการ
สัมภาษณ์ สภาพและความต้องการสื่อการเรียนรู้ 3) ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับชุมชน เพื่อศึกษาสภาพ
ความต้องการสื่อ 4) สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการ 5) แบบประเมินคุณภาพสื่อและ 6) แบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพชุมชนและสภาพพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ที่ศึกษาจํานวน 4 แห่ง มีจุดเด่นในด้านการเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่แตกต่างกัน จําแนกตามลักษณะเนื้อหาในการจัดแสดงแบ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 3 แห่งและพิพิธภัณฑ์ 1
แห่ง การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนแต่ละพื้นที่มีความต้องการสื่อการเรียนรู้และสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ของตนเองและให้การสนับสนุนในทุกภาคส่วน 2) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นจํานวน 12
ประเภท ประกอบด้วยสื่อมัลติมีเดีย 3 เรื่อง สื่อวีดิทัศน์ 4 เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก 1 เล่ม โปสเตอร์แผ่นพับ 3 ชุด และ
เว็บไซต์ 1 เว็บ 3) ผลการประเมินคุณภาพสื่อและการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชนพบว่าสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพในระดับเหมาะสมมากในทุกชนิด ส่วน
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากทุก ๆ กิจกรรม
คําสําคัญ: สื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา การมีส่วนร่วมกับชุมชน การเรียนรูเ้ ชิงสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น
Abstract
The objectives of this study were: 1) to study the community context and museum and local
learning resources with community participation; 2) to develop of creative leaning media by using
museum and local learning resources with community participation; 3) to evaluation using creative
leaning media by using museum and local learning resources with community participation and 4) to
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purpose model and guideline using creative leaning media by using museum and local learning
resources with community participation. The subjects were community leaders, cultural leaders,
headmen, local wisdom men, experts in museum and local learning resources and students from 4 local
area by non probabilistic sampling example: purposive sampling, accidental sampling, convenience
sampling.
The research instruments were : 1) surveys form 2) structure interview 3) focus group discussion
items 4) media for learning 5) media evaluation form 6) students satisfaction evaluation form the results
of the study were as follows: 1) In the community context and museum and local learning resources 4
local area in could 1) Em Charoen Art Gallery, ThaMuang district, Kanchanaburi province 2) Bot Prok Pho,
Wat Bang Kung, Amphawa district, SamutSongkhram province3) Don Kai Dee Benjarong Village, Kratumban
district, SamutSakhon province and 4) NongRatchawat Archaeological Site, NongYasai district, Suphanburi
province, museum and local learning resources community need media for learning and media for public
relations every area. 2) The leaning media development by using museum and local learning resources
with community participation 12 medias in could: three of software multimedia, four of video, four of
printed media and one website 3) The leaning media evaluation by experts was at the highest quality and
the students who learned via the creative leaning media by using museum and local learning resource
showed their satisfaction at a high level.
Keywords: Media for Learning, Educational Technology, Community Participation, Creative Learning,
Museum and Local Learning Resources
บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาที่จะให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าว คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด การจัดการ เผชิญสถานการณ์ ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้สามารถคิดเป็นทําเป็น จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง
ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความรอบรู้ หรือผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้และ
วิทยาการประเภทต่าง ๆ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 : 8) นอกจากนั้นพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 7 และ มาตรา 25 ได้กล่าวถึงความสําคัญต่อ
การจัดการศึกษาภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้ โดยระบุไว้พอสรุปได้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้อง
ปลูกจิตสํานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความภูมิใจ
ในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ความรู้อันเป็นสากล รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีความสามารถใน
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การประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง ตลอดจนส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์
สวนสัตว์ สวนธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,2545)
พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่งที่ไม่เพียงแต่จะสามารถปลูกฝังให้เราได้ซึมซับถึงมรดกทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมยังยึดโยงผู้คนในสังคม ให้เปลี่ยนแปลงปรับตัวอย่างมีราก มีอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ของตนด้วย พิพิธภัณฑ์มิใช่
เป็นเพียงสถานที่เก็บรวบรวมจัดหมวดหมู่และแสดงของเก่าอย่างที่เรามองเห็นอย่างผิวเผินและเข้าใจ หากแต่ยังมีบทบาททีเ่ ป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความกระหายใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนความคิดใหม่ๆในการพัฒนาวิทยาการ
และความรู้ที่หลากหลายสาขา พิพิธภัณฑ์จึงเป็นขุมพลังที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เป็นอยู่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
บทบาทของพิพิธภัณฑ์ในการกระตุ้นให้เกิดสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของสังคม อาทิ พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ดึงการ
สอนจากห้องเรียนสู่ประสบการณ์จริง เป็นการเรียนรู้ของชีวิต เป็นการเรียนรู้เพื่อชีวิตผู้เรียนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน ท้องถิ่นกระตุ้นให้ผู้ใหญ่มีโอกาสใช้พิพิธภัณฑ์ก้าวนําไปสู่การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้
สําหรับผูท้ ี่สนใจในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองบุคคลและครอบครัวมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพการจัดการ
ความรู้ที่เหมาะสม เกิดแรงจูงใจสําหรับผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในสถานการณ์ที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีอิสระ เกิดการ
ประสานงานระหว่างพิพิธภัณฑ์กับชุมชนอย่างใกล้ชิด การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สถานศึกษาสามารถ
จัดกิจกรรมซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้หลายลักษณะ เช่น การเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน เกิดการ
เรียนรู้เป็นกลุ่มซึ่งเป็นการเรียนรู้จากสภาพจริง ทั้งโดยการเรียนรู้จาก สื่อและสภาพในชุมชน เช่น แหล่งโบราณสถาน
โบราณวัตถุ สถานประกอบการในชุมชนฯลฯ และการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว เช่น พิพิธภัณฑ์สถาน สถานที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ แหล่งการค้า ฯลฯ จะทําให้ผู้เรียนสามารถสร้าง และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ ซึ่งทําให้ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กําหนดนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย และส่งเสริมความคิดเชิงสร้างสรรค์
มีแผนยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ (Creative University) ที่ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลใน
ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ประกอบกับความสําคัญและคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และจาก
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์(คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และคณะ
,2554) ได้เสนอว่าสําหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ควรมีบทบาทในการส่งเสริมการวิจัยทางด้านของวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน เยาวชน เพื่อเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ชุมชนของตนเอง และตระหนักถึง
คุณค่าของพิพิธภัณฑ์ และควรปรับรูปแบบการจัดแสดง กิจกรรมโดยเน้นกิจกรรมในลักษณะสร้างสรรค์ สถาบันชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ และมีส่วนร่วมกับพิพิธภัณฑ์ ในการดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ
คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อประโยชน์แก่
ชุมชนในท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้กับชุมชน การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็น
การศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการบูรณาการศาสตร์ทางด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษากับแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้กรณีศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนและ
บุคคลในชุมชนเกิดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้มีความยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาสภาพ บริบทชุมชนและการเรียนรู้ของชุมชนจากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 2) เพื่อพัฒนา
สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 3) เพื่อประเมินประสิทธิผล
การใช้สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน และ 4) เพื่อนําเสนอ
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แนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักวิจัยท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้แทนจากคนใน 4 พื้นที่ เช่น
ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําชุมชน สมาชิกในชุมชน บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 38
คน 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 4 พื้นที่จํานวน
200 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non Probabilistic Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และแบบอาสาสมัคร (Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสํารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และสภาพพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
2) ประเด็นการสัมภาษณ์ผู้รู้เกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สภาพและความต้องการสื่อการเรียนรู้ และประเด็น
สําหรับสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเพื่อการเรียนรู้ 3) ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับชุมชน 4) สื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของ 4 พื้นที่ประกอบด้วย สื่อวีดีทัศน์ สื่อมัลติมีเดีย เว็บไซด์และสื่อสิ่งพิมพ์
ได้แก่ หนังสือเล็มเล็ก แผ่นพับ และโปสเตอร์ รวมทั้งสื่อกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 5) แบบประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ 6)
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสื่อแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งประกอบด้วย
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและประเมินความต้องการของชุมชน การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ การนํา
กิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ได้สื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยทุกขั้นตอนของการวิจัยดําเนินการในลักษณะของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ระหว่างคณะผู้วิจัยกับพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น การวิจัยในครั้งนี้ได้กําหนดขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพบริบทชุมชน และสภาพพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้
ดําเนินการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สําหรับการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้พิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ที่ศึกษา จํานวน 4 แห่งจาก 4 จังหวัด จําแนกตามลักษณะเนื้อหาในการจัดแสดง จํานวน 4 แห่ง ประกอบด้วยแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นจํานวน 3 แห่งและพิพิธภัณฑ์จํานวน 1 แห่ง ดังนี้ 1) แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร จังหวัดสุพรรณบุรี 2)
แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร 3) แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง จังหวัด
สมุทรสงคราม 4) พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะหอศิลป์เอมเจริญ จังหวัดกาญจนบุรี การศึกษาข้อมูลสภาพบริบท
ชุมชนทั้ง 4 พื้นที่ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบต่างๆ ได้แก่ 1) การลงพื้นเก็บข้อมูลในพื้นที่ โดยการสอบถามและสัมภาษณ์คน
ในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการลงพื้นที่ และแบบบันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
ผู้มีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับ
ฟังความคิดเห็น ให้คําแนะนํา ระหว่างคณะผู้วิจัย ที่ปรึกษางานวิจัย นักวิจัยชุมชน ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ คนในชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้นําท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ
ทั่วไป 3) เก็บข้อมูลในพื้นที่โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In deep Interview) กับคนในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพื้นที่ที่มี
ความเฉพาะ ได้แก่ ผู้นําท้องถิ่น นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ครู โดยการดําเนินการในขั้นตอนนี้ได้ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
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สภาพภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การศึกษาสภาพและความต้องการของสื่อการเรียนรู้ สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของ
พิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของชุมชนทั้ง 4 พื้นที่ สําหรับเป็น
แนวทางในการออกแบบและพัฒนาสื่อการ
ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
จากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริบทชุมชนและการศึกษาสภาพและความต้องการของสื่อการเรียนรู้ สื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ ได้ข้อสรุปร่วมกันกับชุมชนในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ชนิดต่างๆ ดังนี้
1. แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยสื่อ ได้แก่

1) สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ ง แหล่ ง

โบราณคดี ห นองราชวั ต ร 2) สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ แ นะนํ า แหล่ ง โบราณคดี ห นองราชวั ต ร 3)

สื่ อ สิ ง พิ ม พ์ เ พื่ อ การเผยแพร่ แ ละ

ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ โปสเตอร์ แผ่นพับและกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน
2. แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วยสื่อ ได้แก่1) สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง หมู่บ้าน
เบญจรงค์ดอนไก่ดี 2) สื่อวีดิทัศน์แนะนําหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี 3) สื่อสิงพิมพ์เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้แก่
โปสเตอร์ และแผ่นพับกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน
3. พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ศิลปะหอศิลป์เอมเจริญ จังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยสื่อ ได้แก่1) สื่อมัลติมีเดีย
เรื่อง หอศิลป์เอมเจริญและผลงานศิลปะ2) สื่อวีดิทัศน์แนะนําหอศิลป์เอมเจริญ3) สื่อการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์ ศูนย์การเรียนรู้ จํานวน 7 ศูนย์
4. แหล่ ง เรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ โ บสถ์ ป รกโพธิ์ วั ด บางกุ้ ง จั ง หวั ด สมุ ท รสงครามประกอบด้ ว ยสื่ อ ได้ แ ก่
1) สื่อวีดิทัศน์แนะนําโบสถ์ปรกโพธิ์ ค่ายบางกุ้ง 2) สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ได้แก่แผ่นพับ หนังสือเล่มเล็ก 3)
เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ โบสถ์ปรกโพธิ์ ค่ายบางกุ้ง และกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบฐานการเรียนรู้ 3
ฐาน
ขั้นที่ 3 ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
หลังจากขั้นที่ 2 ได้กําหนดชนิดของสื่อจํานวนสื่อในแต่ละพื้นที่แล้ว ได้ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการดําเนินการตามหลักการออกแบบของ ADDIE model ดังนี้
1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาเนื้อหา วิเคราะห์เนื้อหา กําหนดวัตถุประสงค์ กําหนดขอบเขตของเนื้อหา
วิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการ วิธีการ การจัดกิจกรรม ที่ได้จากการวิจัยในขั้นที่ 1 นําเนื้อหาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความถูกต้อง ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย เพื่อนํามาเป็นแนวทางและพื้นฐานในการพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
2. ขั้นการออกแบบ (Design)
2.1 กําหนดรายละเอียดวิธีการสร้างสื่อการเรียนรูต้ ามความต้องการของแต่ละพื้นที่
2.2 วางแผนการสร้างสื่อชนิดต่างๆ ของทุกๆ พื้นที่ โดยมีการออกแบบแผนภูมิสายงาน (Flow Chart) บทภาพ
(Story Board) สําหรับสื่อมัลติมีเดีย เขียนบทวีดิทัศน์ ออกแบบและกําหนดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งวางแผนการ
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ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ และนํารายละเอียดการวางแผนสร้างสื่อที่ออกแบบแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ ด้านเนื้อหา
ตรวจสอบเความถูกต้องเหมาะสม และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
3. ขั้นการพัฒนา (Development)
3.1 พัฒนาสื่อที่กําหนดไว้ โดยสร้างสื่อการเรียนรู้แต่ละชนิด มีการ ลงพื้นที่บันทึกภาพนิ่ง ถ่ายทําวีดิทัศน์ ตาม
บท บันทึกเสียงบรรยาย เสียงดนตรี สําหรับงานด้านการผลิต และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ในการผลิตสื่อทุกชนิด ได้แก่
โปรแกรมสร้างสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Programs) โปรแกรมตัดต่อวีดิทัศน์ (Video Edit Programs) โปรแกรมออกแบบ
ตกแต่งภาพกราฟิก (Graphic Programs) โปรแกรมสําหรับบันทึกเสียง (Sound Record Programs) โปรแกรมผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing Programs)โปรแกรมออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Design Programs)
3.2 ประเมินคุณภาพสื่อที่พฒ
ั นาขึ้น โดยนําสื่อไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบและพัฒนาสื่อ 3 ท่าน ประเมินคุณภาพสื่อและตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
5 ระดับ
4. ขั้นการนําไปใช้ (Implementation)
นําสื่อการเรียนรู้ที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้ว ไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่องกับนักเรียน นักศึกษาที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาข้อบกพร่องและแนวทางการปรับปรุงสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยมีการ
ทดลองใช้รายบุคคล (One-to-one Tryout) ทดลองกับคนจํานวน 3 คน และการทดลองใช้แบบกลุ่มย่อย (Small Group
Tryout) จํานวน 9 คน เพื่อหาข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม และทําการปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
นําสื่อการเรียนรู้ก่อนที่จะนําไปทดลองใช้จริงสําหรับเก็บข้อมูลในการวิจัยในขั้นต่อไป
5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation)
5.1 ในการทดลองใช้สื่อการเรียนรูน้ ั้น เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนรู้
อีกทั้งเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนว่ามีความเข้าใจตรงกันในเรื่องของเครื่องมือต่างๆ ในสือ่ การเรียนรู้ ที่คณะผู้วิจัย
ดําเนินการทดลอง
5.2 นําสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนการ
ทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้จัดกิจรรมกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ การใช้ประโยชน์จากการใช้สื่อที่พัฒนาขึน้
การประเมินการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยเก็บข้อมูลจากการเข้าร่วมการใช้สื่อการเรียนรูร้ ่วมกับกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในด้านความรูค้ วามเข้าใจ ผลสัมฤทธิ์ ทักษะ พฤติกรรม
ผลงาน ความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผลการวิจัย
1.ผลการศึกษาสภาพชุมชน และสภาพพิพธิ ภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ พบว่า มีจุดเด่นในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่แตกต่าง
กัน พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ศึกษาสามารถจําแนกตามลักษณะเนื้อหาในการจัดแสดง จํานวน 4 แห่งแบ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น 3 แห่งและพิพิธภัณฑ์ 1 แห่ง ได้แก่แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี แหล่ง
เรียนรู้โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง และพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ศิลปะหอศิลป์เอมเจริญ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนแต่ละ
พื้นที่มีความต้องการสื่อการเรียนรู้และสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของตนเองและให้การสนับสนุนใน
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ทุกภาคส่วน
2.การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ได้มาจากการศึกษาความต้องการ การมีส่วนร่วม ความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะจากชุมชนทั้ง 4 พื้นที่ ประกอบด้วย สื่อจํานวน 12 ชนิด ได้แก่ 1) สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง แหล่ง
เรียนรู้โบราณคดีหนองราชวัตร 2) สื่อวีดิทัศน์แนะนําแหล่งเรียนรู้โบราณคดีหนองราชวัตร 3) สื่อสิงพิมพ์ โปสเตอร์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ 4) สื่อสิงพิมพ์แผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์ 5) สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเบญจ
รงค์ดอนไก่ดี 6) สื่อวีดิทัศน์แนะนําแหล่งเรียนรู้และขั้นตอนผลิตเครื่องเบญจรงค์ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี 7) สื่อมัลติมีเดีย
เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ศิลปะหอศิลป์เอมเจริญ 8) สื่อวีดิทัศน์แนะนําพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ศิลปะ
หอศิลป์เอมเจริญ 9) สื่อวีดิทัศน์แนะนําแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง 10) สื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ 11) สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือเล่มเล็กเพื่อการประชาสัมพันธ์ 12) เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ แหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง
3.ผลการประเมินคุณภาพสื่อและการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน
พบว่า สื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพในระดับเหมาะสมมากในทุกประเภทสื่อ ดัง
แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูเ้ ชิงสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหา
 S.D.

การพัฒนาสื่อ

แปลผล

ด้านออกแบบ
 S.D.

แปลผล

แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร จังหวัดสุพรรณบุรี
1. สื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้
เรื่อง แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร

4.30

0.38

ระดับมาก

4.38

0.51

ระดับมาก

2. สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
เรื่อง แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร

4.53

0.72

ระดับมากที่สุด

4.17

0.33

ระดับมาก

3. สื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เรื่อง แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร

4.75

0.43

ระดับมากที่สุด

4.67

0.58

ระดับมาก
ที่สุด

4. สื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
เรื่อง แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร

4.17

0.29

ระดับมาก

4.00

0.00

ระดับมาก

แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร
5. สื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้
เรื่อง หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี

4.44

0.64

ระดับมาก

4.47

0.60

ระดับมาก

6. สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
เรื่อง หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี

4.44

0.64

ระดับมาก

4.50

0.56

ระดับมาก
ที่สุด
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ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูเ้ ชิงสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
การพัฒนาสื่อ

ด้านเนื้อหา
 S.D.

แปลผล

ด้านออกแบบ
 S.D.

แปลผล

หอศิลป์เอมเจริญ จังหวัดกาญจนบุรี
7. สื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง หอศิลป์เอม
เจริญ

4.17

0.27

ระดับมาก

4.17

0.27

ระดับมาก

8. สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรือ่ ง หอศิลป์
เอมเจริญ

4.48

0.42

ระดับมาก

4.17

0.27

ระดับมาก

แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม
9. สื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ เรื่อง โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง

4.07

0.38

ระดับมาก

3.95

0.29

ระดับมาก

10. สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือเล่มเล็กแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ เรื่อง โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง

4.50

0.58

ระดับมากที่สุด

4.33

0.58

ระดับมาก

11. สื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ เรื่อง โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง

4.25

0.58

ระดับมาก

4.33

0.58

ระดับมาก

12. สื่อเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
เรื่อง โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง

4.00

0.58

ระดับมาก

4.33

0.58

ระดับมาก
ที่สุด

4. รูปแบบ (Model) ของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และแนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดย
ใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process)
ผลผลิต (Output) และแผนภาพแสดงขั้นตอนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน รายละเอียด
รูปแบบ (Model) ดังแสดงในแผนภาพที่ 1-2
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ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบ (Model) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และแนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน

ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนรูเ้ ชิงสร้างสรรค์และแนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลตามแนวคิด ทฤษฎี สื่อการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมกับชุมชนและการเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์ ดังนี้
1. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนได้มี
การศึกษาบริบทของชุมชนกําหนดแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ของทั้ง 4 พื้นที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ คือ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้กับชุมชน รวมทั้งส่งต่อไปยัง
หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ในชุมชนที่มีความต้องการสื่อการเรียนรู้ชุดนี้ โดยมีแนวทางการพัฒนาสื่อประกอบไปด้วยสื่อชนิด
ต่างๆ จํานวน 12 ชนิดของสื่อทั้ง 4 พื้นที่ที่ได้ออกบบและพัฒนาสื่อขึ้นใหม่ทั้งหมดได้ผ่านการเลือกและเสนอแนะตามความ
ต้องการของชุมชน ซึ่ง กิดานันท์มลิทอง (2536 : 84) ได้กล่าวถึงการเลือกสื่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง โดยในการเลือกสื่อจะต้องตั้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียนรู้ให้แน่นอนก่อน เพื่อให้
ใช้วัตถุประสงค์นั้นเป็นตัวชี้ในการเลือกสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม
นอกจากนั้นการพัฒนาสื่อทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ได้ผ่านการ
ออกแบบและพัฒนาตามขั้นตอนและกระบวนการออกแบบและพัฒนาสื่อมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพในทุกๆ ขั้นตอน
มีการสอบถามและศึกษาความต้องการและรูปแบบที่ต้องการจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนทําให้สื่อที่พัฒนาขึ้นทั้งหมด
มีผลการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมมากในทุก ๆ ชนิดของสื่อทุก ๆ พื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาสื่อได้ผ่านกระบวนการ
ประเมินคุณภาพหลายขั้นตอนเพื่อหาข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขจนสื่อมีความเหมาะสม สามารถนําไปทดลองใช้จริงกับ
กลุ่มตัวอย่างได้ ทําให้ผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อีกทั้งการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ได้สร้างขึ้นตามขั้นตอนอย่าง
เป็นระบบ คณะผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเนื้อหา วิเคราะห์ความต้องการ ศึกษารูปแบบและชนิดของสื่อตามแนวทางการออกแบบ
และพัฒนาสื่อแต่ละชนิด ในบางสื่อ เช่น สื่อมัลติมเี ดียมีการเรียงลําดับเนื้อหาบทเรียนจากง่ายไปยาก เป็นการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ มีการวางแผนการสร้าง แก้ไข ปรับปรุงโดยยึดจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นหลัก และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญใน
ทุกขั้นตอน มีการนําไปทดลองใช้ก่อนการใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มตัวอย่างจริง มีการนําข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนรู้ตามคําแนะนํา ทําให้ผลการประเมินคุณภาพสื่อเพื่อการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้นใน
ครั้งนี้มีคุณภาพและประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับ เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต (2528) ได้กล่าวถึงการพัฒนาสื่อก่อนที่จะนําไปใช้
จริงควรจะมีการทดลองแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐานก่อน เพื่อให้ทราบว่าสื่อนั้นมีคุณภาพเพียงใด มีสิ่งใดที่ยังบกพร่องอยู่ โดย
การนําชุดบทเรียนหรือสื่อไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรที่จะใช้จริง ซึ่งสอดคล้องกับวิเศษ แก้วกระจาย (2550)
ที่ศึกษาวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย
เบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสาครสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ พบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องภูมิปัญญาไทย เบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสาครมีประสิทธิภาพ 79.89/75.56 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่
กําหนดไว้
2. การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแบบมีส่วน
ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนมี ขั้ น ตอนสํ า คั ญ ได้ แ ก่ 1 ) การศึ ก ษา สํ า รวจ สภาพบริ บ ทชุ ม ชน โดยการสนทนากลุ่ ม ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
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ประกอบด้วย ผู้อํานวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้นําชุมชน ตัวแทนจากชุมชน โดยทุก
คนมีส่วนร่วมในการกําหนดประเด็นที่จะศึกษา มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนํามาพัฒนาสื่อการเรียนรู้
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดําเนินการศึกษาการวางแผนการทํางานในแต่ละขั้นตอน จากการสนทนากลุ่มได้ข้อสรุปที่ชัดเจนใน
ขั้นตอนการดําเนินการ แนวทางการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการให้ความร่วมมือจากชุมชน 2) การตัดสินใจและ
วางแผน มีการร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ โดยใช้ SWOT ซึ่งทุกคนในที่ประชุมร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ร่วมกันเพื่อ
หาแนวทางในการวางแผนดําเนินการอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน 3) การดําเนินการ การดําเนินการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น
เป็นส่วนที่สําคัญต้องสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการดําเนินการได้มีการทํางานร่วมกันกับชุมชน ประชาชนในพื้นที่แหล่ง
เรียนรู้ ผู้นําชุมชน ร่วมประชาสัมพันธ์ผู้นําชุมชน ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมใน
การใช้สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ทุกพื้นที่ที่ร่วมจัดกิจกรรม 4) การติดตามและประเมินผล จากการจัดกิจกรรมในแต่ละพื้นที่
คณะผูว้ ิจัยได้ประเมินสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกิจกรรม กระบวนการในการดําเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อสร้าง
ความตระหนักของคนในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันยพร วิริชฤทธา (2550) ศึกษาการจัดการความรู้ในชุมชน
กรณีศึกษาด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า รูปแบบการจัดการความรู้ใน
ชุมชน มีส่วนประกอบที่สําคัญ คือ ความรู้ คน และกระบวนการ ความรู้คือความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการ โดยมีคนเป็นกลไก
สําคัญที่จะทําให้เกิดกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆและกระบวนการจึงเป็นวิธีเชื่อมประสาน คน ความรู้ และกระบวนการเข้า
ไว้ด้วยกัน ซึ่งรูปแบบการจัดการความรู้มีความสอดคล้องกับแบบจําลองปลาทู (TUNA Model) อย่างยิ่ง และกระบวนการ
จัดการความรู้ในชุมชนที่ได้สามารถสังเคราะห์เป็นแบบจําลองที่มีลักษณะเป็นเกลียวของความรู้ที่เชื่อมต่อกัน เมื่อการนําไปใช้
และพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ จะมีการเพิ่มพูนความรู้ยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่าน
การพูดคุยแต่สิ่งดี ๆ ให้แก่กัน
การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผลการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยใช้พิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ที่พบว่า ผลจากการใช้สื่อการเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่างๆ ซึ่งเกิดผลงานเชิงสร้างสรรค์ใน
พื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้ดําเนินจัดกิจกรรมสื่อการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงาน อาทิเช่น ผลงานการเขียนลายเครื่องเบญจรงค์ ผลงาน
การถ่ายภาพและสร้างสรรค์โปสการ์ด ของ โบสถ์ปรกโพธิ์ ผลงานด้านศิลปะของหอศิลป์เอมเจริญ และผลงานการสร้างสรรค์
ของที่ระลึก จากแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร ซึ่งทั้งหมดเป็นผลงานที่แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นชิ้นงาน ที่
เป็นผลมาจากการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ต่างๆ
ที่ได้กําหนดขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับ ศราวุธ ทิพย์รักษา (2550) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การสร้างสื่อ
มัลติมีเดียและกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนเรื่องชีวิตและวัฒนธรรมไทยภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่าสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
และกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนเรื่องชีวิตและวัฒนธรรมไทย มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้สื่อคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนที่ส้รางขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ในด้านการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมการเรีย นรู้เ ชิงสร้ างสรรค์ การจัดกิจ กรรมในสถานที่ จริงให้ผู้เ ข้าร่ว มกิจกรรมได้ซึม ซับบรรยากาศของความคิ ด
สร้างสรรค์ของคนในชุมชน อีกทั้งยังให้ความรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย ทั้งสื่อมัลติมีเดีย สื่อวีดิทัศน์ และสื่อบุคคลตลอดการทํา
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กิจกรรม อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานของตัวเอง ซึ่งผลการทดลองใช้สื่อ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของทั้ง 4 พื้นที่ พบว่า
แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตรพบ่ว่า ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (̅ = 4.92 , S.D. = 0.37 )
แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก
(̅ =4.46, S.D.=0.06) พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ศิลปะ หอศิลป์เอมเจริญ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด (̅ = 4.73 , S.D. = 0.51) แหล่งเรียนรู้โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง จังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่าค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.28 , S.D. = 0.57 ) สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ ธนาทิพ ฉัตรภูติ (2544 : 24) ทีก่ ล่าวว่า การให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างและค้นหาองค์ความรู้ด้วยตนเองมีปรัชญาที่
เชื่อว่าถ้านักเรียนได้ออกแบบวิธีการเรียนรู้และทดลองค้นคว้าด้วยตนเอง จะทําให้นักเรียนเข้าใจที่มาที่ไปของความรู้นั้นได้
อย่างชัดแจ้ง และสามารถจดจําความรู้เหล่านั้นด้วยความเข้าใจ ซึ่งจะทําให้ความรู้นั้นคงอยู่กับนักเรียนไปได้ยาวนานต่างจาก
การท่องจํา นอกจากนั้นการออกแบบกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ของแต่ละแหล่งเรียนรู้จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน เพราะผู้เรียนต้องเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด วางแผน ออกแบบ และสร้างสรรค์ ผลงาน
ออกมาตามเนื้อหาที่ได้รับ ผ่านการกระตุ้นให้แสดงออกในเรื่องราวต่าง ๆ สอดคล้องกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(2550 ก : 17-18) ที่ได้กําหนดการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ไว้ได้แก่ การสร้างความตระหนัก ใช้
เทคนิคต่างๆ ในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน, การระดมพลังความคิด เป็นการดึงศักยภาพของผู้เรียนทุกคนเพื่อให้
สามารถค้นหาคําตอบผู้เรียนทกคนจะต้องมีส่วนร่วม, การสร้างสรรค์ชิ้นงาน เมื่อผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ คิดหา
คําตอบแล้ว ผู้เรียนเกิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ, การนําเสนอผลงาน, การวัดและประเมินผล,
การเผยแพร่ผลงาน การเผยแพร่ผลงานผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ การนําผลงานสู่สาธารณชนเป็นการ
นําเสนอความรู้และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ซึ่งในการวิจัย ครั้ง นี้ได้ดําเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการตาม
ขั้นตอนที่ได้กําหนดไว้ทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์จากผลงานต่างๆ ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และแนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ก่อนการพัฒนาสื่อควรมีการศึกษาศึกษาสภาพและความต้องการเรียนรู้ของชุมชนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน ให้ชัดเจนเพื่อจะได้กําหนดแนวทางในการพัฒนาสื่อ ประเภทของสื่อที่ต้องการรวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตรงตามความ
ต้องการที่แท้จริงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างการออกแบบและพัฒนาสื่อ
2. การพัฒนาสื่อควรมีการกําหนดระยะเวลาให้ชัดเจนรวมทั้งวางแผนการผลิตในทุกๆ ขั้นตอนเนื่องจากพื้นที่แต่ละ
แห่งมีระยะทางที่แตกต่างกัน การลงพื้นที่เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างเป็นขั้นตอนจึง
มีความสําคัญ รวมถึง กระบวนการออกแบบและพัฒนาสื่ออย่างเป็นลําดับและขั้นตอน ทุกๆ ขั้นตอนจะต้องอาศัยระยะเวลาใน
การตรวจสอบ ปรับ ปรุง แก้ไขและมีการประเมิน คุณภาพสื่อ โดยผู้เชี่ย วชาญเป็ นไปตาม หลักการและทฤษฎีท างสื่ อและ
เทคโนโลยีการศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีศึกษาวิจัยโดยการขยายผลกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ร่วมกับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ
เพิ่มขึ้นเพื่อจัดเก็บความรู้ภูมิปัญญาในพื้นที่ไว้ เป็นการสร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนปลูกฝังให้ชุมชนเกิดความรู้
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เชิงสร้างสรรค์ เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่พัฒนาสื่อ
2. ควรมีการศึกษาการนําสื่อการเรียนรู้และแนวทางการจัดกิจกรรม ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน
เพื่อให้นักเรียนในชุมชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเพื่อให้ข้อมูลความรู้ที่ได้รับนั้นมีความคงทน
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษา ในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
A Development of a Social Change of Leadership Training for Student atSiam Technology College
อาจารย์ ดร. เชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ
สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ 2) เพื่อทดลองใช้และปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ
นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จํานวน 30
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดเจตคติภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ 2) แบบวัดภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ t-test dependent
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยี
สยามเป็นหลักสูตรแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรมประกอบไปด้วย 4 โมดูล
คือ โมดูลที่ 1 การปลูกจิตสํานึก โมดูลที่ 2การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โมดูลที่ 3 การ
พัฒนาภาวะผู้นําการ-เปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในระดับบุคคลและโมดูลที่ 4 การพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมของนักศึกษาในระดับกลุ่ม และระดับชุมชน ประสิทธิภาพของหลักสูตรมีค่าเท่ากับ 84.33/83.33 และ 2) เจตคติ
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการติดตามผลหลังการฝึกอบรม 1 เดือน พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีและ
ตระหนักต่อการทําประโยชน์เพื่อสังคมโดยการจัดโครงการสารฝันปันน้ําใจให้แก่เด็ก และผู้พิการซ้ําซ้อน ณ มูลนิธิสถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศน์ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
คําสําคัญ: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
Abstract
The purposes of this research were to 1) to write development of a social change of leadership
training for student at Siam Technology College, and 2) to trial and to improve development of a social
change of leadership training for student at Siam Technology College. This research was the
undergraduate students of Siam Technology College, and the sampling group consisted of 30 students.
The research tools were 1) an attitude measurement of social change leadership, and 2) a test for social
change leadership. The statistics that used in data analysis was Independent t-test.
The results were summarized as the following: 1) a social change of leadership training for student
at Siam Technology College training was two days workshop course. The course description consisted of 4
modules was Module 1 Conscience. Module 2 a social change of leadership enhancing knowledge.
Module 3 development of a social change of leadership individual values. Module 4 development of a
social change of leadership group values and Community values. One month follow-up indicated that
student have good behavior and recognize the benefits to society by created the project dream material
to children and disabilities at Karunyawet foundation for persons with disabilities Bang Lamung district,
Chonburi province, Thailand.
Keywords: Development of training, A social change of leadership, Student, Siam Technology College.
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บทนํา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคลและประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพด้านสังคม รวมถึงเยาวชน
ไทยต้องให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2549) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (2555-2559) ได้ มุ่ ง เน้ น ให้ ค นเป็ น ศู น ย์ ก ลางและทิ ศ ทางการพั ฒ นาเด็ ก
และเยาวชน พ.ศ. 2555-2559 ต้องการให้เด็กและเยาวชนให้มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอย่างทั่วถึง มีความแข็งแรงทาง
ร่างกายและจิตใจมีคุณธรรม จริยธรรมมีสํานึกความเป็นพลเมือง (Civic Mind) กล้าคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิถี
ประชาธิปไตยและมีความสุข อีกทั้ง สถานการณ์ในปัจจุบันควรสร้างภาวะผู้นํามีความสําคัญต่อการพัฒนาสังคม/ชุมชน ซึ่งเป็น
สิ่งที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ (คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2554)
ภาวะผู้นํามีความสําคัญต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน ซึ่งเป็นกลไกสําคัญที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน
ทิศทางที่ดีเพิ่มมากขึ้น แต่ปัจจุบันภาวะผู้นําของคนในสังคมมีอยู่น้อยมากซึ่งเกิดจากไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีภาวะผู้นําตั้งแต่
เป็นเยาวชนดังนั้น การสร้างสังคมแห่งภาวะผู้นําควรปลูกฝังตั้งแต่เป็นนักศึกษาให้มีภาวะผู้นําเพื่อที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
ภาวะผู้นํา (Dempster and Lizzio, 2006) ซึ่งสอดคล้องแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและทิศทางการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน พ.ศ. 2555-2559 จากการศึกษารูปแบบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social change model of
leadership หรือ SCML) นั้นเป็นรูปแบบภาวะผู้นําที่ถูกนํามาใช้มากที่สุดสําหรับการพัฒนาภาวะผู้นําให้กับนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ โดยสอดคล้องกับนักวิชาการในประเทศไทยที่ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาเหมือนกันเพื่อให้นักศึกษาความรู้ที่เหมาะสมความสามารถที่ร่วมงานกับผู้อื่นได้และการ
เป็นพลเมืองที่ดี (ดนุลดา จามจุรี และบุบผา เมฆศรีทองคํา,2554)
จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า แนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีเนื้อหาที่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และการพัฒนานักศึกษาในวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม สนใจที่จะใช้แนวคิดการพัฒนาประกอบกับผู้วิจัยในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจึงมี
ความสนใจที่จะใช้แนวคิดของภาวะผู้นําดังกล่าว เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมของนักศึกษา
เพื่อใช้ในการฝึกอบรมนักศึกษาให้มีภาวะผู้นํา ปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เหมาะสม อีกทั้ ง ได้ รับการพัฒ นาให้เป็น บัณฑิ ตที่สมบูรณ์ มีทั้ง ความรู้ด้า นวิช าการมีประสบการณ์ ที่ได้รั บการเรีย นรู้ใ น
การทํางานร่วมกับผู้อื่น และมีความสามารถเป็นผู้นําที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและของประเทศตามเป้าหมายใน
การพัฒนานักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
2. เพื่อทดลองใช้และปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็น การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พัฒ นาภาวะผู้ นํา การเปลี่ย นแปลงทางสั ง คมของนั ก ศึก ษาในวิ ทยาลัย เทคโนโลยี สยาม จึ งมี ขั้ นตอนการดํา เนิน การวิ จั ย
ดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการฝึกอบรมขั้นที่ 2
สร้า งกรอบแนวคิดในการฝึก อบรมภาวะผู้นํา การเปลี่ยนแปลงทางสั งคม ขั้ นที่ 3 สร้างหลั กสูต รฝึก อบรมภาวะผู้นํา การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมขั้นที่ 4 การหาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม โดยผู้วิจัยนําหลักสูตรที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน9
ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 3 ท่านผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม
นักศึกษา 6 ท่าน ให้คําแนะนํา และตรวจสอบจุดมุ่งหมายการฝึกอบรมเนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อ อุปกรณ์
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การวัด และประเมินผล และการประเมินระสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจัยหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมสรุป
ได้ว่ามีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.38/82.54 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ 80/80 ขั้นที่ 5 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตร
ฝึกอบรม จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม แต่ละโมดูลการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และขั้นที่ 6 นํา
หลักสูตรไปทดลองใช้และติดตามผลโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จํานวน 30
คน ที่ได้รับการฝึกอบรมตามแบบแผนการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ One group pre-test post-test design โดยมีการ
วัดเจตคติ และภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงสังคมก่อนและหลังการฝึกอบรม อีกทั้งมีการติดตามพฤติกรรมหลังการฝึกอบรม
ประมาณ 1 เดือน โดยจัด ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2556 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบวัดเจตคติภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และแบบวัดภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’ s alpha coefficient) เท่ากับ .984 และ . 986 ตามลําดับ และแบบประเมินความเหมาะสมของ
หลักสูตร
ผลการวิจัย
จากผลการการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามป็นหลักสูตรแบบ
สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ระยะเวลาฝึ ก อบรม 2 วั น เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมประกอบไปด้ ว ย 4 โมดู ล ได้ แ ก่
โมดู ล ที่ 1 การปลู ก จิ ต สํ า นึ ก โมดู ล ที่ 2 การเสริ ม สร้ า งความรู้ ใ นเรื่ อ งภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม โมดู ล ที่ 3
การพั ฒ นาภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมของนั ก ศึ ก ษาในระดั บ บุ ค คล และโมดู ล ที่ 4 การพั ฒ นาภาวะผู้ นํ า
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในระดับกลุ่มและระดับชุมชน โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรม ได้แก่ 1) การบรรยาย
2) การอภิปรายกลุ่ม 3) การระดมสมอง 4) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และ 5) การปฏิบัติ โดยใช้การวัดและประเมินผลตาม
หลักสู ตรฝึก อบรมประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ 1) ด้านเจตคติ ใช้แ บบวัด เจตคติภาวะผู้นํ าการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมก่อ น
การฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรม 2) ด้ านความรู้และพฤติกรรม ใช้แบบวัด ภาวะผู้นํ าการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมก่อ น
การฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมและติดตามผลหลังการฝึกอบรม และ3) ด้านการฝึกอบรมใช้แบบประเมินความเหมาะสม
ของหลักสูตร
2. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามพบว่า
2.1) ค่าเฉลี่ยของเจตคติภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของเจตคติภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม และภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมเท่ากับ 1.76 คะแนน (4.72-2.96)
และ 1.79 คะแนน (4.60-2.81) ตามลําดับ ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยเจตคติของภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลงทางสังคมก่อนและภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก่อนและหลัง
ของการฝึกอบรม
ระยะเวลา
X
เจตคติของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ก่อนการฝึกอบรม
2.96
หลังการฝึกอบรม
4.72
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ก่อนการฝึกอบรม
2.81
หลังการฝึกอบรม
4.60
หมายเหตุ: ** p < .01

S.D

t

p

.13
.19

42.40**

.00

.11
.10

62.90**

.00
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2.2) การติ ด ตามผลหลั ง การฝึ ก อบรม 1 เดื อ น พบว่ า คณะนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรม มี พ ฤติ ก รรม
และมีความตระหนักต่อการทําประโยชน์เพื่อสังคมในทางดีงาม โดยการจัดทําประโยชน์เพื่อสังคมโดยการจัดโครงการสารฝัน
ปันน้ําใจให้แก่เด็ก และผู้พิการซ้ําซ้อน ณ มูลนิธิสถาน-สงเคราะห์คนพิการการุณยเวศน์ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และ
2.3) ด้านความเหมาะสมของการใช้หลักสูตร พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีและเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า ระดับความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรมและระดับความคิดเห็นในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับดีตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเหมาะสมของการใช้หลักสูตร
ข้อความ
1. ระดับความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรม
1.1 โมดูลที่ 1 การปลูกจิตสํานึก
1.2 โมดูลที่ 2 การเสริมสร้างความรู้ในเรื่อง
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
1.3 โมดูลที่ 3 การพัฒนาภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษา
ในระดับบุคคล
1.4 โมดูลที่ 4 การพัฒนาภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษา
ในระดับกลุ่มและระดับชุมชน
2. ระดับความคิดเห็นในภาพรวม
โดยรวม

S.D

ระดับความเหมาะสม

4.39

.53

ความเหมาะสมระดับดี

4.44

.49

ความเหมาะสมระดับดี

4.36

.66

ความเหมาะสมระดับดี

4.35

.65

ความเหมาะสมระดับดี

4.31
4.35

.49
.45

ความเหมาะสมระดับดี
ความเหมาะสมระดับดี

X

อภิปรายผล
จากงานวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ผู้วิจัยได้นําประเด็นมาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นลักษณะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระยะเวลา 2 วัน เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย 4
โมดูล โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรม คือ 1) การบรรยาย 2) การอภิปรายกลุ่ม 3) การระดมสมอง 4) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และ 5)
การปฏิบัติ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาวัยรุ่นตอนปลาย 18-25 ปี ซึ่งมีวุฒิ
ภาวะมากขึ้นเริ่มเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ ลักษณะบุคลิกภาพเฉพาะของแต่ละคนและเรียนรู้ที่จะเข้าใจความแตกต่างแต่ละบุคคล
บางครั้งแสดงออกในรูปช่างคิดฝัน และมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีอิสระต่างๆ ทางความคิดและชอบอยู่ในกลุ่มเพื่อน(ศรีเรือง
แก้วังวาล, 2553)
ดังนั้น ลักษณะของหลักสูตรต้องมีเทคนิคที่เหมาะสมกับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงจะทําให้การ
อบรมมีประสิทธิภาพ การเลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรมเพื่อให้ การอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถพิจารณาจากวัตถุประสงค์
การฝึกอบรมว่าต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ทักษะหรือเจตคติและพิจารณาลักษณะของการเรียนรู้เป็นแบบ
รายบุค คลหรื อแบบกลุ่ม การเลื อกเทคนิ ควิธี การฝึ กอบรมจึง ต้อ งพิ จารณาความเหมาะสมเพื่ อให้ เกิ ดประสิทธิ ภาพ และ
ประสิทธิผลต่อการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย 1) การบรรยาย 2) การอภิปรายกลุ่ม3) การระดมสมอง 4) การใช้กรณีศึกษา 5)
การแสดงบทบาทสมมติ 6) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และ7) การปฏิบัติ
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นอกจากนั้ น การเปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะและเจตคติ ข องผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมใช้ เ พื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มพูนได้ ประกอบไปด้วย 1) การบรรยาย 2) การอภิปรายเป็นคณะ 3) การบรรยายเป็นคณะ 4) การ
ประชุมอภิปราย 5) ทัศนศึกษา 6) การสาธิตและ 7) การฝึกปฏิบัติเนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วย 4 โมดูล คือ โมดูลที่ 1
การปลูกจิตสํานึกโมดูลที่ 2 การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โมดูลที่ 3 การพัฒนาภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในระดับบุคคล และโมดูลที่ 4 การพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ
นักศึกษาในระดับกลุ่มและระดับชุมชนโดยสอดคล้องกับองค์ประกอบทั้ง 7 ประการ คือ องค์ประกอบที่ 1 ความมีจิตสํานึกใน
ตนเอง (Consciousness of self) องค์ประกอบที่ 2 ความเป็นตัวของตัวเอง (Congruence) และองค์ประกอบที่ 3การมุ่งมั่น
(Commitment) ได้แก่ องค์ ประกอบที่ 4 ความร่ว มมือ (Collaboration) องค์ป ระกอบที่ 5 การมีเป้า หมายร่วมกั น
(Common purpose) องค์ประกอบที่ 6 การแสดงความเห็นต่างอย่างสุภาพอ่อนน้อม (Controversy with civility)
องค์ประกอบที่ 7 การเป็นพลเมืองที่ดี (Citizenship) เพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยโมดูลที่ 1 การปลูกจิตสํานึก โมดูลที่ 2การ
เสริมสร้างความรู้ในเรื่องภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโมดูลที่ 3 การพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ของนักศึกษาในระดับบุคคล ซึ่งเป็นการพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับบุคคล เพื่อการยกระดับการพัฒนา
และการเรียนรู้ของนักศึกษาในการรู้จักตนเอง (Self-knowledge) ได้แก่ การเข้าใจถึงพรสวรรค์ของตนเอง ค่านิยม ความ
สนใจโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับความสามารถของนักศึกษาในการช่วยให้มีภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและสมรรถนะ
ความเป็นผู้นํา (Leadership competence) ที่จะขับเคลื่อนตนเองและผู้อื่น ส่วนโมดูลที่ 4 การพัฒนาภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในระดับกลุ่มและระดับชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน
ระดับกลุ่ม และชุมชน เพื่อการสร้างความร่วมมือในการทํางานร่วมกันในสถานการณ์ต่าง ๆ การเอื้ออํานวยให้เกิดการ
เปลี่ย นแปลงทางบวกแก่สั งคมทั้ง ในระดับ สถาบัน และชุ ม ชน คือ การทํ า กิจ กรรมที่ ช่ วยให้ส ถาบั นหรื อสั งคมได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิผล และหลักการของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในการพัฒนาภาวะผู้นําของนักศึกษาซึ่งประกอบด้วย 3
ระดับ โดยใช้ค่านิยมหลักิ 7 ประการ ได้แก่ ระดับตนเอง คือ1) ความมีจิตสํานึกในตนเอง 2) การกระทําที่สอดคล้องทุกด้าน
ภายในตน 3) ความมุ่งมั่นผูกพัน ระดับกลุ่ม 4) ความร่วมมือร่วมใจ 5) การมีวัตถุประสงค์ร่วมกันและ 6) สามารถขัดแย้งได้แต่
ต้องสุภาพและระดับชุมชน/สังคม7) ความสํานึกในการเป็นสมาชิกหรือพลเมืองที่ดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง และหลักการพัฒนา
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาการพัฒนาภาวะผู้นําของนักศึกษาดังกล่าว แบ่งเป็น 3
ระดับ ได้แก่ 1) ระดับบุคล 2) ระดับกลุ่มและ 3) ระดับสังคม ชุมชนผ่านการพัฒนาค่านิยมหลัก 7 ประการประกอบไปด้วย 1)
ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง 2) ความเป็นตัวของตัวเอง 3) การมุ่งมั่น4) ความร่วมมือ 5) การมีเป้าหมายร่วมกัน 6) การ
แสดงความเห็นต่างอย่างสุภาพอ่อนน้อม 7) ความเป็นพลเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลง [8] และภาวะผู้นําที่เหมาะสมกับ
สหัสวรรษที่ 3 โดยศึกษาทฤษฎีภาวะผู้นําในการพัฒนานักศึกษาใช้รูปแบบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน 3 ระดับ
ขององค์ประกอบทั้ง 7 ประการดังกล่าว ในการฝึกอบรม พบว่าความรู้ส่วนบุคคลที่แสดงออกมามีต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาภาวะผู้นํา และในการทํางานร่วมกับผู้อื่น Buschlen and Dvorak, 2011) และการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะภาวะผู้นําของนักศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้แนวคิดของรูปแบบภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมใน3 ระดับขององค์ประกอบทั้ง 7 ประการดังกล่าว พบว่า ทําให้นักศึกษามีการพัฒนาภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเพิ่มสูงขึ้นกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับอบรมดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทักษะของนักศึกษา โดยใช้แนวคิด
รูปแบบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นเป็นสิ่งที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จากการเรียนโดยการฝึกอบรม (Jackson,
2012) การพั ฒ นาหลัก สูต รฝึก อบรมของนั ก ศึก ษาในการเรี ยนรู้ ด้ว ยการให้ บริ ก ารสั งคมโดยใช้ รูป แบบภาวะผู้ นํ าการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมใน 3 ระดับขององค์ประกอบทั้ง 7 ประการ ดังกล่าว พบว่า ทําให้นักศึกษาเกิดการทํางานเป็นทีมในหมู่
นักศึกษาและความร่วมในสังคมได้เป็นอย่างดีการลําดับเนื้อหาที่นําเสนอในรายโมดูลได้เรียงลําดับเนื้อหาตามสภาพความเป็น
จริงสอดคล้องกับความจําเป็นในการฝึกอบรมมีความเชื่อถือและเป็นแก่นความรู้ที่ทันสมัยถูกต้องมีความสอดคล้องกับความจริง
ในการทํางาน และมีความสอดคล้องกับวุฒิภาวะในการเรียนรู้ และประสบการณ์ผู้รับการฝึกอบรม
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2. ผลการทดลองใช้และปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลังการฝึกอบรมมีเจตคติของภาวะผู้นําการเปลี่ยนทางสังคม และระดับภาวะผู้นํา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลัง
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.5 และติดตามผลหลังการฝึกอบรม 1 เดือน พบว่า คณะ
นักศึกษามีพฤติกรรมที่ดี และมีความตระหนักต่อการทําประโยชน์เพื่อสังคมโดยการจัดโครงการสารฝันปันน้ําใจให้แก่เด็ก และ
ผู้พิการซ้ําซ้อน ณ มูลนิธิสถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศน์ (Haber and Komives, 2009) จากการสํารวจการเข้าร่วม
หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลงทางสังคมของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยการมีเจตคติพฤติกรรมที่
แสดงออกที่ดี และในการเป็นผู้นําอย่างเป็นทางการ และการเข้าร่วมในหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นําจะส่งผลต่อภาวะผู้นําแบบมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งนักศึกษาเพศชาย และเพศหญิงแตกต่างกันอย่างไรโดยผลจาก
การศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการทํางานร่วมกันเป็นตัวแปรที่มีความสําคัญที่สุด และตัวแปรการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนเป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุดสําหรับนักศึกษาเพศหญิง (Haber and Komives, 2009) และการศึกษาวิจัยเรื่อง
การพั ฒ นาหลั ก สูต รฝึ ก อบรมทั กษะภาวะผู้ นํ า ของนั ก ศึ กษาระดับ สถาบัน อุ ด มศึ กษา พบว่ า ภายหลั ง จากที่ นั กศึ ก ษาได้
ทําการศึกษาแนวคิดของรูปแบบภาวะผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทําให้นักศึกษามีการพัฒนาภาวะผู้นําเพิ่มสูงขึ้นกว่า
นักศึกษาที่ไม่ได้รับการศึกษา ดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทักษะของนักศึกษานั้นโดยทําการใช้แนวคิดรูปแบบภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นเป็นสิ่งที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จากการเรียนโดยการฝึกอบรม (Jackson, 2012) การศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของนักศึกษาในด้านการเรียนรู้ด้วยการให้บริการสังคม พบว่า การสร้างเจตคติและ
พฤติกรรมที่ดีในการพัฒนาภาวะผู้นําทางด้านอาชีพของนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์โดยใช้รูปแบบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมในการนํามาพัฒนาภาวะผู้นําให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และได้ถูกนํามาใช้
เป็นกรอบในการสร้างให้เกิดการทํางานเป็นทีมในหมู่นักศึกษาและการร่วมมือกันภายในสังคมได้เป็นอย่างดี (รัตติกรณ์ จงวิศา,
2543) และผลการฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้นํานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ผู้นํานิสิตที่ได้รับการ
ฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีเจตคติที่ดีต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงหลังการฝึกอบรมมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่
ผู้นําประเมินตนเอง และภาวะผู้นําที่ผู้ร่วมงานประเมินผู้นําหลังเสร็จสิ้นการทดลองมากกว่าผู้นํานิสิตที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและ (อติญาณ์ ศรเกษตรริน, 2543) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นํา
สําหรับนักศึกษาพยาบาล พบว่า ผลสัมฤทธิ์และเจตคติที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาพยาบาลทดสอบก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
ฝึก อบรม (พี ช าวี ร์ เมฆขยาย, 2550) และการพั ฒ นาหลั ก สู ต รภาวะผู้ นํ า แบบผู้ รั บ ใช้ สํ าหรั บ ผู้ นํ า กิ จ กรรมนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้มีความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้ภายหลัง
การฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม (เสถียร แป้นเหลือ, 2550)และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นํา
สําหรับผู้นําองค์การกิจกรรมนักศึกษาหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า ผลของการสังเกตทักษะภาวะผู้นําอยู่ในระดับ
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม (พรพรรณ ศรีรุ่งเรือง, 2551) และผลการฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรง
บันดาลใจของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี พบว่า นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับฝึกอบรมภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีคะแนนภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจมากกว่า
นักศึกษาพยาบาลที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจและภายหลังการฝึกอบรม
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการร้างแรงบันดาลใจอีกทั้ง นักศึกษาพยาบาลมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรง
บันดาลใจมากกว่าก่อนฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ข้อเสนอแนะ
การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปปฏิบัติ จากผลการศึกษาที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนทางสังคมเป็นลักษณะสัมมนาเชิงปฏิบัติใช้เวลาฝึกอบรมทั้งสิ้น 2 วัน ประกอบไปด้วย 4 โมดูล โดย
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โมดูลที่ 1-3 ทําการฝึกอบรมวันที่แรกและโมดูลที่ 4 ทําการฝึกอบรมวันสุดท้าย ผู้ที่นําหลักสูตรฝึกอบรมไปปฏิบัตินี้ไปใช้ควร
บริหารจัดการเวลาในการฝึกอบรมของแต่ละโมดูลให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามกําหนดการฝึกอบรมเพื่อให้การฝึกอบรม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
จากงานวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัย พบว่า ผลการวิจัยหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ
นั ก ศึ ก ษาในวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ส ยาม ทํ า ให้ นั ก ศึ ก ษามี เ จตคติ แ ละภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมของหลั ง
การฝึกอบรมสูงขึ้นกว่าก่อนการฝึกอบรม ดังนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรจะมีการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ปัจจัยที่ส่งเสริมเจตคติของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยเทคโนโลยี
สยาม
2. การบูรณาการรายวิชาที่เกี่ยวกับ ภาวะผู้นําหรือกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นําที่สามารถใช้รู ปแบบภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
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อัตลักษณ์วิวัฒน์: การพัฒนาโมเดลจิตวิทยาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูที่ปรึกษา
Identity Evolvement: Development of the Applied Psychology Model to Foster Competency of
Counselor Teachers
อาจาย์มณฑิรา อินจ่าย
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลจิตวิทยาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
พื้นฐานอัตลักษณ์ส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตจํานวน 21 คนและนิสิตวิทยาลัยการศึกษา
72 คน ใช้การสุ่มแบบเจาะจงตามความสมัครใจจากมหาวิทยาลัยพะเยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาและหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดจิตวิทยาเท่าทันตัวตนและการบําบัดอย่างเป็นระบบแบบซา
เทียร์เพื่อก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแปลภาพวาด การ
วิเคราะห์เนื้อหา สถิติพรรณนา และการทดสอบวิลคอกซัน ผลการวิจัยปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติที่ดีต่อการฝึกอบรม
ในหลักสูตร ตลอดจนมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ในด้านความเข้าใจเรื่องความเชื่อมโยง
ระหว่างสมองกับบุคลิกภาพ สุขภาพจิต ความฉลาดทางอารมณ์ ทฤษฎีทางจิตวิทยา และการให้คําปรึกษานักเรียน
คําสําคัญ: จิตวิทยาเท่าทันตัวตนซาเทียร์โมเดลจิตวิทยาประยุกต์สมรรถนะครูที่ปรึกษา
Abstract
The purpose of this research was to develop the applied psychology model to foster
competencies in helping students based on personal identities. The sample consisted of 21
demonstration school teachers who were assigned the task as counselors and 87 undergraduates at
College of Education. Purposive sampling was used on a voluntary basis from University of Phayao. The
research instruments were psychological tests and the practical training program using the idea of Voice
Dialogue and Satir Transformational Systemic Therapy (STST). The method used was a technical action
research. Data were analyzed by interpretation of drawing, content analysis, descriptive statisticsand The
Wilcoxon Signed-Rank Test. The results of this research revealed that participants had positive attitudes
toward the training program and increased their competency (p<0.001) to understand psychological
theories, the linkage between brain and personality, mental health, emotional intelligence and school
counseling.
Keywords: Voice dialogue, Satir model, Applied psychology, Competency, Counselor teacher
บทนํา
อัตลักษณ์เชิงจิตวิทยาเป็นพื้นฐานสําคัญที่มักจะถูกมองข้ามในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษา
และฝึกอบรม (Cross, et al., 2007) แม้จะมีความพยายามจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีทั้งทักษะชีวิตควบคู่ไปกับทักษะ
ความรู้ โดยนอกจากการมีวิทยากรหรือครูผู้สอนแล้ว กลไกหนึ่งที่แต่ละสถาบันการศึกษาได้จัดให้มีขึ้นในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนคือ ครูที่ปรึกษา ซึ่งหมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายและแต่งตั้งจากผู้บริหารให้ทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลนักเรียน
นักศึกษา ในด้านการเรียน ด้านส่วนตัว ด้านสังคม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาเมื่อพบปัญหาอุปสรรคด้านการ
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ปรับตัวในสถาบันการศึกษา ทั้งนี้การให้คําปรึกษามีลักษณะที่แตกต่างจากการให้บริการอื่น ๆ คือ มีทฤษฎี กระบวนการ และ
เทคนิคการให้คําปรึกษาให้ครูได้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะของปัญหาและธรรมชาติของนักเรียน (มัลลวีร์ อดุล
วัฒนศิร,ิ 2554) แต่หากครูที่ปรึกษานั้นขาดการตระหนักรู้ในอัตลักษณ์ของตนเองและอัตลักษณ์ของนักเรียน ก็อาจทําให้การ
ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั้ น ไม่ เ หมาะสมกั บ จริ ต นิ สั ย และตั ว ตน จนกระทั่ ง ส่ ง ผลทํ า ให้ ก ระบวนการช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นไม่ ป ระสบ
ความสําเร็จเท่าที่ควร
ความเข้ า ใจพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย์ ใ นความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คลนั้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ แนวคิ ด จิ ต วิ ท ยาตั ว ตน (Self
Psychology) โดยแต่ละบุคคลจะมีบุคลิกภาพย่อย (Sub-personalities) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมภายใต้สถานการณ์ที่ต่างกัน
ทั้งนี้มีงานวิจัยในช่วงทศวรรษหลังที่ใช้การสแกนสมองพบความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพย่อยกับสมองมนุษย์โดยสามารถบ่งชี้
ได้ ว่ าบุ ค ลิก ภาพแบบใดมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ สมองซี ก ซ้า ยหรื อ ซีก ขวา อนึ่ ง ในศาสตร์ ท างจิ ตวิ ท ยาเท่า ทั นตั ว ตน (Voice
Dialogue) ได้เปรียบเทียบบุคลิกภาพย่อยแต่ละแบบเป็นเสมือนเสียงย่อย ๆ ในการรับรู้ตัวตนของมนุษย์แต่ละบุคคล โดย
สามารถแบ่งเป็น ‘ตัวตนหลัก’(Primary Self) และ ‘ตัวตนที่ถูกละเลย’ (Disowned Self) ซึ่งตัวตนหลักหมายถึงบุคลิกภาพ
หลักที่แสดงออกมาในแต่ละช่วงเวลาของพฤติกรรมมนุษย์ โดยแต่ละตัวตนหลักนั้นจะมีตัวตนที่ถูกละเลยเป็นอีกขั้วของ
บุคลิกภาพ ทั้งนี้ตัวตนที่ถูกละเลยไม่ได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตัวตนหลัก แต่เป็นตัวตนที่ถูกกดเก็บลงจิตใต้สํานึก ในขณะที่ขั้วของ
ตัวตนหลักถูกแสดงออกมาเป็นอัตลักษณ์ประจําตัวตามการรับรู้ของบุคคล (Stone and Stone, 2007; Injai, 2012; Nutting,
2012; วริวรรณ์วิทยฐานกรณ์, 2556)
นอกจากจิตวิทยาเท่าทันตัวตน (Voice Dialogue) แล้ว อีกแนวคิดร่วมสมัยที่กล่าวถึงอัตลักษณ์และตัวตนคือ การ
บําบัดอย่างเป็นระบบแบบซาเทียร์เพื่อก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง (Satir Transformational Systemic Therapy: STST) หรือ
ซาเทียร์โมเดล (Satir Model) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการดําเนินการปรึกษาที่สอดประสานได้อย่างดีกับหลักการของจิตวิทยา
โดยมีการเปรียบภูเขาน้ําแข็งแทนประสบการณ์ทางจิตใจของมนุษย์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่อยู่ภายในมีมากมายกว่าสิ่งที่
ปรากฏภายนอก การทําความเข้าใจกับองค์ประกอบภายในแต่ละส่วนจะช่วยทําให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระดับ
ต่าง ๆ คือ พฤติกรรม การปรับตัว ความรู้สึก การรับรู้ ความคาดหวัง ความปรารถนา และตัวตน (Banmen, 2002;
Martinez, et al., 2011; นงพงา ลิ้มสุวรรณ และ นิดา ลิ้มสุวรรณ, 2555)

ภาพที่ 1 รูปภูเขาน้ําแข็งที่เป็นตัวแทนของจิตใจมนุษย์ตามแนวคิด Satir Model
ที่มา: นงพงา ลิ้มสุวรรณ และ นิดา ลิ้มสุวรรณ (2555)
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ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาวิจัยด้วยแนวคิดอัตลักษณ์วิวัฒน์ โดยสร้างโมเดลจิตวิทยาประยุกต์สําหรับส่งเสริม
สมรรถนะครูที่ปรึกษาที่ต่อยอดจากอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล บนพื้นฐานของศาสตร์ด้านจิตวิทยาเท่าทันตัวตนและการบําบัด
อย่างเป็นระบบแบบซาเทียร์เพื่อก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วนําโมเดลที่ได้มาพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสมสําหรับ
พัฒนาสมรรถนะของครูที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของทักษะการให้คําปรึกษาสําหรับดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาโมเดลจิตวิทยาประยุกต์สําหรับส่งเสริมสมรรถนะครูที่ปรึกษาตามอัตลักษณ์แห่งตน
2. เพื่อเสนอกระบวนการฝึกอบรมที่เหมาะสมสําหรับพัฒนาสมรรถนะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วิธีดําเนินการวิจัย
โครงการวิจัยครั้งนี้ ใช้การเก็บข้อมูลด้วยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) บนพื้นฐานความสมัครใจ
(Voluntary Basis) ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ที่จําเป็นต้องมีสมรรถนะที่สําคัญในการให้คําปรึกษาแก่นักเรียน
ตามขั้นตอนต่อไปนี้ คือเริ่มจากการสร้างภาพจําลองทางความคิด (Conceptual Model) ในการส่งเสริมสมรรถนะครูที่ปรึกษา
ตามแนวคิดจิตวิทยาเท่าทันตัวตน (Voice Dialogue) และการบําบัดอย่างเป็นระบบแบบซาเทียร์เพื่อก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
(Satir Transformational Systemic Therapy: STST) เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามพื้นฐานอัตลักษณ์ส่วนบุคคล และนําไปทดลองในการฝึกอบรมครูที่ปรึกษาโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 21 คน จากนั้นนําผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวมาปรับปรุงเป็นโมเดลจิตวิทยา
ประยุกต์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบ โดยนําโมเดลที่ได้ไปทดลองใช้ในการฝึกอบรมนิสิตวิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 72 คน

ภาพที่ 2 โมเดลจิตวิทยาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูที่ปรึกษา
ที่มา: มณฑิรา อินจ่าย (2557)
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ในการเก็บข้อมูลสําคัญ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อประเมินอัตลักษณ์ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ดังนี้
1. แบบทดสอบ MBTI (The Myers – Briggs Type Indicator) เป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพที่พัฒนาขึ้นโดย
Katharine C. Briggs และ Briggs Myers จากแนวคิดของ Carl Jung เกี่ยวกับการจัดประเภทของบุคลิกภาพ (Jung’s
Personality Typology) แบบทดสอบดังกล่าวประกอบด้วยคําถามปรนัยที่ให้เลือกคุณลักษณะที่บุคคลแสดงออกบ่อย ๆ ใน 4
มิติ เป็นแนวโน้มเอียงของความพึงพอใจ (Preference) สองลักษณะที่ตรงข้ามกัน คือ
1.1 มิติด้านการมองโลก ที่มีลักษณะแสดงตัว คือหันออกจากตัว มุ่งสนใจโลกภายนอกตนเอง (ExtroversionE) กับลักษณะเก็บตัว ที่หันเข้าหาตนเอง มุ่งสนใจโลกภายในตนเอง (Introversion-I)
1.2 มิติด้านการรับรู้ข้อมูล เป็นลักษณะการรับรู้จากประสาทสัมผัสทั้งห้าโดยตรง มักอยู่ในโลกของความเป็น
จริงในปัจจุบัน (Sensing-S) กับลักษณะการรับรู้ที่ใช้การคาดการณ์อนาคต หรือจากประสบการณ์ในอดีตมาเชื่อมโยง มักอยู่ใน
โลกของความฝันและจินตนาการ (Intuition-N)
1.3 มิติด้านการตัดสินใจ เป็นลักษณะการให้คุณค่าต่อหลักการและเหตุผลเป็นหลัก (Thinking-T) กับลักษณะ
การให้คุณค่าต่อความรู้สึกเป็นหลัก (Feeling-F)
1.4 มิติด้านการดําเนินชีวิต เป็นลักษณะของการกระทําที่มีแบบแผนกฎเกณฑ์ ชอบที่จะกําหนดเตรียมการ
ล่วงหน้า (Judging-J) กับลักษณะของการกระทําที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ เปิดกว้างรับรู้ข้อมูล ไม่ชอบถูกควบคุม
(Perceiving -P)
การผสมผสานของแนวโน้มความพึง พอใจในทั้ง สี่มิติ จะทําให้ได้รู ปแบบบุคลิก ภาพ 16 รูปแบบ ซึ่งเป็ นความ
แตกต่างของบุคคลทางด้านเจตคติ การรับรู้ การตัดสินใจ และวิธีการดําเนินชีวิต รูปแบบบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบนี้ จะไม่มีแบบ
ใดดี แ บบใดไม่ ดี ดั งนั้ น จึ ง ไม่ มี ก ารประเมิ น ความถู ก ผิ ด และไม่ ทํ า ให้ เ กิ ด ความรู้สึ ก คั บ ข้ อ งใจ อั บ อาย หรื อ กั ง วลต่ อ ผู้ ทํ า
แบบทดสอบ (Myers and McCauley, 1988 อ้างโดย รวิวรรณ ศรีสุชาติ, 2540)
2. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สําหรับผู้ใหญ่ อายุ 18-60 ปี (Emotional Intelligence Screening Test
for Adult 18-60 years) เป็นแบบประเมินของสํานักพัฒนาสุขภาพจิต ข้อคําถามมีลักษณะเป็นปรนัย 52 ข้อ ประกอบด้วย
หลักสําคัญ 3 ประการคือ ดี เก่ง และสุข โดย “ดี” หมายถึง ความสามารถในการควบคุมตนเอง รักษาสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม “เก่ง” หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตัวเอง คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีแรงจูงใจ
มุ่งมั่นทําให้สําเร็จ ตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ “สุข” หมายถึงความสามารถในการรู้จักหา
ความสุขและแก้ทุกข์ให้ตนเองได้ (กาญจนา วณิชรมณีย์ และ วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, 2543)
3. แบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ (Thai Mental Health Indicator Version 2007:
TMHI-15) เป็นแบบทดสอบปรนัยเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย 15 ข้อ ได้รับรองโดยกรมสุขภาพจิต มีคะแนนเต็มทั้งหมด
60 คะแนน เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติที่กําหนดว่ามีสุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป มีสุขภาพจิตดีเท่ากับคนทั่วไป หรือมี
สุขภาพจิตดีน้อยกว่าคนทั่วไป (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2554)
4. การวาดภาพอย่างอิสระ (Free-Drawing) ประกอบกับการเขียนบรรยายอัตลักษณ์แห่งตนของผู้ร่วมโครงการ
ทั้งนี้การวาดภาพเป็นเทคนิคที่อาศัยหลักของการฉายภาพจิตที่ว่า บุคคลไม่อาจปกปิดสิ่งต่าง ๆ ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตไร้สํานึก
(Unconscious) สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกถ่ายทอดลงบนแผ่นกระดาษโดยไม่อาจบิดเบือน ปิดบัง หรือซ่อนเร้นได้ โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ง บุค ลิกลั กษณะที่ ได้จ ากการวาดภาพนั้น มัก จะเป็น ที่สิ่ง สะท้ อนถึงแนวคิดเกี่ยวกับ ตนเองหรือ อัตมโนทัศน์ (SelfConcept) ในการมองตนเอง (พริ้มเพรา ดิษยวาณิช, 2544)
ผู้วิจัยได้ศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบที่ใช้โดยนําไปทดสอบกับนิสิตภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน
30 คน พบค่าความเที่ยง (Reliability) จากสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคในแบบทดสอบ MBTI, แบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ์ และแบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น เท่ากับ 0.71, 0.93 และ 0.70 ตามลําดับ
404

: การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 วันที่ 7 พ.ค. 2557
การเก็บข้อมูล จัดฝึกอบรม และแปลผลการทดสอบ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action
Research) ดําเนินการในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และวันที่ 18 มกราคม 2557
ณ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาวิเคราะห์ข้อมูลสําคัญโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และการ
ทดสอบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Signed-Rank Test)
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของครูที่ปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย มีจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 21 คน จําแนกเป็นเพศชาย 12 คน เพศหญิง 9 คน มีอายุระหว่าง 23 – 33 ปี อายุเฉลี่ย 28.9 ปี ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 71.4 มีสถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 81.0 มีภูมิลําเนาอยู่ในภาคเหนือ ร้อยละ 57.1 เรียนจบปริญญาโทและร้อยละ
38.1 เรียนจบปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่เรียนจบมาในสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2
รองลงมาคือเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และเรียนจบมาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 สําหรับประสบการณ์การปฏิบัติงานในฐานะครูที่ปรึกษาอยู่ระหว่าง 4 เดือนถึง 10 ปี เฉลี่ยประมาณ 2
ปี ทั้งนี้มีผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมด้านจิตวิทยาการปรึกษามาก่อนจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 และมีผู้ที่ไม่เคยเข้ารับ
การฝึกอบรมด้านจิตวิทยาการปรึกษามาก่อนจํานวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 42.9 ของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในครั้งนี้
2. ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มกี ารประเมินอัตลักษณ์ของตนเองว่าเป็นผู้ให้และผู้ดูแล ผ่านการวาดรูปและบรรยาย
ภาพในลักษณะของพระอาทิตย์ที่ส่องแสงให้ความอบอุ่นแก่โลก เป็นเสียงเพลง บ้าน และธรรมชาติที่สร้างประโยชน์และความ
สบายใจแก่ผู้อื่น การวาดภาพส่วนใหญ่ใช้เส้นลากยาวและมั่นคง (Firm Line) ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองต่ออัตลักษณ์ของตนเอง
ในแง่บวก บุคลิกภาพโดยรวมเป็นแบบเก็บตัวชอบใช้จินตนาการเน้นเหตุผลและชอบยืดหยุ่นตามสบาย มีสุขภาพจิตและความ
ฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ภาพที่ 3 ผลงานการวาดภาพอิสระเพื่อประกอบกับการเขียนบรรยายอัตลักษณ์แห่งตนของผู้ร่วมโครงการ
ที่มา: มณฑิรา อินจ่าย (2557)
3. หลังจากเข้ารับการฝึกอบรมตามโมเดลจิตวิทยาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูที่ปรึกษา ผลการประเมิน
ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติที่ดีต่อการฝึกอบรมในหลักสูตรทั้งในด้านประโยชน์และความประทับใจจากการฝึกอบรมใน
ระดับมากที่สุด และมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในด้านความเข้าใจเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างสมองกับบุคลิกภาพ สุขภาพจิต ความ
ฉลาดทางอารมณ์ ทฤษฎีทางจิตวิทยา และการให้คําปรึกษานักเรียน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินทางจิตวิทยาและผลการฝึกอบรมครูที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการวิจัย จํานวน 21 คน
รหัส

ผลการประเมินทางจิตวิทยา
มุมมองต่อ ความฉลาด
บุคลิกภาพ
อัตลักษณ์ ทางอารมณ์

สุขภาพจิต

ผลการฝึกอบรม
ประโยชน์ที่ได้
ความ
จากการอบรม ประทับใจ

ผลการ
เรียนรู้

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ESFP
ESTP
INTP
INFP
ISTJ
INTP
INTP
ISTP
ENTP
ESFP
ISTP
INTP
ENTJ
INTP
ISTJ
INFP
ISTJ
INTP
ENTJ
INFJ
INTP

0
+
0
+
+
+
+
+
0
+
0
+
0
0
0
+
-

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

Fair
Fair
Poor
Good
Good
Fair
Fair
Fair
Fair
Fair
Fair
Good
Fair
Good
Poor
Fair
Fair
Fair
Fair
Fair
Fair

5
4
4
5
5
5
4
4
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5

5
3
5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
4
4
5

+2.00
+0.40
+2.40
+1.40
+1.00
+1.20
+1.00
+1.20
+0.60
+2.40
+1.00
+1.60
+0.60
+0.80
+0.80
+1.20
+1.60
+0.60
+0.60
+1.00
+1.00

ค่ากลาง

INTP

+

ปกติ

Fair

4.71

4.67

+1.16

สุขภาพจิต
เท่ากับคน
ทั่วไป

ได้รับประโยชน์
จากการอบรม
ในระดับมากที่สุด

ประทับใจ
การอบรม
มากที่สุด

มีความรู้
เพิ่มขึ้น
หนึ่งระดับ

ความ
หมาย

เก็บตัว
มองตนเอง
มีความฉลาดทาง
จินตนาการ
แง่บวก
อารมณ์ทุกด้าน
เน้นเหตุผล
ในฐานะของ
อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ยืดหยุ่นตามสบาย
“ผู้ให้”

ที่มา: มณฑิรา อินจ่าย (2557)
4. ครูที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโมเดล
จิตวิทยาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูที่ปรึกษา ว่าควรคงรักษาข้อดีของระบบการฝึกอบรมตามโมเดลที่เริ่มจากการ
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ประเมินอัตลักษณ์และพื้นฐานทางจิตวิทยาของผู้เข้าร่วมการอบรมก่อน แล้วจึงดําเนินการฝึกอบรมตามโมเดลโดยเน้นให้เข้า
กับอัตลักษณ์ บุคลิกภาพ และข้อควรพัฒนาของผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้หากสามารถอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในวิชาชีพครู
ตั้งแต่ยังอยู่ในสถานศึกษา โดยเพิ่มกรณีศึกษาให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ก็จะเป็นประโยชน์ในการฝึกงานและการปฏิบัติ
หน้าที่ของนิสิตนักศึกษาที่จําเป็นต้องดูแลให้คําปรึกษานักเรียนต่อไป
5. การขยายผลโมเดลเป็นกระบวนการฝึกอบรมสําหรับพัฒนาสมรรถนะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกลุ่มนิสิต
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของนิสิตที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัยดังนี้คือ เป็นนิสิตที่
เรียนเพื่อประกอบอาชีพครูในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวนรวมทั้งสิ้น 72 คน
จากนิสิต 102 คนที่เข้าร่วมการอบรมทักษะการให้คําปรึกษานักเรียน วันที่ 18 มกราคม 2557 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมี
สมรรถนะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ในด้านความเข้าใจเรื่องทฤษฎีทางจิตวิทยา ความเชื่อมโยงระหว่าง
สมองกับบุคลิกภาพ สุขภาพจิต ความฉลาดทางอารมณ์ และการให้คําปรึกษานักเรียน
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน pretest-posttest จากแบบประเมินสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ
อบรมและแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการวิจัย จํานวน 72 คน
ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ
ทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา

pretest-posttest
คะแนนลดลง
คะแนนเพิ่มขึ้น
คะแนนเท่าเดิม

N
1
62
9

Mean Rank
24.00
32.13

Z (p-value)
-7.117***[a]
(p = 0.000)

สมองกับบุคลิกภาพ

คะแนนลดลง
คะแนนเพิ่มขึ้น
คะแนนเท่าเดิม

0
63
9

0.00
32.00

-7.317*** [a]
(p = 0.000)

สุขภาพจิต

คะแนนลดลง
คะแนนเพิ่มขึ้น
คะแนนเท่าเดิม

0
57
15

0.00
29.00

-6.882*** [a]
(p = 0.000)

ความฉลาดทางอารมณ์

คะแนนลดลง
คะแนนเพิ่มขึ้น
คะแนนเท่าเดิม

0
60
12

0.00
30.50

-7.058*** [a]
(p = 0.000)

การให้คําปรึกษานักเรียน

คะแนนลดลง
1
21.50
-6.892*** [a]
คะแนนเพิ่มขึ้น
59
30.65
(p = 0.000)
คะแนนเท่าเดิม
12
***p<0.001, [a] Based on negative ranks, Wilcoxon Signed Ranks Test
6. กระบวนการฝึกอบรมที่เหมาะสมสําหรับพัฒนาสมรรถนะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของนิสิตวิทยาลัย
การศึกษา จะมีความต่างไปจากการฝึกอบรมครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากอัตลักษณ์ของผู้เข้าอบรมมีความ
แตกต่างกันในประเด็นที่นิสิตมองตนเองว่าเป็นผู้รับความรู้ มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว รับรู้ประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัส
และเน้นอารมณ์มากกว่า ดังนั้นแม้จะใช้เนื้อหาเดิม แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่เปลี่ยนไปคือ จัดการอบรมให้มี
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ปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น โดยอิงทฤษฎีที่เป็นรูปธรรม ใช้การอธิบายอย่างละเอียด เลือกกรณีศึกษาที่เร้าอารมณ์ผ่านทางวิดีทัศน์
เพลง “กล่อมแม่” และเพลง “ฉันไม่โง่” ทดแทนกรณีศึกษาแบบบทความบรรยาย โดยยังคงการยืดหยุ่นในเรื่องกฎเกณฑ์ข้อ
ปฏิบัติในห้องประชุมไว้ดังเดิม ซึ่งทําให้ผลการประเมินการจัดฝึกอบรมปรากฏว่า ผู้รับการฝึกอบรมมีสมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับการเป็นครูที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการฝึกอบรมในประเด็นของประโยชน์ที่ได้และ
ความประทับใจในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 3 และภาพที่ 4
ตารางที่ 3 ผลการประเมินทางจิตวิทยาและผลการฝึกอบรมนิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาจํานวน 72 คน
ผลการประเมินทางจิตวิทยา
รหัส

ค่ากลาง
ความ
หมาย

บุคลิกภาพ
ESFP
แสดงตัว
รับรู้ผา่ นประสาท
สัมผัส
เน้นอารมณ์
ยืดหยุ่นตามสบาย

ผลการฝึกอบรม

มุมมองต่อ
อัตลักษณ์

ความฉลาด
ทางอารมณ์

+

ปกติ

มองตนเอง
แง่บวก
ในฐานะ
ของ
“ผู้รับ”

มีความฉลาด
ทางอารมณ์
ทุกด้านอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ

สุขภาพจิต

ประโยชน์
ที่ได้จาก
การอบรม

ความ
ประทับใจ

ผลการเรียนรู้

Fair

4.40

4.47

+1.08

สุขภาพจิต
เท่ากับ
คนทั่วไป

ได้รับ
ประโยชน์
จากการ
อบรม
ในระดับมาก

ประทับใจ
การอบรม
ในระดับ
มาก

มีความรู้เพิ่มขึ้น
หนึ่งระดับ
(p<0.001)

ภาพที่ 4 บรรยากาศการอบรมตามโมเดลจิตวิทยาประยุกต์ในผู้รับการอบรมที่มีอตั ลักษณ์และบุคลิกภาพต่างกันระหว่าง การ
เป็นผู้ให้ที่ชอบเก็บตัวเน้นความคิดแบบ INTP และการเป็นผูร้ ับที่ชอบแสดงตัวเน้นความรูส้ ึกแบบ ESFP
สรุปและอภิปรายผล
โมเดลจิตวิทยาประยุกต์ตามแนวคิดจิตวิทยาเท่าทันตัวตน (Voice Dialogue) และการบําบัดอย่างเป็นระบบแบบซา
เทียร์เพื่อก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง (Satir Transformational Systemic Therapy: STST) หรือซาเทียร์โมเดล (Satir Model)
สามารถนําไปใช้ในการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในกลุ่มครูที่กําลังปฏิบัติงาน และ
ในกลุ่มนิสิตวิทยาลัยการศึกษาที่กําลังจะก้าวสู่วิชาชีพครูในอนาคต
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การให้ความสําคัญกับพื้นฐานอัตลักษณ์ตัวตนของผู้เข้ารับการอบรม โดยการทดสอบและประมวลผลล่วงหน้าก่อน
ออกแบบการอบรม ทําให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเปิดใจรับรู้เนื้อหาทัง้ เชิงทฤษฎีและกิจกรรมการฝึกทักษะได้อย่างเหมาะสม
กับจริตนิสัย ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการเรียนรู้ได้ในระดับสูง ทั้งนี้แบบประเมินบุคลิกภาพที่ใช้เป็นหลักใน
การวิจัยครั้งนี้คือ MBTI ซึ่งมีพื้นฐานการสร้างจากทฤษฎี Psychological Type ของ Jung ซึ่งมีสาระสําคัญว่า พฤติกรรมของ
มนุษย์ที่ดูเหมือนจะมีความหลากหลายและแตกต่างกัน แท้จริงแล้วพฤติกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีความคงที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรับรู้และการตัดสินของแต่ละบุคคล ดังเช่นที่พบในงานวิจัยครั้งนี้ว่า ครูที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยพะเยามี
บุคลิกภาพโดยรวมเป็นแบบ INTP ในขณะที่นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลิกภาพโดยรวมเป็นแบบ ESFP
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนัสนันท์หัตถศักดิ์ และ ศุภชัย อิทธิปาทานันท์ (2547)ที่พบว่านักศึกษาที่มีปัจจัยพื้นฐานด้าน
เพศและคณะต่างกันจะมีบุคลิกภาพต่างกัน ซึง่ ส่งผลให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ต่างกัน
นอกจากนี้การพบว่า ผู้รับการฝึกอบรมตามโมเดลจิตวิทยาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูที่ปรึกษา ทั้งในระดับ
อาจารย์และระดับนิสิตวิทยาลัยการศึกษา มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการเป็นครูที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ตลอดจนมี
เจตคติที่ดีต่อการฝึกอบรมในประเด็นของประโยชน์ที่ได้และความประทับใจในระดับมาก-มากที่สุดนั้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของกรองกาญจน์ อรุณรัตน์ (KrongkarnArunrutana, 2008) ซึ่งทําการศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์การสอนเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาทีม่ ีรูปแบบการเรียนรู้ที่ต่างกัน พบว่า หลังจากทดลองใช้ยุทธศาสตร์การสอนที่แตกต่างกัน
ไปตามบุคลิกภาพที่ได้จากการประเมินด้วย MBTI แล้ว นักศึกษามีศักยภาพดีขึ้นจากการใช้ยุทธศาสตร์การสอนและมีความพึง
พอใจในระดับมาก
ความสําเร็จในเชิงประสิทธิภาพประสิทธิผลของโมเดลจิตวิทยาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูที่ปรึกษา เกิดจาก
การใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาสองแนวคิดสําคัญ คือ จิตวิทยาเท่าทันตัวตน (Voice Dialogue) และการบําบัดอย่างเป็นระบบแบบ
ซาเทียร์เพื่อก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง (Satir Transformational Systemic Therapy: STST) เมื่อได้ทําความเข้าใจกับ
องค์ประกอบภายในแต่ละส่วนจะช่วยทําให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้แก่ พฤติกรรม การปรับตัว
ความรู้สึก การรับรู้ ความคาดหวัง ความปรารถนา ตัวตนหลัก และตัวตนที่ถูกละเลย อันเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในอัต
ลักษณ์แห่งตนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อนจะต่อยอดสู่การเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานดูแลนักเรียนหลากหลาย
รูปแบบในฐานะครูที่ปรึกษาซึ่งเป็นภารกิจสําคัญควบคู่ไปกับการเรียนการสอนตามปกติในวิชาชีพครู ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้
ทฤษฎีสําคัญทางจิตวิทยาและฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพอันเป็นพื้นฐานทาง
จิตวิทยา จึงเป็นกระบวนการฝึกอบรมที่เหมาะสมสําหรับพัฒนาสมรรถนะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากกว่าการเรียนรู้
โดยทั่วไปซึ่งมีหลักสูตรการฝึกอบรมที่ขาดการคํานึงถึงอัตลักษณ์ของผู้เรียน
ประโยชน์ด้านการศึกษาเพื่อบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโมเดลจิตวิทยาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูที่ปรึกษา
จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาเนื้อหาและกระบวนการฝึกอบรมที่คํานึงถึงความแตกต่างในบุคลิกภาพของผู้เรียนและผู้สอน โดย
ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความเข้าใจกันมากขึ้น ตลอดจนทําให้บุคคลเรียนรู้ที่จะทํางานร่วมกันด้วยการยอมรับและเข้าใจความ
แตกต่างของกันและกันได้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานต่อไป
ข้อเสนอแนะ
โมเดลจิตวิทยาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูที่ปรึกษานี้ สามารถนําไปทดลองขยายผลและทดสอบซ้ําในกลุ่ม
ตัวอย่างอื่น ๆ ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรมาตรฐานในการเติมเต็ม
ศักยภาพให้แก่ครูที่จําเป็นต้องรู้เท่าทันตนเองและมีความสามารถดูแลให้การปรึกษานักเรียนที่มีอัตลักษณ์ที่หลากหลายและ
ปัญหาที่ซับซ้อนทั้งในระดับพฤติกรรม การปรับตัว ความรู้สึก การรับรู้ ความคาดหวัง ความปรารถนา และตัวตน ดังนั้น
แนวคิดจิตวิทยาเท่าทันตัวตน และการบําบัดอย่างเป็นระบบแบบซาเทียร์เพื่อก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นรากฐานของโมเดล
นี้ จึงเป็นองค์ความรู้เชิงจิตวิทยาประยุกต์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในฐานะครูที่ปรึกษาต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “อัตลักษณ์วิวัฒน์: การพัฒนาโมเดลจิตวิทยาประยุกต์เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะครูที่ปรึกษา” ซึ่งผู้วิจัยได้รับโอกาสในการบริการวิชาการจากคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
และอาจารย์กัญจนี ศรีโสภา อาจารย์ประจําวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่กรุณาดูแลประสานงานในส่วนของการ
ดําเนินการทดสอบรวมทั้งการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการให้คําปรึกษาแก่บุคลากรและนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ ขอกราบ
ขอบพระคุณแพทย์หญิงสมรัก ชูวานิชวงศ์ ที่กรุณาให้ความรู้และคําแนะนําเรื่องการบําบัดอย่างเป็นระบบแบบซาเทียร์เพื่อก่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลง และ J'aimeonaPangaia, director of Voice Dialogue Center NW ที่กรุณาฝึกสอนประสบการณ์
ด้ า นจิ ต วิ ท ยาเท่ า ทั น ตั ว ตน ขอขอบพระคุ ณ ดร.กุ ณ ฑล ตรี ย ะวรางพั น ธ์ หั ว หน้ า ภาควิ ช าจิ ต วิ ท ยา คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําด้านการบริหารโครงการ ขอขอบคุณนิสิตภาควิชาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่นรหัส 54 ที่ได้สละเวลาและกําลังกายกําลังใจในการร่วมเป็นผู้ช่วยวิจัย จนกระทั่งงานวิจัยครั้งนี้เสร็จ
สิ้นสมบูรณ์
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ศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของจิตอาสาตามแนวพุทธศาสน์:กรณีศึกษานักศึกษารายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
An Analysis of the Buddhist Attributes of Volunteer Mind: A Case Study of Students Enrolled on
Ethics and Life Skills Subject of NPRU
อาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา
โปรแกรมสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ (1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของจิตอาสาตามแนวพุทธ-ศาสน์ของ
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาจิต
อาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
เอกสาร แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม กลุ่มที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต ภาคเรียนที่ 1/2556 จํานวน 39 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
ผลการวิจัยพบว่า(1) คุณลักษณะของจิตอาสาตามแนวพุทธศาสน์ของนักศึกษารายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรม "หลักธรรมที่ทําให้คนเป็นมนุษย์สมบูรณ์" คือเบญจศีล
เบญจธรรม และหลักธรรมที่มาเกื้อหนุนส่งเสริมจิตอาสาให้เห็นคุณลักษณะประจักษ์ชัดแจ้งยิ่งขึ้นคือ บุญกริยาวัตถุ 3สังคหวัตถุ
4พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 ฆราวาสธรรม 4ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม4สาราณียธรรม 6 และกุศลกรรมบถ 10 (2)
แนวทางในการพัฒนานักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า ควรปลูกฝังคุณธรรม "หลักธรรมที่ทําให้คน
เป็นมนุษย์สมบูรณ์" คือเบญจศีล เบญจธรรมเป็นพื้นฐาน
คําสําคัญ: จิตอาสา คุณลักษณะพุทธศาสน์วิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต
Abstract
The purposes of this research are: (1) the Buddhist attributes of volunteer mind of students
enrolled on the Ethics and Life Skills Subject in NakhonPathomRajabhatUniversiy (2) the process of
development of volunteer students of NPRU. This research is a qualitative research applying in-depth
interview and participant observation for collecting data. The studied group consists of 39students
enrolled on the Ethics and Life Skills Course in semester 1/2556.
The results of research are : (1) the Buddhist attributes of volunteer mind of the studied group of
students are based on the humanitarian principle of "the principle makes a man perfect”, that is the Five
Precepts and the Five Ennobling Virtues. The principles to promote volunteer mind are bass of
meritorious action 3, bases of sympathy 4, holy abidings4, path of accomplishment 4, virtues for a good
household life 4, virtues conducive to benefits in the present 4, virtues for fraternal living 6 and
wholesome course of action 10 (2) In developing volunteer students of NPRU, the cultivation of “the
principle makes a man perfect”should be emphasized as a basic guideline.
Keywords: Volunteer Mind, Attributes, Buddhism, Ethics and Life Skills Subject.
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บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 6 ได้กําหนดทิศทางในการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” จิตอาสาเป็นคุณธรรม
จริยธรรมประการหนึ่งที่ต้องให้เกิดมีขึ้นในสังคมไทยจิตอาสาหมายถึงความสานึกของบุคคลที่มีต่อสังคมส่วนรวมโดยการเอาใจ
ใส่และการช่วยเหลือผู้ที่มีจิตอาสาจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่อาสาทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นการเสียสละเงินสิ่งของเวลา
แรงกายและสติปัญญาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน (ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์, 2550)
จิตอาสาส่งเสริมให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ถ้อยทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีทักษะในการทํางาน มี
ความสามารถในการปรับตัว อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) ที่ได้กําหนดไว้ว่าอุดมศึกษาต้องสร้างบัณฑิตที่พร้อมปรับตัว มีทักษะในการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยู่ท่ามกลางความ
แตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น และมีศักยภาพสูง เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ในขณะเดียวกันหลักสูตรแกนกลางการศึกษาแห่งชาติฉบับปีพุทธศักราช 2551 ได้กําหนดส่วนของ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในการบําเพ็ญประโยชน์เอาไว้เพื่อสร้างและปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ จิตอาสา ของเด็กและเยาวชนให้
มีติดตัวไปจนกระทั่งจบออกไปเป็นผู้ใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้กําหนดอัตลักษณ์ไว้ว่า “จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” ให้เป็นตัวสะท้อนคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยพึงประสงค์ และปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ “การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” และ
มีนโยบายที่สําคัญ คือ คุณภาพคู่คุณธรรม โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรมนั้น นอกเหนือจากมีแนวทางในการพัฒนาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) ยังมีการกําหนดรายวิชาในหมวดการศึกษา
ทั่วไป ชื่อรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับที่นักศึกษาทุกสาขาวิชาจะต้องเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรี
อีกด้วยโดยเนื้อหาสาระของรายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา
ศาสนา และวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม รวมทั้งเกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมตาม
หลักปรัชญาและศาสนา การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนาปัญญาเพื่อการดํารงตนอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข (ญาณภัทร ยอดแก้ว, 2556) ผู้วิจัยเป็นคนหนึ่งที่สอนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตได้
ตระหนักและเห็นความสําคัญของจิตอาสาจึงได้บูรณาการกิจกรรมโครงการจิตอาสาในรายวิชาดังกล่าวนี้ด้วย
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับจิตอาสามีจํานวน 4 เรื่องคืองานวิจัยของจิตติมา อัครธิติพงศ์, รศ.
(2553), พิศาลอรรถกิจ, พระครู (แสนหา). (2555), วลัยรัตน์ ยิ่งดํานุ่น (2554), และ ทิพย์ขจร ฉายาสกุลวิวัฒน์ (2555) ซึ่ง
งานวิจัยเหล่านี้นั้นศึกษาคุณค่าของพุทธศาสนาในแง่มุมต่างๆ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงทําการวิจยั ศึกษาวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของจิตอาสาตามแนวพุทธศาสน์ เพื่อศึกษาแนวทางในการ
พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของจิตอาสาตามแนวพุทธศาสน์ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาจริยธรรมและทักษะ
ชีวิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากเอกสารที่เกี่ยวข้องและข้อมูลภาคสนามที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญหลังจากสิ้นสุดการจัดกิจกรรมจิตอาสาในรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต ประจําภาคเรียนที่
1/2556 และนําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
2. กลุ่มที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตของอาจารย์
ณรงค์วรรษ บุญมา ในภาคเรียนที่ 1/2556 จํานวน 13 หมู่เรียน 563 คน
3. กลุ่มที่ให้ข้อมูลสําคัญในครั้งนี้ได้คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก 13 หมู่เรียน หมู่เรียนละ
3 คน รวมทั้งสิ้น 39 คน
4. ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ 2 ชนิด ได้แก่
4.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองเพื่อใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สําคัญตามแนวทางที่กําหนดไว้แต่ละประเด็นคําถามเพื่อหาคําตอบตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งข้อคําถามออกเป็น
2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ถูกสัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับการหลักคิดที่สมัครใจทํากิจกรรมจิตอาสาพร้อมทัง้ คุณลักษณะของ
นักศึกษาที่ทํากิจกรรมจิตอาสาในรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต
4.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
5. การเก็บข้อมูล 2 ส่วน คือ
5.1 การเก็บข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data) โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการวิจัยและเป็นฐานข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์ผลการวิจัย
5.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Data ) โดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured
Interview) ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้ มูลสําคัญ จํานวน 39 คน ซึ่งผู้วิจัยได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์อย่างชัดเจน
ก่อนการสัมภาษณ์ จากนั้นจึงขออนุญาตจดบันทึก และบันทึกเสียงเพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็นต่างๆ ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่วางไว้
6. การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ 2 ส่วน ได้แก่
6.1 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis ) ใช้กับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาด้านเอกสาร (Review Data)
6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป โดยนําข้อมูลจากการศึกษาภาคสนาม (Field Data) ซึ่งเป็นข้อความ
บรรยาย (Descriptive) ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) เพื่อให้ได้สมมติฐานชั่วคราว
(Working Hypothesis) จากนั้นจึงนําไปพิสูจน์เพื่อทําการยืนยันข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่มบี ทบาทจัดการเรียนการ
สอนโดยตรงอีกครั้งแล้วจึงหาข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไป
เมื่อได้ข้อสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 ส่วนแล้ว จึงนําไปอภิปรายผลร่วมกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครปฐม
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ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัย สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนี้
1. จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างพบว่า คุณลักษณะของจิตอาสาตามแนวพุทธศาสน์ของนักศึกษารายวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรม คือ “เบญจศีลเบญจธรรม” ซึ่งเป็น
หลักธรรมที่ทําให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งบุญกริยาวัตถุ 3, สังคหวัตถุ 4, พรหมวิหาร 4, อิทธิ
บาท 4, ฆราวาสธรรม 4, ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม4, สาราณียธรรม 6 และ กุศลกรรมบถ 10 เป็นหลักธรรมที่มา
เกื้อหนุนส่งเสริมจิตอาสาให้เห็นคุณลักษณะประจักษ์ชัดแจ้ง
เมื่อศึกษาวิเคราะห์ให้ละเอียดลงไปจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม พบว่า คุณลักษณะของจิตอาสาประกอบด้วย 2
ส่วน :
ส่วนที่ 1 เป็นนามธรรม (Abstract) เป็นคุณลักษณะภายในจิต (Mind) ที่อาจมองไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้อ แต่สามารถ
เห็นคุณลักษณะแห่งความงดงามของจิตนั้นด้วยการสะท้อนออกมาโดยการอาสาเข้าร่วมทํากิจกรรมที่เราเรียกว่า “จิตอาสา”
ด้วยใจสมัครและบริสุทธิ์ใจคือไม่หวังผลตอบแทนใดๆ
ส่วนที่ 2 เป็นรูปธรรม (Concrete) เป็นคุณลักษณะที่แสดงให้เห็นประจักษ์ชัดแจ้งด้านพฤติกรรมโดยการลงมือทํา
ตามวิถีแห่งจิตที่งดงามนั้นในรูปแบบของการทํากิจกรรมจิตอาสาโดยความเสียสละ ทั้งกําลังกาย กําลังสติปัญญา กําลังเวลา
ตลอดถึงทรัพย์สินเงินทองของตน
พร้อมกันนั้นยังพบว่า ธรรมะข้อเดียวสามารถสะท้อนได้ทั้งคุณลักษณะภายในที่เป็นนามธรรมและภายนอกที่เป็น
รูปธรรมผ่านกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวนั้น
2. แนวทางในการพัฒนานักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า ควรปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน คือ
เบญจศีลเบญจธรรมอันเป็นหลักธรรมที่ทําให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยกลวิธีต่างๆ ที่เหมาะสม
ควรจะจัดให้มีโครงการเยาวชนดีทําดีได้ไม่เลือกกาล หรือ จัดให้มีการรักษาศีลปฏิบัติธรรมตามเทศกาลทางศาสนาทีส่ ําคัญ
เป็นต้นว่าวันมามาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา หรือถ้าเป็นไปได้ก็
ทุกวันพระ พร้อมทั้งในวโรกาสอันสําคัญ คือ วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ ทั้ง 2 วันนี้ อาจจะมีการรณรงค์เยาวชนคนดี
ทําดีเพื่อแม่หรือพ่อโดยการรักษาศีลปฏิบตั ิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งมอบให้คุณแม่และคุณพ่อผู้เป็นพระอรหันต์
ในบ้าน ธรรมนอกเหนือจากการรณรงค์ส่งเสริมให้นักศึกษาตั้งอยู่ในเบญจศีลเบญจธรรมแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ควรจะจัดให้มีโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันทําแบบใจสมัคร ส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมที่เหมาะสมตามความถนัดหรือชื่นชอบของแต่ละบุคคล อันจะทําให้นักศึกษาได้ปฏิบตั ิตามหลักธรรม
ที่เกื้อหนุนส่งเสริมด้านคุณลักษณะจิตอาสานั้นด้วย
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิเคราะห์สามารถสรุปได้ ดังนี้
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญแบ่งเป็นเพศชาย 19 คน เพศหญิง 20 คน รวมทั้งหมดเป็น 39 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า :
1) จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าคุณลักษณะของจิตอาสาเกิด
ขึ้นมาจากคุณธรรมพื้นฐานคือ เบญจศีลเบญจธรรม หรือ ศีล 5 และธรรม 5และพบว่าตัวตนของจิตอาสามักจะเริ่มต้นที่ธรรม
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กว่ากว่าเริ่มต้นที่ศีลพร้อมกันนั้นยังพบว่าปัจจัยเกื้อหนุนอันเป็นธรรมะเกื้อกูลที่จะให้เห็นคุณลักษณะของจิตอาสาชัดเจนมาก
ขึ้น คือ บุญกริยาวัตถุ 3สังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 ฆราวาสธรรม 4ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม4 สาราณีย
ธรรม 6 และกุศลกรรมบถ 10
จากการสัง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว มทํ า ให้พ บว่า คุ ณลั ก ษณะของจิ ตอาสา มี ทั้ง ส่ วนที่ เ ป็น นามธรรม (Abstract) คื อ
คุณลักษณะภายในจิต (Mind) ที่งดงาม และ ส่วนที่เป็นรูปธรรม (Concrete) คือคุณลักษณะที่แสดงให้เห็นประจักษ์ชัดแจ้ง
ด้านพฤติกรรมโดยการลงมือทําตามวิถีแห่งจิตที่งดงามนั้น เมื่อมองให้ลึกลงไปจะสังเกตเห็นว่าธรรมะข้อเดียวสามารถสะท้อน
คุณลักษณะของจิตอาสาได้ทั้งคุณลักษณะภายในที่เป็นนามธรรมและคุณลักษณะภายนอกที่เป็นรูปธรรมอย่างน่าทึ่ง
2) แนวทางในการพัฒนานักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า :
- มหาวิทยาลัยควรปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานคือเบญจศีลเบญจธรรมโดยจัดให้มีการรักษาศีลปฏิบัติธรรม
ตามเทศกาลทางศาสนาทีส่ ําคัญ เช่นวันมามาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันเข้าพรรษา วันออก
พรรษา หรือทุกวันพระ พร้อมทัง้ ในวโรกาสอันสําคัญ คือ วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ
- มหาวิทยาลัยควรจัดให้มโี ครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันทํา
แบบใจสมัคร และ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมที่เหมาะสมตามความถนัดของแต่ละบุคคล อันจะเป็นการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมที่เกื้อหนุนส่งเสริมด้านคุณลักษณะจิตอาสานั้นอีกด้วย
คุณลักษณะจิตอาสาตามแนวพุทธศาสน์ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. คุณลักษณะของจิตอาสาตามแนวพุทธศาสน์ของนักศึกษารายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พบว่า ตั้งอยู่บนหลักเบญจศีลเบญจธรรม นักศึกษาจิตอาสาเกิดมีเมตตา กรุณา ความเสียสละที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
ในเบื้องต้น ต่อจากนั้นก็สะท้อนความเมตตา กรุณา ผ่านกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น และสังคม แบบไม่หวังผลตอบแทน
ใดๆ เป็นหลักธรรมพื้นฐานของมนุษย์หรือมนุษยธรรม ที่สะท้อนให้เห็นความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นหลักธรรมที่จะทํา
ให้การร่วมกันในสังคมเกิดความสงบสุข และมีความสุข สอดคล้องกับพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ใน
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรมว่า “เบญจศีลเบญจธรรม” นี้เป็นหลักธรรมเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หาก
คนส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนหลักธรรมดังกล่าวนี้แล้วความสงบสุขของสังคมก็เกิดขึ้นได้ไม่ยาก สันติภาพก็อยู่แค่เอื้อมเป็นหลักการที่
เป็นคุณลักษณะเสียสละ และสอดคล้องกับความเห็นของสหประชาชาติที่ต้องการสร้างสันติภาพโดยได้จัดตั้งโครงการจิตอาสา
ของสหประชาชาติ (The United Nations Volunteers (UNV) ซึ่งเป็นโครงการทีม่ ีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพและการ
พัฒนาในการอยู่ร่วมกันโดยผ่านจิตอาสาขึ้น - The United Nations Volunteers (UNV) programme is the UN
organization that contributes to peace and development through volunteerism worldwide.
(http://www.unv.org/how-to-volunteer.html)
ผลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
คุณลักษณะจิตอาสาตามแนวพุทธศาสน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักเบญจศีล
เบญจธรรม : 1) ผู้ที่มีจติ อาสาไม่มีพฤติกรรมที่เหี้ยมโหด ไม่เบียดเบียนรังแกใคร ทั้งคนและสัตว์ ตรงกับเบญจศีลข้อที่ 1 ปาณา
ติปาตา เวรมณี ขณะเดียวกันพวกเขาก็มีแต่ความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พร้อมที่จะให้ความรัก ความเอื้ออาทรและ
ช่วยเหลือแก่ทุกชีวิต เห็นชีวิตของผู้อื่นเสมอกับชีวิตของตนและปลูกไมตรีจิตในทุกคนทุกชีวิต ตรงกับเบญจธรรมข้อที่ 1
เมตตากรุณา
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2) ผู้ที่มีจิตอาสาจะเคารพในกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่หยิบฉวยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ เพราะจิตของพวกเขามีแต่
จะให้ จ ะช่ ว ย ไม่ คิ ดจะเอา จะได้ ตรงกับ เบญจศี ล ข้อ ที่ 2 อทิน นาทานา เวรมณี ขณะเดีย วกั น ก็ส ะท้อ นให้ เห็ น ถึง การไม่
เบียดเบียนผู้อื่นเลี้ยงชีพของพวกเขาตั้งอยู่ในสัมมาชีพ ตรงกับเบญจธรรมข้อที่ 2 สัมมาอาชีวะ
3) ผู้ที่มีจิตอาสา มุ่งเน้นเรื่องความสมัครสมานสามัคคีของมวลหมู่มนุษย์ด้วยกัน หลีกเลี่ยงเรื่องที่จะก่อให้เกิดความ
แตกร้าวของหมู่คณะรวมไปถึงการใช้ชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนในทุกวิถีทาง ส่งเสริมให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันรักษาสายโลหิตวงค์
ตระกูลของตนไม่สําส่อนกันเยี่ยงสัตว์เดียรัจฉาน หรือเป็นผู้มักมากในกาม ตรงกับเบญจศีลข้อที่ 3 กาเมสุมิจฉาจารา
เวรมณี ขณะเดียวกันก็ได้เห็นความประจักษ์ชัดแจงถึงความซื่อสัตย์ จริงใจต่อกัน ไว้วางใจกัน เคารพในสิทธิความมนุษย์ของ
กันและกัน เคารพสิทธิในความเป็นสามีเป็นภรรยาของกันและกัน สร้างความมั่นคงและความอบอุ่นภายในครอบครัวภายใน
สังคมร่วมกันอย่างมีความสงบสุข กําจัดเวรภัยทั้งปัจจุบันและอนาคตตรงกับเบญจธรรมข้อที่ 3 กามสังวร
4) ผู้ที่มีจิตอาสาจะไม่พูดเพื่อให้ได้ประโยชน์ตนหรือทําลายประโยชน์ผู้อื่น ไม่มีประโยชน์เจือปน มุ่งเน้นการสื่อสาร
ทั้งภาษากายและภาษาวจนะที่มีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ใช้
วาจาประสานประโยชน์ ตรงกับเบญจศีลข้อที่ 4 มุสาวาทา เวรมณี ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาปฏิบัติตัวมีสัจจะ
วาจา พูดจริงทําจริง มีวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะโดยรวมสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้น
ในการอยู่ร่วมกัน สร้างความมั่นคงด้านการสื่อสารให้เกิดขึ้นในสังคม ตรงกับเบญจธรรมข้อที่ 4 สัจจะ
5) ผู้ที่มีจติ อาสาจะมีพฤติกรรมห่างจากสิ่งเสพติดทั้งปวง มีสุภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ไม่ข้องแวะเกีย่ วกับเรื่อง
อบายมุข ตรงกับเบญจศีลข้อที่ 5 สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี ขณะเดียวกันทําอะไรก็มีสติรอบคอบสามารถควบคุม
ใจตัวเองได้ รู้ตวั ทั่วพร้อมในสิ่งที่ทํา ทั้งมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีตรงกับเบญจธรรมข้อที่ 5 –สติสัมปชัญญะ
พร้อมกันนั้นยังพบว่าคุณลักษณะจิตอาสาอื่นๆ ที่นักศึกษาผู้ให้ข้อมูลสําคัญสะท้อนออกมา พบว่า คนที่มีจิตอาสาจะมี
คุณลักษณะคือเป็นคนที่ใช้เวลาเป็นประโยชน์ ไม่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความรับผิดชอบ พัฒนาตัวเอง
อยู่ตลอดเวลา มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พร้อมที่จะเสียสละ สอดคล้องกับงานวิจัยวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ของจิต
ติมาอัครธิติพงศ์ เรื่องการพัฒนาจิตอาสาของนักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระบุว่า นักศึกษาที่มีจิต
อาสาจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและสังคมเป็นอย่างมากมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับ
มอบหมายมากขึ้น ทําให้เกิดความรับผิดชอบและรู้จักเสียสละ รู้จักการมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ําใจมีระเบียบวินัยตรงต่อ
เวลา มีความอดทนมีความพยายามมีมนุษยสัมพันธ์และปรับตัวได้ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (จิตติมา อัครธิติพงศ์, 2553)
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูพิศาลอรรถกิจ (แสนสา) เรื่อง ศึกษาคุณธรรมของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
สู่จิตอาสา : กรณีศึกษากลุ่มโรงเรียนทุ่งทองสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 ระบุว่าคุณธรรมของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสู่จิตอาสา มี 5 ด้าน คือด้านการมีน้ําใจ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความ
เสียสละด้านความสามัคคีและด้านการทํางานเป็นทีม(พิศาลอรรถกิจ, พระครู, (2555). หลักธรรมที่มาเกื้อหนุนส่งเสริมจิต
อาสาให้เห็นคุณลักษณะประจักษ์ชัดแจ้งมากขึ้น คือ บุญกริยาวัตถุ 3 สังคหวัตถุ 4พรหมวิหาร 4อิทธิบาท 4ฆราวาสธรรม 4,
ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม4สาราณียธรรม และกุศลกรรมบถ 10 สอดคล้องงานวิจัยของทิพย์ขจร ฉายาสกุลวิวัฒน์
ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษากระบวนการจิตอาสาตามหลักพระพุทธศานาของเจ้าหน้าที่เสถียรธรรมสถาน ระบุว่า จิตอาสาตามหลัก
พระพุทธศาสนามีการนําหลักพุทธธรรมมาเกื้อหนุนกัน หลักธรรมของผู้นําจิตอาสา ได้แก่ สังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 4 พรหม
วิหาร 4สัปปุริสธรรม 7 และทศพิธราชธรรม (ทิพย์ขจร ฉายาสกุลวิวัฒน์, 2555) สอดคล้องกับงานวิจัยของวลัยรัตน์ยิ่งดํานุ่น
เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการจิตอาสา : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุก
หวาดจวนอุปถัมภ์” ที่ระบุว่า หลักธรรมที่ส่งเสริมจิตอาสา ได้แก่ สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท๔ พรหมวิหาร ๔ ฆราวาสธรรม๔
ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖ ล้วนเป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมจิตอาสาที่พัฒนาจากคุณสมบัติภายในตนที่
: การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน 417

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 วันที่ 7 พ.ค. 2557
สามารถพัฒนาออกมาให้เป็นลักษณะของจิตที่เป็นจิตอาสาขัดเกลาพฤติกรรมทํางานร่วมกับหมู่คณะได้ทําให้เกิดความมีน้ําใจ
เสียสละแบ่งปันสามัคคีเป็นที่รักที่ชอบใจของคนทั่วไป ยึดเหนี่ยวน้ําใจคนมีความพากเพียรในงานหรือกิจกรรมที่ทําจนสําเร็จ
ให้รักเมตตาต่อกันพึงปฏิบัติเกื้อกูลต่อกันส่งผลให้มีจิตอาสาอย่างยั่งยืน (วลัยรัตน์ ยิ่งดํานุ่น, 2554)
ผลการวิจัยที่ได้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ :
“คุณลักษณะของจิตอาสา” เป็นภาพของการสะท้อนความงดงามแห่งจิตอันเป็นนามธรรม (Abstract) ภายในที่
พร้อมจะเสียสละให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยความเต็มใจ สมัครใจ พร้อมที่จะเสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อ
สาธารณประโยชน์ ในการทํากิจกรรม ที่เป็นรูปธรรม (Concrete) หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และ
มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหา หรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุข
เมื่อได้ทําความดี และเห็นน้ําตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย "บุญ" คือความสงบเย็น และพลังแห่งความดี อีกทั้งยัง
ช่วยลด "อัตตา" หรือความเป็นตัวเป็นตนของตนเองลงได้อีก จิตที่ยกระดับปัญญาภายในและสํานึกสาธารณะเป็นจิตที่เป็นสุข
เพื่อได้ทําความดีอยากช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นจิตที่พร้อมจะสละเวลาแรงกายและสติปัญญาเพื่อบําเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมมีความเมตตากรุณาเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยความสงบเย็นและเต็มไปด้วยพลังแห่งความดี การเสนอตัวเข้ารับ
ทําหรือช่วยเหลือคนอื่นด้วยจิตใจแห่งความเสียสละโดยไม่ต้องมีใครมาร้องขอ ไม่หวังผลตอบแทน หรือไม่มีแม้กระทั่งความคิด
ที่จะหวังผลตอบแทน ความเสียสละดังกล่าวนี้ เป็นความเสียสละที่สะท้อนคุณลักษณะของจิตอาสาที่มีตั้งแต่ขั้นธรรมดา
(โลกิยะ) อาทิเช่น เสียสละเวลา เสียสละกําลังกาย กําลังสติปัญญา กําลังทรัพย์สิน เงิน ทอง สิ่งของ จนถึงขั้นสูงสุด
(โลกุตระ) คือ คุณธรรมที่จะนําไปสู่การสละได้ทุกอย่างแม้กระทั่งภพชาติ
2. แนวทางในการพัฒนานักศึกษาจิตอาสาตามแนวพุทธศาสน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพบว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมควรรณรงค์ส่งเสริมหรือสร้างบริบททางสังคมให้นักศึกษาได้รักษาศีลปฏิบัติธรรมตามวาระหรือ
โอกาสอันสมควรอันจะทําให้เกิดความคุ้นชิน ด้วยการจัดทําโครงการรักษาศีลปฏิบัติธรรมตามเทศกาลสําคัญทางศาสนา เป็น
ต้นว่า วันมามาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา หรือในวโรกาสอันเป็น
มงคล คือ วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ โดยให้นักศึกษาสมัครใจเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะแห่งจิตอาสา
ตั้งแต่ต้น พร้อมกันนั้นก็ควรจะมีโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมทํา
กิจกรรมตามความชื่นชอบหรือความถนัดโดยใจสมัครอันจะเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมที่เกื้อหนุนส่งเสริมคุณลักษณะจิต
อาสาให้ชัดแจ้งมากขึ้น คือ บุญกริยาวัตถุ 3สังคหวัตถุ 4พรหมวิหาร 4อิทธิบาท 4ฆราวาสธรรม 4ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม
4สาราณียธรรม 6 และกุศลกรรมบถ 10 หลักธรรมดังกล่าวมาแล้วนั้น เป็นหลักธรรมพื้นฐานในการพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เป็นคนเก่ง ดี และมีสุข เป็นคนมีคุณภาพคู่คุณธรรม และเก่ง ดี มีสุขในที่สุด
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 6 ซึ่งได้กําหนดทิศทางในการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2545)
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาคุณลักษณะของจิตอาสาตามแนวพุทธศาสน์ให้แจ่มชัดรอบด้าน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตว่าส่งเสริมจิตอาสามากน้อยเพียงใด
ตลอดถึงผลกระทบด้านเวลาการจัดกิจกรรม ลักษณะของกิจกรรม ขอบเขตของกิจกรรม สถานที่การจัดกิจกรรม รวมไปถึง
กลุ่มคน ชุมชนและสังคมที่ไปจัดกิจกรรมให้ และมีผลกระทบต่อการเรียนรายวิชาอื่น ๆ หรือไม่
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ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และอาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว อาจารย์ประจํากลุ่มอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ให้คําแนะนําซึ่งมี
ความสําคัญอย่างยิ่งในการดําเนินการวิจัยชิ้นนี้ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบใจนักศึกษาทุกคนผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตในภาคเรียนที่ 1/2556 ซึ่งได้ให้ความ
ร่วมมือในการดําเนินการวิจัยอย่างดีเยี่ยม ตลอดถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ให้ข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้และผู้วิจัยขอมอบความดี
ความชอบจากงานวิจัยนี้แก่ทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้
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โครงการวิจัยต่อเนื่องจากงานบริการวิชาการด้านการส่งเสริมความคิดและพฤติกรรมการออมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอน
Continuous Research Project from Academic Services in the Idea and Behavior of Elementary
Pupils’ Money Saving Promotion: the Case Study of SuraoBandon School
อาจารย์ ดร.ล่ําสัน เลิศกูลประหยัด
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดย่อ
จากการที่ทางคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ไปดําเนินโครงการเด็กดี มีชีวิตพอเพียงโดยร่วมกับ
ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน ใน 1-2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีหัวข้อในการทํากิจกรรมที่น่าสนใจอย่าง สอนน้องออมเงิน สร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง ทําให้เกิดโครงการวิจัยต่อเนื่องที่จะศึกษา ความคิดเห็นและพฤติกรรมการออมหลังจากได้รับการอบรม ซึ่งจากการ
สํารวจนักเรียนโรงเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุประมาณ 13 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีมากกว่า 5 คนขึ้นไปและมีพี่น้องรวมตนเองส่วนใหญ่ 3 คน ผลปรากฏว่าในด้านความคิดเห็นในการ
ออมเงิน นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการจัดส่งเสริมในการทําบัญชีออมเงินและทําให้พวกเขาได้เปลี่ยนนิสัยการออม
เงินรวมถึงมีการวางแผนการออมเงินที่ดีขึ้น ส่วนในด้านของพฤติกรรมการออมเงิน นักเรียนยังให้ความสําคัญกับการทําบัญชี
ออมเงินอย่างต่อเนื่อง และมีวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินโดยอายุกับการศึกษามีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติต่อการออมเงิน ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าโครงการนี้มีความน่าสนใจอย่างยิ่งต่อเยาวชนของชาติและควรจัดให้มีโครงการ
เหล่านี้ขยายไปตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อพัฒนาประชาชนของชาติให้รู้จกั การประหยัดและมีชีวิตพอเพียง
คําสําคัญ: พฤติกรรมการออมเงิน ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เศรษฐกิจพอเพียง
Abstract
As the faculty of Social Science, Srinakarinwirot University has arranged an academic service
project, “DakdeeMeeChevitPorpieng” (a project that encourages elementary pupils to live their life
sufficiently) at a community of Baan Dong Mosque in the last 1-2 years ago, there was a significant inside
topic i.e. “Teaching Pupils Money Savings” that was used to create a continuous research, “Continuous
Research Project from Academic Services in the Idea and Behavior of Elementary Pupils’ Money Saving
Promotion: the Case Study of SuraoBandon School”. The research, surveyed elementary pupils and
found that most of them were male, 13 years old, studying in junior high school as well as having more
than five persons including three brothers or sisters in their family. From the survey results, many pupils
strongly agreed that the project was good and changed their behavior in better money saving. Nowadays
they still do money saving continuously for the purpose of life emergency.The more they grow up and
receive better education, the more they concern with an importance of money saving. This evidence
confirmed that the project is essential for Thai children and should be expanded in many elementary
schools to develop them in planning of their money saving and to live their life sufficiently.
Keywords: Money saving, elementary pupils, Baan Dong Mosque
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บทนํา
จากการที่ทางคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทําโครงการได้ไปดําเนินโครงการเด็กดี มีชีวิต
พอเพียงโดยร่วมกับชุมชนสุเหร่าบ้านดอน นําเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะ
กรรมการบริหารชุมชนสุเหร่าบ้านดอนซึ่งในโครงการจัดแบ่งเป็นหัวข้อความรู้เกี่ยวกับกษัตริย์ไทยและแนวพระราชดําริชีวิต
พอเพียง สอนน้องออมเงิน สร้างความพอเพียง การประหยัดพลังงานลดรายจ่ายพ่อแม่ อนามัยในวันเรียน การเสริมความ
เป็นประชาธิปไตยและการเป็นพลเมืองดี ศรีสังคม
ในโครงการดังกล่าวมีหนึ่งโครงการย่อยที่ภาควิชาบริหารธุรกิจรับผิดชอบได้แก่การ “สอนน้องออมเงิน สร้างความ
พอเพียง” ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้เยาวชนในโรงเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอน ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดําริ การสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการประหยัดอดออมเงินไว้ใช้ในอนาคต ในโครงการนี้ทางคณะได้มีการจัดทําสมุดบัญชีออมเงินให้
นักเรียนจดบันทึกและส่งในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเหล่านี้ได้เป็นผู้เห็นคุณค่าของเงินที่ผู้ปกครองให้อีกทัง้ ยัง
ต้องการให้น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการมีการนําเงินที่สะสมได้นําไปออมและใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าสูงสุด รวมทั้งหากเยาวชนคน
ไหนที่สามารถจดบันทึกได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้อง ทางคณะสังคมศาสตร์ก็จะมีรางวัลให้ ซึ่งผลของกิจกรรมดังกล่าว
น่าจะทําให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการออมเงิน และเห็นคุณค่าของเงิน มากยิ่งขึ้น
นับจากวันที่โครงการนี้สิ้นสุด ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทําวิจัยเพื่อติดตามว่า ผลของโครงการบริการรวิชาการที่ทาง
คณะสังคมศาสตร์ จัดให้นั้นเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากแค่ไหน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมที่เข้าร่วม
โครงการ และสร้างจิตสํานึกในการออมเงินให้เกิดขึ้นในโรงเรียนอย่างไร
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมในการออมเงินของนักเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอนหลังจากที่ได้รับการอบรม
ในหัวข้อ สอนน้องออมเงินสร้างชีวิตพอเพียง
2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในการออมเงินของนักเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอนจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
3) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ต้องการให้มีการแก้ไขปรับปรุงในการดําเนินโครงการด้านการออมเงิน
กรอบแนวคิด
ข้อมูลส่วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-รายได้ทีผปู ้ กครองให้
-การศึกษา
-ขนาดของครองครัว
-จํานวนพีนอ้ ง

ความคิดเห็นหลังการส่งเสริมความคิด
และพฤติกรรมในการออมเงิน
วิธีการในการออมเงิน
วัตถุประสงค์ในการออมเงิน
จํานวนเงินในการออมแต่ละครั้ง
การจัดทําบัญชีออมเงิน
การเผยแพร่แนวคิดในการออมเงิน
จํานวนเงินที่ใช้ต่อวัน

ความสําคัญของงานวิจัย
เพื่อทําให้รับทราบและเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความคิดและพฤติกรรมของนักเรียนหลังได้รับการอบรมในด้าน
เกี่ยวกับการออมเงิน และสามารถวางแนวทางการให้บริการทางวิชาการในอนาคตให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนในกลุ่ม
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ต่าง ๆ ได้มากขึ้น รวมถึงนําไปเป็นตัวชี้วัดผลสําเร็จด้านหนึ่งของการให้บริการทางวิชาการที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกแก่สังคม
โดยรวม
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และวิจัยเชิงสํารวจ ExploratoryResearch) โดย
มุ่งศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมหลังจัดโครงการงานบริการวิชาการด้านการส่งเสริมความคิด และพฤติกรรมการออมของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอนดังนี้
การวิจัยเริ่มจากการศึกษารวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า
จากหนังสือ วารสาร เอกสาร อินเตอร์เน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้น นําองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นแบบสอบถาม
และตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญที่เคยทํากิจกรรมบริการวิชาการในเรื่องการออมเงิน และติดต่อโรงเรียนชุมชน
สุเหร่าบ้านดอนเพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอน จํานวน 110คน และเมื่อรวบรวมแบบสอบถามได้
ครบตามความต้องการแล้ว ผู้วิจัยต้องนําข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม รวมถึงทํา
การลงรหัส (Editing) แล้วนําข้อมูลมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลด้วยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติเพื่อใช้
ในการคํานวณหาสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งได้แก่ ค่า Mean S.D. และค่าเปรียบเทียบจากผลสถิติ Chi-Square Test และ
นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาตีความและแปลผลค่าเฉลี่ยที่ได้จากความคิดเห็นด้านการออมเงินของนักเรียนชุมชน
สุเหร่าบ้านดอนสุดท้ายนําผลที่ได้มาสร้างเป็นกราฟและตารางเพื่อมาวิเคราะห์และนําเสนอผลงานวิจัยต่อไป
การทบทวนวรรณกรรม
การออม หมายถึง การสะสมเงินอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งและเมื่อสามารถเก็บเงินได้เป็นก้อน จึงสามารถนําเงิน
สะสมนั้นไปฝากกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพื่อได้รับผลตอบแทนการลงทุนหรือดอกเบี้ยเป็นผลพลอยได
(สุพพตา ปิยะเกศิน,2546)
การออมเงินมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างความสามารถในการหารายได้ กับเงินได้หลังหักภาษีและรายจ่ายในการ
บริโภคโดยเขียนเป็นสมการได้ดังนี(้ สํานักนโยบายการออมและการลงทุน, 2549)
Y=S+C
โดยกําหนดให้ Y = รายได้ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริง
S = ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค
C = ปริมาณการออมเงิน
วัตถุประสงค์ของการออมเงิน
เนื่องจากสังคมไทย ณ ปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันในรูปแบบของความมั่งคั่งมั่งมีในเงินตรา การออมเงินจึงเป็น
เครื่องมือตัวหนึ่งที่เป็นบันไดสู่ความร่ํารวยและสร้างความมั่นคงในอนาคตให้แก่ผู้ออมและครอบครัว โดยจุดประสงค์หลักของ
การออมเงินมีดังนี้ 1) เพื่อไว้ใช้ยามจําเป็นฉุกเฉิน 2)เพื่อนําไปเป็นทุนการศึกษาเล่าเรียนในอนาคต 3) เพื่อซื้อเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ 4) เพื่อใช้ในการซื้อที่อยู่อาศัยสร้างครอบครัวให้มีความมั่นคง 5) เพื่อเก็บสะสมไว้ใช้ยามชราแก่เฒ่า 6) เพื่อซื้อ
สินทรัพย์เพื่อความสะดวกสบายในการดํารงชีพ 7) เพื่อเป็นหลักประกันของชีวิตและบรรเทาความเดือนร้อนจากภัยที่คาดไม่ถึง
8)เพื่อได้รับผลตอบแทนจากการสะสมเงิน อาทิเช่น เงินปันผล หรือดอกเบี้ย 9) เพื่อไว้ใช้ในการขยายกิจการงานที่ตนเอง
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ประกอบอาชีพอยู่ 10) เพื่อให้ซื้อเครื่องแต่งกายตามรูปแบบการดําเนินชีวิต 11) เพื่อใช้จ่ายในการงานกิจกรรมเพื่อสังคม 12)
เพื่อเก็บเป็นมรดกตกทอดสู่ลูก หลานในอนาคต (วิไลลักษณ์ ไทยอุตสาห์, 2531)
ปัจจัยสําคัญในการออม
บุคคลที่จะสนใจในการออมให้มากขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สําคัญ ได้แก่ 1) ผลตอบแทนที่ได้รับจากการออม 2)
มูลค่าของอํานาจในการซื้อ ณ ปัจจุบัน 3) รายได้สุทธิของบุคคล 4) ความแน่นอนของรายรับหลังเกษียณอายุหรือไม่สามารถ
ทํางานได้(สุพพตา ปิยะเกศิน, 2546)
ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการออมเงินส่วนบุคคล หากความมั่นคงทางการเงินสูง การใช้จ่ายเงินในการซื้อสินค้าก็จะสูง
ตามไปด้วย แต่หากรูปแบบการประกอบอาชีพไม่มั่นคงหรือจํานวนเงินสํารองสําหรับตนเองยังน้อย อาจส่งผลให้สัดส่วนอัตรา
การออมเงินจากรายได้สูงมากขึ้น
ผลการวิจัย
จากโครงงานวิจัยต่อเนื่องจากงานบริการวิชาการด้านการส่งเสริมความคิดและพฤติกรรมการออมเงินนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอน ผู้วิจัยขอสรุปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังนี้
ด้านข้อมูลส่วนบุคคล ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็น เพศชาย ร้อยละ 53.36 อายุ 13 ปี
ร้อยละ 25.45 และอายุ 12 ปี ร้อยละ 23.64 ตามลําดับ การศึกษาส่วนใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 25.45 รายได้ที่ได้รับ
จากผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มากกว่า 2,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ลักษณะขนาดของครอบครัวมากกว่า 5 คนขึ้นไปซึ่ง
หมายถึงครอบครัวขยาย ร้อยละ 39.09 จํานวนพี่น้องรวมนักเรียนเอง ส่วนใหญ่อยู่ที่ 3 คน ถึงร้อยละ 29.09และจํานวน 2
คน ร้อยละ 27.27
ด้านความคิดเห็นของนักเรียนหลังจากจัดงานบริการวิชาการด้านการส่งเสริมความคิดและพฤติกรรมการออมเงิน
นักเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ
การจัดการส่งเสริมการออมเงิน ยกเว้นในเรื่องของการเผยแพร่วิธีในการจัดทําบัญชีออมเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็น
ด้วยโดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ที่ 4.13
Descriptive Statistics
N
Mean
การจัดทําบัญชีออมเงินมีประโยชน์
110
4.71
การจัดทําบัญชีเปลี่ยนนิสัยการจ่ายใช้จ่าย
110
4.33
การเผยแพร่วิธีในการจัดทําบัญชีออมเงิน
110
4.13
โครงการส่งเสริมการออมเงินสร้างนิสัยในการออม 110
4.34
อยากให้จัดเรื่องการออมเงินบ่อยๆ
110
4.24
การมีเงินออมทําให้อุ่นใจหากมีเหตุฉุกเฉิน
110
4.61
มีการวางแผนการออมเงินมากขึน้ หลังอบรม
110
4.21

Std. Deviation
.495
.836
.791
.694
.777
.637
.767

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ด้านพฤติกรรมในการออมเงินหลังจากจัดงานบริการวิชาการด้านการส่งเสริมความคิดและพฤติกรรมการออมเงิน
นักเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอน ผู้วิจัยพบว่า วัตถุประสงค์ในการออมเงินส่วนมาก
ต้องการเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินถึงร้อยละ 53.64 และเก็บไว้เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อในอนาคตถึงร้อยละ 33.64 ส่วนวิธีในการ
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ออมนักเรียนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 67.27 ออมเงินใส่ในกระปุกออมสิน และความถี่ในการออมเงินต่อเดือนโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ
1-2 ครั้ง ร้อยละ 40 และ 3-4 ครั้ง ร้อยละ 35.45 รวมถึงมากกว่าครั้ง ร้อยละ 24.55
ผู้ร่วมหรือผู้มีอิทธิพลในตัดสินใจในการออมเงิน ส่วนใหญ่คือตนเอง นักเรียนสามารถคิดตัดสินใจในการเก็บออมเงิน
ด้วยตนเองถึงร้อยละ 60.91 และจํานวนเงินในการเก็บออมต่อเดือนร้อยละ 24.55 เก็บมากกว่า 500 บาทต่อเดือน และ 101200 บาท ร้อยละ 22.73 ซึ่งจํานวนในการเก็บออมมากกว่ารายจ่ายต่อเดือน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีรายจ่ายต่ํากว่า 500 บาทถึง
ร้อยละ 37.27 และ 501-1,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 22.73
ประเภทหรือแหล่งของค่าใช้จ่ายหลักต่อเดือน นักเรียนส่วนใหญ่ของชุมชนสุเหร่าบ้านดอนใช้ไปกับ ค่าอาหาร ร้อยละ
75.45 และหลังจากจัดโครงการบริการวิชาการส่งเสริมการออมเงิน นักเรียนจํานวนร้อยละ 69.09 ยังจัดทําบัญชีออมเงิน
เมื่อศึกษาถึงเรื่องพฤติกรรมการออมเงิน จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน ผู้วิจัย
พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลคล ซึ่งได้แก่ เพศ รายได้ที่ผู้ปกครองให้ต่อเดือน ขนาดของครอบครัวที่อยู่ในปัจจุบัน และจํานวนพี่น้อง
ในปัจจุบันรวมถึงตนเอง มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ยกเว้นอายุและระดับการศึกษาของนักเรียน ซึ่ง
ในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการออมเงินที่จําแนกตามอายุและการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนที่อายุ 11-13 ปี การศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีพฤติกรรมในการออมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ 20.9%
และ 25.5% มากกว่านักเรียนอยู่ในวัยอื่นๆ และระดับการศึกษาอื่นๆ ซึ่งนักเรียนในกลุ่มนี้ให้ความสําคัญอย่างมากในการมี
วัตถุประสงค์ในการออมเงินที่เน้นหนักในการเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
นอกจากนี้ จากการให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการการส่งเสริมการออมเงิน ผู้วิจัย
พบข้อเสนอแนะที่ตรงกับข้อมูลเชิงปริมาณที่นํามาวิเคราะห์ดังนี้
1) นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้มีการออมเงินให้มากขึ้นโดยที่ผู้ปกครอง ผู้คนรอบข้างมาช่วยกันออมเงิน
2) นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้มีการจัดโครงการในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
3) นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้ปรับวิธีการในการเผยแพร่วิธีการออมเงินโดยการใช้คลิปวิดีโอในการสอนและ
เล่นเกมส์แจกรางวัล
สรุปและอภิปรายผล
จากงานวิจัยพบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการจัดการส่งเสริมการออมเงิน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการออมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อการดํารงชีวิตของนิสิตคณะพละศึกษา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสินและรองศาสตราจารย์ ธาดา วิมลวัตรเวที ที่ระบุไว้ว่า
นิสิตตัวอย่างมีเจตคติต่อการออม การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการออมหลังการทดลองดีกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 การทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายจะช่ว ยเตือนสติในการใช้จ่ายให้ลดลงและสะท้อนถึงการใช้เงิน ที่
ประหยัดขึ้นในอนาคต(กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน,ธาดา วิมลวัตรเวที, 2553) รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของรอง
ศาสตราจารย์ กุลิสรากฤตวรกาญจน์ ที่ทํ าวิจัย เรื่องการพัฒนาการออมในเยาวชนโดยใช้กลยุทธ์ก ารสื่อ สารเพื่อพั ฒนา:
กรณีศึกษาเยาวชนระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานวิจัยนี้พบว่ากลุ่มที่ได้รับการอบรมในด้านการออมโดยวิธีการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนามีพฤติกรรมเจตคติในการออมดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการพัฒนา(กุลิสรากฤตวรกาญจน์, 2548)
424
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จากการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ผู้วิจัยพบว่าเรื่องของวัตถุประสงค์ในการออม
เงินซึ่งจําแนกตามอายุและการศึกษา นักเรียนที่มีอายุ 11-13 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
พฤติกรรมในการออมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยมีค่าเปอร์เซ็นมากกว่านักเรียนอยู่ในวัยอื่นๆ และระดับการศึกษาอื่นๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกุลฐกาล ตั้งทิวาพร เกี่ยวกับเรื่องระดับการศึกษาที่แตกต่างกันซึ่งได้ระบุไว้ว่า บุคคลในวัยทํางานที่
มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมในการออมเงินที่แตกต่างกันโดยจะส่งผลให้มีความรู้มากกว่าและรู้จักเก็บออม
มากกว่าเพื่อไว้ใช้ในยามจําเป็น(กุลฐกาล ตั้งทิวาพร, 2555) และข้อค้นพบในงานวิจัยนี้ ยังสอดคล้องกับของนางสาวนยนา
พัฒนะณรงค์เลิศ ซึ่งทํางานวิจัยในเรื่องพฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าเหตุผลของ
การออมของนักศึกษาส่วนใหญ่ไว้ใช้เพื่อยามจําเป็นฉุกเฉินร้อยละ 31.99 ซึ่งใกล้เคียงกับการออมเงินเพื่อซื้อสินค้าที่ต้องการ
ร้อยละ 31.63 จากงานวิจัยนี้พบความต่างกันในเรื่องลําดับของวัตถุประสงค์ในการออมเงินซึ่งนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
ออมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามจําเป็นและเพื่อการศึกษาในอนาคตแต่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลับมีวัตถุประสงค์รองลงมาเพื่อ
ไว้ซื้อสินค้าที่ตนเองต้องการซึ่งส่วนมากเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย(นยนา พัฒนะณรงค์เลิศ, 2548)
นอกจากนี้แล้ว ผู้วิจัยพบประเด็นที่สําคัญในเรื่อง พฤติกรรมในการออมเงิน คือจํานวนเงินในการเก็บออมแต่ละเดือน
ส่วนใหญ่มากกว่า 500 บาทขึ้นไป ซึ่งเป็นผลมาจาก รายได้ที่ได้จากผู้ปกครองส่วนใหญ่มากกว่าเดือนละ 2,000 บาทขึ้นไปและ
มีรายจ่ายต่อเดือนต่ํากว่า 500 บาทเป็นส่วนมากซึ่งประเภทของรายจ่ายส่วนใหญ่มาจากค่าอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของนางสาวนยนา พัฒนะณรงค์เลิศซึ่งพบว่าประเภทค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มาจากค่าอาหาร
เหมือนกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของนันทกา นันทวิสัย ที่ทําวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียวภาวะการออมเงินของครัวเรือน
ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร งานวิจัยชิ้นนี้ค้นพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออมเงินในเชิงบวกได้แก่ รายได้
รวมการออมทรัพย์กับสถาบันการเงิน และ การศึกษาของหัวหน้าครอบครัว และปัจจัยที่ส่งต่อการออมเงินในเชิงลบ ได้แก่
ค่าใช้จ่ายในการบริโภค หนี้สินที่ต้องชําระคืน และจํานวนสมาชิกที่อยู่ในวันพึ่งพิง(นันทกา นันทวิสัย, 2552)
ข้อเสนอแนะ
โครงการบริการวิชาการด้านการส่งเสริมความคิดและพฤติกรรมในการออม ควรมีการจัดอย่างต่อเนื่องและขยาย
ไปสู่วงการต่างๆ อย่างกว้างขวางวิธีในการเผยแพร่วิธีการทําบัญชีออมเงิน ควรให้มีความสนุกสนาน ความบันเทิงในรูปแบบ
ต่างๆ ที่ทําให้ไปถ่ายทอดต่อได้ง่ายขึ้นและน่าสนใจการปลูกฝังการจัดทําบัญชีออมเงินในกลุ่มนักเรียนที่มีการศึกษาสูงขึ้นจะเป็น
ประโยชน์ต่อการออมเงินมากขึ้นเนื่องจากการศึกษาและอายุทําให้นกั เรียนมีการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการใช้เงินมากขึ้น แต่
กับนักเรียนที่มีอายุน้อยหรือการศึกษาระดับประถมศึกษา การทํากิจกรรมโดยเน้นความสนุกสนานและสอดแทรกความรู้การ
ออมเงินก็นําไปสู่การเรียนรู้ในระยะยาวได้เช่นเดียวกันควรมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการออมเงินโดยการจัดทําบัญชีออมเงิน
พร้อมไปกับผู้ปกครองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะทําให้การออมเงินกลายเป็นประเด็นที่สําคัญในครอบครัว
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The Multiple Logistic Regression Analysis of the Private Factors Affecting Academic Achievement of
the Students of Management Science, Faculty of Pibulsongkram,Rajabhat University.
อาจารย์ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
อาจารย์พิณรัตน์ นุชโพธิ์
อาจารย์เอกรง ปั้นพงษ์
อาจารย์ณภัทร วุฒธะพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อผลการเรียนของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทําการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคเรียนที่ 1/2556จํานวน 350 คน ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่า
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายจํานวน 167 คน (ร้อยละ 47.64) กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 จํานวน 131 คน (ร้อยละ 37.43)
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ จํานวน 225 คน (ร้อยละ 64.29) มีผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน
197 คน (ร้อยละ56.18) พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง จํานวน 205 คน (ร้อยละ 58.56) เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เข้าเรียนครบ จํานวน
63 คน (ร้อยละ 18) ส่งงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน จํานวน 71 คน (ร้อยละ 20.29) ทํางานพิเศษเพื่อหารายได้ จํานวน 86
คน (ร้อยละ 24.57) และมีการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จํานวน 132 คน (ร้อยละ 37.71)ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการศึกษาของนักศึกษา ได้แก่ เพศ(Sex) การส่งงาน(Work) การ
ทํางานพิเศษ(Extra) เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบมัธยม (M_grade) จํานวนชั่วโมงการใช้อินเตอร์เนตต่อวันโดยประมาณ (Net)
และจํานวนวันที่ไม่ได้เข้าเรียนตลอดปีการศึกษาในทุกรายวิชา(Absent) มีความสัมพันธ์กับผลการศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 และจากผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจําลองการถดถอยพหุโลจิสติกส์ พบว่า นักศึกษาเพศหญิง มีโอกาสที่จะได้เกรด
เฉลี่ยมากกว่า 3.00 มากกว่านักศึกษาเพศชาย2.342 เท่า นักศึกษาที่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน มีโอกาสที่จะได้
เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 มากกว่านักศึกษาที่ส่งไม่ครบ 1.232 เท่า นักศึกษาที่ทํางานพิเศษเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน มีโอกาส
ที่จะได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 มากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ทํา 1.144 เท่านักศึกษาจะมีโอกาสที่จะได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00
มากขึ้นร้อยละ 61.6 เมื่อเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมมากขึ้น 1 จุด และนักศึกษาจะมีโอกาสที่จะได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00
มากขึ้นร้อยละ 61.6 เมื่อนักศึกษาขาดเรียนตลอดปีการศึกษาในทุกรายวิชาลดลง 1 วัน
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา แบบจําลองการถดถอยพหุโลจิสติกส์
Abstract
The objectives of this qualitative research comprised to study the Private Factors Affecting
Academic Scoreof the Students of Management Science Faculty of PibulsongkramRajabhat University.
Collected data with the questionnaires from the student in the faculty of Management Science of
PibulsongkramRajabhat University in 1/2556 Semester by sampling was, 350 students. Most of samples
was male, 167 people (47.64%) are enrolled in first academic year , 131 (37.43%) samples as a student of
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Business Administration, Number 225 (64.29%) had parents engaged in agricultural activities were 197
people (56.18%) living with parents of 205 children (58.56%) is the sample attended a total of 63 people
(18%) sent received. assignments totaling 71 men (20.29%) extra work to earn the 86 patients ( 24.57
percent ) and loans for education 132 people (37.71 %)
The results from the analysis of the relationship between the independent variables and the
dependent variable show that the variables consist of gender, Submitting work (Work) extra work (Extra)
cumulative GPA at the end of high school (M_grade) number of hours of Internet using per day on average
(Net) and the number of the absent School days in all subjects (Absent). The results of the analysis with
logistic regression models show that female students Is likely to have GPA over 3.00 over 2.342 students
as male students to submit assignments in its entirety. Is likely to have GPA over 3.00 over 1.232 students
undelivered as students working to earn extra money during school. Is likely to have GPA over 3.00 , more
than students who did not do 1.144 times students will have the opportunity to GPA over 3.00 , more
61.6 percent on cumulative GPA at the end of high school , more points 1 and students will have the
opportunity . GPA greater than 3.00 to 61.6 percent on the number of the absent days throughout the
school year are not enrolled in any absent one day
Keywords: Academic achievement, Multiple Logistic Regression
บทนํา
ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ส่งผลให้ทุกประเทศต่างก็เผชิญกับการแข่งขันที่เป็นไปตาม
กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สิ่งเหล่านี้จะ
เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจําวันมนุษย์ ทําให้คนต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความรู้ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นําไปสู่การปรับตัว การใช้ชีวิตในสังคม และสามารถนํามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ การศึกษา จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างภูมิปัญญาให้แก่สังคมเป็นการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานและเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของ
ประเทศ นอกจากนี้การศึกษาสามารถยกระดับการพัฒนาด้านจิตใจและคุณธรรมของมนุษย์ได้ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตจะช่วยให้คนและสังคมสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม แต่การที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย
การศึกษานอกจากจะต้องมีระบบ เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพแล้ว ปัจจัยส่วนบุคคลก็มีความสําคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่ากั น งานวิ จัยครั้ งนี้จึ งมุ่ง ศึกษาปัจ จัยส่ว นบุค คลที่ ส่งผลต่อ ผลการศึก ษาของนั กศึก ษาคณะวิท ยาการจั ดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผู้วิจัยคาดหวังว่าองค์ความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าต่อวงการการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี 4 ปี กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1

ปี

การศึกษา 2556 คณะวิทยาการจัดการ กําหนดขนาดของตัวอย่างประชากรโดยวิธีการของยามาเน่(Yamane, 1967) ที่ขนาด
ความคลาดเคลื่อน 5% จากประชากรทั้งสิ้น 2,778 คน ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จํานวน 210
คน สาขานิเทศศาสตร์จํานวน 310 คน สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน 1,789 คน สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จํานวน 53 คน สาขา
การบัญชี จํานวน 416 คน มีสูตรในการคํานวณดังนี้
สูตรทาโรยามาเน่ =

N

แทนค่าตามสูตร

1 + Ne2
ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่าง

=

= 2,778
1 + (2,778)(0.05)2

350 คน

หลังจากนั้นใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควตาพิจารณาตามสัดส่วน แยกตามสาขาวิชา ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ใน
การทําการศึกษา ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จํานวน 27 คน สาขานิเทศศาสตร์จํานวน 39 คน
สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน 225 คน สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จํานวน 7 คน สาขาการบัญชี จํานวน 52 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) ประกอบด้วย เพศ ชั้นปี สาขาวิชา อาชีพของผู้ปกครอง การพักอาศัย การเข้าเรียนการส่งงาน การหารายได้
พิเศษ กู้ยืมเงิน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามค่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเติมตัวเลข xประกอบด้วย เกรดเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยม และเกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1/2556
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
หลังจากที่ได้ทําการเก็บข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การตรวจสอบข้อมูล เพื่อดูความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นจึงนําแบบสอบถาม มาทําการลงรหัส (Coding) และนําไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive method) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลที่เก็บมาได้ด้วย
ค่าสถิติพื้นฐาน การแจกแจง หรืออธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูล หรือตัวแปร สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ความถี่
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสร้างแบบจําลองด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุโลจิสติก (Logistic Regression) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจกแจงปกติหลายตัวแปร ของตัวแปร
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อิสระ (Multivariate normal distribution of independent variables) และเมทริกซ์ความแปรปรวนความแปรปรวนร่วม
ของแต่ละกลุ่มต้องเท่ากัน (Equal variance and covariance matrices หรือ Equal dispersion matrices)) ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่สําคัญในการวิเคราะห์จําแนกประเภท (กัลยา, 2553)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายจํานวน 167 คน (ร้อยละ 47.64) และเป็นเพศหญิง จํานวน
183 คน (ร้อยละ 52.36) กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 จํานวน 131 คน (ร้อยละ 37.43) รองลงมา คือ ชั้นปีที่ 4 จํานวน
96 คน (ร้อยละ 27.51) ชั้นปีที่ 2 จํานวน 71 คน (ร้อยละ 20.24) และชั้นปีที่ 3 จํานวน 52 คน (ร้อยละ 14.82) ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ จํานวน 225 คน (ร้อยละ 64.29) รองลงมาคือ สาขาการบัญชี จํานวน 52 คน
(ร้อยละ 14.86) สาขานิเทศศาสตร์ จํานวน 39 คน (ร้อยละ 11.14) สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จํานวน 27 คน (ร้อยละ
7.71)และสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจํานวน 7 คน (ร้อยละ 2.00) ตามลําดับ ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 197
คน (ร้อยละ56.18) รองลงมาคือ อาชะบริการ/ช่าง จํานวน 63 คน (ร้อยละ18.06) อาชีพค้าขาย จํานวน 54 คน (ร้อยละ
15.33) ตามลําดับ และประกอบธุรกิจส่วนตัว จํานวน 37 คน (ร้อยละ10.43) ตามลําดับพักอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง จํานวน
205 คน (ร้อยละ 58.56) และไม่ได้อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง จํานวน 145 คน (ร้อยละ 58.56)
กลุ่มตัวอย่างเข้าเรียนครบ จํานวน 63 คน (ร้อยละ 18) ส่งงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน จํานวน 71 คน (ร้อยละ
20.29) ทํางานพิเศษเพื่อหารายได้ จํานวน 86 คน (ร้อยละ 24.57) และมีการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จํานวน 132 คน (ร้อยละ
37.71)
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
S.D.
คําอธิบายตัวแปร
ค่าต่ําสุด
ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย
Inc
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2,500
9,600
6,755.25 0.7458
Parent_inc รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง
9,000
35,000
15,480
0.8829
M_grade
เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบมัธยม
1.21
3.87
2.14
0.6787
Friend
จํานวนเพื่อนโดยประมาณ
4
50
26.36
0.7354
จํานวนชั่วโมงการใช้อินเตอร์เนต
Net
2
9
5.43
0.4462
ต่อวันโดยประมาณ
Far
ระยะทางจากที่พักถึงมหาวิทยาลัย
0.5
6
2.56
0.5464
จํานวนวันที่ขาดเรียนตลอดปีการศึกษา
Absent
4
22
10.25
0.6531
(ทุกรายวิชา)
จากตาราง 1 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 6,755.25บาท (S.D. = 0.7458)
ผู้ปกครองมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 15,480.00 บาท (S.D. = 0.8829) เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบมัธยมเฉลี่ย 2.14 (S.D. = 0.6787)
มีจํานวนเพื่อนโดยประมาณเฉลี่ยเท่ากับ 26.36 คน (S.D. = 0. .7354) จํานวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เนตต่อวันโดยประมาณ
5.43 ชั่วโมง (S.D. = 0.4462) ระยะทางจากที่พักถึงมหาวิทยาลัย 2.56 กม. (S.D. = 0. 0.5464) จํานวนวันที่ไม่ได้เข้าเรียน
ตลอดปีการศึกษาในทุกรายวิชา 10.25 วัน (S.D. = 0.6531)
ชื่อ
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หลังจากที่ทําการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปแล้วขั้นตอนต่อไป คือ การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัว
แปรตาม แต่เนื่องจากตัวแปรที่ใช้ทําการศึกษาครั้งนี้มีหลายลักษณะ จึงต้องแยกทําการวิเคราะห์ด้วยสถิติที่เหมาะสม โดยจะ
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ทําการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ในกรณีที่ทั้งคู่เป็นข้อมูลแปรนามบัญญัติ (Nominal Scale) ด้วย
สถิติไคสแควร์ (Chi-square test: χ2)
ตารางที่ 2 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ด้วยสถิติ ไคสแควร์
ตัวแปร
Sex
Class
Major
P_carrier
House
Learn
Work
Extra
Loan

คําอธิบายตัวแปร

χ2Value

Df

Asymp.Sig (0.05)

เพศ
ชั้นปี
สาขาวิชา
อาชีพของผู้ปกครอง
การพักอาศัย
การเข้าเรียน
การส่งงาน
หารายได้พิเศษ
กู้ยืมเงิน

9.117
12.354
11.843
8.733
9.231
11.777
14.240
8.112
10.124

1
2
2
2
2
2
2
2
2

.045
.058
.098
.241
.143
.213
.041
.004
.145

จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรเพศ การส่งงาน และการทํางานพิเศษมีความสัมพันธ์กับผลการศึกษาอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
ขั้นตอนที่ 2 ทําการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ในกรณีที่ตัวหนึ่งเป็นข้อมูลประเภทนามบัญญัติ
(Nominal Scale) แต่อีกตัวแปรเป็นข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale) ด้วยการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
พอยท์ไบซีเรียล (Point biserial correlation coefficient)
ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ด้วยการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพอยท์ไบซีเรียล
(Point biserial correlation coefficient)
คําอธิบายตัวแปร
Variables
rpb
Significant
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
Inc
0.319
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง
Parent_inc
0.266
เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบมัธยม
M_grade
0.646
(0.05)
จํานวนเพื่อนโดยประมาณ
Friend
0.475
Net
จํานวนชั่วโมงการใช้อินเตอร์เนต
0.522
(0.05)
ต่อวันโดยประมาณ
Far
ระยะทางจากที่พักถึงมหาวิทยาลัย
0.436
จํานวนวันที่ขาดเรียนตลอดปี
Absent
0.724
(0.05)
การศึกษา (ทุกรายวิชา)
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จากตาราง 3 พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบมัธยม (M_grade) จํานวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันโดยประมาณ
(net) และจํานวนวันที่ไม่ได้เข้าเรียนตลอดปีการศึกษาในทุกรายวิชา(Absent) การมีความสัมพันธ์กับผลการศึกษาอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 หลังจากทําการคัดเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา แล้วขึ้นตอน
ต่อไป คือ การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการศึกษาของนักศึกษาด้วยแบบจําลองการวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติกส์
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการศึกษาของนักศึกษาด้วยแบบจําลองการวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติกส์
ตัวแปร

คําอธิบาย

B

S.E.

Wald

Df

Sig.

Exp(B)

Constant

ค่าคงที่

12.442

1.114

14.882

1

0.013

2.106

Sex (M) 1/

เพศ

7.486

2.546

15.444

1

0.004

2.342

Work 2/

การส่งงาน

9.536

1.854

14.352

1

0.048

1.232

Extra 3/

ทํางานพิเศษ

8.778

1.766

14.234

1

0.021

1.114

M_grade

เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยม

6.146

2.153

11.146

1

0.024

1.224

Net

จํานวนชั่วโมงการใช้อินเตอร์เน็ต

4.184

1.774

16.334

1

0.053

0.224

จํานวนวันที่ไม่ได้เข้าเรียนตลอดปี -9.122 1.433 12.574 1 0.032
การศึกษาในทุกรายวิชา
1/ Sex (dummy variable), 0 = ชายและ 1 = หญิง
2/ Work (dummy variable), 0 = ส่งงานไม่ครบ และ 1 = ส่งงานครบ
3/ Extra (dummy variable), 0 = ไม่ทํางานพิเศษและ 1 = ทํางานพิเศษ
-2 Log likelihood
= 136.067
Cox & Snell R Square
= 0.745
Nagelkerke R Square
= 0.816
ซึ่งสามารถสร้างสมการ Logistic Regression ได้ดังนี้
GPA (Ŷi) = 16.352 + 7.486 Sex + 9.536 Work – 8.778 Extra + 6.146 M_grade
+ 4.184 Net + 9.122 Absent
โดยที่ Ŷiคือ โอกาสทีน่ ักศึกษาจะได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 ซึ่งจะแยกเป็น 2 กรณี คือ
0 = เกรดเฉลีย่ ตามปีของนักศึกษามีค่าน้อยกว่า 3.00
1 = เกรดเฉลี่ยตามปีของนักศึกษามีค่ามากกว่า 3.00

1.616

Absent

ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาเพศหญิง มีโอกาสที่จะได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 มากกว่านักศึกษาเพศชาย 2.342 เท่า
2. นักศึกษาที่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน มีโอกาสที่จะได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 มากกว่านักศึกษาที่ส่งงานไม่
ครบ 1.232 เท่า
3. นักศึกษาที่ทํางานพิเศษเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน มีโอกาสที่จะได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 มากกว่านักศึกษาที่
432

: การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 วันที่ 7 พ.ค. 2557
ไม่ได้ทํางานพิเศษ 1.144 เท่า
4. นักศึกษาจะมีโอกาสที่จะได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 มากขึ้นร้อยละ 22.4 เมื่อเกรดเฉลี่ยในระดับมัธยมเพิ่มขึ้น 1 จุด
5. นักศึกษาจะมีโอกาสที่จะได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 มากขึ้นร้อยละ 61.6 เมื่อจํานวนวันขาดเรียนตลอดปีการศึกษาในทุก
รายวิชาลดลง 1 วัน
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศชายจํานวน 167 คน (ร้อยละ 47.64) และเป็นเพศหญิง จํานวน 183 คน (ร้อยละ 52.36) กําลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นปีที่ 1 จํานวน 131 คน (ร้อยละ 37.43) รองลงมา คือ ชั้นปีที่ 4 จํานวน 96 คน (ร้อยละ 27.51) ชั้นปีที่ 2 จํานวน 71
คน (ร้อยละ 20.24) และชั้นปีที่ 3 จํานวน 52 คน (ร้อยละ 14.82) ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ
จํานวน 225 คน (ร้อยละ 64.29) รองลงมาคือ สาขาการบัญชี จํานวน 52 คน (ร้อยละ 14.86) สาขานิเทศศาสตร์ จํานวน 39
คน (ร้อยละ 11.14) สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จํานวน 27 คน (ร้อยละ 7.71)และสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจํานวน 7 คน
(ร้อยละ 2.00) ตามลําดับ ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 197 คน (ร้อยละ56.18) รองลงมาคือ อาชะบริการ/
ช่าง จํานวน 63 คน (ร้อยละ18.06) อาชีพค้าขาย จํานวน 54 คน (ร้อยละ15.33) ตามลําดับ และประกอบธุรกิจส่วนตัว
จํานวน 37 คน (ร้อยละ10.43) ตามลําดับพักอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง จํานวน 205 คน (ร้อยละ 58.56) และไม่ได้อาศัยอยู่กับ
ผู้ปกครอง จํานวน 145 คน (ร้อยละ 58.56) กลุ่มตัวอย่างเข้าเรียนครบ จํานวน 63 คน (ร้อยละ 18) ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ครบถ้วน จํานวน 71 คน (ร้อยละ 20.29) ทํางานพิเศษเพื่อหารายได้ จํานวน 86 คน (ร้อยละ 24.57) และมีการกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษา จํานวน 132คน (ร้อยละ 37.71) ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม พบว่า
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการศึกษาของนักศักษา ได้แก่ เพศ(Sex) การส่งงาน(Work) การทํางานพิเศษ(Extra) เกรดเฉลี่ยสะสม
เมื่อจบมัธยม (M_grade) จํานวนชั่วโมงการใช้อินเตอร์เนตต่อวันโดยประมาณ (Net) และจํานวนวันที่ไม่ได้เข้าเรียนตลอดปี
การศึกษาในทุกรายวิชา(Absent) มีความสัมพันธ์กับผลการศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
และจากผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจําลองการถดถอยโลจิสติกส์ พบว่า นักศึกษาเพศหญิง มีโอกาสที่จะได้เกรดเฉลี่ย
มากกว่า 3.00 มากกว่านักศึกษาเพศชาย 2.342 เท่า นักศึกษาที่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน มีโอกาสที่จะได้เกรด
เฉลี่ยมากกว่า 3.00 มากกว่านักศึกษาที่ส่งไม่ครบ 1.232 เท่า นักศึกษาที่ทํางานพิเศษเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน มีโอกาสที่จะ
ได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 มากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ทํา 1.144 เท่านักศึกษาจะมีโอกาสที่จะได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 มาก
ขึ้นร้อยละ 61.6 เมื่อเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบมัธยมมากขึ้น 1 จุด และนักศึกษาจะมีโอกาสที่จะได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 มาก
ขึ้นร้อยละ 61.6 เมือ่ จํานวนวันที่ขาดเรียนตลอดปีการศึกษาในทุกรายวิชาลดลง 1 วัน
จากผลการศึกษาทําให้ทราบว่าปัจจัยที่ส่งผลทําให้นักศึกษามีโอกาสได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 คือ การส่งงานที่
ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน การขาดเรียนในจํานวนวันที่น้อย และเกรดเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี้ผลการศึกษา
ยังพบว่านักศึกษาที่ทํางานหารายได้พิเศษระหว่างเรียนมีโอกาสที่จะได้ผลการเรียนที่ดีกว่ากลุ่มนักศึกษาที่ไม่ได้ทํา จากบทสรุป
ดังกล่าวอาจจะกล่าวได้ว่า “ความรับผิดชอบ” ปัจจัยสําคัญที่ทําให้นักศึกษามีผลการเรียนในระดับที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธันยภรณ์ (2548) วิลาวัลย์(2546) วิไลวรรณ (2545) เสาวลักษณ์(2544) อดิศักดิ์ (2542) และ อุไรวรรณ ( 2546) ที่
ทําการศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นเหตุหรือมีความสัมพันธ์กับส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบริบทแวดล้อมที่ต่างกัน แต่มีข้อ
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ค้นพบที่คล้ายกันคือ ความรับผิดชอบเป็นปัจจัยหนึง่ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
1. อาจารย์ผสู้ อน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาควรให้ความสนใจกับนักศึกษาชายมากกว่านักศึกษาหญิง เนื่องจากนักศึกษาเพศ
ชายมีโอกาสทีจะได้เกรดเฉลียในระดับทีนอ้ ยกว่านักศึกษาหญิง
2. อาจารย์ผู้สอน ควรให้ความสําคัญ และตรวจเช็คการส่งงาน และกระตุ้นการเข้าเรียนของนักศึกษาอย่างเข็มงวด
เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่ขาดเรียนน้อย และส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนมีโอกาสที่จะได้เกรดเฉลี่ยที่
มากกว่า
3. ควรมีการสนับสนุนให้นักศึกษาหารายได้พิเศษระหว่างเรียน เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่หารายได้พิเศษ
ระหว่างที่เรียนจะมีโอกาสที่จะได้ผลการเรียนที่ดีกว่ากลุ่มนักศึกษาที่ไม่ได้ทํา
เอกสารอ้างอิง
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การสือความหมายการอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมในหนังสือแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: กรณีศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะ
Interpretation of Cultural Heritage Preservation in Textbooks of Learning Area of Social Studies,
Religion and Culture at Upper Secondary Level: A Case Study of Yothinburana School
นายเฉลิมพร จันทร์ทอง
สาขาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์นโยบายการศึกษาและกลวิธีการสื่อความหมายของเนื้อหาที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และ (2) เพื่อนําเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการสื่อความหมายของเนื้อหาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมใน
แบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ด้วย
การวิเคราะห์นโยบายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในกรณีที่ศึกษา และเนื้อหาจากแบบเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวิตในสังคม และวิชาประวัติศาสตร์ไทย จาก 4 สํานักพิมพ์ ได้แก่ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จํากัด,
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), บริษัท สํานักพิมพ์แม็ค จํากัด และองค์การค้า สกสค. นําไปเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์
การสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ในร่างสุดท้ายกฎบัตรอิโคโมสว่าด้วยการสื่อความหมายและการนําเสนอ
แหล่งมรดกวัฒนธรรม 10 เมษายน 2007 ของคณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศของสภาการโบราณสถานระหว่าง
ประเทศ (International Council on Monuments and Site หรือ ICOMOS) ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้สอน 3 คน และ
สนทนากลุ่มผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโยธินบูรณะ จํานวน 252 คน
ผลการวิจัยพบว่าในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมมี 10ตัวชี้วัดจากกลุ่มสาระนี้ที่สื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับ
4 สํานักพิมพ์พบว่ามีเนื้อหาไม่ครบตามที่หลักสูตรแกนกลางฯกําหนด อีกทั้งผู้วิจัยได้นําหลักเกณฑ์การสื่อความหมายการ
อนุรักษ์ มรดกทางวั ฒนธรรมของคณะกรรมการโบราณสถานแห่ งชาติ ว่าด้วยการสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ
(International Council on Monuments and Site หรือ ICOMOS) พบว่าไม่มีสํานักพิมพ์ใดสื่อความหมายได้ครบ 7
ประการตามหลักเกณฑ์นี้ และการสัมภาษณ์ครู การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้เรียนดังกล่าวร่วมกับการทํา
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ด้วยสถิติ หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากมาตราส่วนประมาณค่า (RatingScales)
พบว่า นักเรียนคัดเลือกสํานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ที่สื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมมาก
ที่สุด โดยนักเรียนและครูเห็นว่าเนื้อหาในแบบเรียนมีความสําคัญมากที่สุด ซึ่งเนื้อหานั้นจะต้องกระชับ ทันสมัย และจัด
ระเบียบข้อมูลได้ดี ส่วนภาษาที่นําเสนอควรจะภาษาที่ทันสมัย เหมาะกับอายุของผู้เรียน และภาพประกอบควรเลือกภาพที่หา
ดูได้ยาก ทันสมัย สามารถให้ข้อมูลสอดคล้องกับเนื้อหา สิ่งสําคัญที่สุดในการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมใน
หนังสือแบบเรียน คือ ในแต่ละด้านนั้นต้องสร้างองค์ความรู้ สร้างความเพลิดเพลิน สร้างจิตสํานึกและคุณค่า
คําสําคัญ: การสื่อความหมาย นโยบายการศึกษา มรดกทางวัฒนธรรม หนังสือแบบเรียน
Abstract
The objectives of the study were: (1) To analyze the cultural – educational policies and
interpretation methodology about Cultural Heritage Preservation in the Learning Area of Social Study,
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Religion and Culture. And (2) To promote the guidance for improving the interpretation of
the content in the Learning Area of Social Study, Religion and Culture textbooks. Mixed methodologies:
Qualitative and Quantitative researches were used to analyze the cultural – educational policies and
textbooks which are under of the Civics, Culture and Living subject and Thai History subjects from 4
presses; Aksornchareontasana Press Company Limited, Institute of Academic Development (IAD) Press
Company, MAC Education Press Company and Suksapanpanit Press. To compare with the ICOMOS Charter
for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites by International Council on Monuments
and Site(ICOMOS) together with Yothinburana School Educators and students; 3 Social Studies teachers’
interview and 252 volunteer upper level students’ focus group discussion.
The findings indicated that the Basic Education Curriculum 2010 A.D. (2551 B.E.) in the Learning
Area of Social Study, Religion and Culture; there were 10 indicators that concerned with this research. The
analyzing of 4 presses was all presses didn’t put all concerned indicators. Besides that I had used the
ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites by International Council
on Monuments and Site(ICOMOS) to compare the textbooks by subjects and also found that they didn’t
match with all the charters after that I interviewed teachers and focus group discussed with volunteer
students from all majors of Mathayomsuksa 4 to 6 by using statistic system such as Mean and Standard
Deviation. I found that students had chosen Institute of Academic Development (IAD) Press Company that
was the most interpretative. The students and teachers emphasized on the content that had to be easy,
modern and systematic to be understand. The language using had to be modern and suitable for age of
students the contented pictures had to be hard to see, modern and concerned with the content. The
most importance cultural interpretation in the textbooks was that the textbooks have to be established
the knowledge, enjoyment and awareness for the Cultural Heritage Reservation awareness.
Keywords: Interpretation, Cultural Heritage, Educational Policy, Textbook
บทนํา
ประเทศไทยได้มีพัฒนาการศึกษาให้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยมีการวางมาตรฐานไว้เท่ากับมาตรฐานโลก
ดังนั้นประเทศไทยจึงมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน 2 ฉบับ คือ “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544” และปัจจุบันกําลังใช้ “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” อีกทั้งกําหนดให้โรงเรียนได้สอน
ค ว บ คู่ กั บ ห ลั ก สู ต ร โ ร ง เ รี ย น ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล ( W o r d -c l a s s s t a n d a r d s c h o o l ) โ ด ย พั น ธ กิ จ
ต่าง ๆ ในหลักสูตรแกนกลางฯนั้นต้องการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามที่จุดประสงค์กล่าวไว้ คือ “มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ ที่มุ่งทําประโยชน์และสิ่งที่ดีงามในสังคม และ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข” (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551) อีกทั้งมีวัฒนธรรมที่หลากหลายใน
ประเทศไทย ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกนโยบาย คือ การจัดทําหลักสูตรให้คลุมอยู่ 2 ช่วง คือ หลักสูตรการศึกษา
ภาคบังคับ คือ การศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นที่นักเรียนสัญชาติไทยจะต้องเรียนทุกคน และหลักสูตร
การศึกษาก่อนอุดมศึกษา คือ มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในภาคสามัญ และหลักสูตรสายอาชีพอย่างไรก็ตามในการจัดการเรียน
การสอนนั้น สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ สื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะ หนังสือแบบเรียนซึ่งผู้สอนใช้ในการสอนเป็นสําคัญ หรือใช้
เพื่อให้ผู้เรียนทบทวนการสอนหลังจากเรียนจบในชั้นเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าหนังสือแบบเรียนที่ผู้เรียนอ่านนั้น
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ตรงตามนโยบายหรือไม่ อย่างไร มีหนังสือแบบเรียนที่ใช้ในประเทศไทยแบบไหนบ้างที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยเฉพาะในการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนั้นทางสํานักพิมพ์ต่าง ๆ ได้นําเสนออย่างไร
งานวิจัยนี้เน้นการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านการศึกษา ในนโยบายการศึกษานั้นเป็นแผนที่
ทางกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องบังคับให้ผู้สอนสอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และต้องผ่านการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (OrdinaryNationalEducationalTest: O-NET) โดยผู้วิจัยได้เน้นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมในหนังสือแบบเรียน และหนังสือแบบเรียนเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่ผู้สอนนํามาประกอบในการเรียนการ
สอน ซึ่งจําเป็นที่จะต้องศึกษาถึงการสื่อความหมายจากหนังสือแบบเรียนว่าสื่อสารอย่างไร แบบไร มีกลวิธีอย่างไร ผู้เรียน
เข้าใจเนื้อหา และส่วนประกอบของเนื้อหามากน้อยเพียงไร อย่างไร และหนังสือเล่มใดที่สื่อสารออกมาชัดเจนบ้าง ซึ่งหนังสือ
ดังกล่าวจะต้องมีมาตรฐานครบตามกระทรวงศึกษาธิการกําหนด และผู้ใช้มีความคิดเห็นอย่างไรกับหนังสือแบบเรียนที่ใช้ในการ
สอน
เนื่องจากจะมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2557 – 2558 ผู้วิจยั จึงมองเห็นความสําคัญของการสื่อ
ความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของผู้เขียน ผู้ประพันธ์แบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ ซึ่งเป็นวิชาที่สําคัญที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างในสังคม เช่น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง อีกทั้งวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เข้ามา
ในประเทศไทยซึ่งทําให้สํานึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม จึงจําเป็นต้องวิจัยให้ทราบถึงการสื่อความหมายการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมในแบบเรียนเป็นอย่างไร และควรทําอย่างไร อย่างไรก็ดีการศึกษานี้เป็นการศึกษาการจัดการทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมที่มีหนังสือแบบเรียนเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรม และการวิเคราะห์การสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมและการจัดทําข้อเสนอแนะเป็นการจัดการ
การศึกษาเฉพาะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ตามมาตรฐานและตัวชี้
ซึ่งโดยปกติแล้ว ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนต้นนั้นจะแยกเป็นชั้นปี กําหนดไว้ว่าแต่ละชั้นต้องเรียนรู้อะไร แต่
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 นั้นมาตรฐานและตัวชี้วัดจะรวมกัน คือ จะเรียนชั้นไหนก็ได้ตามแต่ละส่วนจะเห็นว่าสมควร แต่ตลอด
3 ปีผู้เรียนจะต้องเรียนครบตามกําหนด ซึ่งเป็นการท้าทายในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่าง ๆ จึงมีโรงเรียน
มากมายที่พร้อมที่จะเป็นโรงเรียนนําร่องในการจัดการศึกษาต้นแบบ ดังนั้นเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเข้มข้น
และมีเนื้อหาด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ชัดเจนอันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์นโยบายการศึกษาและกลวิธีการสื่อความหมายของเนื้อหาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ในแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อนําเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการสื่อความหมายของเนื้อหาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ในแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิธีดําเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (DocumentaryData) เป็นการรวบรวมข้อมูล และศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.1 พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2543 แผนแม่บทการศึกษา 2552 – 2559 พระราชบัญญัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
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1.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่
สาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
1.3 กลวิธีการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรม
1.4 ปริทรรศน์วรรณกรรมอื่น ๆ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (FieldData) ส่วนใหญ่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการสนทนา
แบบกลุ่มกับตัวอย่างนักเรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จํานวน 252 คน จากโรงเรียนโยธินบูรณะ จากสังกัดสํานักงานเขตมัธยมศึกษา
เขต 1 เฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับครูผู้สอนวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ซึ่งผู้สอนสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม จํานวน 3
คน รวมทั้งสิ้น 255 คน การคัดเลือกผู้สอนนั้นจะคัดเลือกครูที่สอนในวิชาหน้าที่พลเมือง การดํารงชีวิต และวัฒนธรรม และ
วิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นละ 1 คน ส่วนนักเรียนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม ส่วน
เนื้อหาการสัมภาษณ์จะเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความเข้าใจในการสื่อความหมายเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม และความพึง พอใจในหนังสือ แบบเรีย น กลุ่ม สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ระดับชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และวิเคราะห์ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์
ผลการวิจัย
ผลการศึกษานั้น ได้มาจากการวิเคราะห์ในวิเคราะห์นโยบายการศึกษาและกลวิธีการสื่อความหมายของเนื้อหาใน
แบบเรียน สามารถสรุปได้ดังนี้
1. เพื่อวิเคราะห์นโยบายการศึกษาและกลวิธีการสื่อความหมายของเนื้อหาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ในแบบเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแยกออกเป็น 3 ประเด็นหลัก
ๆ คือ
1.1 การวิเคราะห์นโยบายการศึกษา กล่าวคือ ในตัวนโยบายนั้นเป็นนโยบายประเภท Top-down จากบนสูล่าง
คื อ จากรั ฐ ธรรมนู ญ สู่ ก ระทรวง โดยมาตราที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ดั ง นี้ คื อ มาตราที่ 8 0 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550, วัตถุประสงค์ที่ 2 ของแผนการศึกษา ฉบับปรับปรุง (พุทธศักราช 2552-2559), หมวดที่ 1, 4, 5 และ 9
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต่างก็ให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยนโนบายที่เห็นเด่นชัดนั้น
ปรากฏอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งผู้วิจัยศึกษาพบว่า อยู่
ในวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต และประวัติศาสตร์ไทย นโยบายการอนุรักษ์นั้น ปรากฏชัดอยู่ในหลักสูตร
แกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 กลุ่ มสาระการเรีย นรู้สั งคม ศึก ษาศาสนา และวั ฒนธรรม ระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ดังปรากฏในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1แสดงมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด/
เนื้อหาสาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ตัวชี้วัดที่ 5 วิเคราะห์ความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ดําเนินชีวิตในสังคม
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล
มาตรฐาน ส 2.1เข้าใจและปฏิบัตติ นตามหน้าที่ของ ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรม
การเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธํารงรักษา ลักษณะและความสําคัญของวัฒนธรรมไทยที่สําคัญ
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
สาระ/มาตรฐาน
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สังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.3เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย
วัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธํารงความเป็นไทย

ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล
แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวิธีเลือกรับวัฒนธรรมสากล
ตัวชี้วัดที่ 5 วางแผนกําหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภมู ิ
ปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย
สภาพแวดล้อมที่มผี ลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปญ
ั ญาไทยและวัฒนธรรม
ไทย
วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่างๆ
การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย
แนวทางอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภมู ิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

จากการศึกษาจากจากตารางข้างต้นแล้ว นําไปสู่การศึกษาในหนังสือแบบเรียน พบว่าการออกแบบหนังสือแบบเรียน
นั้น ประกอบไปด้วย ปกนอก ปกใน กระดาษที่ใช้ บทที่ หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่ อย ภาพประกอบต่าง ๆ เมื่อนํา ไปเทียบกั บ
มาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางฯ พบว่ามีบางสํานักพิมพ์ที่มีเนื้อหาไม่ครบตามหลักสูตรแกนกลางฯ หรือมีเนื้อหาเกิน
กว่าหลักสูตรแกนกลางฯกําหนด สรุปได้ดังตารางที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยได้ระบุตัวเลขแทนค่า 1 – 10 กล่าวคือ เป็นตัวชี้วัดสาระการ
เรียนรู้ ดังนี้ 1) ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรม2) ลักษณะและความสําคัญของวัฒนธรรมไทยที่สําคัญ
3) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย4) ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล5)
แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย6) วิธีเลือกรับวัฒนธรรมสากล7) สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย8) วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่าง ๆ 9) การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย 10) แนวทางอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ 11) วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
โดยผู้วิจัยได้แยกสาระที่ 5 ออกเป็น 2 ตัวชี้วัด เนื่องจากสํานักพิมพ์ต่าง ๆ ได้บรรยายเนื้อหาของตัวชี้วัดนี้ค่อนข้างมาก ผู้วิจัย
จึงแยกออกเป็น 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ 11 ผู้วิจัยได้คัดออกเนื่องจากมีเพียง 1 สํานักพิมพ์เท่านั้นที่มีเนื้อหา คือ สํานักพิมพ์
อักษรเจริญทัศน์ อจท. จึงไม่สามารถนําไปเปรียบเทียบกับสํานักพิมพ์อื่น ๆ ได้ และสรุปได้ตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบเนื้อหาจากหนังสือแบบเรียนและหลักสูตรแกนกลางฯ
ตัวชี-วดั ที
1
2
3
4
5
6
สํานักพิมพ์






อจท.






พว.






แม็ค






สกสค.

7




8



9

10










จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า สํานักพิมพ์ที่มีครบมากที่สุด คือ บริษัท สํานักพิมพ์แม็ค จํากัด และมี 2 สํานักพิมพ์ที่
ขาดไป 1 ตั วชี้วัด คือ บริษัท อักษรเจริญ ทัศน์ อจท. จํากั ด และสํานัก พิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จํากั ด
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ท้ายที่สุด องค์การค้าของ สกสค. ตัวชี้วัด 7 – 10 หายไปทั้ง ๆ ที่เป็นแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นในส่วนนี้นั้น
ผู้วจิ ัยได้นําหนังสือแบบเรียนมารวบรวมและเรียงลําดับเนื้อเรื่องเป็นไปตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฯ
จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรม คือ เน้นไปในวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต และประวัติศาสตร์ ทําให้ทราบว่ากระทรวงศึกษา
ต้องการให้การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเป็นทั้งสุนทรียะ หน้าที่ และการดําเนินชีวิตของผู้เรียนเมื่อเรียนจบ โดยมี 4 สํานักพิมพ์
หลักที่เป็นที่นิยมและรู้จักอย่างแพร่หลายในการจัดพิมพ์เอกสาร ตําราวิชาการได้นํานโยบายนี้ไปผลิตเป็นแบบเรียน ตํารา ดังมี
รายนามผู้แต่งและชื่อแบบเรียน แบ่งตามสาระดังนี้
ตารางที่ 3 รายชื่อผู้แต่งและแบบเรียน

สํานักพิมพ์ บริษัท
พัฒนาคุณภาพวิชา
จํากัด (พว.)
บริษัท สํานักพิมพ์แม็ค
จํากัด
องค์การค้าของสํานัก
กรรมการ สกสค.

ชื่อผู้แต่ง

4

ชื่อผู้แต่ง

1. ดร.กระมล ทองธรรมชาติ
2. รศ.ดร.ดํารงค์ ฐานดี
3. รศ.ดร.ดํารง ธรรมารักษ์

1. รศ.ณรงค์ ห่วงทิศ
2. รศ.วุฒิชัย มูลศิลป์

ณัทธนัทเลี่ยวไพโรจน์

1. ผศ.ชมพูนุช นาคีรักษ์
2. ผศ.ดวงเดือน นาราสัจจ์
3. มิตรชัย กุลแสงเจริญ

นงลักษณ์ ทองอยู่
สํานักคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติศาสตร์ไทย ม.4 – 6

บริษัท อักษรเจริญทัศน์
อจท. จํากัด

2
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตใน
สังคม .4 – 6

สาระที่
สํานักพิมพ์

ผศ.ธีระ เปี่ยมนุช
สํานักคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

จากตารางนี้รวมหนังสือที่วิเคราะห์ทั้งหมด จํานวน 8 เล่ม กล่าวคือสาระที่ 2 จํานวน 4 เล่ม และสาระที่ 4 จํานวน 4
เล่ม ซึ่งเป็นแบบเรียนประเภทรวมเนื้อหาทุกระดับเป็นเล่มเดียวกันทั้งหมด มีรายละเอียดการเปรียบเทียบดังนี้
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์รูปเล่มวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม

ปก

ราคา
จํานวนหน้า
สีของตัวอักษร
คําสําคัญ/หัวข้อหลัก:
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หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม
อจท.
พว.
แม็ค
สี
สี
สี

สกสค.
สี

80
188

74
204

80
165

51
162

แดง/ส้ม

สีดํา มีพื้นเป็นสีน้ํา
เงิน

น้ําเงินอ่อนหนา

ดําหนา
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หัวข้อใหญ่
เนื้อหาทั่วไป
ขนาดตัวอักษร
สีของภาพประกอบ
สีที่ใช้เป็นพื้นฐาน
เนื้อของกระดาษ
สีของกระดาษ
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ภาพ/เนื้อหา

น้ําเงิน
ดํา
อ่านง่ายขนาด
พอเหมาะ
สี
ม่วงอ่อน/
น้ําเงินอ่อน
บาง
ขาวหม่น
48.94%

น้ําเงินอ่อน/
ดําหนา
ดํา
เล็กกว่าของอจท.

ดําหนา

ดําหนา

ดํา
เล็กกว่าพว.

ดํา
เท่าๆกับพว.

ขาว-ดํา
น้ําเงินอ่อน

น้ําเงินอ่อน
น้ําเงินอ่อน

ขาว-ดํา
ขาว/เทา

บาง
ขาวหม่น
38.75%

หนากว่าทั้งหมด
ขาว
31.52%

บาง
ขาว
14.20%

แม็ค
สี

สกสค.
สี

80
107

83
264

น้ําเงินอ่อนหนา

ดําหนา

ดําหนา

ดําหนา

ดํา
เท่าๆกับอจท.

ดํา
เท่าๆกับพว.

น้ําเงินอ่อน/
ขาว-ดํา
น้ําเงินอ่อน
หนากว่าทั้งหมด

ขาว-ดํา

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์รูปเล่มวิชาประวัติศาสตร์ไทย

ปก

อจท.
สี

ราคา
จํานวนหน้า

80
180

คําสําคัญ/หัวข้อหลัก:

แดง/ส้ม

หัวข้อใหญ่

น้ําเงิน

เนื้อหาทั่วไป
ขนาดตัวอักษร
สีของภาพประกอบ

ดํา
อ่านง่ายขนาด
พอเหมาะ
สี

สีที่ใช้เป็นพื้นฐาน
เนื้อของกระดาษ

ส้ม
บาง

ประวัติศาสตร์ไทย
พว.
สี

84
232
สีของตัวอักษร
สีดํา มีพื้นเป็นสีน้ํา
เงิน/ชมพู
น้ําเงิน/ชมพู/
ดําหนา
ดํา
เล็กกว่าของอจท.
สี/ชมพู/
น้ําเงิน/ขาว-ดํา
น้ําเงิน/ชมพู
บาง

ขาว/เทา
บาง
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สีของกระดาษ
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ภาพ/เนื้อหา

ขาวหม่น
81.11%

ขาวหม่น
87.07%

ขาว
55.14%

ขาว
39.39%

2. กลวิธีการสื่อความหมาย
ตามที่ผู้วิจัยได้ศึกษา พบว่า การสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนั้น ในด้านการศึกษา โดยเฉพาะ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีการหมายมีอยู่ 2 แบบ คือ สื่อการสอน และการสอนของผู้สอน ซึ่งการวิจัยนี้ ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะ
หนังสือแบบเรียนของ 4 สํานักพิมพ์ดังกล่าว โดยสํานักพิมพ์ต่างทราบถึงการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เพราะสํานักพิมพ์ต่าง ๆ ได้สรุปมาตรฐานและตัวชี้วัด ก่อนนําสู่เนื้อความ อย่างไรก็ตาม กลวิธีในการ
นําเสนอนั้น ในแต่ละสํานักพิมพ์ก็นําเสนอแตกต่างกันไป สิ่งสําคัญที่ผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์การสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมนั้น จะวิเคราะห์จากหนังสือแบบเรียน และการสัมภาษณ์ ซึ่งการวิเคราะห์การสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมนั้นตามหลักการการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของคณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศ
ของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ(International Council on Monuments and Site หรือ ICOMOS)
กฎบัตรนี้แสดงถึง 7 หลักการในการสื่อความหมายด้านวัฒนธรรมดังนี้
ตารางที่ 6 วิเคราะห์หลักการอืโคโมสเพื่อประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แบบเรียน
หลักการ
1

2

3

4

5

6

7
442

วิเคราะห์ตามส่วนประกอบของแบบเรียน
ด้านเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ
ด้านเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ
ด้านเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ
ด้านเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ
ด้านเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ
ด้านเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ
ด้านเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ

สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

มีแหล่งที่มาชัดเจน หรืออ้างอิงบุคคลชัดเจน
มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องระดับกว้างกับบริบทและสภาพแวดล้อมทาง
สังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ
เคารพต่อหลักการพื้นฐานของการเป็นของแท้ ตามสาระของ Nara
Document (1994) คือ พยายามรักษาความเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
มากที่สุด
มีความละเอียดอ่อน ต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและการอนุรกั ษ์
มรดกทางวัฒนธรรม โดยมีความยัง่ ยืนด้านสังคม การเงิน และ
สภาพแวดล้อม
มีการบูรณาการความเป็นองค์รวม ให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมที่ได้รับ
ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม
มีประเด็นสําหรับให้นักเรียนหาความรู้ต่อยอดต่อไป
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โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์จากกฎบัตรดังกล่าว ในการเปรียบเทียบหนังสือแบบเรียนทั้ง 4 สํานักพิมพ์ โดย
วิเคราะห์ได้ดังนี้
ตารางที่ 7 สรุปการวิเคราะห์แบบเรียนตามหลักเกณฑ์การสื่อความหมายของอิโคโมส
วิชาหน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม
และการดําเนินชีวติ ในสังคม

วิชา
หลักเกณฑ์
สํานักพิมพ์ อจท.
ด้านเนื-อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ
สํานักพิมพ์ พว.
ด้านเนื-อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ
สํานักพิมพ์ แม็ค
ด้านเนื-อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ
สํานักพิมพ์ สกสค.
ด้านเนื-อหา
ด้านการใช้ภาษา
ด้านภาพประกอบ

1

2

3

4








5

วิชาประวัติศาสตร์
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7
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จากตารางที่ 6 และ 7 พบว่าในหลักการที่ 5 นั้นทุก ๆ สํานักพิมพ์จะไม่มีปรากฏอยู่ในเรื่องของความละเอียดอ่อน ต่อ
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยมีความยั่งยืนด้านสังคม การเงิน และสภาพแวดล้อม
ส่วนที่ทุก ๆ สํานักพิมพ์ต่างมีเหมือนกัน คือ วิชาหน้าที่พลเมืองฯ หลักการที่ 1 และ 3 ส่วนวิชาประวัติศาสตร์จะมีหลักการที่ 4
ที่ตรงกับการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งส่วนนี้ทําให้ทราบว่าแต่ละสํานักพิมพ์ได้จัดทําหนังสือแบบเรียน
ยังไม่ครบถ้วนตามหลักการการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรม
การสัม ภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม เน้ นไปที่ 3 ประเด็ นหลั ก และผู้ ที่สั มภาษณ์นั้ นแสดงความคิ ดเห็น ต่อ หนั งสื อ
แบบเรียนทั้ง 4 สํานักพิมพ์ ดังนี้
1. เนื้อหาในการนําเสนอ
2. การใช้ภาษาในการนําเสนอ
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3. ภาพประกอบในการนําเสนอ
อย่างไรก็ตาม 3 ข้อในเบื้องต้นนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีของผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ เช่น ของ Tilden (1977) Herbert (1989)
และ Timothy และ Boyd (2003) เป็นต้น เพื่อนํามาใช้ประกอบการสัมภาษณ์ความพึงพอใจในการนําเสนอประเด็นการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของหนังสือแบบเรียน ซึ่งใช้เป็นหัวข้อย่อยของ 3 หัวข้อในเบื้องต้น คือ
1. การสร้างองค์ความรู/้ ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
2. การสร้างความเพลิดเพลิน
3. สร้างจิตสํานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
โดยใช้การสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth interview) กับผู้สอน โรงเรียนโยธินบูรณะ
3. ความคิดเห็นของผูส้ อนและผู้เรียนที่มีต่อการสื่อความหมายประเด็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในหนังสือแบบเรียน ผล
จากการศึกษาในส่วนนี้นั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน สรุปได้ดังนี้
3.1 การสนทนาแบบกลุ่มตัวอย่างผู้เรียน (Focus Group Discussion) การสนทนากลุม่ นั้น จะแยกเป็นระดับชั้น แต่ไม่ได้
กําหนดสายการเรียนของผู้เรียน และผูเ้ รียนทีเ่ ข้าร่วมการสนทนากลุม่ จะต้องทําแบบสอบถามพร้อมกับการอภิปราย นักเรียน
จะต้องแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ 2 คน
3.1.1 ข้อมูลทั่วไป ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผูห้ ญิงมากกว่าผู้ชาย มีจํานวนถึงร้อยละ 60 และผู้เรียนชาย มีถึงร้อยละ 40โดย
เป็นผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ความร่วมมือมากที่สุด มีจํานวนถึงร้อยละ 41 และผู้เรียนส่วนใหญ่เรียนอยู่ในสาย
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์มากที่สุด มีจํานวนร้อยละ 52
3.1.2 ความคิดเห็นของผู้เรียน ผู้เรียนเลือกที่จะทําเรื่อง“ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล” และ
“การสืบทอดและการเปลีย่ นแปลงของวัฒนธรรมไทย” มากที่สดุ ถึงตัวชี้วัดละร้อยละ 11.91 ซึ่งผู้วิจยั ได้แทนตัวชี้วัดที่
ทําการศึกษา แบ่งเป็น 10 ตัวชี้วัดตามที่กล่าวแล้วในตารางที่ 2 เพื่อให้การศึกษาได้ง่ายขึ้น และสรุปผลได้วา่ ผู้เรียนคัดเลือก
สํานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด นําเสนอประเด็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมได้เข้าใจดีมากที่สดุ ถึง
5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1, 4, 6, 7 และ 8 รองลงมา คือ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จํากัด จํานวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 2, 3,
9 และ 10 บริษัท สํานักพิมพ์แม็ค จํากัด จํานวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 5 และ 7 สุดท้ายองค์การค้าของ สกสค. จํานวน
1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 5 โดยผู้เรียนเลือกพิจารณาหนังสือแบบเรียนโดยเน้นเนื้อหาเป็นอันดับที่ 1 ให้ความเห็นว่า “เนื้อหา
กระชับ ทันสมัย จัดระเบียบข้อมูลได้ด”ี รองลงมา คือ ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอ ส่วนรูปภาพนั้นนักเรียนมีส่วนในการตัดสินใจ
น้อยมาก
ผลการแสดงความพึงพอใจและเข้าใจในเนื้อหา การใช้ภาษา และภาพประกอบของการสื่อความหมายการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม สรุปโดยจําแนกกลวิธีการสื่อความหมายของหนังสือแบบเรียน ได้ตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การสรุปผลความพึงพอใจ โดยจําแนกกลวิธีการสื่อความหมายของหนังสือแบบเรียนจากทุกตัวชี้วัด
กลวิธีในการนําเสนอ
ความถี่ตัวชี้วัด
เฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
สร้างองค์ความรู/้
มากที่สุด = 1
4.08
มาก
ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
มาก = 11
มาก = 1
เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
ปานกลาง = 10
3.00
ปานกลาง
เนื้อหา
น้อย = 1
สร้างจิตสํานึก/
มาก = 8
ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
ปานกลาง = 4
3.67
มาก
วัฒนธรรม
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ตารางที่ 8 การสรุปผลความพึงพอใจ โดยจําแนกกลวิธีการสื่อความหมายของหนังสือแบบเรียนจากทุกตัวชี้วัด
กลวิธีในการนําเสนอ
ความถี่ตัวชี้วัด
เฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
สร้างองค์ความรู/้
มาก = 10
3.83
มาก
ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
ปานกลาง = 2
มาก = 2
เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
ปานกลาง = 9 3.08
ปานกลาง
การใช้ภาษา
น้อย = 1
สร้างจิตสํานึก/
มาก = 10
ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
ปานกลาง = 2 3.83
มาก
วัฒนธรรม
มาก = 3
สร้างองค์ความรู/้
ปานกลาง = 5 3.22
ปานกลาง
ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม
น้อย = 1
มาก = 1
ภาพประกอบ
เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน
ปานกลาง = 6 2.89
ปานกลาง
น้อย = 2
สร้างจิตสํานึก/
มาก = 3
ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทาง
ปานกลาง = 5 2.00
น้อย
วัฒนธรรม
น้อย = 1
จากตารางเบื้องต้น ผลความพึงพอใจนั้นเป็นการนําไปสู่เรื่องความเข้าใจในเนื้อหา ภาษา และภาพประกอบของผู้เรียน สรุปได้
ดังนี้
1) ด้านเนื้อหา ผู้เรียนและผูส้ อนมีความเข้าใจว่าแต่ละสํานักพิมพ์นั้นอธิบายชัดเจน และเนื้อหาก่อให้เกิดความ
ตระหนักและสร้างจิตสํานึกต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมมาก แต่การอ่านแล้วเกิดความเพลิดเพลินมีอยู่บ้าง ซึ่งผู้เรียน
และผูส้ อนอธิบายเพิม่ เติมอีกว่า ด้านเนื้อหานักเรียนเสนอข้อชี้แนะว่า เนื้อหาควรสั้น ๆ แต่ได้ใจความ มีเนื้อหาครบถ้วนเนื้อหา
ควรเข้าใจง่าย และน่าสนใจควรมีเกร็ดความรู้ หรือความรู้ทั่วไป หรือสิ่งที่ควรรู้ เพื่อดึงดูดความสนใจ ควรใช้การนําเสนอแบบ
Mind Map ควรคํานึงถึงการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีการยกตัวอย่างให้นักเรียนจินตนาการเห็นภาพชัดเป็นระเบียบและ
ระบบในการจัดเนื้อหาควรเลือกเรือ่ งใกล้ตัว และสามารถทําได้ด้วยตนเอง อีกทั้งควรมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับการเตรียมตัวสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยด้วย
2) ด้านการใช้ภาษา ผู้เรียนและผูส้ อนแสดงความคิดเห็นว่าแต่ละสํานักพิมพ์นั้นอธิบายชัดเจน และการใช้ภาษา
ก่อให้เกิดความตระหนักและสร้างจิตสํานึกต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมมาก แต่การอ่านแล้วเกิดความเพลิดเพลินมีอยู่
บ้าง ผู้เรียนและผู้สอนเสนอข้อชี้แนะว่าควรใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการมากนัก และเหมาะสมกับเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ควรใช้ภาษาที่ไม่วกวน กํากวม ฟุม่ เฟือย ซับซ้อน หรือที่เข้าใจยากภาษาที่ทําให้รู้สึกเพลิดเพลินเวลาอ่าน หรือศึกษาด้วยตนเอง
และควรแบ่งเป็นข้อ ๆ แบ่งช่องไฟ ให้อ่านง่าย
3) ภาพประกอบ ผู้เรียนและผูส้ อนแสดงความคิดเห็นว่าภาพประกอบของแต่ละสํานักพิมพ์นั้นสื่อความหมายการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมระดับปานกลาง ดูภาพแล้วเกิดความเพลิดเพลินปานกลาง ส่วนการสื่อความหมายของภาพที่จะ
นําไปสู่การสร้างจิตสํานึก และตระหนักต่อมรดกทางวัฒนธรรมมีนอ้ ย ผู้เรียนและผู้สอนเสนอข้อเสนอแนะว่าควรจัดหาภาพที่
หาดูยาก หรือภาพที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อเนื้อหา และมีแถบสีสันลวดลายเพื่อดึงดูดควรมีตัวการ์ตูนน่ารักประกอบ หรือ
ภาพที่ผ่อนคลายสายตาบ้างควรมีภาพประกอบที่เหมาะสม และภาพประกอบนั้นต้องเหมาะสมกับเนือ้ หา และควรเป็นภาพสี
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มีความละเอียดสูง และทันสมัย
3.2 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้สอน ผูส้ อนทั้ง 3 คน ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําหนังสือแบบเรียน คือ
1) ควรปรับเนื้อหาในหนังสือให้ทนั สมัย สามารถใช้ในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย อ่านแล้วไม่เบื่อ มีภาพที่สื่อได้ชัดเจน
2) ควรใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยรุน่ แต่ไม่ละทิ้งการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
3) กระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดหน่วยงานมาตรวจสํานักพิมพ์ตา่ ง ๆ ว่าได้ทําถูกต้องตามหลักสูตรไหม
4) สํานักพิมพ์ต้องมีความซื่อสัตย์กับผู้บริโภค คือ ควรจัดทําหนังสือด้วยความจริงใจ โดยไม่เพียงแต่ยืมชื่อผู้เชี่ยวชาญ
มาลงปกหนังสือ และหาลูกทีมอื่น ๆ มาจัดทําแทน เช่น ขออนุญาตนําชื่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ โดยการโทรศัพท์
แต่ท่านผู้เชี่ยวชาญผู้นั้นไม่ได้ค้นคว้าหรือตรวจสอบ และทางสํานักพิมพ์ได้จ้างคณะอื่น ๆ มาทํางานแทน ซึ่งครูผู้สอนไม่ได้ระบุ
ชื่อผู้เชี่ยวชาญไว้อย่างไรก็ตาม ครูประจําวิชายังกล่าวอีกว่า แบบเรียนเป็นเพียงแค่สื่อการเรียนการสอน แต่ทําอย่างไรที่ครูจะมี
กลวิธีในการนําเสนอให้นักเรียน มีความรู้ ความเพลิดเพลิน และจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งสําคัญที่สุด คือ จิตสํานึก
เพราะถ้านักเรียนมีจิตสํานึกแล้ว นักเรียนจะทราบว่าเขาจะทําตัวอย่างไร ทําเพื่ออะไร และเพื่อใคร
สรุปผลและอภิปรายผล
จากข้อสรุปผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น สามารถอภิปรายได้ 2 ประเด็น ดังนี้
1. นโยบายการศึกษา เป็นการส่งนโยบายจากบนลงล่าง คือ จากหน่วยงานใหญ่สู่หน่วยงานย่อย ซึ่งนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนั้น อยู่ในหลาย ๆ มาตรา ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จนถึง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ถึงกระนั้นหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการได้พยายามที่จะให้นักเรียนมี
ได้รับความรู้ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และมีจิตสํานึกให้กับนักเรียน (TimothyandBonyd, 2003) อีกทั้งการนําเสนอของ
สํานักพิมพ์ต่าง ๆ พยายามนํามาใช้กับการจัดทําหนังสือแบบเรียน โดยรัฐธรรมนูญและพระราชกําหนดกําหนดหน้าที่ของ
หน่วยงานรัฐบาลมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ส่วนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 กําหนดเป้าหมายที่ทําให้ผู้เรียนต้องมีความรู้ และสมรรถนะตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
2. กลวิธีการสื่อความหมาย จากผลการศึกษานั้น ผู้สอนเป็นผู้ส่งสาร นักเรียนเป็นผู้รับสาร ถ้าผู้สอนไม่มีกลวิธีการสื่อ
ความหมายที่ชัดเจนถูกต้องนั้น การสื่อความหมายก็สามารถผิดพลาดได้ อีกทั้งผู้เรียนไม่ตั้งใจ แลผู้สอนมีทัศนคติที่แคบก็
อาจจะทําให้การสื่อความหมายล้มเหลวได้ ส่วนหนังสือแบบเรียนนั้นเป็นทําหน้าที่ทั้งตัวสาร และผู้ส่งสาร ถ้านักเรียนกลับไป
ทบทวนที่บ้าน ความเข้าใจต่าง ๆ ของการสื่อความหมายจะมีเพียงระยะสั้น และจะเกิดขึ้นเพียงขณะที่ผู้สอนบังคับให้อ่านหรือ
สอนในห้องเท่านั้น ดังนั้นกลวิธีของหนังสือแบบเรียนนั้น ประกอบด้วยเนื้อหา ภาษาและภาพประกอบ ที่ควรทําให้กระชับ
ชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย อย่างไรก็ตามในประเด็นการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับ
กฎบัตรอิโคโมส พบว่าการสื่อความหมายตามหลักกหารการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรม สํานักพิมพ์ต่าง ๆ ยังทําขาด
หายไป ซึ่งผู้จัดทําหนังสือแบบเรียน ควรทราบถึงการสื่อความหมายด้านวัฒนธรรม ในกรณีการจัดทําหนังสือแบบเรียน เพื่อให้
นักเรียนได้ทั้งความรู้ ความเพลิดเพลิน และการมีจิตสํานึก รู้คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัยทั้งการวิเคราะห์นโยบายและข้อเสนอแนะจากผู้เรียนและ
ผู้สอนในฐานะผู้บริโภค ในการปรับปรุงการสื่อความหมายของเนื้อหาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในแบบเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อสํานักพิมพ์ต่าง ๆ ทีจ่ ัดทําหนังสือ
แบบเรียนทีส่ ื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ดังนี้
ด้านนโยบาย สํานักพิมพ์ต้องศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ชัดเจน และใช้
ให้ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด เพื่อง่ายต่อผู้สอนและผูเ้ รียนในการเรียนรู้ศึกษา
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ด้านกลวิธีการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ผูจ้ ัดทําหนังสือควรศึกษากลวิธีการสื่อความหมาย โดย
สร้างความรู้ ความเพลิดเพลิน และสร้างจิตสํานึกและตระหนักคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม องค์ประกอบของหนังสือแบบเรียน
ตามคําแนะนําของผู้ใช้ คือ ครูและนักเรียนมีดังนี้
ด้านเนื้อหาเนือ้ หาควรสั้น ๆ แต่ได้ใจความ มีเนื้อหาครบถ้วน เนื้อหาควรเข้าใจง่าย และน่าสนใจ ควรมีเกร็ดความรู้
หรือความรู้ทั่วไป หรือสิ่งที่ควรรู้ เพื่อดึงดูดความสนใจ ควรใช้การนําเสนอแบบ MindMap ควรคํานึงถึงการนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน มีการยกตัวอย่างให้นักเรียนจินตนาการเห็นภาพชัดเป็นระเบียบและระบบในการจัดเนือ้ หาควรเลือกเรื่องใกล้ตัว
และสามารถทําได้ด้วยตนเอง และควรมีเนื้อหาทีส่ อดคล้องกับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย
ด้านการใช้ภาษาควรใช้ภาษาที่เหมาะสมกับเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ไม่ละเลยความถูกต้องของการใช้
ภาษาควรใช้ภาษาที่ไม่วกวน กํากวม ฟุ่มเฟือย ซับซ้อน หรือที่เข้าใจยากภาษาที่ทําให้รสู้ ึกเพลิดเพลินเวลาอ่าน หรือศึกษาด้วย
ตนเอง และควรแบ่งเป็นข้อ ๆ แบ่งช่องไฟ ให้อ่านง่าย
ด้านภาพประกอบ ควรจะมีแผนผังความคิดเพื่อสรุปก่อนควรมีภาพประกอบที่หลากหลาย หรือภาพทีห่ าดูยาก หรือ
ภาพที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อเนื้อหา และมีแถบสีสันลวดลายเพือ่ ดึงดูดควรมีตัวการ์ตูนน่ารักประกอบ หรือภาพที่ผ่อน
คลายสายตาบ้างควรมีภาพประกอบที่เหมาะสม และภาพประกอบนั้นต้องเหมาะสมกับเนื้อหา และควรเป็นภาพสี มีความ
ละเอียดสูง และทันสมัย
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แนวทางการจัดเก็บผลงานศิลปะของนักศึกษา กรณีศึกษาศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตร
ประติมากรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Method of the Artistic Works Collection with ItsCase Study from Thesis of Student in Faculty of Fine
Art Major Sculpture from King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
นายศักระ สังขทรัพย์
ภาควิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องแนวทางการจัดเก็บผลงานศิลปะของนักศึกษา กรณีศึกษาศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม
หลักสูตรประติมากรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีจุดประสงค์ ใน
การศึกษาสภาพปัญหาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อนําเสนอรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดเก็บผลงานศิลปะ
ประติมากรรมให้คงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับลักษณะผลงานนั้นๆ เพื่อให้ผลงานศิลปะประติมากรรมของนักศึกษาเป็นที่สร้าง
แรงบันดาลใจของทั้งเจ้าของงาน ผู้ที่กําลังจะศึกษาและบุคคลทั่วไปให้หันมาสนใจในศิลปะรวมถึงคุณค่าของศิลปะมากขึ้น
ผลการศึกษาพบว่า การจัดเก็บผลงานศิลปะประติมากรรมของนักศึกษา กรณีศึกษาศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ศิลปกรรม หลักสูตรประติมากรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มี
กระบวนการที่ยังไม่มีแนวทางที่เป็นรูปธรรม เนื่องมาจากไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บหรือมีแต่ก็จํากัด ถึงแม้ว่าสถานศึกษาจะมีพื้นที่
มากก็ตามที และทางนักศึกษายังมีการสร้างผลงานโดยไม่คํานึงถึงความเหมาะสมในการจัดการ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการสร้าง
โดยเน้นไปที่ขนาดที่ใหญ่และวัสดุที่ยากต่อการเก็บรักษา และขาดกระบวนการในการจัดเก็บหลังจากส่งงานหรือส่งประกวดไป
แล้ว ทางผู้ศึกษาจึงต้องการทําการศึกษาเพื่อสร้างแนวทางที่เป็นรูปธรรม เช่นการจัดสร้างสถานที่ในการจัดเก็บผลงาน การ
สร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่ง่ายต่อการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย บํารุงรักษา รวมไปถึงจัดหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอย
รองรับผลงานดังกล่าว เช่น จําหน่ายหรือจัดเก็บหรือจัดตั้งไว้ในหน่วยงานที่ต้องการผลงานศิลปะประติมากรรม เพื่อให้ผลงาน
ศิลปะที่มีคุณค่านั้น คงอยู่ในสถานที่หรือสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม และให้ผลงานศิลปะประติมากรรม สามารถเป็นสิ่งที่
แสดงออกถึงคุณค่าของผู้สร้างสรรค์และวงการศิลปะต่อไป
คําสําคัญ: การจัดเก็บ ผลงานศิลปะ ประติมากรรม ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม
Abstract
The study of the collection Method of the artistic works collection with its case study from Thesis
of student in faculty of Fine art major sculpture from King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
The aim was to study the PAI for and the events of today. To present form and appropriate method of
handling guidelines for the collection of art, sculpture to remain in the state appropriate to the nature of
the task. To make art sculpture students is inspiring, the owner. Who is to study and guest to turn his
attention to the art and the value of the arts.
The results showed that the Collection of student art sculptures. its case study from Thesis of
student in faculty of Fine art major sculpture from King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Structures that are no guidelines more concrete was due to the space to store a limited but there are
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areas that can get into the building location and the way students are also creating works regardless of
the size of the piece. Suitable job Most will be built with a focus on large and difficult material storage.
And the lack of storage after delivery or submit to it. The authors would like to propose concrete. Such as
creating a place to store the results. The concept of creating an easy to store, move, maintain, including
recruitment agencies who support the work, such as distribution, or storage, or set it in the desired artistic
effect. Sculptureso that the valuable works of art. Remain in place or the right environment. To art
sculpture can be a manifestation of a producer and the value of art.
Keywords: Collection, Work of art, Sculpture, Thesis of student in faculty of fine art major sculpture
บทนํา
ปัจจุบัน งานประติมากรรมจํานวนมากที่ถูกทําขึ้นมาเพื่อใช้ในการส่งศิลปนิพนธ์และต่อเนื่องไปเพื่อส่งงานประกวด
ต่าง ๆ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือภายหลังจากการส่งงาน งานชิ้นต่างๆที่ถูกให้คะแนนหรือที่ถูกตัดสินทั้งที่ถูกคัดเลือกและถูกคัด
ออกมักไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีและถูกต้องตามลักษณะของงานซึ่งทําให้ผลงานประติมากรรมชนิดต่างๆ เกิดเสื่อมสภาพและ
ด้อยคุณค่าลงจากสิ่งที่ให้ความเจริญทางอารมณ์และจินตนาการได้ กลับกลายกลายมาเป็นผลงานศิลปะที่ถูกปล่อยทิ้งจน
เสื่อมสภาพและผุพังไปในที่สุด ซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในทุกสถาบันที่มีการเรียนการสอนศิลปะเช่น ภาควิชาวิจิตรศิลป์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยช่างศิลป์ลาดกระบัง วิทยาลัยเพาะช่างและคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยที่ยังไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดที่จะนําเสนอ สร้างแนวคิดหรือรูปแบบ
ในการอนุรักษ์บํารุงรักษาจัดเก็บที่เหมาะสมอย่างจริงจัง ทางผู้ศึกษาจึงมีการตั้งคําถามว่าเพราะเหตุใดจึงยังไม่มีแนวทางการ
จัดเก็บและหน่วยงานสนใจที่จะศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดเก็บผลงานศิลปะประเภทดังกล่าวให้เกิดเป็นประโยชน์ เพื่อ
แนะนํ า แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น และหาแนวทางบู ร ณาการระหว่ า งผลงานประติ ม ากรรมกั บ ความเข้ า ถึ ง เชิ ง
สุนทรียภาพต่อสังคมเมื่อมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะแล้ว สังคมจะมีความเข้าใจและซึมซับคุณค่าในผลงาน และหากมีแนว
ทางการจั ด เก็ บ เป็ น ทางเลื อ กสํ า หรั บ ผลงานนั ก ศึ ก ษาแล้ ว ก็ จ ะทํ า ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ อ วงการศิ ล ปะทั้ ง นั ก ศึ ก ษา
สถาบันการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ศึกษาและสําหรับผู้ศึกษาศิลปะต่อไป
กรอบแนวคิด
๑. เพื่อคัดกรองการจัดเก็บผลงานประติมากรรมของนักศึกษา
๒. เพื่อเสนอกระบวนการในการคัดกรองคุณภาพผลงานประติมากรรมของนักศึกษาที่มีคุณค่าสมควรที่จะได้รับการเก็บ
รักษา
๓. เพื่อค้นหาแนวทางการจัดการจัดเก็บผลงานของนักศึกษาให้มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่แผ่นดิน
วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตของการศึกษา
๑.ขอบเขตด้านเนื้อหา
เป็นการศึกษาผลกระทบจากสิ่งรอบตัวของนักศึกษาที่นักศึกษาจะได้รับในขณะที่กําลังศึกษาอยู่โดยกําหนดตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาที่ทําศิลปนิพนธ์ประติมากรรม ๒๘ ท่านเป็นกรณีศึกษา ๒ รุ่นโดยเริม่ จากปีทผี่ ู้ศึกษาได้จบมา (พ.ศ.๒๕๔๙๒๕๕๐)
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ตารางที๑่ ตารางจํานวนนักศึกษาประติมากรรมปีการศึกษาที่ทําการศึกษา (พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๐)

๒.ขอบเขตด้านพื้นที่
ศึกษาเฉพาะพื้นที่สาขาวิชาศิลปกรรมสาขาวิชาประติมากรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
๓.ขอบเขตด้านประชากร
ผู้ที่มีส่วนเกีย่ วข้องกับการจัดการผลงานศิลปะของนักศึกษาซึ่งก็คือนักศึกษาศิลปะทั้งที่ศึกษาอยู่และเคยศึกษาซึ่งหา
กรวมจากนักศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาแล้วจํานวน๒รุ
นวน ่น(พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๐) ก็จะมีประมาณ ๒๘ คนรวมถึงคณะอาจารย์ที่เคยให้
การเรียนการสอนในรายวิชาประติมากรรมและรายวิ
ากรรมและราย ชาที่เกี่ยวข้อง
๔. ขั้นตอนของการศึกษา
๔.๑การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study)
๔.๒การเก็
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Study)
เป็นการเก็บข้อมูลโดย
- การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
- การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
- การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการหรื
นทางการหรือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
depth interview)
๕. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
๕.๑ สํารวจพื้นที่และศึกษาข้อมูลจากสิ่งที่เห็นและรับรู้แล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูลทีไ่ ด้จากเอกสารและจากการลง
พื้นที่
๕.๒ เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั เป็นงานการเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นหลักสูตรการเรียนการสอน
หนังสือศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาประติมากรรม สูจิบตั รงานประกวดผลงานประติมากรรมต่างๆและสูจิบัตรงานประกวด
ศิลปกรรมแห่งชาติและงานประกวดอื่นๆ
๕.๓ แบบสอบถาม เป็นการสอบถามจากผู้ที่เรียนประติมากรรมร่วมกั
มกับผู้ศึกษาและนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษา
รุ่นน้องที่เคยศึกษามาด้วยกัน และสอบถามถึงแนวทางการจัดการว่าควรจะทําอย่างไรถึงจะมีแนวทางการจัดเก็บที่เหมาะสม
กว่าทุกวันนี้ รวมถึงสอบถามอาจารย์ผู้เคยให้การเรียนการสอนว่ามีวิธีการที่จะสร้างเพื่อจัดเก็บผลงานอย่างไรบ้างเพื่อสร้าง
กระบวนการจัดเก็บให้เป็นรูปธรรมซึซึ่งในท้ายที่สุดแนวทางของการจัดการผลงานศิลปะของนักศึกษากรณีศึกษาศิลปะนิพนธ์
ของนักศึกษาหลักสูตรประติมากรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะช่วยทําให้เกิดแนวทางที่
เหมาะสมในการจัดการการจัดเก็บและอนุรักษ์ รวมถึงการประเมิ
งการประเมินคุณค่าต่อผลงานศิลปะ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและ
ผู้สนใจในศิลปะต่อๆไป
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ภาพกรอบแนวคิ
กรอบแนวคิ ด การศึ ก ษาแสดงวิ ธี ก ารวิ จั ย เพื่ อ ความสะดวกในการทํ า ความเข้ า ใจในระเบี ย บวิ ธี ก ารศึ ก ษาซึ่ ง ได้ นํ า
วิธีดําเนินการวิจัยมาแจกแจงออกมาในรูปแบบแผนผัง
ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาแนวทางการจั
ทางการจัดเก็บผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา กรณีศึกษาศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขา
ศิลปกรรม หลักสูตรวิชาประติมากรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังผู้
ศึกษาได้ทําการศึกษาในลักษณะของการวิจัยเชิงสํารวจ โดยศึกษาข้อมูลจากสถานที่จริงรวมไปถึงผู
งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่
ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาในครั้งนี้ โดยเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย นักศึกษาเจ้าของผลงาน อาจารย์ประจํา
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจะแสดงเป็นตารางผู้ให้สัมภาษณ์ได้ดังนี้ (สํสําหรับรายละเอียดฉบับเต็ม โปรดศึกษาได้
ษ ใน
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“แนวทางการจั ด เก็ บ ผลงานศิ ล ปะของนั ก ศึ ก ษา กรณี ศึ ก ษาศิ ล ปนิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าศิ ล ปกรรม หลั ก สู ต ร
ประติมากรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปกร พ.ศ.๒๕๕๗”)
ตารางที่ ๓ ประเภทและจํานวนของกลุ่มผู้ให้สมั ภาษณ์ (สัมภาษณ์ระหว่างวันที่ ๙-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ภาควิชา
ศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และหอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร นครปฐม)
ประเภทกลุ่มตัวอย่าง

จํานวน

อาจารย์ประจําหลักสูตร

๔

นักศึกษาเจ้าของผลงาน(รวมตัวอย่างผลงาน)

๑๒

เจ้าหน้าที่หอศิลป์และเจ้าหน้าที่ธรุ การ

๓

ตารางที๔ ตัวอย่างการลงพื-นทีสาํ รวจผลงานและสถานภาพของผลงานในปัจจุบนั
เกรดที
ชิ&นที
ชือ
ผลงานของ ผลงาน ได้รับ
รู ปผลงาน
๑ นายศรัณย
มลภาวะ A
พงศ์ บุญเติม ทางจิต
อันเกิด
จาก
สังคม
เมือง
วัสดุ : โลหะ ขนาด : 190 x 203 x 172 ซ.
ม.

สภาพในปัจจุบัน
สมบูรณ์ ชํารุด สู ญหาย



สมบูรณ์
๒

นายวสุ
สกุลรัตน์

ความไม่
แน่นอน
ของชีวติ

ชํารุ ด

สูญหาย

A



วัสดุ : ไม้,กระจก ขนาด : 150 x 150 x 150
ซ.ม.
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๓

นายอธิป
วนิชบูรณ์

บท
สนทนา
ของชีวิต
ที่ผ่านมา

B





วัสดุ : โลหะ,ไม้ ขนาด : 100 x 170 x 160 ซ.ม.
๔

นายวัน
นิพนธ์ ทอง
รุ่ งโรจน์

In the
Civilizatio

A

n No.3



วัสดุ : โลหะ ขนาด : 150x200x100 ซ.ม.
๕

นายธนิน
ชูโชติถาวร

Rhythm
Of Love

B+

No. 2



วัสดุ : สําริด ขนาด : 85x30x15 ซ.ม.
จากตารางกลุ่มผลงานศิลปนิพนธ์ตัวอย่างจะเห็นได้ว่าทุกผลงานมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ และมีสถานภาพปัจจุบันที่อยู่ใน
สภาวะผุพังหรือสูญหายไปแล้ว ยกเว้นผลงานที่๕ที่ทํามาจากสําริด ที่มีความคงทนถาวร แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากในการจัดทํา
ดังนั้นแล้วจากการสัมภาษณ์จากเจ้าของผลงานจึงได้ทราบว่า การสร้างแนวคิดและกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานควรเป็นสิง่
แรกที่นักศึกษาเจ้าของผลงานควรคํานึงถึง ส่วนที่สองก็คือพื้นที่ในการจัดเก็บซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายและแผนการของสาขาวิชา
ศิลปกรรมว่าจะมีแนวทางอย่างไรซึ่งในปัจจุบันนี้นั้น ยังไม่มีนโนบายเป็นรูปธรรม ทําให้ผลงานเหล่านี้และที่กําลังจะถูกสร้างขึ้นมา
ใหม่ในทุกๆปี ต้องประสบปัญหาลักษณะเดียวกันนี้ต่อไป จนกว่าจะมีแนวทางการจัดเก็บผลงานมาบูรณาการกรณีนี้
ตารางที๕่ ตัวอย่างของการให้สัมภาษณ์ของผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง
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ซึ่งชุดคําถามจะเป็นการพูดคุยถึงประเด็นปัญหา และเน้นสําคัญไปทีค่ ําถามที่ถามทางผู้ให้สัมภาษณ์ว่า “มีแนวคิดอย่างไร
เกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บผลงานประติมากรรมของนักศึกษา”โดยข้อมูลที่ได้รับมาสามารถนํามาอภิปรายเป็นข้อๆได้ดังนี้
๑. การกําหนดแนวคิดและรูปแบบของผลงาน
๒. การสนับสนุนจากสาขาวิชา
๓. ทางสาขาวิชาควรมีพื้นที่ให้นักศึกษา โดยมีเกณฑ์ในการคัดกรองผลงาน
๔. ทางสาขาวิชาควรจัดซื้อผลงานของนักศึกษาที่ดูมีคุณค่าเชิงศิลปะไว้เป็นตัวอย่างแก่นักศึกษารุ่นต่อๆไป
๕. นักศึกษาควรมีความรับผิดชอบในผลงานของตนเอง
๖. ทางสาขาวิชาควรมีนโยบาบที่ชัดเจนสําหรับแนวทางการจัดสร้างผลงาน เช่น ปรับปรุงหลักสูตร และมีกําหนดระยะที่แน่
ชัดในการจัดการกับผลงานประติมากรรมของนักศึกษาในพื้นที่ เช่น กําหนดระยะเวลาในการรับคืน การทําลายผลงาน
การจําหน่ายต่อ ฯลฯ
จากการสัมภาษณ์กลุม่ ประชากรตัวอย่างตามตารางสรุปความต้องการออกมาเพื่อความง่ายที่จะทําความเข้าใจทําให้
ทางผู้ศึกษาทราบว่าทางผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นที่อาจจะแตกต่างกันในรูปแบบของแนวความคิดหรือกรรมวิธีกต็ าม แต่ใน
ท้ายที่สุดแล้วกลุ่มประชากรตัวอย่างนี้ที่ประกอบได้ด้วย อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ภาควิชาและหอศิลป์ต่างมีแนวคิดส่วน
หนึ่งร่วมกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ
๑. ส่วนที่สําคัญที่สุดคือสถานที่ให้การเรียนการสอนควรที่จะเสนอแนะแนวทางให้นักศึกษาไม่ว่าจะเป็น สถานที่จัดเก็บ
หน่วยงานรองรับ การติดต่อผู้รับซือ้ ผลงานหรือนักสะสมผลงาน
๒. ทางสาขาวิชาจะต้องมีการสร้างแนวคิดทั้งในเรื่องของ วัสดุ แนวคิดการสร้างสรรค์ และพื้นที่การจัดวาง เพื่อลดปัญหาใน
การขาดพื้นที่จัดเก็บและการขนย้ายในภายหลัง
๓. มีการจัดแสดงผลงานของตนเองอย่างสม่ําเสมอเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง เช่น การรวมกลุ่มเพื่อแสดงงานหรือลง
หนังสือ/บทความศิลปะ
ท้ายที่สุดแล้ว ก็ทําให้ทางผู้ศึกษาสามารถทําความเข้าใจปัญหาต่างๆและแนวคิดของกลุม่ คนเหล่านี้ที่เป็นเสมือน
ตัวแทนของวงการศิลปะได้อย่างถ่องแท้มากขึ้นในแง่ของปัญหาที่ประสบร่วมกัน ซึ่งสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปสรุปเพื่อสร้าง
แนวทางต่างๆ ในส่วนของสรุปและอภิปรายผล
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาแนวทางการจัดเก็บผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา กรณีศึกษาศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาศิลปกรรม
หลั ก สู ต รวิ ช าประติ ม ากรรม คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางจัดเก็บผลงานประติมากรรมของนักศึกษาเพื่อเสนอกระบวนการผลิตจัดสร้างผลงานให้เกิด
คุณภาพ คุณค่า ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและสังคมรวมไปถึงคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างปัญหาผลงานถูกทิ้งร้างเป็นขยะ
และเป็นปัญหาต่อสถาบันและสังคม ทําให้ทัศนียภาพบริเวณสถานที่เรียน บริเวณรอบตึกศิลปกรรมที่งดงามเจริญหูเจริญตา
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ด้วยผลงานศิลปะกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาที่ชํารุดผุพังตามกาลเวลา โดยขาดการ
ใส่ใจหรือดูแลจากผู้เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ตัวนักศึกษาเจ้าของผลงานเอง
ปัญหาสําคัญที่สุดที่พบในการศึกษาครั้งนี้คือ เจ้าของผลงานประติมากรรมที่มีค่านิยมในการจัดสร้างผลงานให้มีขนาด
ใหญ่และเน้นไปที่วัสดุที่ตนเองคุ้นชิน เมื่อผลงานที่ทํามีขนาดใหญ่จึงทําให้คุณภาพของผลงานด้อยลงเพราะต้องไปลงค่าใช้จ่าย
กับการจัดสร้างกับวัสดุที่มีราคาสูงตามขนาด เช่น โลหะ ไม้ เรซิ่น ปูน ฯลฯ ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่ฝังรากอยู่ในผู้สร้างผลงาน
อาจารย์ หรือแม้กระทั่งกองประกวดผลงาน ซึ่งจะสังเกตุได้จากผลงานที่ได้รับรางวัล มักจะมีขนาดที่ใหญ่เสมอ ปัญหานี้จึงเป็น
ประเด็นสําคัญที่ผู้ศึกษาต้องการให้เกิดแนวทางในการสร้างกระบวนการทางความคิดในการสร้างผลงานใหม่
ผลการสร้างแนวทางการจัดเก็บผลงานประติมากรรมจึงเป็นส่วนสําคัญในการช่วยสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่
อาศัยมากยิ่งขึ้นด้วยศิลปวัตถุที่มีค่าในการจรรโลงจิตใจ รวมไปถึงได้สร้างประโยชน์และคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม ผลงาน
ศิลปะได้ถูกสร้างออกมาในขนาดที่เหมาะสม ติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสมและเป็นความงดงามที่น่าหลงไหล ทําให้ประเทศไทย
ได้เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยผลงานศิลปะ สิ่งสําคัญที่สุดคือ การเก็บรักษาดูแลผลงานเหลานั้นจะนํามาซึ่งคุณค่าทางมรดกและ
วัฒนธรรมซึ่งจะสร้างเสน่ห์สุนทรียภาพทางด้านอารมณ์และจิตใจแก่ผู้พบเห็นซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของศิลปะ
โดยการศึกษาแนวทางการจัดเก็บผลงานประติมากรรมสามารถสรุปออกมาเป็นข้อมูลจากการสํารวจและแผนภาพ
เพื่อความชัดเจนในการจัดเก็บ ง่ายต่อการแก้ไขปัญหา ดังข้อมูลและแผนภาพก่อนการดําเนินงานและหลังดําเนินงานดังนี้
ต่อไปนี้
ส่วนที๑่ วิธีการแก้ไขปัญหา
๑.๑ การลดขนาดผลงานประติมากรรมให้เล็กลง
วิธีการแก้ปัญหา
๑.๑.๑ ขอความร่วมมือจากอาจารย์ประจําหลักสูตรประติมากรรม สาขาศิลปกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้มีการกําหนดขนาดผลงานที่แน่ชัด เช่น (๑๕๐x๑๕๐ ซม.)เน้นไปที่คุณค่าของผลงานและเรื่องราว
ของแนวคิด
๑.๑.๒ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ เอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดประกวดผลงานศิลปกรรมใน
การกําหนดขนาดผลงานที่แน่ชัดในทุกครั้งที่มีการจัดประกวด
๑.๒ วางแผนการสร้างผลงานให้เกิดคุณภาพมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เกิดคุณค่าสุงสุด
๒.๑.๑ ตั้งเป้าหมายในการผลิตผลงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและชุมชน
๒.๑.๒ คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม วัสดุการสร้างสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม หรือสามารถย่อยสลายได้
ส่วนที๒่ แนวทางการจัดเก็บผลงาน
๒.๑ นักศึกษาขนย้ายผลงานของตนเองกลับบ้าน
๒.๒ ติดตั้งในหอศิลป์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดประกวดศิลปกรรม
๒.๓ ติดตั้งในชุมชนหรือหน่วยงานที่ต้องการผลงานประติมากรรมมาปรับภูมิทัศน์ทัศนียภาพให้สวยงามมากขึ้น
๒.๔ สนับสนุนการจัดหาตลาดหรือแหล่งขายผลงานศิลปะ
๒.๕ การนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่
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ส่วนที๓่ แผนภาพก่อนการดําเนินงานและหลังดําเนินงาน–การแก้ไขการจัดเก็บผลงานและการแก้ไขปัญหาทางด้านผลงาน
ตารางที่ ๖ ก่อนการดําเนินงาน

แผนภาพได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการจัดเก็บผลงานของนักศึกษา แบ่งออกเป็น ๔
ส่วนที่มีความสัมพันธ์กันคือ ผลงาน การแสดงผลงาน วิธีการจัดเก็บ เสนอโครงการ ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผลงาน ข อ ง
นักศึกษาเป็นตัวการหลักที่ทําให้ไม่สามารถเกิดกระบวนการจัดเก็บได้เนื่องด้วย มีขนาดที่ไม่เหมาะสม ทําให้เกิด

กระบวนการ

จัดเก็บในรูปแบบที่ไม่พึงประสงค์คือ ละทิ้ง ปล่อยให้ผุพัง ซึ่งเมื่อผู้ศึกษาได้ทําการนําเสนอโครงการ ผลที่คาด ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ จ า ก ก า ร
ประเมินของผู้ศึกษามีลักษณะตามตาราง หลังการดําเนินงาน ดังนี้
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ตารางที่ ๗ หลังการดําเนินงาน – การแก้ไขการจัดเก็บผลงาน

ทางผู้ศึกษาขออภิปรายผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการดําเนินงานดังนี้
๑. ผลงาน เมื่อมีการสร้างกระบวนการทางความคิดหรือแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นจาก
หลักสูตรการศึกษา นักศึกษาเจ้าของผลงาน อาจารย์ที่ปรึกษาหรือกองประกวดผลงาน ผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับก็คือ ผลงานมี
ขนาดที่เหมาะสม คงทน สะดวกในการดําเนินการในขั้นตอนต่างๆที่จะเกิดขึ้น เช่น เคลื่อนย้าย หาสถานที่ติดตั้งง่าย หรือ
แม้กระทั่งสามารถนําไปรีไซเคิลใหม่ได้ง่าย
๒. การแสดงผลงาน เมื่อมีการจัดสร้างผลงานที่เหมาะสมผ่านกระบวนการหลังการดําเนินงานแล้ว ก็จะง่ายต่อการ
จัดแสดงในสถานที่ต่างๆ หน่วยงานที่จะมารองรับก็จะสะดวกในการคัดเลือกมากขึน้
๓. วิธีจัดเก็บ จากขั้นตอนที่ผลงานมีขนาดที่เหมาะสมและเคลื่อนย้ายได้ง่ายแล้ว การจัดเก็บก็จะสามารถดําเนินการ
ได้หลากหลายมากขึ้น ทั้งจากพื้นที่ในสถานศึกษาเอง หน่วยงานที่ต้องการผลงาน สถานที่ประกวด หรือไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย
คือนักศึกษานําผลงานเก็บไว้กับตนเองซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของผลงานแล้วว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไร
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ตารางที่ ๘ แนวทางการแก้ไขปัญหาผลงานประติมากรรมให้คมุ้ ค่าต่อความต้องการ – แก้ไขปัญหาทางด้านผลงาน

สําหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาผลงานประติมากรรมให้คมุ้ ค่าต่อความต้องการนั้น สิ่งสําคัญทีส่ ุดก็คือ ผลงาน ประติมากรรม
ซึ่งจะขอแจกแจงแนวคิดในตารางแผนภูมดิ ้านบนดังนี้
๑. ผลงานมีความชัดเจนในแนวคิดและตรงตามวัตถุประสงค์เมื่อมีการสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหมผ่าน
กระบวนการตามที่ผศู้ ึกษาได้ทําไว้ตามแผนภูมิ หลังการดําเนินงานแล้ว นักศึกษาก็จะมีกระบวนการในการสร้างแนวคิดที่เน้น
ไปที่แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานมากกว่าการที่จะคํานึงถึงขนาดของผลงานก่อน
๒. วัสดุแข็งแรงคงทนมีระยะเวลาก็บรักษาที่นานขึ้นมีการสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการทา
ความคิดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากตัวนักศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรหรือหลัหสูตรการศึกษา ทําให้สามารถคิดถึงวัสดุที่จะ
นํามาใช้ให้เหมาะสมกับผลงานของตนเองมากขึ้น
๓. ระยะเวลาเหมาะสมกับชิ้นงาน เพื่อความสะดวกเรียบร้อยในการสร้างงานเมื่อให้ความสําคัญในการสร้างสรรคผลงาน
ผ่านกระบวนการทางความคิดมากขึ้น ทําให้สามารถคัดเลือกวัสดุที่เหมาะสมต่อชิ้นงานมากขึ้น กอปรกับขนาดที่เหมาะสม
กว่าเดิม ทําให้มีระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานที่มากขึ้น หรือ ลดจํานวนผลงานที่จะสร้างในแต่ละปีการศึกษาลง เช่น จาก
๓ ชิ้นเหลือ ๒ ชิ้น ใน ๑ปีการศึกษา
๔. ผลงานครบถ้วนด้วยสุนทรียภาพตอบสนองทางด้านจิต ใจสูงสุดมีเวลาอยู่กับผลงานมากขึ้นทําให้สามารถใส่ใจใน
รายละเอียดของผลงานได้อย่างถี่ถ้วน สร้างคุณค่าทางสุนทรียภาพได้ตามที่เจ้าของผลงานต้องการ
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๕. ลดค่าใช้จ่ายในการสร้าง เพื่อประหยัดและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นผลงานประติมากรรมมีขนาดเล็กลงหรือมีขนาดที่
เหมาะสมมากขึ้น ทําให้สามารถลดทอนส่วนประกอบที่ไม่จําเป็นลงได้
๖. มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนหรือพื้นที่ เป็นที่ต้องการของผู้ชื่นชอบศิลปะมีการศึกษาถึงความต้องการ
ของตลาดศิลปะในขณะนั้น หรือพื้นที่ที่ต้องการจะนําไปจัดวาง ทําให้สามารถเข้าถึงบุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้มากยิ่งขึ้น
๗. มีขนาดทีเ่ หมาะสมในการเคลื่อนย้ายจัดเก็บมีขนาดและแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานที่ที่เหมาะสมมากกว่าเดิม ทํา
ให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
ข้อเสนอแนะ
สถาบันหรือมหาวิทยาลัยทางการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาประติมากรรมสามารถนําไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาการ
ละทิ้งผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของตน และตัวนักศึกษาเองก็ควรมีการนําแนวคิดวิธีการแก้ไข
ปัญหามาประยุกต์ปรับใช้ในการสร้างผลงานประติมากรรมของตนเองให้เกิดประโยชน์และคุณค่ามีคุณภาพสูงสุด ใส่ใจกับ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว รับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่ทิ้งผลงานให้เป็นปัญหาหรือขยะต่อสถานที่ของตนเอง รวมไปถึงการสร้างความ
ภาคภูมิใจในผลงานเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์และอัตลักษณ์แก่ชุมชนและสถานที่ติดตั้งผลงานนั้นด้วยเพื่อให้ประโยชน์และคุณค่า
และความงดงามของศิลปะออกสู่สังคมและสะท้อนวัฒนธรรมเป็นมรดกที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรมี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาแนวทางการจั ด เก็ บ ผลงานในรู ป แบบ
เทคนิคต่างๆด้วย เช่น การจัดเก็บผลงาน จิตรกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ฯลฯ เพื่อให้ผลงานเหล่านั้นได้รับการจัดเก็บอย่างถูกวิธี
โดยมีการศึกษาแนวทางการจัดเก็บผลงานศิลปะเชิงวิชาการ เพื่อให้การจัดเก็บผลงานเหล่านั้นถูกต้องเหมาะสมตามลักษณะ
งาน สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ การคงคุณค่าคงามงามความจรรโลงใจเพื่อวงการศิลปะไทยต่อไป
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รูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทยสําหรับเด็กเริ่มเรียนอ่านเขียนเบื้องต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึง
ปัจจุบนั
Teaching Alphabets Forms in Thai Textbooks for Children’s Basic Reading and Writing Since KING
RAMA V to KING RAMA IX
นางสาวรุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดํารง
นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคําอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2435-2556) คัดเลือกจากการกําหนดใช้แบบเรียนภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยเลือกเฉพาะ
แบบเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกอ่านเขียนเบื้องต้นหรือเฉพาะแบบเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมดจํานวน 17
แบบเรี ย น เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการสอนพยั ญ ชนะในแบบเรี ย นภาษาไทย และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ บ รรยาย
(Descriptive Statistics)

เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรูปแบบการสอนพยัญชนะที่ปรากฏในแบบเรียน

ภาษาไทย โดยนําเสนอข้อมูลแบบพรรณนาความ จากการศึกษารูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทยสําหรับเด็ก
เริ่มเรียนอ่านเขียนเบื้องต้น ผลการวิจัยพบว่า มีการปรากฏรูปแบบการสอนพยัญชนะ 7 รูปแบบ ได้แก่การสอนพยัญชนะตาม
พยัญชนะวรรค การสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่การสอนพยัญชนะเรียงตามลําดับการสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่
ร่วมกับการแจกลูกการสอนพยัญชนะร่วมกับการสอนสะกดคําการสอนพยัญชนะที่มีรูปอักษรคล้ายกันและการสอนพยัญชนะ
จากคําเมื่อพิจารณาความถี่ของการปรากฏรูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทย เรียงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้
การสอนพยัญชนะตามพยัญชนะวรรค คิดเป็นร้อยละ 33.33 การสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่ คิดเป็นร้อยละ 28.57 การ
สอนเป็นคําที่ไม่ปรากฏการสอนรูปพยัญชนะ คิดเป็นร้อยละ 23.80 การสอนพยัญชนะเรียงตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 19.05
การสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่ร่วมกับการแจกลูกคิดเป็นร้อยละ 14.29 การสอนพยัญชนะร่วมกับการสอนสะกดคําคิด
เป็นร้อยละ 9.52 การสอนพยัญชนะที่มีรูปอักษรคล้ายกันคิดเป็นร้อยละ 9.52
คําสําคัญ : การสอนพยัญชนะ แบบเรียนภาษาไทย สําหรับเด็กเริม่ เรียนอ่านเขียนเบื้องต้น
Abstract
The objective of the research was to examine alphabets and their presentation format which
appear in Thai’s textbooks. The scope of study was Thai’s textbooks since King RAMA 5 to present (2435 2556 B.E). Mount the textbooks selected by Thailand's Ministry of Education. Researcher selects particular
textbooks which focus on training students for basic reading, writing or only textbooks for primary school
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in grade 1, total 17 books. Research instruments were the criterion analysis of the teaching alphabets
format in Thai language from document analysis for examination the alphabets format in Thai’s textbooks
and Descriptive Analysisto compare the average of the alphabets presentations in Thai’s textbooks.
Presentation data by descriptive analysis. From examination teaching alphabets in Thai’s basic reading and
writing for children textbooks, the results of the study were as follows: the presentation alphabets 7
formats. For exampleteaching consonants by consonants paragraph , teaching consonants by a Thai
consonants class (high/middle/low class consonants) , teaching consonants sequence , teaching
consonants by a Thai consonants class and teaching phonics , teaching consonants by a Thai consonants
class and teaching spelling words , teaching consonants similar letters, teaching as a whole word not a
consonant letter. The average of the teaching model consonants in Thai’s textbooks will appear in
descending order from largest to smallest, teaching consonants by consonants paragraph, the average is
33.33. Teaching consonants by a Thai consonantsclass (high/middle/low class consonants), the average is
28.57. Teaching as a whole word not a consonant letter, the average is 23.80. Teaching consonants
sequence, the average is 19.05. Teaching consonants by a Thai consonants class and Teaching phonics,
the average is 14.29. Teaching consonants by a Thai consonants class and Teaching spelling words, the
average is 9.52. Teaching consonants letters are similar, the average is 9.52.
Keywords: Alphabets, Teaching Alphabets, Textbooks, Thai Language, Reading
บทนํา
จากการศึกษาในอดีตสิ่งสําคัญอันเป็นพื้นฐานของการเรียนการสอนและเป็นวัสดุในการสอนอ่านเขียน คือ แบบเรียน
ภาษาไทย ดังเช่น จินดามณี (2223) แต่งโดยพระโหราธิบดี ซึ่งเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชนั้นมีจุดมุ่งหมายสอนอ่านเขียนสําหรับกุลบุตรให้มีความรู้อ่านเขียนและการนับจํานวนนอกจากนี้ยังใช้เป็นแบบเรียนที่
สืบต่อมาช้านาน แม้ว่าจะมีแบบเรียนเล่มต่อมาคือ จินดามณี สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (2275) และประถม ก กา
แต่งโดยพระเทพโมฬี (2367) ที่มีการสอนแจกรูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และมาตราตัวสะกด จนมาถึงประถมมาลา (2506)
ว่าด้วยเรื่อง พยัญชนะ สระ การประสมอักษร มาตราตัวสะกด เครื่องหมายวรรณยุกต์ อักษรสามหมู่ ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของ
แบบเรียนทีน่ ํามาใช้ในการสอนกุลบุตร ธิดา ตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทั้งจินดามณี ฉบับกรม
สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส (2485) และจินดามณี ฉบับกรมหลวงวงศาธิราชสนิท (2392) ต่างก็ใช้จินดามณี เล่ม 1 เป็น
แม่แบบสําคัญตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาแผนโบราณเพือ่ ให้อ่านออกเขียนได้ จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2414 สมัยรัชกาลที่ 5 เริ่ม
มีการศึกษาที่เป็นระบบ พระองค์สืบทอดพระราชกรณียกิจต่อรัชกาลที่4 ในการพัฒนาการศึกษามีการจัดทําแผนการศึกษา
แห่งชาติเพื่อเข้าสู่ยุคการศึกษาสมัยใหม่มีการขยายการศึกษาจากเหล่าขุนนางไปสู่ประชาชนในด้านการปฏิรูปการศึกษาและมี
แบบเรียนหลวงเพื่อใช้ในระบบโรงเรียน ซึ่งเนื้อหาของแบบเรียนหลวงมุ่งให้นักเรียนหัดอ่านหนังสือไทยได้แม่นยํา มีการแจก
แจงวิธีสอนโดยละเอียดในการสอนพยัญชนะ การประสมสระ การผันวรรณยุกต์ตามอักษรสามหมู่ และอื่น ๆ จนเป็นแบบเรียน
: การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน 463

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 วันที่ 7 พ.ค. 2557
ที่ได้รับการยอมรับมากทีส่ ุดของพระยาศรีสุนทรโวหาร ทําให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการเรียนอ่านเขียนตลอดจนมีความรู้
ชัดเจนกว้างขวาง เมื่อเรียนจบสามารถนําความรู้มาทําคุณแก่ราชการได้ แสดงให้เห็นว่าการสอนให้ผู้เรียนรู้จักพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ การสอนแจกลูกและผันอักษรสามหมู่ เป็นพื้นฐานสําคัญและเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบเรียนเล่มอื่น ๆ เช่น
แบบเรียนเร็ว แต่งโดยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (พ.ศ. 2442) แบบหัดอ่าน ก ข ก กา (พ.ศ.2455) และแบบหัดอ่าน
เบื้องต้นแต่งโดยพระยาผดุงวิทยาเสริม (กําจัด พลางกูร) แบบหัดอ่านหนังสือไทย แต่งโดย พระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ (พ.ศ.2464)
แบบแรกเรีย น แต่งโดยนายบุญ อ่องลออ (พ.ศ.2470) แบบเรียนใหม่ แต่ งโดยเจ้าพระยาธรรมศั กดิ์ มนตรี (พ.ศ.2475)
แบบเรียนเร็วใหม่ แต่งโดยหลวงดรุณกิจวิฑูรและนายฉันท์ ขําวิไล (พ.ศ.2480) ล้วนประกอบด้วยเนื้อหาอันเป็นพื้นฐานสําคัญ
ในการสอนอ่านเขียนเบื้องต้นสําหรับผู้เริ่มเรียน แม้ว่าจะมีรูปแบบวิธีการสอนที่ปรับเปลี่ยนไปก็ตามแต่ยังคงมีเนื้อหาสําคัญที่
จําเป็นในการเรียนเขียนอ่านดังที่ จันจิรา จิตตะวิริยะพงษ์ (2528) ศึกษาวิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทยโบราณพบว่าพัฒนาการ
ของไวยากรณ์ในแบบเรียนภาษาไทยนั้นมีความเหมือนและความแตกต่างกัน เรื่องพยัญชนะมักจะเป็นส่วนแรกในการเริ่มต้น
แบบเรียน ยกเว้นจินดามณี ฉบับโหราธิบดี ที่มีการสอนโดยนําสระขึ้นก่อน เป็นความแตกต่างกันของแบบเรียนแต่ละเล่ม ยิ่งไป
กว่านั้น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2513) กล่าวใน บทเรียนการจัดการศึกษาในรอบร้อยปีที่ผ่านมาว่า ในประเทศ
ไทยนั้นยังไม่มีการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนอ่านภาษาไทยเบื้องต้นอย่างจริงจัง ถึงวิธีสอนอ่านแก่เด็กประถม
ตอนต้น ว่าวิธีการใดเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม วุฒิภาวะ ความพร้อมของเด็กไทยมากที่สุดและเกิดผลมีประสิทธิภาพสูงสุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ดี นิยะดา เหล่าสุนทร (2552) กล่าวถึง มูลบทบรรพกิจว่าเป็นแบบเรียนที่มีวิธีการสอนที่สมบูรณ์
แบบ ผู้เรียนจะต้องจดจําจําแนกความแตกต่างของอักษรสูง กลาง ต่ํา และแสดงทัศนะว่าเป็นแบบเรียนพื้นฐานที่ดีสําหรับ
ผู้เรียนและเป็นคู่มือที่ดีที่สุดจากการปรับแนวการสอนที่เปลี่ยนไปตามหลักสูตรทําให้รูปแบบการสอนเนื้อหาที่ปรากฏใน
แบบเรียนภาษาไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษารูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทย
สําหรับเด็กเริ่มเรียนอ่านเขียนเบื้องต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5จนถึงปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทยสําหรับเด็กเริ่มเรียนอ่านเขียนเบื้องต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่
5จนถึงปัจจุบัน
ผลการวิจัย
รูปแบบการสอนพยัญชนะที่ปรากฏในแบบเรียนภาษาไทย ผู้วิจัยสามารถจําแนกออกเป็น 7 รูปแบบ ดังนี้
1. การสอนพยัญชนะตามพยัญชนะวรรค เป็นการนําวิธีการสอนพยัญชนะในภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้กับภาษาไทย
โดยการแบ่งพยัญชนะออกเป็นตอนตามลําดับพยัญชนะวรรคในภาษาบาลีสันสกฤต พบในแบบเรียนดังต่อไปนี้
๏
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฎ

ฏ

ฐ

ฑ

ฒ

ณ

บ

ป

ผ

ฝ

พ

ฟ

ภ

ม

ด

ต

ถ

ท

ย

ร

ล

ว

ธ
ศ

น
ษ ส ห ฬ อฮ

๏ ตอน ก ๗ ตอน จ ๖ ตอน ฎ ๖ ตอน ด ๖ ตอน บ ๘ ตอน ย ๑๑ รวมเป็น ๔๔ ตัวนี้เรียกว่า
พยัญชนะ รวมเข้ากับสระเรียกว่า อักษร ในอักษร ๔๔ ตัวนี้ แจกออกเป็นอักษรสูง ๑๑ อักษรกลาง ๙ อักษรต่ํา ๒๔ สาม
หมู่นี้เรียกว่าไตรยางษ์
(แบบเรียนหลวง. 2414: 4)
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แบบเรียนหลวงมีการแบ่งพยัญชนะออกเป็นตอน ๆ โดยที่แต่ละตอนนั้นแบ่งตามลักษณะของพยัญชนะวรรคคล้าย
กับภาษาบาลีและมีการตั้งชื่อตอนตามพยัญชนะตัวแรกของแต่ละตอน เช่น ตอน ก ประกอบด้วยพยัญชนะ 7 ตัว ได้แก่ ก
ข

ฃ

ค

ฅ

ฆ

ง ตอน จ ประกอบด้วยพยัญชนะจํานวน 6 ตัว ได้แก่ จ

ฉ

ช

ซ

ฌ

ญ เป็นต้น โดย

แบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 ตอนของพยัญชนะทั้ง 44 ตัว นอกจากนี้ยังมีการอธิบายความเพิ่มเติมของการประสมระหว่างพยัญชนะ
กับสระเรียกว่าอักษร ซึ่งในภาษาไทยสามารถจําแนกได้เป็นอักษรสามหมู่ คือ อักษรสูง กลาง และต่ําหรือเรียกว่า ไตรยางษ์
(หรือไตรยางศ์) นอกจากนี้ยังพบแบบเรียนเล่มอื่น ๆ ที่มีการสอนพยัญชนะตามระบบพยัญชนะวรรค ได้แก่ แบบเรียนเร็ว ,
แบบหัดอ่าน ก ข ก กา , แบบหัดอ่านเบื้องต้น แบบเรียนเร็วใหม่เล่ม 1 ตอนต้น และหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา
เล่ม 2 มีลักษณะการแบ่งการสอนพยัญชนะออกเป็นวรรคเฉกเช่นเดียวกับแบบเรียนหลวง แตกต่างตรงที่ไม่มีการตั้งชื่อแบ่ง
ตามตอนต่าง ๆ จํานวน 6 ตอนเป็น ตอน ก ตอน จ ตอน ฎ ตอน ด ตอน บ ตอน ย โดยให้ผู้เรียนฝึกอ่านเรียงไปตามพยัญชนะ
ในแต่ละวรรค การสอนโดยการแบ่งออกเป็นวรรค ๆ เนื่องด้วยต้องการให้ผู้เรียนฝึกอ่านพยัญชนะออกเป็นส่วน ๆ ตาม
พยัญชนะวรรคในภาษาบาลีสันสกฤตโดยที่พยัญชนะในแต่ละส่วนนั้นมาจากฐานกรณ์ที่เกิดเสียงออกมาตามลําดับ ดังนี้ วรรค
ก ได้แก่ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง เป็นพยัญชนะที่มาจากฐานกัณฐชะ หรือฐานที่เกิดจากคอ วรรค จ ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ เป็น
พยัญชนะที่มาจากฐานตาลุชะ หรือฐานที่เกิดจากเพดานปาก วรรค ฎ ได้แก่ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เป็นพยัญชนะที่มาจากฐานมุทธชะ
หรือฐานที่เกิดจากปุ่มเหงือก วรรค ด ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น เป็นพยัญชนะที่มาจากฐานทันตะชะ หรือฐานที่เกิดจากฟัน วรรค
บ ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เป็นพยัญชนะที่มาจากฐานโอฐชะ หรือฐานที่เกิดจากริมฝีปาก ส่วนตัวพยัญชนะ ย ร ล ว ศ ษ ส
ห ฬ อ ฮ จัดอยู่ในกลุ่มของเศษวรรค ซึ่งการสอนพยัญชนะตามลําดับพยัญชนะวรรคนั้นปรากฏในตัวอย่างแบบเรียนข้างต้น
ส่วนหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา เล่ม 2 (พ.ศ. 2544) นั้นผู้วิจัยพบว่ามีการแสดงพยัญชนะตัวหนา ได้แก่ ฃ ฅ ฌ
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เพื่ อแสดงว่ าพยัญ ชนะเหล่ านี้ เ ป็น พยั ญ ชนะที่ยั งมิ ไ ด้มี การสอนอ่า นพยั ญชนะในส่ ว นแบบฝึ กอ่ า น
เนื่องจากพยัญชนะในส่วนแบบฝึกอ่านจะเป็นพยัญชนะที่ปรากฏในคําและเนื้อเรื่องสอดรับกันในแต่ละบท แสดงให้เห็นว่า
พยัญชนะเหล่านี้เมื่อนํามาประกอบเป็นคําที่มีความหมายนั้นมีจํานวนน้อยและไม่ปรากฏคําดังกล่าวในแบบเรียนเล่มนี้จึงทํา
อักษรตัวหนาเพื่อให้ผู้เรียนสังเกตเห็นอย่างชัดเจน จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า แบบเรียนที่มีการสอนตามรูปแบบการสอน
พยัญชนะตามพยัญชนะวรรค ซึ่งพบในแบบเรียนภาษาไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบันจํานวน 7 แบบเรียน ได้แก่
แบบเรียนหลวง ,แบบเรียนเร็ว , แบบหัดอ่าน ก ข ก กา , แบบหัดอ่านเบื้องต้น , แบบเรียนใหม่ เล่ม 1 ภาค 2, แบบเรียน
เร็วใหม่ เล่ม 1 ตอนต้น และหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษาเล่ม 2
2. การสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่ โดยการแบ่งพยัญชนะจํานวน 44 ตัวออกเป็นสามหมู่ได้แก่ อักษรสูง อักษรกลางและ
อักษรต่ํา ซึ่งพบในแบบเรียนภาษาไทยดังต่อไปนี้
๏ ตอน ก ๗ ตอน จ ๖ ตอน ฎ ๖ ตอน ด ๖ ตอน บ ๘ ตอน ย ๑๑ รวมเป็น ๔๔ ตัวนี้เรียกว่า
พยัญชนะ รวมเข้ากับสระเรียกว่า อักษร ในอักษร ๔๔ ตัวนี้ แจกออกเป็นอักษรสูง ๑๑ อักษรกลาง ๙ อักษรต่ํา ๒๔ สาม
หมู่นี้เรียกว่า ไตรยางษ์
๏ อักษรสูง ๑๑ ตัว คือ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
๏ อักษรกลาง ๙ ตัว คือ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
๏ อักษรต่ํา ๒๔ ตัว คือ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล
ว ฬ ฮ (แบบเรียนหลวง. 2414: 4)
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จากตัวอย่างมีการสอนพยัญชนะตามลําดับพยัญชนะวรรคในภาษาบาลีสันสกฤต โดยมีชื่อแต่ละตอนตามพยัญชนะตัว
แรกของตอนนั้น ๆ อาทิ ตอน ก๗ ได้แก่ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ตอน จ๖ ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ เป็นต้น ซึ่ง
แบบเรียนในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบันพบว่ามีการแบ่งพยัญชนะออกเป็นตอน ก ตอน จ ดังกล่าวพบเฉพาะในแบบเรียน
หลวงเล่มเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการแจกพยัญชนะทั้ง 44 ตัว ออกเป็นอักษรสามหมู่ที่เรียกว่า ไตรยางษ์ ส่วนแบบเรียน
ภาษาไทยในยุคต่อมายังคงมีการสอนจําแนกพยัญชนะออกเป็นอักษรสามหมู่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(๑) ข ฉ ข ฉ
(๔) ผ ฝ ผ ฝ
(๗) ข ฉ ถ ผ ฝ ส
(๙) อักษรสูง ๑๑ ตัว ๗ เสียง คือ
ข ฉ ถ ผ ฝ ส ห
(๑) ก จ ก จ
(๔) ต บ ต บ
(๗) ก จ ด ต บ ป
(๙) อักษรกลาง ๙ ตัว ๗ เสียง คือ
ก จ ด ต บ ป อ
(๑) ง ม ง ม
(๔) ย น ย น
(๗) ง ม ว ย น ร
(๙) อักษรต่ําเปลีย่ ว ๑๐ ตัว ๗ เสียง คือ
ง ม ว ย น ร ล
(๑) ค ช ค ช
(๔) ท พ ท พ
(๗) ค ช ซ ท พ ฟ
(๙) อักษรต่ําคู่ ๑๔ ตัว ๗ เสียง คือ
ค ช ซ ท พ ฟ ฮ
(๑๐) ค ซ ฌ ฑ ฒ ธ ภ

(๒) ถ ข ถ ฉ ถ
(๕) ส ผ ส ฝ ส
(๘) ห ข ห ฉ ห ถ ห ผ ห ฝ ห ส ห

(๓) ข ฉ ถ
(๖) ผ ฝ ส

(๑๐) ฃ ฐ ศ ษ
(๒) ต ก ต จ ด
(๕) ป ต ป บ ป
(๘) อ ก อ จ อ ด อ ต อ บ อ ป อ

(๓) ก จ ด
(๖) ต บ ป

(๑๐) ฎ ฏ
(๒) ว ง ว ม ว
(๕) ร ย ร น ร
(๘) ล ง ล ม ล ว ล ย ล น ล ร ล

(๓) ง ม ว
(๖) ย น ว

(๑๐) ฬ
(๒) ซ
(๕) ฟ
(๘) ฮ

(๓) ค ช ซ
(๖) ท พ ฟ

ญ
ค
ท
ค

ณ
ซ ช ซ
ฟ พ ฟ
ฮ ช ฮ ซ ฮ ท ฮ พ ฮ ฟ ฮ

(แบบแรกเรียน ตอนที่ 1 ไม่มีมาตราตัวสะกด. 2470: 1-2)
จากตัวอย่างข้างต้นแบบแรกเรียนมีการสอนให้จดจําพยัญชนะประกอบด้วย 3 วิธี คือ วิธีแรกให้อ่านซ้ําไปซ้ํามาจนจํา
ได้และอ่านคล่องครั้งละหนึ่งข้อ วิธีที่ 2 ให้ใช้มือชี้ตามตัวพยัญชนะที่อ่านและใช้ตาดูตัวที่อ่านทุกข้อทุกบทเพื่อกันมิให้เหม่อลอย
วิธีที่ 3 เมื่ออ่านเลยข้อ 9 ไปแล้วต้องอ่านทวนข้อ 9 วันละครั้ง เป็นการทบทวนป้องกันการลืมจากวิธีสอนอ่านทั้งสามวิธีเป็น
วิธีการสอนของแบบแรกเรียนที่ต้องการสอนให้จําตัวอักษรโดยจําแนกการสอนออกเป็นอักษรสามหมู่ เริ่มจากพยัญชนะใน
อักษรสูง , กลาง , ต่ําซึ่งแบบแรกเรียนมีการจําแนกอักษรต่ําออกเป็น 2 ชนิด คือ ต่ําเปลี่ยว (ต่ําเดี่ยว) และต่ําคู่ เป็นแบบเรียน
ภาษาไทยเล่มแรกที่นําอักษรต่ําเดี่ยวและต่ําคู่มาสอนในแบบเรียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนอ่านเขียนเบื้องต้น นอกจากนี้อักษร
ในแต่ละหมู่จะแบ่งออกเป็น 10 ข้อย่อยโดยข้อที่ (๑)-(๘) จะเป็นการฝึกอ่านคละตัวพยัญชนะในหมู่นั้น ๆ โดยเลือกสอน
พยัญชนะที่มีการใช้บ่อย อักษรสูงได้แก่ ตัว ข ฉ ถ ผ ฝ ส ห อักษรกลางได้แก่ ตัว ก จ ด ต บ ป อ
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อักษรต่ําเปลี่ยว ได้แก่ ตัว ง ม ว ย น ร ล และอักษรต่ําคู่ได้แก่ ตัว ค ช ซ ท พ ฟ ฮ ข้อที่ (๙)อธิบาย
สรุปว่าอักษรแต่ละหมู่มีกี่ตัวและกี่เสียง โดยจะยกตัวอย่างพยัญชนะที่นํามาฝึกอ่านจากข้อ (๑)-(๘) ซึ่งเป็นพยัญชนะที่มีเสียงไม่
ซ้ํากัน และข้อ (๑๐)เป็นการนําพยัญชนะตัวที่เหลือที่ยังไม่ได้สอนมาให้อ่าน เพราะเป็นพยัญชนะที่มีการใช้น้อย ซึ่งผู้เขียนได้
กล่าวเน้นย้ําในหนังสือวิธีสอนของแบบแรกเรียน (บุญ อ่องลออ. 2462 : 1-2) กล่าวว่า วิธีสอนดังกล่าวมุ่งให้เด็กอ่านได้คล่อง
และรวดเร็ว ครูต้องอ่านให้เด็กฟังเป็นตัวอย่างให้นักเรียนออกเสียงตามได้ถูกต้องชัดเจน หากมีผู้เรียนหลายคน จะฝึกให้
นักเรียนผลัดกันอ่านนํา เมื่ออ่านได้แล้วจึงให้อ่านทีละคน เพื่อดูว่านักเรียนนั้นอ่านคล่องหรือยังหากเด็กอ่านพยัญชนะตัวไหนไม่
ชัดครูต้องอ้าปากอ่านให้เด็กเห็นลิ้นของครู และหาคําอื่นที่เป็นเสียงตัวนั้นมาให้เด็กพูดชัด และกลับไปอ่านพยัญชนะตัวนั้นอีก
ครั้ง หากยังอ่านไม่ชัดอีกให้อ่านตัวอื่นที่อ่านชัดก่อนเมื่อลิ้นคล่องแล้วจึงกลับไปอ่านตัวนั้นอีกครั้ง เช่น ด อ่านเป็น ล ครูอ่าน
ออกเสียง ด โดยอ้าปากให้เด็กดูลิ้นของครูและให้เด็กพูดว่า ดี เมื่อออกเสียง ดี ได้แล้วจึงให้อ่านออกเสียง ด อีกครั้ง นอกจากนี้
ยังฝึกอ่านประกอบกับการเขียน คัด วันละหลายครั้ง นักเรียนอ่านถึงข้อไหนและบทไหนสอนให้นักเรียนคัดและเขียนข้อนั้นบท
นั้นให้ถูกต้อง ไม่ควรให้อ่านอย่างเดียว เพื่อช่วยไม่ให้นักเรียนเบื่อการอ่าน การอ่านคัดแล้วเขียน คล่องจนจําได้จากนั้นจึงค่อย
สอนในบทถัดไป นอกจากนี้ยังปรากฏการสอนพยัญชนะตัวที่ไม่ได้เน้นย้ําในข้อ (๑๐) จากแบบแรกแรกเรียนตอนที่ 1 กลับมา
ฝึกอ่านทวนพยัญชนะดังกล่าวอีกครั้งในแบบแรกเรียน ตอนที่ 3 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(๑) อักษรสูง

ฃ ฐ ศ ษ - ษ ข ฐ ฃ ศ

(๒) อักษรกลาง

ฏ ฎ --- ฏ ฏ ฎ ฏ ฏ

(๓) อักษรต่ําเปลี่ยว

ฬ ญ ณ --- ฬ ณ ฬ ณ ญ ญ

(๔) อักษรต่ําคู่

ฅ ฆ ฌ ฑ ฒ ธ ฌ ภ ภ
(แบบแรกเรียน ตอนที่ 3 มาตรามีตัวสะกด. 2470: บทนํา)

จากตัวอย่างเป็นการสอนฝึกอ่านทํานองเดียวกับแบบแรกเรียน ตอนที่ 1 โดยฝึกอ่านพยัญชนะตัวที่เหลือซ้ําไปซ้ํามา
ให้จดจําได้ พยัญชนะตัวดังกล่าวนําไปสู่การสอนเรื่องตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดต่อไป เช่น ญ ณ ฬ สะกดอย่าง น
เป็นต้น ซึ่งการสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่ โดยสอนพยัญชนะทีละน้อย ๆ นั้นเป็นวิธีการสอนที่นํามาสู่แบบเรียนในยุค
ต่อมา ได้แก่ หนังสือเรียนชุดพื้นฐานภาษาและหนังสือเรียนชุดภาษาเพื่อชีวิต มีรูปแบบการสอนพยัญชนะคล้ายคลึงกันโดยใช้
เกณฑ์อักษรสามหมู่ในการจําแนกพยัญชนะ ดังนี้ บรรทัดที่ 1 สอนอักษรกลาง บรรทัดที่ 2 สอนอักษรสูง และบรรทัดที่ 3 สอน
อักษรต่ํา แต่ทั้งนี้แบบเรียนภาษาชุดนี้มิได้มีการอธิบายว่ารูปพยัญชนะในแต่ละบรรทัดมีการแบ่งตามอักษรสามหมู่ บรรทัดใด
เป็นอักษรหมู่ใด และครูไม่ต้องอธิบายหลักเกณฑ์ในการสอนพยัญชนะเพียงฝึกให้ผู้เรียนอ่านพยัญชนะทีละตัว โดยมิได้สอน
เรียงตามลําดับพยัญชนะ ดังเช่น ตัว ต อ่านว่า ตอ , ถ อ่านว่า ถอ ทําเช่นนี้เรื่อยไปจนครบพยัญชนะในแต่ละบท ฝึกอ่านทีละ
น้อยและเพิ่มมากขึ้นแต่ละบทโดยใช้สีเขียวเข้ามาเป็นตัวกําหนดอักษรในการจําแนกว่าพยัญชนะใดเป็นพยัญชนะใหม่ที่นํามาใช้
ฝึกอ่านในบทนั้น ๆ
รูปแบบการสอนพยัญชนะที่แตกต่างกันของหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา (พ.ศ.2544) และหนังสือเรียน
ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต (พ.ศ.2551) กล่าวคือ หนังสือเรียนชุดภาษาเพื่อชีวิตจะมีการสอนอ่านพยัญชนะทั้ง 44 ตัวในบท
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นําก่อนจากนั้นเมื่อเริ่มบทเรียนแต่ละบทจะมีการใช้สีในการจําแนกหมวดหมู่ของพยัญชนะ ดังเช่น บรรทัดที่ 1 สอนอักษรกลาง
จะมีแถบสีเขียว บรรทัดที่ 2 สอนอักษรสูงจะมีแถบสีฟ้า และบรรทัดที่ 3 สอนอักษรต่ําจะมีแถบสีเหลือง โดยสอนหลังจากการ
สอนอ่านคําและเนื้อเรื่องเรียบร้อยแล้ว จึงค่อยมาสอนอ่านพยัญชนะในหัวข้ออธิบายเพิ่ม เติมความรู้ โดยค่อย ๆ เพิ่มพยัญชนะ
ให้ฝึกอ่านในแต่ละบททีละน้อย ๆ จนเรียนรู้พยัญชนะครบทั้งหมดตามอักษรสามหมู่ในบทที่ 9 และเชื่อมโยงความรู้จากการ
จําแนกพยัญชนะอักษรสามหมู่ไปสู่การสอนเรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์ต่อไป
นอกจากนี้ยังพบว่าการสอนอ่านพยัญชนะของหนังสือเรียนชุดพื้นฐานภาษานั้นจะปรากฏอยู่ในแบบฝึกอ่านซึ่งอยู่
หลังจากการสอนอ่านคํา ข้อความหรือเนื้อเรื่องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแตกต่างจากแบบเรียนยุคก่อน ๆ ที่จะต้องมีการสอนพยัญชนะ
ก่อนที่จะมีการอ่านคําจากพยัญชนะนั้น ๆ อีกทั้งพยัญชนะตัวที่สอนดังกล่าวปรากฏทั้งในคําที่เป็นพยัญชนะต้น พยัญชนะท้าย
พยัญชนะควบกล้ําอีกด้วย เช่น ต ปรากฏในคําว่า ตา มีตัว ต ปรากฏในส่วนประกอบของคําในตําแหน่งพยัญชนะต้น, คําที่มี
พยัญชนะประกอบอยู่ในส่วนของพยัญชนะท้าย เช่น ถ ปรากฏในคําว่า รถไฟ และคําที่มีพยัญชนะประกอบอยู่ในส่วนของ
พยัญชนะควบกล้ํา เช่น ล ปรากฏในคําว่า กล้า ดังปรากฏในบทที่ 1-2 ซึ่งมีรูปแบบการสอนที่แตกต่างจากแบบเรียนยุคอดีต
เมื่อเริ่มสอนรูปพยัญชนะแล้ว คําที่นํามาใช้ในการยกตัวอย่างจะต้องเป็นคําที่อยู่ในส่วนของพยัญชนะต้นจนครบทุกพยัญชนะ
แล้วค่อยนําไปสู่การสอนเรื่องตัวสะกด ซึ่งแบบเรียนชุดนี้เน้นให้ผู้เรียนอ่านคํานําเรื่อง อ่านคําที่มีความหมาย จากนั้นจึงค่อยมา
เรียนฝึกอ่านพยัญชนะ ทําเช่นนี้เรื่อยไปตั้งแต่บทที่ 1-13 แล้วจึงนําพยัญชนะที่เรียนไปทั้งหมดมารวมในบททบทวนพยัญชนะ
และจะทบทวนเฉพาะตัวพยัญชนะที่มีการสอนไปแล้วเท่านั้น โดยการทบทวนแบ่งตามบรรทัดอักษรสามหมู่สอดรับกับบทที่ 113 ดังที่กล่าวไปข้างต้น ส่วนพยัญชนะตัวที่ยังไม่ได้เรียนจะไปปรากฏในหนังสือเรียนชุดพื้นฐานภาษา เล่ม 2 มีการสอน
พยัญชนะ ผ ในบทที่ 15 พยัญชนะ ซ ในบทที่ 16 พยัญชนะ ษ ในบทที่ 17 และพยัญชนะ ฆ ฬ ฮ ในบทที่ 22 นอกจากนี้
ยังพบว่าไม่ปรากฏการสอนอ่านรูปพยัญชนะดังต่อไปนี้ อักษรกลางมิได้สอนอ่านพยัญชนะตัว ฎ ฏ อักษรสูงมิได้สอนอ่าน
พยัญชนะตัว ฃ ฐ อักษรต่ํามิได้สอนอ่านพยัญชนะตัว ฅ ฌ ฑ ฒ ณ ภ แต่ผู้เขียนได้นําตัวอักษรดังกล่าวมาปรากฏในแบบ
ฝึกท้ายเล่มที่มีการเรียงลําดับพยัญชนะทั้ง 44 ตัวและนํามาจําแนกออกเป็น 3 หมู่ พยัญชนะตัวที่ยังไม่ได้สอนจะทําตัวหนาสี
เข้มที่พยัญชนะรูปดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าแบบเรียนชุดนี้มุ่งเน้นการสอนอ่านจากคําที่มีความหมายและฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก
คําดังกล่าวว่าประกอบด้วยพยัญชนะตัวใด มาสอนอ่านพยัญชนะหลังจากการอ่านคําเนื้อเรื่องแล้ว โดยค่อย ๆ เพิ่มจํานวน
พยัญชนะทีละบทตอนไป แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่ามีพยัญชนะบางรูปดังเช่น ตัว ณ และ ภ มิได้นํามาสอนอ่านพยัญชนะ แต่กลับพบ
คําที่มีตัวดังกล่าวปรากฏในบทเรียน เช่นคําว่า ประเพณี , ภัย ซึ่งถือเป็นข้อบกพร่องประการหนึ่งในการสอนอ่านพยัญชนะใน
แบบเรียนชุดนี้ เนื่องจากการสอนพยัญชนะและคําไม่สอดรับกัน ทําให้ผู้เรียนมีปัญหาเรื่องการฝึกอ่านได้จากที่กล่าวมาข้างต้น
เห็นได้ว่าแบบเรียนภาษาไทยที่มีรูปแบบการสอนพยัญชนะ โดยจําแนกการสอนออกเป็นอักษรสามหมู่ พบว่ามีจํานวน 4
แบบเรียน ได้แก่ แบบเรียนหลวง , แบบแรกเรียน ตอนที่ 1 และตอนที่ 3 , หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา เล่ม 1
(ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษา
เพื่อชีวิต (ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551)
3. การสอนพยัญชนะเรียงตามลําดับ พบในแบบเรียนภาษาไทยที่มีการสอนพยัญชนะเรียงตามลําดับ ก-ฮ จํานวน 44
ตัวประกอบรูปภาพ ดังที่พบในแบบเรียนเร็ว (2432) ปรากฏการสอนอ่านพยัญชนะเรียงตามลําดับและมีรูปภาพประกอบ
ตัวอักษรเพื่อใช้เป็นชื่อเรียกพยัญชนะแต่ละตัว การสอนอ่านในแบบเรียนเร็วของกรมพระยาดํารงราชานุภาพเป็นแบบเรียนเล่ม
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แรกที่มีการสอนอ่านพยัญชนะโดยนําคําที่มีความหมายมาสัมพันธ์กับการสอนพยัญชนะดังกล่าวโดยใช้ในการสอนอ่านและการ
ฝึกอ่านชื่อพยัญชนะตามลําดับ ก-ฮ ซึ่งเป็นวิธีการสอนอ่านที่ได้รับความนิยมและเป็นแบบแผนมาจนถึงปัจจุบัน โดยให้อ่าน
พยัญชนะทีละตัว ตามด้วยการอ่านคําที่มีความหมายและประกอบด้วยพยัญชนะนัน้ ๆ ในตําแหน่งพยัญชนะต้น ดังเช่นอ่านว่า
กอ-ไก่ , ขอ-ไข่ , ฃอ-ฃวด พร้อมรูปภาพประกอบโดยอ่านเช่นนี้เรื่อยไปเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนสามารถจดจําพยัญชนะได้ทั้ง 44 ตัว
ซึ่งการสอนอ่านของแบบเรียนเร็ว เล่ม 1 นั้นให้ความสําคัญกับการอ่านที่เน้นให้อ่านออก โดยมีวิธีสอนอ่านอยู่ 3 วิธี (หลวง
ไพศาลศิลปศาสตร์. ร.ศ.119 : 38) สําหรับนักเรียนหัดอ่านใหม่ ๆ ที่ยังอ่านช้า มีวิธีการสอนดังนี้ วิธีที่ 1. อ่านเป็นแผน ให้
ครูผู้สอนอ่านให้ฟังช้า ๆ ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน ส่วนนักเรียนให้ดูหนังสือของตนเองและใช้มือชี้ตามที่ครูอ่าน เพื่อมิให้
นักเรียนหลงไปอ่านตัวอื่น วิธีที่ 2. อ่านนํา ครูอ่านนําและให้นักเรียนคนหนึ่งอ่านตามครู ผลัดเปลี่ยนนักเรียนไปทีละคน หาก
นักเรียนอ่านไม่ชัดเหมือนครู ต้องฝึกอ่านใหม่จนกว่าจะออกเสียงถูกต้อง วิธีที่ 3. อ่านตามลําพัง เมื่ออ่านมาตามวิธีที่ 1 และ 2
แล้ววิธีที่ 3 นี้ถือเป็นการอ่านทบทวน ครูเลือกให้นักเรียนอ่านตามความเหมาะสมกับเวลาทีละคน นักเรียนคนใดอ่านได้ดีให้
อ่านน้อยกว่าคนที่อ่านไม่ได้และให้ฝึกอ่านหลาย ๆ ครั้ง โดยใช้วิธีสอนอ่านนี้ตั้งแต่การเรียนเรื่องพยัญชนะและนําไปสู่บทเรียน
ถัดไปด้วย นอกจากนี้ยังพบการสอนพยัญชนะเรียงตามลําดับในหนังสือเสริมประสบการณ์ “เราขยันเรียน” ซึ่งมีวิธีการสอนที่
แตกต่างออกไปจากแบบเรียนเร็วที่เริ่มต้นบทเรียนด้วยการฝึกสอนพยัญชนะที่เน้นให้ผู้เรียนอ่านและจดจํารูปได้ แต่หนังสือเรา
ขยั น เรี ย นนั้ น มี วิ ธี ก ารสอนแบบเสริ ม ประสบการณ์ ภ าษาโดยมุ่ ง หมายให้ ผู้ เ รี ย นหั ด สั ง เกตคํ า ที่ มี ค วามหมาย
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2502) โดยเรียนรู้คําที่อยู่ใกล้ ๆ หรือจากประสบการณ์ที่ผู้เรียนเห็นบ่อยๆ จนเกิดความสนใจในการ
เรียนและเกิดความรู้สึกภูมิใจเมื่อสามารถอ่านได้ ช่วยให้การเรียนมีชีวิตชีวาและไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน โดยใช้
วิธีการถอดตัวอักษรให้อ่านเป็นคํา ๆ ไปโดยไม่แยกพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ เพราะผู้เขียนเห็นว่าจะทําให้จํายากและเกิด
ความสับสน แต่เมื่อผู้เรียนสามารถอ่านและจําคําได้ประมาณ 50 คําแล้วครูสามารถเริ่มสอนการถอดสระและพยัญชนะได้ การ
สอนพยัญชนะในเราขยันเรียน จึงเป็นการสอนอ่านที่แทรกอยู่ในเนื้อหาโดยมีตัวละครในการดําเนินเรื่อง ให้ผู้เรียนฝึกอ่าน
ประโยคสั้น ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ “ครูสอนหนังสือ ครูสอนให้นักเรียนอ่านหนังสือ นักเรียนก็อ่านหนังสือ มานะก็อ่าน
หนังสือ ทุกคนอ่านหนังสือ ก ไก่ ข ไข่.....” จากนั้นจึงเริ่มมีการสอนเรื่องพยัญชนะ ก-ฮ เข้าไปผสมผสานกับการดําเนินเรื่อง
ในแบบเรียน ดังตัวอย่างข้างต้น นอกจากนี้หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาเพื่อชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) เป็นแบบเรียน
ที่ใช้ในการเรียนการสอนปัจจุบันมีจุดมุ่งหมายเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ทักษะทางภาษา โดยมีวิธีการสอนอ่านโดยเน้นในเรื่องการ
ออกเสียง ใช้วิธีอ่านตามครูแล้วให้นักเรียนอ่านตามเป็นกลุ่ม, คู่ ,ทีละคนหรือฝึกอ่านตามลําพังสลับปรับเปลี่ยนไปหลาย ๆ วิธี
โดยที่ครูจําเป็นต้องมีสื่อประกอบการสอนเช่น ของจริง หุ่นจําลอง ภาพประกอบและบันทึกความก้าวหน้าการอ่านของนักเรียน
เป็นรายบุคคลเพื่อช่วยการเรียนรูแ้ ละซ่อมเสริมความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสอนอ่านพยัญชนะเรียงตามลําดับจึง
ปรากฏในบทนําก่อนเริ่มบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนฝึกอ่านพยัญชนะและดูภาพประกอบเพื่อเรียนรู้พยัญชนะและจดจําได้ จาก
ตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่าแบบเรียนภาษาไทยที่มีการสอนตามรูปแบบตามลําดับพยัญชนะ พบว่าปรากฏในแบบเรียนจํานวน 3
แบบเรียน ได้แก่ แบบเรียนเร็ว , หนังสือชุดเสริมประสบการณ์ภาษาไทย ตอนที่ 2 เรื่อง เราขยันเรียน และหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที
4. การสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่ร่วมกับแจกลูก พบว่าแบบเรียนภาษาไทยทีม่ ีรูปแบบการสอนโดยการจําแนก
พยัญชนะออกเป็นอักษรสามหมู่ คือ อักษรกลาง สูงและต่ํา จากนั้นมีการสอนโดยนําพยัญชนะในแต่ละหมู่มาร่วมกับการสอน
แจกลูกไปทีละสระ ซึ่งพบในแบบเรียนไทยดังตัวอย่างต่อไปนี้
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(แบบหัดอ่าน ก ข ก กา บทที่ 1. 2455: 1)

วิธีการสอนอ่านของแบบหัดอ่าน ก ข ก กา (พระยาผดุงวิทยาเสริม. 2467 : 1) ประกอบด้วยวิธีการสอน ดังนี้ 1.
การฝึกอ่านจากซ้ายไปขวา โดยไล่อ่านไปทีละบรรทัด เพื่อให้จดจําพยัญชนะในหมู่นั้น ๆ ได้ โดยใช้สระอะเป็นตัวตั้งและฝึกอ่าน
แจกลูกไปทีละสระเริ่มจากสระ ะ, า, ,ิ ึ , ,ื ุ , ู จากนั้ น นํ า พยั ญ ชนะมาประสมกั บ สระและแจกลู ก หลายรู ป ไปตาม
แนวนอนจนครบ 2. การฝึกอ่านจากข้างบนลงล่างเป็นแถว ๆ เริ่มจากด้านซ้าย เพื่อเป็นฝึกแจกลูกสระทีละสระไปตามแนวตั้ง
โดยให้ฝึกอ่านจนคล่องปาก 3. ฝึกเขียน โดยครูจะเป็นผู้เขียนด้วยปลายมีดบนกระดานชนวนให้เด็กลากตามลอย 4. การฝึกคัด
ลายมือจากคําที่กําหนด ซึ่งเป็นคําที่มีความหมายและเป็นส่วนหนึ่งจากพยางค์ที่ได้ฝึกอ่านไป เช่น อีกา กะปิ กะบะ ตาปู เป็น
ต้น 5. ฝึกเขียนตามคําบอก การเรียนอักขระทีละน้อย ๆ ตัว แล้วก็หัดผสมอ่านเป็นคําได้ ผู้เขียนเชื่อว่าเด็กชอบอ่านคําที่ตน
เข้าใจมากกว่าคําที่ตนไม่เข้าใจ นอกจากนี้ ผู้สอนควรสนทนากับเด็กถึงคําประโยค หรือเรื่องซึ่งมีอยู่ในหนังสือเสียก่อน ถ้ายิ่งมี
สื่อมาประกอบยิ่งทําให้ผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียน นั่นแสดงว่าการเรียนการสอนอ่านนั้นวิธีนี้เริ่มให้ความสําคัญกับการสอน
อ่านเพื่อฝึกให้เข้าใจความหมายมากขึ้น โดยใช้วิธีการสอนเช่นนี้ในบทอื่น ๆ เรื่อยไป แบบหัดอ่าน ก ข ก กา เริ่มต้นบทเรียน
ด้วยการสอนพยัญชนะโดยจําแนกการสอนพยัญชนะอักษรสามหมู่ เริ่มจากการสอนอักษรกลาง อักษรสูงและตามด้วยอักษรต่ํา
มีการสอนอ่านพยัญชนะทีละตัวโดยการแจกลูกสระอะในพยัญชนะตัวนั้น ๆ ก่อนเมื่อผู้เรียนอ่านพยัญชนะได้ทั้งหมดแล้วจึง
สอนแจกลูกตามสระรูปอื่น ๆ ต่อไป ส่วนสาเหตุที่เริ่มต้นด้วยการสอนในอักษรกลางนั้น เนื่องจากพยัญชนะในอักษรกลางเป็น
พยัญชนะที่มีเสียงระเบิด (Plosive sound) และเป็นหมู่ที่สามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ครบ 5 เสียงทําให้ผู้เรียนสามารถฝึก
การเรียนรู้เรื่องรูปวรรณยุ กต์ที่มี 4 รูปในบทถัดไป ได้ แก่ ่ (ไม้เอก) ้ (ไม้ โท) ๊ (ไม้ตรี) ๋ (ไม้จัตวา) และการผันเสีย ง
วรรณยุกต์ได้ครบ 5 เสียง เช่น กา ก่าก้าก๊า ก๋า เป็นการสอนเช่นเดียวกับแบบหัดอ่านเบื้องต้น โดยผู้เขียน พระยาผดุงวิทยา
เสริม (กําจัด พลางกูร) ได้เขียนแบบหัดอ่านเบื้องต้นต่อจากแบบหัดอ่าน ก ข ก กา จึงมีวิธีการสอนเหมือนกัน โดยใช้แบบเรียน
นี้เป็นการสอนทบทวนต้นพยัญชนะไป ทําให้แบบเรียนทั้งสองเล่มไม่เน้นให้เริ่มต้นการสอนพยัญชนะเป็นลําดับ กขค แต่แสดง
ให้เห็นว่าควรเรียนเป็นอักษรทีละหมู่จะช่วยให้จดจําได้ง่ายกว่าและเป็นแนวทางในการสอนอ่านเขียนไปสู่หลักภาษาเรื่องอื่น ๆ
นอกจากนี้ยังพบว่าการสอนพยัญชนะในแต่ละหมู่นั้นมิได้มีการสอนพยัญชนะทุกตัวในแต่ละหมู่ โดยอักษรกลางยังไม่สอนตัว
พยัญชนะ ฎ ฏ อักษรสูงยังไม่สอนตัวพยัญชนะ ฃ ฐ ศ ษ ส่วนอักษรต่ํานั้นยังมิได้สอนพยัญชนะ ฅ ฌ ญ ฐ ฑ
ฒ ณ ฬ โดยให้มีการสอนแต่เพียงบางส่วน แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตัวพยัญชนะที่ยังไม่เคยเรียนในภายหลัง เมื่อเด็กเรียนอักษร
ทั้ ง สามหมู่ แ ล้ ว จึ ง นํ า ตั ว อั ก ษรที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ รี ย นมาสอนรวมพยั ญ ชนะทั้ ง หมดโดยจํ า แนกเป็ น อั ก ษรสามหมู่ ใ นบทสุ ด ท้ า ย
เช่นเดียวกับแบบหัดอ่านเบื้องต้น (พ.ศ.2455) เห็นได้ว่าผู้เขียนให้ความสําคัญกับการจดจําอักษรกลาง สูงและต่ําก่อน หากจํา
พยัญชนะเรียงลําดับ 44 ตัวจนแม่นยําแล้ว เมื่อต้องมาเรียนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่จะจดจําได้ยาก (พระยาผดุงวิทยา
เสริม. 2455) ดังนั้นจึงควรให้จําไปตามลําดับอักษรสูง กลาง ต่ํา ก่อนแล้วจึงสอนแจกลูกแม่ ก กา โดยค่อย ๆ สอนพยัญชนะที
ละน้อย ๆ พยัญชนะบางตัวซึ่งมีที่ใช้น้อยได้เว้นเอาไว้ก่อน แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นภายหลัง และส่วนไหนที่เน้นย้ําถึงความสําคัญจะ
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มีวิธีสอนให้จําปากเปล่า ส่วนไหนให้เรียนปากเปล่า แสดงว่าที่ตรงนั้นสําคัญ เพราะเป็นหลักของหนังสือไทย นอกจากนี้ใน
แบบเรียนเร็วใหม่เล่ม 1 ตอนต้น (หลวงดรุณกิจวิทูรและนายฉันท์ ขําวิไล. 2481) ยังพบว่ามีการสอนพยัญชนะตามอักษรสาม
หมู่ร่วมกับแจกลูก มีการสอนโดยจําแนกพยัญชนะตามอักษรสามหมู่ร่วมกับการแจกลูกโดยมีวิธีการสอนพยัญชนะและสระ
ควบคู่กันไป และฝึกประสมเป็นคําอ่าน จากตัวอย่าง แบบเรียนเร็วใหม่เล่ม 1 ตอนต้น บทที่ 1 เมื่อรู้จักพยัญชนะตัว อ แล้ว ก็
ให้รู้สระ ะ ด้วย ประสมกันเป็น อะ และเรียนรู้สระอื่น ๆ ตามลําดับ ส่วนพยัญชนะควรให้รู้แต่ตัว อ ตัวเดียวก่อนจนกว่าจะ
ประสมสระในแม่บทจนครบแล้วจึงสอนพยัญชนะอื่น ๆ ต่อไปในทํานองเดียวกับตัวแรก โดยมีหลักวิธีการสอนดังนี้ 1. การสอน
อ่านในแนวนอนจากซ้ายไปขวา เป็นการฝีกประสมพยัญชนะกับสระโดยการทบทวนการจําสระ เช่น อะ อา อิ อี อึ อื อุ
อู 2. การสอนอ่านในแนวตั้งจากบนลงล่างหรือการอ่านจากข้างล่างขึ้นข้างบนเป็นการฝีกประสมพยัญชนะกับสระโดยการ
ทบทวนการจําพยัญชนะ เช่น อะ กะ จะ ดะ ตะ บะ ปะ ทําเช่นนี้ไปเป็นแถว ๆ ไป รูปแบบการดังกล่าวสอนคล้ายคลึงกับแบบ
หัดอ่าน ก ข ก กา ต่างกันที่ แบบหัดอ่าน ก ข ก กา มีการสอนอ่านในแนวนอนฝึกประสมพยัญชนะกับสระโดยการทบทวน
การจําพยัญชนะ ส่วนการสอนอ่านในแนวตั้งเป็นการฝึกประสมพยัญชนะกับสระโดยการทบทวนการจําสระ นอกจากนี้ยัง
พบว่ามีการสอนพยัญชนะในแต่ละหมู่นั้นมิได้มีการสอนพยัญชนะทุกตัวในแต่ละหมู่ โดยอักษรกลางยังไม่สอนตัวพยัญชนะ ฎ
ฏ อักษรสูงยังไม่สอนตัวพยัญชนะ ฃ ฐ ศ ษ ส่วนอักษรต่ํานั้นยังมิได้สอนพยัญชนะ ฅ ฆ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ธ ภ ฬ
เนื่องจากมีการสอนเฉพาะพยัญชนะที่มีเสียงไม่ซ้ํากันก่อนแล้วค่อยมาสอนในภายหลัง ได้แก่ เสียง /kh/ , /Ν/ , /ch/ , /s/ ,
/th/ , /n/ , /ph/ , /f/ , /m/ , /y/ , /r/ , /l/ , /w/ , /h/ จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่าแบบเรียนภาษาไทยที่มีการสอนพยัญชนะ
ตามอักษรสามหมู่ร่วมกับแจกลูกนั้น ปรากฏในแบบเรียนจํานวน 3 เล่มได้แก่ แบบหัดอ่าน ก ข ก กา , แบบหัดอ่านเบื้องต้น
และแบบเรียนเร็วใหม่เล่ม 1 ตอนต้น
5. การสอนพยัญชนะโดยการสอนสะกดคําพบในแบบเรียนภาษาไทยที่มีการสอนพยัญชนะโดยวิธีการสอนสะกดคํา
ดังต่อไปนี้
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(แบบหัดอ่านหนังสือไทย เล่มต้น บทที่ 1. 2464: 1)
จากตัวอย่างข้างต้นแบบหัดอ่านหนังสือไทย เล่มต้น (2464) นั้นมีแนวทางในการสอนอ่านด้วยวิธีการฝึก
ประสมคําตลอดทั้งเล่ม โดยค่อย ๆ สอนพยัญชนะในแต่ละบททีละน้อย ๆ มีการคละการสอนพยัญชนะโดยมิได้มีการสอน
พยัญชนะเรียงตามลําดับหรือการจําแนกตามอักษรสามหมู่แต่อย่างใด ไม่มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพยัญชนะที่แน่ชัดในแต่ละ
บท ส่วนสระนั้นจะมีการสอนหนึ่งบทหนึ่งสระเท่านั้นดังตัวอย่าง เช่น บทที่ 1 เป็นการสอนประสมคําระหว่างพยัญชนะกับสระ
อา ประกอบด้วยมีการสอนพยัญชนะ ก ม ข อ น พ จากนั้นนํามาประสมกับสระอา ฝึกให้ผู้เรียนอ่านสะกดคํา ก-อา-กา โดย
พยัญชนะและสระที่นํามาประสมเป็นคํานั้นจะต้องเป็นคําที่มีความหมาย และนําคําที่สอนไปแล้วมาต่อเป็นวลีหรือประโยค
ผู้เขียนเน้นการสอนด้วยวิธีการประสมคําแทนการสอนพยัญชนะทั้ง 44 ตัว ซึ่งพบว่ามีพยัญชนะบางตัวที่ไม่ปรากฏว่ามีการ
นํามาสอนสะกดคําได้แก่ ฅ ฆ ฉ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฒ ณ ฝ ศ ษ เนื่องมาจากมีคําที่ใช้น้อยในคําพื้นฐาน ส่วน
การสอนสระนั้น ในแต่ละบทตั้งแต่บทที่ 1-20 มีการสอนสระเรียงตามลําดับดังต่อไปนี้ สระอา อี อู เอ โอ อะอิ อุ ออ อือ
ไอ ใอเอะโอะอัว เอา เอาะ อํา อึ แอะ แอ เอียเอียะเอือเอือะ เออ เออะ การลําดับการประสมสระในแต่ละบทนั้นก็
มิได้มีหลักในการคัดเลือกการสอนสระก่อนหลัง เช่น การสอนสระเรียงตามลําดับหรือการสอนสระเสียงสั้นกับยาว อาจเป็น
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เพราะการสอนรูปพยัญชนะและสระดังกล่าวเมือ่ นํามาประสมกันนั้นมีความหมายหรือเป็นคําที่นักเรียนใช้มากในชีวิตประจําวัน
นอกจากนี้ยังพบรูปแบบการสอนพยัญชนะด้วยวิธีการสอนสะกดคําในแบบเรียนภาษาไทย เล่ม 1 (2521) มีแนวคิดในการสอน
ภาษาไทย (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2521 : 8-10) ที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การฟัง พูด อ่านและเขียน
ทั้งสี่ทักษะให้สัมพันธ์กัน การเริ่มต้นบทเรียนแต่ละบทเป็นการอ่านคํา วลี ประโยค เนื้อเรื่องสั้น ๆ การประมวลคําพื้นฐานจึง
เป็นคําที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ส่วนการสอนหลักภาษาด้วยการฝึกสะกดคํานั้นจะอยู่ในส่วนของแบบฝึกหลังการอ่านคําประโยค
และเนือ้ เรื่อง หลักการดังกล่าวนํามาสู่ลําดับในการสอนสระดังตัวอย่าง มีการสอนคําที่ใช้สระเอา (เ-า) ในบทที่ 5 และคําที่ใช้
สระเอ (เ-) ในบทที่ 6 ซึ่งหากพิจารณาตามหลักการสอนหนังสือไทยควรสอนสระเอก่อนสระเอา เพราะสระเอเป็นสระเดี่ยว
และอยู่ลําดับก่อนสระเอา แต่ทั้งนี้แบบเรียนชุดนี้เห็นว่าการเรียงสระก่อนหลังนั้นพิจารณาจากการใช้ภาษา การเรียงสระเอา
ก่อนสระเอ เพราะเห็นว่าสระเอามีคําที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจําวันมากกว่าสระเอ เช่น เรา เช้า เข้า เกา เขา ฯลฯ ด้วยเหตุ
ดังกล่าวจึงยึดหลักการสอนภาษาไทยที่มิใช่การสอนหนังสือไทยที่คํานึงถึงหลักภาษา นอกจากนี้การสอนอ่านสะกดคําที่มาจาก
สระละรูป (ไม่มีรูปสระ) เช่น สอนคําว่า คน ในบทที่ 16 มีวิธีสอนดังนี้ คือ 1. เริ่มด้วยการฟัง ครูออกเสียงคําว่า คน แล้ว
นักเรียนพูดตามให้ถูกต้องชัดเจน 2. นักเรียนทราบความหมายคําว่า คน เมื่อนักเรียนทราบความหมายสามารถนําไปใช้ได้
ทันที จึงทําให้เรียนรู้ง่าย 3. ครูเขียนพยัญชนะ ค กับ น บนกระดาน 4. ให้นักเรียนฝึกสะกดอ่านไปตามรูปที่ปรากฏว่า ค-น-คน
และค่อยมาสอนว่ามาจากสระ โ-ะ ลดรูปในภายหลังเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างรูปกับเสียงของคํา ดังนั้นวิธีนี้จึงเป็นการ
สอนสะกดคําที่เน้นรูปมาก่อนเสียง ซึ่งเป็นอีกรูปแบบการสอนหนึ่งที่ปรากฏในแบบเรียนภาษาไทย เล่ม 1 (2521) จากที่กล่าว
มาข้างต้นเห็นได้ว่ารูปแบบการสอนพยัญชนะโดยการสอนสะกดคําในแบบเรียนภาษาไทยจํานวน 2 แบบเรียนได้แก่ แบบหัด
อ่านหนังสือไทย เล่มต้นและหนังสือเรียนภาษาไทย เล่ม 1
6. การสอนพยัญชนะที่มีรปู อักษรคล้ายกัน พบในแบบเรียนภาษาไทยที่มีการลําดับพยัญชนะในการสอนตามรูปอักษร
ที่มีความคล้ายคลึงกัน ดังต่อไปนี้

(แบบหัดอ่าน ก ข ก กา. 2467: 31)
จากตัวอย่างในแบบหัดอ่าน ก ข ก กา (2467) และแบบแรกเรียน (2470) ปรากฏการสอนรูปพยัญชนะในตอนท้าย
สุดท้ายของแบบเรียน การสอนพยัญชนะที่มีรูปอักษรคล้ายกันเป็นวิธีการสอนเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนฝึกทักษะการเขียนคัดลายมือ
มิได้ลําดับตามฐานกรณ์ หรือการลําดับพยัญชนะ แต่พิจารณาจากรูปร่างของตัวอักษร ที่มีรูปร่างของพยัญชนะที่ใกล้เคียงกัน
ดังเช่น พยัญชนะรูป ก ถ ภ ฌ ณ ญ ฎ ฏ มีลักษณะใกล้เคียงกันกล่าวคือเป็นการลากเส้นจากล่างขึ้นบนและโค้งด้านบนจากนั้น
ลากเส้นลง โดยที่การลากเส้นขึ้นและลงนั้นต้องขนานกัน , พยัญชนะรูป บ ษ ป ผ ฝ น ฉ ม ย มีลักษณะคล้ายกันคือ เป็นการ
ลากเส้นจากบนลงล่าง และลากเส้นจากล่างขึ้นบน โดยที่การลากเส้นลงและเส้นขึ้นจะต้องขนานกัน , พยัญชนะรูป ท พ ฟ ฬ
ห มีลักษณะใกล้เคียงกันคือ มีหัวกลมมนด้านบน จากนั้นลากเส้นลงและทแยงเส้นขึ้นให้อยู่ในระดับเดียวกับยอดของหัวกลม
จากนั้นลากเส้นลง , พยัญชนะรูป ค ศ ฅ ด ต ฒ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ การเริ่มต้นหัวกลมของตัวอักษรจะอยู่กลาง
ระหว่างบรรทัด จากนั้นลากเส้นทะแยงซ้ายให้จรดเส้นบรรทัด ลากเส้นขึ้นตรง และโค้งด้านบนจากนั้นลากเส้นลง โดยที่เส้นที่
472
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ลากขึ้นและลงจะต้องขนานกัน , รูปพยัญชนะ ข ช ฃ ซ ฑ ฆ มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ เริ่มจากหัวกลมที่เส้นบนของบรรทัด
ลากเส้นโค้งเล็กน้อย (บ้างหัวโค้ง บ้างหัวหยัก) จากนั้นลากเส้นลง ซึ่งเป็นพยัญชนะที่มีลักษณะร่วมเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า
ผู้เขียนให้ความสําคัญกับรูปของพยัญชนะเพื่อนํามาใช้ในการฝึกคัดลายมือ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังต้องคํานึงถึงลักษณะการกะ
ระยะช่องไฟให้เท่ากัน ฝึกหัดคัดตามระเบีบบแบบแผน (บุญ อ่องละออ. 2470 :67-69) หากรูปอักษรที่มีหางฝึกเขียนให้สั้น
เช่น ฬ ศ ษ ส เป็นต้น ฝึกเขียนให้เบามือ เป็นเส้นตรง เรียบ นอกจากนี้ควรให้ผู้เรียนฝึกเขียนทุกวันจนสวยงาม ค่อย ๆ ฝึก
เขียนเรื่อยไปและการคัดลายมือนี้เป็นวิธีหนึ่งในการสอบไล่ นอกจากนี้ยังพบว่า แบบแรกเรียน ตอนที่ 2 มีการฝึกเขียน
พยัญชนะไม่ครบ ขาดรูป ย และ ษ ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดประการหนึ่ง ส่วนแบบเรียนใหม่ เล่ม 1 ภาค 1 . (เจ้าพระยาธรรมศักดิ์
มนตรี. 2456 : ก-ฆ) นั้นผู้เขียนเห็นว่าการสอนหนังสือไทยสําหรับผู้เริ่มเรียนอ่านจะต้องใช้เวลาแบบค่อยเป็นค่อยไปนั้นมาก
กกว่าการสอนเนื้อหาที่มาก ๆ การสอนพยัญชนะและสระก็ไม่ลําดับตามแผนการแบ่งพยัญชนะตามฐานกรณ์ โดยการแบ่งตาม
รูปอักษรที่ง่ายแก่เด็กเป็นเกณฑ์ แทนการสอนด้วยพยัญชนะจนจบทั้ง 44 ตัว แล้วจึงผสมสระ ซึ่งมีรูปเส้นตรง จําง่าย เขียนง่าย
และผสมสระรูปง่าย โดยให้อ่านคําที่มีความหมายเพราะเมื่อเด็กเข้าใจความหมายจากสิ่งที่อ่านและอ่านได้ย่อมภูมิใจ และ
เข้าใจทันทีว่าการเรียนหนังสือนั้นเป็นประโยชน์ โดยการตั้งต้นกลางบรรทัดด้วยตัว บ ป โดยให้นักเรียนสังเกตตัวพยัญชนะสอง
ตัวที่มีรูปคล้ายกัน คือ บ ป และอ่านออกเสียงให้ถูก แล้วจึงให้รู้จักสระที่มีรูปคล้ายกัน คือ า , ำ , เ า และประสมกับ
พยัญชนะตัว บ ป จากนั้นอ่านเป็นคํา แต่การอ่านไม่ให้อ่านชื่อสระ เช่น บ กับ า ต้องอ่าน บ า บา และเมื่ออ่านเป็นคําแล้ว
ให้ฝึกคัดลายมือและเขียนตามคําบอก ฝึกหัดเขียนเส้นตรง ตั้ง ราบ และเอนซ้าย ขวา จนคล่องมือและเกิดความชํานาญ จากที่
กล่าวมาเห็นได้ว่าแบบเรียนที่มีการสอนพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกันนั้น ต้องการให้ผู้เรียนจําได้ง่ายและฝึกคัดเขียนจาก
ลักษณะของตัวอักษรที่มีความคล้ายคลึงกันนั่นเองวิธีการสอนดังกล่าวพบในแบบเรียนภาษาไทยเพียง 3 แบบเรียน คือ แบบ
หัดอ่าน ก ข ก กา , แบบแรกเรียน ตอนที่ 2 มาตรามีตัวสะกดและแบบเรียนใหม่ เล่ม 1 ภาค 1
3. การสอนพยัญชนะจากคํา พบในแบบเรียนภาษาไทยที่มุ่งเน้นการสอนที่เน้นการอ่านคํา วลี ประโยค
และไม่พบว่ามีการสอนรูปพยัญชนะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ลูก แมว ลูก
แมว
ลูก แมว กระโดด
ลูก แมว กระโดด
ลูก หมา ร้อง
(แบบสอนอ่านมาตรฐาน. 2486: 1)
จากตัวอย่างข้างต้น ผู้วิจัยพบว่ารูปแบบการสอนอ่านเบื้องต้นสําหรับผู้เริ่ม เรียนนั้นเป็นวิธีที่ปรากฏในแบบเรีย น
ภาษาไทยในช่วง พ.ศ. 2486-2503ที่มีการใช้รูปแบบการสอนภาษาไทยในลักษณะการเรียนแผนใหม่ (ยง อิงคเวทย์,2586)
กล่าวคือเป็นแบบเรียนในรูปแบบหนังสือเสริมประสบการณ์ ซึ่งเป็นการสอนที่เน้นการสอนเป็นคํา ประโยค แทนการสอน
พยัญชนะ สระทีละตัว ซึ่งการพิจารณาคําที่นํามาใช้สอนนั้นจะต้องเป็นคําที่พบเห็นได้ในชีวิตประจําวันหรือเป็นคําพื้นฐาน ส่วน
เนื้อเรื่องที่นํามาใช้สอนอ่านนั้นจะต้องประกอบด้วยคําซ้ํา ๆ กัน ผูกเป็นนิทาน กลอน หรือเพลง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกชิน
ตา และค่อย ๆ เพิ่มคําให้มากขึ้นจนผูกเป็นเรื่อง ฝึกให้ผู้เรียนอ่าน เกิดความสนใจ และไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย เมื่อผู้เรียน
อ่านจนเข้าใจความหมายของคําแล้ว ครูผู้สอนสามารถสอนส่วนประกอบของคําว่าประกอบด้วยพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ใด
ซึ่งครูผู้สอนจะต้องมีความพยายามในการอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจ ส่วนแบบสอนอ่านสุดาคาวี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2506 )มี
แนวคิดมาจาก มิสเตอร์โธมัสวิลสัน หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งประจําอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เห็นว่า
การสอนอ่านสําหรับเด็กเริ่มเรียนนั้นควรมีหนังสือชุดที่เป็นการสอนอ่านคําอย่างง่าย ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่นําวิธีการสอน
มาจากประเทศนิวซีแลนด์ จากหนังสือชุด Janet and Johnได้มีการดัดแปลงต้นฉบับและนํามาแปลเป็นภาษาไทย เป็นการ
สอนที่มีตัวละครผูกเป็นเรื่อง โดยใช้ชื่อว่า หนังสือชุด “สุดา คาวี” ประกอบด้วย 4เล่ม คือ เล่ม 1 “มาดูอะไร” เล่ม 2 “ไปเล่น
ด้วยกัน” เล่ม 3 “ออกไปข้างนอก” เล่ม 4 “ฉันออกจากบ้าน” โดยเริ่มมีการใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2494นําร่องในจังหวัด
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ฉะเชิงเทรา และต่อมาในปี พ.ศ.2500 จึงได้มีการประกาศใช้แบบสอนอ่านชุดสุดา คาวี เพื่อใช้ในโรงเรียน เป็นแบบเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ในส่วนท้ายของบทอ่านมีการรวบรวมคําที่สอนไปนํามาเรียงคําตามลําดับตัวอักษร ทําให้
ผู้เรียนทราบว่ามีการฝึกอ่านคํากี่คําและมีคําว่าอะไรบ้าง ส่วนแบบเรียนภาษาไทย (พ.ศ.2502)นั้นมีรูปแบบการสอนคล้าย ๆ
กับแบบเรียนเล่มอื่น ๆ แต่งโดยนายสมาน แสงมะลิ และแบบสอนอ่านภาษาไทย “เราช่วยกัน” (2503) โดยมุ่งให้ผู้เรียนสังเกต
และอ่านคําที่มีความหมายจากประสบการณ์ภาษา ครูผู้สอนสามารถนําอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ประกอบการสอนได้ เช่น บัตรคํา
รูปภาพ แผนภูมิ ลูกบอล เป็นต้น มาประกอบการสอนให้เกิดความสนุกสนาน และต้องการให้ผู้เรียนทราบว่าจะสอนคําใดบ้าง
จากนั้นให้ฝึกอ่านคําและประโยคสั้น ๆ ที่ใช้คํานํามาประกอบประโยคเป็นคําซ้ํา ๆ เพื่อให้จําได้ เมื่อผู้เรียนเรียนเริ่มแรกควรฝึก
ให้อ่านเป็นคําไป ไม่ควรแยกพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ จนเมื่อสามารถจดจําคําได้จํานวนหนึ่งจึงค่อยสอนส่วนประกอบของคํา
เช่นคําว่า “ดี” ครูถอดส่วนประกอบของคํา ประกอบด้วยตัว ด กับสระ ี รวมกันเป็น ดี การสอนวิธีนี้ผู้จัดทําแบบเรียนเห็นว่า
วิธีนี้จะช่วยให้ผู้เรียนอ่านจดจําง่ายและรวดเร็วทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าวิธีการสอนอ่านเป็นคํานี้จะทําให้ผู้เรียนสามารถอ่านได้เฉพาะคํา
ที่เคยเรียนมาเท่านั้น เมื่อไปพบคําใหม่หรือพยัญชนะที่ไม่เคยเรียนก็จะไม่สามารถอ่านคําได้ จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า
แบบเรีย นไม่ ปรากฏการสอนรูป พยัญ ชนะจํา นวน 5แบบเรียน ได้ แก่ แบบสอนอ่ านมาตรฐาน บั นไดก้าวหน้ า สุ ดา คาวี
แบบเรียนภาษาไทย (2502), หนังสือเสริมประสบการณ์ เราช่วยกัน
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าค่าเฉลี่ยของการปรากฏรูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทย สรุปเป็นตาราง
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยรูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทย
รูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทย
1. การสอนพยัญชนะตามพยัญชนะวรรค
2. การสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่
3. การสอนพยัญชนะเรียงตามลําดับ
4. การสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่ร่วมกับการแจกลูก
5. การสอนพยัญชนะโดยการสอนสะกดคํา
6. การสอนพยัญชนะทีม่ ีรูปอักษรคล้ายกัน
7. การสอนพยัญชนะจากคํา

จํานวน
7
6
4
3
2
2
5

ค่าร้อยละ
33.33
28.57
19.05
14.29
9.52
9.52
23.80

จากการปรากฏรูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทยสามารถเรียงลําดับที่ปรากฏจากมากไปน้อย ดังนี้ การ
สอนพยัญชนะตามพยัญชนะวรรค คิดเป็นร้อยละ 33.33 การสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่ คิดเป็นร้อยละ 28.57
การสอนเป็นคําที่ไม่ปรากฏการสอนรูปพยัญชนะ คิดเป็นร้อยละ 23.80 การสอนพยัญชนะเรียงตามลําดับ คิดเป็นร้อย
ละ 19.05 การสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่ร่วมกับการแจกลูกคิดเป็นร้อยละ 14.29 การสอนพยัญชนะร่วมกับการสอน
สะกดคําคิดเป็นร้อยละ 9.52 การสอนพยัญชนะที่มีรูปอักษรคล้ายกันคิดเป็นร้อยละ 9.52
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษารูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทยสําหรับเด็กเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน
พบว่า มีรูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนจํานวน 7 รูปแบบ คือ การสอนพยัญชนะตามพยัญชนะวรรคโดยนําวิธีการสอน
ตามรูปแบบการสอนพยัญชนะในภาษาบาลีสันสกฤตเข้ามาใช้ในภาษาไทย การสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่เพื่อใช้เป็นหลัก
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ในการออกเสียงตามและเชื่อมโยงสู่การสอนผันเสียงวรรณยุกต์ตามหลักอักษรสามหมู่ การสอนพยัญชนะเรียงตามลําดับเพื่อ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับตัวอักษรแต่ละรูป การสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่ร่วมกับแจกลูกเพื่อใช้เป็นหลักใน
การออกเสียงและแสดงความสัมพันธ์เมื่อพยัญชนะประสมกับสระโดยใช้วิธีการแจกลูก การสอนพยัญชนะโดยการสอนสะกด
คําเพื่อแสดงกระบวนการประสมคําระหว่างพยัญชนะและสระ การสอนพยัญชนะที่มีรูปอักษรคล้ายกันโดยให้ความสําคัญกับ
รูปเพื่อนํามาใช้ในการฝึกหัดคัดเขียนตัวอักษร และการสอนรูปพยัญชนะจากคํา เน้นการสอนเป็นคํา ประโยคแทนการสอน
พยัญชนะและสระทีละตัว ซึ่งแบบเรียนแต่ละเล่มนั้นมีรูปแบบในการสอนพยัญชนะแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามรูปแบบ
การสอนพยัญชนะมีส่วนสําคัญที่จะทําให้ผู้เรียนรู้จักอักขรวิธีหรืออักษรแทนเสียงในขั้นพื้นฐานที่สําคัญนําไปสู่กระบวนการอ่าน
ออกเขียนได้ต่อไป
นอกจากนี้การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของรูปแบบการสอนพยัญชนะที่ปรากฏในแบบเรียนภาษาไทย
พบว่ารูปแบบการสอนที่มีการนํามาใช้ในการสอนอ่านเขียนเบื้องต้นสําหรับเด็กเริ่มเรียนภาษาไทยมากที่สุดนั้นคือ การสอน
พยัญชนะตามพยัญชนะวรรค คิดเป็นร้อยละ 33.33 แสดงให้เห็นว่าการสอนอ่านตามหลักหนังสือไทยโบราณยังคงเป็นวิธี
ดั้ง เดิ มที่ ไ ด้รั บความนิย มตั้ งแต่ สมั ยอยุธ ยายาวนานมาจวบจนสมั ยรั ต นโกสิ นทร์ ซึ่ งเป็น การจัด ลํา ดั บพยัญ ชนะตามจาก
แหล่งกําเนิดเสียง ส่วนการสอนเป็นคํานั้นเป็นอีกรูปแบบที่นํามาใช้ในแบบเรียนภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ 23.80มีการปรากฏใช้
เป็นอันดับ 3ของรูปแบบการสอนพยัญชนะ อย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวกลับพบว่าทําให้นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จนต้องใช้
เป็นหนังสืออ่านประกอบแทน ซึ่งสุมนชาติ สวัสดิกุล (2505 : 128)กล่าวถึงแบบเรียนสมัยก่อนกับแบบเรียนปัจจุบันว่า
การศึกษาของเราไปลอกเขามาโดยสําคัญผิดคิดว่าดี การเรียนโดยการท่องจําเป็นการทําให้เด็กไม่ฉลาด เพื่อหาวิธีเรียนทางลัด
แต่เนื่องจากภาษาไทยละเอียดอ่อนและประณีตมาก อย่างแบบเรียนสมัยก่อนหากได้เรียนแล้ว ไตรยางศ์แม่นยํา รู้ว่าคําไหน
ควรอ่านอย่างไร ผันอย่างไร จะทําให้อ่านเรียนเขียนคล่อง สอดคล้องกับนิยะดา เหล่าสุนทร (2552) กล่าวถึง วัตนาการของ
แบบเรียนภาษาไทยตั้งแต่แ รกเริ่มจนถึง แบบเรียนในสมัยที่มีการรั บอิทธิพลจากไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษว่า แบบเรีย น
ภาษาไทยก่อนที่จะได้รับอิทธิพลจากภาษาอังกฤษจะให้ความสําคัญในเรื่องของ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด
อักษรควบ อักษรนํา เครื่องหมายกํากับการเขียน ส่วนแบบเรียนที่มีการพัฒนาจากการรับอิทธิพลตะวันตก ทําให้วิธีสอน
เปลี่ยนไปและมีจุดมุ่งหมายทําให้การเรียนการสอนไม่สลับซับซ้อน มีการสอนเป็นคําและมีการจําแนกคําตามหน้าที่การจําแนก
ประโยค เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าแบบเรียนภาษาไทยเป็นวัสดุการอ่านสําคัญที่ควรพิจารณาอันเป็นผลสะท้อนถึงสภาพการอ่าน
ออกเขียนได้จากผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยของนักเรียน
ข้อเสนอแนะ
เปรียบเทียบด้านจุดมุ่งหมาย เนื้อหาและวิธีการสอนในแบบเรียนภาษาไทย เพื่อชี้ประเด็นถึงการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
จากแบบเรียนและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
A Study of Factors Effecting on Coping Behaviors of Silpakorn University Students Sanamchandra
Palace Campus
นางบุรียา แตงพันธ์
นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ พฤติ ก รรมการเผชิ ญ ปั ญ หาแบบมุ่ ง แก้ ปั ญ หาของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหา พระราชวังสนามจันทร์
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ในปีการศึกษา 2555 จํานวน 390 คน ได้มาจากการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ
แบ่งออกเป็น 9 ตอน ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแต่ละตอน คือ 0.856, 0.742, 0.697, 0.764, 0.872, 0.837, 0.691, 0.783 และ
0.785 กําหนดตัวแปรต้นที่ใช้ในงานวิจัย จํานวน 8 ตัวแปร ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล การอบรมเลี้ยงดู
แบบตามใจ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจควบคุม การอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์ และตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง
แก้ปัญหา มีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่
(frequency) ค่าเฉลี่ย () ค่าร้อยละ (percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
โพรดักส์โมเมนต์ (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบลําดับ
ขั้น (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย พบว่า 1)พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์ อยู่ในระดับมาก และ 2) การสนับสนุนทางสังคม การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล ความฉลาดทางอารมณ์ และ
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง เป็นตัวแปรทีไ่ ด้รับการคัดเลือกเข้าสมการตามลําดับและสามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรม
การเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ร้อยละ 35.2 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาวัยรุ่น นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
Abstract
This research aims 1) to study a level problem-focused coping behavior for Silpakorn University
students Sanamchandra Palace campus, 2) to study the factors that affect problem-focused coping
behavior problems of students of Silpakorn University Sanamchandra Palace campus. Samples were 390
Silpakorn University students Sanamchandra Palace in the 2012 academic year, derived by Stratified
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Random Sampling. The instruments to collect data was one set of questionnaire. It was devided to 9
parts. The Cronbach Alpha reliability coefficient of each part of questionnaires was 0.856, 0.742,
0.6970.764, 0.872, 0.837, 0.691, 0.783 and 0.785. Variable are authoritative parenting style, indulgent
parenting style, authoritarian parenting style, neglecting parenting style, Social support, self-esteem, selfefficacy and Emotional intelligence. Dependent variable is problem-focused coping behavior. Data were
analyzed with SPSS for window. Statistics using in this information analysis are frequency, Mean (),
percentage, Standard (S.D.), Pearson’s Product-moment Correlation and Stepwise Multiple Regression
Analysis.
The results were: 1) Problem-focused coping behaviors of Silpakorn University students
Sanamchandra Palace campus at high level. And 2) Social support, authoritative parenting style,
Emotional intelligence and self-efficacy are variable which is selected into equation by order and all of
these in co-forecasting to problem-focused coping behavior in the percentage of 35.2 statistically
significant at the .05 level
Keywords: Problem-focused coping behavior, Silpakorn university students, Adolescence
บทนํา
จากคํากล่าวที่ว่า เยาวชนในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า สะท้อนให้เห็นว่าประชากรช่วงวัยเยาวชนเป็นช่วงวัยที่มี
ความสําคัญ จําเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมเหมาะสมกับวัย เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมต่อไป ซึ่งการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชน ตามหลักการที่กล่าวไว้
สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติก ารศึกษาแห่ง ชาติ พ .ศ.2542 นั้น มุ่งหมายให้ก ารศึก ษาจะต้ องฝึกให้เยาวชนได้ฝึ กทักษะ
กระบวนการคิ ด การจั ดการ การเผชิ ญ สถานการณ์ และสามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ม าใช้ เ พื่ อ ป้อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาได้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)
ในการดําเนินชีวิตของบุคคลในปัจจุบันนี้ มีสิ่งเร้าจากสภาพสังคมแวดล้อมหลายประการ ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลเกิด
ความรู้สึกกดดันขึ้นภายในจิตใจเป็นปัญหาสุขภาพจิตได้ จากรายงานสภาวการณ์สุขภาพจิตคนไทยในทุกๆ 5 ปี พบอุบัติการณ์
การเกิดโรคทางจิตเวชประมาณ ร้อยละ 4 ของประชากร และพบว่าส่วนใหญ่เกิดในช่วงอายุ 18-25 ปี ซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้น
ภายในจิตใจตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงรุนแรงนั้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดง
ออกมาเพื่อเผชิญกับสิ่งที่มาคุกคาม เรียกว่า พฤติกรรมการเผชิญปัญหา (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสวัสดิภาพ,
2556)
การศึกษาในระดับอุดมศึกษานักศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อการเรียนที่เป็นระบบอิสระมากกว่า
ระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งต้องรับผิดชอบดูแลตัวเองให้สามารถดําเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุข ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่า
เรียนหรือสร้างความเดือดร้อนใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ทั้งนี้มีรายงานการสํารวจว่านักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ประสบ
ปัญหาและต้องปรับตัวในเรื่องต่างๆ เรียงลําดับจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านการเรียน ด้านอนาคตเกี่ยวกับอาชีพและการศึกษา
ด้านกิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการปรับตัวทางอารมณ์และส่วนตัว ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม ด้านการเงินและที่อยู่อาศัย ด้านสุขภาพและพัฒนาการทางร่างกาย ด้านศีลธรรมจรรยาและศาสนา ด้านบ้านและ
ครอบครัว และด้านการปรับตัวทางเพศ (นวลฉวี ประเสริฐสุข, 2526) สภาพที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะเห็นได้ว้เยาวชนที่มีปัญหา
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หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนั้น เกิดจากการไม่สามารถปรับตัวหรือแก้ปัญหาที่เผชิญในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ดังที่กล่าวมาแล้ว
ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าพฤติกรรมการเผชิญปัญหาเป็นคุณลักษณะที่สําคัญของเยาวชนในการดําเนินชีวิตที่จะช่วยให้เยาวชน
สามารถผ่านช่วงเวลาสถานการณ์ของความเครียดและปัญหาต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไปได้ด้วยดี และเป็นผู้มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบตามวัย ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหา
ของนักศึกษา และได้กําหนดแนวคิด ทฤษฎีในการศึกษา ดังนั้นการอบรมเลี้ยงดูใช้แนวคิด ทฤษฎีของแม็คโคนีและมาร์ติน การ
สนับสนุนทางสังคมใช้แนวคิด ทฤษฎีของเชฟเฟ่ร์และคณะ การเห็นคุณค่าในตนเองใช้แนวคิด ทฤษฎีของคูเปอร์สมิท การรับรู้
ความสามารถของตนเองใช้แนวคิด ทฤษฎีของแบนดูรา และความฉลาดทางอารมณ์เลือกใช้แนวคิด ทฤษฎีของกรมสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์
2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปญ
ั หาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
สมมติฐาน
ปัจจัยดังต่อไปนี้ ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล การอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
อํานาจควบคุม การอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ระดับปริญญาตรี จํานวนทั้งสิ้น 10,580
คน (กองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์, 2555) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จํานวน 390 คน โดยขนาดของกลุ่ม
ตัว อย่ างคํา นวณตามวิธี การกํ าหนดจํา นวนกลุ่ม ตัว อย่ างของ Yamane ที่ ระดับ ความเชื่ อมั่ นร้ อยละ 95 และค่ าความ
คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการกําหนดขนาดตัวอย่าง ดังนี้
เมื่อ

n
n
N
e

แทนค่า =
n



=

= คือ ขนาดตัวอย่าง
= คือ จํานวนประชากร
= ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้เกิดขึ้นได้




( .

)

= 385.42

จากการคํานวณตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 385.42 คน เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือตาม
หลักสถิติมากขึ้น ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 390 คน เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจริง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
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ภูมิ (Stratified Random Sampling) เป็นคณะวิชาต่างๆ ได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใช้สัดส่วน โดยมีวิธีการดังนี้
จํานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม =

จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ×จํานวนประชากรในกลุ่มนั้น

จํานวนประชากรทั้งหมด

ตารางที่ 1 จํานวนกลุ่มอย่างตามคณะวิชา
ลําดับที่
1
2
3
4
5

คณะ
อักษรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
รวม

จํานวนประชากร (คน)
2,057
1,195
2,245
849
4,234
10,580

กลุ่มตัวอย่าง (คน)
76
44
83
31
156
390

ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรต้นที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล การอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ การอบรมเลี้ยง
ดูแบบใช้อํานาจควบคุม การอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์ ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยทางจิตวิทยา เป็นลักษณะคําถามปลายปิดแบบมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ และการ
สัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างกําหนดประเด็นเพื่อจะให้กลุ่มตัวอย่างได้บรรยายความคิดเห็นอย่างอิสระ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา รวมทั้งการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวนักศึกษา การได้รับการสนับสนุน
ทางสังคม ประสบการณ์ชีวิต และแนวคิดในการผลักดันตนเองให้ประสบความสําเร็จและเผชิญปัญหาและอุปสรรค
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences) และใช้สถิติ ดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติแจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์พฤติกรรม
การเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ตัวแปรต้นใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหา ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบลําดับ
ขั้น และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา
1. ค่าเฉลี่ย และค่าระดับของพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปญ
ั หา รูปแบบการอบรมเลีย้ งดู การสนับสนุนทาง
สังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา
ตัวแปร
1.พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา

S.D.



3.61

0.37

ความหมาย
มีระดับมาก

โดยมีเกณฑ์การแปลผล แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปญ
ั หาระดับมากทีส่ ุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาระดับน้อย
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.80 หมายถึง พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาระดับน้อยที่สดุ
ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นระดับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง
แก้ปัญหาระดับมาก
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง
และการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ตัวแปร
1.การเห็นคุณค่าในตนเอง
2.การสนับสนุนทางสังคม
3.การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล
4.การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
5.การอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ
6.การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจควบคุม
7.การอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง

S.D.



4.03
4.01
3.93
3.83
2.74
2.07
1.83

0.27
0.39
0.23
0.30
0.66
0.37
0.26

ความหมาย
มีระดับมาก
มีระดับมาก
มีระดับมาก
มีระดับมาก
มีระดับปานกลาง
มีระดับน้อย
มีระดับน้อย

โดยมีเกณฑ์การแปลผลสําหรับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้
ความสามารถของตน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากทีส่ ุด

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สดุ
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ตารางที่ 3 แสดงให้เห็น ค่าเฉลี่ยรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้
ความสามารถของตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์ พบว่า นักศึกษาเห็นคุณค่าในตนเองระดับมาก นักศึกษาได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมระดับมาก นักศึกษาได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผลระดับมาก นักศึกษารับรู้ความสามารถ
ของตนเองระดับมาก นักศึกษาได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจระดับปานกลาง และได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจ
ควบคุมและแบบทอดทิ้งในระดับน้อย
ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความฉลาดทางอารมณ์
ตัวแปร
8.ความฉลาดทางอารมณ์
8.1 ด้านดี ประกอบด้วย
8.1.1 ควบคุมตนเอง
8.1.2 เห็นใจผู้อื่น
8.1.3 รับผิดชอบ
8.2 ด้านเก่ง ประกอบด้วย
8.2.1มีแรงจูงใจ
8.2.2 ตัดสินใจและแก้ปญ
ั หา
8.2.3 สัมพันธภาพ
8.3 ด้านสุข ประกอบด้วย
8.3.1 ภูมิใจตนเอง
8.3.2 พอใจชีวิต
8.3.3 สุขสงบทางใจ

S.D.




ความหมาย

18.34
18.88
20.02

2.62
2.56
2.82

มีระดับสูง
มีระดับปานกลาง
มีระดับปานกลาง

17.87
16.88
17.53

2.67
2.82
2.74

มีระดับปานกลาง
มีระดับปานกลาง
มีระดับปานกลาง

12.59
18.00
18.31

1.98
3.22
3.14

มีระดับปานกลาง
มีระดับปานกลาง
มีระดับปานกลาง

ส่วนความฉลาดทางอารมณ์ใช้เกณฑ์ของกรมสุขภาพจิต ทีไ่ ด้กําหนดค่าปกติโดยแบ่งเป็นช่วงคะแนนในแต่ละข้อทั้งด้าน
ดี เก่งและ สุข แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่าํ โดย
คะแนนที่อยู่ในช่วงคะแนนเฉลี่ยรายข้อของกรมสุขภาพจิต

หมายความว่า มีระดับปานกลาง

คะแนนที่ต่ํากว่าช่วงคะแนนเฉลี่ยรายข้อของกรมสุขภาพจิต หมายความว่า มีระดับระดับต่ํา
คะแนนที่สูงกว่าช่วงคะแนนเฉลี่ยรายข้อของกรมสุขภาพจิต หมายความว่า มีระดับสูง
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของความฉลาดทางอารมณ์ในด้านต่างๆ ของนักศึกษา พบว่า ในด้านการควบคุมตนเองอยู่ใน
ระดับสูง ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง
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2. การวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พบ
ข้อมูลดังตารางดังนี้
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
ตัวแปรทํานาย
R
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (X7)
.593
ความฉลาดทางอารมณ์ (X8)
.567
การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล (X1)
.434
การสนับสนุนทางสังคม(X5)
.403
Constant (a) = 1.236
S.E. = .31021

R2 Adj R2 R2 change
.352 .345
.031
.321 .316
.132
.189 .184
.027
.162 .160
.162
Over all F = 52.234**

B
.152
.481
.141
.303

Beta
.210
.419
.189
.403

t
4.261**
8.684**
3.530**
8.676**

ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ พบว่า การสนับสนุนทางสังคม สามารถทํานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบ
มุ่งแก้ปัญหาได้ร้อยละ 16.20 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.7 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความ
ฉลาดทางอารมณ์ สามารถทํานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.2 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และการรับรู้ความสามารถของตนเอง สามารถทํานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทั้ง 4 ตัวแปร สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง
แก้ปัญหาได้ ร้อยละ 35.2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เกี่ยวกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า มีปัจจัยภายนอกตัวบุคคลและภายในตัวบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหา
ซึ่งปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยดังกล่าวมีส่วนช่วยฝึก
ให้นักศึกษามีความคิดเป็นเหตุเป็นผล มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ ใช้การพึ่งพาตนเองเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็เป็น
แหล่งสนับสนุนความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในการเผชิญปัญหาต่างๆ ส่วนปัจจัยภายในตัวบุคคลได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง
การรับรู้ความสามารถของตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์ เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในตัวของนักศึกษาที่ผลักดันความรู้สึก
ของนักศึกษาให้มีความคิดและการแสดงออกทางพฤติกรรมที่มุ่งจัดการต่อสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด เช่น การ
ทบทวนสาเหตุของปัญหา การแก้ไขปัญหาโดยแก้ไขที่ตนเอง เป็นต้น
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยขอเสนอการอภิปรายผลเป็นรายข้อตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 2 ข้อ
คือ 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์ ดังนี้
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1.ระดับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา
ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ พฤติ ก รรมการเผชิ ญ ปั ญ หาแบบมุ่ ง แก้ ปั ญ หาอยู่ ร ะดั บ มาก
สถานการณ์ที่กลุ่มตัวอย่างต้องเผชิญความเครียดในชีวิตประจําวัน ได้แก่ ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการเผชิญปัญหาว่า เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขให้ได้ โดยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์สาเหตุเพื่อ
แก้ไข หรือขอคําแนะนําผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่กําลังมีปัญหา เป็นต้น ทั้งนี้บางสถานการณ์กลุ่มตัวอย่างก็มีความสับสนและลังเล
ภายในจิตใจที่ต้องจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ผลการศึกษาดังกล่าว อาจเนื่องมาจาก ช่วงวัยของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในอายุ 18-21 ปี ซึ่งถือเป็นระยะวัยรุ่นตอน
ปลาย มีพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ ส่งผลให้พัฒนาการด้านอารมณ์ และพฤติกรรมค่อนไปทางเป็นผู้ใหญ่
ดังนั้นจึ งพบได้ว่า นั กศึกษาส่วนใหญ่มีก ระบวนการคิ ด การจัดการกับสถานการณ์ความเครี ยด หรื อปัญหาที่ได้เ ผชิญใน
ชีวิตประจําวันได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษายังไม่ได้ทิ้งสภาวะอารมณ์ของวัยรุ่นไป จึงทํา
ให้การคิดและตัดสินใจบางสถานการณ์มีความสับสนภายใจ ผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับที่ ศรีเรือน แก้วกังวาล (2545) ที่
กล่าวไว้ว่า ช่วงระยะวัยรุน่ โดยทั่วๆ ไป เป็นช่วงระยะเวลาคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นเด็กต่อเนื่องกับความเป็นผู้ใหญ่ นับเป็น
เวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ถ้าวัยรุ่นผู้ใดได้ดําเนินชีวิตในช่วงเวลานี้ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น มีปัญหาไม่ซับซ้อนมากนัก วัยรุ่นผู้
นั้นย่อมเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ด้วยดี
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา
จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า ปัจจัยดังต่อไปนี้ ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล การอบรมเลี้ยงดู
แบบตามใจ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจควบคุม การอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง และความฉลาดอารมณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ พบว่า มีปัจจัยบางตัวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง
แก้ปัญหาของนักศึกษา ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล ความฉลาดทางอารมณ์ และ
การรับรู้ความสามารถของตนเอง และมีปัจจัยบางตัวที่ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษา
ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจควบคุม การอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง และการเห็นคุณค่าใน
ตนเองดังนั้น จึงขออภิปรายผลเป็นรายข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล
การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหานั้น และมี
อํานาจการทํานายตามสมมติฐาน ซึ่งอธิบายได้ตามที่อิริคสันกล่าวว่า สิ่งแวดล้อมอันได้แก่ พ่อแม่ วัฒนธรรม และสังคมนั้น
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางบุคลิกภาพ และการที่เด็กจะเจริญเติบโตเป็นเด็กที่แข็งแรง มีสุขภาพอนามัยดี มีการ
ปรับตัวกับเพื่อนฝูงได้ดี และมีความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูง ก็เป็นผลได้รับจากการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ (อารี รังสินันท์,
2528, อ้างโดย รัชดาวรรณ์ แดงสุข, 2550) ซึ่งจากการวิจัยเรื่อง มโนทัศน์ของผู้ใหญ่เกี่ยวกับเด็กไทย : ข้อคิดจากการงานวิจัย
ทางจิตวิทยา ได้สรุปเรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กว่าวิธีที่มีผลดีต่อเด็กไทยนั้น มีอยู่ 2 วิธี คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน
และ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล โดยพบว่า การอบรมเลี้ยงดูทั้ง 2 แบบนี้ จะทําให้เด็กหรือวัยรุ่นในครอบครัวนั้น เป็นผู้มี
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จริยธรรมสูง มุ่งอนาคตมาก สุขภาพจิตดี เชื่ออํานาจในตนเองมากและมีภูมิต้านทานสูงต่อการติดยาเสพติด (ดวงเดือน พันธุม
นาวิน : 2528, อ้างโดย วัลลภ ปิยะมโนธรรม, 2546) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของศรัณพร คันธรส (2552) ที่
พบว่า นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่ในลักษณะที่เอาใจใส่ต่อลูก แต่ก็มีอิทธิพลในการกําหนด
กฎเกณฑ์ของครอบครัว ความคาดหวังและการลงโทษของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ซึ่งเป็นไปในลักษณะที่ลูกไม่มีความกดดันหรือความ
ขัดแย้ง มีผลให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคอยู่
ในระดับสูง
2.2 การอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ
การอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา ซึ่งไม่มีอํานาจการทํานายตาม
สมมติฐาน อธิบายได้ว่า ด้วยลักษณะการเลี้ยงดูที่พ่อแม่จะยอมเด็กทุกเรื่องรวมทั้งเป็นผู้จัดหามาให้ทุกอย่าง ทําให้เด็กเรียนรู้ว่า
สามารถเรียกร้องได้ตามความต้องการของตนเองและไม่ต้องใช้ความพยายามของตนเองในการคิดและแก้ปัญหา เพราะพ่อแม่
จะเป็นผู้จัดการให้ทุกอย่าง ดังนั้น เมื่อเด็กโตขึ้นจึงขาดทักษะของความพยายาม การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ที่ต้องเผชิญปัญหาในชีวิตประจําวันนอกจากนี้อาจนํามาซึ่งผลของการขาดความยับยั้งชั่งใจในตนเองทําให้นําไปสู่
การสร้างปัญหาทางสังคมต่อไป สอดคล้องกับการศึกษาของ ชัยนรินท์ จันทร์เอี่ยม (2548) ที่พบว่า ผลของการเลี้ยงดูแบบ
ตามใจจนเกินขอบเขตโดยใช้อาศัยเงินเป็นปัจจัยในการเลี้ยงดูลูกแต่ไม่แนะนําให้รู้จักคุณค่าของเงินในการใช้กับสิ่งของที่จําเป็น
ลูกจึงมีพฤติกรรมใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย และไม่คิดประกอบอาชีพด้วยตนเอง เมื่อพ่อแม่ไม่มีเงินให้ใช้จ่ายจึงมีผลให้เด็กนําไปสู่
การก่ออาชญากรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กไม่มีทักษะของการคิดวิเคราะห์และแก้ที่สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงนําไปสู่การก่อ
อาชญากรรม
2.3 การเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจควบคุม
การเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจควบคุม ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา ซึ่งไม่มีอํานาจการ
ทํานายตามสมมติฐาน อธิบายได้ว่า ด้วยลักษณะการเลี้ยงดูของที่พ่อแม่ยึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง โดยให้เด็กทําตามความ
ต้องการของพ่อแม่ มีการวางกฎเกณฑ์ควบคุมลูก และมีการลงโทษลูกอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองต่ําต่อความ
ต้องการของลูกในด้านต้องการความรัก กําลังใจ ทําให้ส่วนหนึ่งเด็กมีพฤติกรรมขาดความเชื่อมั่นในตนเอง หรือ อาจจะมี
พฤติกรรมแข็งข้อต่อต้าน หรืออาจจะมีพฤติกรรมต่อต้านเงียบๆ ทําตัวเรื่อยเปื่อย ซึ่งการเลี้ยงดูของพ่อแม่แบบดังกล่าวเป็น
ลักษณะของการครอบงําและควบคุมลูก จึงไม่ได้ส่งเสริมให้ลูกมีทักษะของการคิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาด้วยตนเองและยัง
ส่งผลต่อสุขภาพจิตของลูกอีกประการด้วย ดังนั้นการเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจควบคุมจึงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหา
แบบมุ่งแก้ปัญหา สอดคล้องกับบทความเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะภายในครอบครัวของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ ที่กล่าวถึงผลของการเลี้ยงลูกอย่างเข้มงวดจะทําให้เด็กไม่ผูกพันกับครอบครัวและเกิดความเครียด ซึมเศร้า
ไม่มีทางออกในการแก้ปัญหาที่ไม่สามารถปรึกษาใครได้ จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อมาถึงขั้นฆ่าตัวตายได้ และสอดคล้องกับการ
ที่ได้สัมภาษณ์เชิงลึกที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบเข้มงวดมาก เวลาที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว มักเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยจัดการกับอารมณ์ความเครียด เช่น ปัดปัญหาออกจากความคิด ปล่อยให้
สถานการณ์คลี่คลายไปเอง มากกว่าที่จะพูดคุยถึงต้นเหตุและทางออกของปัญหาที่แท้จริง
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2.4 การเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง
การเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาซึ่งไม่มีอํานาจการทํานายตาม
สมมติฐานอธิบายได้ว่า ด้วยลักษณะที่พ่อแม่จะปฏิบัติต่อเด็กด้วยการไม่ดูแล ทอดทิ้งและปล่อยไปตามยถากรรม อาจจะด้วย
สาเหตุที่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้เด็ก หรือการหย่าร้าง หรือเจ็บป่วย ซึ่งจะส่งผลให้เด็กขาดความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับผู้อื่น มักมีอารมณ์แปรปรวน ดังนั้น จึงไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการและทักษะการดําเนินชีวิตที่สมควรตามวัย
ซึ่งพัฒนาการตามวัยและทักษะการดําเนินชีวิตที่สมควรตามวัย เป็นส่วนหนึ่งที่ฝึกให้เด็กมีพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง
แก้ปัญหา สอดคล้องกับการศึกษาของศิริกุล อิศรานุรักษ์ และปราณี สุทธิสุคนธ์ (2550) ที่ได้ศึกษาและรวบรวมผลการศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบจากการเลี้ยงดูที่มีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก พบว่า การเลี้ยงดูที่ขาดความอบอุ่น ได้แก่ ปล่อยปละละเลย มี
ปฏิสัมพันธ์น้อย จะทําให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว ต่อต้านสังคม ขาดแรงจูงใจใฝ่สําเร็จ ซึ่งลักษณะพฤติกรรมเด็กดังกล่าวไม่ได้
นําไปสู่พฒ
ั นาการที่ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา
2.5 การสนับสนุนทางสังคม
การสนั บสนุนทางสัง คม ส่ง ผลต่อพฤติ กรรมการเผชิญปั ญหาแบบมุ่ งแก้ปั ญหาซึ่ง มีอํ านาจการทํานายตาม
สมมติฐาน อธิบายได้ว่า การสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนทางอารมณ์ ที่แสดงถึงลักษณะการยอมรับ การเอาใจใส่
การสนับสนุนทางวัตถุ ที่แสดงถึงการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของ เงินทองรวมทั้งแรงงาน และการสนับสนุนทาง
ข้อมูลข่าวสาร คําแนะนํา การได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวมีผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาในลักษณะที่
ช่วยลดความเครียดแก่นักศึกษาที่กําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดหรือกําลังแก้ปัญหา และบางครั้งความ
ช่วยเหลือดังกล่าวที่เป็นรูปแบบสิ่งของ หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ทําให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จาก
สิ่งของ และประโยชน์จากข่าวสารเพื่อการแก้ปัญหากับสถานการณ์ที่กําลังเผชิญอยู่ สอดคล้องกับการกล่าวถึงความสําคัญของ
การสนับสนุนทางสังคมว่ามีผลต่อการลดอุบัติการณ์ของความเครียดในชีวิต และสามารถส่งเสริมการเผชิญภาวะเครียดของ
บุคคล (ไลเบอร์แมน, 1972, อ้างโดย รัชจณา สิงห์ทอง, 2545) และยังสอดคล้องกับการศึกษาของนันทินีศุภมงคล (2547) ที่
พบว่า นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับความช่วยเหลือตลอดเวลาแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็
ตามทําให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นมั่นใจ เชื่อมั่นว่าตนเองจะสามารถจัดการกับปัญหาได้ ทําให้มีปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ที่มา
คุกคามในทางลบน้อยลง รู้ถึงความสามารถของตนเอง รู้จักวิธีแก้ปัญหา ซึ่งมีผลให้นิสิตนักศึกษามีศักยภาพในการเผชิญปัญหา
โดยใช้กลวิธีการเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น และมีความสุข และ
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างพบว่า เวลาที่ประสบความเครียดหรือปัญหานั้น การได้พูดระบายความอึดอัด
ดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเครียดจากการเผชิญปัญหาได้ แต่การแก้ปัญหาจริงๆ จะอยู่ที่ตัวเองเป็นผู้ทบทวนและตัดสินใจ
และการตัดสินใจนั้นก็นําความคิดเห็น คําแนะนําที่ได้รับมาคิดไตร่ตรองกับความคิดของตนเองด้วยเช่นกัน
2.6 การเห็นคุณค่าในตนเอง
การเห็นคุณค่าในตนเอง ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา ซึ่งไม่มีอํานาจการทํานายตามตาม
สมมติฐาน ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองจากการประเมินตนเองว่า
ตนเองมีศักยภาพมีความสามารถที่จะกระทําสิ่งต่างๆ ให้สําเร็จได้ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พึ่งตนเองได้ มีความเข้มแข็ง และมี
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ความปรารถนาที่จะเป็นคนที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ในมุมมองของผู้อื่น ในขณะที่พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา
นั้น เป็นกระบวนการทางความคิดที่บุคคลจะต้องประเมินสถานการณ์ และตัดสินใจเผชิญปัญหาด้วยวิธีต่างๆ เพื่อมุ่งลดระดับ
ความเครียดที่ต้องเผชิญอยู่ในสถานการณ์นั้น ส่วนการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นความนึกคิดที่บุคคลแสดงถึงความต้องการการ
ยอมรับว่า คุณค่าชีวิตของตนเองคืออะไร มีบทบาทอะไร หรือมีหน้าที่ต่อบุคคลรอบข้างอย่างไรบ้าง ซึ่งการยอมรับในความคิด
เช่นนี้ต้องมาจากตนเองสํานึกได้และจากผู้คนแวดล้อม สอดคล้องกับที่ มาสโลว์ (1970, อ้างโดย ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2551)
ได้กล่าวถึงลําดับขั้นของแรงจูงใจของมนุษย์ไว้ว่า แรงจูงใจในลําดับขั้นที่ 4 เป็นแรงจูงใจที่แสวงหาและรักษาศักดิ์ศรีเกียรติยศ
ซึ่งศักดิ์ศรีที่สําคัญต่อการมีสุขภาพจิตดี คือ ความรู้สึกนับถือและเคารพตนเอง กับ การได้รับการนับถือจากผู้อื่นที่มิใช่ลักษณะ
ฉาบฉวย แม้ว่าการศึกษาครั้งนี้พบว่าการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหา อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .377 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับต่ํา ดังนั้น
การเห็นคุณค่าในตนเองจึงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา
2.7 การรับรู้ความสามารถของตนเอง
การรับรู้ความสามารถของตนเองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา ซึ่งมีอํานาจการทํานาย
ตามสมมติ ฐ าน อธิ บ ายได้ ว่ า เมื่ อ อยู่ ใ นสถานการณ์ ที่ ต้ อ งใช้ ค วามพยายามสู ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ระบวนการคิ ด ที่ เ ชื่ อ ใน
ความสามารถของตนเอง และมีความคาดหวังในความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น ก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการสร้างแรงจูงใจต่อตนเอง
และลงมือกระทําให้สําเร็จเป้าหมาย หรือแก้ปัญหาให้ลุล่วง รวมทั้งจัดการความคิด อารมณ์ให้เป็นด้านบวก และลงมือกระทํา
ในกิจกรรมที่มีความท้าทายมากกว่าบุคคลที่มีแนวโน้มหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ตนเองเชื่อว่ายาก สอดคล้องกับแนวคิดของบรูม
(Vroom, 1982, อ้างโดย สุรพลพยอมแย้ม, 2548) ที่กล่าวถึง แรงจูงใจที่จะผลักดันภายในตัวบุคคลให้กระทําพฤติกรรมให้
บรรลุเป้าหมายนั้น เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของการรับรู้ถึงคุณค่าของผลสําเร็จและความคาดหวังในผลสําเร็จด้วยเช่นกัน
สอดคล้องกับการศึกษาของสิริอนัฐพร สุวี (2548) ที่พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เผชิญปัญหาแบบมีประสิทธิภาพของวัยรุ่นและสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมีประสิทธิภาพได้ เช่นเดียวกับ
การศึกษาของสุภะ อภิญญาภิบาล (2551, อ้างถึงใน ศรัณพร คันธรส, 2552) ที่พบว่า ความเชื่อในอํานาจภายในตนของ
นักศึกษา ส่งผลทางบวกต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค สอดคล้องกับการที่ได้สัมภาษณ์เชิงลึกที่พบว่า
เกี่ยวกับการเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่พยายามสร้างแรงผลักดันภายในจิตใจให้พยายามตั้งใจเรียนให้ผลการเรียนในระดับที่ดี
เพราะมีความคาดหวังในผลสําเร็จนั้นที่จะทําให้ตนเองประสบความเร็จในด้านการงานและด้านการศึกษาต่อ รวมทั้งสร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัวของตนเองด้วย
2.8 ความฉลาดทางอารมณ์
ความฉลาดทางอารมณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ ปัญหา ซึ่งมี อํานาจการทํานายตาม
สมมติฐาน อธิบ ายได้ว่ า เนื่องจากการติด ต่อ สัมพั นธ์กั บผู้ อื่นเป็น ส่วนหนึ่ง ของการดํา เนิ นชีวิ ต และในชี วิตประจําวั นก็ มี
เหตุการณ์ที่คุกคามให้เกิดความเครียดต่างๆ ได้ ดังนั้นนักศึกษาที่รู้จักแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม เช่น เอาใจใส่เขามา
ใส่ใจเรา ในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น จะทําให้เกิดการยอมรับเกื้อหนุนแก่กันและกัน เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ กล้าเสี่ยง
กล้าคิดริเริ่มลดการโจมตี การนินทา ก้าวร้าว และความไม่ยืดหยุ่นต่อกัน (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2551: 38-39) เช่นเดียวกับที่
488
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กรมสุ ข ภาพจิ ต ได้ ก ล่ า วถึ ง การที่ บุ ค คลสามารถดํ า เนิ น ชี วิ ต ให้ เ ป็ น ปกติ สุ ข และประสบความสํ า เร็ จ นั้ น จํ า เป็ น ต้ อ งมี
องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านดี ที่หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความ
ต้องการของตนเอง ด้านเก่ง คือ การมีแรงจูงใจสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายคือ
ด้านสุข หมายถึง การมีความภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต และความสงบสุขทางใจ (กรมสุขภาพจิต, 2543, อ้างโดย คณิต
เขียววิชัย, 2554) สอดคล้องกับการศึกษาของมธุรส วงศ์คุณันดร (2547) ที่พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และสอดคล้องกับการศึกษาของแอ๊บดู (2011) ที่พบว่า กลุ่ม
วัยรุ่น มีระดั บความฉลาดทางอารมณ์สูง มีแนวโน้ม ที่จะใช้การเผชิญ ปัญหาทางบวกในระดั บแรก และสอดคล้องกั บการ
สัมภาษณ์ เชิงลึก กับกลุ่ม ตัวอย่า งที่ว่า ในชีวิต ประจํา วันต้องเจอกับความขัด แย้งได้ หลายสถานการณ์ เช่ น กับคนภายใน
ครอบครัว กับเพื่อน หรือบางครัง้ เกิดความขัดแย้งภายในจิตใจตนเอง เมื่ออยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้การ
ควบคุมอารมณ์ตนเองก่อน เพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงอารมณ์ของอีกฝ่าย
และเพื่ อ คลี่ ค ลายความขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะใช้ ก ารพู ด คุ ย เพื่ อ ปรั บ ความเข้ า ใจ และใช้ ค วามยื ด หยุ่ น ในการแก้ ปั ญ หาต่ อ
สถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่วางแผนหรือสถานการณ์ที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ พบว่า การสนับสนุนทางสังคม สามารถทํานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบ
มุ่งแก้ปัญหาได้ร้อยละ 16.20 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.7 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่วนความฉลาดทางอารมณ์ สามารถทํานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.2 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการรับรู้ความสามารถของตนเอง สามารถทํานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง
แก้ปัญหาได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทั้ง 4 ตัวแปร สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรม
การเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาได้ ร้อยละ 35.2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องปรับตัวจากหลายๆ สาเหตุ เช่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้อง
ปรับตัวด้านการพักอาศัยเนื่องจากต้องแยกจากครอบครัว เพื่อมาอยู่หอพักและใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนนักศึกษาจากต่างครอบครัว
รวมทั้งปรับตัวให้เข้ากับสังคมเพื่อนใหม่ ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 ต้องปรับตัวเรื่องการเรียนเพราะยิ่งเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้น
จะต้องเรียนหลายวิชา และเนื้อหาวิชามีความยากขึ้น รวมทั้งต้องร่วมกิจกรรมในระหว่างเรียนด้วย หลายๆสาเหตุดังกล่าว เป็น
เหตุให้เกิดสภาวะความเครียดทางอารมณ์ได้ การได้รับการสนับสนุนทางสังคม หรือความช่วยเหลือเป็นส่วนที่สามารถลด
สภาวะความเครียดได้ แม้ว่าช่วงวัยของนักศึกษาจะมีวุฒิภาวะในการตัดสินแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็
ตามนักศึกษายังคงต้องการความช่วยเหลือจากครอบครัว เพื่อนมิตรสหาย และอาจารย์ผู้สอน แต่รูปแบบความช่วยเหลือที่
ให้แก่นักศึกษาอาจจะเป็นในลักษณะของการให้คําแนะนํามากกว่า ดังนั้นบทบาทของครอบครัวควรเป็นการสนับสนุนให้
กําลังใจ รับฟังปัญหา รวมทั้งการให้คําแนะนําคําปรึกษาแก่นักศึกษา ส่วนอาจารย์ผู้สอน สามารถช่วยเหลือโดยการให้กําลังใจ
คําแนะนําคําปรึกษา ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
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2. นักศึกษาควรได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมและมีส่วนจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และกิจกรรมจิต
อาสา เนื่องจาก ช่วงวัยของนักศึกษาเป็นวัยที่มีพลังความคิดและการแสดงออก ดังนั้น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จะเป็นกระบวนการที่ทําให้นักศึกษารู้สึกภาคภูมิใจในตนเองที่ได้สร้างคุณค่าแก่ตนเองและสังคมต่อไป
ซึ่งจะเชื่อมโยงให้พัฒนาระดับความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง เพราะกิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ฝึกเรียนรู้การทํางานเป็นหมู่คณะ การรับผิดชอบต่อตนเอง และเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างช่วงวัยของ
นักศึกษา ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาควรกําหนดแผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดแก่นักศึกษา
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี โดยผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ และ อาจารย์ ดร.ลุยง วีระนาวิน ที่ได้
ให้คําปรึกษา แนะแนวทาง และตรวจสอบความถูกต้องในการทําศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทําให้เกิดการเรียนรู้และได้ฝึกฝนการค้นคว้า
ด้วยตนเอง อันเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิง่
ขอขอบคุณ คณาจารย์ หัวหน้างาน และเพื่อนๆ ร่วมงานที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ให้
กําลังใจ ความห่วงใยเอื้ออาทรตลอดเวลาทีไ่ ด้ศึกษาและวิจัยจนงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จดังที่ตั้งใจ
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