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การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 
 

The Development of Creative Leaning Media by Using Museum and Local Learning Resources with 
Community Participation  
 

อาจารย์ ดร.อนิรุทธ ์ สติมั่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม ้
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1)  ศึกษาสภาพ บริบทชุมชนและการเรียนรู้ของชุมชนจากพิพิธภัณฑ์และแหล่ง

เรียนรู้ในท้องถ่ิน  2) พัฒนาสือ่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 3) 

ประเมินประสิทธิผลการใช้สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน  

และ 4) นําเสนอแนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วมกับ

ชุมชน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1) ผู้แทนจากคนใน 4 พ้ืนท่ี จํานวน 38 คน  2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 200 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง, 

แบบบังเอิญ และแบบอาสาสมัคร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่1)  แบบสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน 2) ประเด็นการ

สัมภาษณ์ สภาพและความต้องการสื่อการเรียนรู้  3) ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับชุมชน เพ่ือศึกษาสภาพ

ความต้องการสื่อ 4) สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ท่ีพัฒนาข้ึนตามความต้องการ 5) แบบประเมินคุณภาพสื่อและ  6) แบบ

ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้   

 ผลการวิจัยพบว่า  1) สภาพชุมชนและสภาพพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ท่ีศึกษาจํานวน 4 แห่ง มีจุดเด่นในด้านการเป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน จําแนกตามลักษณะเนื้อหาในการจัดแสดงแบ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน 3 แห่งและพิพิธภัณฑ์ 1 
แห่ง การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนแต่ละพ้ืนท่ีมีความต้องการสื่อการเรียนรู้และสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ของตนเองและให้การสนับสนุนในทุกภาคส่วน  2) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ท่ีพัฒนาข้ึนจํานวน 12 
ประเภท ประกอบด้วยสื่อมัลติมีเดีย 3 เรื่อง สื่อวีดิทัศน์ 4 เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก 1 เล่ม โปสเตอร์แผ่นพับ 3 ชุด และ
เว็บไซต์ 1 เว็บ   3) ผลการประเมินคุณภาพสื่อและการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชนพบว่าสื่อการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญมีคุณภาพในระดับเหมาะสมมากในทุกชนิด ส่วน
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม มคีวามพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากทุก ๆ กิจกรรม 

คําสําคัญ: สื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา การมสี่วนร่วมกับชุมชน การเรียนรูเ้ชิงสร้างสรรค ์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรยีนรู ้
ในท้องถ่ิน 
 
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  ได้กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาท่ีจะให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

ดังกล่าว คือ  การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจ  และความถนัดของผู้เรียน  โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด  การจัดการ  เผชิญสถานการณ์  ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา   ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง    ฝึกปฏิบัติให้สามารถคิดเป็นทําเป็น  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง 
ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล  ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความรอบรู้   หรือผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน  และแหล่งเรียนรู้และ
วิทยาการประเภทต่าง ๆ  (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  มาตรา  24  : 8)  นอกจากนั้นพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 7 และ มาตรา 25 ได้กล่าวถึงความสําคัญต่อ
การจัดการศึกษาภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  แหล่งการเรียนรู้  โดยระบุไว้พอสรุปได้ว่า  การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้อง
ปลูกจิตสํานึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความภูมิใจ
ในความเป็นไทย  รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ  รวมท้ังสนับสนุนส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   ภูมิปัญญาไทย   ความรู้อันเป็นสากล  รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  มีความสามารถใน
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การประกอบอาชีพ  รู้จักพ่ึงตนเอง  ตลอดจนส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้  ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  
สวนสัตว์  สวนธารณะ  สวนพฤกษศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์กีฬาและนันทนาการ  แหล่งข้อมูล และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,2545) 

พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่งท่ีไม่เพียงแต่จะสามารถปลูกฝังให้เราได้ซึมซับถึงมรดกทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมยังยึดโยงผู้คนในสังคม ให้เปลี่ยนแปลงปรับตัวอย่างมีราก มีอัตลักษณ์แห่งชาติพันธ์ุของตนด้วย พิพิธภัณฑ์มิใช่
เป็นเพียงสถานท่ีเก็บรวบรวมจัดหมวดหมู่และแสดงของเก่าอย่างท่ีเรามองเห็นอย่างผิวเผินและเข้าใจ หากแต่ยังมีบทบาทท่ีเปน็
แหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความกระหายใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนความคิดใหม่ๆในการพัฒนาวิทยาการ
และความรู้ท่ีหลากหลายสาขา พิพิธภัณฑ์จึงเป็นขุมพลังท่ีสําคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมท่ีเป็นอยู่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
บทบาทของพิพิธภัณฑ์ในการกระตุ้นให้เกิดสิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของสังคม อาทิ  พิพิธภัณฑ์เป็นสถานท่ีดึงการ
สอนจากห้องเรียนสู่ประสบการณ์จริง เป็นการเรียนรู้ของชีวิต เป็นการเรียนรู้เพ่ือชีวิตผู้เรียนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้เก่ียวกับชุมชน ท้องถ่ินกระตุ้นให้ผู้ใหญ่มีโอกาสใช้พิพิธภัณฑ์ก้าวนําไปสู่การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้
สําหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองบุคคลและครอบครัวมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพการจัดการ
ความรู้ท่ีเหมาะสม เกิดแรงจูงใจสําหรับผู้ท่ีเข้ามาเรียนรู้ในสถานการณ์ท่ีเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีอิสระ เกิดการ
ประสานงานระหว่างพิพิธภัณฑ์กับชุมชนอย่างใกล้ชิด  การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาสามารถ
จัดกิจกรรมซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้หลายลักษณะ  เช่น การเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน  เกิดการ
เรียนรู้เป็นกลุ่มซึ่งเป็นการเรียนรู้จากสภาพจริง  ท้ังโดยการเรียนรู้จาก สื่อและสภาพในชุมชน เช่น  แหล่งโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  สถานประกอบการในชุมชนฯลฯ  และการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว เช่น พิพิธภัณฑ์สถาน  สถานท่ีสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์  แหล่งการค้า ฯลฯ จะทําให้ผู้เรียนสามารถสร้าง และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  เป็นการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ  ซึ่งทําให้ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง  

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กําหนดนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการวิจัย และส่งเสริมความคิดเชิงสร้างสรรค์  
มีแผนยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ (Creative University) ท่ีซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลใน
ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ประกอบกับความสําคัญและคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และจาก
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์(คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และคณะ
,2554) ได้เสนอว่าสําหรับองค์กรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องว่า ควรมีบทบาทในการส่งเสริมการวิจัยทางด้านของวัฒนธรรม 
แบบมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน เยาวชน เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน ชุมชนของตนเอง และตระหนักถึง
คุณค่าของพิพิธภัณฑ์ และควรปรับรูปแบบการจัดแสดง กิจกรรมโดยเน้นกิจกรรมในลักษณะสร้างสรรค์  สถาบันชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ และมีส่วนร่วมกับพิพิธภัณฑ์ ในการดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ   

คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินแบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นสิ่งท่ีช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา และเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือประโยชน์แก่
ชุมชนในท้องถ่ิน และเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้กับชุมชน  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็น
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการบูรณาการศาสตร์ทางด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษากับแหล่งเรียนรู้
ท้องถ่ิน พิพิธภัณฑ์เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้กรณีศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนและ
บุคคลในชุมชนเกิดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้มีความยั่งยืน   

 

วัตถุประสงค์   
1)  เพ่ือศึกษาสภาพ บริบทชุมชนและการเรียนรู้ของชุมชนจากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน 2)  เพ่ือพัฒนา

สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 3)  เพ่ือประเมินประสิทธิผล
การใช้สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน  และ 4)  เพ่ือนําเสนอ
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แนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน   
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  2 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักวิจัยท้องถ่ินซึ่งเป็นผู้แทนจากคนใน 4 พ้ืนท่ี เช่น 

ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําชุมชน สมาชิกในชุมชน บุคลากรทางการศึกษา จํานวน  38  
คน  2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมท้ัง 4 พ้ืนท่ีจํานวน  
200 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non Probabilistic Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และแบบอาสาสมัคร (Convenience Sampling) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)  แบบสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน และสภาพพิพิธภัณฑ/์แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน  
2) ประเด็นการสัมภาษณ์ผู้รู้เก่ียวกับ พิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน สภาพและความต้องการสื่อการเรียนรู้ และประเด็น
สําหรับสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อเพ่ือการเรียนรู้  3) ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับชุมชน 4) สื่อ 
นวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนตามความต้องการของ 4 พ้ืนท่ีประกอบด้วย สื่อวีดีทัศน์ สื่อมัลติมีเดีย เว็บไซด์และสื่อสิ่งพิมพ์ 
ได้แก่ หนังสือเล็มเล็ก  แผ่นพับ และโปสเตอร์  รวมท้ังสื่อกิจกรรมฐานการเรียนรู้  5) แบบประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ 6) 
แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสื่อแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งประกอบด้วย

การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและประเมินความต้องการของชุมชน การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ การนํา

กิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้ให้ได้สื่อการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยทุกข้ันตอนของการวิจัยดําเนินการในลักษณะของ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ระหว่างคณะผู้วิจัยกับพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ใน

ท้องถ่ิน การวิจัยในครั้งนี้ได้กําหนดข้ันตอน ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพบริบทชุมชน และสภาพพิพิธภัณฑ/์แหลง่เรียนรู้ 

 ดําเนินการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน สําหรับการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วมกับชุมชนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้พิพิธภัณฑ์และแหล่ง

เรียนรู้ท่ีศึกษา จํานวน 4 แห่งจาก 4 จังหวัด จําแนกตามลักษณะเนื้อหาในการจัดแสดง จํานวน 4 แห่ง ประกอบด้วยแหล่ง

เรียนรู้ในท้องถ่ินจํานวน 3 แห่งและพิพิธภัณฑ์จํานวน 1 แห่ง ดังนี้ 1) แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร  จังหวัดสุพรรณบุรี  2) 

แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี  จังหวัดสมุทรสาคร 3) แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบสถ์ปรกโพธ์ิ  วัดบางกุ้ง จังหวัด

สมุทรสงคราม 4) พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะหอศิลป์เอมเจริญ  จังหวัดกาญจนบุรี  การศึกษาข้อมูลสภาพบริบท

ชุมชนท้ัง 4 พ้ืนท่ี  โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบต่างๆ ได้แก่ 1) การลงพ้ืนเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ี โดยการสอบถามและสัมภาษณ์คน

ในชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการลงพ้ืนท่ี และแบบบนัทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม/

ผู้มีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในพ้ืนท่ีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับ

ฟังความคิดเห็น ให้คําแนะนํา ระหว่างคณะผู้วิจัย ท่ีปรึกษางานวิจัย นักวิจัยชุมชน ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้ คนในชุมชน 

และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เช่น ผู้นําท้องถ่ิน นักวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ

ท่ัวไป 3) เก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีโดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In deep Interview) กับคนในชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องพ้ืนท่ีท่ีมี

ความเฉพาะ ได้แก่ ผู้นําท้องถ่ิน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ครู  โดยการดําเนินการในข้ันตอนนี้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน 
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สภาพภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การศึกษาสภาพและความต้องการของสื่อการเรียนรู้ สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ของ

พิพิธภัณฑ/์แหล่งเรียนรู้ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของชุมชนท้ัง 4 พ้ืนท่ี สําหรับเป็น

แนวทางในการออกแบบและพัฒนาสื่อการ 

 ขั้นตอนท่ี 2 สังเคราะห์เพ่ือออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
จากข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาบริบทชุมชนและการศึกษาสภาพและความต้องการของสื่อการเรียนรู้ สื่อเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ/์แหล่งเรียนรู้ ได้ข้อสรุปร่วมกันกับชุมชนในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ชนิดต่างๆ ดังนี้  

1. แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร  จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยสื่อ ได้แก่  1 )  สื่ อมั ลติ มี เ ดี ย  เ รื่ อ ง  แหล่ ง

โบราณคดีหนองราชวัตร 2) สื่อวีดิทัศน์แนะนําแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร 3) สื่อสิงพิมพ์เพ่ือการเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ โปสเตอร์ แผ่นพับและกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน  

 2. แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วยสื่อ ได้แก่1) สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง หมู่บ้าน

เบญจรงค์ดอนไก่ดี  2) สื่อวีดิทัศน์แนะนําหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี  3) สื่อสิงพิมพ์เพ่ือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 

โปสเตอร์ และแผ่นพับกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน 

  3. พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ศิลปะหอศิลป์เอมเจริญ จังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยสื่อ ได้แก่1) สื่อมัลติมีเดีย 

เรื่อง หอศิลป์เอมเจริญและผลงานศิลปะ2) สื่อวีดิทัศน์แนะนําหอศิลป์เอมเจริญ3) สื่อการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมการเรียนรู้

เชิงสร้างสรรค์  ศูนย์การเรียนรู้ จํานวน 7 ศูนย ์

 4. แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบสถ์ปรกโพธ์ิ วัดบางกุ้ง จังหวัดสมุทรสงครามประกอบด้วยสื่อ ได้แก่ 

1) สื่อวีดิทัศน์แนะนําโบสถ์ปรกโพธ์ิ ค่ายบางกุ้ง  2) สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ได้แก่แผ่นพับ หนังสือเล่มเล็ก 3) 

เว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ โบสถ์ปรกโพธ์ิ ค่ายบางกุ้ง  และกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบฐานการเรียนรู้ 3 

ฐาน 

ขั้นท่ี 3 ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
หลังจากข้ันท่ี 2 ได้กําหนดชนิดของสื่อจํานวนสื่อในแต่ละพ้ืนท่ีแล้ว ได้ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิง

สร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการดําเนินการตามหลักการออกแบบของ ADDIE model ดังนี ้

 1. ข้ันการวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาเนื้อหา วิเคราะห์เนื้อหา กําหนดวัตถุประสงค์ กําหนดขอบเขตของเนื้อหา 

วิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการ วิธีการ การจัดกิจกรรม ท่ีได้จากการวิจัยในข้ันท่ี 1 นําเนื้อหาไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ

ความเหมาะสมและความถูกต้อง ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย  เพ่ือนํามาเป็นแนวทางและพ้ืนฐานในการพัฒนาสื่อการ

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  

 2. ข้ันการออกแบบ (Design)  

        2.1 กําหนดรายละเอียดวิธีการสร้างสื่อการเรียนรูต้ามความต้องการของแต่ละพ้ืนท่ี 

        2.2 วางแผนการสร้างสื่อชนิดต่างๆ ของทุกๆ พ้ืนท่ี โดยมีการออกแบบแผนภูมิสายงาน (Flow Chart) บทภาพ 

(Story Board) สําหรับสื่อมัลติมีเดีย เขียนบทวีดิทัศน์ ออกแบบและกําหนดรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ รวมท้ังวางแผนการ
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ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ และนํารายละเอียดการวางแผนสร้างสื่อท่ีออกแบบแล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อ ด้านเนื้อหา

ตรวจสอบเความถูกต้องเหมาะสม และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 

 3. ข้ันการพัฒนา (Development) 

        3.1 พัฒนาสื่อท่ีกําหนดไว้ โดยสร้างสื่อการเรียนรู้แต่ละชนิด มีการ ลงพ้ืนท่ีบันทึกภาพนิ่ง 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 ประเมินคุณภาพสื่อท่ีพัฒนาข้ึน โดยนําสื่อไปให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน และผู้เช่ียวชาญด้านการ

ออกแบบและพัฒนาสื่อ 3 ท่าน ประเมินคุณภาพสื่อและตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 

5 ระดับ 

 4. ข้ันการนําไปใช้ (Implementation) 

 นําสื่อการเรียนรู้ท่ีผ่านการประเมินคุณภาพแล้ว ไปทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบหาข้อบกพร่องกับนักเรียน นักศึกษาท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาข้อบกพร่องและแนวทางการปรับปรุงสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยมีการ

ทดลองใช้รายบุคคล (One-to-one Tryout) ทดลองกับคนจํานวน 3 คน และการทดลองใช้แบบกลุ่มย่อย (Small Group 

Tryout) จํานวน 9 คน เพ่ือหาข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม และทําการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ

นําสื่อการเรียนรู้ก่อนท่ีจะนําไปทดลองใช้จริงสําหรับเก็บข้อมูลในการวิจัยในข้ันต่อไป 

 5. ข้ันการประเมินผล (Evaluation) 

       5.1 ในการทดลองใช้สื่อการเรียนรูน้ั้น เพ่ือให้ทราบถึงข้อบกพรอ่งและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนรู้ 

อีกท้ังเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนว่ามีความเข้าใจตรงกันในเรื่องของเครื่องมือต่างๆ ในสือ่การเรียนรู้ ท่ีคณะผู้วิจัย

ดําเนินการทดลอง 

       5.2 นําสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนการ

ทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้จัดกิจรรมกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินผลการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ การใช้ประโยชนจ์ากการใช้สื่อท่ีพัฒนาขึน้ 

การประเมินการเรยีนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยเก็บข้อมูลจากการเข้าร่วมการใช้สื่อการเรียนรูร้่วมกับกิจกรรมส่งเสริม

การเรยีนรู้เชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ในด้านความรูค้วามเข้าใจ ผลสัมฤทธ์ิ ทักษะ พฤติกรรม 

ผลงาน ความคดิเห็นและความพึงพอใจ   

ผลการวิจัย 
1.ผลการศึกษาสภาพชุมชน และสภาพพิพิธภัณฑ/์แหล่งเรียนรู้ พบว่า มีจุดเด่นในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีแตกต่าง

กัน พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ท่ีศึกษาสามารถจําแนกตามลักษณะเนื้อหาในการจัดแสดง จํานวน 4 แห่งแบ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
ในท้องถ่ิน 3 แห่งและพิพิธภัณฑ์ 1 แห่ง ได้แก่แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี แหล่ง
เรียนรู้โบสถ์ปรกโพธ์ิ วัดบางกุ้ง และพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ศิลปะหอศิลป์เอมเจริญ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนแต่ละ
พ้ืนท่ีมีความต้องการสื่อการเรียนรู้และสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของตนเองและให้การสนับสนุนใน
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ทุกภาคส่วน  
 2.การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ท่ีได้มาจากการศึกษาความต้องการ การมีส่วนร่วม ความ

คิดเห็นข้อเสนอแนะจากชุมชนท้ัง 4 พ้ืนท่ี ประกอบด้วย สื่อจํานวน 12 ชนิด ได้แก่ 1) สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง แหล่ง
เรียนรู้โบราณคดีหนองราชวัตร 2) สื่อวีดิทัศน์แนะนําแหล่งเรียนรู้โบราณคดีหนองราชวัตร 3) สื่อสิงพิมพ์ โปสเตอร์เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 4) สื่อสิงพิมพ์แผ่นพับเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 5) สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเบญจ
รงค์ดอนไก่ดี  6) สื่อวีดิทัศน์แนะนําแหล่งเรียนรู้และข้ันตอนผลิตเครื่องเบญจรงค์ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี 7) สื่อมัลติมีเดีย
เพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ศิลปะหอศิลป์เอมเจริญ 8) สื่อวีดิทัศน์แนะนําพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ศิลปะ
หอศิลป์เอมเจริญ 9) สื่อวีดิทัศน์แนะนําแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบสถ์ปรกโพธ์ิ วัดบางกุ้ง 10) สื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์  11) สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือเล่มเล็กเพ่ือการประชาสัมพันธ์  12) เว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ แหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์โบสถ์ปรกโพธ์ิ วัดบางกุ้ง 

3.ผลการประเมินคณุภาพสื่อและการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน
พบว่า สื่อการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญมีคุณภาพในระดับเหมาะสมมากในทุกประเภทสื่อ ดัง
แสดงในตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินคณุภาพสื่อการเรียนรูเ้ชิงสร้างสรรค์ท่ีพัฒนาข้ึน โดยผู้เช่ียวชาญ 
 

การพัฒนาสื่อ 
ด้านเนื้อหา 

แปลผล 
ด้านออกแบบ 

แปลผล 
�� S.D. �� S.D. 

แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร จังหวัดสุพรรณบุรี 

1. สื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้  
เรื่อง แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร 

4.30 0.38 ระดับมาก 4.38 0.51 ระดับมาก 

2. สื่อมัลตมิีเดยีเพ่ือการเรียนรู้  
เรื่อง แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร 

4.53 0.72 ระดับมากท่ีสุด 4.17 0.33 ระดับมาก 

3. สื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร 

4.75 0.43 ระดับมากท่ีสุด 4.67 0.58 
ระดับมาก
ท่ีสุด 

4. สื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ประชาสมัพันธ์ 
เรื่อง แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร 

4.17 0.29 ระดับมาก 4.00 0.00 ระดับมาก 

แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร 

5. สื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้  
เรื่อง หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ด ี

4.44 0.64 ระดับมาก 4.47 0.60 ระดับมาก 

6. สื่อมัลตมิีเดยีเพ่ือการเรียนรู้  
เรื่อง หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ด ี

4.44 0.64 ระดับมาก 4.50 0.56 
ระดับมาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินคณุภาพสื่อการเรียนรูเ้ชิงสร้างสรรค์ท่ีพัฒนาข้ึน โดยผู้เช่ียวชาญ 
 

การพัฒนาสื่อ 
ด้านเนื้อหา 

แปลผล 
ด้านออกแบบ 

แปลผล 
�� S.D. �� S.D. 

หอศิลป์เอมเจริญ จังหวัดกาญจนบุรี       

7. สื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง หอศิลป์เอม
เจริญ 

4.17 0.27 ระดับมาก 4.17 0.27 ระดับมาก 

8. สื่อมัลตมิีเดยีเพ่ือการเรียนรู้ เรือ่ง หอศิลป์
เอมเจรญิ 

4.48 0.42 ระดับมาก 4.17 0.27 ระดับมาก 

แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบสถ์ปรกโพธิ์  วัดบางกุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม 

9. สื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ แหลง่เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ เรื่อง โบสถ์ปรกโพธ์ิ วัดบางกุ้ง 

4.07 0.38 ระดับมาก 3.95 0.29 ระดับมาก 

10. สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือเลม่เล็กแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ เรื่อง โบสถ์ปรกโพธ์ิ วัดบางกุ้ง 

4.50 0.58 ระดับมากท่ีสุด 4.33 0.58 ระดับมาก 

11. สื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ เรื่อง โบสถ์ปรกโพธ์ิ วัดบางกุ้ง 

4.25 0.58 ระดับมาก 4.33 0.58 ระดับมาก 

12. สื่อเว็บไซตเ์พ่ือให้ความรู้และ
ประชาสมัพันธ์แหล่งเรยีนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
เรื่อง โบสถ์ปรกโพธ์ิ วัดบางกุ้ง 

4.00 0.58 ระดับมาก 4.33 0.58 
ระดับมาก
ท่ีสุด 

 

4. รูปแบบ (Model) ของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และแนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดย

ใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) 

ผลผลิต (Output) และแผนภาพแสดงข้ันตอนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน รายละเอียด

รูปแบบ (Model) ดังแสดงในแผนภาพท่ี 1-2 
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ภาพท่ี 1 แสดงรูปแบบ (Model) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงสรา้งสรรค์และแนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรคโ์ดยใช้

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงกระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนรูเ้ชิงสร้างสรรค์และแนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค ์
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อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยขอนําเสนอการอภปิรายผลตามแนวคิด ทฤษฎี สื่อการเรยีนรู้ การมีส่วนร่วมกับชุมชนและการเรียนรู้

เชิงสร้างสรรค ์ดังนี ้

1. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนได้มี

การศึกษาบริบทของชุมชนกําหนดแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยใช้แหล่ง

เรียนรู้ของท้ัง 4 พ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ คือ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้กับชุมชน รวมท้ังส่งต่อไปยัง

หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ในชุมชนท่ีมีความต้องการสื่อการเรียนรู้ชุดนี้ โดยมีแนวทางการพัฒนาสื่อประกอบไปด้วยสื่อชนิด

ต่างๆ จํานวน 12 ชนิดของสื่อท้ัง 4 พ้ืนท่ีท่ีได้ออกบบและพัฒนาสื่อข้ึนใหม่ท้ังหมดได้ผ่านการเลือกและเสนอแนะตามความ

ต้องการของชุมชน ซึ่ง กิดานันท์มลิทอง (2536 : 84) ได้กล่าวถึงการเลือกสื่อการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง โดยในการเลือกสื่อจะต้องตั้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียนรู้ให้แน่นอนก่อน  เพ่ือให้

ใช้วัตถุประสงค์น้ันเป็นตัวช้ีในการเลือกสื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม   

    นอกจากนั้นการพัฒนาสื่อท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ได้ผ่านการ

ออกแบบและพัฒนาตามข้ันตอนและกระบวนการออกแบบและพัฒนาสื่อมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพในทุกๆ ข้ันตอน 

มีการสอบถามและศึกษาความต้องการและรูปแบบท่ีต้องการจากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในทุกภาคส่วนทําให้สื่อท่ีพัฒนาข้ึนท้ังหมด

มีผลการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมมากในทุก ๆ ชนิดของสื่อทุก ๆ พ้ืนท่ี ท้ังนี้เนื่องจากการพัฒนาสื่อได้ผ่านกระบวนการ

ประเมินคุณภาพหลายข้ันตอนเพ่ือหาข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขจนสื่อมีความเหมาะสม สามารถนําไปทดลองใช้จริงกับ

กลุ่มตัวอย่างได้ ทําให้ผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อีกท้ังการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ได้สร้างข้ึนตามข้ันตอนอย่าง

เป็นระบบ คณะผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเนื้อหา วิเคราะห์ความต้องการ ศึกษารูปแบบและชนิดของสื่อตามแนวทางการออกแบบ

และพัฒนาสื่อแต่ละชนิด ในบางสื่อ เช่น สื่อมัลติมเีดียมีการเรียงลําดับเนื้อหาบทเรียนจากง่ายไปยาก เป็นการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบ มีการวางแผนการสร้าง แก้ไข ปรับปรุงโดยยึดจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นหลัก และผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญใน

ทุกข้ันตอน มีการนําไปทดลองใช้ก่อนการใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มตัวอย่างจริง  มีการนําข้อเสนอแนะ

จากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนรู้ตามคําแนะนํา ทําให้ผลการประเมินคุณภาพสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ท่ีพัฒนาข้ึนใน

ครั้งนี้มีคุณภาพและประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับ  เสาวณีย์  สิกขาบัณฑิต  (2528)  ได้กล่าวถึงการพัฒนาสื่อก่อนท่ีจะนําไปใช้

จริงควรจะมีการทดลองแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐานก่อน เพ่ือให้ทราบว่าสื่อนั้นมีคุณภาพเพียงใด มีสิ่งใดท่ียังบกพร่องอยู่ โดย

การนําชุดบทเรียนหรือสื่อไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรท่ีจะใช้จริง  ซึ่งสอดคล้องกับวิเศษ แก้วกระจาย (2550) 

ท่ีศึกษาวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย 

เบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสาครสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ พบว่า บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องภูมิปัญญาไทย เบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสาครมีประสิทธิภาพ 79.89/75.56 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ี

กําหนดไว้ 

2. การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินแบบมีส่วน

ร่วมกับชุมชนมีข้ันตอนสําคัญ ได้แก่1) การศึกษา สํารวจ สภาพบริบทชุมชน โดยการสนทนากลุ่มผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 
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ประกอบด้วย  ผู้อํานวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน  ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน  ผู้นําชุมชน  ตัวแทนจากชุมชน โดยทุก

คนมีส่วนร่วมในการกําหนดประเด็นท่ีจะศึกษา  มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนํามาพัฒนาสื่อการเรียนรู้  

รวมท้ังมสี่วนร่วมในการดําเนินการศึกษาการวางแผนการทํางานในแต่ละข้ันตอน  จากการสนทนากลุ่มได้ข้อสรุปท่ีชัดเจนใน

ข้ันตอนการดําเนินการ แนวทางการจัดการเรียนการสอน  แนวทางในการให้ความร่วมมือจากชุมชน 2) การตัดสินใจและ

วางแผน  มีการร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ โดยใช้ SWOT  ซึ่งทุกคนในท่ีประชุมร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ร่วมกันเพ่ือ

หาแนวทางในการวางแผนดําเนินการอย่างเป็นระบบเป็นข้ันตอน 3) การดําเนินการ การดําเนินการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น

เป็นส่วนท่ีสําคัญต้องสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันในการดําเนินการได้มีการทํางานร่วมกันกับชุมชน  ประชาชนในพ้ืนท่ีแหล่ง

เรียนรู้  ผู้นําชุมชน   ร่วมประชาสัมพันธ์ผู้นําชุมชน  ผู้บริหาร  คณะครูนักเรียนและผู้ปกครอง เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมใน

การใช้สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ทุกพ้ืนท่ีท่ีร่วมจัดกิจกรรม  4) การติดตามและประเมินผล  จากการจัดกิจกรรมในแต่ละพ้ืนท่ี 

คณะผูวิ้จัยได้ประเมินสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆ  ท่ีมีส่วนร่วมในการทํา

กิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกิจกรรม กระบวนการในการดําเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเป็นข้ันตอน เพ่ือสร้าง

ความตระหนักของคนในชุมชน   สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ธันยพร วิริชฤทธา (2550) ศึกษาการจัดการความรู้ในชุมชน 

กรณีศึกษาด้านการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า รูปแบบการจัดการความรู้ใน

ชุมชน มีส่วนประกอบท่ีสําคัญ คือ ความรู้ คน และกระบวนการ ความรู้คือความรู้ท่ีเก่ียวกับการจัดการ โดยมีคนเป็นกลไก

สําคัญท่ีจะทําให้เกิดกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆและกระบวนการจึงเป็นวิธีเช่ือมประสาน คน ความรู้ และกระบวนการเข้า

ไว้ด้วยกัน ซึ่งรูปแบบการจัดการความรู้มีความสอดคล้องกับแบบจําลองปลาทู (TUNA Model) อย่างยิ่ง และกระบวนการ

จัดการความรู้ในชุมชนท่ีได้สามารถสังเคราะห์เป็นแบบจําลองท่ีมีลักษณะเป็นเกลียวของความรู้ท่ีเช่ือมต่อกัน เมื่อการนําไปใช้

และพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม ่ๆ จะมีการเพ่ิมพูนความรู้ยิ่งข้ึน ท้ังหมดนี้เกิดข้ึนภายในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่าน

การพูดคุยแต่สิ่งด ีๆ ให้แก่กัน 

การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผลการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยใช้พิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  ท่ีพบว่า  ผลจากการใช้สื่อการเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ท่ีช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่างๆ ซึ่งเกิดผลงานเชิงสร้างสรรค์ใน
พ้ืนท่ีต่าง ๆ ท่ีได้ดําเนินจัดกิจกรรมสื่อการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงาน อาทิเช่น ผลงานการเขียนลายเครื่องเบญจรงค์ ผลงาน
การถ่ายภาพและสร้างสรรค์โปสการ์ด ของ โบสถ์ปรกโพธ์ิ ผลงานด้านศิลปะของหอศิลป์เอมเจริญ และผลงานการสร้างสรรค์
ของท่ีระลึก จากแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร ซึ่งท้ังหมดเป็นผลงานท่ีแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นช้ินงาน ท่ี
เป็นผลมาจากการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ต่างๆ 
ท่ีได้กําหนดข้ึนตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนท่ี ซึ่งสอดคล้องกับ ศราวุธ ทิพย์รักษา (2550) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การสร้างสื่อ
มัลติมีเดียและกิจกรรมเพ่ือการเรียนการสอนเรื่องชีวิตและวัฒนธรรมไทยภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่าสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
และกิจกรรมเพ่ือการเรียนการสอนเรื่องชีวิตและวัฒนธรรมไทย มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีใช้สื่อคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและกิจกรรมเพ่ือการเรียนการสอนท่ีส้รางข้ึนอยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57  ในด้านการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  การจัดกิจกรรมในสถานท่ีจริงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซึมซับบรรยากาศของความคิด
สร้างสรรค์ของคนในชุมชน อีกท้ังยังให้ความรู้ผ่านสื่อท่ีหลากหลาย ท้ังสื่อมัลติมีเดีย สื่อวีดิทัศน์ และสื่อบุคคลตลอดการทํา
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กิจกรรม อีกท้ังยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานของตัวเอง ซึ่งผลการทดลองใช้สื่อ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของท้ัง 4 พ้ืนท่ี พบว่า 

แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตรพบ่ว่า ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅= 4.92 , S.D. = 0.37 ) 
แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 

(�̅=4.46, S.D.=0.06) พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ศิลปะ หอศิลป์เอมเจริญ  จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีต่อสื่ออยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅= 4.73 , S.D. = 0.51) แหล่งเรียนรู้โบสถ์ปรกโพธ์ิ วัดบางกุ้ง จังหวัด

สมุทรสงคราม พบว่าค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅= 4.28 , S.D. = 0.57 ) สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ ธนาทิพ ฉัตรภูต ิ(2544 : 24) ท่ีกล่าวว่า การให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างและค้นหาองค์ความรู้ด้วยตนเองมีปรัชญาท่ี
เช่ือว่าถ้านักเรียนได้ออกแบบวิธีการเรียนรู้และทดลองค้นคว้าด้วยตนเอง จะทําให้นักเรียนเข้าใจท่ีมาท่ีไปของความรู้นั้นได้
อย่างชัดแจ้ง และสามารถจดจําความรู้เหล่านั้นด้วยความเข้าใจ ซึ่งจะทําให้ความรู้นั้นคงอยู่กับนักเรียนไปได้ยาวนานต่างจาก
การท่องจํา นอกจากนั้นการออกแบบกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ของแต่ละแหล่งเรียนรู้จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน เพราะผู้เรียนต้องเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด วางแผน ออกแบบ และสร้างสรรค์ ผลงาน
ออกมาตามเนื้อหาท่ีได้รับ 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 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ดําเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการตาม
ข้ันตอนท่ีได้กําหนดไว้ทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์จากผลงานต่างๆ ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และแนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินแบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 1. ก่อนการพัฒนาสื่อควรมีการศึกษาศึกษาสภาพและความต้องการเรียนรู้ของชุมชนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน ให้ชัดเจนเพ่ือจะได้กําหนดแนวทางในการพัฒนาสื่อ ประเภทของสื่อท่ีต้องการรวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตรงตามความ
ต้องการท่ีแท้จริงเพ่ือท่ีจะไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างการออกแบบและพัฒนาสื่อ 
 2. การพัฒนาสื่อควรมีการกําหนดระยะเวลาให้ชัดเจนรวมท้ังวางแผนการผลิตในทุกๆ ข้ันตอนเนื่องจากพ้ืนท่ีแต่ละ
แห่งมีระยะทางท่ีแตกต่างกัน การลงพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างเป็นข้ันตอนจึง
มีความสําคญั รวมถึง กระบวนการออกแบบและพัฒนาสื่ออย่างเป็นลําดับและข้ันตอน ทุกๆ ข้ันตอนจะต้องอาศัยระยะเวลาใน
การตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขและมีการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เช่ียวชาญเป็นไปตาม หลักการและทฤษฎีทางสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีศึกษาวิจัยโดยการขยายผลกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ร่วมกับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืน ๆ 
เพ่ิมข้ึนเพ่ือจัดเก็บความรู้ภูมิปัญญาในพ้ืนท่ีไว้ เป็นการสร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนปลูกฝังให้ชุมชนเกิดความรู ้
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เชิงสร้างสรรค์ เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีพัฒนาสื่อ  
 2. ควรมีการศึกษาการนําสื่อการเรียนรู้และแนวทางการจัดกิจกรรม ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนในชุมชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเพ่ือให้ข้อมูลความรู้ท่ีได้รับนั้นมีความคงทน 
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนกัศึกษา ในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
 

A Development of a Social Change of Leadership Training for Student atSiam Technology College 
 

อาจารย์ ดร. เชษฐ์ภณัฏ  ลีลาศรีสิริ 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บณัฑติวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ 2) เพ่ือทดลองใช้และปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ
นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จํานวน 30 
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดเจตคติภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ 2) แบบวัดภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ t-test dependent 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยี
สยามเป็นหลักสูตรแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรมประกอบไปด้วย 4 โมดูล 
คือ โมดูลท่ี 1 การปลูกจิตสํานึก โมดูลท่ี 2การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โมดูลท่ี 3 การ
พัฒนาภาวะผู้นําการ-เปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในระดับบุคคลและโมดูลท่ี 4 การพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมของนักศึกษาในระดับกลุ่ม และระดับชุมชน ประสิทธิภาพของหลักสูตรมีค่าเท่ากับ 84.33/83.33 และ 2) เจตคติ
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และการติดตามผลหลังการฝึกอบรม 1 เดือน พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมท่ีดีและ
ตระหนักต่อการทําประโยชน์เพ่ือสังคมโดยการจัดโครงการสารฝันปันน้ําใจให้แก่เด็ก และผู้พิการซ้ําซ้อน ณ มูลนิธิสถาน-
สงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศน์ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
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 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคลและประเทศเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพด้านสังคม รวมถึงเยาวชน
ไทยต้องให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2549) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (2555-2559) ได้มุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางและทิศทางการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชน  พ.ศ. 2555-2559 ต้องการให้เด็กและเยาวชนให้มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอย่างท่ัวถึง มีความแข็งแรงทาง
ร่างกายและจิตใจมีคุณธรรม จริยธรรมมีสํานึกความเป็นพลเมือง (Civic Mind) กล้าคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิถี
ประชาธิปไตยและมีความสุข อีกท้ัง สถานการณ์ในปัจจุบันควรสร้างภาวะผู้นํามีความสําคัญต่อการพัฒนาสังคม/ชุมชน ซึ่งเป็น
สิ่งท่ีสําคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ (คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาต,ิ 2554) 
 ภาวะผู้นํามีความสําคัญต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน ซึ่งเป็นกลไกสําคัญท่ีจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน
ทิศทางท่ีดีเพ่ิมมากข้ึน แต่ปัจจุบันภาวะผู้นําของคนในสังคมมีอยู่น้อยมากซึ่งเกิดจากไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีภาวะผู้นําตั้งแต่
เป็นเยาวชนดังนั้น การสร้างสังคมแห่งภาวะผู้นําควรปลูกฝังตั้งแต่เป็นนักศึกษาให้มีภาวะผู้นําเพ่ือท่ีจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมี
ภาวะผู้นํา (Dempster and Lizzio, 2006) ซึ่งสอดคล้องแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและทิศทางการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน พ.ศ. 2555-2559 จากการศึกษารูปแบบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social change model of 
leadership หรือ SCML) นั้นเป็นรูปแบบภาวะผู้นําท่ีถูกนํามาใช้มากท่ีสุดสําหรับการพัฒนาภาวะผู้นําให้กับนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ โดยสอดคล้องกับนักวิชาการในประเทศไทยท่ีให้ความสําคัญต่อการพัฒนาภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาเหมือนกันเพ่ือให้นักศึกษาความรู้ท่ีเหมาะสมความสามารถท่ีร่วมงานกับผู้อ่ืนได้และการ
เป็นพลเมืองท่ีด ี(ดนุลดา จามจุรี และบุบผา เมฆศรีทองคํา,2554) 
 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า แนวคิดของนักวิชาการเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีเนื้อหาท่ี
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และการพัฒนานักศึกษาในวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม สนใจท่ีจะใช้แนวคิดการพัฒนาประกอบกับผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นอาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจึงมี
ความสนใจท่ีจะใช้แนวคิดของภาวะผู้นําดังกล่าว เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมของนักศึกษา
เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมนักศึกษาให้มีภาวะผู้นํา ปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
เหมาะสม อีกท้ัง ได้รับการพัฒนาให้เป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์ มีท้ังความรู้ด้านวิชาการมีประสบการณ์ท่ีได้รับการเรียนรู้ใน 
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และมีความสามารถเป็นผู้นําท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและของประเทศตามเป้าหมายใน 
การพัฒนานักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
 2. เพ่ือทดลองใช้และปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็น การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  
ดังต่อไปนี้ ข้ันท่ี 1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการฝึกอบรมข้ันท่ี 2 
สร้างกรอบแนวคิดในการฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ข้ันท่ี 3 สร้างหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมข้ันท่ี 4 การหาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม โดยผู้วิจัยนําหลักสูตรท่ีสร้างข้ึนไปให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน9 
ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านภาวะผู้นําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 3 ท่านผู้เช่ียวชาญด้านการฝึกอบรม
นักศึกษา 6 ท่าน ให้คําแนะนํา และตรวจสอบจุดมุ่งหมายการฝึกอบรมเนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อ อุปกรณ์



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

: การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน 395 

 

การวัด และประเมินผล และการประเมินระสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจัยหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมสรุป
ได้ว่ามีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.38/82.54 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ 80/80 ข้ันท่ี 5 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตร
ฝึกอบรม จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม แต่ละโมดูลการฝึกอบรมตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ และข้ันท่ี 6 นํา
หลักสูตรไปทดลองใช้และติดตามผลโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จํานวน 30 
คน ท่ีได้รับการฝึกอบรมตามแบบแผนการวิจัยท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ One group pre-test post-test design โดยมีการ
วัดเจตคติ และภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงสังคมก่อนและหลังการฝึกอบรม อีกท้ังมีการติดตามพฤติกรรมหลังการฝึกอบรม
ประมาณ 1 เดือน โดยจัด ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2556 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบวัดเจตคติภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และแบบวัดภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’ s alpha coefficient) เท่ากับ .984 และ . 986 ตามลําดับ และแบบประเมินความเหมาะสมของ
หลักสูตร 
 

ผลการวิจัย 
 จากผลการการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี ้
    1. หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามป็นหลักสูตรแบบ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรมประกอบไปด้วย 4 โมดูล ได้แก่ 
โมดูลท่ี 1 การปลูกจิตสํานึก โมดูลท่ี 2 การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โมดูลท่ี 3 
การพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในระดับบุคคล และโมดูลท่ี 4 การพัฒนาภาวะผู้นํา 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในระดับกลุ่มและระดับชุมชน โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรม ได้แก่ 1) การบรรยาย 
2) การอภิปรายกลุ่ม 3) การระดมสมอง  4) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และ 5) การปฏิบัติ โดยใช้การวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ด้านเจตคติ ใช้แบบวัดเจตคติภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก่อน 
การฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม 2) ด้านความรู้และพฤติกรรม ใช้แบบวัดภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก่อน 
การฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมและติดตามผลหลังการฝึกอบรม และ3) ด้านการฝึกอบรมใช้แบบประเมินความเหมาะสม
ของหลักสูตร 
      2. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามพบว่า 
 2.1) ค่าเฉลี่ยของเจตคติภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของเจตคติภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม และภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมเท่ากับ 1.76 คะแนน (4.72-2.96) 
และ 1.79 คะแนน (4.60-2.81) ตามลําดับ ตามตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยเจตคติของภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงทางสังคมก่อนและภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก่อนและหลัง
ของการฝึกอบรม 

หมายเหต:ุ  ** p <  .01 

ระยะเวลา 
X  S.D t p 

เจตคติของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ก่อนการฝึกอบรม 2.96 .13 

42.40** .00 
หลังการฝึกอบรม 4.72 .19 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
ก่อนการฝึกอบรม 2.81 .11 

62.90** .00 
หลังการฝึกอบรม 4.60 .10 
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 2.2) การติดตามผลหลังการฝึกอบรม 1 เดือน พบว่า คณะนักศึกษาท่ีได้รับการฝึกอบรม มีพฤติกรรม 
และมีความตระหนักต่อการทําประโยชน์เพ่ือสังคมในทางดีงาม โดยการจัดทําประโยชน์เพ่ือสังคมโดยการจัดโครงการสารฝัน
ปันน้ําใจให้แก่เด็ก และผู้พิการซ้ําซ้อน ณ มูลนิธิสถาน-สงเคราะห์คนพิการการุณยเวศน์ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และ 
 2.3) ด้านความเหมาะสมของการใช้หลักสูตร พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีและเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่า ระดับความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรมและระดับความคิดเห็นในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับดีตามตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเหมาะสมของการใช้หลักสูตร 
 

ข้อความ 
X  S.D ระดับความเหมาะสม 

1. ระดับความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรม 
    1.1 โมดูลท่ี 1 การปลูกจิตสํานกึ 4.39 .53 ความเหมาะสมระดับด ี
    1.2 โมดูลท่ี 2 การเสรมิสร้างความรู้ในเรื่อง   
          ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

4.44 .49 ความเหมาะสมระดับด ี

    1.3 โมดูลท่ี 3 การพัฒนาภาวะผู้นํา 
         การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษา 
         ในระดับบุคคล 

4.36 .66 ความเหมาะสมระดับด ี

    1.4 โมดูลท่ี 4 การพัฒนาภาวะผู้นํา 
         การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษา 
         ในระดับกลุ่มและระดับชุมชน 

4.35 .65 ความเหมาะสมระดับด ี

2. ระดับความคิดเห็นในภาพรวม 4.31 .49 ความเหมาะสมระดับดี 
โดยรวม 4.35 .45 ความเหมาะสมระดับดี 

 
อภิปรายผล 
 จากงานวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ผู้วิจัยได้นําประเด็นมาอภิปราย ดังนี ้
 1. ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะของหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นลักษณะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระยะเวลา 2 วัน เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย 4 
โมดูล โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรม คือ 1) การบรรยาย 2) การอภิปรายกลุ่ม 3) การระดมสมอง 4) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และ 5) 
การปฏิบัติ ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาวัยรุ่นตอนปลาย 18-25 ปี ซึ่งมีวุฒิ
ภาวะมากข้ึนเริ่มเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่  ลักษณะบุคลิกภาพเฉพาะของแต่ละคนและเรียนรู้ท่ีจะเข้าใจความแตกต่างแต่ละบุคคล 
บางครั้งแสดงออกในรูปช่างคิดฝัน และมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีอิสระต่างๆ ทางความคิดและชอบอยู่ในกลุ่มเพ่ือน(ศรีเรือง  
แก้วังวาล, 2553)  
 ดังนั้น ลักษณะของหลักสูตรต้องมีเทคนิคท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงจะทําให้การ
อบรมมีประสิทธิภาพ การเลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรมเพ่ือให้ การอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถพิจารณาจากวัตถุประสงค์
การฝึกอบรมว่าต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ทักษะหรือเจตคติและพิจารณาลักษณะของการเรียนรู้เป็นแบบ
รายบุคคลหรือแบบกลุ่มการเลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรมจึงต้องพิจารณาความเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลต่อการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย 1) การบรรยาย 2) การอภิปรายกลุ่ม3) การระดมสมอง 4) การใช้กรณีศึกษา 5) 
การแสดงบทบาทสมมติ 6) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และ7) การปฏิบัติ  
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 นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและเจตคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมพูนได้ ประกอบไปด้วย 1) การบรรยาย 2) การอภิปรายเป็นคณะ 3) การบรรยายเป็นคณะ 4) การ
ประชุมอภิปราย 5) ทัศนศึกษา 6) การสาธิตและ 7) การฝึกปฏิบัติเนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วย 4 โมดูล คือ โมดูลท่ี 1 
การปลูกจิตสํานึกโมดูลท่ี 2 การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  โมดูลท่ี 3  การพัฒนาภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในระดับบุคคล และโมดูลท่ี 4 การพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ
นักศึกษาในระดับกลุ่มและระดับชุมชนโดยสอดคล้องกับองค์ประกอบท้ัง 7 ประการ คือ องค์ประกอบท่ี 1 ความมีจิตสํานึกใน
ตนเอง (Consciousness of self) องค์ประกอบท่ี 2 ความเป็นตัวของตัวเอง (Congruence) และองค์ประกอบท่ี 3การมุ่งมั่น 
(Commitment) ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 4 ความร่วมมือ (Collaboration) องค์ประกอบท่ี 5 การมีเป้าหมายร่วมกัน
(Common purpose) องค์ประกอบท่ี 6 การแสดงความเห็นต่างอย่างสุภาพอ่อนน้อม (Controversy with civility)
องค์ประกอบท่ี 7 การเป็นพลเมืองท่ีดี (Citizenship) เพ่ือการเปลี่ยนแปลงโดยโมดูลท่ี 1 การปลูกจิตสํานึก  โมดูลท่ี 2การ
เสริมสร้างความรู้ในเรื่องภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโมดูลท่ี 3 การพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ของนักศึกษาในระดับบุคคล ซึ่งเป็นการพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมในระดับบุคคล เพ่ือการยกระดับการพัฒนา
และการเรียนรู้ของนักศึกษาในการรู้จักตนเอง (Self-knowledge) ได้แก่ การเข้าใจถึงพรสวรรค์ของตนเอง ค่านิยม ความ
สนใจโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับความสามารถของนักศึกษาในการช่วยให้มีภาวะผู้นําท่ีมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนและสมรรถนะ
ความเป็นผู้นํา (Leadership competence) ท่ีจะขับเคลื่อนตนเองและผู้อ่ืน ส่วนโมดูลท่ี 4 การพัฒนาภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในระดับกลุ่มและระดับชุมชน  ซึ่งเป็นการพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน
ระดับกลุ่ม และชุมชน  เพ่ือการสร้างความร่วมมือในการทํางานร่วมกันในสถานการณ์ต่าง ๆ การเอ้ืออํานวยให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางบวกแก่สังคมท้ังในระดับสถาบัน และชุมชน คือ การทํากิจกรรมท่ีช่วยให้สถาบันหรือสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิผล และหลักการของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในการพัฒนาภาวะผู้นําของนักศึกษาซึ่งประกอบด้วย 3 
ระดับ โดยใช้ค่านิยมหลักิ 7 ประการ ได้แก่ ระดับตนเอง คือ1) ความมีจิตสํานึกในตนเอง 2) การกระทําท่ีสอดคล้องทุกด้าน
ภายในตน 3) ความมุ่งมั่นผูกพัน ระดับกลุ่ม 4) ความร่วมมือร่วมใจ 5) การมีวัตถุประสงค์ร่วมกันและ 6) สามารถขัดแย้งได้แต่
ต้องสุภาพและระดับชุมชน/สังคม7) ความสํานึกในการเป็นสมาชิกหรือพลเมืองท่ีดีเพ่ือการเปลี่ยนแปลง  และหลักการพัฒนา
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาการพัฒนาภาวะผู้นําของนักศึกษาดังกล่าว แบ่งเป็น 3 
ระดับ  ได้แก่ 1) ระดับบุคล 2) ระดับกลุ่มและ 3) ระดับสังคม ชุมชนผ่านการพัฒนาค่านิยมหลัก 7 ประการประกอบไปด้วย 1) 
ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับตนเอง 2) ความเป็นตัวของตัวเอง  3) การมุ่งมั่น4) ความร่วมมือ 5) การมีเป้าหมายร่วมกัน 6) การ
แสดงความเห็นต่างอย่างสุภาพอ่อนน้อม  7) ความเป็นพลเมืองเพ่ือการเปลี่ยนแปลง [8] และภาวะผู้นําท่ีเหมาะสมกับ
สหัสวรรษท่ี 3 โดยศึกษาทฤษฎีภาวะผู้นําในการพัฒนานักศึกษาใช้รูปแบบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน 3 ระดับ
ขององค์ประกอบท้ัง 7 ประการดังกล่าว ในการฝึกอบรม พบว่าความรู้ส่วนบุคคลท่ีแสดงออกมามีต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาภาวะผู้นํา และในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน Buschlen and Dvorak, 2011) และการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะภาวะผู้นําของนักศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้แนวคิดของรูปแบบภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมใน3 ระดับขององค์ประกอบท้ัง 7 ประการดังกล่าว พบว่า ทําให้นักศึกษามีการพัฒนาภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเพ่ิมสูงข้ึนกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้รับอบรมดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทักษะของนักศึกษา โดยใช้แนวคิด
รูปแบบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นเป็นสิ่งท่ีนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จากการเรียนโดยการฝึกอบรม (Jackson, 
2012) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของนักศึกษาในการเรียนรู้ด้วยการให้บริการสังคมโดยใช้รูปแบบภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมใน 3 ระดับขององค์ประกอบท้ัง 7 ประการ ดงักล่าว พบว่า ทําให้นักศึกษาเกิดการทํางานเป็นทีมในหมู่
นักศึกษาและความร่วมในสังคมได้เป็นอย่างดีการลําดับเนื้อหาท่ีนําเสนอในรายโมดูลได้เรียงลําดับเนื้อหาตามสภาพความเป็น
จริงสอดคล้องกับความจําเป็นในการฝึกอบรมมีความเช่ือถือและเป็นแก่นความรู้ท่ีทันสมัยถูกต้องมีความสอดคล้องกับความจรงิ
ในการทํางาน และมีความสอดคล้องกับวุฒิภาวะในการเรียนรู้ และประสบการณ์ผู้รับการฝึกอบรม 
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 2. ผลการทดลองใช้และปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
     หลังการฝึกอบรมมีเจตคติของภาวะผู้นําการเปลี่ยนทางสังคม และระดับภาวะผู้นํา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลัง
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.5 และติดตามผลหลังการฝึกอบรม 1 เดือน พบว่า คณะ
นักศึกษามีพฤติกรรมท่ีดี และมีความตระหนักต่อการทําประโยชน์เพ่ือสังคมโดยการจัดโครงการสารฝันปันน้ําใจให้แก่เด็ก และ
ผู้พิการซ้ําซ้อน ณ มูลนิธิสถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศน์ (Haber and Komives, 2009) จากการสํารวจการเข้าร่วม
หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงทางสังคมของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยการมีเจตคติพฤติกรรมท่ี
แสดงออกท่ีดี และในการเป็นผู้นําอย่างเป็นทางการ และการเข้าร่วมในหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นําจะส่งผลต่อภาวะผู้นําแบบมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังนักศึกษาเพศชาย และเพศหญิงแตกต่างกันอย่างไรโดยผลจาก
การศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงการทํางานร่วมกันเป็นตัวแปรท่ีมีความสําคัญท่ีสุด และตัวแปรการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนเป็นตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับนักศึกษาเพศหญิง (Haber and Komives, 2009) และการศึกษาวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะภาวะผู้นําของนักศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภายหลังจากท่ีนักศึกษาได้
ทําการศึกษาแนวคิดของรูปแบบภาวะผู้นําเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทําให้นักศึกษามีการพัฒนาภาวะผู้นําเพ่ิมสูงข้ึนกว่า
นักศึกษาท่ีไม่ได้รับการศึกษา ดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทักษะของนักศึกษานั้นโดยทําการใช้แนวคิดรูปแบบภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นเป็นสิ่งท่ีนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จากการเรียนโดยการฝึกอบรม (Jackson, 2012) การศึกษา
เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของนักศึกษาในด้านการเรียนรู้ด้วยการให้บริการสังคม พบว่า การสร้างเจตคติและ
พฤติกรรมท่ีดีในการพัฒนาภาวะผู้นําทางด้านอาชีพของนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์โดยใช้รูปแบบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมในการนํามาพัฒนาภาวะผู้นําให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และได้ถูกนํามาใช้
เป็นกรอบในการสร้างให้เกิดการทํางานเป็นทีมในหมู่นักศึกษาและการร่วมมือกันภายในสังคมได้เป็นอย่างดี (รัตติกรณ์ จงวิศา, 
2543) และผลการฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้นํานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ผู้นํานิสิตท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีเจตคติท่ีดีต่อภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงหลังการฝึกอบรมมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงท่ี
ผู้นําประเมินตนเอง และภาวะผู้นําท่ีผู้ร่วมงานประเมินผู้นําหลังเสร็จสิ้นการทดลองมากกว่าผู้นํานิสิตท่ีไม่ได้รับการฝึกอบรม
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและ (อติญาณ์ ศรเกษตรริน, 2543) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นผู้นํา
สําหรับนักศึกษาพยาบาล พบว่า ผลสัมฤทธ์ิและเจตคติท่ีเพ่ิมข้ึนของนักศึกษาพยาบาลทดสอบก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม (พีชาวีร์ เมฆขยาย, 2550) และการพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้สําหรับผู้นํากิจกรรมนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้มีความรู้เก่ียวกับภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้ภายหลัง
การฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม (เสถียร แป้นเหลือ, 2550)และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้นํา
สําหรับผู้นําองค์การกิจกรรมนักศึกษาหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า ผลของการสังเกตทักษะภาวะผู้นําอยู่ในระดับ
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม (พรพรรณ ศรีรุ่งเรือง, 2551) และผลการฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรง
บันดาลใจของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี พบว่า นักศึกษาพยาบาลท่ีได้รับฝึกอบรมภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีคะแนนภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจมากกว่า
นักศึกษาพยาบาลท่ีไม่ได้รับการฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจและภายหลังการฝึกอบรม
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการร้างแรงบันดาลใจอีกท้ัง นักศึกษาพยาบาลมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรง
บันดาลใจมากกว่าก่อนฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปปฏิบัติ จากผลการศึกษาท่ีเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือ

พัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนทางสังคมเป็นลักษณะสัมมนาเชิงปฏิบัติใช้เวลาฝึกอบรมท้ังสิ้น 2 วัน ประกอบไปด้วย 4 โมดูล โดย



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

: การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน 399 

 

โมดูลท่ี 1-3 ทําการฝึกอบรมวันท่ีแรกและโมดูลท่ี 4 ทําการฝึกอบรมวันสุดท้าย ผู้ท่ีนําหลักสูตรฝึกอบรมไปปฏิบัตินี้ไปใช้ควร

บริหารจัดการเวลาในการฝึกอบรมของแต่ละโมดูลให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามกําหนดการฝึกอบรมเพ่ือให้การฝึกอบรม

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 

 จากงานวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัย พบว่า ผลการวิจัยหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ

นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ทําให้นักศึกษามีเจตคติและภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของหลัง 

การฝึกอบรมสูงข้ึนกว่าก่อนการฝึกอบรม ดังนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรจะมีการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี ้

 1. ปัจจัยท่ีส่งเสริมเจตคติของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยเทคโนโลยี

สยาม 

 2. การบูรณาการรายวิชาท่ีเก่ียวกับภาวะผู้นําหรือกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นําท่ีสามารถใช้รูปแบบภาวะผู้นําการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

เอกสารอ้างอิง 
คณะกรรมการส่งเสรมิการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาต.ิ (2554). แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2555-2559. 
 กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
ชูชัย สมิทธิไกร. (2551). การฝึกอบรมบุคลากรในงาน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ดนุลดา จามจุรี และบุบผา เมฆศรทีองคํา. (2554). การพัฒนาภาวะผู้นําในนิสิตระดับอุดมศึกษา. วารสารนกับริหาร. 
 32 (1): 169-173. 
พรพรรณ ศรีรุ่งเรือง (2551). ผลการฝึกอบรมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจของนักศึกษา 
 พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี.ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
 สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน.ี 
พีชาวีร์  เมฆขยาย. (2550). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้สําหรับผู้นํากิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัย 
 เกษตรศาสตร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาควิชาจิตวิทยา 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2543). ผลการฝึกอบรมภาวะผู้นําของผู้นํานกัศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.ดุษฎีนิพนธ์ปริญญา 
 วิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิ 

โรฒประสานมิตร. 
ศรีเรือง  แก้วังวาล. (2553). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย. พิมพ์ครั้งท่ี 9. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน.์ (2549). รูปแบบภาวะผู้นําเพ่ือการเปลี่ยนทางสังคม. พิฆเนศวร์สาร. 2 (1): 19-30. 
เสถียร แป้นเหลือ. (2550). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้นําสําหรับผู้นําองค์กรกิจกรรมนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
อติญาณ์ ศรเกษตรริน. (2543). การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นผู้นําสําหรับนักศึกษาพยาบาล. 
 ดุษฎีนิพนธ์ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการอุดมศึกษาบัณฑติวิทยาลยั 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 
 

400                    : การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน 

 

เอกสารอ้างอิง 
Buschlen, E., & Dvorak, R. (2011). The Social Change Model as Pedagogy: Examining Undergraduate  
 Leadership Growth. Journal of Leadership Education, 10 (2): 38-56. 
Dempster, N. &Lizzio, A. (2006). Student Leadership: necessary research. Australian Journal of  
 Education, 51 (3): 276-285. 
Nadler, L. & Nadler, Z. (1989). Developing Human Resources. 3rd. San Francisco: Jossey Bass. 
Outcalt. C.L. (2001). A leadership approach for the New Millennium: A Case Study of UCLA’s Bruin  
 Leaders Project. NASPA Journal, 38 (2): 178-188. 
Haber, P. andKomives, S. R. (2009). Predicting the Individual Values of the Social Change Model of  
 Leadership Development: The Role of College Students’ Leadership and Involvement 
 Experiences. Journal of Leadership Education, 7 (3). 
Jackson, V. (2012). Service Learning and Student Organization Initiatives: Facilitating Leadership Among  
 Graduate Students. The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice, 10 (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

: การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน 401 

 

อัตลักษณ์วิวัฒน:์ การพัฒนาโมเดลจิตวิทยาประยุกต์เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูท่ีปรึกษา 
Identity Evolvement: Development of the Applied Psychology Model to Foster Competency of 
Counselor  Teachers 
 
อาจาย์มณฑิรา อินจ่าย 
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโมเดลจิตวิทยาประยุกต์เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
พ้ืนฐานอัตลักษณ์ส่วนบุคคล  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูท่ีปรึกษาโรงเรียนสาธิตจํานวน 21 คนและนิสิตวิทยาลัยการศึกษา 
72 คน ใช้การสุ่มแบบเจาะจงตามความสมัครใจจากมหาวิทยาลัยพะเยา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาและหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดจิตวิทยาเท่าทันตัวตนและการบําบัดอย่างเป็นระบบแบบซา
เทียร์เพ่ือก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง   ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแปลภาพวาด  การ
วิเคราะห์เนื้อหา  สถิติพรรณนา  และการทดสอบวิลคอกซัน   ผลการวิจัยปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติท่ีดีต่อการฝึกอบรม
ในหลักสูตร ตลอดจนมีสมรรถนะเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ในด้านความเข้าใจเรื่องความเช่ือมโยง
ระหว่างสมองกับบุคลิกภาพ สุขภาพจิต ความฉลาดทางอารมณ์ ทฤษฎีทางจิตวิทยา และการให้คําปรึกษานักเรียน   
คําสําคัญ: จิตวิทยาเท่าทันตัวตนซาเทียร์โมเดลจิตวิทยาประยุกต์สมรรถนะครูท่ีปรึกษา 
 
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 

อัตลักษณ์เชิงจิตวิทยาเป็นพ้ืนฐานสําคัญท่ีมักจะถูกมองข้ามในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษา
และฝึกอบรม (Cross, et al., 2007) แม้จะมีความพยายามจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีท้ังทักษะชีวิตควบคู่ไปกับทักษะ
ความรู้  โดยนอกจากการมีวิทยากรหรือครูผู้สอนแล้ว  กลไกหนึ่งท่ีแต่ละสถาบันการศึกษาได้จัดให้มีข้ึนในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนคือ ครูท่ีปรึกษา ซึ่งหมายถึง บุคคลท่ีได้รับมอบหมายและแต่งตั้งจากผู้บริหารให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลนักเรียน
นักศึกษา ในด้านการเรียน ด้านส่วนตัว ด้านสังคม ตลอดจนให้ความช่วยเหลอืนักเรียนนักศึกษาเมื่อพบปัญหาอุปสรรคด้านการ
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ปรับตัวในสถาบันการศึกษา  ท้ังนี้การให้คําปรึกษามีลักษณะท่ีแตกต่างจากการให้บริการอ่ืน ๆ คือ มีทฤษฎี กระบวนการ และ
เทคนิคการให้คําปรึกษาให้ครูได้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะของปัญหาและธรรมชาติของนักเรียน (มัลลวีร์ อดุล
วัฒนศิร,ิ 2554) แต่หากครูท่ีปรึกษานั้นขาดการตระหนักรู้ในอัตลักษณ์ของตนเองและอัตลักษณ์ของนักเรียน ก็อาจทําให้การ
ดูแลช่วยเหลือนั้นไม่เหมาะสมกับจริตนิสัยและตัวตน จนกระท่ังส่งผลทําให้กระบวนการช่วยเหลือนักเรียนไม่ประสบ
ความสําเร็จเท่าท่ีควร 

ความเข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับมนุษย์ในความเป็นปัจเจกบุคคลนั้น เ ก่ียวข้องกับแนวคิดจิตวิทยาตัวตน (Self 
Psychology) โดยแต่ละบุคคลจะมีบุคลิกภาพย่อย (Sub-personalities) ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมภายใต้สถานการณ์ท่ีต่างกัน  
ท้ังนี้มีงานวิจัยในช่วงทศวรรษหลังท่ีใช้การสแกนสมองพบความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพย่อยกับสมองมนุษย์โดยสามารถบ่งช้ี
ได้ว่าบุคลิกภาพแบบใดมีความเช่ือมโยงกับสมองซีกซ้ายหรือซีกขวา อนึ่ง ในศาสตร์ทางจิตวิทยาเท่าทันตัวตน (Voice 
Dialogue) ได้เปรียบเทียบบุคลิกภาพย่อยแต่ละแบบเป็นเสมือนเสียงย่อย ๆ ในการรับรู้ตัวตนของมนุษย์แต่ละบุคคล  โดย
สามารถแบ่งเป็น ‘ตัวตนหลัก’(Primary Self) และ ‘ตัวตนท่ีถูกละเลย’ (Disowned Self)   ซึ่งตัวตนหลักหมายถึงบุคลิกภาพ
หลักท่ีแสดงออกมาในแต่ละช่วงเวลาของพฤติกรรมมนุษย์  โดยแต่ละตัวตนหลักนั้นจะมีตัวตนท่ีถูกละเลยเป็นอีกข้ัวของ
บุคลิกภาพ ท้ังนี้ตัวตนท่ีถูกละเลยไม่ได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตัวตนหลัก แต่เป็นตัวตนท่ีถูกกดเก็บลงจิตใต้สํานึก ในขณะท่ีข้ัวของ
ตัวตนหลักถูกแสดงออกมาเป็นอัตลักษณ์ประจําตัวตามการรับรู้ของบุคคล (Stone and Stone, 2007; Injai, 2012; Nutting, 
2012; วริวรรณ์วิทยฐานกรณ,์ 2556) 

นอกจากจิตวิทยาเท่าทันตัวตน (Voice Dialogue) แล้ว  อีกแนวคิดร่วมสมัยท่ีกล่าวถึงอัตลักษณ์และตัวตนคือ การ
บําบัดอย่างเป็นระบบแบบซาเทียร์เพ่ือก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง (Satir Transformational Systemic Therapy: STST) หรือ
ซาเทียร์โมเดล (Satir Model) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการดําเนินการปรึกษาท่ีสอดประสานได้อย่างดีกับหลักการของจิตวิทยา 
โดยมีการเปรียบภูเขาน้ําแข็งแทนประสบการณ์ทางจิตใจของมนุษย์ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าสิ่งท่ีอยู่ภายในมีมากมายกว่าสิ่งท่ี
ปรากฏภายนอก  การทําความเข้าใจกับองค์ประกอบภายในแต่ละส่วนจะช่วยทําให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระดับ
ต่าง ๆ คือ  พฤติกรรม  การปรับตัว  ความรู้สึก  การรับรู้  ความคาดหวัง  ความปรารถนา และตัวตน (Banmen, 2002; 
Martinez, et al., 2011; นงพงา ลิ้มสุวรรณ และ นิดา ลิ้มสุวรรณ, 2555) 

 
 
ภาพท่ี 1  รูปภูเขาน้ําแข็งท่ีเป็นตัวแทนของจิตใจมนุษย์ตามแนวคิด Satir Model 
ท่ีมา: นงพงา ลิ้มสวุรรณ และ นิดา ลิ้มสุวรรณ (2555) 
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ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาวิจัยด้วยแนวคิดอัตลักษณ์วิวัฒน์ โดยสร้างโมเดลจิตวิทยาประยุกต์สําหรับส่งเสริม
สมรรถนะครูท่ีปรึกษาท่ีต่อยอดจากอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล บนพ้ืนฐานของศาสตร์ด้านจิตวิทยาเท่าทันตัวตนและการบําบัด
อย่างเป็นระบบแบบซาเทียร์เพ่ือก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วนําโมเดลท่ีได้มาพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมท่ีเหมาะสมสําหรับ
พัฒนาสมรรถนะของครูท่ีปรึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลของทักษะการให้คําปรึกษาสําหรับดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือพัฒนาโมเดลจิตวิทยาประยุกต์สําหรับส่งเสริมสมรรถนะครูท่ีปรึกษาตามอัตลักษณ์แห่งตน 
2.  เพ่ือเสนอกระบวนการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมสําหรับพัฒนาสมรรถนะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

โครงการวิจัยครั้งนี้ ใช้การเก็บข้อมูลด้วยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) บนพ้ืนฐานความสมัครใจ 
(Voluntary Basis) ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ท่ีจําเป็นต้องมีสมรรถนะท่ีสําคัญในการให้คําปรึกษาแก่นักเรียน 
ตามข้ันตอนต่อไปนี้ คือเริ่มจากการสร้างภาพจําลองทางความคิด (Conceptual Model) ในการส่งเสริมสมรรถนะครูท่ีปรึกษา
ตามแนวคิดจิตวิทยาเท่าทันตวัตน (Voice Dialogue)  และการบําบัดอย่างเป็นระบบแบบซาเทียร์เพ่ือก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง 
(Satir Transformational Systemic Therapy: STST) เพ่ือพัฒนาเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามพ้ืนฐานอัตลักษณ์ส่วนบุคคล และนําไปทดลองในการฝึกอบรมครูท่ีปรึกษาโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 21 คน จากนั้นนําผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวมาปรับปรุงเป็นโมเดลจิตวิทยา
ประยุกต์เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูท่ีปรึกษาอย่างเป็นระบบ โดยนําโมเดลท่ีได้ไปทดลองใช้ในการฝึกอบรมนิสิตวิทยาลัย
การศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 72 คน  

 

 
ภาพท่ี 2 โมเดลจติวิทยาประยุกตเ์พ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูท่ีปรึกษา 
ท่ีมา: มณฑริา อินจ่าย (2557) 
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ในการเก็บข้อมูลสําคัญ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพ่ือประเมินอัตลักษณ์ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ดงันี ้
 1.  แบบทดสอบ MBTI (The Myers – Briggs Type Indicator) เป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพท่ีพัฒนาข้ึนโดย 
Katharine C. Briggs และ Briggs Myers จากแนวคิดของ Carl Jung เก่ียวกับการจัดประเภทของบุคลิกภาพ (Jung’s 
Personality Typology) แบบทดสอบดังกล่าวประกอบด้วยคําถามปรนยัท่ีให้เลือกคุณลักษณะท่ีบุคคลแสดงออกบ่อย ๆ ใน 4 
มิติ เป็นแนวโน้มเอียงของความพึงพอใจ (Preference) สองลักษณะท่ีตรงข้ามกัน คือ 
 1.1 มิติด้านการมองโลก ท่ีมีลักษณะแสดงตัว คือหันออกจากตัว มุ่งสนใจโลกภายนอกตนเอง (Extroversion-
E) กับลักษณะเก็บตัว ท่ีหันเข้าหาตนเอง มุ่งสนใจโลกภายในตนเอง (Introversion-I) 
 1.2 มิติด้านการรับรู้ข้อมูล เป็นลักษณะการรับรู้จากประสาทสัมผัสท้ังห้าโดยตรง มักอยู่ในโลกของความเป็น
จริงในปัจจุบัน (Sensing-S) กับลักษณะการรับรู้ท่ีใช้การคาดการณ์อนาคต หรือจากประสบการณ์ในอดีตมาเช่ือมโยง มักอยู่ใน
โลกของความฝันและจินตนาการ (Intuition-N) 
 1.3 มิติด้านการตัดสินใจ เป็นลักษณะการให้คุณค่าต่อหลักการและเหตุผลเป็นหลัก (Thinking-T) กับลักษณะ
การให้คุณค่าต่อความรู้สึกเป็นหลัก (Feeling-F) 
 1.4 มิติด้านการดําเนินชีวิต เป็นลักษณะของการกระทําท่ีมีแบบแผนกฎเกณฑ์ ชอบท่ีจะกําหนดเตรียมการ
ล่วงหน้า (Judging-J) กับลักษณะของการกระทําท่ียืดหยุ่นปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ เปิดกว้างรับรู้ข้อมูล ไม่ชอบถูกควบคุม 
(Perceiving -P) 
 การผสมผสานของแนวโน้มความพึงพอใจในท้ังสี่มิติ จะทําให้ได้รูปแบบบุคลิกภาพ 16 รูปแบบ  ซึ่งเป็นความ
แตกต่างของบุคคลทางด้านเจตคติ การรับรู้ การตัดสินใจ และวิธีการดําเนินชีวิต รูปแบบบุคลิกภาพท้ัง 16 แบบนี้ จะไม่มีแบบ
ใดดีแบบใดไม่ดี ดังนั้นจึงไม่มีการประเมินความถูกผิดและไม่ทําให้เกิดความรู้สึกคับข้องใจ อับอาย หรือกังวลต่อผู้ทํา
แบบทดสอบ (Myers and McCauley, 1988 อ้างโดย รวิวรรณ ศรีสุชาต,ิ 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
ผู้อ่ืน  และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  “เก่ง”  หมายถึง  ความสามารถในการรู้จักตัวเอง คิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีแรงจูงใจ
มุ่งมั่นทําให้สําเร็จ  ตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ “สุข” หมายถึงความสามารถในการรู้จักหา
ความสุขและแก้ทุกข์ให้ตนเองได้ (กาญจนา วณิชรมณีย์ และ วนิดา ชนินทยุทธวงศ,์ 2543) 
 3.  แบบทดสอบดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ (Thai Mental Health Indicator Version 2007: 
TMHI-15) เป็นแบบทดสอบปรนัยเก่ียวกับดชันีช้ีวัดความสุขคนไทย 15 ข้อ ได้รับรองโดยกรมสุขภาพจิต มีคะแนนเต็มท้ังหมด 
60 คะแนน เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติท่ีกําหนดว่ามีสุขภาพจิตดีกว่าคนท่ัวไป มีสุขภาพจิตดีเท่ากับคนท่ัวไป หรือมี
สุขภาพจิตดีน้อยกว่าคนท่ัวไป (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2554) 
 4.  การวาดภาพอย่างอิสระ (Free-Drawing) ประกอบกับการเขียนบรรยายอัตลักษณ์แห่งตนของผู้ร่วมโครงการ
ท้ังนี้การวาดภาพเป็นเทคนิคท่ีอาศัยหลักของการฉายภาพจิตท่ีว่า บุคคลไม่อาจปกปิดสิ่งต่าง ๆ ท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตไร้สํานึก 
(Unconscious)   สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกถ่ายทอดลงบนแผ่นกระดาษโดยไม่อาจบิดเบือน ปิดบัง หรือซ่อนเร้นได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบุคลิกลักษณะท่ีได้จากการวาดภาพนั้นมักจะเป็นท่ีสิ่งสะท้อนถึงแนวคิดเก่ียวกับตนเองหรืออัตมโนทัศน์ (Self-
Concept) ในการมองตนเอง  (พริ้มเพรา ดิษยวาณิช, 2544)    

ผู้วิจัยได้ศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบท่ีใช้โดยนําไปทดสอบกับนิสิตภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 
30 คน พบค่าความเท่ียง (Reliability) จากสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาคในแบบทดสอบ MBTI, แบบประเมิน 
ความฉลาดทางอารมณ์ และแบบทดสอบดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น เท่ากับ 0.71, 0.93 และ 0.70 ตามลําดับ 
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การเก็บข้อมูล จัดฝึกอบรม และแปลผลการทดสอบ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action 
Research)  ดําเนินการในระหว่างวันท่ี 28 ตุลาคม 2556  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และวันท่ี 18 มกราคม 2557  
ณ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาวิเคราะห์ข้อมูลสําคัญโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และการ
ทดสอบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Signed-Rank Test) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของครูท่ีปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย มีจํานวนรวม
ท้ังสิ้น 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  
รองลงมาคือเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร-์เทคโนโลยี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และเรียนจบมาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.5  สําหรับประสบการณ์การปฏิบัติงานในฐานะครูท่ีปรึกษาอยู่ระหว่าง 4 เดือนถึง 10 ปี เฉลี่ยประมาณ 2 
ปี ท้ังนี้มีผู้ท่ีเคยเข้ารับการฝึกอบรมด้านจิตวิทยาการปรึกษามาก่อนจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1  และมีผู้ท่ีไม่เคยเข้ารับ
การฝึกอบรมด้านจิตวิทยาการปรึกษามาก่อนจํานวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 42.9 ของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในครั้งนี ้
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มกีารประเมินอัตลักษณ์ของตนเองว่าเป็นผู้ให้และผู้ดูแล ผ่านการวาดรูปและบรรยาย
ภาพในลักษณะของพระอาทิตย์ท่ีส่องแสงให้ความอบอุ่นแก่โลก เป็นเสียงเพลง บ้าน และธรรมชาติท่ีสร้างประโยชน์และความ
สบายใจแก่ผู้อ่ืน การวาดภาพส่วนใหญ่ใช้เส้นลากยาวและมั่นคง (Firm Line) ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองต่ออัตลักษณ์ของตนเอง
ในแง่บวก บุคลิกภาพโดยรวมเป็นแบบเก็บตัวชอบใช้จินตนาการเน้นเหตุผลและชอบยืดหยุ่นตามสบาย มีสุขภาพจิตและความ
ฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ
 

 
ภาพท่ี 3 ผลงานการวาดภาพอิสระเพ่ือประกอบกับการเขียนบรรยายอัตลักษณ์แห่งตนของผู้ร่วมโครงการ 
ท่ีมา: มณฑริา อินจ่าย (2557) 
 

 3. หลังจากเข้ารับการฝึกอบรมตามโมเดลจิตวิทยาประยุกต์เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูท่ีปรึกษา   ผลการประเมิน
ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติท่ีดีต่อการฝึกอบรมในหลักสูตรท้ังในด้านประโยชน์และความประทับใจจากการฝึกอบรมใน
ระดับมากท่ีสุด และมีการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนในด้านความเข้าใจเรื่องความเช่ือมโยงระหว่างสมองกับบุคลิกภาพ สุขภาพจิต ความ
ฉลาดทางอารมณ์ ทฤษฎีทางจิตวิทยา และการให้คําปรึกษานักเรียน ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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406                    : การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน 

 

 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินทางจิตวิทยาและผลการฝึกอบรมครูท่ีปรึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีสมัครใจเข้าร่วม 
โครงการวิจัย จํานวน 21 คน   

รหัส 
ผลการประเมินทางจิตวิทยา ผลการฝึกอบรม 

บุคลิกภาพ 
มุมมองต่อ 
อัตลักษณ์ 

ความฉลาด 
ทางอารมณ์ 

สุขภาพจิต 
ประโยชน์ท่ีได้ 
จากการอบรม 

ความ 
ประทับใจ 

ผลการ
เรียนรู้ 

01 ESFP 0 ปกต ิ Fair 5 5 +2.00 

02 ESTP + ปกต ิ Fair 4 3 +0.40 

03 INTP 0 ปกต ิ Poor 4 5 +2.40 

04 INFP + ปกต ิ Good 5 5 +1.40 

05 ISTJ + ปกต ิ Good 5 5 +1.00 

06 INTP + ปกต ิ Fair 5 5 +1.20 

07 INTP - ปกต ิ Fair 4 4 +1.00 

08 ISTP + ปกต ิ Fair 4 5 +1.20 

09 ENTP - ปกต ิ Fair 5 5 +0.60 

10 ESFP + ปกต ิ Fair 5 5 +2.40 

11 ISTP 0 ปกต ิ Fair 5 4 +1.00 

12 INTP + ปกต ิ Good 5 5 +1.60 

13 ENTJ 0 ปกต ิ Fair 4 4 +0.60 

14 INTP + ปกต ิ Good 5 5 +0.80 

15 ISTJ 0 ปกต ิ Poor 4 5 +0.80 

16 INFP - ปกต ิ Fair 5 5 +1.20 

17 ISTJ - ปกต ิ Fair 5 5 +1.60 

18 INTP 0 ปกต ิ Fair 5 5 +0.60 

19 ENTJ 0 ปกต ิ Fair 5 4 +0.60 

20 INFJ + ปกต ิ Fair 5 4 +1.00 

21 INTP - ปกต ิ Fair 5 5 +1.00 

ค่ากลาง INTP + ปกติ Fair 4.71 4.67 +1.16 

ความ 
หมาย 

เก็บตัว 
จินตนาการ 
เน้นเหตุผล 

ยืดหยุ่นตามสบาย 

มองตนเอง
แง่บวก 

ในฐานะของ 
“ผู้ให”้ 

มีความฉลาดทาง
อารมณ์ทุกด้าน
อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ

สุขภาพจิต
เท่ากับคน
ทั่วไป 

ได้รับประโยชน์
จากการอบรม 

ในระดับมากที่สุด 

ประทับใจ 
การอบรม 
มากที่สุด 

มีความรู้
เพิ่มขึ้น

หนึ่งระดับ 

ท่ีมา: มณฑิรา อินจ่าย (2557) 
 4. ครูท่ีปรึกษาผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโมเดล
จิตวิทยาประยุกต์เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูท่ีปรึกษา ว่าควรคงรักษาข้อดีของระบบการฝึกอบรมตามโมเดลท่ีเริ่มจากการ
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ประเมินอัตลักษณ์และพ้ืนฐานทางจิตวิทยาของผู้เข้าร่วมการอบรมก่อน แล้วจึงดําเนินการฝึกอบรมตามโมเดลโดยเน้นให้เข้า
กับอัตลักษณ์ บุคลิกภาพ และข้อควรพัฒนาของผู้เข้ารับการอบรม  ท้ังนี้หากสามารถอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในวิชาชีพครู
ตั้งแต่ยังอยู่ในสถานศึกษา โดยเพ่ิมกรณีศึกษาให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ก็จะเป็นประโยชน์ในการฝึกงานและการปฏิบัติ
หน้าท่ีของนิสิตนักศึกษาท่ีจําเป็นต้องดูแลให้คําปรึกษานักเรียนตอ่ไป   
 5. การขยายผลโมเดลเป็นกระบวนการฝึกอบรมสําหรับพัฒนาสมรรถนะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกลุ่มนิสิต
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของนิสิตท่ีสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยดังนี้คือ เป็นนิสิตท่ี
เรียนเพ่ือประกอบอาชีพครูในสาขาวิชาคณติศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวนรวมท้ังสิ้น 72 คน 
จากนิสิต 102 คนท่ีเข้าร่วมการอบรมทักษะการให้คําปรึกษานักเรียน วันท่ี 18 มกราคม 2557 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมี
สมรรถนะเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ในด้านความเข้าใจเรื่องทฤษฎีทางจิตวิทยา  ความเช่ือมโยงระหว่าง
สมองกับบุคลิกภาพ สุขภาพจิต ความฉลาดทางอารมณ์ และการให้คําปรึกษานักเรียน   
 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน pretest-posttest จากแบบประเมินสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการ 
อบรมและแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของนสิิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาท่ีสมัครใจเข้าร่วม 
โครงการวิจัย จํานวน 72 คน   
 

ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ pretest-posttest N Mean Rank Z (p-value) 

ทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา คะแนนลดลง 1 24.00 -7.117***[a] 
 คะแนนเพ่ิมข้ึน 62 32.13 (p = 0.000) 
 คะแนนเท่าเดมิ 9   
     

สมองกับบุคลิกภาพ คะแนนลดลง 0   0.00 -7.317*** [a] 
 คะแนนเพ่ิมข้ึน 63 32.00 (p = 0.000) 
 คะแนนเท่าเดมิ 9   
     

สุขภาพจิต คะแนนลดลง 0   0.00 -6.882*** [a] 
 คะแนนเพ่ิมข้ึน 57 29.00 (p = 0.000) 
 คะแนนเท่าเดมิ 15   
     

ความฉลาดทางอารมณ ์ คะแนนลดลง 0   0.00 -7.058*** [a] 
 คะแนนเพ่ิมข้ึน 60 30.50 (p = 0.000) 
 คะแนนเท่าเดมิ 12   
   

 
  

การให้คําปรึกษานักเรียน คะแนนลดลง 1 21.50 -6.892*** [a] 
 คะแนนเพ่ิมข้ึน 59 30.65 (p = 0.000) 
 คะแนนเท่าเดมิ 12   

***p<0.001, [a] Based on negative ranks, Wilcoxon Signed Ranks Test 
 6. กระบวนการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมสําหรับพัฒนาสมรรถนะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของนิสิตวิทยาลัย
การศึกษา จะมีความต่างไปจากการฝึกอบรมครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  เนื่องจากอัตลักษณ์ของผู้เข้าอบรมมีความ
แตกต่างกันในประเด็นท่ีนิสิตมองตนเองว่าเป็นผู้รับความรู้ มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว รับรู้ประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัส 
และเน้นอารมณ์มากกว่า ดังนั้นแม้จะใช้เนื้อหาเดิม แต่สิ่งท่ีเพ่ิมข้ึนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท่ีเปลี่ยนไปคือ จัดการอบรมให้มี
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408                    : การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน 

 

ปฏิสัมพันธ์กันมากข้ึน โดยอิงทฤษฎีท่ีเป็นรูปธรรม ใช้การอธิบายอย่างละเอียด เลือกกรณีศึกษาท่ีเร้าอารมณ์ผ่านทางวิดีทัศน์
เพลง “กล่อมแม่” และเพลง “ฉันไม่โง่” ทดแทนกรณีศึกษาแบบบทความบรรยาย โดยยังคงการยืดหยุ่นในเรื่องกฎเกณฑ์ข้อ
ปฏิบัติในห้องประชุมไว้ดังเดิม  ซึ่งทําให้ผลการประเมินการจัดฝึกอบรมปรากฏว่า ผู้รับการฝึกอบรมมีสมรรถนะท่ีจําเป็น
สําหรับการเป็นครูท่ีปรึกษาเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต่อการฝึกอบรมในประเด็นของประโยชน์ท่ีได้และ
ความประทับใจในระดับมาก ดังแสดงในตารางท่ี 3 และภาพท่ี 4 
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินทางจิตวิทยาและผลการฝึกอบรมนิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาจํานวน 72 คน   
 

รหัส 

ผลการประเมินทางจิตวิทยา ผลการฝึกอบรม 

บุคลิกภาพ 
มุมมองต่อ 
อัตลักษณ์ 

ความฉลาด 
ทางอารมณ์ 

สุขภาพจิต 
ประโยชน ์
ท่ีได้จาก 
การอบรม 

ความ 
ประทับใจ 

ผลการเรียนรู ้

ค่ากลาง ESFP + ปกต ิ Fair 4.40 4.47 +1.08 

ความ 
หมาย 

แสดงตัว 
รับรู้ผ่านประสาท
สัมผัส 
เน้นอารมณ์ 
ยืดหยุ่นตามสบาย 

มองตนเอง
แง่บวก 
ในฐานะ
ของ 
“ผู้รับ” 

มีความฉลาด
ทางอารมณ์ 
ทุกด้านอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ 

สุขภาพจิต
เท่ากับ 
คนท่ัวไป 

ได้รับ
ประโยชน์
จากการ
อบรม 
ในระดับมาก 

ประทับใจ 
การอบรม 
ในระดับ
มาก 

มีความรู้เพ่ิมขึ้น
หน่ึงระดับ 
(p<0.001) 

 

 
ภาพท่ี 4 บรรยากาศการอบรมตามโมเดลจติวิทยาประยุกต์ในผู้รับการอบรมท่ีมีอัตลักษณ์และบุคลิกภาพต่างกันระหว่าง การ

เป็นผู้ให้ท่ีชอบเก็บตัวเน้นความคิดแบบ INTP และการเป็นผูร้ับท่ีชอบแสดงตัวเน้นความรูส้ึกแบบ ESFP   
 

สรุปและอภิปรายผล 
 โมเดลจิตวิทยาประยุกต์ตามแนวคิดจิตวิทยาเท่าทันตัวตน (Voice Dialogue) และการบําบัดอย่างเป็นระบบแบบซา
เทียร์เพ่ือก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง (Satir Transformational Systemic Therapy: STST) หรือซาเทียร์โมเดล (Satir Model) 
สามารถนําไปใช้ในการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูท่ีปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในกลุ่มครูท่ีกําลังปฏิบัติงาน และ
ในกลุ่มนิสิตวิทยาลัยการศึกษาท่ีกําลังจะก้าวสู่วิชาชีพครูในอนาคต   
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: การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน 409 

 

 การให้ความสําคัญกับพ้ืนฐานอัตลักษณ์ตัวตนของผู้เข้ารับการอบรม โดยการทดสอบและประมวลผลล่วงหน้าก่อน
ออกแบบการอบรม ทําให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเปิดใจรับรู้เนื้อหาท้ังเชิงทฤษฎีและกิจกรรมการฝึกทักษะได้อย่างเหมาะสม
กับจริตนิสัย ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการเรียนรู้ได้ในระดับสูง ท้ังนี้แบบประเมินบุคลิกภาพท่ีใช้เป็นหลักใน
การวิจัยครั้งนี้คือ MBTI ซึ่งมีพ้ืนฐานการสร้างจากทฤษฎี Psychological Type ของ Jung ซึ่งมีสาระสําคัญว่า พฤติกรรมของ
มนุษย์ท่ีดูเหมือนจะมีความหลากหลายและแตกต่างกัน แท้จริงแล้วพฤติกรรมเหล่านั้นเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบและมีความคงท่ี 
ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับการรับรู้และการตัดสินของแต่ละบุคคล ดังเช่นท่ีพบในงานวิจัยครั้งนี้ว่า ครูท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัยพะเยามี
บุคลกิภาพโดยรวมเป็นแบบ INTP ในขณะท่ีนิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลิกภาพโดยรวมเป็นแบบ ESFP 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนัสนันท์หัตถศักดิ์ และ ศุภชัย อิทธิปาทานันท์ (2547)ท่ีพบว่านักศึกษาท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐานด้าน
เพศและคณะต่างกันจะมีบุคลิกภาพต่างกัน ซึง่ส่งผลให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนท่ีต่างกัน 

นอกจากนี้การพบว่า ผู้รับการฝึกอบรมตามโมเดลจิตวิทยาประยุกต์เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูท่ีปรึกษา ท้ังในระดับ
อาจารย์และระดับนิสิตวิทยาลัยการศึกษา  มีสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับการเป็นครูท่ีปรึกษาเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคญั ตลอดจนมี
เจตคติท่ีดีต่อการฝึกอบรมในประเด็นของประโยชน์ท่ีได้และความประทับใจในระดับมาก-มากท่ีสุดนั้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของกรองกาญจน์ อรุณรัตน์ (KrongkarnArunrutana, 2008) ซึ่งทําการศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์การสอนเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีต่างกัน พบว่า หลังจากทดลองใช้ยุทธศาสตร์การสอนท่ีแตกต่างกัน
ไปตามบุคลิกภาพท่ีได้จากการประเมินด้วย MBTI แล้ว นักศึกษามีศักยภาพดีข้ึนจากการใช้ยุทธศาสตร์การสอนและมีความพึง
พอใจในระดับมาก   

ความสําเร็จในเชิงประสิทธิภาพประสิทธิผลของโมเดลจิตวิทยาประยุกต์เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูท่ีปรึกษา เกิดจาก
การใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาสองแนวคิดสําคัญ คือ จิตวิทยาเท่าทันตัวตน (Voice Dialogue)  และการบําบัดอย่างเป็นระบบแบบ
ซาเทียร์เพ่ือก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง (Satir Transformational Systemic Therapy: STST)  เมื่อได้ทําความเข้าใจกับ
องค์ประกอบภายในแต่ละส่วนจะช่วยทําให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้แก่ พฤติกรรม การปรับตัว  
ความรู้สึก  การรับรู้  ความคาดหวัง  ความปรารถนา ตัวตนหลัก และตัวตนท่ีถูกละเลย อันเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในอัต
ลักษณ์แห่งตนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อนจะต่อยอดสู่การเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานดูแลนักเรียนหลากหลาย
รูปแบบในฐานะครูท่ีปรึกษาซึ่งเป็นภารกิจสําคัญควบคู่ไปกับการเรียนการสอนตามปกติในวิชาชีพครู   ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้
ทฤษฎีสําคัญทางจิตวิทยาและฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับบุคลิกภาพอันเป็นพ้ืนฐานทาง
จิตวิทยา  จึงเป็นกระบวนการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมสําหรับพัฒนาสมรรถนะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากกว่าการเรียนรู้
โดยท่ัวไปซึ่งมีหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีขาดการคํานึงถึงอัตลักษณ์ของผู้เรียน 

ประโยชน์ด้านการศึกษาเพ่ือบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโมเดลจิตวิทยาประยุกต์เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูท่ีปรึกษา 
จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาเนื้อหาและกระบวนการฝึกอบรมท่ีคํานึงถึงความแตกต่างในบุคลิกภาพของผู้เรียนและผู้สอน โดย
ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความเข้าใจกันมากข้ึน ตลอดจนทําให้บุคคลเรียนรู้ท่ีจะทํางานร่วมกันดว้ยการยอมรับและเข้าใจความ
แตกต่างของกันและกันได้ดีข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานต่อไป   
 
ข้อเสนอแนะ 
 โมเดลจิตวิทยาประยุกต์เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูท่ีปรึกษานี้  สามารถนําไปทดลองขยายผลและทดสอบซ้ําในกลุ่ม
ตัวอย่างอ่ืน ๆ  ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาเป็นหลักสูตรมาตรฐานในการเติมเต็ม
ศักยภาพให้แก่ครูท่ีจําเป็นต้องรู้เท่าทันตนเองและมีความสามารถดูแลให้การปรึกษานักเรียนท่ีมีอัตลักษณ์ท่ีหลากหลายและ
ปัญหาท่ีซับซ้อนท้ังในระดับพฤติกรรม การปรับตัว  ความรู้สึก  การรับรู้  ความคาดหวัง  ความปรารถนา และตัวตน  ดังนั้น
แนวคิดจิตวิทยาเท่าทันตัวตน และการบําบัดอย่างเป็นระบบแบบซาเทียร์เพ่ือก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นรากฐานของโมเดล
นี้  จึงเป็นองค์ความรู้เชิงจิตวิทยาประยุกต์ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานในฐานะครูท่ีปรึกษาต่อไป 
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ศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของจติอาสาตามแนวพุทธศาสน:์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 
 

อาจารยณ์รงค์วรรษ   บุญมา 
โปรแกรมสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
บทคัดย่อ 
          บทความวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค ์ 2  ข้อ  คือ (1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของจิตอาสาตามแนวพุทธ-ศาสน์ของ
นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(2) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาจิต
อาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)   เก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
เอกสาร  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  กลุ่มท่ีศึกษาในครั้งนี้ คือ  นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต  ภาคเรียนท่ี 1/2556  จํานวน 39 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  
   ผลการวิจัยพบว่า(1) คุณลักษณะของจิตอาสาตามแนวพุทธศาสน์ของนักศึกษารายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานหลักมนุษยธรรม "หลักธรรมท่ีทําให้คนเป็นมนุษย์สมบูรณ์"  คือเบญจศีล
เบญจธรรม และหลักธรรมท่ีมาเก้ือหนุนส่งเสริมจิตอาสาให้เห็นคุณลักษณะประจักษ์ชัดแจ้งยิ่งข้ึนคือ บุญกริยาวัตถุ 3สังคหวัตถุ 
4พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 ฆราวาสธรรม 4ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม4สาราณียธรรม 6 และกุศลกรรมบถ 10   (2)  
แนวทางในการพัฒนานักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า ควรปลูกฝังคุณธรรม "หลักธรรมท่ีทําให้คน
เป็นมนุษย์สมบูรณ"์  คือเบญจศีล เบญจธรรมเป็นพ้ืนฐาน 

คําสําคัญ:  จิตอาสา คณุลักษณะพุทธศาสน์วิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต 
 

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 ได้กําหนดทิศทางในการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์
ไว้ว่า  “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” จิตอาสาเป็นคุณธรรม
จริยธรรมประการหนึ่งท่ีต้องให้เกิดมีข้ึนในสังคมไทยจิตอาสาหมายถึงความสานึกของบุคคลท่ีมีต่อสังคมส่วนรวมโดยการเอาใจ
ใส่และการช่วยเหลือผู้ท่ีมีจิตอาสาจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีอาสาทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวมเช่นการเสียสละเงินสิ่งของเวลา
แรงกายและสติปัญญาเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน (ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ,์ 2550)  

 จิตอาสาส่งเสริมให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ถ้อยทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน มีทักษะในการทํางาน มี
ความสามารถในการปรับตัว  อยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้  สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-
2559) ท่ีได้กําหนดไว้ว่าอุดมศึกษาต้องสร้างบัณฑิตท่ีพร้อมปรับตัว มีทักษะในการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยู่ท่ามกลางความ
แตกต่างของเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และมีศักยภาพสูง เป็นท่ี
ยอมรับในระดับนานาชาติ  ในขณะเดียวกันหลักสูตรแกนกลางการศึกษาแห่งชาติฉบับปีพุทธศักราช  2551 ได้กําหนดส่วนของ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในการบําเพ็ญประโยชน์เอาไว้เพ่ือสร้างและปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ จิตอาสา ของเด็กและเยาวชนให้
มีติดตัวไปจนกระท่ังจบออกไปเป็นผู้ใหญ ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้กําหนดอัตลักษณ์ไว้ว่า  “จิตอาสา พัฒนาท้องถ่ิน”  ให้เป็นตัวสะท้อนคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีมหาวิทยาลัยพึงประสงค์ และปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ “การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถ่ิน” และ
มีนโยบายท่ีสําคัญ คือ คุณภาพคู่คุณธรรม โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรมนั้น นอกเหนือจากมีแนวทางในการพัฒนาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต(ิTQF)  ยังมีการกําหนดรายวิชาในหมวดการศึกษา
ท่ัวไป ช่ือรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับท่ีนักศึกษาทุกสาขาวิชาจะต้องเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรี
อีกด้วยโดยเนื้อหาสาระของรายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับชีวิตในมิติปรัชญา 
ศาสนา และวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม รวมท้ังเกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมตาม
หลักปรัชญาและศาสนา การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนาปัญญาเพ่ือการดํารงตนอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข   (ญาณภัทร  ยอดแก้ว, 2556)   ผู้วิจัยเป็นคนหนึ่งท่ีสอนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตได้
ตระหนักและเห็นความสําคัญของจิตอาสาจึงได้บูรณาการกิจกรรมโครงการจิตอาสาในรายวิชาดังกล่าวนี้ด้วย   

 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับจิตอาสามีจํานวน  4  เรื่องคืองานวิจัยของจิตติมา  อัครธิติพงศ์, รศ. 
(2553), พิศาลอรรถกิจ, พระครู (แสนหา). (2555), วลัยรัตน์ ยิ่งดํานุ่น (2554), และ ทิพย์ขจร  ฉายาสกุลวิวัฒน์ (2555)  ซึ่ง
งานวิจัยเหล่านี้น้ันศึกษาคุณค่าของพุทธศาสนาในแง่มุมต่างๆ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงทําการวิจยัศึกษาวิเคราะห์คณุลักษณะของจิตอาสาตามแนวพุทธศาสน์ เพ่ือศึกษาแนวทางในการ
พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์คณุลักษณะของจิตอาสาตามแนวพุทธศาสน์ของนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาจริยธรรมและทักษะ
ชีวิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ดําเนินการศึกษาวิจัย ดงันี ้

1. ศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากเอกสารท่ีเก่ียวข้องและข้อมูลภาคสนามท่ีได้จาก 
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญหลังจากสิ้นสุดการจัดกิจกรรมจิตอาสาในรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต ประจําภาคเรียนท่ี 
1/2556 และนําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห ์(Descriptive Analysis)   

2. กลุ่มท่ีศึกษาในครั้งนี้   คือ  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตของอาจารย ์
ณรงค์วรรษ บุญมา ในภาคเรยีนท่ี 1/2556  จํานวน 13 หมู่เรยีน 563  คน  

3. กลุ่มท่ีให้ข้อมูลสําคัญในครั้งนี้ได้คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก 13 หมู่เรียน  หมู่เรียนละ  
3 คน รวมท้ังสิ้น 39  คน 
 4.  ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ 2 ชนิด ได้แก่ 
      4.1 การสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Structured Interview) ซึ่งผู้วิจัยไดส้ร้างข้ึนเองเพ่ือใช้สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล
สําคัญตามแนวทางท่ีกําหนดไว้แตล่ะประเด็นคําถามเพ่ือหาคําตอบตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งข้อคําถามออกเป็น 
2 ส่วน ดังนี ้
           ส่วนท่ี 1  เป็นข้อคําถามเก่ียวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ถูกสัมภาษณ์    
                      ส่วนท่ี 2  เป็นข้อคําถามเก่ียวกับการหลักคดิท่ีสมคัรใจทํากิจกรรมจิตอาสาพร้อมท้ังคุณลักษณะของ
นักศึกษาท่ีทํากิจกรรมจติอาสาในรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต   
       4.2 การสังเกตแบบมสี่วนร่วม (Participant Observation)  
 5. การเก็บข้อมูล 2 ส่วน คือ  
               5.1  การเก็บข้อมูลดา้นเอกสาร (Review Data)  โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการวิจัยและเป็นฐานข้อมลูสาํหรบัการวิเคราะหผ์ลการวิจัย  

                5.2  การเก็บข้อมูลภาคสนาม  (Field Data ) โดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง  (Structured 
Interview) ในการสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลสําคัญ จํานวน 39 คน ซึ่งผู้วิจัยได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์อย่างชัดเจน
ก่อนการสัมภาษณ์  จากนั้นจึงขออนุญาตจดบันทึก และบันทึกเสียงเพ่ือเก็บข้อมูลความคิดเห็นต่างๆ ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคญั
ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีวางไว้ 

6. การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ 2 ส่วน ได้แก่ 

   6.1 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis ) ใช้กับข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาด้านเอกสาร (Review Data)   

   6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสรา้งข้อสรุป โดยนาํข้อมูลจากการศกึษาภาคสนาม (Field Data) ซึ่งเป็นข้อความ
บรรยาย (Descriptive) ท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์แบบอุปนยั (Analytic Induction) เพ่ือให้ได้สมมติฐานช่ัวคราว 
(Working Hypothesis)  จากนั้นจึงนําไปพิสูจน์เพ่ือทําการยืนยันข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมลูสําคัญท่ีมบีทบาทจัดการเรียนการ
สอนโดยตรงอีกครั้งแล้วจึงหาข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยตอ่ไป 

 เมื่อได้ข้อสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลท้ัง 2 ส่วนแล้ว จึงนําไปอภิปรายผลร่วมกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครปฐม  
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ผลการวิจัย 

 จากผลการศกึษาวิจัย สามารถสรปุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ดังนี ้

 1. จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างพบว่า คุณลักษณะของจิตอาสาตามแนวพุทธศาสน์ของนักศึกษารายวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานหลักมนุษยธรรม คือ “เบญจศีลเบญจธรรม” ซึ่งเป็น
หลักธรรมท่ีทําให้คนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรา่งกายและจิตใจ  พร้อมท้ังบุญกริยาวัตถุ 3, สังคหวัตถุ 4, พรหมวิหาร 4, อิทธิ
บาท 4, ฆราวาสธรรม 4, ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม4, สาราณียธรรม 6  และ กุศลกรรมบถ 10  เป็นหลักธรรมท่ีมา
เก้ือหนุนส่งเสริมจติอาสาใหเ้ห็นคณุลักษณะประจักษ์ชัดแจ้ง 

  เมื่อศึกษาวิเคราะห์ให้ละเอียดลงไปจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  พบว่า คุณลักษณะของจิตอาสาประกอบด้วย 2 
ส่วน : 

  ส่วนท่ี 1 เป็นนามธรรม (Abstract) เป็นคุณลักษณะภายในจติ (Mind) ท่ีอาจมองไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้อ แต่สามารถ
เห็นคุณลักษณะแห่งความงดงามของจิตนั้นด้วยการสะท้อนออกมาโดยการอาสาเข้าร่วมทํากิจกรรมท่ีเราเรยีกว่า “จิตอาสา” 
ด้วยใจสมคัรและบรสิุทธ์ิใจคือไมห่วังผลตอบแทนใดๆ 

 ส่วนท่ี 2  เป็นรูปธรรม (Concrete) เป็นคุณลักษณะท่ีแสดงให้เห็นประจักษ์ชัดแจ้งด้านพฤติกรรมโดยการลงมือทํา
ตามวิถีแห่งจิตท่ีงดงามนั้นในรูปแบบของการทํากิจกรรมจิตอาสาโดยความเสียสละ ท้ังกําลังกาย กําลงัสติปัญญา  กําลังเวลา 
ตลอดถึงทรัพยส์ินเงินทองของตน 

 พร้อมกันนั้นยังพบว่า ธรรมะข้อเดยีวสามารถสะท้อนได้ท้ังคุณลักษณะภายในท่ีเป็นนามธรรมและภายนอกท่ีเป็น
รูปธรรมผ่านกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวนั้น 

          2. แนวทางในการพัฒนานักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม พบว่า ควรปลูกฝังคุณธรรมพ้ืนฐาน  คือ
เบญจศลีเบญจธรรมอันเป็นหลักธรรมท่ีทําให้คนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ   โดยกลวิธีต่างๆ ท่ีเหมาะสม  
ควรจะจดัให้มีโครงการเยาวชนดีทําดีไดไ้มเ่ลือกกาล  หรือ จัดให้มีการรักษาศลีปฏิบัติธรรมตามเทศกาลทางศาสนาท่ีสําคัญ  
เป็นต้นว่าวันมามาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอัฏฐมีบูชา  วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา  หรือถ้าเป็นไปได้ก็
ทุกวันพระ  พร้อมท้ังในวโรกาสอันสําคัญ  คือ วันแม่แห่งชาติ   วันพ่อแห่งชาติ   ท้ัง 2 วันนี้ อาจจะมกีารรณรงค์เยาวชนคนดี
ทําดีเพ่ือแม่หรือพ่อโดยการรักษาศีลปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล  พร้อมท้ังมอบให้คุณแม่และคุณพ่อผู้เป็นพระอรหันต์
ในบ้าน   ธรรมนอกเหนือจากการรณรงค์ส่งเสริมให้นักศึกษาตั้งอยู่ในเบญจศลีเบญจธรรมแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ควรจะจดัใหม้ีโครงการจติอาสาพัฒนาท้องถ่ิน ในรูปแบบต่างๆ   เพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมกันทําแบบใจสมัคร  ส่งเสริมสนบัสนุน
ให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมท่ีเหมาะสมตามความถนดัหรือช่ืนชอบของแต่ละบคุคล อันจะทําให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามหลักธรรม
ท่ีเก้ือหนุนส่งเสริมดา้นคุณลักษณะจิตอาสานั้นดว้ย 

สรุปและอภิปรายผล 

           จากการศึกษาวิเคราะหส์ามารถสรุปได้  ดังนี ้

           ผู้ให้ข้อมูลสําคัญแบ่งเป็นเพศชาย 19 คน   เพศหญิง 20 คน รวมท้ังหมดเป็น 39 คน   เป็นนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีท่ีลงทะเบยีนเรยีนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า : 

 1)  จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าคุณลักษณะของจิตอาสาเกิด
ข้ึนมาจากคุณธรรมพ้ืนฐานคือ เบญจศีลเบญจธรรม หรือ ศีล 5 และธรรม 5และพบว่าตัวตนของจิตอาสามักจะเริ่มต้นท่ีธรรม
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กว่ากว่าเริ่มต้นท่ีศีลพร้อมกันนั้นยังพบว่าปัจจัยเก้ือหนุนอันเป็นธรรมะเก้ือกูลท่ีจะให้เห็นคุณลักษณะของจิตอาสาชัดเจนมาก
ข้ึน  คือ  บุญกริยาวัตถุ 3สังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 ฆราวาสธรรม 4ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม4 สาราณีย
ธรรม 6  และกุศลกรรมบถ 10  

 จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมทําให้พบว่า คุณลักษณะของจิตอาสา มีท้ังส่วนท่ีเป็นนามธรรม (Abstract) คือ
คุณลักษณะภายในจิต (Mind) ท่ีงดงาม และ ส่วนท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete) คือคุณลักษณะท่ีแสดงให้เห็นประจักษ์ชัดแจ้ง
ด้านพฤติกรรมโดยการลงมือทําตามวิถีแห่งจิตท่ีงดงามนั้น เมื่อมองให้ลึกลงไปจะสังเกตเห็นว่าธรรมะข้อเดียวสามารถสะท้อน
คุณลักษณะของจิตอาสาได้ท้ังคุณลักษณะภายในท่ีเป็นนามธรรมและคุณลักษณะภายนอกท่ีเป็นรูปธรรมอย่างน่าท่ึง 

      2) แนวทางในการพัฒนานักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  พบว่า : 

            -  มหาวิทยาลยัควรปลูกฝังคุณธรรมพ้ืนฐานคือเบญจศลีเบญจธรรมโดยจัดใหม้ีการรักษาศีลปฏิบัติธรรม
ตามเทศกาลทางศาสนาท่ีสําคัญ เช่นวันมามาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอัฏฐมีบูชา  วันเข้าพรรษา  วันออก
พรรษา  หรือทุกวันพระ  พร้อมท้ังในวโรกาสอันสําคญั  คือ วันแม่แห่งชาติ   วันพ่อแห่งชาติ    

 -  มหาวิทยาลยัควรจัดให้มโีครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถ่ิน ในรูปแบบต่าง ๆ  เพ่ือให้นักศึกษาไดร้่วมกันทํา
แบบใจสมัคร  และ ส่งเสรมิสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมท่ีเหมาะสมตามความถนัดของแตล่ะบคุคล อันจะเป็นการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีเก้ือหนุนส่งเสรมิด้านคณุลักษณะจิตอาสานั้นอีกด้วย 

               คุณลักษณะจติอาสาตามแนวพุทธศาสน์  สามารถอภิปรายผลได้  ดังนี ้

               1. คุณลักษณะของจิตอาสาตามแนวพุทธศาสน์ของนักศึกษารายวิชาจรยิธรรมและทักษะชีวิตมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม  พบว่า  ตั้งอยู่บนหลักเบญจศีลเบญจธรรม   นักศึกษาจติอาสาเกิดมีเมตตา กรณุา ความเสยีสละท่ีจะช่วยเหลือผู้อ่ืน
ในเบื้องต้น  ต่อจากนั้นก็สะท้อนความเมตตา กรณุา ผ่านกิจกรรมจติอาสา ช่วยเหลือผู้อ่ืน และสังคม แบบไม่หวังผลตอบแทน
ใดๆ   เป็นหลักธรรมพ้ืนฐานของมนุษย์หรือมนุษยธรรม ท่ีสะท้อนให้เห็นความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์และเป็นหลักธรรมท่ีจะทํา
ให้การร่วมกันในสังคมเกิดความสงบสุข และมีความสุข   สอดคล้องกับพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต)  ได้กล่าวไว้ใน 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรมว่า  “เบญจศลีเบญจธรรม”  นี้เป็นหลักธรรมเพ่ือความเป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์  หาก
คนส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนหลักธรรมดังกล่าวนี้แล้วความสงบสุขของสังคมก็เกิดข้ึนไดไ้มย่าก สันตภิาพก็อยู่แค่เอ้ือมเป็นหลักการท่ี
เป็นคุณลักษณะเสยีสละ  และสอดคล้องกับความเห็นของสหประชาชาติท่ีต้องการสร้างสันตภิาพโดยได้จัดตั้งโครงการจิตอาสา
ของสหประชาชาติ (The United Nations Volunteers (UNV) ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสันตภิาพและการ
พัฒนาในการอยู่ร่วมกันโดยผา่นจติอาสาข้ึน - 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) 

 ผลจากการสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  
 คุณลักษณะจติอาสาตามแนวพุทธศาสน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานหลักเบญจศีล
เบญจธรรม : - 
 1) ผู้ท่ีมีจติอาสาไมม่ีพฤติกรรมท่ีเหี้ยมโหด ไมเ่บียดเบียนรังแกใคร ท้ังคนและสตัว์ ตรงกับเบญจศีลข้อท่ี 1 ปาณา
ติปาตา เวรมณี  ขณะเดียวกันพวกเขาก็มีแต่ความเมตตากรณุา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ พร้อมท่ีจะให้ความรัก ความเอ้ืออาทรและ
ช่วยเหลือแก่ทุกชีวิต  เห็นชีวิตของผู้อ่ืนเสมอกับชีวิตของตนและปลกูไมตรีจิตในทุกคนทุกชีวิต ตรงกับเบญจธรรมข้อท่ี 1 
เมตตากรณุา 
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 2) ผู้ท่ีมีจิตอาสาจะเคารพในกรรมสิทธ์ิของผู้อ่ืน ไม่หยิบฉวยสิ่งของท่ีเจ้าของเขาไม่ได้ให้ เพราะจิตของพวกเขามีแต่
จะให้จะช่วย ไม่คิดจะเอา จะได้ตรงกับเบญจศีลข้อท่ี 2 อทินนาทานา เวรมณี ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงการไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืนเลี้ยงชีพของพวกเขาตั้งอยู่ในสัมมาชีพ ตรงกับเบญจธรรมข้อท่ี 2 สัมมาอาชีวะ 

 3) ผู้ท่ีมีจิตอาสา มุ่งเน้นเรื่องความสมัครสมานสามัคคีของมวลหมู่มนุษย์ด้วยกัน  หลีกเลี่ยงเรื่องท่ีจะก่อให้เกิดความ
แตกร้าวของหมู่คณะรวมไปถึงการใช้ชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนในทุกวิถีทาง  ส่งเสริมให้เพ่ือนมนุษย์ด้วยกันรักษาสายโลหิตวงค์
ตระกูลของตนไม่สําส่อนกันเยี่ยงสัตว์เดียรัจฉาน หรือเป็นผู้มักมากในกาม   ตรงกับเบญจศีลข้อท่ี 3  กาเมสุมิจฉาจารา  
เวรมณ ี ขณะเดียวกันก็ได้เห็นความประจักษ์ชัดแจงถึงความซื่อสัตย์ จริงใจต่อกัน ไว้วางใจกัน เคารพในสิทธิความมนุษย์ของ
กันและกัน  เคารพสิทธิในความเป็นสามีเป็นภรรยาของกันและกัน สร้างความมั่นคงและความอบอุ่นภายในครอบครัวภายใน
สังคมร่วมกันอย่างมีความสงบสุข  กําจัดเวรภัยท้ังปัจจุบันและอนาคตตรงกับเบญจธรรมข้อท่ี 3 กามสังวร 

 4) ผู้ท่ีมีจิตอาสาจะไม่พูดเพ่ือให้ได้ประโยชน์ตนหรือทําลายประโยชน์ผู้อ่ืน ไม่มีประโยชน์เจือปน มุ่งเน้นการสื่อสาร
ท้ังภาษากายและภาษาวจนะท่ีมีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ใช้
วาจาประสานประโยชน์  ตรงกับเบญจศีลข้อท่ี 4 มสุาวาทา เวรมณ ี ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาปฏิบัติตัวมีสัจจะ
วาจา  พูดจริงทําจริง  มีวาจาท่ีไพเราะอ่อนหวานสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะโดยรวมสร้างความน่าเช่ือถือให้เกิดข้ึน
ในการอยู่ร่วมกัน สร้างความมั่นคงด้านการสื่อสารให้เกิดข้ึนในสังคม  ตรงกับเบญจธรรมข้อท่ี 4  สัจจะ 

 5) ผู้ท่ีมีจติอาสาจะมีพฤติกรรมห่างจากสิ่งเสพตดิท้ังปวง  มีสุภาพกายและสุขภาพจติท่ีดี ไม่ข้องแวะเก่ียวกับเรื่อง
อบายมุข  ตรงกับเบญจศีลข้อท่ี 5  สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณ ี  ขณะเดียวกันทําอะไรก็มีสตริอบคอบสามารถควบคุม
ใจตัวเองได้  รู้ตวัท่ัวพร้อมในสิ่งท่ีทํา  ท้ังมีสุขภาพกายและสุขภาพจติดีตรงกับเบญจธรรมข้อท่ี 5 –สตสิัมปชัญญะ 

 พร้อมกันนั้นยังพบว่าคุณลักษณะจิตอาสาอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาผู้ให้ข้อมูลสําคัญสะท้อนออกมา พบว่า คนท่ีมีจิตอาสาจะมี
คุณลักษณะคือเป็นคนท่ีใช้เวลาเป็นประโยชน์    ไม่เห็นแก่ตัว  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม    มีความรับผิดชอบ    พัฒนาตัวเอง
อยู่ตลอดเวลา มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่    พร้อมท่ีจะเสียสละ     สอดคล้องกับงานวิจัยวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ของจิต
ติมาอัครธิติพงศ์ เรื่องการพัฒนาจิตอาสาของนักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระบุว่า นักศึกษาท่ีมีจิต
อาสาจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืนและสังคมเป็นอย่างมากมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและงานท่ีได้รับ
มอบหมายมากข้ึน   ทําให้เกิดความรับผิดชอบและรู้จักเสียสละ รู้จักการมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีน้ําใจมีระเบียบวินัยตรงต่อ
เวลา มีความอดทนมีความพยายามมีมนุษยสัมพันธ์และปรับตัวได้ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน (จิตติมา อัครธิติพงศ์, 2553)   
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูพิศาลอรรถกิจ (แสนสา) เรื่อง ศึกษาคุณธรรมของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
สู่จิตอาสา : กรณีศึกษากลุ่มโรงเรียนทุ่งทองสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2  ระบุว่าคุณธรรมของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสู่จิตอาสา    มี 5  ด้าน คือด้านการมีน้ําใจ  ด้านความรับผิดชอบ  ด้านความ
เสียสละด้านความสามัคคีและด้านการทํางานเป็นทีม(พิศาลอรรถกิจ, พระครู, (2555).   หลักธรรมท่ีมาเก้ือหนุนส่งเสริมจิต
อาสาให้เห็นคุณลักษณะประจักษ์ชัดแจ้งมากข้ึน คือ บุญกริยาวัตถุ 3 สังคหวัตถุ 4พรหมวิหาร 4อิทธิบาท 4ฆราวาสธรรม 4,
ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม4สาราณียธรรม และกุศลกรรมบถ 10  สอดคล้องงานวิจัยของทิพย์ขจร  ฉายาสกุลวิวัฒน์ 
ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษากระบวนการจิตอาสาตามหลักพระพุทธศานาของเจ้าหน้าท่ีเสถียรธรรมสถาน ระบุว่า จิตอาสาตามหลัก
พระพุทธศาสนามีการนําหลักพุทธธรรมมาเก้ือหนุนกัน หลักธรรมของผู้นําจิตอาสา ได้แก่  สังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 4 พรหม
วิหาร 4สัปปุริสธรรม 7 และทศพิธราชธรรม  (ทิพย์ขจร  ฉายาสกุลวิวัฒน,์ 2555) สอดคล้องกับงานวิจัยของวลัยรัตน์ยิ่งดํานุ่น 
เรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิของโครงการจิตอาสา : กรณีศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุก
หวาดจวนอุปถัมภ”์   ท่ีระบุว่า   หลักธรรมท่ีส่งเสริมจิตอาสา ได้แก่ สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท๔  พรหมวิหาร ๔ ฆราวาสธรรม๔ 
ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ สาราณียธรรม ๖ ล้วนเป็นหลักธรรมท่ีส่งเสริมจิตอาสาท่ีพัฒนาจากคุณสมบัติภายในตนท่ี
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สามารถพัฒนาออกมาให้เป็นลักษณะของจิตท่ีเป็นจิตอาสาขัดเกลาพฤติกรรมทํางานร่วมกับหมู่คณะได้ทําให้เกิดความมีน้ําใจ
เสียสละแบ่งปันสามัคคีเป็นท่ีรักท่ีชอบใจของคนท่ัวไป  ยึดเหนี่ยวน้ําใจคนมีความพากเพียรในงานหรือกิจกรรมท่ีทําจนสําเร็จ
ให้รักเมตตาต่อกันพึงปฏิบัติเก้ือกูลต่อกันส่งผลให้มีจิตอาสาอย่างยั่งยืน (วลัยรัตน์ ยิ่งดํานุ่น, 2554) 

 ผลการวิจัยท่ีได้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ : 

 “คุณลักษณะของจิตอาสา”  เป็นภาพของการสะท้อนความงดงามแห่งจิตอันเป็นนามธรรม (Abstract) ภายในท่ี
พร้อมจะเสียสละให้แก่เพ่ือนมนุษย์ด้วยกันด้วยความเต็มใจ สมัครใจ พร้อมท่ีจะเสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ ในการทํากิจกรรม ท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete)  หรือสิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และ
มีความสุขท่ีได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นจิตท่ีไม่น่ิงดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหา หรือความทุกข์ยากท่ีเกิดข้ึนกับผู้คน เป็นจิตท่ีมีความสุข
เมื่อได้ทําความดี และเห็นน้ําตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตท่ีเปี่ยมด้วย "บุญ" คือความสงบเย็น และพลังแห่งความดี อีกท้ังยัง
ช่วยลด "อัตตา" หรือความเป็นตัวเป็นตนของตนเองลงได้อีก   จิตท่ียกระดับปัญญาภายในและสํานึกสาธารณะเป็นจิตท่ีเป็นสุข
เพ่ือได้ทําความดีอยากช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นจิตท่ีพร้อมจะสละเวลาแรงกายและสติปัญญาเพ่ือบําเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือสังคมมีความเมตตากรุณาเป็นจิตท่ีเปี่ยมด้วยความสงบเย็นและเต็มไปด้วยพลังแห่งความดี  การเสนอตัวเข้ารับ
ทําหรือช่วยเหลือคนอ่ืนด้วยจิตใจแห่งความเสียสละโดยไม่ต้องมีใครมาร้องขอ  ไม่หวังผลตอบแทน หรือไม่มีแม้กระท่ังความคิด
ท่ีจะหวังผลตอบแทน ความเสียสละดังกล่าวนี้  เป็นความเสียสละท่ีสะท้อนคุณลักษณะของจิตอาสาท่ีมีตั้งแต่ข้ันธรรมดา 
(โลกิยะ) อาทิเช่น เสียสละเวลา  เสียสละกําลังกาย  กําลังสติปัญญา  กําลังทรัพย์สิน เงิน ทอง สิ่งของ  จนถึงข้ันสูงสุด 
(โลกุตระ) คือ คุณธรรมท่ีจะนําไปสู่การสละได้ทุกอย่างแม้กระท่ังภพชาต ิ

         2. แนวทางในการพัฒนานักศึกษาจิตอาสาตามแนวพุทธศาสน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพบว่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมควรรณรงค์ส่งเสริมหรือสร้างบริบททางสังคมให้นักศึกษาได้รักษาศีลปฏิบัติธรรมตามวาระหรือ
โอกาสอันสมควรอันจะทําให้เกิดความคุ้นชิน ด้วยการจัดทําโครงการรักษาศีลปฏิบัติธรรมตามเทศกาลสําคัญทางศาสนา เป็น
ต้นว่า วันมามาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอัฏฐมีบูชา  วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา  หรือในวโรกาสอันเป็น
มงคล  คือ วันแม่แห่งชาติ   วันพ่อแห่งชาติ  โดยให้นักศึกษาสมัครใจเข้าร่วมโครงการเพ่ือสร้างเสริมคุณลักษณะแห่งจิตอาสา
ตั้งแต่ต้น   พร้อมกันนั้นก็ควรจะมีโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถ่ินในรูปแบบต่างๆ  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมทํา
กิจกรรมตามความช่ืนชอบหรือความถนัดโดยใจสมัครอันจะเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีเก้ือหนุนส่งเสริมคุณลักษณะจิต
อาสาให้ชัดแจ้งมากข้ึน คือ บุญกริยาวัตถุ 3สังคหวัตถุ 4พรหมวิหาร 4อิทธิบาท 4ฆราวาสธรรม 4ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม
4สาราณียธรรม 6  และกุศลกรรมบถ 10   หลักธรรมดังกล่าวมาแล้วนั้น เป็นหลักธรรมพ้ืนฐานในการพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เป็นคนเก่ง ดี และมีสุข เป็นคนมีคุณภาพคู่คุณธรรม และเก่ง ดี มีสุขในท่ีสุด  
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542  มาตรา 6 ซึ่งได้กําหนดทิศทางในการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ไว้ว่า  “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข”  (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2545)   

ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศกึษาคุณลักษณะของจิตอาสาตามแนวพุทธศาสน์ให้แจ่มชัดรอบด้าน  
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตว่าส่งเสริมจิตอาสามากน้อยเพียงใด 
ตลอดถึงผลกระทบด้านเวลาการจัดกิจกรรม  ลักษณะของกิจกรรม ขอบเขตของกิจกรรม  สถานท่ีการจัดกิจกรรม  รวมไปถึง
กลุ่มคน ชุมชนและสังคมท่ีไปจัดกิจกรรมให้ และมีผลกระทบต่อการเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ หรือไม ่
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กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
และอาจารย์แพรภัทร  ยอดแก้ว  อาจารย์ประจํากลุ่มอาเซียนศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ผู้ให้คําแนะนําซึ่งมี
ความสําคัญอย่างยิ่งในการดําเนินการวิจัยช้ินนี้ให้สําเร็จลุล่วงด้วยด ี
 ขอขอบใจนักศึกษาทุกคนผู้ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิตในภาคเรียนท่ี 1/2556 ซึ่งได้ให้ความ
ร่วมมือในการดําเนินการวิจัยอย่างดีเยี่ยม  ตลอดถึงผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกคนท่ีให้ข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้และผู้วิจัยขอมอบความดี
ความชอบจากงานวิจัยนี้แก่ทุกท่านท่ีเก่ียวข้องท้ังท่ีเอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามมา ณ ท่ีน้ี 
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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  

 จากการท่ีทางคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ไปดําเนินโครงการเด็กดี มีชีวิตพอเพียงโดยร่วมกับ
ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน ใน 1-2 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งมีหัวข้อในการทํากิจกรรมท่ีน่าสนใจอย่าง สอนน้องออมเงิน สร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง ทําให้เกิดโครงการวิจัยต่อเนื่องท่ีจะศึกษา ความคิดเห็นและพฤติกรรมการออมหลังจากได้รับการอบรม ซึ่งจากการ
สํารวจนักเรียนโรงเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุประมาณ 13 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
อาศัยอยู่ในครอบครัวท่ีมีมากกว่า 5 คนข้ึนไปและมีพ่ีน้องรวมตนเองส่วนใหญ่ 3 คน ผลปรากฏว่าในด้านความคิดเห็นในการ
ออมเงิน นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการจัดส่งเสริมในการทําบัญชีออมเงินและทําให้พวกเขาได้เปลี่ยนนิสัยการออม
เงินรวมถึงมีการวางแผนการออมเงินท่ีดีข้ึน ส่วนในด้านของพฤติกรรมการออมเงิน นักเรียนยังให้ความสําคัญกับการทําบัญชี
ออมเงินอย่างต่อเนื่อง และมีวัตถุประสงค์ในการออมเพ่ือเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินโดยอายุกับการศึกษามีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติต่อการออมเงิน ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าโครงการนี้มีความน่าสนใจอย่างยิ่งต่อเยาวชนของชาติและควรจัดให้มีโครงการ
เหล่านี้ขยายไปตามโรงเรียนต่างๆ เพ่ือพัฒนาประชาชนของชาติให้รู้จกัการประหยัดและมีชีวิตพอเพียง 

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 

จากการท่ีทางคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทําโครงการได้ไปดําเนินโครงการเด็กดี มีชีวิต
พอเพียงโดยร่วมกับชุมชนสุเหร่าบ้านดอน นําเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีได้รับการคัดเลือกจากคณะ
กรรมการบริหารชุมชนสุเหร่าบ้านดอนซึ่งในโครงการจัดแบ่งเป็นหัวข้อความรู้เก่ียวกับกษัตริย์ไทยและแนวพระราชดําริชีวิต
พอเพียง  สอนน้องออมเงิน สร้างความพอเพียง  การประหยัดพลังงานลดรายจ่ายพ่อแม่ อนามัยในวันเรียน  การเสริมความ
เป็นประชาธิปไตยและการเป็นพลเมืองดี ศรีสังคม  

ในโครงการดังกล่าวมีหนึ่งโครงการย่อยท่ีภาควิชาบริหารธุรกิจรับผิดชอบได้แก่การ “สอนน้องออมเงิน สร้างความ
พอเพียง” ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้เยาวชนในโรงเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอน ได้รับความรู้เก่ียวกับแนวพระราชดําริ การสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการประหยัดอดออมเงินไว้ใช้ในอนาคต ในโครงการนี้ทางคณะได้มีการจัดทําสมุดบัญชีออมเงินให้
นักเรียนจดบันทึกและส่งในระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนเหล่านี้ได้เป็นผู้เห็นคุณค่าของเงินท่ีผู้ปกครองให้อีกท้ังยงั
ต้องการให้น้องๆ ท่ีเข้าร่วมโครงการมีการนําเงินท่ีสะสมได้นําไปออมและใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าสูงสุด รวมท้ังหากเยาวชนคน
ไหนท่ีสามารถจดบันทึกได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้อง ทางคณะสังคมศาสตร์ก็จะมีรางวัลให้ ซึ่งผลของกิจกรรมดังกล่าว
น่าจะทําให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการออมเงิน และเห็นคุณค่าของเงิน มากยิ่งข้ึน 

นับจากวันท่ีโครงการนี้สิ้นสุด ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะทําวิจัยเพ่ือติดตามว่า ผลของโครงการบริการรวิชาการท่ีทาง
คณะสังคมศาสตร์ จดัให้น้ันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากแค่ไหน  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมท่ีเข้าร่วม
โครงการ และสร้างจิตสํานึกในการออมเงินให้เกิดข้ึนในโรงเรียนอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมในการออมเงินของนักเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอนหลังจากท่ีได้รับการอบรม 
ในหัวข้อ สอนน้องออมเงินสร้างชีวิตพอเพียง 

2) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมในการออมเงินของนักเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอนจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
3) เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีต้องการให้มีการแก้ไขปรับปรุงในการดําเนินโครงการด้านการออมเงิน 

กรอบแนวคิด 

 
 

ความสําคัญของงานวิจัย 

 เพ่ือทําให้รับทราบและเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความคิดและพฤติกรรมของนักเรียนหลังได้รับการอบรมในด้าน

เก่ียวกับการออมเงิน และสามารถวางแนวทางการให้บริการทางวิชาการในอนาคตให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนในกลุ่ม

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-รายไดที้�ผูป้กครองให ้

-การศึกษา 
-ขนาดของครองครัว 

-จาํนวนพี�นอ้ง 
 

 
 

ความคิดเห็นหลังการส่งเสริมความคิด
และพฤติกรรมในการออมเงิน 
วิธีการในการออมเงิน 
วัตถุประสงค์ในการออมเงิน 
จํานวนเงินในการออมแต่ละครั้ง 
การจัดทําบญัชีออมเงิน 
การเผยแพร่แนวคิดในการออมเงิน 
จํานวนเงินท่ีใช้ต่อวัน 
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ต่าง ๆ ได้มากข้ึน รวมถึงนําไปเป็นตัวช้ีวัดผลสําเร็จด้านหนึ่งของการให้บริการทางวิชาการท่ีส่งผลกระทบในเชิงบวกแก่สังคม

โดยรวม 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และวิจัยเชิงสํารวจ ExploratoryResearch) โดย

มุ่งศกึษาความคิดเห็นและพฤติกรรมหลังจัดโครงการงานบริการวิชาการด้านการส่งเสริมความคิด และพฤติกรรมการออมของ

นักเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอนดังนี ้

           การวิจัยเริ่มจากการศึกษารวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า 

จากหนังสือ วารสาร เอกสาร อินเตอร์เน็ต และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องหลังจากนั้น นําองค์ความรู้ท่ีได้มาพัฒนาเป็นแบบสอบถาม

และตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญท่ีเคยทํากิจกรรมบริการวิชาการในเรื่องการออมเงิน และติดต่อโรงเรียนชุมชน

สุเหร่าบ้านดอนเพ่ือจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอน จํานวน 110คน และเมื่อรวบรวมแบบสอบถามได้

ครบตามความต้องการแล้ว ผู้วิจัยต้องนําข้อมูลท่ีได้ไปตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม รวมถึงทํา

การลงรหัส (Editing) แล้วนําข้อมูลมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือประมวลผลด้วยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติเพ่ือใช้

ในการคํานวณหาสถิติต่างๆ ท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งได้แก่ ค่า Mean S.D. และค่าเปรียบเทียบจากผลสถิติ Chi-Square Test และ

นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาตีความและแปลผลค่าเฉลี่ยท่ีได้จากความคิดเห็นด้านการออมเงินของนักเรียนชุมชน

สุเหร่าบ้านดอนสุดท้ายนําผลท่ีได้มาสร้างเป็นกราฟและตารางเพ่ือมาวิเคราะห์และนําเสนอผลงานวิจัยต่อไป 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การออม หมายถึง การสะสมเงินอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งและเมื่อสามารถเก็บเงินได้เป็นก้อน จึงสามารถนําเงิน

สะสมนั้นไปฝากกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพ่ือได้รับผลตอบแทนการลงทุนหรือดอกเบี้ยเป็นผลพลอยได    

(สุพพตา  ปิยะเกศิน,2546) 

  การออมเงินมีความสัมพันธ์ท่ีชัดเจนระหว่างความสามารถในการหารายได้ กับเงินได้หลังหักภาษีและรายจ่ายในการ

บริโภคโดยเขียนเป็นสมการได้ดังนี(้สํานักนโยบายการออมและการลงทุน, 2549) 

   Y = S + C 

 โดยกําหนดให้  Y = รายได้ท่ีสามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริง 

  S = ค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค 

  C = ปริมาณการออมเงิน 

วัตถุประสงค์ของการออมเงิน 

 เนื่องจากสังคมไทย ณ ปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันในรูปแบบของความมั่งคั่งมั่งมีในเงินตรา  การออมเงินจึงเป็น

เครื่องมือตัวหนึ่งท่ีเป็นบันไดสู่ความร่ํารวยและสร้างความมั่นคงในอนาคตให้แก่ผู้ออมและครอบครัว โดยจุดประสงค์หลักของ

การออมเงินมีดังนี้ 1) เพ่ือไว้ใช้ยามจําเป็นฉุกเฉิน 2)เพ่ือนําไปเป็นทุนการศึกษาเล่าเรียนในอนาคต 3) เพ่ือซื้อเครื่องมือในการ

ประกอบอาชีพ 4) เพ่ือใช้ในการซื้อท่ีอยู่อาศัยสร้างครอบครัวให้มีความมั่นคง 5) เพ่ือเก็บสะสมไว้ใช้ยามชราแก่เฒ่า 6) เพ่ือซื้อ

สินทรัพย์เพ่ือความสะดวกสบายในการดํารงชีพ 7) เพ่ือเป็นหลักประกันของชีวิตและบรรเทาความเดือนร้อนจากภัยท่ีคาดไม่ถึง  

8)เพ่ือได้รับผลตอบแทนจากการสะสมเงิน อาทิเช่น  เงินปันผล หรือดอกเบี้ย  9)  เพ่ือไว้ใช้ในการขยายกิจการงานท่ีตนเอง
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ประกอบอาชีพอยู่  10) เพ่ือให้ซื้อเครื่องแต่งกายตามรูปแบบการดําเนินชีวิต 11) เพ่ือใช้จ่ายในการงานกิจกรรมเพ่ือสังคม  12)  

เพ่ือเก็บเป็นมรดกตกทอดสู่ลูก หลานในอนาคต  (วิไลลักษณ์  ไทยอุตสาห,์ 2531) 

 ปัจจัยสําคัญในการออม 

 บุคคลท่ีจะสนใจในการออมให้มากข้ึนหรือลดลงข้ึนอยู่กับปัจจัยท่ีสําคัญ ได้แก่ 1) ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการออม 2) 

มูลค่าของอํานาจในการซื้อ ณ ปัจจุบัน 3) รายได้สุทธิของบุคคล 4) ความแน่นอนของรายรับหลังเกษียณอายุหรือไม่สามารถ

ทํางานได(้สุพพตา  ปิยะเกศิน, 2546) 

 ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการออมเงินส่วนบุคคล หากความมั่นคงทางการเงินสูง การใช้จ่ายเงินในการซื้อสินค้าก็จะสูง

ตามไปด้วย  แต่หากรูปแบบการประกอบอาชีพไม่มั่นคงหรือจํานวนเงินสํารองสําหรับตนเองยังน้อย อาจส่งผลให้สัดส่วนอัตรา

การออมเงินจากรายได้สูงมากข้ึน 

ผลการวิจัย 

 จากโครงงานวิจัยต่อเนื่องจากงานบริการวิชาการด้านการส่งเสริมความคิดและพฤติกรรมการออมเงินนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอน ผู้วิจัยขอสรุปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังนี ้

ด้านข้อมูลส่วนบุคคล ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็น เพศชาย ร้อยละ  53.36  อายุ 13 ปี 

ร้อยละ 25.45 และอายุ  12 ปี ร้อยละ 23.64 ตามลําดับ การศึกษาส่วนใหญ่ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 25.45  รายได้ท่ีได้รับ

จากผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มากกว่า 2,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ลักษณะขนาดของครอบครัวมากกว่า 5 คนข้ึนไปซึ่ง

หมายถึงครอบครัวขยาย ร้อยละ 39.09  จํานวนพ่ีน้องรวมนักเรียนเอง ส่วนใหญ่อยู่ท่ี 3 คน ถึงร้อยละ 29.09และจํานวน 2 

คน ร้อยละ 27.27 

 ด้านความคิดเห็นของนักเรียนหลังจากจัดงานบริการวิชาการด้านการส่งเสริมความคิดและพฤติกรรมการออมเงิน

นักเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ

การจัดการส่งเสริมการออมเงิน ยกเว้นในเรื่องของการเผยแพร่วิธีในการจัดทําบัญชีออมเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็น

ด้วยโดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ท่ี 4.13 

Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation ระดับความคิดเห็น 
การจัดทําบญัชีออมเงินมีประโยชน ์ 110 4.71 .495 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
การจัดทําบญัชีเปลี่ยนนสิัยการจ่ายใช้จ่าย 110 4.33 .836 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
การเผยแพร่วิธีในการจดัทําบัญชีออมเงิน 110 4.13 .791 เห็นด้วย 
โครงการส่งเสริมการออมเงินสร้างนิสัยในการออม 110 4.34 .694 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
อยากให้จัดเรื่องการออมเงินบ่อยๆ 110 4.24 .777 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
การมีเงินออมทําให้อุ่นใจหากมเีหตุฉุกเฉิน 110 4.61 .637 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
มีการวางแผนการออมเงินมากข้ึนหลังอบรม 110 4.21 .767 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

 ด้านพฤติกรรมในการออมเงินหลังจากจัดงานบริการวิชาการด้านการส่งเสริมความคิดและพฤติกรรมการออมเงิน

นักเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนสุเหร่าบ้านดอน ผู้วิจัยพบว่า วัตถุประสงค์ในการออมเงินส่วนมาก

ต้องการเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินถึงร้อยละ 53.64 และเก็บไว้เพ่ือเป็นทุนการศึกษาต่อในอนาคตถึงร้อยละ 33.64   ส่วนวิธีในการ
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ออมนักเรียนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 67.27 ออมเงินใส่ในกระปุกออมสิน  และความถ่ีในการออมเงินต่อเดือนโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 

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 101-

200 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 รายได้ท่ีผู้ปกครองให้ต่อเดือน ขนาดของครอบครัวท่ีอยู่ในปัจจุบัน และจํานวนพ่ีน้อง

ในปัจจุบันรวมถึงตนเอง มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ยกเว้นอายุและระดับการศึกษาของนักเรียน ซึ่ง 

ในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการออมเงินท่ีจําแนกตามอายุและการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนท่ีอายุ 11-13 ปี การศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1  มีพฤติกรรมในการออมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ 20.9% 

และ 25.5% มากกว่านักเรียนอยู่ในวัยอ่ืนๆ และระดับการศึกษาอ่ืนๆ ซึ่งนักเรียนในกลุ่มนี้ให้ความสําคัญอย่างมากในการมี

วัตถุประสงค์ในการออมเงินท่ีเน้นหนักในการเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 

 นอกจากนี้ จากการให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการการส่งเสริมการออมเงิน ผู้วิจัย

พบข้อเสนอแนะท่ีตรงกับข้อมูลเชิงปริมาณท่ีนํามาวิเคราะห์ดังนี ้

1) นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้มีการออมเงินให้มากข้ึนโดยท่ีผู้ปกครอง ผู้คนรอบข้างมาช่วยกันออมเงิน 

2) นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้มีการจัดโครงการในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

3) นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้ปรับวิธีการในการเผยแพร่วิธีการออมเงินโดยการใช้คลิปวิดีโอในการสอนและ 

เล่นเกมส์แจกรางวัล 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากงานวิจัยพบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการจัดการส่งเสริมการออมเงิน ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการออมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อการดํารงชีวิตของนิสิตคณะพละศึกษา มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลมาลย์  วิรัตน์เศรษฐสินและรองศาสตราจารย์ ธาดา  วิมลวัตรเวที ท่ีระบุไว้ว่า 

นิสิตตัวอย่างมีเจตคติต่อการออม การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการออมหลังการทดลองดีกว่าก่อนการทดลองอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 การทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายจะช่วยเตือนสติในการใช้จ่ายให้ลดลงและสะท้อนถึงการใช้เงินท่ี

ประหยัดข้ึนในอนาคต(กมลมาลย์  วิรัตน์เศรษฐสิน,ธาดา  วิมลวัตรเวที, 2553)  รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของรอง

ศาสตราจารย์ กุลิสรากฤตวรกาญจน์ ท่ีทําวิจัยเรื่องการพัฒนาการออมในเยาวชนโดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือพัฒนา: 

กรณีศึกษาเยาวชนระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานวิจัยนี้พบว่ากลุ่มท่ีได้รับการอบรมในด้านการออมโดยวิธีการ

สื่อสารเพ่ือการพัฒนามีพฤติกรรมเจตคติในการออมดีกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับการพัฒนา(กุลิสรากฤตวรกาญจน,์ 2548) 
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: การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน 425 

 

 จากการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ผู้วิจัยพบว่าเรื่องของวัตถุประสงค์ในการออม

เงินซึ่งจําแนกตามอายุและการศึกษา นักเรียนท่ีมีอายุ 11-13 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1  มี

พฤติกรรมในการออมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยมีค่าเปอร์เซ็นมากกว่านักเรียนอยู่ในวัยอ่ืนๆ และระดับการศึกษาอ่ืนๆ ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของกุลฐกาล  ตั้งทิวาพร เก่ียวกับเรื่องระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันซึ่งได้ระบุไว้ว่า  บุคคลในวัยทํางานท่ี

มีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมในการออมเงินท่ีแตกต่างกันโดยจะส่งผลให้มีความรู้มากกว่าและรู้จักเก็บออม

มากกว่าเพ่ือไว้ใช้ในยามจําเป็น(กุลฐกาล  ตั้งทิวาพร, 2555) และข้อค้นพบในงานวิจัยนี้ ยังสอดคล้องกับของนางสาวนยนา 

พัฒนะณรงค์เลิศ ซึ่งทํางานวิจัยในเรื่องพฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าเหตุผลของ

การออมของนักศึกษาส่วนใหญ่ไว้ใช้เพ่ือยามจําเป็นฉุกเฉินร้อยละ 31.99 ซึ่งใกล้เคียงกับการออมเงินเพ่ือซื้อสินค้าท่ีต้องการ

ร้อยละ 31.63  จากงานวิจัยนี้พบความต่างกันในเรื่องลําดับของวัตถุประสงค์ในการออมเงินซึ่งนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน  

ออมเงินเพ่ือไว้ใช้ในยามจําเป็นและเพ่ือการศึกษาในอนาคตแต่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลับมีวัตถุประสงค์รองลงมาเพ่ือ

ไว้ซื้อสินค้าท่ีตนเองต้องการซึ่งส่วนมากเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย(นยนา พัฒนะณรงค์เลิศ, 2548) 

 นอกจากนี้แล้ว ผู้วิจัยพบประเด็นท่ีสําคัญในเรื่อง พฤติกรรมในการออมเงิน คือจํานวนเงินในการเก็บออมแต่ละเดือน

ส่วนใหญ่มากกว่า 500 บาทข้ึนไป ซึ่งเป็นผลมาจาก รายได้ท่ีได้จากผู้ปกครองส่วนใหญ่มากกว่าเดือนละ 2,000 บาทข้ึนไปและ

มีรายจ่ายต่อเดือนต่ํากว่า 500 บาทเป็นส่วนมากซึ่งประเภทของรายจ่ายส่วนใหญ่มาจากค่าอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของนางสาวนยนา พัฒนะณรงค์เลิศซึ่งพบว่าประเภทค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มาจากค่าอาหาร

เหมือนกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของนันทกา นันทวิสัย ท่ีทําวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียวภาวะการออมเงินของครัวเรือน

ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร งานวิจัยช้ินนี้ค้นพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการออมเงินในเชิงบวกได้แก่ รายได้

รวมการออมทรัพย์กับสถาบันการเงิน และ การศึกษาของหัวหน้าครอบครัว และปัจจัยท่ีส่งต่อการออมเงินในเชิงลบ ได้แก่ 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภค  หนี้สินท่ีต้องชําระคืน และจํานวนสมาชิกท่ีอยู่ในวันพ่ึงพิง(นันทกา นันทวิสัย, 2552) 
 

ข้อเสนอแนะ 

 โครงการบริการวิชาการด้านการสง่เสริมความคิดและพฤติกรรมในการออม ควรมีการจัดอยา่งต่อเนื่องและขยาย 
ไปสู่วงการต่างๆ อย่างกว้างขวางวิธีในการเผยแพร่วิธีการทําบัญชีออมเงิน ควรให้มีความสนุกสนาน ความบันเทิงในรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีทําให้ไปถ่ายทอดต่อได้ง่ายข้ึนและน่าสนใจการปลูกฝงัการจดัทําบัญชีออมเงินในกลุ่มนักเรียนท่ีมีการศึกษาสูงข้ึนจะเป็น
ประโยชน์ต่อการออมเงินมากข้ึนเนื่องจากการศึกษาและอายุทําให้นักเรียนมีการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการใช้เงินมากข้ึน แต่
กับนักเรียนท่ีมีอายุน้อยหรือการศกึษาระดับประถมศึกษา การทํากิจกรรมโดยเน้นความสนุกสนานและสอดแทรกความรู้การ
ออมเงินก็นําไปสู่การเรียนรู้ในระยะยาวได้เช่นเดียวกันควรมีการจัดกิจกรรมการส่งเสรมิการออมเงินโดยการจัดทําบญัชีออมเงิน
พร้อมไปกับผู้ปกครองหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือท่ีจะทําให้การออมเงินกลายเป็นประเด็นท่ีสําคญัในครอบครัว 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อผลการเรียนของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทําการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคเรียนท่ี 1/2556จํานวน 350 คน  ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไป พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายจํานวน 167 คน (ร้อยละ 47.64) กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันปีท่ี 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) เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าเรียนครบ จํานวน 
63 คน (ร้อยละ 18) ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายครบถ้วน จํานวน 71 คน (ร้อยละ 20.29) ทํางานพิเศษเพ่ือหารายได้ จํานวน 86 
คน (ร้อยละ 24.57) และมีการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา จํานวน 132 คน (ร้อยละ 37.71)ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่า ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับผลการศึกษาของนักศึกษา ได้แก่ เพศ(Sex) การส่งงาน(Work)  การ
ทํางานพิเศษ(Extra) เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบมัธยม (M_grade) จํานวนช่ัวโมงการใช้อินเตอร์เนตต่อวันโดยประมาณ (Net)  
และจํานวนวันท่ีไม่ได้เข้าเรียนตลอดปีการศึกษาในทุกรายวิชา(Absent) มีความสัมพันธ์กับผลการศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 และจากผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจําลองการถดถอยพหุโลจิสติกส์ พบว่า  นักศึกษาเพศหญิง มีโอกาสท่ีจะได้เกรด
เฉลี่ยมากกว่า 3.00 มากกว่านักศึกษาเพศชาย2.342 เท่า   นักศึกษาท่ีส่งงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน มีโอกาสท่ีจะได้
เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 มากกว่านักศึกษาท่ีส่งไม่ครบ 1.232 เท่า นักศึกษาท่ีทํางานพิเศษเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน มีโอกาส
ท่ีจะได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 มากกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้ทํา 1.144 เท่านักศึกษาจะมีโอกาสท่ีจะได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 
มากข้ึนร้อยละ 61.6 เมื่อเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมมากข้ึน 1 จุด  และนักศึกษาจะมีโอกาสท่ีจะได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 
มากข้ึนร้อยละ 61.6 เมื่อนักศึกษาขาดเรียนตลอดปีการศึกษาในทุกรายวิชาลดลง 1 วัน 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา แบบจําลองการถดถอยพหุโลจิสติกส ์

 

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 ส่งผลให้ทุกประเทศต่างก็เผชิญกับการแข่งขันท่ีเป็นไปตาม
กระแสโลกาภิวัตน์ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  สิ่งเหล่านี้จะ
เช่ือมโยงเข้ากับชีวิตประจําวันมนุษย์ ทําให้คนต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความรู้ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นําไปสู่การปรับตัว การใช้ชีวิตในสังคม และสามารถนํามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง สิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ การศึกษา จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างภูมิปัญญาให้แก่สังคมเป็นการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานและเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของ
ประเทศ นอกจากนี้การศึกษาสามารถยกระดับการพัฒนาด้านจิตใจและคุณธรรมของมนุษย์ได้ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตจะช่วยให้คนและสังคมสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม แต่การท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย
การศึกษานอกจากจะต้องมีระบบ เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมท่ีดี มีคุณภาพแล้ว ปัจจัยส่วนบุคคลก็มีความสําคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่ากัน งานวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อผลการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผู้วิจัยคาดหวังว่าองค์ความรู้ท่ีได้จะเป็นประโยชน์และมีคณุค่าต่อวงการการศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2.เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี 4 ปี กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1    ปี

การศึกษา 2556 คณะวิทยาการจัดการ กําหนดขนาดของตัวอย่างประชากรโดยวิธีการของยามาเน่(Yamane, 1967) ท่ีขนาด

ความคลาดเคลื่อน 5% จากประชากรท้ังสิ้น 2,778 คน ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว จํานวน 210 

คน สาขานิเทศศาสตร์จํานวน 310 คน สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน 1,789 คน สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จํานวน 53 คน สาขา

การบัญชี จํานวน 416 คน มีสูตรในการคํานวณดังนี ้

สูตรทาโรยามาเน ่ =          N              แทนค่าตามสูตร     = 2,778  

            1 + Ne2   1 + (2,778)(0.05)2 

ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่าง  = 350 คน 

หลังจากนั้นใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควตาพิจารณาตามสัดส่วน แยกตามสาขาวิชา ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้ใน

การทําการศึกษา ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว จํานวน 27 คน สาขานิเทศศาสตร์จํานวน 39 คน 

สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน 225 คน สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จํานวน 7 คน สาขาการบัญชี จํานวน 52 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย       

เครื่องมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แบ่งเป็น  2  ตอน  ดังนี้  

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) ประกอบด้วย เพศ ช้ันปี สาขาวิชา อาชีพของผู้ปกครอง การพักอาศัย  การเข้าเรียนการส่งงาน การหารายได้

พิเศษ  กู้ยืมเงิน 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามค่าผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเติมตัวเลข xประกอบด้วย เกรดเฉลี่ย

สะสมระดับมัธยม และเกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาท่ี 1/2556 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  

 หลังจากท่ีได้ทําการเก็บข้อมูลแล้ว ข้ันตอนต่อไป คือ การตรวจสอบข้อมูล เพ่ือดูความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถาม จากนั้นจึงนําแบบสอบถาม มาทําการลงรหัส (Coding) และนําไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive method) เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูลท่ีเก็บมาได้ด้วย

ค่าสถิติพ้ืนฐาน การแจกแจง หรืออธิบายลักษณะท่ัวไปของข้อมูล หรือตัวแปร สถิติท่ีใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ความถ่ี 

(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสร้างแบบจําลองด้วยการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุโลจิสติก (Logistic Regression) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ท่ีไม่มีเง่ือนไขเก่ียวกับการแจกแจงปกติหลายตัวแปร ของตัวแปร
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อิสระ (Multivariate normal distribution of independent variables) และเมทริกซ์ความแปรปรวนความแปรปรวนร่วม

ของแต่ละกลุ่มต้องเท่ากัน (Equal variance and covariance matrices หรือ Equal dispersion matrices)) ซึ่งเป็น

เง่ือนไขท่ีสําคัญในการวิเคราะห์จําแนกประเภท (กัลยา, 2553) 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายจํานวน 167 คน (ร้อยละ 47.64) และเป็นเพศหญิง จํานวน 

183 คน (ร้อยละ 52.36) กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันปีท่ี 1 จํานวน 131 คน (ร้อยละ 37.43) รองลงมา คือ ช้ันปีท่ี 4 จํานวน 

96 คน (ร้อยละ 27.51) ช้ันปีท่ี 2 จํานวน 71 คน (ร้อยละ 20.24) และช้ันปีท่ี 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) สาขาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 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) ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายครบถ้วน จํานวน 71 คน (ร้อยละ 

20.29) ทํางานพิเศษเพ่ือหารายได้ จํานวน 86 คน (ร้อยละ 24.57) และมีการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา จํานวน 132 คน (ร้อยละ 

37.71) 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ชื่อ คําอธิบายตัวแปร ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย S.D. 

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 จํานวนเพ่ือนโดยประมาณ        4 50 26.36 0.7354 

Net 
จํานวนช่ัวโมงการใช้อินเตอร์เนต 
ต่อวันโดยประมาณ 

       2 9 5.43 0.4462 

Far ระยะทางจากท่ีพักถึงมหาวิทยาลยั       0.5 6 2.56 0.5464 

Absent 
จํานวนวันท่ีขาดเรียนตลอดปีการศึกษา 
(ทุกรายวิชา) 

        4 22 10.25 0.6531 

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) 
มีจํานวนเพ่ือนโดยประมาณเฉลี่ยเท่ากับ 26.36 คน (S.D. = 0. .7354) จํานวนช่ัวโมงการใช้อินเทอร์เนตต่อวันโดยประมาณ 
5.43 ช่ัวโมง (S.D. = 0.4462) ระยะทางจากท่ีพักถึงมหาวิทยาลัย 2.56 กม. (S.D. = 0. 0.5464) จํานวนวันท่ีไม่ได้เข้าเรียน 
ตลอดปีการศึกษาในทุกรายวิชา 10.25 วัน (S.D. = 0.6531) 
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หลังจากท่ีทําการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปแล้วข้ันตอนต่อไป คือ การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัว

แปรตาม แต่เนื่องจากตัวแปรท่ีใช้ทําการศึกษาครั้งนี้มีหลายลักษณะ จึงต้องแยกทําการวิเคราะห์ด้วยสถิติท่ีเหมาะสม โดยจะ

แบ่งเป็น 2 ข้ันตอน  

ขั้นตอนท่ี 1 ทําการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ในกรณีท่ีท้ังคู่เป็นข้อมูลแปรนามบัญญัติ (Nominal Scale) ด้วย

สถิติไคสแควร์ (Chi-square test: χ2) 

ตารางท่ี 2 การทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ด้วยสถิติ ไคสแควร์ 

ตัวแปร คําอธิบายตัวแปร χχχχ
2Value Df Asymp.Sig (0.05) 

Sex เพศ 9.117 1 .045 
Class ช้ันป ี 12.354 2 .058 
Major สาขาวิชา 11.843 2 .098 

P_carrier อาชีพของผู้ปกครอง 8.733 2 .241 
House การพักอาศัย   9.231 2 .143 
Learn การเข้าเรียน 11.777 2 .213 
Work การส่งงาน  14.240 2 .041 
Extra หารายได้พิเศษ   8.112 2 .004 
Loan กู้ยืมเงิน 10.124 2 .145 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ตัวแปรเพศ การส่งงาน และการทํางานพิเศษมีความสัมพันธ์กับผลการศึกษาอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี 0.05  

ขั้นตอนท่ี 2 ทําการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ในกรณีท่ีตัวหนึ่งเป็นข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 

(Nominal Scale) แต่อีกตัวแปรเป็นข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale) ด้วยการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ

พอยท์ไบซีเรียล (Point biserial correlation coefficient)  

ตารางท่ี 3 การทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ด้วยการทดสอบสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบพอยท์ไบซีเรยีล 
            (Point biserial correlation coefficient)  

Variables คําอธิบายตัวแปร rpb Significant  

Inc รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 0.319 - 

Parent_inc รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง 0.266 - 

M_grade เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบมัธยม 0.646 (0.05) 

Friend จํานวนเพ่ือนโดยประมาณ 0.475 - 

Net จํานวนช่ัวโมงการใช้อินเตอร์เนต 
ต่อวันโดยประมาณ 

0.522 (0.05) 

Far ระยะทางจากท่ีพักถึงมหาวิทยาลยั 0.436 - 

Absent 
จํานวนวันท่ีขาดเรียนตลอดปี
การศึกษา (ทุกรายวิชา) 

0.724 (0.05) 
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จากตาราง 3 พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบมัธยม (M_grade) จํานวนช่ัวโมงการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันโดยประมาณ 
(net)  และจํานวนวันท่ีไม่ได้เข้าเรียนตลอดปีการศึกษาในทุกรายวิชา(Absent) การมีความสัมพันธ์กับผลการศึกษาอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 หลังจากทําการคัดเลือกตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา แล้วข้ึนตอน
ต่อไป คือ การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลการศึกษาของนักศึกษาด้วยแบบจําลองการวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติกส ์

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลการศึกษาของนักศึกษาด้วยแบบจําลองการวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติกส ์

ตัวแปร คําอธิบาย B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Constant ค่าคงท่ี 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 จํานวนช่ัวโมงการใช้อินเตอร์เนต็ 4.184 1.774 16.334 1 0.053 0.224 

Absent 
จํานวนวันท่ีไม่ได้เข้าเรียนตลอดปี

การศึกษาในทุกรายวิชา 
-9.122 1.433 12.574 1 0.032 1.616 

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 ไดด้ังนี ้

GPA (Ŷi)    =    16.352 + 7.486 Sex + 9.536 Work – 8.778 Extra + 6.146 M_grade 
                             + 4.184 Net + 9.122 Absent 

               โดยท่ี Ŷiคือ โอกาสท่ีนักศึกษาจะได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 ซึ่งจะแยกเป็น 2 กรณี คือ 
0 = เกรดเฉลีย่ตามปีของนักศึกษามีค่าน้อยกว่า 3.00 

            1 = เกรดเฉลี่ยตามปีของนักศึกษามีค่ามากกว่า 3.00 

ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีดังต่อไปนี ้
    1. นักศึกษาเพศหญิง มีโอกาสท่ีจะได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 มากกว่านักศึกษาเพศชาย 2.342 เท่า 
    2. นักศึกษาท่ีส่งงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน มีโอกาสท่ีจะได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 มากกว่านักศึกษาท่ีส่งงานไม่
ครบ 1.232 เท่า 
    3. นักศึกษาท่ีทํางานพิเศษเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน มีโอกาสท่ีจะได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 มากกว่านักศึกษาท่ี 
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ไม่ได้ทํางานพิเศษ 1.144 เท่า 
  4. นักศึกษาจะมีโอกาสท่ีจะได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 มากข้ึนร้อยละ 22.4 เมื่อเกรดเฉลี่ยในระดับมัธยมเพ่ิมข้ึน 1 จุด 
  5. นักศึกษาจะมีโอกาสท่ีจะได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 มากข้ึนร้อยละ 61.6 เมื่อจํานวนวันขาดเรียนตลอดปีการศึกษาในทุก
รายวิชาลดลง 1 วัน 
 

สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นเพศชายจํานวน 167 คน (ร้อยละ 47.64) และเป็นเพศหญิง จํานวน 183 คน (ร้อยละ 52.36) กําลังศึกษาอยู่ใน

ระดับช้ันปีท่ี 1 จํานวน 131 คน (ร้อยละ 37.43) รองลงมา คือ ช้ันปีท่ี 4 จํานวน 96 คน (ร้อยละ 27.51) ช้ันปีท่ี 2 จํานวน 71 

คน (ร้อยละ 20.24) และช้ันปีท่ี 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) สาขาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 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) ส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย

ครบถ้วน จํานวน 71 คน (ร้อยละ 20.29) ทํางานพิเศษเพ่ือหารายได้ จํานวน 86 คน (ร้อยละ 24.57) และมีการกู้ยืมเงินเพ่ือ

การศึกษา จํานวน 132คน  (ร้อยละ 37.71) ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม พบว่า 

ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับผลการศึกษาของนักศักษา ได้แก่ เพศ(Sex) การส่งงาน(Work)  การทํางานพิเศษ(Extra) เกรดเฉลี่ยสะสม

เมื่อจบมัธยม (M_grade) จํานวนช่ัวโมงการใช้อินเตอร์เนตต่อวันโดยประมาณ (Net)  และจํานวนวันท่ีไม่ได้เข้าเรียนตลอดปี

การศึกษาในทุกรายวิชา(Absent) มีความสัมพันธ์กับผลการศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

และจากผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจําลองการถดถอยโลจิสติกส์ พบว่า  นักศึกษาเพศหญิง มีโอกาสท่ีจะได้เกรดเฉลี่ย

มากกว่า 3.00 มากกว่านักศึกษาเพศชาย 2.342 เท่า   นักศึกษาท่ีส่งงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน มีโอกาสท่ีจะได้เกรด

เฉลี่ยมากกว่า 3.00 มากกว่านักศึกษาท่ีส่งไม่ครบ 1.232 เท่า นักศึกษาท่ีทํางานพิเศษเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน มีโอกาสท่ีจะ

ได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 มากกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้ทํา 1.144 เท่านักศึกษาจะมีโอกาสท่ีจะได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 มาก

ข้ึนร้อยละ 61.6 เมื่อเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบมัธยมมากข้ึน 1 จุด  และนักศึกษาจะมีโอกาสท่ีจะได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 มาก

ข้ึนร้อยละ 61.6 เมือ่จํานวนวันท่ีขาดเรียนตลอดปีการศึกษาในทุกรายวิชาลดลง 1 วัน 

  จากผลการศึกษาทําให้ทราบว่าปัจจัยท่ีส่งผลทําให้นักศึกษามีโอกาสได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 คือ การส่งงานท่ี
ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน การขาดเรียนในจํานวนวันท่ีน้อย และเกรดเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี้ผลการศึกษา
ยังพบว่านักศึกษาท่ีทํางานหารายได้พิเศษระหว่างเรียนมีโอกาสท่ีจะได้ผลการเรียนท่ีดีกว่ากลุ่มนักศึกษาท่ีไม่ได้ทํา จากบทสรุป
ดังกล่าวอาจจะกล่าวได้ว่า “ความรับผิดชอบ” ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้นักศึกษามีผลการเรียนในระดับท่ีดี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธันยภรณ์ (2548)  วิลาวัลย(์2546)  วิไลวรรณ (2545)  เสาวลักษณ์(2544)  อดิศักดิ์ (2542) และ อุไรวรรณ ( 2546)  ท่ี
ทําการศึกษาถึงปัจจัยท่ีเป็นเหตุหรือมีความสัมพันธ์กับส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในบริบทแวดล้อมท่ีต่างกัน แต่มีข้อ 
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ค้นพบท่ีคล้ายกันคือ ความรับผิดชอบเป็นปัจจัยหนึง่ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะ 

  1. อาจารย์ผูส้อน หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาควรให้ความสนใจกับนักศึกษาชายมากกว่านักศึกษาหญิง เนื่องจากนกัศึกษาเพศ
ชายมีโอกาสที�จะไดเ้กรดเฉลี�ยในระดบัที�นอ้ยกวา่นกัศึกษาหญิง 
 2. อาจารย์ผู้สอน ควรให้ความสําคัญ และตรวจเช็คการส่งงาน และกระตุ้นการเข้าเรียนของนักศึกษาอย่างเข็มงวด 
เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาท่ีขาดเรียนน้อย และส่งงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนมีโอกาสท่ีจะได้เกรดเฉลี่ยท่ี
มากกว่า 

3. ควรมีการสนับสนุนให้นักศึกษาหารายได้พิเศษระหว่างเรียน เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาท่ีหารายได้พิเศษ
ระหว่างท่ีเรียนจะมีโอกาสท่ีจะได้ผลการเรียนท่ีดีกว่ากลุ่มนักศึกษาท่ีไม่ได้ทํา 
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การสื�อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมในหนังสือแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 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 
สาขาการจดัการทรัพยากรทางวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือวิเคราะห์นโยบายการศึกษาและกลวิธีการสื่อความหมายของเนื้อหาท่ีเก่ียวกับการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และ (2) เพ่ือนําเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการสื่อความหมายของเนื้อหาท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมใน
แบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม ท้ังเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ด้วย
การวิเคราะห์นโยบายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในกรณีท่ีศึกษา และเนื้อหาจากแบบเรียนวิชาหน้าท่ีพลเมือง 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 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโยธินบูรณะ จํานวน 252 คน 

ผลการวิจัยพบว่าในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมมี 10ตัวช้ีวัดจากกลุ่มสาระนี้ท่ีสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับ 
4 สํานักพิมพ์พบว่ามีเนื้อหาไม่ครบตามท่ีหลักสูตรแกนกลางฯกําหนด อีกท้ังผู้วิจัยได้นําหลักเกณฑ์การสื่อความหมายการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของคณะกรรมการโบราณสถานแห่งชาติว่าด้วยการสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ 
(International Council on Monuments and Site หรือ ICOMOS) พบว่าไม่มีสํานักพิมพ์ใดสื่อความหมายได้ครบ 7 
ประการตามหลักเกณฑ์น้ี และการสัมภาษณ์ครู การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้เรียนดังกล่าวร่วมกับการทํา
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ด้วยสถิติ หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากมาตราส่วนประมาณค่า (RatingScales) 
พบว่า นักเรียนคัดเลือกสํานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ท่ีสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมมาก
ท่ีสุด โดยนักเรียนและครูเห็นว่าเนื้อหาในแบบเรียนมีความสําคัญมากท่ีสุด ซึ่งเนื้อหานั้นจะต้องกระชับ ทันสมัย และจัด
ระเบียบข้อมูลได้ดี ส่วนภาษาท่ีนําเสนอควรจะภาษาท่ีทันสมัย เหมาะกับอายุของผู้เรียน และภาพประกอบควรเลือกภาพท่ีหา
ดูได้ยาก ทันสมัย สามารถให้ข้อมูลสอดคล้องกับเนื้อหา สิ่งสําคัญท่ีสุดในการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมใน
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 
 ประเทศไทยได้มีพัฒนาการศึกษาให้ทัดเทียมกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว โดยมีการวางมาตรฐานไว้เท่ากับมาตรฐานโลก 
ดังนั้นประเทศไทยจึงมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันฐาน 2 ฉบับ คือ “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544” และปัจจุบันกําลังใช้ “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551” อีกท้ังกําหนดให้โรงเรียนได้สอน
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 ในหลักสูตรแกนกลางฯนั้นต้องการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามท่ีจุดประสงค์กล่าวไว้ คือ “มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ ท่ีมุ่งทําประโยชน์และสิ่งท่ีดีงามในสังคม และ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข” (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551) อีกท้ังมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายใน
ประเทศไทย ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกนโยบาย คือ การจัดทําหลักสูตรให้คลุมอยู่ 2 ช่วง คือ หลักสูตรการศึกษา
ภาคบังคับ คือ การศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีนักเรียนสัญชาติไทยจะต้องเรียนทุกคน และหลักสูตร
การศึกษาก่อนอุดมศึกษา คือ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ในภาคสามัญ และหลักสูตรสายอาชีพอย่างไรก็ตามในการจัดการเรียน
การสอนนั้น สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด คือ สื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะ หนังสือแบบเรียนซึ่งผู้สอนใช้ในการสอนเป็นสําคัญ หรือใช้
เพ่ือให้ผู้เรียนทบทวนการสอนหลังจากเรียนจบในช้ันเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาว่าหนังสือแบบเรียนท่ีผู้เรียนอ่านนั้น
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ตรงตามนโยบายหรือไม่ อย่างไร มีหนังสือแบบเรียนท่ีใช้ในประเทศไทยแบบไหนบ้างท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยเฉพาะในการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนั้นทางสํานักพิมพ์ต่าง ๆ ได้นําเสนออย่างไร 
 งานวิจัยนี้เน้นการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านการศึกษา ในนโยบายการศึกษานั้นเป็นแผนท่ี
ทางกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องบังคับให้ผู้สอนสอนตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด และต้องผ่านการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (OrdinaryNationalEducationalTest: O-NET) โดยผู้วิจัยได้เน้นนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมในหนังสือแบบเรียน และหนังสือแบบเรียนเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีผู้สอนนํามาประกอบในการเรียนการ
สอน ซึ่งจําเป็นท่ีจะต้องศึกษาถึงการสื่อความหมายจากหนังสือแบบเรียนว่าสื่อสารอย่างไร แบบไร มีกลวิธีอย่างไร ผู้เรียน
เข้าใจเนื้อหา และส่วนประกอบของเนื้อหามากน้อยเพียงไร อย่างไร และหนังสือเล่มใดท่ีสื่อสารออกมาชัดเจนบ้าง ซึ่งหนังสือ
ดังกล่าวจะต้องมีมาตรฐานครบตามกระทรวงศึกษาธิการกําหนด และผู้ใช้มีความคิดเห็นอย่างไรกับหนังสือแบบเรียนท่ีใช้ในการ
สอน  
 เนื่องจากจะมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2557 – 2558 ผู้วิจยัจึงมองเห็นความสําคัญของการสื่อ
ความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของผู้เขียน ผู้ประพันธ์แบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ ซึ่งเป็นวิชาท่ีสําคัญท่ีให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างในสังคม เช่น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง อีกท้ังวัฒนธรรมท่ีหลากหลายท่ีเข้ามา
ในประเทศไทยซึ่งทําให้สํานึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม จึงจําเป็นต้องวิจัยให้ทราบถึงการสื่อความหมายการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมในแบบเรียนเป็นอย่างไร และควรทําอย่างไร อย่างไรก็ดีการศึกษานี้เป็นการศึกษาการจัดการทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมท่ีมีหนังสือแบบเรียนเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรม และการวิเคราะห์การสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมและการจัดทําข้อเสนอแนะเป็นการจัดการ 
 การศึกษาเฉพาะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนั้น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึง 6 ตามมาตรฐานและตัวช้ี
ซึ่งโดยปกติแล้ว ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนต้นนั้นจะแยกเป็นช้ันปี กําหนดไว้ว่าแต่ละช้ันต้องเรียนรู้อะไร แต่
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึง 6 นั้นมาตรฐานและตัวช้ีวัดจะรวมกัน คือ จะเรียนช้ันไหนก็ได้ตามแต่ละส่วนจะเห็นว่าสมควร แต่ตลอด 
3 ปีผู้เรียนจะต้องเรียนครบตามกําหนด ซึ่งเป็นการท้าทายในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่าง ๆ จึงมีโรงเรียน
มากมายท่ีพร้อมท่ีจะเป็นโรงเรียนนําร่องในการจัดการศึกษาต้นแบบ ดังนั้นเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเข้มข้น 
และมีเนื้อหาด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท่ีชัดเจนอันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือวิเคราะห์นโยบายการศึกษาและกลวิธีการสื่อความหมายของเนื้อหาท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

ในแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. เพ่ือนําเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการสื่อความหมายของเนื้อหาท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ในแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (DocumentaryData) เป็นการรวบรวมข้อมูล และศึกษาข้อมลูเบื้องต้น
เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ไดแ้ก่ 

 1.1 พระราชบัญญตัิการศึกษา พุทธศักราช 2543 แผนแม่บทการศึกษา 2552 – 2559 พระราชบัญญกัารศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2553 และหลักสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
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 1.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่
สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 
 1.3 กลวิธีการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรม 
 1.4 ปริทรรศน์วรรณกรรมอ่ืน ๆ  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (FieldData) ส่วนใหญ่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการสนทนา
แบบกลุ่มกับตัวอย่างนักเรียนผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จํานวน 252 คน จากโรงเรียนโยธินบูรณะ จากสังกัดสํานักงานเขตมัธยมศึกษา 
เขต 1 เฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับครูผู้สอนวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึง 6 ซึ่งผู้สอนสอนในวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม จํานวน 3 
คน รวมท้ังสิ้น 255 คน การคัดเลือกผู้สอนนั้นจะคัดเลือกครูท่ีสอนในวิชาหน้าท่ีพลเมือง การดํารงชีวิต และวัฒนธรรม และ
วิชาประวัติศาสตร์ ระดับช้ันละ 1 คน ส่วนนักเรียนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับช้ันมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม ส่วน
เนื้อหาการสัมภาษณ์จะเก่ียวกับการเรียนการสอน ความเข้าใจในการสื่อความหมายเรื่องเก่ียวกับการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม และความพึงพอใจในหนังสือแบบเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมท้ังข้อเสนอแนะ และวิเคราะห์ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ ์

ผลการวิจัย 
  ผลการศึกษานั้น ไดม้าจากการวิเคราะห์ในวิเคราะห์นโยบายการศึกษาและกลวิธีการสื่อความหมายของเนื้อหาใน
แบบเรียน สามารถสรุปไดด้ังนี้  
 1. เพ่ือวิเคราะห์นโยบายการศึกษาและกลวิธีการสื่อความหมายของเนื้อหาท่ีเก่ียวกับการอนรุักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ในแบบเรียนกลุม่สาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายแยกออกเป็น 3 ประเด็นหลัก 
ๆ คือ  
 1.1 การวิเคราะห์นโยบายการศึกษา กล่าวคือ ในตัวนโยบายนั้นเป็นนโยบายประเภท Top-down จากบนสูล่าง 
คือ จากรัฐธรรมนูญสู่กระทรวง โดยมาตราท่ีเก่ียวข้องมีดังนี้ คือ มาตราท่ี80 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550, วัตถุประสงค์ท่ี 2 ของแผนการศึกษา ฉบับปรับปรุง (พุทธศักราช 2552-2559), หมวดท่ี 1, 4, 5 และ 9 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2553 และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ต่างก็ให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยนโนบายท่ีเห็นเด่นชัดนั้น 
ปรากฏอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งผู้วิจัยศึกษาพบว่า อยู่
ในวิชาหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต และประวัติศาสตร์ไทย นโยบายการอนุรักษ์น้ัน ปรากฏชัดอยู่ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ดังปรากฏในตารางต่อไปนี ้

ตารางท่ี 1แสดงมาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 

สาระ/มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด/ 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดําเนนิชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1เข้าใจและปฏิบัตตินตามหนา้ท่ีของ
การเป็นพลเมืองดี มีค่านยิมท่ีดีงามและธํารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน

ตัวช้ีวัดท่ี 5 วิเคราะห์ความจําเป็นท่ีจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลอืกรับวัฒนธรรมสากล 
ความหมายและความสาํคัญของวัฒนธรรม 
ลักษณะและความสาํคัญของวัฒนธรรมไทยท่ีสําคญั 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนรุักษ์วัฒนธรรมไทย 
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สังคมไทย    และสังคมโลกอย่างสนัติสุข ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล 
แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวิธีเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร ์
มาตรฐาน ส 4.3เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรม ภูมปิัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ 
และธํารงความเป็นไทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 วางแผนกําหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนรุักษ์ภมูิ
ปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
สภาพแวดล้อมท่ีมผีลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรม
ไทย 
วิถีชีวิตของคนไทยสมัยตา่งๆ 
การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย 
แนวทางอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการมสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ 
วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภมูิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

 

จากการศึกษาจากจากตารางข้างต้นแล้ว นําไปสู่การศึกษาในหนังสือแบบเรียน พบว่าการออกแบบหนังสือแบบเรียน

นั้น ประกอบไปด้วย ปกนอก ปกใน กระดาษท่ีใช้ บทท่ี หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ภาพประกอบต่าง ๆ เมื่อนําไปเทียบกับ

มาตรฐานและตัวช้ีวัดหลักสูตรแกนกลางฯ พบว่ามีบางสํานักพิมพ์ท่ีมีเนื้อหาไม่ครบตามหลักสูตรแกนกลางฯ หรือมีเนื้อหาเกิน

กว่าหลักสูตรแกนกลางฯกําหนด สรุปได้ดังตารางท่ี 2 ซึ่งผู้วิจัยได้ระบุตัวเลขแทนค่า 1 – 10 กล่าวคือ เป็นตัวช้ีวัดสาระการ

เรียนรู้ ดังนี้ 1) ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรม2) ลักษณะและความสําคัญของวัฒนธรรมไทยท่ีสําคัญ 

  3) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย4) ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล5) 

แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย6) วิธีเลือกรับวัฒนธรรมสากล7) สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและ

วัฒนธรรมไทย8) วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่าง ๆ 9)  การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย 10) แนวทางอนุรักษ์

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ 11) วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

โดยผู้วิจัยได้แยกสาระท่ี 5 ออกเป็น 2 ตัวช้ีวัด เนื่องจากสํานักพิมพ์ต่าง ๆ ได้บรรยายเนื้อหาของตัวช้ีวัดนี้ค่อนข้างมาก ผู้วิจัย

จึงแยกออกเป็น 2 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดท่ี 11 ผู้วิจัยได้คัดออกเนื่องจากมีเพียง 1 สํานักพิมพ์เท่านั้นท่ีมีเนื้อหา คือ สํานักพิมพ์ 

อักษรเจริญทัศน์ อจท. จึงไม่สามารถนําไปเปรียบเทียบกับสํานักพิมพ์อ่ืน ๆ ได้ และสรุปได้ตามตารางท่ี 2 ดังนี ้

ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทียบเนื้อหาจากหนังสอืแบบเรียนและหลักสตูรแกนกลางฯ 

ตวัชี-วดัที� 
สาํนกัพิมพ ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

อจท. � � � � � � �  � � 

พว. � � � � � � � �  � 
แมค็ � � � � � � � � � � 

สกสค. � � � � � �     
 

 จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่า สํานักพิมพ์ท่ีมีครบมากท่ีสุด คือ บริษัท สํานักพิมพ์แม็ค จํากัด และมี 2 สํานักพิมพ์ท่ี 
ขาดไป 1 ตัวช้ีวัด คือ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จํากัด และสํานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด 
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ท้ายท่ีสุด องค์การค้าของ สกสค. ตัวช้ีวัด 7 – 10 หายไปท้ัง ๆ ท่ีเป็นแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นในส่วนนี้นั้น
ผู้วิจัยได้นําหนังสือแบบเรียนมารวบรวมและเรียงลําดับเนื้อเรื่องเป็นไปตามตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางฯ  
 จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรม คือ เน้นไปในวิชาหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต และประวัติศาสตร์ ทําให้ทราบว่ากระทรวงศึกษา
ต้องการให้การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเป็นท้ังสุนทรียะ หน้าท่ี และการดําเนินชีวิตของผู้เรียนเมื่อเรียนจบ โดยมี 4 สํานักพิมพ์
หลักท่ีเป็นท่ีนิยมและรู้จักอย่างแพร่หลายในการจัดพิมพ์เอกสาร ตําราวิชาการได้นํานโยบายนี้ไปผลิตเปน็แบบเรียน ตํารา ดังมี
รายนามผู้แต่งและช่ือแบบเรียน แบ่งตามสาระดังนี้  
ตารางท่ี 3 รายช่ือผู้แต่งและแบบเรียน 

สาระที ่
สํานักพิมพ์ 

2 ชื่อผู้แต่ง 4 ชื่อผู้แต่ง 

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ 
อจท. จํากัด 

หน
้าท

ี่พล
เม
ือง
 ว
ฒัน

ธร
รม
 แ
ละ
กา
รด
ําเน

ินช
ีวิต
ใน

สัง
คม

 .4
 –
 6
 

1. ดร.กระมล ทองธรรมชาต ิ
2. รศ.ดร.ดํารงค์ ฐานด ี
3. รศ.ดร.ดํารง ธรรมารักษ ์

ปร
ะว
ัติศ

าส
ตร์
ไท
ย 
ม.
4 
– 
6 
 

1. รศ.ณรงค์ ห่วงทิศ 
2. รศ.วุฒิชัย มูลศิลป ์

สํานักพิมพ ์บริษัท
พัฒนาคุณภาพวิชา 
จํากัด (พว.)  

ณัทธนัทเลี่ยวไพโรจน ์
1. ผศ.ชมพูนุช  นาคีรักษ ์
2. ผศ.ดวงเดือน นาราสัจจ ์
3. มิตรชยั กุลแสงเจริญ 

บริษัท สํานักพิมพ์แม็ค 
จํากัด 

นงลักษณ์  ทองอยู ่ ผศ.ธีระ เปี่ยมนุช 

องค์การค้าของสํานัก
กรรมการ สกสค. 

สํานักคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 จากตารางนี้รวมหนังสือท่ีวิเคราะห์ท้ังหมด จํานวน 8 เล่ม กล่าวคือสาระท่ี 2 จํานวน 4 เล่ม และสาระท่ี 4 จํานวน 4 

เล่ม ซึ่งเป็นแบบเรียนประเภทรวมเนื้อหาทุกระดับเป็นเล่มเดียวกันท้ังหมด มีรายละเอียดการเปรียบเทียบดังนี ้

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์รูปเลม่วิชาหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสงัคม 

หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 
 อจท. พว. แม็ค สกสค. 

ปก 
 
 
 
 
 
 

ส ี
 

ส ี
 
 
 
 

ส ี ส ี

ราคา 80 74 80 51 

จํานวนหน้า 188 204 165 162 

สีของตัวอักษร 

คําสําคญั/หัวข้อหลัก: แดง/ส้ม สีดํา มีพ้ืนเป็นสีนํ้า
เงิน 

น้ําเงินอ่อนหนา ดําหนา 
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หัวข้อใหญ ่ น้ําเงิน น้ําเงินอ่อน/ 
ดําหนา 

ดําหนา ดําหนา 

เนื้อหาท่ัวไป ดํา ดํา ดํา ดํา 

ขนาดตัวอักษร อ่านง่ายขนาด 
พอเหมาะ 

เล็กกว่าของอจท. เล็กกว่าพว. เท่าๆกับพว. 

สีของภาพประกอบ ส ี ขาว-ดํา น้ําเงินอ่อน ขาว-ดํา 

สีท่ีใช้เป็นพ้ืนฐาน ม่วงอ่อน/ 
น้ําเงินอ่อน 

น้ําเงินอ่อน น้ําเงินอ่อน ขาว/เทา 

เนื้อของกระดาษ บาง บาง หนากว่าท้ังหมด บาง 

สีของกระดาษ ขาวหม่น ขาวหม่น ขาว ขาว 

คิดเป็นเปอร์เซ็นต ์
ภาพ/เนื้อหา 

48.94% 38.75% 31.52% 14.20% 

 

ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์รูปเลม่วิชาประวัติศาสตร์ไทย 

ประวัติศาสตร์ไทย 

 อจท. พว. แม็ค สกสค. 
ปก 
 
 
 
 
 
 

ส ี
 
 
 
 

ส ี ส ี ส ี

ราคา 80 84 80 83 

จํานวนหน้า 180 232 107 264 

สีของตัวอักษร 

คําสําคญั/หัวข้อหลัก: แดง/ส้ม สีดํา มีพ้ืนเป็นสีนํ้า
เงิน/ชมพู 

น้ําเงินอ่อนหนา ดําหนา 

หัวข้อใหญ ่ น้ําเงิน น้ําเงิน/ชมพู/ 
ดําหนา 

ดําหนา ดําหนา 

เนื้อหาท่ัวไป ดํา ดํา ดํา ดํา 

ขนาดตัวอักษร อ่านง่ายขนาด 
พอเหมาะ 

เล็กกว่าของอจท. เท่าๆกับอจท. เท่าๆกับพว. 

สีของภาพประกอบ ส ี ส/ีชมพู/ 
น้ําเงิน/ขาว-ดํา 

น้ําเงินอ่อน/ 
ขาว-ดํา 

ขาว-ดํา 

สีท่ีใช้เป็นพ้ืนฐาน ส้ม น้ําเงิน/ชมพู น้ําเงินอ่อน ขาว/เทา 

เนื้อของกระดาษ บาง บาง หนากว่าท้ังหมด บาง 
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สีของกระดาษ ขาวหม่น ขาวหม่น ขาว ขาว 

คดิเป็นเปอร์เซ็นต ์
ภาพ/เนื้อหา 

81.11% 87.07% 55.14% 39.39% 

 

2. กลวิธีการสื่อความหมาย  
 ตามท่ีผู้วิจัยได้ศึกษา พบว่า การสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนั้น ในด้านการศึกษา โดยเฉพาะ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีการหมายมีอยู่ 2 แบบ คือ สื่อการสอน และการสอนของผู้สอน ซึ่งการวิจัยนี้ ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะ
หนังสือแบบเรียนของ 4 สํานักพิมพ์ดังกล่าว โดยสํานักพิมพ์ต่างทราบถึงการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพราะสํานักพิมพ์ต่าง ๆ ได้สรุปมาตรฐานและตัวช้ีวัด ก่อนนําสู่เนื้อความ อย่างไรก็ตาม กลวิธีในการ
นําเสนอนั้น ในแต่ละสํานักพิมพ์ก็นําเสนอแตกต่างกันไป สิ่งสําคัญท่ีผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์การสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมนั้น จะวิเคราะห์จากหนังสือแบบเรียน และการสัมภาษณ์ ซึ่งการวิเคราะห์การสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมนั้นตามหลักการการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของคณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศ
ของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ(International Council on Monuments and Site หรือ ICOMOS) 
กฎบัตรนี้แสดงถึง 7 หลักการในการสื่อความหมายด้านวัฒนธรรมดังนี้  
ตารางท่ี 6 วิเคราะห์หลักการอืโคโมสเพ่ือประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แบบเรียน 

หลักการ วิเคราะห์ตามส่วนประกอบของแบบเรียน 

1 

ด้านเนื้อหา 

สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ด้านการใช้ภาษา 

ด้านภาพประกอบ 

2 

ด้านเนื้อหา 

มีแหล่งท่ีมาชัดเจน หรืออ้างอิงบุคคลชัดเจน ด้านการใช้ภาษา 

ด้านภาพประกอบ 

3 

ด้านเนื้อหา 
มีความสมัพันธ์เก่ียวเนื่องระดับกว้างกับบริบทและสภาพแวดล้อมทาง
สังคม วัฒนธรรม และธรรมชาต ิ

ด้านการใช้ภาษา 

ด้านภาพประกอบ 

4 

ด้านเนื้อหา เคารพต่อหลักการพ้ืนฐานของการเป็นของแท้ ตามสาระของ Nara 
Document (1994) คือ พยายามรักษาความเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
มากท่ีสุด   

ด้านการใช้ภาษา 

ด้านภาพประกอบ 

5 

ด้านเนื้อหา มีความละเอียดอ่อน ต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและการอนุรกัษ์
มรดกทางวัฒนธรรม โดยมีความยัง่ยืนด้านสังคม การเงิน และ
สภาพแวดล้อม 

ด้านการใช้ภาษา 

ด้านภาพประกอบ 

6 

ด้านเนื้อหา มีการบูรณาการความเป็นองค์รวม ให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมท่ีได้รับ
ความรู้ และสร้างการมสี่วนร่วมและความรับผดิชอบต่อการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม 

ด้านการใช้ภาษา 

ด้านภาพประกอบ 

7 

ด้านเนื้อหา 

มีประเด็นสาํหรับให้นักเรียนหาความรู้ต่อยอดต่อไป  ด้านการใช้ภาษา 

ด้านภาพประกอบ 
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โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์จากกฎบัตรดังกล่าว ในการเปรียบเทียบหนังสือแบบเรียนท้ัง 4 สํานักพิมพ์ โดย

วิเคราะห์ได้ดังนี้  

ตารางท่ี 7 สรุปการวิเคราะห์แบบเรียนตามหลักเกณฑ์การสื่อความหมายของอิโคโมส 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      จากตารางท่ี 6 และ 7 พบว่าในหลักการท่ี 5 นั้นทุก ๆ สํานักพิมพ์จะไม่มีปรากฏอยู่ในเรื่องของความละเอียดอ่อน ต่อ
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยมีความยั่งยืนด้านสังคม การเงิน และสภาพแวดล้อม 
ส่วนท่ีทุก ๆ สํานักพิมพ์ต่างมีเหมือนกัน คือ วิชาหน้าท่ีพลเมืองฯ หลักการท่ี 1 และ 3 ส่วนวิชาประวัติศาสตร์จะมีหลักการท่ี 4 
ท่ีตรงกับการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งส่วนนี้ทําให้ทราบว่าแต่ละสํานักพิมพ์ได้จัดทําหนังสือแบบเรียน
ยังไม่ครบถ้วนตามหลักการการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรม 

 การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเน้นไปท่ี 3 ประเด็นหลัก และผู้ท่ีสัมภาษณ์นั้นแสดงความคิดเห็นต่อหนังสือ
แบบเรียนท้ัง 4 สํานักพิมพ์ ดังนี้  

 1. เนื้อหาในการนําเสนอ 
 2. การใช้ภาษาในการนําเสนอ 

วชิา 
วชิาหนา้ที�พลเมือง วฒันธรรม 

และการดาํเนินชีวติในสงัคม 
วชิาประวติัศาสตร์ 

หลกัเกณฑ ์

 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

สาํนกัพิมพ ์อจท. 
ดา้นเนื-อหา �  � �  � � � � � �  � � 

ดา้นการใชภ้าษา �  � �  � � � � � �  � � 

ดา้นภาพประกอบ �  � �    � � � �  �  

สาํนกัพิมพ ์พว. 
ดา้นเนื-อหา � � � �   � � � � �  � � 

ดา้นการใชภ้าษา � � � �   � � � � �  � � 

ดา้นภาพประกอบ �  � �    � � � �  �  

สาํนกัพิมพ ์แมค็ 
ดา้นเนื-อหา � �  �  � � �  � �  � � 

ดา้นการใชภ้าษา � �  �  � � �  � �  � � 

ดา้นภาพประกอบ �   �    � � � �  �  

สาํนกัพิมพ ์สกสค. 
ดา้นเนื-อหา � � � �  � � � � � �  � � 

ดา้นการใชภ้าษา � � � �  � � � � � �  � � 

ดา้นภาพประกอบ �  � �       �   � 
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 3. ภาพประกอบในการนําเสนอ 
อย่างไรก็ตาม 3 ข้อในเบื้องต้นนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีของผู้เช่ียวชาญต่าง ๆ เช่น ของ Tilden (1977)  Herbert (1989) 
และ Timothy และ Boyd (2003) เป็นต้น เพ่ือนํามาใช้ประกอบการสัมภาษณค์วามพึงพอใจในการนําเสนอประเด็นการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของหนังสือแบบเรียน ซึ่งใช้เป็นหัวข้อยอ่ยของ 3 หัวข้อในเบื้องต้น คือ  
 1. การสร้างองค์ความรู/้ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม 
 2. การสร้างความเพลดิเพลิน 
 3. สร้างจิตสํานึก/ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม 
 โดยใช้การสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth interview) กับผู้สอน โรงเรียนโยธินบูรณะ 
3. ความคิดเห็นของผูส้อนและผู้เรยีนท่ีมีต่อการสื่อความหมายประเด็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในหนังสือแบบเรียน ผล
จากการศึกษาในส่วนนี้น้ัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน สรุปได้ดังนี้  
 3.1 การสนทนาแบบกลุ่มตัวอย่างผู้เรยีน (Focus Group Discussion) การสนทนากลุม่นั้น จะแยกเป็นระดับช้ัน แตไ่มไ่ด้
กําหนดสายการเรียนของผู้เรียน และผูเ้รียนท่ีเข้าร่วมการสนทนากลุม่จะต้องทําแบบสอบถามพร้อมกับการอภิปราย นักเรียน
จะต้องแบ่งกลุ่ม กลุม่ละ 2 คน  
 3.1.1 ข้อมูลท่ัวไป ผู้เรยีนส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงมากกว่าผู้ชาย มีจํานวนถึงร้อยละ 60 และผู้เรยีนชาย มีถึงร้อยละ 40โดย
เป็นผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ให้ความร่วมมือมากท่ีสุด มจีํานวนถึงร้อยละ 41 และผู้เรยีนส่วนใหญ่เรียนอยู่ในสาย
วิทยาศาสตร์ – คณติศาสตรม์ากท่ีสุด มีจํานวนร้อยละ 52 
 3.1.2 ความคิดเห็นของผู้เรียน ผู้เรียนเลือกท่ีจะทําเรื่อง“ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล” และ 
“การสืบทอดและการเปลีย่นแปลงของวัฒนธรรมไทย” มากท่ีสดุ ถึงตัวช้ีวัดละร้อยละ 11.91 ซึ่งผู้วิจยัได้แทนตัวช้ีวัดท่ี
ทําการศกึษา แบ่งเป็น 10 ตัวช้ีวัดตามท่ีกล่าวแล้วในตารางท่ี 2 เพ่ือให้การศึกษาได้ง่ายข้ึน และสรุปผลได้ว่าผู้เรียนคดัเลือก
สํานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด นําเสนอประเด็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมได้เข้าใจดมีากท่ีสดุ ถึง 
5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดท่ี 1, 4, 6, 7 และ 8 รองลงมา คือ บริษัท อักษรเจรญิทัศน์ อจท. จํากัด จํานวน 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 2, 3, 
9 และ 10 บริษัท สํานักพิมพ์แม็ค จํากัด จํานวน 2 ตัวช้ีวัด  ได้แก่ ตัวช้ีวัดท่ี 5 และ 7 สุดท้ายองค์การค้าของ สกสค. จํานวน 
1 ตัวช้ีวัด คือ ตัวช้ีวัดท่ี 5 โดยผู้เรยีนเลอืกพิจารณาหนังสือแบบเรยีนโดยเน้นเนื้อหาเป็นอันดับท่ี 1 ให้ความเห็นว่า “เนื้อหา
กระชับ ทันสมัย จดัระเบียบข้อมลูได้ด”ี รองลงมา คือ ภาษาท่ีใช้ในการนําเสนอ ส่วนรูปภาพนั้นนักเรยีนมีส่วนในการตัดสินใจ
น้อยมาก  
 ผลการแสดงความพึงพอใจและเข้าใจในเนื้อหา การใช้ภาษา และภาพประกอบของการสื่อความหมายการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม  สรุปโดยจําแนกกลวิธีการสื่อความหมายของหนังสือแบบเรียน ได้ตามตารางท่ี 8  
ตารางท่ี 8 การสรปุผลความพึงพอใจ โดยจําแนกกลวิธีการสื่อความหมายของหนังสือแบบเรยีนจากทุกตัวช้ีวัด 

กลวิธีในการนําเสนอ ความถี่ตัวชี้วัด เฉลีย่ ระดับความพึงพอใจ 

เนื้อหา 

สร้างองค์ความรู/้ 
ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม 

มากท่ีสุด = 1 
มาก = 11 

4.08 มาก 

เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน 
มาก = 1 
ปานกลาง = 10 
น้อย = 1 

3.00 ปานกลาง 

สร้างจิตสํานึก/ 
ตระหนักถึงคณุค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม 

มาก = 8 
ปานกลาง = 4 3.67 มาก 
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ตารางท่ี 8 การสรปุผลความพึงพอใจ โดยจําแนกกลวิธีการสื่อความหมายของหนังสือแบบเรยีนจากทุกตัวช้ีวัด 

กลวิธีในการนําเสนอ ความถี่ตัวชี้วัด เฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

การใช้ภาษา 

สร้างองค์ความรู/้ 
ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม 

มาก = 10 
ปานกลาง = 2 

3.83 มาก 

เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน 
มาก = 2 
ปานกลาง = 9 
น้อย = 1 

3.08 ปานกลาง 

สร้างจิตสํานึก/ 
ตระหนักถึงคณุค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม 

มาก = 10 
ปานกลาง = 2 3.83 มาก 

ภาพประกอบ 

สร้างองค์ความรู/้ 
ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม 

มาก = 3 
ปานกลาง = 5 
น้อย = 1 

3.22 ปานกลาง 

เกิดความเพลิดเพลินขณะอ่าน 
มาก = 1 
ปานกลาง = 6 
น้อย = 2 

2.89 ปานกลาง 

สร้างจิตสํานึก/ 
ตระหนักถึงคณุค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรม 

มาก = 3 
ปานกลาง = 5 
น้อย = 1 

2.00 น้อย 

จากตารางเบื้องต้น ผลความพึงพอใจนั้นเป็นการนําไปสู่เรื่องความเข้าใจในเนื้อหา ภาษา และภาพประกอบของผู้เรียน สรุปได้
ดังนี้  
 1) ด้านเนื้อหา ผู้เรยีนและผูส้อนมคีวามเข้าใจว่าแตล่ะสํานักพิมพ์น้ันอธิบายชัดเจน และเนื้อหาก่อให้เกิดความ
ตระหนักและสร้างจติสํานึกต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมมาก แต่การอ่านแล้วเกิดความเพลิดเพลินมีอยู่บ้าง ซึ่งผู้เรียน
และผูส้อนอธิบายเพ่ิมเตมิอีกว่า ดา้นเนื้อหานักเรยีนเสนอข้อช้ีแนะว่า เนื้อหาควรสั้น ๆ แต่ได้ใจความ มีเนื้อหาครบถ้วนเนื้อหา
ควรเข้าใจง่าย และน่าสนใจควรมีเกร็ดความรู้ หรือความรู้ท่ัวไป หรือสิ่งท่ีควรรู้ เพ่ือดึงดดูความสนใจ ควรใช้การนําเสนอแบบ 
Mind Map ควรคํานึงถึงการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีการยกตัวอย่างให้นักเรียนจินตนาการเห็นภาพชัดเป็นระเบียบและ
ระบบในการจดัเนื้อหาควรเลือกเรือ่งใกล้ตัว และสามารถทําไดด้้วยตนเอง อีกท้ังควรมีเนื้อหาท่ีสอดคลอ้งกับการเตรียมตัวสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยด้วย  
 2) ด้านการใช้ภาษา ผู้เรียนและผูส้อนแสดงความคิดเห็นว่าแตล่ะสาํนักพิมพ์น้ันอธิบายชัดเจน และการใช้ภาษา
ก่อให้เกิดความตระหนักและสร้างจิตสํานึกต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมมาก แต่การอ่านแล้วเกิดความเพลิดเพลินมีอยู่
บ้าง ผู้เรียนและผู้สอนเสนอข้อช้ีแนะว่าควรใช้ภาษาท่ีไม่เป็นทางการมากนัก และเหมาะสมกับเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ควรใช้ภาษาท่ีไม่วกวน กํากวม ฟุ่มเฟือย ซับซ้อน หรือท่ีเข้าใจยากภาษาท่ีทําให้รู้สึกเพลิดเพลินเวลาอ่าน หรือศึกษาด้วยตนเอง 
และควรแบ่งเป็นข้อ ๆ แบ่งช่องไฟ ให้อ่านง่าย  
 3) ภาพประกอบ ผู้เรียนและผูส้อนแสดงความคดิเห็นว่าภาพประกอบของแต่ละสํานักพิมพ์น้ันสื่อความหมายการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมระดับปานกลาง ดูภาพแล้วเกิดความเพลิดเพลินปานกลาง  ส่วนการสื่อความหมายของภาพท่ีจะ
นําไปสู่การสร้างจิตสํานึก และตระหนักต่อมรดกทางวัฒนธรรมมีน้อย ผู้เรียนและผู้สอนเสนอข้อเสนอแนะว่าควรจัดหาภาพท่ี
หาดูยาก หรือภาพท่ีสามารถให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อเนื้อหา และมีแถบสสีันลวดลายเพ่ือดึงดูดควรมีตัวการต์ูนน่ารักประกอบ หรือ
ภาพท่ีผ่อนคลายสายตาบ้างควรมภีาพประกอบท่ีเหมาะสม และภาพประกอบนั้นต้องเหมาะสมกับเนือ้หา และควรเป็นภาพส ี
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446                    : การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน 

 

 มีความละเอียดสูง และทันสมัย 
 3.2 ผลจากการสัมภาษณผ์ู้สอน ผูส้อนท้ัง 3 คน ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําหนังสือแบบเรียน คือ  
1) ควรปรับเนื้อหาในหนังสือให้ทันสมัย สามารถใช้ในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย อ่านแล้วไมเ่บื่อ มีภาพท่ีสื่อได้ชัดเจน  
 2) ควรใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัยรุน่ แต่ไมล่ะท้ิงการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง  
 3) กระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดหน่วยงานมาตรวจสํานักพิมพ์ตา่ง ๆ ว่าได้ทําถูกต้องตามหลักสูตรไหม  
 4) สํานักพิมพ์ต้องมีความซื่อสัตย์กับผู้บริโภค คือ ควรจัดทําหนังสือด้วยความจริงใจ โดยไม่เพียงแต่ยืมช่ือผู้เช่ียวชาญ
มาลงปกหนังสือ และหาลูกทีมอ่ืน ๆ มาจัดทําแทน เช่น ขออนุญาตนําช่ือผู้เช่ียวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ โดยการโทรศัพท์ 
แต่ท่านผู้เช่ียวชาญผู้น้ันไม่ได้ค้นคว้าหรือตรวจสอบ และทางสํานักพิมพ์ได้จ้างคณะอ่ืน ๆ มาทํางานแทน ซึ่งครูผู้สอนไม่ได้ระบุ
ช่ือผู้เช่ียวชาญไว้อย่างไรก็ตาม ครูประจําวิชายังกล่าวอีกว่า แบบเรียนเป็นเพียงแค่สื่อการเรียนการสอน แต่ทําอย่างไรท่ีครูจะมี
กลวิธีในการนําเสนอให้นักเรียน มีความรู้ ความเพลิดเพลิน และจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งสําคัญท่ีสุด คือ จิตสํานึก 
เพราะถ้านักเรียนมีจิตสํานึกแล้ว นักเรียนจะทราบว่าเขาจะทําตัวอย่างไร ทําเพ่ืออะไร และเพ่ือใคร 
 
สรุปผลและอภปิรายผล 
จากข้อสรุปผลการศึกษาดังกลา่วข้างต้น สามารถอภิปรายได้ 2 ประเด็น ดังนี้  
 1. นโยบายการศึกษา เป็นการส่งนโยบายจากบนลงล่าง คือ จากหน่วยงานใหญ่สู่หน่วยงานย่อย ซึ่งนโยบายท่ีเก่ียวข้อง
กับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนั้น อยู่ในหลาย ๆ มาตรา ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จนถึง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ถึงกระนั้นหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการได้พยายามท่ีจะให้นักเรียนมี
ได้รับความรู้ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และมีจิตสํานึกให้กับนักเรียน (TimothyandBonyd, 2003) อีกท้ังการนําเสนอของ
สํานักพิมพ์ต่าง ๆ พยายามนํามาใช้กับการจัดทําหนังสือแบบเรียน โดยรัฐธรรมนูญและพระราชกําหนดกําหนดหน้าท่ีของ
หน่วยงานรัฐบาลมีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ส่วนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 กําหนดเป้าหมายท่ีทําให้ผู้เรียนต้องมีความรู้ และสมรรถนะตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด  
 2. กลวิธีการสื่อความหมาย จากผลการศึกษานั้น ผู้สอนเป็นผู้ส่งสาร นักเรียนเป็นผู้รับสาร ถ้าผู้สอนไม่มีกลวิธีการสื่อ
ความหมายท่ีชัดเจนถูกต้องนั้น การสื่อความหมายก็สามารถผิดพลาดได้ อีกท้ังผู้เรียนไม่ตั้งใจ แลผู้สอนมีทัศนคติท่ีแคบก็
อาจจะทําให้การสื่อความหมายล้มเหลวได้ ส่วนหนังสือแบบเรียนนั้นเป็นทําหน้าท่ีท้ังตัวสาร และผู้ส่งสาร ถ้านักเรียนกลับไป
ทบทวนท่ีบ้าน ความเข้าใจต่าง ๆ ของการสื่อความหมายจะมีเพียงระยะสั้น และจะเกิดข้ึนเพียงขณะท่ีผู้สอนบังคับให้อ่านหรือ
สอนในห้องเท่านั้น ดังนั้นกลวิธีของหนังสือแบบเรียนนั้น ประกอบด้วยเนื้อหา ภาษาและภาพประกอบ ท่ีควรทําให้กระชับ 
ชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย อย่างไรก็ตามในประเด็นการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับ
กฎบัตรอิโคโมส พบว่าการสื่อความหมายตามหลักกหารการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรม สํานักพิมพ์ต่าง ๆ ยังทําขาด
หายไป ซึ่งผู้จัดทําหนังสือแบบเรียน ควรทราบถึงการสื่อความหมายด้านวัฒนธรรม ในกรณีการจัดทําหนังสือแบบเรียน เพ่ือให้
นักเรียนได้ท้ังความรู้ ความเพลิดเพลิน และการมีจิตสํานึก รู้คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจัยท้ังการวิเคราะห์นโยบายและข้อเสนอแนะจากผู้เรียนและ
ผู้สอนในฐานะผู้บรโิภค ในการปรบัปรุงการสื่อความหมายของเนื้อหาท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในแบบเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อสํานักพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีจัดทําหนังสือ
แบบเรียนท่ีสื่อความหมายการอนรุักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ดังนี้  
 ด้านนโยบาย สํานักพิมพ์ต้องศึกษามาตรฐานและตัวช้ีวัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ชัดเจน และใช้
ให้ครบถ้วนทุกตัวช้ีวัด เพ่ือง่ายต่อผู้สอนและผูเ้รียนในการเรยีนรู้ศึกษา 
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 ด้านกลวิธีการสื่อความหมายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ผูจ้ัดทําหนังสือควรศึกษากลวิธีการสื่อความหมาย โดย
สร้างความรู้ ความเพลิดเพลิน และสร้างจติสํานึกและตระหนักคุณคา่มรดกทางวัฒนธรรม องค์ประกอบของหนังสือแบบเรียน 
ตามคําแนะนาํของผู้ใช้ คือ ครูและนักเรียนมีดังนี้  
  ด้านเนื้อหาเนือ้หาควรสั้น ๆ แต่ไดใ้จความ มีเนื้อหาครบถ้วน เนื้อหาควรเข้าใจง่าย และน่าสนใจ ควรมเีกร็ดความรู้ 
หรือความรู้ท่ัวไป หรือสิ่งท่ีควรรู้ เพ่ือดึงดูดความสนใจ ควรใช้การนาํเสนอแบบ MindMap ควรคาํนึงถึงการนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน มีการยกตัวอย่างให้นักเรียนจินตนาการเห็นภาพชัดเป็นระเบียบและระบบในการจัดเนือ้หาควรเลือกเรื่องใกล้ตัว 
และสามารถทําไดด้้วยตนเอง และควรมีเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลยัด้วย  
  ด้านการใช้ภาษาควรใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แตไ่ม่ละเลยความถูกต้องของการใช้
ภาษาควรใช้ภาษาท่ีไม่วกวน กํากวม ฟุ่มเฟือย ซับซ้อน หรือท่ีเข้าใจยากภาษาท่ีทําให้รูส้ึกเพลดิเพลินเวลาอ่าน หรือศึกษาด้วย
ตนเอง และควรแบ่งเป็นข้อ ๆ แบ่งช่องไฟ ให้อ่านง่าย  
  ด้านภาพประกอบ ควรจะมีแผนผงัความคิดเพ่ือสรุปก่อนควรมภีาพประกอบท่ีหลากหลาย หรือภาพท่ีหาดูยาก หรือ
ภาพท่ีสามารถให้ข้อมูลเพ่ิมเตมิต่อเนื้อหา และมีแถบสสีันลวดลายเพ่ือดึงดูดควรมีตัวการต์ูนน่ารักประกอบ หรือภาพท่ีผ่อน
คลายสายตาบ้างควรมภีาพประกอบท่ีเหมาะสม และภาพประกอบนั้นต้องเหมาะสมกับเนื้อหา และควรเป็นภาพสี มีความ
ละเอียดสูง และทันสมยั 
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แนวทางการจัดเก็บผลงานศิลปะของนักศึกษา กรณีศึกษาศิลปนพินธ์ของนกัศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตร
ประติมากรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
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 

หลักสตูรประติมากรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีจุดประสงค์ ใน

การศึกษาสภาพปัญหาและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน เพ่ือนําเสนอรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการจัดเก็บผลงานศลิปะ

ประติมากรรมให้คงอยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมกับลักษณะผลงานนั้นๆ เพ่ือให้ผลงานศิลปะประติมากรรมของนักศึกษาเป็นท่ีสร้าง

แรงบันดาลใจของท้ังเจ้าของงาน ผู้ท่ีกําลังจะศึกษาและบุคคลท่ัวไปให้หันมาสนใจในศิลปะรวมถึงคุณค่าของศิลปะมากข้ึน 

 ผลการศึกษาพบว่า การจัดเก็บผลงานศิลปะประติมากรรมของนักศึกษา กรณีศึกษาศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชา

ศิลปกรรม หลักสูตรประติมากรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มี

กระบวนการท่ียังไม่มีแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม เนื่องมาจากไม่มีพ้ืนท่ีในการจัดเก็บหรือมีแต่ก็จํากัด ถึงแม้ว่าสถานศึกษาจะมีพ้ืนท่ี

มากก็ตามที และทางนักศึกษายงัมีการสร้างผลงานโดยไม่คํานึงถึงความเหมาะสมในการจัดการ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการสร้าง

โดยเน้นไปท่ีขนาดท่ีใหญ่และวัสดุท่ียากต่อการเก็บรักษา และขาดกระบวนการในการจัดเก็บหลังจากส่งงานหรือส่งประกวดไป

แล้ว ทางผู้ศึกษาจึงต้องการทําการศึกษาเพ่ือสร้างแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม เช่นการจัดสร้างสถานท่ีในการจัดเก็บผลงาน การ

สร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีง่ายต่อการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย บํารุงรักษา รวมไปถึงจัดหาหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องคอย

รองรับผลงานดังกล่าว เช่น จําหน่ายหรือจัดเก็บหรือจัดตั้งไว้ในหน่วยงานท่ีต้องการผลงานศิลปะประติมากรรม เพ่ือให้ผลงาน

ศิลปะท่ีมีคุณค่านั้น คงอยู่ในสถานท่ีหรือสภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสม และให้ผลงานศิลปะประติมากรรม สามารถเป็นสิ่งท่ี

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 งานประติมากรรมจํานวนมากท่ีถูกทําข้ึนมาเพ่ือใช้ในการส่งศิลปนิพนธ์และต่อเนื่องไปเพ่ือส่งงานประกวด

ต่าง ๆ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนคือภายหลังจากการส่งงาน งานช้ินต่างๆท่ีถูกให้คะแนนหรือท่ีถูกตัดสินท้ังท่ีถูกคัดเลือกและถูกคัด

ออกมักไม่ได้รับการดูแลรักษาท่ีดีและถูกต้องตามลักษณะของงานซึ่งทําให้ผลงานประติมากรรมชนิดต่างๆ เกิดเสื่อมสภาพและ

ด้อยคุณค่าลงจากสิ่งท่ีให้ความเจริญทางอารมณ์และจินตนาการได้ กลับกลายกลายมาเป็นผลงานศิลปะท่ีถูกปล่อยท้ิงจน

เสื่อมสภาพและผุพังไปในท่ีสุด ซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดข้ึนในทุกสถาบันท่ีมีการเรียนการสอนศิลปะเช่น ภาควิชาวิจิตรศิลป์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยช่างศิลป์ลาดกระบัง วิทยาลัยเพาะช่างและคณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยท่ียังไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดท่ีจะนําเสนอ สร้างแนวคิดหรือรูปแบบ

ในการอนุรักษ์บํารุงรักษาจัดเก็บท่ีเหมาะสมอย่างจริงจัง ทางผู้ศึกษาจึงมีการตั้งคําถามว่าเพราะเหตุใดจึงยังไม่มีแนวทางการ

จัดเก็บและหน่วยงานสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการจัดเก็บผลงานศิลปะประเภทดังกล่าวให้เกิดเป็นประโยชน์ เพ่ือ

แนะนําแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยู่ในปัจจุบันและหาแนวทางบูรณาการระหว่างผลงานประติมากรรมกับความเข้าถึงเชิง

สุนทรียภาพต่อสังคมเมื่อมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะแล้ว สังคมจะมีความเข้าใจและซึมซับคุณค่าในผลงาน และหากมีแนว

ทางการจัดเก็บเป็นทางเลือกสําหรับผลงานนักศึกษาแล้วก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวงการศิลปะท้ังนักศึกษา 

สถาบันการศึกษา ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ต่อตัวผู้ศึกษาและสําหรับผู้ศึกษาศิลปะตอ่ไป 

กรอบแนวคิด 
๑. เพ่ือคัดกรองการจัดเก็บผลงานประตมิากรรมของนักศึกษา 
๒. เพ่ือเสนอกระบวนการในการคดักรองคุณภาพผลงานประติมากรรมของนักศึกษาท่ีมีคุณคา่สมควรท่ีจะไดร้ับการเก็บ

รักษา 
๓. เพ่ือค้นหาแนวทางการจดัการจดัเก็บผลงานของนักศึกษาให้มีความเหมาะสม และเกิดประโยชนส์ูงสดุแก่แผ่นดิน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ขอบเขตของการศึกษา 

๑.ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
เป็นการศึกษาผลกระทบจากสิ่งรอบตัวของนักศึกษาท่ีนักศึกษาจะไดร้ับในขณะท่ีกําลังศึกษาอยู่โดยกําหนดตัวอย่าง

เป็นนักศึกษาท่ีทําศิลปนิพนธ์ประติมากรรม ๒๘ ท่านเป็นกรณีศึกษา ๒ รุ่นโดยเริม่จากปีท่ีผู้ศึกษาได้จบมา (พ.ศ.๒๕๔๙-
๒๕๕๐)  



 

ตารางท่ี๑  ตารางจํานวนนักศึกษาประตมิากรรมปีการศึกษาท่ีทําการศึกษา 

 
๒.ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
ศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีสาขาวิชาศลิปกรรมสาขาวิชาประติมากรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบัง 
๓.ขอบเขตด้านประชากร 
ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการผลงานศิลปะของนักศึกษาซึ่งก็คือนกัศึกษาศิลปะท้ังท่ีศึกษาอยู่และเคยศึกษาซึ่งหา

กรวมจากนักศึกษาท่ีเป็นกรณีศึกษาแล้วจํานวน
การเรยีนการสอนในรายวิชาประตมิากรรมและราย
 ๔. ข้ันตอนของการศึกษา 

๔.๑การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study)
๔.๒การเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม

เป็นการเก็บข้อมลูโดย 
- การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
- การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
 - การสัมภาษณ์อย่างเปน็ทางการหรือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

 ๕. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมลู
๕.๑ สํารวจพ้ืนท่ีและศึกษาข้อมลูจากสิ่งท่ีเห็นและรับรู้แล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากเอกสารและจากการลง

พ้ืนท่ี  
 ๕.๒ เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการวิจั

หนังสือศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาประตมิากรรม สูจิบัตรงานประกวดผลงานประติมากรรมต่างๆและสจูิบัตรงานประกวด
ศิลปกรรมแห่งชาติและงานประกวดอ่ืนๆ 
 ๕.๓ แบบสอบถาม เป็นการสอบถามจากผู้ท่ีเรียนประติมากรรมร่วม
รุ่นน้องท่ีเคยศึกษามาด้วยกัน และสอบถามถึงแนวทางการจัดการว่าควรจะทําอย่างไรถึงจะมีแนวทางการจัดเก็บท่ีเหมาะสม
กว่าทุกวันนี้ รวมถึงสอบถามอาจารย์ผู้เคยให้การเรียนการสอนว่ามีวิธีการท่ีจะสร้างเพ่ือจัดเก็บผลงานอย่างไรบ้างเพ่ื
กระบวนการจัดเก็บให้เป็นรูปธรรมซึ่งในท้ายท่ีสุดแนวทางของการจัดการผลงานศิลปะของนักศึกษากรณีศึกษาศิลปะนิพนธ์
ของนักศึกษาหลักสูตรประติมากรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะช่วยทําให้เกิดแนวทางท่ี
เหมาะสมในการจัดการการจัดเก็บและอนุรักษ์ รวมถึ
ผู้สนใจในศิลปะต่อๆไป 
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ตารางจํานวนนักศึกษาประตมิากรรมปีการศึกษาท่ีทําการศึกษา (พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๐) 

ศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีสาขาวิชาศลิปกรรมสาขาวิชาประติมากรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการผลงานศิลปะของนักศึกษาซึ่งก็คือนกัศึกษาศิลปะท้ังท่ีศึกษาอยู่และเคยศึกษาซึ่งหา
กรวมจากนักศึกษาท่ีเป็นกรณีศึกษาแล้วจํานวน๒รุ่น(พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๐) ก็จะมีประมาณ ๒๘ คนรวมถึงคณะอาจารย์ท่ีเคยให้
การเรยีนการสอนในรายวิชาประตมิากรรมและรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

(Documentary Study) 
การเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม (Field Study) 

การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)  
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 

นทางการหรือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview)
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมลู 
สํารวจพ้ืนท่ีและศึกษาข้อมลูจากสิ่งท่ีเห็นและรับรู้แล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากเอกสารและจากการลง

เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการวิจยั เป็นงานการเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้องเช่นหลักสูตรการเรียนการสอน 
หนังสือศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาประตมิากรรม สูจิบัตรงานประกวดผลงานประติมากรรมต่างๆและสจูิบัตรงานประกวด
ศิลปกรรมแห่งชาติและงานประกวดอ่ืนๆ  

แบบสอบถาม เป็นการสอบถามจากผู้ท่ีเรียนประติมากรรมร่วมกับผู้ศึกษาและนักศึกษารุ่นพ่ีและนักศึกษา
รุ่นน้องท่ีเคยศึกษามาด้วยกัน และสอบถามถึงแนวทางการจัดการว่าควรจะทําอย่างไรถึงจะมีแนวทางการจัดเก็บท่ีเหมาะสม
กว่าทุกวันนี้ รวมถึงสอบถามอาจารย์ผู้เคยให้การเรียนการสอนว่ามีวิธีการท่ีจะสร้างเพ่ือจัดเก็บผลงานอย่างไรบ้างเพ่ื

ซึ่งในท้ายท่ีสุดแนวทางของการจัดการผลงานศิลปะของนักศึกษากรณีศึกษาศิลปะนิพนธ์
ของนักศึกษาหลักสูตรประติมากรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะช่วยทําให้เกิดแนวทางท่ี
เหมาะสมในการจัดการการจัดเก็บและอนุรักษ์ รวมถึงการประเมินคุณค่าต่อผลงานศิลปะ เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาและ
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ศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีสาขาวิชาศลิปกรรมสาขาวิชาประติมากรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการผลงานศิลปะของนักศึกษาซึ่งก็คือนกัศึกษาศิลปะท้ังท่ีศึกษาอยู่และเคยศึกษาซึ่งหา
คนรวมถึงคณะอาจารย์ท่ีเคยให้

depth interview) 

สํารวจพ้ืนท่ีและศึกษาข้อมลูจากสิ่งท่ีเห็นและรับรู้แล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากเอกสารและจากการลง 

ย เป็นงานการเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้องเช่นหลักสูตรการเรียนการสอน  
หนังสือศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาประตมิากรรม สูจิบัตรงานประกวดผลงานประติมากรรมต่างๆและสจูิบัตรงานประกวด

กับผู้ศึกษาและนักศึกษารุ่นพ่ีและนักศึกษา
รุ่นน้องท่ีเคยศึกษามาด้วยกัน และสอบถามถึงแนวทางการจัดการว่าควรจะทําอย่างไรถึงจะมีแนวทางการจัดเก็บท่ีเหมาะสม
กว่าทุกวันนี้ รวมถึงสอบถามอาจารย์ผู้เคยให้การเรียนการสอนว่ามีวิธีการท่ีจะสร้างเพ่ือจัดเก็บผลงานอย่างไรบ้างเพ่ือสร้าง

ซึ่งในท้ายท่ีสุดแนวทางของการจัดการผลงานศิลปะของนักศึกษากรณีศึกษาศิลปะนิพนธ์
ของนักศึกษาหลักสูตรประติมากรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะช่วยทําให้เกิดแนวทางท่ี

งการประเมินคุณค่าต่อผลงานศิลปะ เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาและ
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ภาพกรอบแนวคิดการศึกษาแสดงวิธีการวิจัย เพ่ือความสะดวกในการทําความเข้าใจในระเบียบวิธีการศึกษาซึ่งได้นํา

วิธีดําเนินการวิจัยมาแจกแจงออกมาในรูปแบบแผนผัง

ผลการวิจัย 

 ผลจากการศึกษาแนวทางการจัดเก็บผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา กรณีศึกษาศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขา

ศิลปกรรม หลักสูตรวิชาประติมากรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังผู้

ศึกษาได้ทําการศึกษาในลักษณะของการวิจัยเชิงสํารวจ โดยศึกษาข้อมูลจากสถานท่ีจริงรวมไปถึ

ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาในครั้งนี้ โดยเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย นักศึกษาเจ้าของผลงาน อาจารย์ประจํา

หลักสูตร เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง โดยจะแสดงเป็นตารางผู้ให้สัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดการศึกษาแสดงวิธีการวิจัย เพ่ือความสะดวกในการทําความเข้าใจในระเบียบวิธีการศึกษาซึ่งได้นํา

วิธีดําเนินการวิจัยมาแจกแจงออกมาในรูปแบบแผนผัง 

ทางการจัดเก็บผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา กรณีศึกษาศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขา

ศิลปกรรม หลักสูตรวิชาประติมากรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังผู้

ศึกษาได้ทําการศึกษาในลักษณะของการวิจัยเชิงสํารวจ โดยศึกษาข้อมูลจากสถานท่ีจริงรวมไปถึงผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องท่ี

ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาในครั้งนี้ โดยเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย นักศึกษาเจ้าของผลงาน อาจารย์ประจํา

หลักสูตร เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง โดยจะแสดงเป็นตารางผู้ให้สัมภาษณ์ได้ดังนี้ (สําหรับรายละเอียดฉบับเต็ม โปรดศึกษ

 

กรอบแนวคิดการศึกษาแสดงวิธีการวิจัย เพ่ือความสะดวกในการทําความเข้าใจในระเบียบวิธีการศึกษาซึ่งได้นํา

ทางการจัดเก็บผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา กรณีศึกษาศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขา

ศิลปกรรม หลักสูตรวิชาประติมากรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังผู ้

งผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องท่ี

ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาในครั้งนี้ โดยเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย นักศึกษาเจ้าของผลงาน อาจารย์ประจํา

สําหรับรายละเอียดฉบับเต็ม โปรดศึกษาได้ใน 
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“แนวทางการจัดเก็บผลงานศิลปะของนักศึกษา กรณีศึกษาศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตร

ประติมากรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปกร พ.ศ.๒๕๕๗”)  

ตารางท่ี ๓ ประเภทและจํานวนของกลุ่มผู้ให้สมัภาษณ์ (สัมภาษณร์ะหว่างวันท่ี ๙-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ภาควิชา

ศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง และหอศิลปส์นามจันทร์ มหาวิทยาลัยศลิปกร นครปฐม)  

ประเภทกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 

อาจารย์ประจําหลักสตูร ๔ 

นกัศึกษาเจ้าของผลงาน(รวมตัวอย่างผลงาน) ๑๒ 

เจ้าหน้าท่ีหอศิลป์และเจ้าหน้าท่ีธุรการ ๓ 
 

ตารางที�๔ ตวัอยา่งการลงพื-นที�สาํรวจผลงานและสถานภาพของผลงานในปัจจุบนั 

ชิ&นที�  

ผลงานของ 
ชื�อ

ผลงาน 

เกรดที�

ได้รับ 

 

รูปผลงาน 

สภาพในปัจจุบัน 

สมบูรณ์ ชํารุด สูญหาย 

๑ นายศรัณย
พงศ ์บุญเติม 

มลภาวะ
ทางจิต
อนัเกิด
จาก
สงัคม
เมือง 

A 

 

วสัดุ : โลหะ ขนาด : 190 x 203 x 172 ซ.
ม. 

  
 
 
���� 

 

     สมบูรณ์ ชาํรุด สูญหาย 

๒ นายวสุ      
สกลุรัตน ์

ความไม่
แน่นอน
ของชีวติ 

A 

 

วัสดุ : ไม,้กระจก ขนาด : 150 x 150 x 150 
ซ.ม. 

  
 
 
���� 
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๓ นายอธิป   
วนิชบูรณ์ 

บท
สนทนา
ของชีวิต
ท่ีผ่านมา 

B 

 

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

  
 
 
���� 

 

๔ นายวนั
นิพนธ์ ทอง
รุ่งโรจน ์

In the 
Civilizatio

n No.3 

A 

 

วัสดุ : โลหะ ขนาด : 150x200x100 ซ.ม. 

   
 
 
���� 

๕ นายธนิน 

ชูโชติถาวร 

Rhythm  
Of  Love  

No. 2 

B+ 

 

วัสดุ : สําริด ขนาด : 85x30x15 ซ.ม. 

 
 
 
���� 

  

 

จากตารางกลุ่มผลงานศิลปนิพนธ์ตัวอย่างจะเห็นได้ว่าทุกผลงานมีขนาดท่ีค่อนข้างใหญ่ และมีสถานภาพปัจจุบันท่ีอยู่ใน

สภาวะผุพังหรือสูญหายไปแล้ว ยกเว้นผลงานท่ี๕ท่ีทํามาจากสําริด ท่ีมีความคงทนถาวร แต่ก็มีค่าใช้จ่ายท่ีสูงมากในการจัดทํา 

ดังนั้นแล้วจากการสัมภาษณ์จากเจ้าของผลงานจึงได้ทราบว่า การสร้างแนวคิดและกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานควรเปน็สิง่

แรกท่ีนักศึกษาเจ้าของผลงานควรคํานึงถึง ส่วนท่ีสองก็คือพ้ืนท่ีในการจัดเก็บซึ่งก็ต้องข้ึนอยู่กับนโยบายและแผนการของสาขาวิชา

ศิลปกรรมว่าจะมีแนวทางอย่างไรซึ่งในปัจจุบันนี้น้ัน ยังไม่มีนโนบายเป็นรูปธรรม ทําให้ผลงานเหล่านี้และท่ีกําลังจะถูกสร้างข้ึนมา

ใหม่ในทุกๆปี ต้องประสบปัญหาลักษณะเดียวกันนี้ต่อไป จนกว่าจะมีแนวทางการจัดเก็บผลงานมาบูรณาการกรณีน้ี 

ตารางท่ี๕ ตัวอย่างของการให้สัมภาษณ์ของผู้ท่ีมสี่วนเก่ียวข้อง
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ซึ่งชุดคําถามจะเป็นการพูดคยุถึงประเด็นปัญหา และเน้นสําคญัไปท่ีคําถามท่ีถามทางผู้ใหส้ัมภาษณ์ว่า “มีแนวคิดอย่างไร

เก่ียวกับแนวทางการจัดเก็บผลงานประตมิากรรมของนักศึกษา”โดยข้อมูลท่ีได้รับมาสามารถนํามาอภิปรายเป็นข้อๆได้ดังนี ้

๑. การกําหนดแนวคดิและรูปแบบของผลงาน 

๒. การสนับสนุนจากสาขาวิชา 

๓. ทางสาขาวิชาควรมีพ้ืนท่ีให้นักศึกษา โดยมีเกณฑ์ในการคัดกรองผลงาน 

๔. ทางสาขาวิชาควรจัดซื้อผลงานของนักศึกษาท่ีดูมีคุณค่าเชิงศิลปะไว้เป็นตัวอย่างแก่นักศึกษารุ่นต่อๆไป 

๕. นักศึกษาควรมีความรับผดิชอบในผลงานของตนเอง 

๖. ทางสาขาวิชาควรมีนโยบาบท่ีชัดเจนสําหรบัแนวทางการจัดสร้างผลงาน เช่น ปรับปรุงหลักสตูร และมกํีาหนดระยะท่ีแน่
ชัดในการจัดการกับผลงานประติมากรรมของนักศึกษาในพ้ืนท่ี เช่น กําหนดระยะเวลาในการรับคืน การทําลายผลงาน 
การจําหน่ายต่อ ฯลฯ 

 จากการสมัภาษณ์กลุม่ประชากรตวัอย่างตามตารางสรุปความต้องการออกมาเพ่ือความง่ายท่ีจะทําความเข้าใจทําให้

ทางผู้ศึกษาทราบว่าทางผู้ใหส้ัมภาษณ์มีความคิดเห็นท่ีอาจจะแตกต่างกันในรูปแบบของแนวความคิดหรือกรรมวิธีก็ตาม แต่ใน

ท้ายท่ีสุดแล้วกลุ่มประชากรตัวอยา่งนี้ท่ีประกอบไดด้้วย อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีภาควิชาและหอศิลป์ต่างมีแนวคดิส่วน

หนึ่งร่วมกันท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนคอื  

๑. ส่วนท่ีสําคญัท่ีสุดคือสถานท่ีให้การเรียนการสอนควรท่ีจะเสนอแนะแนวทางให้นักศึกษาไม่ว่าจะเป็น สถานท่ีจัดเก็บ 
หน่วยงานรองรับ การตดิต่อผู้รับซือ้ผลงานหรือนักสะสมผลงาน 

๒. ทางสาขาวิชาจะต้องมีการสรา้งแนวคิดท้ังในเรื่องของ วัสดุ แนวคิดการสร้างสรรค์ และพ้ืนท่ีการจัดวาง เพ่ือลดปัญหาใน
การขาดพ้ืนท่ีจัดเก็บและการขนยา้ยในภายหลัง 

๓. มีการจัดแสดงผลงานของตนเองอย่างสม่ําเสมอเพ่ือสรา้งช่ือเสยีงให้กับตนเอง เช่น การรวมกลุ่มเพ่ือแสดงงานหรือลง

หนังสือ/บทความศลิปะ 

 ท้ายท่ีสุดแล้ว ก็ทําให้ทางผู้ศึกษาสามารถทําความเข้าใจปัญหาต่างๆและแนวคิดของกลุม่คนเหล่านี้ท่ีเป็นเสมือน

ตัวแทนของวงการศิลปะได้อย่างถ่องแท้มากข้ึนในแง่ของปัญหาท่ีประสบร่วมกัน ซึ่งสามารถนําข้อมลูเหล่านี้ไปสรุปเพ่ือสรา้ง

แนวทางต่างๆ ในส่วนของสรุปและอภิปรายผล 

สรุปและอภิปรายผล  

 จากการศึกษาแนวทางการจัดเก็บผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา กรณีศึกษาศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาศิลปกรรม 

หลักสูตรวิชาประติมากรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มี

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแนวทางจัดเก็บผลงานประติมากรรมของนักศึกษาเพ่ือเสนอกระบวนการผลิตจัดสร้างผลงานให้เกิด

คุณภาพ คุณค่า ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและสังคมรวมไปถึงคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างปัญหาผลงานถูกท้ิงร้างเป็นขยะ

และเป็นปัญหาต่อสถาบันและสังคม ทําให้ทัศนียภาพบริเวณสถานท่ีเรียน บริเวณรอบตึกศิลปกรรมท่ีงดงามเจริญหูเจริญตา
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ด้วยผลงานศิลปะกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาท่ีชํารุดผุพังตามกาลเวลา โดยขาดการ

ใส่ใจหรือดูแลจากผู้เก่ียวข้องหรือแม้แต่ตัวนักศึกษาเจ้าของผลงานเอง 

 ปัญหาสําคัญท่ีสุดท่ีพบในการศึกษาครั้งนี้คือ เจ้าของผลงานประติมากรรมท่ีมีค่านิยมในการจัดสร้างผลงานให้มีขนาด

ใหญ่และเน้นไปท่ีวัสดุท่ีตนเองคุ้นชิน เมื่อผลงานท่ีทํามีขนาดใหญ่จึงทําให้คุณภาพของผลงานด้อยลงเพราะต้องไปลงค่าใช้จ่าย

กับการจัดสร้างกับวัสดุท่ีมีราคาสงูตามขนาด เช่น โลหะ ไม้ เรซิ่น ปูน ฯลฯ ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาท่ีฝังรากอยู่ในผู้สร้างผลงาน 

อาจารย์ หรือแม้กระท่ังกองประกวดผลงาน ซึ่งจะสังเกตุได้จากผลงานท่ีได้รับรางวัล มักจะมีขนาดท่ีใหญ่เสมอ ปัญหานี้จึงเป็น

ประเด็นสําคัญท่ีผู้ศึกษาต้องการให้เกิดแนวทางในการสร้างกระบวนการทางความคิดในการสร้างผลงานใหม ่

 ผลการสร้างแนวทางการจัดเก็บผลงานประติมากรรมจึงเป็นส่วนสําคัญในการช่วยสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่

อาศัยมากยิ่งข้ึนด้วยศิลปวัตถุท่ีมีค่าในการจรรโลงจิตใจ รวมไปถึงได้สร้างประโยชน์และคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม ผลงาน

ศิลปะไดถู้กสร้างออกมาในขนาดท่ีเหมาะสม ติดตั้งในสถานท่ีท่ีเหมาะสมและเป็นความงดงามท่ีน่าหลงไหล ทําให้ประเทศไทย

ได้เป็นเมืองท่ีเต็มไปด้วยผลงานศิลปะ สิ่งสําคัญท่ีสุดคือ การเก็บรักษาดูแลผลงานเหลานั้นจะนํามาซึ่งคุณค่าทางมรดกและ

วัฒนธรรมซึ่งจะสร้างเสน่ห์สุนทรียภาพทางด้านอารมณ์และจิตใจแก่ผู้พบเห็นซึ่งเป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดของศิลปะ 

 โดยการศึกษาแนวทางการจัดเก็บผลงานประติมากรรมสามารถสรุปออกมาเป็นข้อมูลจากการสํารวจและแผนภาพ

เพ่ือความชัดเจนในการจัดเก็บ ง่ายต่อการแก้ไขปัญหา ดังข้อมูลและแผนภาพก่อนการดําเนินงานและหลังดําเนินงานดังนี้

ต่อไปนี ้

ส่วนท่ี๑ วิธีการแก้ไขปัญหา 

 ๑.๑ การลดขนาดผลงานประติมากรรมให้เล็กลง  
 วิธีการแก้ปัญหา 
 ๑.๑.๑ ขอความร่วมมือจากอาจารย์ประจําหลักสูตรประติมากรรม สาขาศิลปกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้มีการกําหนดขนาดผลงานท่ีแน่ชัด เช่น (๑๕๐x๑๕๐ ซม.)เนน้ไปท่ีคุณค่าของผลงานและเรื่องราว
ของแนวคิด 
 ๑.๑.๒ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ เอกชน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวกับการจัดประกวดผลงานศิลปกรรมใน
การกําหนดขนาดผลงานท่ีแน่ชัดในทุกครั้งท่ีมีการจัดประกวด 
 ๑.๒ วางแผนการสร้างผลงานให้เกิดคุณภาพมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมใหเ้กิดคณุค่าสุงสุด 
 ๒.๑.๑ ตั้งเป้าหมายในการผลิตผลงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและชุมชน 
๒.๑.๒ คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม วัสดุการสร้างสามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ได้ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม หรือสามารถย่อยสลายได้
  
ส่วนท่ี๒ แนวทางการจัดเก็บผลงาน 
 ๒.๑ นักศึกษาขนยา้ยผลงานของตนเองกลับบ้าน 
 ๒.๒ ติดตั้งในหอศิลป์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดประกวดศลิปกรรม 
 ๒.๓ ติดตั้งในชุมชนหรือหน่วยงานท่ีต้องการผลงานประตมิากรรมมาปรับภูมิทัศน์ทัศนียภาพให้สวยงามมากข้ึน 
 ๒.๔ สนับสนุนการจัดหาตลาดหรอืแหล่งขายผลงานศิลปะ 
 ๒.๕ การนําวัสดกุลับมาใช้ใหม ่
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ส่วนท่ี๓ แผนภาพก่อนการดาํเนินงานและหลังดําเนินงาน–การแก้ไขการจัดเก็บผลงานและการแก้ไขปัญหาทางด้านผลงาน 

ตารางท่ี ๖  ก่อนการดําเนินงาน 

 

  แผนภาพได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการจัดเก็บผลงานของนักศึกษา แบ่งออกเป็น ๔  

 ส่วนท่ีมีความสัมพันธ์กันคือ ผลงาน การแสดงผลงาน วิธีการจัดเก็บ เสนอโครงการ ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผลงาน ข อ ง

นักศึกษาเป็นตัวการหลักท่ีทําให้ไม่สามารถเกิดกระบวนการจัดเก็บได้เนื่องด้วย มีขนาดท่ีไม่เหมาะสม ทําให้เกิด กระบวนการ

จัดเก็บในรูปแบบท่ีไม่พึงประสงค์คือ ละท้ิง ปล่อยให้ผุพัง ซึ่งเมื่อผู้ศึกษาได้ทําการนําเสนอโครงการ ผลท่ีคาด ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ จ า ก ก า ร

ประเมินของผู้ศึกษามีลักษณะตามตาราง หลังการดําเนินงาน ดังนี ้
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ตารางท่ี ๗  หลังการดําเนินงาน – การแก้ไขการจดัเก็บผลงาน 

 

 ทางผู้ศึกษาขออภิปรายผลท่ีคาดว่าจะได้รับหลังการดาํเนินงานดังนี ้
๑. ผลงาน เมื่อมีการสร้างกระบวนการทางความคิดหรือแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานข้ึนใหมไ่ม่ว่าจะเป็นจาก 

หลักสูตรการศึกษา นักศึกษาเจ้าของผลงาน อาจารย์ท่ีปรึกษาหรือกองประกวดผลงาน ผลสัมฤทธ์ิท่ีจะได้รับก็คือ ผลงานมี
ขนาดท่ีเหมาะสม คงทน สะดวกในการดําเนินการในข้ันตอนต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน เช่น เคลื่อนย้าย หาสถานท่ีติดตั้งง่าย หรือ
แม้กระท่ังสามารถนําไปรีไซเคิลใหม่ได้ง่าย 

๒. การแสดงผลงาน เมื่อมีการจัดสร้างผลงานท่ีเหมาะสมผา่นกระบวนการหลังการดําเนนิงานแล้ว ก็จะง่ายต่อการ 
จัดแสดงในสถานท่ีต่างๆ หน่วยงานท่ีจะมารองรับก็จะสะดวกในการคัดเลือกมากข้ึน 

๓. วิธีจัดเก็บ   จากข้ันตอนท่ีผลงานมีขนาดท่ีเหมาะสมและเคลื่อนย้ายได้ง่ายแล้ว การจดัเก็บก็จะสามารถดําเนินการ 
ได้หลากหลายมากข้ึน ท้ังจากพ้ืนท่ีในสถานศึกษาเอง หน่วยงานท่ีต้องการผลงาน สถานท่ีประกวด หรือไปจนถึงข้ันตอนสุดท้าย
คือนักศึกษานําผลงานเก็บไว้กับตนเองซึ่งก็ข้ึนอยู่กับเจ้าของผลงานแล้วว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไร 
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ตารางท่ี ๘ แนวทางการแก้ไขปญัหาผลงานประตมิากรรมให้คุม้ค่าตอ่ความต้องการ – แก้ไขปัญหาทางด้านผลงาน 

 

สําหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาผลงานประติมากรรมให้คุม้ค่าต่อความต้องการนั้น สิ่งสําคัญท่ีสุดก็คือ ผลงาน ประติมากรรม 

ซึ่งจะขอแจกแจงแนวคิดในตารางแผนภูมดิ้านบนดังนี ้

 ๑. ผลงานมีความชัดเจนในแนวคดิและตรงตามวัตถุประสงค์เมื่อมีการสร้างแนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานข้ึนมาใหมผ่าน

กระบวนการตามท่ีผูศ้ึกษาได้ทําไว้ตามแผนภูมิ หลังการดําเนินงานแล้ว นักศึกษาก็จะมีกระบวนการในการสร้างแนวคิดท่ีเน้น

ไปท่ีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานมากกว่าการท่ีจะคํานึงถึงขนาดของผลงานก่อน 

 ๒. วัสดุแข็งแรงคงทนมีระยะเวลาก็บรักษาท่ีนานข้ึนมีการสร้างแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการทา

ความคิดมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นจากตัวนักศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรหรือหลัหสูตรการศึกษา ทําให้สามารถคิดถึงวัสดุท่ีจะ

นํามาใช้ให้เหมาะสมกับผลงานของตนเองมากข้ึน 

 ๓. ระยะเวลาเหมาะสมกับช้ินงาน เพ่ือความสะดวกเรียบร้อยในการสร้างงานเมื่อให้ความสําคัญในการสร้างสรรคผลงาน

ผ่านกระบวนการทางความคิดมากข้ึน ทําให้สามารถคัดเลือกวัสดุท่ีเหมาะสมต่อช้ินงานมากข้ึน กอปรกับขนาดท่ีเหมาะสม

กว่าเดิม ทําให้มีระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมากข้ึน หรือ ลดจํานวนผลงานท่ีจะสร้างในแต่ละปีการศึกษาลง เช่น จาก

๓ ช้ินเหลือ ๒ ช้ิน ใน ๑ปีการศึกษา 

 ๔. ผลงานครบถ้วนด้วยสุนทรียภาพตอบสนองทางด้านจิตใจสูงสุดมีเวลาอยู่กับผลงานมากข้ึนทําให้สามารถใส่ใจใน

รายละเอียดของผลงานได้อย่างถ่ีถ้วน สร้างคุณค่าทางสุนทรียภาพได้ตามท่ีเจ้าของผลงานต้องการ 
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 ๕. ลดค่าใช้จ่ายในการสร้าง เพ่ือประหยัดและลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็นผลงานประติมากรรมมีขนาดเล็กลงหรือมีขนาดท่ี

เหมาะสมมากข้ึน ทําให้สามารถลดทอนส่วนประกอบท่ีไม่จําเปน็ลงได ้

  ๖. มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนหรือพ้ืนท่ี เป็นท่ีต้องการของผู้ช่ืนชอบศิลปะมีการศึกษาถึงความต้องการ

ของตลาดศิลปะในขณะนั้น หรือพ้ืนท่ีท่ีต้องการจะนําไปจัดวาง ทําให้สามารถเข้าถึงบุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ได้มากยิ่งข้ึน 

  ๗. มขีนาดท่ีเหมาะสมในการเคลื่อนย้ายจัดเก็บมีขนาดและแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานท่ีท่ีเหมาะสมมากกว่าเดิม ทํา

ให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย 

ข้อเสนอแนะ 

 สถาบันหรือมหาวิทยาลัยทางการศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรวิชาประติมากรรมสามารถนําไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาการ

ละท้ิงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศกึษาในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของตน และตัวนักศึกษาเองก็ควรมีการนําแนวคิดวิธีการแก้ไข

ปัญหามาประยุกต์ปรับใช้ในการสร้างผลงานประติมากรรมของตนเองให้เกิดประโยชน์และคุณค่ามีคุณภาพสูงสุด ใส่ใจกับ

สิ่งแวดล้อมรอบตัว รับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่ท้ิงผลงานให้เป็นปัญหาหรือขยะต่อสถานท่ีของตนเอง รวมไปถึงการสร้างความ

ภาคภูมิใจในผลงานเพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์และอัตลักษณ์แก่ชุมชนและสถานท่ีติดตั้งผลงานนั้นด้วยเพ่ือให้ประโยชน์และคุณค่า

และความงดงามของศิลปะออกสู่สังคมและสะท้อนวัฒนธรรมเป็นมรดกท่ีมีประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป  ควรมีการศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาแนวทางการจัดเก็บผลงานในรูปแบบ 

เทคนิคต่างๆด้วย เช่น การจัดเก็บผลงาน จิตรกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ฯลฯ เพ่ือให้ผลงานเหล่านั้นได้รับการจัดเก็บอย่างถูกวิธี

โดยมีการศึกษาแนวทางการจัดเก็บผลงานศิลปะเชิงวิชาการ เพ่ือให้การจัดเก็บผลงานเหล่านั้นถูกต้องเหมาะสมตามลักษณะ

งาน สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ การคงคุณค่าคงามงามความจรรโลงใจเพ่ือวงการศิลปะไทยต่อไป 
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รูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทยสําหรับเด็กเร่ิมเรียนอ่านเขียนเบื้องต้นต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึง

ปัจจุบัน 

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.วิไลศักด์ิ  กิ่งคําอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  ขนิษฐานันท์อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษารูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึง

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2435-2556)  คัดเลือกจากการกําหนดใช้แบบเรียนภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยเลือกเฉพาะ

แบบเรียนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกอ่านเขียนเบื้องต้นหรือเฉพาะแบบเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท้ังหมดจํานวน 17 

แบบเรียน เพ่ือศึกษารูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทย และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย 

(Descriptive Statistics)  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรูปแบบการสอนพยัญชนะท่ีปรากฏในแบบเรียน

ภาษาไทย โดยนําเสนอข้อมูลแบบพรรณนาความ จากการศึกษารูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทยสําหรับเด็ก

เริ่มเรียนอ่านเขียนเบื้องต้น ผลการวิจัยพบว่า มีการปรากฏรูปแบบการสอนพยัญชนะ 7 รูปแบบ ได้แก่การสอนพยัญชนะตาม

พยัญชนะวรรค การสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่การสอนพยัญชนะเรียงตามลําดับการสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่

ร่วมกับการแจกลูกการสอนพยัญชนะร่วมกับการสอนสะกดคําการสอนพยัญชนะท่ีมีรูปอักษรคล้ายกันและการสอนพยัญชนะ

จากคําเมื่อพิจารณาความถ่ีของการปรากฏรูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทย เรียงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 

การสอนพยัญชนะตามพยัญชนะวรรค คิดเป็นร้อยละ 33.33 การสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่ คิดเป็นร้อยละ 28.57 การ

สอนเป็นคําท่ีไม่ปรากฏการสอนรูปพยัญชนะ คิดเป็นร้อยละ 23.80 การสอนพยัญชนะเรียงตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 19.05 

การสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่ร่วมกับการแจกลูกคิดเป็นร้อยละ 14.29 การสอนพยัญชนะร่วมกับการสอนสะกดคําคิด

เป็นร้อยละ 9.52 การสอนพยัญชนะท่ีมีรูปอักษรคล้ายกันคิดเป็นร้อยละ 9.52  

คําสําคัญ : การสอนพยญัชนะ แบบเรียนภาษาไทย  สาํหรับเด็กเริม่เรียนอ่านเขียนเบื้องต้น  

 

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 

จากการศึกษาในอดีตสิ่งสําคัญอันเป็นพ้ืนฐานของการเรียนการสอนและเป็นวัสดุในการสอนอ่านเขียน คือ แบบเรียน

ภาษาไทย ดังเช่น จินดามณี (2223) แต่งโดยพระโหราธิบดี ซึ่งเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

มหาราชนั้นมีจุดมุ่งหมายสอนอ่านเขียนสําหรับกุลบุตรให้มีความรู้อ่านเขียนและการนับจํานวนนอกจากนี้ยังใช้เป็นแบบเรียนท่ี

สืบต่อมาช้านาน แม้ว่าจะมีแบบเรียนเล่มต่อมาคือ จินดามณี สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (2275) และประถม ก กา  

แต่งโดยพระเทพโมฬี (2367) ท่ีมีการสอนแจกรูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และมาตราตัวสะกด จนมาถึงประถมมาลา (2506) 

ว่าด้วยเรื่อง พยัญชนะ สระ การประสมอักษร มาตราตัวสะกด เครื่องหมายวรรณยุกต์ อักษรสามหมู่ ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของ

แบบเรียนท่ีนํามาใช้ในการสอนกุลบุตร ธิดา ตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ท้ังจินดามณี ฉบับกรม

สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส  (2485) และจินดามณี ฉบับกรมหลวงวงศาธิราชสนิท (2392) ต่างก็ใช้จินดามณี เล่ม 1 เป็น

แม่แบบสําคัญตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาแผนโบราณเพ่ือให้อ่านออกเขียนได้ จนกระท่ังถึง พ.ศ. 2414 สมัยรัชกาลท่ี 5 เริ่ม

มีการศึกษาท่ีเป็นระบบ พระองค์สืบทอดพระราชกรณียกิจต่อรัชกาลท่ี4 ในการพัฒนาการศึกษามีการจัดทําแผนการศึกษา

แห่งชาติเพ่ือเข้าสู่ยุคการศึกษาสมัยใหม่มีการขยายการศึกษาจากเหล่าขุนนางไปสู่ประชาชนในด้านการปฏิรูปการศึกษาและมี

แบบเรียนหลวงเพ่ือใช้ในระบบโรงเรียน ซึ่งเนื้อหาของแบบเรียนหลวงมุ่งให้นักเรียนหัดอ่านหนังสือไทยได้แม่นยํา มีการแจก

แจงวิธีสอนโดยละเอียดในการสอนพยัญชนะ การประสมสระ การผันวรรณยุกต์ตามอักษรสามหมู่ และอ่ืน ๆ จนเป็นแบบเรียน
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ท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุดของพระยาศรีสุนทรโวหาร ทําให้นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานในการเรียนอ่านเขียนตลอดจนมีความรู้

ชัดเจนกว้างขวาง เมื่อเรียนจบสามารถนําความรู้มาทําคุณแก่ราชการได้ แสดงให้เห็นว่าการสอนให้ผู้เรียนรู้จักพยัญชนะ สระ 

วรรณยุกต์ การสอนแจกลูกและผันอักษรสามหมู่ เป็นพ้ืนฐานสําคัญและเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบเรียนเล่มอ่ืน ๆ เช่น 

แบบเรียนเร็ว แต่งโดยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (พ.ศ. 2442) แบบหัดอ่าน ก ข ก กา (พ.ศ.2455) และแบบหัดอ่าน

เบื้องต้นแต่งโดยพระยาผดุงวิทยาเสริม (กําจัด พลางกูร) แบบหัดอ่านหนังสือไทย แต่งโดย พระวิภาชน์วิทยาสิทธ์ิ (พ.ศ.2464) 

แบบแรกเรียน แต่งโดยนายบุญ อ่องลออ (พ.ศ.2470) แบบเรียนใหม่ แต่งโดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ.2475) 

แบบเรียนเร็วใหม่ แต่งโดยหลวงดรุณกิจวิฑูรและนายฉันท์ ขําวิไล  (พ.ศ.2480) ล้วนประกอบด้วยเนื้อหาอันเป็นพ้ืนฐานสําคัญ

ในการสอนอ่านเขียนเบื้องต้นสําหรับผู้เริ่มเรียน แม้ว่าจะมีรูปแบบวิธีการสอนท่ีปรับเปลี่ยนไปก็ตามแต่ยังคงมีเนื้อหาสําคัญท่ี

จําเป็นในการเรียนเขียนอ่านดังท่ี จันจิรา  จิตตะวิริยะพงษ์ (2528) ศึกษาวิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทยโบราณพบว่าพัฒนาการ

ของไวยากรณ์ในแบบเรียนภาษาไทยนั้นมีความเหมือนและความแตกต่างกัน  เรื่องพยัญชนะมักจะเป็นส่วนแรกในการเริ่มต้น

แบบเรียน ยกเว้นจินดามณี ฉบับโหราธิบดี ท่ีมีการสอนโดยนําสระข้ึนก่อน เป็นความแตกต่างกันของแบบเรียนแต่ละเล่ม ยิ่งไป

กว่านั้น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2513) กล่าวใน บทเรียนการจัดการศึกษาในรอบร้อยปีท่ีผ่านมาว่า ในประเทศ

ไทยนั้นยังไม่มีการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเก่ียวกับวิธีสอนอ่านภาษาไทยเบื้องต้นอย่างจริงจัง ถึงวิธีสอนอ่านแก่เด็กประถม

ตอนต้น ว่าวิธีการใดเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม วุฒิภาวะ ความพร้อมของเด็กไทยมากท่ีสุดและเกิดผลมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เท่าท่ีจะเป็นไปได้ อย่างไรก็ดี นิยะดา เหล่าสุนทร (2552) กล่าวถึง มูลบทบรรพกิจว่าเป็นแบบเรียนท่ีมีวิธีการสอนท่ีสมบูรณ์

แบบ ผู้เรียนจะต้องจดจําจําแนกความแตกต่างของอักษรสูง กลาง ต่ํา และแสดงทัศนะว่าเป็นแบบเรียนพ้ืนฐานท่ีดีสําหรับ

ผู้เรียนและเป็นคู่มือท่ีดีท่ีสุดจากการปรับแนวการสอนท่ีเปลี่ยนไปตามหลักสูตรทําให้รูปแบบการสอนเนื้อหาท่ีปรากฏใน

แบบเรียนภาษาไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทย

สําหรับเด็กเริ่มเรียนอ่านเขียนเบื้องต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี 5จนถึงปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษารูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทยสําหรับเด็กเริ่มเรียนอ่านเขียนเบื้องต้นตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 
5จนถึงปัจจุบัน 
 
ผลการวิจัย 
รูปแบบการสอนพยัญชนะท่ีปรากฏในแบบเรียนภาษาไทย ผู้วิจัยสามารถจําแนกออกเป็น  7 รูปแบบ ดังนี้  
  1. การสอนพยัญชนะตามพยัญชนะวรรค เป็นการนําวิธีการสอนพยัญชนะในภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้กับภาษาไทย 
โดยการแบ่งพยัญชนะออกเป็นตอนตามลาํดับพยญัชนะวรรคในภาษาบาลีสันสกฤต พบในแบบเรียนดังต่อไปนี ้
 ๏  ก      ข     ฃ     ค     ฅ     ฆ     ง  จ     ฉ     ช     ซ     ฌ     ญ 

 ฎ     ฏ     ฐ     ฑ     ฒ     ณ        ด     ต     ถ      ท      ธ      น 

 บ     ป     ผ     ฝ     พ     ฟ     ภ     ม  ย     ร     ล      ว     ศ     ษ   ส   ห   ฬ  อ ฮ   

 ๏     ตอน ก ๗   ตอน จ ๖   ตอน ฎ  ๖   ตอน  ด  ๖    ตอน บ ๘    ตอน  ย   ๑๑   รวมเป็น ๔๔ ตัวนี้เรียกว่า
พยัญชนะ รวมเข้ากับสระเรยีกว่า อักษร ในอักษร ๔๔ ตัวนี้ แจกออกเป็นอักษรสูง ๑๑  อักษรกลาง ๙  อักษรต่ํา ๒๔   สาม
หมู่น้ีเรยีกว่าไตรยางษ์                                                                                       (แบบเรียนหลวง. 2414: 4) 
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: การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน 465 

 

  แบบเรียนหลวงมีการแบ่งพยัญชนะออกเป็นตอน ๆ โดยท่ีแต่ละตอนนั้นแบ่งตามลักษณะของพยัญชนะวรรคคล้าย

กับภาษาบาลีและมีการตั้งช่ือตอนตามพยัญชนะตัวแรกของแต่ละตอน 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

แบ่งออกเป็นท้ังหมด 6 ตอนของพยัญชนะท้ัง 44 ตัว นอกจากนี้ยังมีการอธิบายความเพ่ิมเติมของการประสมระหว่างพยัญชนะ

กับสระเรียกว่าอักษร ซึ่งในภาษาไทยสามารถจําแนกได้เป็นอักษรสามหมู่ คือ อักษรสูง กลาง และต่ําหรือเรียกว่า ไตรยางษ์ 

(หรือไตรยางศ์) นอกจากนี้ยังพบแบบเรียนเล่มอ่ืน ๆ ท่ีมีการสอนพยัญชนะตามระบบพยัญชนะวรรค ได้แก่ แบบเรียนเร็ว , 

แบบหัดอ่าน ก ข ก กา , แบบหัดอ่านเบื้องต้น  แบบเรียนเร็วใหม่เล่ม 1 ตอนต้น และหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพ้ืนฐานภาษา 

เล่ม 2 มีลักษณะการแบ่งการสอนพยัญชนะออกเป็นวรรคเฉกเช่นเดียวกับแบบเรียนหลวง แตกต่างตรงท่ีไม่มีการตั้งช่ือแบ่ง

ตามตอนต่าง ๆ จํานวน 6 ตอนเป็น ตอน ก ตอน จ ตอน ฎ ตอน ด ตอน บ ตอน ย โดยให้ผู้เรียนฝึกอ่านเรียงไปตามพยัญชนะ

ในแต่ละวรรค การสอนโดยการแบ่งออกเป็นวรรค ๆ เนื่องด้วยต้องการให้ผู้เรียนฝึกอ่านพยัญชนะออกเป็นส่วน ๆ ตาม

พยัญชนะวรรคในภาษาบาลีสันสกฤตโดยท่ีพยัญชนะในแต่ละส่วนนั้นมาจากฐานกรณ์ท่ีเกิดเสียงออกมาตามลําดับ ดังนี้ วรรค 

ก ได้แก่  ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง เป็นพยัญชนะท่ีมาจากฐานกัณฐชะ หรือฐานท่ีเกิดจากคอ วรรค จ ได้แก่  จ ฉ ช ซ ฌ ญ เป็น

พยัญชนะท่ีมาจากฐานตาลุชะ หรือฐานท่ีเกิดจากเพดานปาก วรรค ฎ ได้แก่ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เป็นพยัญชนะท่ีมาจากฐานมุทธชะ 

หรือฐานท่ีเกิดจากปุ่มเหงือก วรรค ด ได้แก่  ด  ต ถ ท ธ น เป็นพยัญชนะท่ีมาจากฐานทันตะชะ หรือฐานท่ีเกิดจากฟัน วรรค 

บ ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ  ภ ม เป็นพยัญชนะท่ีมาจากฐานโอฐชะ หรือฐานท่ีเกิดจากริมฝีปาก ส่วนตัวพยัญชนะ ย ร ล ว ศ ษ ส 

ห ฬ อ ฮ  จัดอยู่ในกลุ่มของเศษวรรค ซึ่งการสอนพยัญชนะตามลําดับพยัญชนะวรรคนั้นปรากฏในตัวอย่างแบบเรียนข้างต้น 

ส่วนหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพ้ืนฐานภาษา เล่ม 2 (พ.ศ. 2544) นั้นผู้วิจัยพบว่ามีการแสดงพยัญชนะตัวหนา ได้แก่  ฃ  ฅ  ฌ  

ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ  เพ่ือแสดงว่าพยัญชนะเหล่านี้เป็นพยัญชนะท่ียังมิได้มีการสอนอ่านพยัญชนะในส่วนแบบฝึกอ่าน 

เนื่องจากพยัญชนะในส่วนแบบฝึกอ่านจะเป็นพยัญชนะท่ีปรากฏในคําและเนื้อเรื่องสอดรับกันในแต่ละบท แสดงให้เห็นว่า

พยัญชนะเหล่านี้เมื่อนํามาประกอบเป็นคําท่ีมีความหมายนั้นมีจํานวนน้อยและไม่ปรากฏคําดังกล่าวในแบบเรียนเล่มนี้จึงทํา

อักษรตัวหนาเพ่ือให้ผู้เรียนสังเกตเห็นอย่างชัดเจน จากท่ีกล่าวมาข้างต้นพบว่า แบบเรียนท่ีมีการสอนตามรูปแบบการสอน

พยัญชนะตามพยัญชนะวรรค ซึ่งพบในแบบเรียนภาษาไทยตั้งแต่รัชกาลท่ี 5 จนถึงปัจจุบันจํานวน 7 แบบเรียน ได้แก่ 

แบบเรียนหลวง ,แบบเรียนเร็ว ,  แบบหัดอ่าน ก ข ก กา ,  แบบหัดอ่านเบื้องต้น , แบบเรียนใหม่ เล่ม 1 ภาค 2,  แบบเรียน

เร็วใหม่ เล่ม 1 ตอนต้น และหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานภาษาไทย ชุดพ้ืนฐานภาษาเล่ม 2 

2. การสอนพยัญชนะตามอกัษรสามหมู ่โดยการแบ่งพยัญชนะจํานวน 44 ตัวออกเป็นสามหมู่ได้แก่ อักษรสูง อักษรกลางและ
อักษรต่ํา ซึ่งพบในแบบเรียนภาษาไทยดังต่อไปนี ้
 ๏     ตอน ก ๗   ตอน จ ๖   ตอน ฎ  ๖   ตอน  ด  ๖    ตอน บ ๘    ตอน  ย   ๑๑   รวมเป็น ๔๔ ตัวนี้เรียกว่า 
พยัญชนะ รวมเข้ากับสระเรยีกว่า อักษร ในอักษร ๔๔ ตัวนี้ แจกออกเป็นอักษรสูง ๑๑  อักษรกลาง ๙  อักษรต่ํา ๒๔   สาม
หมู่น้ีเรยีกว่า 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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466                    : การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน 

 

จากตัวอย่างมีการสอนพยัญชนะตามลําดับพยัญชนะวรรคในภาษาบาลีสันสกฤต โดยมีช่ือแต่ละตอนตามพยัญชนะตัว

แรกของตอนนั้น ๆ อาทิ ตอน ก๗ ได้แก่ ก   ข   ฃ   ค   ฅ   ฆ   ง ตอน จ๖ ได้แก่ จ   ฉ   ช   ซ   ฌ    ญ    เป็นต้น ซึ่ง

แบบเรียนในสมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึงปัจจุบันพบว่ามีการแบ่งพยัญชนะออกเป็นตอน ก ตอน จ ดังกล่าวพบเฉพาะในแบบเรียน

หลวงเล่มเดียวเท่านั้น  นอกจากนี้ยังมีการแจกพยัญชนะท้ัง 44 ตัว ออกเป็นอักษรสามหมู่ท่ีเรียกว่า  ไตรยางษ์ ส่วนแบบเรียน

ภาษาไทยในยุคต่อมายังคงมีการสอนจําแนกพยัญชนะออกเป็นอักษรสามหมู่ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

(๑) ข   ฉ    ข   ฉ   
(๔)   ผ   ฝ    ผ   ฝ    
(๗)   ข   ฉ   ถ   ผ   ฝ   ส  
(๙) อักษรสูง ๑๑ ตัว  ๗  เสียง คอื    
ข   ฉ   ถ   ผ   ฝ   ส   ห    

(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 
 
 (๑๐)   ฃ   ฐ   ศ   ษ  

(๓)   ข   ฉ   ถ 
(๖)   ผ   ฝ   ส 

(๑)   ก   จ   ก   จ (๒)   ต   ก   ต   จ   ด (๓)   ก   จ   ด 
(๔)   ต   บ   ต   บ   (๕)   ป   ต   ป   บ   ป (๖)   ต  บ    ป 
(๗)   ก   จ   ด    ต    บ   ป (๘)   อ   ก   อ   จ   อ   ด   อ   ต   อ   บ    อ   ป   อ  
(๙)  อักษรกลาง ๙  ตัว  ๗   เสียง คือ   
ก   จ   ด   ต   บ   ป    อ (๑๐)   ฎ   ฏ  

(๑)   ง   ม   ง   ม (๒)   ว   ง   ว   ม   ว (๓)   ง   ม   ว 
(๔)   ย   น   ย   น (๕)   ร   ย   ร    น   ร (๖)  ย   น   ว 
(๗)   ง   ม   ว   ย   น   ร (๘)   ล   ง   ล   ม   ล    ว    ล   ย   ล   น   ล   ร   ล  
(๙)  อักษรต่ําเปลีย่ว  ๑๐ ตัว ๗  เสียง คือ   
ง   ม   ว   ย   น   ร   ล (๑๐)  ฬ  ญ   ณ  

(๑)   ค    ช   ค   ช (๒)   ซ   ค   ซ   ช   ซ (๓)   ค   ช   ซ 
(๔)   ท   พ   ท   พ (๕)   ฟ   ท   ฟ    พ   ฟ (๖)   ท   พ   ฟ 
(๗)   ค   ช   ซ   ท   พ   ฟ (๘)   ฮ   ค   ฮ   ช   ฮ   ซ   ฮ  ท   ฮ   พ   ฮ   ฟ   ฮ  
(๙)  อักษรต่ําคู่ ๑๔ ตัว ๗ เสียง คอื   
ค   ช   ซ   ท   พ   ฟ   ฮ   
(๑๐)  ค   ซ   ฌ   ฑ    ฒ   ธ    ภ 
 

  

  จากตัวอย่างข้างต้นแบบแรกเรียนมีการสอนให้จดจําพยัญชนะประกอบด้วย 3 วิธี คือ วิธีแรกให้อ่านซ้ําไปซ้ํามาจนจํา

ได้และอ่านคล่องครั้งละหนึ่งข้อ วิธีท่ี 2 ให้ใช้มือช้ีตามตัวพยัญชนะท่ีอ่านและใช้ตาดูตัวท่ีอ่านทุกข้อทุกบทเพ่ือกันมิให้เหม่อลอย 

วิธีท่ี 3 เมื่ออ่านเลยข้อ 9 ไปแล้วต้องอ่านทวนข้อ 9 วันละครั้ง เป็นการทบทวนป้องกันการลืมจากวิธีสอนอ่านท้ังสามวิธีเป็น

วิธีการสอนของแบบแรกเรียนท่ีต้องการสอนให้จําตัวอักษรโดยจําแนกการสอนออกเป็นอักษรสามหมู่ เริ่มจากพยัญชนะใน

อักษรสูง , กลาง , ต่ําซึ่งแบบแรกเรียนมีการจําแนกอักษรต่ําออกเป็น 2 ชนิด คือ ต่ําเปลี่ยว (ต่ําเดี่ยว) และต่ําคู่ เป็นแบบเรียน

ภาษาไทยเล่มแรกท่ีนําอักษรต่ําเดี่ยวและต่ําคู่มาสอนในแบบเรียนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนอ่านเขียนเบื้องต้น นอกจากนี้อักษร

ในแต่ละหมู่จะแบ่งออกเป็น 10 ข้อย่อยโดยข้อท่ี (๑)-(๘) จะเป็นการฝึกอ่านคละตัวพยัญชนะในหมู่นั้น ๆ โดยเลือกสอน

พยัญชนะท่ีมีการใช้บ่อย อักษรสูงได้แก่ ตัว ข   ฉ   ถ   ผ   ฝ   ส   ห    อักษรกลางได้แก่ ตัว ก   จ   ด   ต   บ   ป    อ  

(แบบแรกเรียน ตอนท่ี 1 ไม่มีมาตราตัวสะกด.  2470: 1-2) 
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อักษรต่ําเปลี่ยว ได้แก่ ตัว ง   ม   ว   ย   น   ร   ล และอักษรต่ําคู่ได้แก่ ตัว ค   ช   ซ   ท   พ   ฟ   ฮ  ข้อท่ี (๙)อธิบาย

สรุปว่าอักษรแต่ละหมู่มีก่ีตัวและก่ีเสียง โดยจะยกตัวอย่างพยัญชนะท่ีนํามาฝึกอ่านจากข้อ (๑)-(๘) ซึ่งเป็นพยัญชนะท่ีมีเสียงไม่

ซ้ํากัน และข้อ (๑๐)เป็นการนําพยัญชนะตัวท่ีเหลือท่ียังไม่ได้สอนมาให้อ่าน เพราะเป็นพยัญชนะท่ีมีการใช้น้อย ซึ่งผู้เขียนได้

กล่าวเน้นย้ําในหนังสือวิธีสอนของแบบแรกเรียน (บุญ อ่องลออ.  2462 : 1-2) กล่าวว่า วิธีสอนดังกล่าวมุ่งให้เด็กอ่านได้คล่อง

และรวดเร็ว ครูต้องอ่านให้เด็กฟังเป็นตัวอย่างให้นักเรียนออกเสียงตามได้ถูกต้องชัดเจน หากมีผู้เรียนหลายคน จะฝึกให้

นักเรียนผลัดกันอ่านนํา เมื่ออ่านได้แล้วจึงให้อ่านทีละคน เพ่ือดูว่านักเรียนนั้นอ่านคล่องหรือยังหากเด็กอ่านพยัญชนะตัวไหนไม่

ชัดครูต้องอ้าปากอ่านให้เด็กเห็นลิ้นของครู และหาคําอ่ืนท่ีเป็นเสียงตัวนั้นมาให้เด็กพูดชัด และกลับไปอ่านพยัญชนะตัวนั้นอีก

ครั้ง หากยังอ่านไม่ชัดอีกให้อ่านตัวอ่ืนท่ีอ่านชัดก่อนเมื่อลิ้นคล่องแล้วจึงกลับไปอ่านตัวนั้นอีกครั้ง เช่น ด อ่านเป็น ล  ครูอ่าน

ออกเสียง ด โดยอ้าปากให้เด็กดูลิ้นของครูและให้เด็กพูดว่า ดี เมื่อออกเสียง ดี ได้แล้วจึงให้อ่านออกเสียง ด อีกครั้ง นอกจากนี้

ยังฝึกอ่านประกอบกับการเขียน คัด วันละหลายครั้ง นักเรียนอ่านถึงข้อไหนและบทไหนสอนให้นักเรียนคัดและเขียนข้อนั้นบท

นั้นให้ถูกต้อง ไม่ควรให้อ่านอยา่งเดียว เพ่ือช่วยไม่ให้นักเรียนเบื่อการอ่าน การอ่านคัดแล้วเขียน คล่องจนจําได้จากนั้นจึงค่อย

สอนในบทถัดไป นอกจากนี้ยังปรากฏการสอนพยัญชนะตัวท่ีไม่ได้เน้นย้ําในข้อ (๑๐) จากแบบแรกแรกเรียนตอนท่ี 1 กลับมา

ฝึกอ่านทวนพยัญชนะดังกล่าวอีกครั้งในแบบแรกเรียน ตอนท่ี 3  ดังตวัอย่างต่อไปนี ้

(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)  อักษรต่ําคู ่  ฅ   ฆ   ฌ   ฑ   ฒ    ธ   ฌ   ภ    ภ 

(แบบแรกเรียน ตอนท่ี 3 มาตรามตีัวสะกด.  2470: บทนํา) 

  จากตัวอย่างเป็นการสอนฝึกอ่านทํานองเดียวกับแบบแรกเรียน ตอนท่ี 1 โดยฝึกอ่านพยัญชนะตัวท่ีเหลือซ้ําไปซ้ํามา

ให้จดจําได้ พยัญชนะตัวดังกล่าวนําไปสู่การสอนเรื่องตัวสะกดท่ีไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดต่อไป เช่น ญ ณ ฬ สะกดอย่าง น 

เป็นต้น ซึ่งการสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่ โดยสอนพยัญชนะทีละน้อย ๆ นั้นเป็นวิธีการสอนท่ีนํามาสู่แบบเรียนในยุค

ต่อมา ได้แก่ หนังสือเรียนชุดพ้ืนฐานภาษาและหนังสือเรียนชุดภาษาเพ่ือชีวิต มีรูปแบบการสอนพยัญชนะคล้ายคลึงกันโดยใช้

เกณฑ์อักษรสามหมู่ในการจําแนกพยัญชนะ ดังนี้ บรรทัดท่ี 1 สอนอักษรกลาง บรรทัดท่ี 2 สอนอักษรสูง และบรรทัดท่ี 3 สอน

อักษรต่ํา แต่ท้ังนี้แบบเรียนภาษาชุดนี้มิได้มีการอธิบายว่ารูปพยัญชนะในแต่ละบรรทัดมีการแบ่งตามอักษรสามหมู่ บรรทัดใด

เป็นอักษรหมู่ใด และครูไม่ต้องอธิบายหลักเกณฑ์ในการสอนพยัญชนะเพียงฝึกให้ผู้เรียนอ่านพยัญชนะทีละตัว โดยมิได้สอน

เรียงตามลําดับพยัญชนะ ดังเช่น  ตัว ต อ่านว่า ตอ , ถ อ่านว่า ถอ ทําเช่นนี้เรื่อยไปจนครบพยัญชนะในแต่ละบท ฝึกอ่านทีละ

น้อยและเพ่ิมมากข้ึนแต่ละบทโดยใช้สีเขียวเข้ามาเป็นตัวกําหนดอักษรในการจําแนกว่าพยัญชนะใดเป็นพยัญชนะใหม่ท่ีนํามาใช้

ฝึกอ่านในบทนั้น ๆ  

  รูปแบบการสอนพยัญชนะท่ีแตกต่างกันของหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพ้ืนฐานภาษา (พ.ศ.2544) และหนังสือเรียน

ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต (พ.ศ.2551) กล่าวคือ หนังสือเรียนชุดภาษาเพ่ือชีวิตจะมีการสอนอ่านพยัญชนะท้ัง 44 ตัวในบท
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นําก่อนจากนั้นเมื่อเริ่มบทเรียนแต่ละบทจะมีการใช้สีในการจําแนกหมวดหมู่ของพยัญชนะ ดังเช่น บรรทัดท่ี 1 สอนอักษรกลาง

จะมีแถบสีเขียว บรรทัดท่ี 2 สอนอักษรสูงจะมีแถบสีฟ้า และบรรทัดท่ี 3 สอนอักษรต่ําจะมีแถบสีเหลือง โดยสอนหลังจากการ

สอนอ่านคําและเนื้อเรื่องเรียบร้อยแล้ว จึงค่อยมาสอนอ่านพยัญชนะในหัวข้ออธิบายเพ่ิม เติมความรู้ โดยค่อย ๆ เพ่ิมพยัญชนะ

ให้ฝึกอ่านในแต่ละบททีละน้อย ๆ จนเรียนรู้พยัญชนะครบท้ังหมดตามอักษรสามหมู่ในบทท่ี 9 และเช่ือมโยงความรู้จากการ

จําแนกพยัญชนะอักษรสามหมู่ไปสู่การสอนเรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์ต่อไป 

  นอกจากนี้ยังพบว่าการสอนอ่านพยัญชนะของหนังสือเรียนชุดพ้ืนฐานภาษานั้นจะปรากฏอยู่ในแบบฝึกอ่านซึ่งอยู่

หลังจากการสอนอ่านคํา ข้อความหรือเนื้อเรื่องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแตกต่างจากแบบเรียนยุคก่อน ๆ ท่ีจะต้องมีการสอนพยัญชนะ

ก่อนท่ีจะมีการอ่านคําจากพยัญชนะนั้น ๆ  อีกท้ังพยัญชนะตัวท่ีสอนดังกล่าวปรากฏท้ังในคําท่ีเป็นพยัญชนะต้น พยัญชนะท้าย 

พยัญชนะควบกล้ําอีกด้วย เช่น ต ปรากฏในคําว่า ตา มีตัว ต ปรากฏในส่วนประกอบของคําในตําแหน่งพยัญชนะต้น,  คําท่ีมี

พยัญชนะประกอบอยู่ในส่วนของพยัญชนะท้าย เช่น ถ ปรากฏในคําว่า รถไฟ และคําท่ีมีพยัญชนะประกอบอยู่ในส่วนของ

พยัญชนะควบกล้ํา เช่น ล ปรากฏในคําว่า กล้า ดังปรากฏในบทท่ี 1-2  ซึ่งมีรูปแบบการสอนท่ีแตกต่างจากแบบเรียนยุคอดีต 

เมื่อเริ่มสอนรูปพยัญชนะแล้ว คําท่ีนํามาใช้ในการยกตัวอย่างจะต้องเป็นคําท่ีอยู่ในส่วนของพยัญชนะต้นจนครบทุกพยัญชนะ

แล้วค่อยนําไปสู่การสอนเรื่องตัวสะกด ซึ่งแบบเรียนชุดนี้เน้นให้ผู้เรียนอ่านคํานําเรื่อง อ่านคําท่ีมีความหมาย จากนั้นจึงค่อยมา

เรียนฝึกอ่านพยัญชนะ ทําเช่นนี้เรื่อยไปตั้งแต่บทท่ี 1-13 แล้วจึงนําพยัญชนะท่ีเรียนไปท้ังหมดมารวมในบททบทวนพยัญชนะ

และจะทบทวนเฉพาะตัวพยัญชนะท่ีมีการสอนไปแล้วเท่านั้น โดยการทบทวนแบ่งตามบรรทัดอักษรสามหมู่สอดรับกับบทท่ี 1-

13 ดังท่ีกล่าวไปข้างต้น ส่วนพยัญชนะตัวท่ียังไม่ได้เรียนจะไปปรากฏในหนังสือเรียนชุดพ้ืนฐานภาษา เล่ม 2 มีการสอน

พยัญชนะ ผ ในบทท่ี 15 พยัญชนะ ซ ในบทท่ี 16 พยัญชนะ ษ ในบทท่ี 17 และพยัญชนะ ฆ   ฬ   ฮ  ในบทท่ี 22 นอกจากนี้

ยังพบว่าไม่ปรากฏการสอนอ่านรูปพยัญชนะดังต่อไปนี้ อักษรกลางมิได้สอนอ่านพยัญชนะตัว  ฎ   ฏ อักษรสูงมิได้สอนอ่าน

พยัญชนะตัว ฃ ฐ อักษรต่ํามิได้สอนอ่านพยัญชนะตัว ฅ  ฌ  ฑ  ฒ  ณ  ภ แต่ผู้เขียนได้นําตัวอักษรดังกล่าวมาปรากฏในแบบ

ฝึกท้ายเล่มท่ีมีการเรียงลําดับพยัญชนะท้ัง 44 ตัวและนํามาจําแนกออกเป็น 3 หมู่ พยัญชนะตัวท่ียังไม่ได้สอนจะทําตัวหนาสี

เข้มท่ีพยัญชนะรูปดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าแบบเรียนชุดนี้มุ่งเน้นการสอนอ่านจากคําท่ีมีความหมายและฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก

คําดังกล่าวว่าประกอบด้วยพยัญชนะตัวใด มาสอนอ่านพยัญชนะหลังจากการอ่านคําเนื้อเรื่องแล้ว โดยค่อย ๆ เพ่ิมจํานวน

พยัญชนะทีละบทตอนไป แต่ท้ังนี้ผู้วิจัยพบว่ามีพยัญชนะบางรูปดังเช่น ตัว ณ และ ภ มิได้นํามาสอนอ่านพยัญชนะ แต่กลับพบ

คําท่ีมีตัวดังกล่าวปรากฏในบทเรียน เช่นคําว่า ประเพณี , ภัย ซึ่งถือเป็นข้อบกพร่องประการหนึ่งในการสอนอ่านพยัญชนะใน

แบบเรียนชุดนี้ เนื่องจากการสอนพยัญชนะและคําไม่สอดรับกัน ทําให้ผู้เรียนมีปัญหาเรื่องการฝึกอ่านได้จากท่ีกล่าวมาข้างต้น

เห็นได้ว่าแบบเรียนภาษาไทยท่ีมีรูปแบบการสอนพยัญชนะ โดยจําแนกการสอนออกเป็นอักษรสามหมู่ พบว่ามีจํานวน 4 

แบบเรียน ได้แก่  แบบเรียนหลวง , แบบแรกเรียน ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 3 , หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพ้ืนฐานภาษา เล่ม 1 

(ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษา

เพ่ือชีวิต (ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551) 

 3. การสอนพยัญชนะเรียงตามลําดับ พบในแบบเรียนภาษาไทยท่ีมีการสอนพยัญชนะเรยีงตามลําดับ ก-ฮ จํานวน 44 

ตัวประกอบรูปภาพ  ดังท่ีพบในแบบเรียนเร็ว (2432) ปรากฏการสอนอ่านพยัญชนะเรียงตามลําดับและมีรูปภาพประกอบ

ตัวอักษรเพ่ือใช้เป็นช่ือเรียกพยัญชนะแต่ละตัว การสอนอ่านในแบบเรียนเร็วของกรมพระยาดํารงราชานุภาพเป็นแบบเรียนเล่ม
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แรกท่ีมีการสอนอ่านพยัญชนะโดยนําคําท่ีมีความหมายมาสัมพันธ์กับการสอนพยัญชนะดังกล่าวโดยใช้ในการสอนอ่านและการ

ฝึกอ่านช่ือพยัญชนะตามลําดับ ก-ฮ ซึ่งเป็นวิธีการสอนอ่านท่ีได้รับความนิยมและเป็นแบบแผนมาจนถึงปัจจุบัน โดยให้อ่าน

พยัญชนะทีละตัว ตามด้วยการอ่านคําท่ีมีความหมายและประกอบด้วยพยัญชนะนัน้ ๆ ในตําแหน่งพยัญชนะต้น ดังเช่นอ่านว่า 

กอ-ไก่ , ขอ-ไข่ , ฃอ-ฃวด พร้อมรูปภาพประกอบโดยอ่านเช่นนี้เรื่อยไปเพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนสามารถจดจําพยัญชนะได้ท้ัง 44 ตัว 

ซึ่งการสอนอ่านของแบบเรียนเร็ว เล่ม 1 นั้นให้ความสําคัญกับการอ่านท่ีเน้นให้อ่านออก โดยมีวิธีสอนอ่านอยู่ 3 วิธี (หลวง

ไพศาลศิลปศาสตร์.  ร.ศ.119 : 38) สําหรับนักเรียนหัดอ่านใหม่ ๆ ท่ียังอ่านช้า มีวิธีการสอนดังนี้ วิธีท่ี 1. อ่านเป็นแผน ให้

ครูผู้สอนอ่านให้ฟังช้า ๆ ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน ส่วนนักเรียนให้ดูหนังสือของตนเองและใช้มือช้ีตามท่ีครูอ่าน เพ่ือมิให้

นักเรยีนหลงไปอ่านตัวอ่ืน วิธีท่ี 2. อ่านนํา ครูอ่านนําและให้นักเรียนคนหนึ่งอ่านตามครู ผลัดเปลี่ยนนักเรียนไปทีละคน หาก

นักเรียนอ่านไม่ชัดเหมือนครู ต้องฝึกอ่านใหม่จนกว่าจะออกเสียงถูกต้อง วิธีท่ี 3. อ่านตามลําพัง เมื่ออ่านมาตามวิธีท่ี 1 และ 2 

แล้ววิธีท่ี 3 นี้ถือเป็นการอ่านทบทวน ครูเลือกให้นักเรียนอ่านตามความเหมาะสมกับเวลาทีละคน นักเรียนคนใดอ่านได้ดีให้

อ่านน้อยกว่าคนท่ีอ่านไม่ได้และให้ฝึกอ่านหลาย ๆ ครั้ง โดยใช้วิธีสอนอ่านนี้ตั้งแต่การเรียนเรื่องพยัญชนะและนําไปสู่บทเรียน

ถัดไปด้วย  นอกจากนี้ยังพบการสอนพยัญชนะเรียงตามลําดับในหนังสือเสริมประสบการณ์ “เราขยันเรียน” ซึ่งมีวิธีการสอนท่ี

แตกต่างออกไปจากแบบเรียนเร็วท่ีเริ่มต้นบทเรียนด้วยการฝึกสอนพยัญชนะท่ีเน้นให้ผู้เรียนอ่านและจดจํารูปได้ แต่หนังสือเรา

ขยัน เรียนนั้นมี วิ ธีการสอนแบบเสริมประสบการณ์ภาษาโดยมุ่ งหมายให้ผู้ เ รี ยนหัดสั ง เกตคํ า ท่ีมีความหมาย 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2502) โดยเรียนรู้คําท่ีอยู่ใกล้ ๆ หรือจากประสบการณ์ท่ีผู้เรียนเห็นบ่อยๆ จนเกิดความสนใจในการ

เรียนและเกิดความรู้สึกภูมิใจเมื่อสามารถอ่านได้ ช่วยให้การเรียนมีชีวิตชีวาและไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน โดยใช้

วิธีการถอดตัวอักษรให้อ่านเป็นคํา ๆ ไปโดยไม่แยกพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ เพราะผู้เขียนเห็นว่าจะทําให้จํายากและเกิด

ความสับสน แต่เมื่อผู้เรียนสามารถอ่านและจําคําได้ประมาณ 50 คําแล้วครูสามารถเริ่มสอนการถอดสระและพยัญชนะได้ การ

สอนพยัญชนะในเราขยันเรียน จึงเป็นการสอนอ่านท่ีแทรกอยู่ในเนื้อหาโดยมีตัวละครในการดําเนินเรื่อง ให้ผู้เรียนฝึกอ่าน

ประโยคสั้น ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ “ครูสอนหนังสือ ครูสอนให้นักเรียนอ่านหนังสือ   นักเรียนก็อ่านหนังสือ   มานะก็อ่าน

หนังสือ   ทุกคนอ่านหนังสือ ก ไก่ ข ไข่.....” จากนั้นจึงเริ่มมีการสอนเรื่องพยัญชนะ ก-ฮ เข้าไปผสมผสานกับการดําเนินเรื่อง

ในแบบเรียน ดังตัวอย่างข้างต้น นอกจากนี้หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาเพ่ือชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) เป็นแบบเรียน

ท่ีใช้ในการเรียนการสอนปัจจุบันมีจุดมุ่งหมายเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ทักษะทางภาษา โดยมีวิธีการสอนอ่านโดยเน้นในเรื่องการ

ออกเสียง ใช้วิธีอ่านตามครูแล้วให้นักเรียนอ่านตามเป็นกลุ่ม, คู่ ,ทีละคนหรือฝึกอ่านตามลําพังสลับปรับเปลี่ยนไปหลาย ๆ วิธี 

โดยท่ีครูจําเป็นต้องมีสื่อประกอบการสอนเช่น ของจริง หุ่นจําลอง ภาพประกอบและบันทึกความก้าวหน้าการอ่านของนักเรียน

เป็นรายบุคคลเพ่ือช่วยการเรียนรูแ้ละซ่อมเสริมความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสอนอ่านพยัญชนะเรียงตามลําดับจึง

ปรากฏในบทนําก่อนเริ่มบทเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนฝึกอ่านพยัญชนะและดูภาพประกอบเพ่ือเรียนรู้พยัญชนะและจดจําได้ จาก

ตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่าแบบเรียนภาษาไทยท่ีมีการสอนตามรูปแบบตามลําดับพยัญชนะ พบว่าปรากฏในแบบเรียนจํานวน 3 

แบบเรียน ได้แก่ แบบเรียนเร็ว , หนังสือชุดเสริมประสบการณ์ภาษาไทย ตอนท่ี 2 เรื่อง เราขยันเรียน และหนังสือเรียน

รายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที 

 4. การสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่ร่วมกับแจกลูก พบว่าแบบเรียนภาษาไทยท่ีมีรูปแบบการสอนโดยการจําแนก

พยัญชนะออกเป็นอักษรสามหมู่ คือ อักษรกลาง สูงและต่ํา จากนั้นมีการสอนโดยนําพยัญชนะในแต่ละหมู่มาร่วมกับการสอน

แจกลูกไปทีละสระ ซึ่งพบในแบบเรียนไทยดังตัวอย่างต่อไปนี ้
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   ก จ ด ต บ ป อ   
   กะ จะ ดะ ตะ บะ ปะ อะ 
  ะ า  ิ  ี  ึ  ื  ุ  ู 
  กะ กา กิ กี กึ กื กุ กู 
  จะ จา จ ิ จ ี จ ึ จ ื จ ุ จ ู
  ดะ ดา ด ิ ด ี ด ึ ด ื ด ุ ด ู
  บะ บา บ ิ บ ี บ ึ บ ื บ ุ บ ู
  ปะ ปา ป ิ ป ี ป ึ ป ื ป ุ ป ู
  อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู 

(แบบหัดอ่าน ก ข ก กา บทท่ี 1. 2455: 1) 
 

 วิธีการสอนอ่านของแบบหัดอ่าน ก ข  ก กา (พระยาผดุงวิทยาเสริม.  2467 : 1) ประกอบด้วยวิธีการสอน ดังนี้ 1. 
การฝึกอ่านจากซ้ายไปขวา โดยไล่อ่านไปทีละบรรทัด เพ่ือให้จดจําพยัญชนะในหมู่น้ัน ๆ ได้ โดยใช้สระอะเป็นตัวตั้งและฝึกอ่าน
แจกลูกไปทีละสระเริ่มจากสระ  ะ, า,   ิ,   ึ ,  ื,  ุ ,  ู จากนั้นนําพยัญชนะมาประสมกับสระและแจกลูกหลายรูปไปตาม
แนวนอนจนครบ 2. การฝึกอ่านจากข้างบนลงล่างเป็นแถว ๆ เริ่มจากด้านซ้าย เพ่ือเป็นฝึกแจกลูกสระทีละสระไปตามแนวตั้ง 
โดยให้ฝึกอ่านจนคล่องปาก 3. ฝึกเขียน โดยครูจะเป็นผู้เขียนด้วยปลายมีดบนกระดานชนวนให้เด็กลากตามลอย 4. การฝึกคัด
ลายมือจากคําท่ีกําหนด ซึ่งเป็นคําท่ีมีความหมายและเป็นส่วนหนึ่งจากพยางค์ท่ีได้ฝึกอ่านไป เช่น อีกา กะปิ กะบะ ตาปู เป็น
ต้น  5. ฝึกเขียนตามคําบอก การเรียนอักขระทีละน้อย ๆ ตัว แล้วก็หัดผสมอ่านเป็นคําได้ ผู้เขียนเช่ือว่าเด็กชอบอ่านคําท่ีตน
เข้าใจมากกว่าคําท่ีตนไม่เข้าใจ นอกจากนี้ ผู้สอนควรสนทนากับเด็กถึงคําประโยค หรือเรื่องซึ่งมีอยู่ในหนังสือเสียก่อน ถ้ายิ่งมี
สื่อมาประกอบยิ่งทําให้ผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียน นั่นแสดงว่าการเรียนการสอนอ่านนั้นวิธีน้ีเริ่มให้ความสําคัญกับการสอน
อ่านเพ่ือฝึกให้เข้าใจความหมายมากข้ึน   โดยใช้วิธีการสอนเช่นนี้ในบทอ่ืน ๆ เรื่อยไป แบบหัดอ่าน ก ข  ก กา เริ่มต้นบทเรียน
ด้วยการสอนพยัญชนะโดยจําแนกการสอนพยัญชนะอักษรสามหมู่ เริ่มจากการสอนอักษรกลาง อักษรสูงและตามด้วยอักษรต่ํา 
มีการสอนอ่านพยัญชนะทีละตัวโดยการแจกลูกสระอะในพยัญชนะตัวนั้น ๆ ก่อนเมื่อผู้เรียนอ่านพยัญชนะได้ท้ังหมดแล้วจึง
สอนแจกลูกตามสระรูปอ่ืน ๆ ต่อไป ส่วนสาเหตุท่ีเริ่มต้นด้วยการสอนในอักษรกลางนั้น เนื่องจากพยัญชนะในอักษรกลางเป็น
พยัญชนะท่ีมีเสียงระเบิด (Plosive sound) และเป็นหมู่ท่ีสามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ครบ 5 เสียงทําให้ผู้เรียนสามารถฝึก
การเรียนรู้เรื่องรูปวรรณยุกต์ท่ีมี 4 รูปในบทถัดไป ได้แก่    ่ (ไม้เอก)   ้ (ไม้โท)    ๊ (ไม้ตรี)   ๋  (ไม้จัตวา) และการผันเสียง
วรรณยุกต์ได้ครบ 5 เสียง เช่น กา  ก่าก้าก๊า   ก๋า เป็นการสอนเช่นเดียวกับแบบหัดอ่านเบื้องต้น โดยผู้เขียน พระยาผดุงวิทยา
เสริม (กําจัด พลางกูร) ได้เขียนแบบหัดอ่านเบื้องต้นต่อจากแบบหัดอ่าน ก ข ก กา จึงมีวิธีการสอนเหมือนกัน โดยใช้แบบเรียน
นี้เป็นการสอนทบทวนต้นพยัญชนะไป ทําให้แบบเรียนท้ังสองเล่มไม่เน้นให้เริ่มต้นการสอนพยัญชนะเป็นลําดับ กขค แต่แสดง
ให้เห็นว่าควรเรียนเป็นอักษรทีละหมู่จะช่วยให้จดจําได้ง่ายกว่าและเป็นแนวทางในการสอนอ่านเขียนไปสู่หลักภาษาเรื่องอ่ืน ๆ
นอกจากนี้ยังพบว่าการสอนพยัญชนะในแต่ละหมู่นั้นมิได้มีการสอนพยัญชนะทุกตัวในแต่ละหมู่ โดยอักษรกลางยังไม่สอนตัว
พยัญชนะ ฎ   ฏ   อักษรสูงยังไม่สอนตัวพยัญชนะ ฃ  ฐ   ศ   ษ   ส่วนอักษรต่ํานั้นยังมิได้สอนพยัญชนะ ฅ  ฌ   ญ   ฐ   ฑ   
ฒ   ณ   ฬ โดยให้มีการสอนแต่เพียงบางส่วน แล้วค่อย ๆ เพ่ิมข้ึนตัวพยัญชนะท่ียังไม่เคยเรียนในภายหลัง เมื่อเด็กเรียนอักษร
ท้ังสามหมู่แล้วจึงนําตัวอักษรท่ียังไม่ได้เรียนมาสอนรวมพยัญชนะท้ังหมดโดยจําแนกเป็นอักษรสามหมู่ในบทสุดท้าย
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 พยัญชนะบางตัวซึ่งมีท่ีใช้น้อยได้เว้นเอาไว้ก่อน แล้วค่อย ๆ เพ่ิมข้ึนภายหลัง และส่วนไหนท่ีเน้นย้ําถึงความสําคัญจะ
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มีวิธีสอนให้จําปากเปล่า ส่วนไหนให้เรียนปากเปล่า แสดงว่าท่ีตรงนั้นสําคัญ เพราะเป็นหลักของหนังสือไทย นอกจากนี้ใน
แบบเรียนเร็วใหม่เล่ม 1 ตอนต้น (หลวงดรุณกิจวิทูรและนายฉันท์ ขําวิไล.  2481) ยังพบว่ามีการสอนพยัญชนะตามอักษรสาม
หมู่ร่วมกับแจกลูก มีการสอนโดยจําแนกพยัญชนะตามอักษรสามหมู่ร่วมกับการแจกลูกโดยมีวิธีการสอนพยัญชนะและสระ
ควบคู่กันไป และฝึกประสมเป็นคําอ่าน  จากตัวอย่าง แบบเรียนเร็วใหม่เล่ม 1 ตอนต้น บทท่ี 1 เมื่อรู้จักพยัญชนะตัว อ แล้ว ก็
ให้รู้สระ ะ ด้วย ประสมกันเป็น อะ และเรียนรู้สระอ่ืน ๆ ตามลําดับ ส่วนพยัญชนะควรให้รู้แต่ตัว อ ตัวเดียวก่อนจนกว่าจะ
ประสมสระในแม่บทจนครบแล้วจึงสอนพยัญชนะอ่ืน ๆ ต่อไปในทํานองเดียวกับตัวแรก โดยมีหลักวิธีการสอนดังนี้ 1. การสอน
อ่านในแนวนอนจากซ้ายไปขวา เป็นการฝีกประสมพยัญชนะกับสระโดยการทบทวนการจําสระ เช่น  อะ อา  อิ  อี   อึ   อื   อุ   
อู  2. การสอนอ่านในแนวตั้งจากบนลงล่างหรือการอ่านจากข้างล่างข้ึนข้างบนเป็นการฝีกประสมพยัญชนะกับสระโดยการ
ทบทวนการจําพยัญชนะ เช่น  อะ กะ จะ ดะ ตะ บะ ปะ ทําเช่นนี้ไปเป็นแถว ๆ ไป รูปแบบการดังกล่าวสอนคล้ายคลึงกับแบบ
หัดอ่าน ก ข ก กา ต่างกันท่ี 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 

เนื่องจากมีการสอนเฉพาะพยัญชนะท่ีมีเสียงไม่ซ้ํากันก่อนแล้วค่อยมาสอนในภายหลัง ได้แก่ เสียง /kh/ , /Ν/ , /ch/ , /s/ , 
/th/ , /n/ , /ph/ , /f/ , /m/ , /y/ , /r/ , /l/ , /w/ , /h/ จากท่ีกล่าวมาเห็นได้ว่าแบบเรียนภาษาไทยท่ีมีการสอนพยัญชนะ
ตามอักษรสามหมู่ร่วมกับแจกลูกนั้น ปรากฏในแบบเรียนจํานวน 3 เล่มได้แก่ แบบหัดอ่าน ก ข ก กา , แบบหัดอ่านเบื้องต้น 
และแบบเรียนเร็วใหม่เล่ม 1 ตอนต้น 
 5. การสอนพยัญชนะโดยการสอนสะกดคําพบในแบบเรียนภาษาไทยท่ีมีการสอนพยัญชนะโดยวิธีการสอนสะกดคํา 

ดังต่อไปนี ้

ก  า กา  กา กา 
ม า มา  มา มา 
ข า ขา  ขา ขา 
อ า อา  อา อา 
น า นา  อา ขา กา มา นา อา 
พ า พา  กา พา กา มา นา อา 

(แบบหัดอ่านหนังสือไทย เล่มต้น บทท่ี 1.  2464: 1) 
จากตัวอย่างข้างต้นแบบหัดอ่านหนังสือไทย เล่มต้น (2464) นั้นมีแนวทางในการสอนอ่านด้วยวิธีการฝึก

ประสมคําตลอดท้ังเล่ม โดยค่อย ๆ สอนพยัญชนะในแต่ละบททีละน้อย ๆ มีการคละการสอนพยัญชนะโดยมิได้มีการสอน
พยัญชนะเรียงตามลําดับหรือการจําแนกตามอักษรสามหมู่แต่อย่างใด ไม่มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพยัญชนะท่ีแน่ชัดในแต่ละ
บท  ส่วนสระนั้นจะมีการสอนหนึ่งบทหนึ่งสระเท่านั้นดังตัวอย่าง เช่น บทท่ี 1 เป็นการสอนประสมคําระหว่างพยัญชนะกับสระ
อา ประกอบด้วยมีการสอนพยัญชนะ ก ม ข อ น พ จากนั้นนํามาประสมกับสระอา ฝึกให้ผู้เรียนอ่านสะกดคํา ก-อา-กา โดย
พยัญชนะและสระท่ีนํามาประสมเป็นคํานั้นจะต้องเป็นคําท่ีมีความหมาย และนําคําท่ีสอนไปแล้วมาต่อเป็นวลีหรือประโยค 
ผู้เขียนเน้นการสอนด้วยวิธีการประสมคําแทนการสอนพยัญชนะท้ัง 44 ตัว ซึ่งพบว่ามีพยัญชนะบางตัวท่ีไม่ปรากฏว่ามีการ
นํามาสอนสะกดคําได้แก่ ฅ   ฆ   ฉ   ฌ   ญ   ฎ   ฏ   ฐ   ฒ   ณ   ฝ    ศ  ษ  เนื่องมาจากมีคําท่ีใช้น้อยในคําพ้ืนฐาน ส่วน
การสอนสระนั้น ในแต่ละบทตั้งแต่บทท่ี 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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เพราะการสอนรูปพยัญชนะและสระดังกล่าวเมือ่นํามาประสมกันนั้นมีความหมายหรือเป็นคําท่ีนักเรียนใช้มากในชีวิตประจําวัน 
นอกจากนี้ยังพบรูปแบบการสอนพยัญชนะด้วยวิธีการสอนสะกดคําในแบบเรียนภาษาไทย เล่ม 1 (2521) มีแนวคิดในการสอน
ภาษาไทย (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.  2521 : 8-10) ท่ีมุ่งเน้นการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การฟัง พูด อ่านและเขียน
ท้ังสี่ทักษะให้สัมพันธ์กัน การเริ่มต้นบทเรียนแต่ละบทเป็นการอ่านคํา วลี ประโยค เนื้อเรื่องสั้น ๆ การประมวลคําพ้ืนฐานจึง
เป็นคําท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ส่วนการสอนหลักภาษาด้วยการฝึกสะกดคํานั้นจะอยู่ในส่วนของแบบฝึกหลังการอ่านคําประโยค
และเนือ้เรื่อง หลักการดังกล่าวนํามาสู่ลําดับในการสอนสระดังตัวอย่าง มีการสอนคําท่ีใช้สระเอา (เ-า) ในบทท่ี 5 และคําท่ีใช้
สระเอ (เ-) ในบทท่ี 6 ซึ่งหากพิจารณาตามหลักการสอนหนังสือไทยควรสอนสระเอก่อนสระเอา เพราะสระเอเป็นสระเดี่ยว
และอยู่ลําดับก่อนสระเอา แต่ท้ังนี้แบบเรียนชุดนี้เห็นว่าการเรียงสระก่อนหลังนั้นพิจารณาจากการใช้ภาษา การเรียงสระเอา
ก่อนสระเอ เพราะเห็นว่าสระเอามีคําท่ีนักเรียนใช้ในชีวิตประจําวันมากกว่าสระเอ เช่น เรา เช้า เข้า เกา เขา ฯลฯ ด้วยเหตุ
ดังกล่าวจึงยึดหลักการสอนภาษาไทยท่ีมิใช่การสอนหนังสือไทยท่ีคํานึงถึงหลักภาษา นอกจากนี้การสอนอ่านสะกดคําท่ีมาจาก
สระละรูป (ไม่มีรูปสระ) เช่น สอนคําว่า คน ในบทท่ี 16 มีวิธีสอนดังนี้ คือ 1. เริ่มด้วยการฟัง ครูออกเสียงคําว่า คน แล้ว
นักเรียนพูดตามให้ถูกต้องชัดเจน 2. นักเรียนทราบความหมายคําว่า คน  เมื่อนักเรียนทราบความหมายสามารถนําไปใช้ได้
ทันที จึงทําให้เรียนรู้ง่าย 3. ครูเขียนพยัญชนะ ค กับ น บนกระดาน 4. ให้นักเรียนฝึกสะกดอ่านไปตามรูปท่ีปรากฏว่า ค-น-คน 
และค่อยมาสอนว่ามาจากสระ โ-ะ ลดรูปในภายหลังเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างรูปกับเสียงของคํา ดังนั้นวิธีนี้จึงเป็นการ
สอนสะกดคําท่ีเน้นรูปมาก่อนเสียง ซึ่งเป็นอีกรูปแบบการสอนหนึ่งท่ีปรากฏในแบบเรียนภาษาไทย เล่ม  1 (2521) จากท่ีกล่าว
มาข้างต้นเห็นได้ว่ารูปแบบการสอนพยัญชนะโดยการสอนสะกดคําในแบบเรียนภาษาไทยจํานวน 2 แบบเรียนได้แก่ แบบหัด
อ่านหนังสือไทย เล่มต้นและหนังสือเรียนภาษาไทย เล่ม 1 
 6. การสอนพยัญชนะท่ีมีรูปอักษรคล้ายกัน พบในแบบเรียนภาษาไทยท่ีมีการลําดับพยัญชนะในการสอนตามรูปอักษร

ท่ีมีความคล้ายคลึงกัน ดังต่อไปนี ้

 
 
 
 
 

 

(แบบหัดอ่าน ก ข  ก กา. 2467: 31) 

จากตัวอย่างในแบบหัดอ่าน ก ข ก กา (2467) และแบบแรกเรียน (2470) ปรากฏการสอนรูปพยัญชนะในตอนท้าย
สุดท้ายของแบบเรียน การสอนพยัญชนะท่ีมีรูปอักษรคล้ายกันเป็นวิธีการสอนเพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนฝึกทักษะการเขียนคัดลายมือ 
มิได้ลําดับตามฐานกรณ์ หรือการลําดับพยัญชนะ แต่พิจารณาจากรูปร่างของตัวอักษร ท่ีมีรูปร่างของพยัญชนะท่ีใกล้เคียงกัน 
ดังเช่น พยัญชนะรูป ก ถ ภ ฌ ณ ญ ฎ ฏ มีลักษณะใกล้เคยีงกันกล่าวคือเป็นการลากเส้นจากล่างข้ึนบนและโค้งด้านบนจากนั้น
ลากเส้นลง โดยท่ีการลากเส้นข้ึนและลงนั้นต้องขนานกัน , พยัญชนะรูป บ ษ ป ผ ฝ น ฉ ม ย มีลักษณะคล้ายกันคือ เป็นการ
ลากเส้นจากบนลงล่าง และลากเส้นจากล่างข้ึนบน โดยท่ีการลากเส้นลงและเส้นข้ึนจะต้องขนานกัน , พยัญชนะรูป ท พ ฟ ฬ 
ห มีลักษณะใกล้เคียงกันคือ มีหัวกลมมนด้านบน จากนั้นลากเส้นลงและทแยงเส้นข้ึนให้อยู่ในระดับเดียวกับยอดของหัวกลม 
จากนั้นลากเส้นลง , พยัญชนะรูป ค ศ ฅ ด ต ฒ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ การเริ่มต้นหัวกลมของตัวอักษรจะอยู่กลาง
ระหว่างบรรทัด จากนั้นลากเส้นทะแยงซ้ายให้จรดเส้นบรรทัด ลากเส้นข้ึนตรง และโค้งด้านบนจากนั้นลากเส้นลง โดยท่ีเส้นท่ี



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 

: การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน 473 

 

ลากข้ึนและลงจะต้องขนานกัน , รูปพยัญชนะ  ข ช ฃ ซ ฑ ฆ มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ เริ่มจากหัวกลมท่ีเส้นบนของบรรทัด 
ลากเส้นโค้งเล็กน้อย (บ้างหัวโค้ง บ้างหัวหยัก) จากนั้นลากเส้นลง ซึ่งเป็นพยัญชนะท่ีมีลักษณะร่วมเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า
ผู้เขียนให้ความสําคัญกับรูปของพยัญชนะเพ่ือนํามาใช้ในการฝึกคัดลายมือ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังต้องคํานึงถึงลักษณะการกะ
ระยะช่องไฟให้เท่ากัน ฝึกหัดคัดตามระเบีบบแบบแผน (บุญ อ่องละออ. 2470 :67-69) หากรูปอักษรท่ีมีหางฝึกเขียนให้สั้น 
เช่น ฬ ศ ษ ส เป็นต้น ฝึกเขียนให้เบามือ เป็นเส้นตรง เรียบ นอกจากนี้ควรให้ผู้เรียนฝึกเขียนทุกวันจนสวยงาม ค่อย ๆ ฝึก
เขียนเรื่อยไปและการคัดลายมือนี้เป็นวิธีหนึ่งในการสอบไล่ นอกจากนี้ยังพบว่า แบบแรกเรียน ตอนท่ี 2 มีการฝึกเขียน
พยัญชนะไม่ครบ ขาดรูป ย และ ษ ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดประการหนึ่ง ส่วนแบบเรียนใหม่ เล่ม 1 ภาค 1 . (เจ้าพระยาธรรมศักดิ์
มนตร.ี  2456 : ก-ฆ) นั้นผู้เขียนเห็นว่าการสอนหนังสือไทยสําหรับผู้เริ่มเรียนอ่านจะต้องใช้เวลาแบบค่อยเป็นค่อยไปนั้นมาก
กกว่าการสอนเนื้อหาท่ีมาก ๆ  การสอนพยัญชนะและสระก็ไม่ลําดับตามแผนการแบ่งพยัญชนะตามฐานกรณ์ โดยการแบ่งตาม
รูปอักษรท่ีง่ายแก่เด็กเป็นเกณฑ์ แทนการสอนด้วยพยัญชนะจนจบท้ัง 44 ตัว แล้วจึงผสมสระ ซึ่งมีรูปเส้นตรง จําง่าย เขียนง่าย 
และผสมสระรูปง่าย  โดยให้อ่านคําท่ีมีความหมายเพราะเมื่อเด็กเข้าใจความหมายจากสิ่งท่ีอ่านและอ่านได้ย่อมภูมิใจ และ
เข้าใจทันทีว่าการเรียนหนังสือนั้นเป็นประโยชน์ โดยการตั้งต้นกลางบรรทัดด้วยตัว บ ป โดยให้นักเรียนสังเกตตัวพยัญชนะสอง
ตัวท่ีมีรูปคล้ายกัน คือ บ ป และอ่านออกเสียงให้ถูก แล้วจึงให้รู้จักสระท่ีมีรูปคล้ายกัน คือ า , ำ , เ   า และประสมกับ
พยัญชนะตัว บ ป จากนั้นอ่านเป็นคํา แต่การอ่านไม่ให้อ่านช่ือสระ เช่น บ กับ า ต้องอ่าน บ    า  บา  และเมื่ออ่านเป็นคําแล้ว 
ให้ฝึกคัดลายมือและเขียนตามคําบอก ฝึกหัดเขียนเส้นตรง ตั้ง ราบ และเอนซ้าย ขวา จนคล่องมือและเกิดความชํานาญ จากท่ี
กล่าวมาเห็นได้ว่าแบบเรียนท่ีมีการสอนพยัญชนะท่ีมีรูปร่างคล้ายกันนั้น ต้องการให้ผู้เรียนจําได้ง่ายและฝึกคัดเขียนจาก
ลักษณะของตัวอักษรท่ีมีความคล้ายคลึงกันนั่นเองวิธีการสอนดังกล่าวพบในแบบเรียนภาษาไทยเพียง 3 แบบเรียน คือ แบบ
หัดอ่าน ก ข  ก กา , แบบแรกเรียน ตอนท่ี 2 มาตรามีตัวสะกดและแบบเรียนใหม่ เล่ม 1 ภาค 1 

3. การสอนพยัญชนะจากคํา พบในแบบเรียนภาษาไทยท่ีมุ่งเน้นการสอนท่ีเน้นการอ่านคํา วลี ประโยค 
และไม่พบว่ามีการสอนรูปพยัญชนะ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
 ลูก แมว ลูก แมว 
 ลูก แมว กระโดด 
 ลูก แมว กระโดด 
 ลูก หมา ร้อง 

 (แบบสอนอ่านมาตรฐาน.  2486: 1) 
 จากตัวอย่างข้างต้น ผู้วิจัยพบว่ารูปแบบการสอนอ่านเบื้องต้นสําหรับผู้เริ่มเรียนนั้นเป็นวิธีท่ีปรากฏในแบบเรียน
ภาษาไทยในช่วง พ.ศ. 2486-2503ท่ีมีการใช้รูปแบบการสอนภาษาไทยในลักษณะการเรียนแผนใหม่ (ยง อิงคเวทย์,2586)
กล่าวคือเป็นแบบเรียนในรูปแบบหนังสือเสริมประสบการณ์ ซึ่งเป็นการสอนท่ีเน้นการสอนเป็นคํา ประโยค แทนการสอน
พยัญชนะ สระทีละตัว ซึ่งการพิจารณาคําท่ีนํามาใช้สอนนั้นจะต้องเป็นคําท่ีพบเห็นได้ในชีวิตประจําวันหรือเป็นคําพ้ืนฐาน ส่วน
เนื้อเรื่องท่ีนํามาใช้สอนอ่านนั้นจะต้องประกอบด้วยคําซ้ํา ๆ กัน ผูกเป็นนิทาน กลอน หรือเพลง เพ่ือใหผู้้เรียนเกิดความรู้สึกชิน
ตา และค่อย ๆ เพ่ิมคําให้มากข้ึนจนผูกเป็นเรื่อง ฝึกให้ผู้เรียนอ่าน เกิดความสนใจ และไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย เมื่อผู้เรียน
อ่านจนเข้าใจความหมายของคําแล้ว ครูผู้สอนสามารถสอนส่วนประกอบของคําว่าประกอบด้วยพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ใด 
ซึ่งครูผู้สอนจะต้องมีความพยายามในการอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจ ส่วนแบบสอนอ่านสุดาคาวี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2506 )มี
แนวคิดมาจาก มิสเตอร์โธมัสวิลสัน หัวหน้าผู้เช่ียวชาญขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งประจําอยู่ท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีเห็นว่า
การสอนอ่านสําหรับเด็กเริ่มเรียนนั้นควรมีหนังสือชุดท่ีเป็นการสอนอ่านคําอย่างง่าย ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนท่ีนําวิธีการสอน
มาจากประเทศนิวซีแลนด์ จากหนังสือชุด Janet and Johnได้มีการดัดแปลงต้นฉบับและนํามาแปลเป็นภาษาไทย เป็นการ
สอนท่ีมีตัวละครผูกเป็นเรื่อง โดยใช้ช่ือว่า หนังสือชุด “สุดา คาวี” ประกอบด้วย 4เลม่ 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 เพ่ือใช้ในโรงเรียน เป็นแบบเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ในส่วนท้ายของบทอ่านมีการรวบรวมคําท่ีสอนไปนํามาเรียงคําตามลําดับตัวอักษร ทําให้
ผู้เรียนทราบว่ามีการฝึกอ่านคําก่ีคําและมีคําว่าอะไรบ้าง ส่วนแบบเรียนภาษาไทย (พ.ศ.2502)นั้นมีรูปแบบการสอนคล้าย ๆ 
กับแบบเรียนเล่มอ่ืน ๆ แต่งโดยนายสมาน แสงมะลิ และแบบสอนอ่านภาษาไทย “เราช่วยกัน” (2503) โดยมุ่งให้ผู้เรียนสังเกต
และอ่านคําท่ีมีความหมายจากประสบการณ์ภาษา ครูผู้สอนสามารถนําอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ประกอบการสอนได้ เช่น บัตรคํา 
รูปภาพ แผนภูมิ ลูกบอล เป็นต้น มาประกอบการสอนให้เกิดความสนุกสนาน และต้องการให้ผู้เรียนทราบว่าจะสอนคําใดบ้าง 
จากนั้นให้ฝึกอ่านคําและประโยคสั้น ๆ ท่ีใช้คํานํามาประกอบประโยคเป็นคําซ้ํา ๆ เพ่ือให้จําได้ เมื่อผู้เรียนเรียนเริ่มแรกควรฝึก
ให้อ่านเป็นคําไป ไม่ควรแยกพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ จนเมื่อสามารถจดจําคําได้จํานวนหนึ่งจึงค่อยสอนส่วนประกอบของคํา 
เช่นคําว่า “ด”ี ครถูอดส่วนประกอบของคํา ประกอบด้วยตัว ด กับสระ  ี รวมกันเป็น ดี การสอนวิธีนี้ผู้จัดทําแบบเรียนเห็นว่า
วิธีน้ีจะช่วยให้ผู้เรียนอ่านจดจําง่ายและรวดเร็วท้ังนี้ผู้วิจัยพบว่าวิธีการสอนอ่านเป็นคํานี้จะทําให้ผู้เรียนสามารถอ่านไดเ้ฉพาะคาํ
ท่ีเคยเรียนมาเท่านั้น เมื่อไปพบคําใหม่หรือพยัญชนะท่ีไม่เคยเรียนก็จะไม่สามารถอ่านคําได้ จากท่ีกล่าวมาข้างต้นพบว่า
แบบเรียนไม่ปรากฏการสอนรูปพยัญชนะจํานวน 5แบบเรียน ได้แก่ แบบสอนอ่านมาตรฐาน บันไดก้าวหน้า สุดา คาวี
แบบเรียนภาษาไทย (2502), หนังสือเสริมประสบการณ์ เราช่วยกัน    

 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าค่าเฉลี่ยของการปรากฏรูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทย สรุปเป็นตาราง
ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยรูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทย 

 รูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทย จํานวน ค่าร้อยละ 
1. การสอนพยัญชนะตามพยญัชนะวรรค 7 33.33 
2. การสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู ่ 6 28.57 
3. การสอนพยัญชนะเรียงตามลําดับ 4 19.05 
4. การสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่ร่วมกับการแจกลูก 3 14.29 
5. การสอนพยัญชนะโดยการสอนสะกดคํา 2 9.52 
6. การสอนพยัญชนะท่ีมีรูปอักษรคลา้ยกัน 2 9.52 
7. การสอนพยัญชนะจากคํา 5 23.80 

 

จากการปรากฏรูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทยสามารถเรียงลําดับท่ีปรากฏจากมากไปน้อย ดังนี้ การ

สอนพยัญชนะตามพยัญชนะวรรค คิดเป็นร้อยละ 33.33 การสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่ คิดเป็นร้อยละ 28.57  

การสอนเป็นคําท่ีไม่ปรากฏการสอนรูปพยัญชนะ คิดเป็นร้อยละ 23.80 การสอนพยัญชนะเรียงตามลําดับ คิดเป็นร้อย

ละ 19.05 การสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่ร่วมกับการแจกลูกคิดเป็นร้อยละ 14.29 การสอนพยัญชนะร่วมกับการสอน

สะกดคําคิดเป็นร้อยละ 9.52 การสอนพยัญชนะท่ีมีรูปอักษรคล้ายกันคิดเป็นร้อยละ 9.52  

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษารูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทยสําหรับเด็กเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึงปัจจุบัน 

พบว่า มีรูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนจํานวน 7 รูปแบบ คือ การสอนพยัญชนะตามพยัญชนะวรรคโดยนําวิธีการสอน

ตามรูปแบบการสอนพยัญชนะในภาษาบาลีสันสกฤตเข้ามาใช้ในภาษาไทย การสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่เพ่ือใช้เป็นหลัก
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ในการออกเสยีงตามและเช่ือมโยงสู่การสอนผันเสียงวรรณยุกต์ตามหลักอักษรสามหมู่  การสอนพยัญชนะเรียงตามลําดับเพ่ือ

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับตัวอักษรแต่ละรูป  การสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่ร่วมกับแจกลูกเพ่ือใช้เป็นหลักใน

การออกเสียงและแสดงความสัมพันธ์เมื่อพยัญชนะประสมกับสระโดยใช้วิธีการแจกลูก  การสอนพยัญชนะโดยการสอนสะกด

คําเพ่ือแสดงกระบวนการประสมคําระหว่างพยัญชนะและสระ  การสอนพยัญชนะท่ีมีรูปอักษรคล้ายกันโดยให้ความสําคัญกับ

รูปเพ่ือนํามาใช้ในการฝึกหัดคัดเขียนตัวอักษร และการสอนรูปพยัญชนะจากคํา  เน้นการสอนเป็นคํา ประโยคแทนการสอน

พยัญชนะและสระทีละตัว ซึ่งแบบเรียนแต่ละเล่มนั้นมีรูปแบบในการสอนพยัญชนะแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามรูปแบบ

การสอนพยัญชนะมีส่วนสําคัญท่ีจะทําให้ผู้เรียนรู้จักอักขรวิธีหรืออักษรแทนเสียงในข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคัญนําไปสู่กระบวนการอ่าน

ออกเขียนได้ต่อไป  

นอกจากนี้การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของรูปแบบการสอนพยัญชนะท่ีปรากฏในแบบเรียนภาษาไทย

พบว่ารูปแบบการสอนท่ีมีการนํามาใช้ในการสอนอ่านเขียนเบื้องต้นสําหรับเด็กเริ่มเรียนภาษาไทยมากท่ีสุดนั้นคือ การสอน

พยัญชนะตามพยัญชนะวรรค คิดเป็นร้อยละ 33.33 แสดงให้เห็นว่าการสอนอ่านตามหลักหนังสือไทยโบราณยังคงเป็นวิธี

ดั้งเดิมท่ีได้รับความนิยมตั้งแต่สมัยอยุธยายาวนานมาจวบจนสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นการจัดลําดับพยัญชนะตามจาก

แหล่งกําเนิดเสียง ส่วนการสอนเป็นคํานั้นเป็นอีกรูปแบบท่ีนํามาใช้ในแบบเรียนภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ 23.80มีการปรากฏใช้

เป็นอันดับ 3ของรูปแบบการสอนพยัญชนะ อย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวกลับพบว่าทําให้นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จนต้องใช้

เป็นหนังสืออ่านประกอบแทน ซึ่งสุมนชาติ สวัสดิกุล (2505 : 128)กล่าวถึงแบบเรียนสมัยก่อนกับแบบเรียนปัจจุบันว่า 

การศึกษาของเราไปลอกเขามาโดยสําคัญผิดคิดว่าดี  การเรียนโดยการท่องจําเป็นการทําให้เด็กไม่ฉลาด เพ่ือหาวิธีเรียนทางลัด 

แต่เนื่องจากภาษาไทยละเอียดอ่อนและประณีตมาก อย่างแบบเรียนสมัยก่อนหากได้เรียนแล้ว ไตรยางศ์แม่นยํา รู้ว่าคําไหน

ควรอ่านอย่างไร ผันอย่างไร จะทําให้อ่านเรียนเขียนคล่อง สอดคล้องกับนิยะดา เหล่าสุนทร (2552) กล่าวถึง วัตนาการของ

แบบเรียนภาษาไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงแบบเรียนในสมัยท่ีมีการรับอิทธิพลจากไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษว่า แบบเรียน

ภาษาไทยก่อนท่ีจะได้รับอิทธิพลจากภาษาอังกฤษจะให้ความสําคัญในเรื่องของ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด 

อักษรควบ อักษรนํา  เครื่องหมายกํากับการเขียน ส่วนแบบเรียนท่ีมีการพัฒนาจากการรับอิทธิพลตะวันตก ทําให้วิธีสอน

เปลี่ยนไปและมีจุดมุ่งหมายทําให้การเรียนการสอนไม่สลับซับซ้อน มีการสอนเป็นคําและมีการจําแนกคําตามหน้าท่ีการจําแนก

ประโยค เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าแบบเรียนภาษาไทยเป็นวัสดุการอ่านสําคัญท่ีควรพิจารณาอันเป็นผลสะท้อนถึงสภาพการอ่าน

ออกเขียนได้จากผลสัมฤทธ์ิการเรียนภาษาไทยของนักเรียน 

ข้อเสนอแนะ 

เปรียบเทียบด้านจดุมุ่งหมาย เนื้อหาและวิธีการสอนในแบบเรียนภาษาไทย เพ่ือช้ีประเด็นถึงการอ่านไม่ออกเขียนไมไ่ด้

จากแบบเรียนและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 
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การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจนัทร์ 

A Study of Factors Effecting on Coping Behaviors of Silpakorn University Students Sanamchandra 

Palace Campus 

นางบุรียา  แตงพันธ ์

นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (2) เพ่ือศึกษาปจัจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหา พระราชวังสนามจันทร์ 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ในปีการศึกษา 2555 จํานวน 390 คน ได้มาจากการ

สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ 

แบ่งออกเป็น 9 ตอน ซึ่งค่าความเช่ือมั่นของแต่ละตอน คือ 0.856, 0.742, 0.697, 0.764, 0.872, 0.837, 0.691, 0.783 และ 

0.785 กําหนดตัวแปรต้นท่ีใช้ในงานวิจัย จํานวน 8 ตัวแปร ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล การอบรมเลี้ยงดู

แบบตามใจ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจควบคุม การอบรมเลี้ยงดูแบบทอดท้ิง การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าใน

ตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์ และตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง

แก้ปัญหา มีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window สถิติท่ีใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี 

(frequency) ค่าเฉลี่ย (��) ค่าร้อยละ (percentage)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน

โพรดักส์โมเมนต์ (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบลําดับ

ข้ัน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

 ผลการวิจัย พบว่า 1)พฤติกรรมการเผชิญปญัหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม

จันทร์ อยู่ในระดับมาก และ 2) การสนับสนุนทางสังคม การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล ความฉลาดทางอารมณ์ และ

การรับรูค้วามสามารถของตนเอง เป็นตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการตามลําดบัและสามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรม

การเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศลิปากร พระราชวังสนามจันทร์ ร้อยละ 35.2 อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดบั .05  

คําสําคัญ: พฤติกรรมการเผชิญปญัหาแบบมุ่งแก้ปัญหาวัยรุ่น นักศกึษามหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

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, self-
efficacy 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 

จากคํากล่าวท่ีว่า เยาวชนในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า สะท้อนให้เห็นว่าประชากรช่วงวัยเยาวชนเป็นช่วงวัยท่ีมี

ความสําคัญ จําเป็นอย่างยิ่งท่ีควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมเหมาะสมกับวัย เพ่ือเตรียม

ความพร้อมให้เป็นผู้ใหญ่ท่ีดีของสังคมต่อไป ซึ่งการส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเยาวชน ตามหลักการท่ีกล่าวไว้

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 นั้น มุ่งหมายให้การศึกษาจะต้องฝึกให้เยาวชนได้ฝึกทักษะ 

กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และสามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)  

 ในการดําเนินชีวิตของบุคคลในปัจจุบันนี้ มีสิ่งเร้าจากสภาพสังคมแวดล้อมหลายประการ ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลเกิด

ความรู้สึกกดดันข้ึนภายในจิตใจเป็นปัญหาสุขภาพจิตได้ จากรายงานสภาวการณ์สุขภาพจิตคนไทยในทุกๆ 5 ปี พบอุบัติการณ์

การเกิดโรคทางจิตเวชประมาณ ร้อยละ 4 ของประชากร และพบว่าส่วนใหญ่เกิดในช่วงอายุ 18-25 ปี ซึ่งความเครียดท่ีเกิดข้ึน

ภายในจิตใจตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงรุนแรงนั้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมต่างๆ ท่ีแสดง

ออกมาเพ่ือเผชิญกับสิ่งท่ีมาคุกคาม เรียกว่า พฤติกรรมการเผชิญปัญหา (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสวัสดิภาพ, 

2556)   

 การศึกษาในระดับอุดมศึกษานักศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อการเรียนท่ีเป็นระบบอิสระมากกว่า
ระดับมัธยมศึกษา รวมท้ังต้องรับผิดชอบดูแลตัวเองให้สามารถดําเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุข ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่า
เรียนหรือสร้างความเดือดร้อนใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง  ท้ังนี้มีรายงานการสํารวจว่านักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ประสบ
ปัญหาและต้องปรับตัวในเรื่องต่างๆ เรียงลําดับจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านการเรียน ด้านอนาคตเก่ียวกับอาชีพและการศึกษา 
ด้านกิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการปรับตัวทางอารมณ์และส่วนตัว ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม ด้านการเงินและท่ีอยู่อาศัย ด้านสุขภาพและพัฒนาการทางร่างกาย ด้านศีลธรรมจรรยาและศาสนา ด้านบ้านและ
ครอบครัว และด้านการปรับตัวทางเพศ (นวลฉวี  ประเสริฐสุข, 2526) สภาพท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้จะเห็นได้ว้เยาวชนท่ีมีปัญหา
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หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนั้น เกิดจากการไม่สามารถปรับตัวหรือแก้ปัญหาท่ีเผชิญในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ดังท่ีกล่าวมาแล้ว
ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าพฤติกรรมการเผชิญปัญหาเป็นคุณลักษณะท่ีสําคัญของเยาวชนในการดําเนินชีวิตท่ีจะช่วยให้เยาวชน
สามารถผ่านช่วงเวลาสถานการณ์ของความเครียดและปัญหาต่างๆ ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตไปได้ด้วยดี และเป็นผู้มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบตามวัย ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหา
ของนักศึกษา และได้กําหนดแนวคิด ทฤษฎีในการศึกษา ดังนั้นการอบรมเลี้ยงดูใช้แนวคิด ทฤษฎีของแม็คโคนีและมาร์ติน การ
สนับสนุนทางสังคมใช้แนวคิด ทฤษฎีของเชฟเฟ่ร์และคณะ การเห็นคุณค่าในตนเองใช้แนวคิด ทฤษฎีของคูเปอร์สมิท การรับรู้
ความสามารถของตนเองใช้แนวคิด ทฤษฎีของแบนดูรา และความฉลาดทางอารมณ์เลือกใช้แนวคิด ทฤษฎีของกรมสุขภาพจิต  
 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร ์
 2.เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤตกิรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศลิปากร 
พระราชวังสนามจันทร์  
 

สมมติฐาน 

 ปัจจัยดังต่อไปนี้ ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล การอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้

อํานาจควบคุม การอบรมเลี้ยงดูแบบทอดท้ิง การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การดําเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดกํ้าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้  

ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ระดับปริญญาตรี จํานวนท้ังสิ้น 10,580 
คน (กองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร,์ 2555)   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จํานวน 390 คน  โดยขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างคํานวณตามวิธีการกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างของ Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และค่าความ
คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการกําหนดขนาดตัวอย่าง ดังนี้  

n  =  
�

���	

 

 เมื่อ  n  =  คือ ขนาดตัวอย่าง  
  N  =  คือ จํานวนประชากร 
  e  =  ค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับให้เกิดข้ึนได้  
 

 แทนค่า  = 
����

������(�.��)

 

     n =   385.42 

 จากการคํานวณตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 385.42 คน เพ่ือให้ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือตาม

หลักสถิติมากข้ึน ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 390 คน เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลจริง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน
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ภูมิ (Stratified Random Sampling) เป็นคณะวิชาต่างๆ ได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใช้สัดส่วน โดยมีวิธีการดังนี้  

จํานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม  = 
จํานวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด ×จํานวนประชากรในกลุ่มน้ัน

จํานวนประชากรทั้งหมด
 

ตารางท่ี 1 จํานวนกลุ่มอย่างตามคณะวิชา  

ลําดับท่ี คณะ จํานวนประชากร )นค(  กลุ่มตัวอย่าง )นค(  

1 อักษรศาสตร ์ 2,057 76 

2 ศึกษาศาสตร ์ 1,195 44 

3 วิทยาศาสตร ์ 2,245 83 

4 เภสัชศาสตร ์ 849 31 

5 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4,234 156 

รวม 10,580 390 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี้  

 ตัวแปรต้นท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล การอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ การอบรมเลี้ยง

ดูแบบใช้อํานาจควบคุม การอบรมเลี้ยงดูแบบทอดท้ิง การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้ความสามารถ

ของตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์  ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยทางจิตวิทยา เป็นลักษณะคําถามปลายปิดแบบมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ และการ
สัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้างกําหนดประเด็นเพ่ือจะให้กลุ่มตัวอย่างได้บรรยายความคิดเห็นอย่างอิสระ
เก่ียวกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา รวมท้ังการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวนักศึกษา การได้รับการสนับสนุน
ทางสังคม ประสบการณ์ชีวิต และแนวคิดในการผลักดันตนเองให้ประสบความสําเร็จและเผชิญปัญหาและอุปสรรค 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences) และใช้สถิติ ดังนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์พฤติกรรม

การเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ตัวแปรต้นใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์หาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหา ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบลําดับ

ข้ัน และการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา   

ผลการศึกษา  

 1. ค่าเฉลี่ย และค่าระดับของพฤตกิรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา รูปแบบการอบรมเลีย้งดู การสนับสนุนทาง

สังคม การเห็นคุณคา่ในตนเอง การรับรูค้วามสามารถของตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์  



การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พ.ค. 2557 
 

482                    : การศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน 

 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา 

ตัวแปร �� S.D. ความหมาย 
1.พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา 3.61 0.37 มีระดบัมาก 
 

โดยมเีกณฑ์การแปลผล แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาระดับมากท่ีสุด 

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 พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาระดับน้อยท่ีสดุ 

 ตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นระดับพฤตกิรรมการเผชิญปัญหาพบว่า นักศกึษามีพฤติกรรมการเผชิญปญัหาแบบมุ่ง

แก้ปัญหาระดับมาก 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคณุค่าในตนเอง  

และการรับรูค้วามสามารถของตนเอง  

ตัวแปร �� S.D. ความหมาย 
1.การเห็นคณุค่าในตนเอง 4.03 0.27 มีระดบัมาก 

2.การสนับสนุนทางสังคม 4.01 0.39 มีระดบัมาก 

3.การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตผุล 3.93 0.23 มีระดบัมาก 

4.การรับรูค้วามสามารถของตนเอง 3.83 0.30 มีระดบัมาก 

5.การอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ  2.74 0.66 มีระดบัปานกลาง 

6.การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจควบคุม 2.07 0.37 มีระดบัน้อย 

7.การอบรมเลี้ยงดูแบบทอดท้ิง 1.83 0.26 มีระดบัน้อย 
 

โดยมเีกณฑ์การแปลผลสําหรับรปูแบบการอบรมเลี้ยงดู การสนบัสนนุทางสังคม การเห็นคณุค่าในตนเอง การรับรู้

ความสามารถของตน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด     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 ระดับน้อยท่ีสดุ    
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 ตารางท่ี 3 แสดงให้เห็น ค่าเฉลี่ยรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้

ความสามารถของตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์ พบว่า  นักศึกษาเห็นคุณค่าในตนเองระดับมาก นักศึกษาได้รับการ

สนับสนุนทางสังคมระดับมาก นักศึกษาได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผลระดับมาก นักศึกษารับรู้ความสามารถ

ของตนเองระดับมาก นักศึกษาได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจระดับปานกลาง และได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจ

ควบคุมและแบบทอดท้ิงในระดับน้อย 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความฉลาดทางอารมณ์   

ตัวแปร �� S.D. ความหมาย 
8.ความฉลาดทางอารมณ ์

  8.1 ด้านดี ประกอบด้วย 
        8.1.1 ควบคุมตนเอง 
        8.1.2 เห็นใจผู้อ่ืน 
        8.1.3 รับผิดชอบ 

 
 

18.34 
18.88 
20.02 

 
 

2.62 
2.56 
2.82 

 
 

มีระดบัสูง 
มีระดบัปานกลาง 
มีระดบัปานกลาง 

   8.2 ด้านเก่ง ประกอบด้วย 
        8.2.1มีแรงจูงใจ 
        8.2.2 ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
        8.2.3 สัมพันธภาพ 

 
17.87 
16.88 
17.53 

 
2.67 
2.82 
2.74 

 

มีระดบัปานกลาง 
มีระดบัปานกลาง 
มีระดบัปานกลาง 

  8.3 ด้านสุข ประกอบด้วย 
        8.3.1 ภูมิใจตนเอง 
        8.3.2 พอใจชีวิต 
       8.3.3 สุขสงบทางใจ 

 
12.59 
18.00 
18.31 

 
1.98 
3.22 
3.14 

 

มีระดบัปานกลาง 
มีระดบัปานกลาง  

มีระดบัปานกลาง 
 

 ส่วนความฉลาดทางอารมณ์ใช้เกณฑ์ของกรมสุขภาพจิต ท่ีได้กําหนดค่าปกติโดยแบ่งเป็นช่วงคะแนนในแต่ละข้อท้ังด้าน

ดี เก่งและ สุข แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่าํ โดย  

 คะแนนท่ีอยู่ในช่วงคะแนนเฉลี่ยรายข้อของกรมสุขภาพจติ    หมายความว่า มรีะดับปานกลาง  

 คะแนนท่ีต่ํากว่าช่วงคะแนนเฉลี่ยรายข้อของกรมสุขภาพจิต  หมายความว่า มีระดับระดับต่ํา  

 คะแนนท่ีสูงกว่าช่วงคะแนนเฉลี่ยรายข้อของกรมสุขภาพจติ  หมายความว่า มีระดับสูง    

 ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยของความฉลาดทางอารมณ์ในด้านต่างๆ ของนักศึกษา พบว่า ในด้านการควบคุมตนเองอยู่ใน

ระดับสูง ส่วนด้านอ่ืนๆ อยู่ในระดบัปานกลาง   
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2. การวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปญัหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศลิปากร พบ

ข้อมูลดังตารางดังนี้  

ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศลิปากร 

พระราชวังสนามจันทร ์

ตัวแปรทํานาย R R2 Adj R2 R2 change B Beta t 
การรับรูค้วามสามารถของตนเอง (X7) .593 .352 .345 .031 .152 .210 4.261** 

ความฉลาดทางอารมณ์ (X8) .567 .321 .316 .132 .481 .419 8.684** 

การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล (X1) .434 .189 .184 .027 .141 .189 3.530** 

การสนับสนุนทางสังคม(X5) .403 .162 .160 .162 .303 .403 8.676** 

Constant (a) = 1.236                 S.E. = .31021                Over all F = 52.234** 
 

 ตารางท่ี 5 แสดงการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ พบว่า การสนับสนุนทางสังคม สามารถทํานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบ

มุ่งแก้ปัญหาได้ร้อยละ 16.20 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล สามารถ

ทํานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.7 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนความ

ฉลาดทางอารมณ์ สามารถทํานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 13.2 อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 และการรับรู้ความสามารถของตนเอง สามารถทํานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาได้เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3.1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท้ัง 4 ตัวแปร สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง

แก้ปัญหาได้ ร้อยละ 35.2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  

 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เก่ียวกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า มีปัจจัยภายนอกตัวบุคคลและภายในตัวบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหา 

ซึ่งปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยดังกล่าวมีส่วนช่วยฝึก

ให้นักศึกษามีความคิดเป็นเหตุเป็นผล มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ ใช้การพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็เป็น

แหล่งสนับสนุนความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในการเผชิญปญัหาต่างๆ ส่วนปัจจัยภายในตัวบุคคลได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง และความฉลาดทางอารมณ์ เป็นปัจจัยท่ีเกิดข้ึนภายในตัวของนักศึกษาท่ีผลักดันความรู้สึก

ของนักศึกษาให้มีความคิดและการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีมุ่งจัดการต่อสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียด เช่น การ

ทบทวนสาเหตุของปัญหา การแก้ไขปัญหาโดยแก้ไขท่ีตนเอง เป็นต้น  

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยขอเสนอการอภิปรายผลเป็นรายข้อตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 2 ข้อ 
คือ 1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศลิปากร พระราชวังสนามจันทร์     
      2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์ ดังนี้  
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 1.ระดับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาอยู่ระดับมาก 

สถานการณ์ท่ีกลุ่มตัวอย่างต้องเผชิญความเครียดในชีวิตประจําวัน ได้แก่ ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

เพ่ือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการเผชิญปัญหาว่า เป็นเรื่องท่ีต้องแก้ไขให้ได ้โดยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์สาเหตุเพ่ือ

แก้ไข หรือขอคําแนะนําผู้ท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีกําลังมีปัญหา เป็นต้น ท้ังนี้บางสถานการณ์กลุ่มตัวอย่างก็มีความสับสนและลังเล

ภายในจิตใจท่ีต้องจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน  

 ผลการศึกษาดังกล่าว อาจเนื่องมาจาก ช่วงวัยของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในอายุ 18-21 ปี ซึ่งถือเป็นระยะวัยรุ่นตอน

ปลาย มีพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มท่ี ส่งผลให้พัฒนาการด้านอารมณ์ และพฤติกรรมค่อนไปทางเป็นผู้ใหญ่ 

ดังนั้นจึงพบได้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีกระบวนการคิด การจัดการกับสถานการณ์ความเครียด หรือปัญหาท่ีได้เผชิญใน

ชีวิตประจําวันได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษายังไม่ได้ท้ิงสภาวะอารมณ์ของวัยรุ่นไป จึงทํา

ให้การคิดและตัดสินใจบางสถานการณ์มีความสับสนภายใจ ผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับท่ี ศรีเรือน  แก้วกังวาล (2545) ท่ี

กล่าวไว้ว่า ช่วงระยะวัยรุน่โดยท่ัวๆ ไป เป็นช่วงระยะเวลาคาบเก่ียวระหว่างความเป็นเด็กต่อเนื่องกับความเป็นผู้ใหญ่ นับเป็น

เวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ถ้าวัยรุ่นผู้ใดได้ดําเนินชีวิตในช่วงเวลานี้ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น มีปัญหาไม่ซับซ้อนมากนัก วัยรุ่นผู้

นั้นย่อมเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ด้วยดี   

  2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา  

 จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีว่า ปัจจัยดังต่อไปนี้ ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล การอบรมเลี้ยงดู

แบบตามใจ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจควบคุม การอบรมเลี้ยงดูแบบทอดท้ิง การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าใน

ตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง และความฉลาดอารมณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  พบว่า มีปัจจัยบางตัวท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง

แก้ปัญหาของนักศึกษา ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล ความฉลาดทางอารมณ์ และ 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง  และมีปัจจัยบางตัวท่ีไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษา 

ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจควบคุม การอบรมเลี้ยงดูแบบทอดท้ิง และการเห็นคุณค่าใน

ตนเองดังนั้น จึงขออภิปรายผลเป็นรายข้อ ดังต่อไปนี้    

 2.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล  

           การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหานั้น และมี

อํานาจการทํานายตามสมมติฐาน ซึ่งอธิบายได้ตามท่ีอิริคสันกล่าวว่า สิ่งแวดล้อมอันได้แก่ พ่อแม่ วัฒนธรรม และสังคมนั้น 

เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางบุคลิกภาพ และการท่ีเด็กจะเจริญเติบโตเป็นเด็กท่ีแข็งแรง มีสุขภาพอนามัยดี มีการ

ปรับตัวกับเพ่ือนฝูงได้ดี และมีความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูง ก็เป็นผลได้รับจากการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ (อารี  รังสินันท์, 

2528, อ้างโดย รัชดาวรรณ์  แดงสุข, 2550) ซึ่งจากการวิจัยเรื่อง มโนทัศน์ของผู้ใหญ่เก่ียวกับเด็กไทย : ข้อคิดจากการงานวิจัย

ทางจิตวิทยา ได้สรุปเรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กว่าวิธีท่ีมีผลดีต่อเด็กไทยนั้น มีอยู่ 2 วิธี คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน 

และ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล โดยพบว่า การอบรมเลี้ยงดูท้ัง 2 แบบนี้ จะทําให้เด็กหรือวัยรุ่นในครอบครัวนั้น เป็นผู้มี
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จริยธรรมสูง มุ่งอนาคตมาก สุขภาพจิตดี เช่ืออํานาจในตนเองมากและมีภูมิต้านทานสูงต่อการติดยาเสพติด (ดวงเดือน  พันธุม

นาวิน : 2528, อ้างโดย วัลลภ  ปิยะมโนธรรม, 2546) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของศรัณพร  คันธรส (2552) ท่ี

พบว่า นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ท่ีได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่ในลักษณะท่ีเอาใจใส่ต่อลูก แต่ก็มีอิทธิพลในการกําหนด

กฎเกณฑ์ของครอบครัว ความคาดหวังและการลงโทษของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูก ซึ่งเป็นไปในลักษณะท่ีลูกไม่มีความกดดันหรือความ

ขัดแย้ง มีผลให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคอยู่

ในระดับสูง   

 2.2 การอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ  

 การอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา ซึ่งไม่มีอํานาจการทํานายตาม

สมมติฐาน อธิบายได้ว่า ด้วยลักษณะการเลี้ยงดูท่ีพ่อแม่จะยอมเด็กทุกเรื่องรวมท้ังเป็นผู้จัดหามาให้ทุกอย่าง ทําให้เด็กเรียนรู้ว่า

สามารถเรียกร้องได้ตามความต้องการของตนเองและไม่ต้องใช้ความพยายามของตนเองในการคิดและแก้ปัญหา เพราะพ่อแม่

จะเป็นผู้จัดการให้ทุกอย่าง ดังนั้น เมื่อเด็กโตข้ึนจึงขาดทักษะของความพยายาม การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเมื่ออยู่ใน

สถานการณ์ท่ีต้องเผชิญปัญหาในชีวิตประจําวันนอกจากนี้อาจนํามาซึ่งผลของการขาดความยับยั้งช่ังใจในตนเองทําให้นําไปสู่

การสร้างปัญหาทางสังคมต่อไป สอดคล้องกับการศึกษาของ ชัยนรินท์  จันทร์เอ่ียม (2548) ท่ีพบว่า ผลของการเลี้ยงดูแบบ

ตามใจจนเกินขอบเขตโดยใช้อาศัยเงินเป็นปัจจัยในการเลี้ยงดูลูกแต่ไม่แนะนําให้รู้จักคุณค่าของเงินในการใช้กับสิ่งของท่ีจําเป็น 

ลูกจึงมีพฤติกรรมใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย และไม่คิดประกอบอาชีพด้วยตนเอง เมื่อพ่อแม่ไม่มีเงินให้ใช้จ่ายจึงมีผลให้เด็กนําไปสู่

การก่ออาชญากรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กไม่มีทักษะของการคิดวิเคราะห์และแก้ท่ีสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงนําไปสู่การก่อ

อาชญากรรม  

 2.3 การเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจควบคุม  

     การเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจควบคุม ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา ซึ่งไม่มีอํานาจการ

ทํานายตามสมมติฐาน อธิบายได้ว่า ด้วยลักษณะการเลี้ยงดูของท่ีพ่อแม่ยึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง โดยให้เด็กทําตามความ

ต้องการของพ่อแม่ มีการวางกฎเกณฑ์ควบคุมลูก และมีการลงโทษลูกอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองต่ําต่อความ

ต้องการของลูกในด้านต้องการความรัก กําลังใจ ทําให้ส่วนหนึ่งเด็กมีพฤติกรรมขาดความเช่ือมั่นในตนเอง หรือ อาจจะมี

พฤติกรรมแข็งข้อต่อต้าน หรืออาจจะมีพฤติกรรมต่อต้านเงียบๆ ทําตัวเรื่อยเปื่อย ซึ่งการเลี้ยงดูของพ่อแม่แบบดังกล่าวเป็น

ลักษณะของการครอบงําและควบคุมลูก จึงไม่ได้ส่งเสริมให้ลูกมีทักษะของการคิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาด้วยตนเองและยัง

ส่งผลต่อสุขภาพจิตของลูกอีกประการด้วย  ดังนั้นการเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจควบคุมจึงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหา

แบบมุ่งแก้ปัญหา  สอดคล้องกับบทความเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาวะภายในครอบครัวของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ ท่ีกล่าวถึงผลของการเลี้ยงลูกอย่างเข้มงวดจะทําให้เด็กไม่ผูกพันกับครอบครัวและเกิดความเครียด ซึมเศร้า 

ไม่มีทางออกในการแก้ปัญหาท่ีไม่สามารถปรึกษาใครได้ จนอาจก่อให้เกิดผลเสียตอ่มาถึงข้ันฆ่าตัวตายได้ และสอดคล้องกับการ

ท่ีได้สัมภาษณ์เชิงลึกท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีเลี้ยงดูแบบเข้มงวดมาก เวลาท่ีมีปัญหาขัดแย้งเรื่องความสัมพันธ์

ภายในครอบครัว มักเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยจัดการกับอารมณ์ความเครียด เช่น ปัดปัญหาออกจากความคิด ปล่อยให้

สถานการณ์คลี่คลายไปเอง มากกว่าท่ีจะพูดคุยถึงต้นเหตุและทางออกของปัญหาท่ีแท้จริง 
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 2.4 การเลี้ยงดูแบบทอดท้ิง 

      การเลี้ยงดูแบบทอดท้ิง ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาซึ่งไม่มีอํานาจการทํานายตาม

สมมติฐานอธิบายได้ว่า ด้วยลักษณะท่ีพ่อแม่จะปฏิบัติต่อเด็กด้วยการไม่ดูแล ทอดท้ิงและปล่อยไปตามยถากรรม อาจจะด้วย

สาเหตุท่ีพ่อแม่ไม่มีเวลาให้เด็ก หรือการหย่าร้าง หรือเจ็บป่วย ซึ่งจะส่งผลให้เด็กขาดความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์อย่าง

ใกล้ชิดกับผู้อ่ืน มักมีอารมณ์แปรปรวน ดังนั้น จึงไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการและทักษะการดําเนินชีวิตท่ีสมควรตามวัย 

ซึ่งพัฒนาการตามวัยและทักษะการดําเนินชีวิตท่ีสมควรตามวัย เป็นส่วนหนึ่งท่ีฝึกให้เด็กมีพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง

แก้ปัญหา สอดคล้องกับการศึกษาของศิริกุล  อิศรานุรักษ์ และปราณี  สุทธิสุคนธ์ (2550) ท่ีได้ศึกษาและรวบรวมผลการศึกษา

เก่ียวกับผลกระทบจากการเลี้ยงดูท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก พบว่า การเลี้ยงดูท่ีขาดความอบอุ่น ได้แก่ ปล่อยปละละเลย มี

ปฏิสัมพันธ์น้อย จะทําให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว ต่อต้านสังคม ขาดแรงจูงใจใฝ่สําเร็จ  ซึ่งลักษณะพฤติกรรมเด็กดังกล่าวไม่ได้

นําไปสู่พัฒนาการท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา  

 2.5 การสนับสนนุทางสังคม  

      การสนับสนุนทางสังคม ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาซึ่งมีอํานาจการทํานายตาม

สมมติฐาน อธิบายได้ว่า การสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนทางอารมณ์ ท่ีแสดงถึงลักษณะการยอมรับ การเอาใจใส่  

การสนับสนุนทางวัตถุ ท่ีแสดงถึงการให้ความช่วยเหลือเก่ียวกับวัตถุสิ่งของ เงินทองรวมท้ังแรงงาน  และการสนับสนุนทาง

ข้อมูลข่าวสาร คําแนะนํา  การได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวมีผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาในลักษณะท่ี

ช่วยลดความเครียดแก่นักศึกษาท่ีกําลังอยู่ในสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดหรือกําลังแก้ปัญหา และบางครั้งความ

ช่วยเหลือดังกล่าวท่ีเป็นรูปแบบสิ่งของ หรือข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ทําให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จาก

สิ่งของ และประโยชน์จากข่าวสารเพ่ือการแก้ปัญหากับสถานการณ์ท่ีกําลังเผชิญอยู่ สอดคล้องกับการกล่าวถึงความสําคัญของ

การสนับสนุนทางสังคมว่ามีผลต่อการลดอุบัติการณ์ของความเครียดในชีวิต และสามารถส่งเสริมการเผชิญภาวะเครียดของ

บุคคล (ไลเบอร์แมน, 1972, อ้างโดย รัชจณา  สิงห์ทอง, 2545) และยังสอดคล้องกับการศึกษาของนันทินีศุภมงคล (2547) ท่ี

พบว่า นิสิตนักศึกษาท่ีได้รับการสนับสนุนทางสังคมมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับความช่วยเหลือตลอดเวลาแม้ว่าจะเกิดอะไรข้ึนก็

ตามทําให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นมั่นใจ เช่ือมั่นว่าตนเองจะสามารถจัดการกับปัญหาได้ ทําให้มีปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ท่ีมา

คุกคามในทางลบน้อยลง รู้ถึงความสามารถของตนเอง รู้จักวิธีแก้ปัญหา ซึ่งมีผลให้นิสิตนักศึกษามีศักยภาพในการเผชิญปัญหา

โดยใช้กลวิธีการเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น และมีความสุข และ

สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างพบว่า เวลาท่ีประสบความเครียดหรือปัญหานั้น การได้พูดระบายความอึดอัด

ดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเครียดจากการเผชิญปัญหาได้ แต่การแก้ปัญหาจริงๆ จะอยู่ท่ีตัวเองเป็นผู้ทบทวนและตัดสินใจ 

และการตัดสินใจนั้นก็นําความคิดเห็น คําแนะนําท่ีได้รับมาคิดไตร่ตรองกับความคิดของตนเองด้วยเช่นกัน  

 2.6 การเห็นคุณค่าในตนเอง  

 การเห็นคุณค่าในตนเอง ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา ซึ่งไม่มีอํานาจการทํานายตามตาม

สมมติฐาน ท้ังนี้อาจอธิบายได้ว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเองจากการประเมินตนเองว่า 

ตนเองมีศักยภาพมีความสามารถท่ีจะกระทําสิ่งต่างๆ ให้สําเร็จได้ มีความเช่ือมั่นในตนเอง พ่ึงตนเองได้ มีความเข้มแข็ง และมี
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ความปรารถนาท่ีจะเป็นคนท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ในมุมมองของผู้อ่ืน ในขณะท่ีพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา

นั้น เป็นกระบวนการทางความคิดท่ีบุคคลจะต้องประเมินสถานการณ์ และตัดสินใจเผชิญปัญหาด้วยวิธีต่างๆ เพ่ือมุ่งลดระดับ

ความเครียดท่ีต้องเผชิญอยู่ในสถานการณ์นั้น ส่วนการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นความนึกคิดท่ีบุคคลแสดงถึงความต้องการการ

ยอมรับว่า คุณค่าชีวิตของตนเองคืออะไร มีบทบาทอะไร หรือมีหน้าท่ีต่อบุคคลรอบข้างอย่างไรบ้าง ซึ่งการยอมรับในความคิด

เช่นนี้ต้องมาจากตนเองสํานึกได้และจากผู้คนแวดล้อม สอดคล้องกับท่ี มาสโลว์ (1970, อ้างโดย ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2551) 

ได้กล่าวถึงลําดับข้ันของแรงจูงใจของมนุษย์ไว้ว่า แรงจูงใจในลําดับข้ันท่ี 4 เป็นแรงจูงใจท่ีแสวงหาและรักษาศักดิ์ศรีเกียรติยศ 

ซึ่งศักดิ์ศรีท่ีสําคัญต่อการมีสุขภาพจิตดี คือ ความรู้สึกนับถือและเคารพตนเอง กับ การได้รับการนับถือจากผู้อ่ืนท่ีมิใช่ลักษณะ

ฉาบฉวย  แม้ว่าการศึกษาครั้งนี้พบว่าการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหา อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ .377 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับต่ํา ดังนั้น 

การเห็นคุณค่าในตนเองจึงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา  

 2.7 การรับรู้ความสามารถของตนเอง  

      การรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา  ซึ่งมีอํานาจการทํานาย

ตามสมมติฐาน อธิบายได้ว่า เมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ีต้องใช้ความพยายามสูง นักศึกษาท่ีมีกระบวนการคิดท่ีเช่ือใน

ความสามารถของตนเอง และมีความคาดหวังในความสําเร็จท่ีจะเกิดข้ึน ก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการสร้างแรงจูงใจต่อตนเอง

และลงมือกระทําให้สําเร็จเป้าหมาย หรือแก้ปัญหาให้ลุล่วง  รวมท้ังจัดการความคิด อารมณ์ให้เป็นด้านบวก และลงมือกระทํา

ในกิจกรรมท่ีมีความท้าทายมากกว่าบุคคลท่ีมีแนวโน้มหลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีตนเองเช่ือว่ายาก  สอดคล้องกับแนวคิดของบรูม 

(Vroom, 1982, อ้างโดย สุรพลพยอมแย้ม, 2548) ท่ีกล่าวถึง แรงจูงใจท่ีจะผลักดันภายในตัวบุคคลให้กระทําพฤติกรรมให้

บรรลุเป้าหมายนั้น เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของการรับรู้ถึงคุณค่าของผลสําเร็จและความคาดหวังในผลสําเร็จด้วยเช่นกัน 

สอดคล้องกับการศึกษาของสิริอนัฐพร  สุวี (2548) ท่ีพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

เผชิญปัญหาแบบมีประสิทธิภาพของวัยรุ่นและสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมีประสิทธิภาพได้ เช่นเดยีวกับ

การศึกษาของสุภะ  อภิญญาภิบาล (2551, อ้างถึงใน ศรัณพร  คันธรส, 2552) ท่ีพบว่า ความเช่ือในอํานาจภายในตนของ

นักศึกษา ส่งผลทางบวกต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค สอดคล้องกับการท่ีได้สัมภาษณ์เชิงลึกท่ีพบว่า 

เก่ียวกับการเรียนของกลุ่มตัวอย่างท่ีพยายามสร้างแรงผลักดันภายในจิตใจให้พยายามตั้งใจเรียนให้ผลการเรียนในระดับท่ีดี 

เพราะมีความคาดหวังในผลสําเร็จนั้นท่ีจะทําให้ตนเองประสบความเร็จในด้านการงานและด้านการศึกษาต่อ รวมท้ังสร้างความ

ภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัวของตนเองด้วย   

 2.8 ความฉลาดทางอารมณ์  

      ความฉลาดทางอารมณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหา ซึ่งมีอํานาจการทํานายตาม

สมมติฐาน อธิบายได้ว่า เนื่องจากการติดต่อสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิต และในชีวิตประจําวันก็มี

เหตุการณ์ท่ีคุกคามให้เกิดความเครียดต่างๆ ได้ ดังนั้นนักศึกษาท่ีรู้จักแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม เช่น เอาใจใส่เขามา

ใส่ใจเรา ในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน จะทําให้เกิดการยอมรับเก้ือหนุนแก่กันและกัน เพ่ิมพูนความคิดสร้างสรรค์ กล้าเสี่ยง 

กล้าคิดริเริ่มลดการโจมตี การนินทา ก้าวร้าว และความไม่ยืดหยุ่นต่อกัน (วีระวัฒน์  ปันนิตามัย, 2551: 38-39)  เช่นเดียวกับท่ี
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กรมสุขภาพจิต ได้กล่าวถึง การท่ีบุคคลสามารถดําเนินชีวิตให้เป็นปกติสุขและประสบความสําเร็จนั้น จําเป็นต้องมี

องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านดี ท่ีหมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความ

ต้องการของตนเอง ด้านเก่ง คือ การมีแรงจูงใจสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายคือ 

ด้านสุข หมายถึง  การมีความภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต และความสงบสุขทางใจ (กรมสุขภาพจิต, 2543, อ้างโดย คณิต  

เขียววิชัย, 2554) สอดคล้องกับการศึกษาของมธุรส  วงศ์คุณันดร (2547) ท่ีพบว่าความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อพฤติกรรม

การเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  และสอดคล้องกับการศึกษาของแอ๊บดู (2011) ท่ีพบว่า กลุ่ม

วัยรุ่นมีระดับความฉลาดทางอารมณ์สูง มีแนวโน้มท่ีจะใช้การเผชิญปัญหาทางบวกในระดับแรก และสอดคล้องกับการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างท่ีว่า ในชีวิตประจําวันต้องเจอกับความขัดแย้งได้หลายสถานการณ์ เช่น กับคนภายใน

ครอบครัว กับเพ่ือน หรือบางครัง้เกิดความขัดแย้งภายในจิตใจตนเอง เมื่ออยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้การ

ควบคุมอารมณ์ตนเองก่อน เพ่ือยับยั้งไม่ให้เกิดความขัดแย้งท่ีรุนแรงมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงอารมณ์ของอีกฝ่าย 

และเพ่ือคลี่คลายความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนจะใช้การพูดคุยเพ่ือปรับความเข้าใจ และใช้ความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาต่อ

สถานการณ์ท่ีไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนหรือสถานการณ์ท่ีไม่สามารถแก้ไขอะไรได้  

  ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ พบว่า การสนับสนุนทางสังคม สามารถทํานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบ

มุ่งแก้ปัญหาได้ร้อยละ 16.20  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อํานาจมีเหตุผล  สามารถ

ทํานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.7 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 ส่วนความฉลาดทางอารมณ์ สามารถทํานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาได้เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 13.2 อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และการรับรู้ความสามารถของตนเอง สามารถทํานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง

แก้ปัญหาได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท้ัง  4  ตัวแปร สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรม

การเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ปัญหาได้ ร้อยละ 35.2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ข้อเสนอแนะ 

 1. การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องปรับตัวจากหลายๆ สาเหตุ เช่น นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ต้อง

ปรับตัวด้านการพักอาศัยเนื่องจากต้องแยกจากครอบครัว เพ่ือมาอยู่หอพักและใช้ชีวิตร่วมกับเพ่ือนนักศึกษาจากต่างครอบครัว 

รวมท้ังปรับตัวให้เข้ากับสังคมเพ่ือนใหม่  ส่วนนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 – 4 ต้องปรับตัวเรื่องการเรียนเพราะยิ่งเรียนในช้ันปีท่ีสูงข้ึน

จะต้องเรียนหลายวิชา และเนื้อหาวิชามีความยากข้ึน รวมท้ังต้องร่วมกิจกรรมในระหว่างเรียนด้วย หลายๆสาเหตุดังกล่าว เป็น

เหตุให้เกิดสภาวะความเครียดทางอารมณ์ได้ การได้รับการสนับสนุนทางสังคม หรือความช่วยเหลือเป็นส่วนท่ีสามารถลด

สภาวะความเครียดได้  แม้ว่าช่วงวัยของนักศึกษาจะมีวุฒิภาวะในการตัดสินแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็

ตามนักศึกษายังคงต้องการความช่วยเหลือจากครอบครัว เพ่ือนมิตรสหาย และอาจารย์ผู้สอน แต่รูปแบบความช่วยเหลือท่ี

ให้แก่นักศึกษาอาจจะเป็นในลักษณะของการให้คําแนะนํามากกว่า  ดังนั้นบทบาทของครอบครัวควรเป็นการสนับสนุนให้

กําลังใจ รับฟังปัญหา รวมท้ังการให้คําแนะนําคําปรึกษาแก่นักศึกษา ส่วนอาจารย์ผู้สอน สามารถช่วยเหลือโดยการให้กําลังใจ 

คําแนะนําคําปรึกษา ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา  
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 2. นักศึกษาควรได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมและมีส่วนจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และกิจกรรมจิต

อาสา เนื่องจาก ช่วงวัยของนักศึกษาเป็นวัยท่ีมีพลังความคิดและการแสดงออก ดังนั้น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จะเป็นกระบวนการท่ีทําให้นักศึกษารู้สึกภาคภูมิใจในตนเองท่ีได้สร้างคุณค่าแก่ตนเองและสังคมต่อไป 

ซึ่งจะเช่ือมโยงให้พัฒนาระดับความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง เพราะกิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้

นักศึกษาได้ฝึกเรียนรู้การทํางานเป็นหมู่คณะ การรับผิดชอบต่อตนเอง และเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างช่วงวัยของ

นักศึกษา ดังนั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาควรกําหนดแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

คุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดแก่นักศึกษา  

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี โดยผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศักดิ์  อุ่นอารมย์เลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส  ธนธิติ และ อาจารย์ ดร.ลุยง  วีระนาวิน ท่ีได้

ให้คําปรึกษา แนะแนวทาง และตรวจสอบความถูกต้องในการทําศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทําให้เกิดการเรียนรู้และได้ฝึกฝนการค้นคว้า

ด้วยตนเอง อันเป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่ายิง่  

 ขอขอบคุณ คณาจารย์ หัวหน้างาน และเพ่ือนๆ ร่วมงานท่ีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากรทุกท่านท่ีให้

กําลังใจ ความห่วงใยเอ้ืออาทรตลอดเวลาท่ีได้ศึกษาและวิจัยจนงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จดังท่ีตั้งใจ  
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