


วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ISSN : 2465-4523 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการ และ

บทความจากผลงานวิจัย ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ตระหนักถึงความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษา (E-education) ค้นคว้า และวิจัย 
3. เพื่อเป็นแหล่งกลางในการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลและแหล่งวิทยาการความรู้ต่างๆ อันเป็นการเปิดโลกกว้างทางการ

เรียนรู้ แก่สาธารณชนทั่วไป 
 

ปีท่ีพิมพ ์  ปีท่ี 2  ฉบับที่ 1  (มกราคม – มิถุนายน 2560) 

ก าหนดออกวารสาร  ปีละ 2 ฉบับ  มกราคม-มิถุนายน , กรกฎาคม-ธันวาคม  
ครั้งที่พิมพ์/จ านวน  1/500  เล่ม  
จ านวนหน้า  122 หน้า  

จัดพิมพ์โดย  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  ช้ัน 7  อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์  1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี   
 กรุงเทพฯ 10600 

  โทรศัพท์. 0-2473-7000  ต่อ 1600 , 1606 
  โทรสาร. 0-2473-7000  ต่อ 1601 
 เว็บไซต์: http://research.bsru.ac.th 

 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: rdibsruinfo@gmail.com 
พิมพ์ท่ี โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด  
   54/67-68 ซอย 12 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ  10600  

   โทรศัพท์. 0-2864-0434-5 
   โทรสาร. 0-2412-3087 
   Email : sahadhammik@gmail.com  
 

ราคาเล่มละ  200 บาท 

 
 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ได้เผยแพร่บทความ                    
   ทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัยในศาสตร์ทางด้านสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้
   เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา (Education) ค้นคว้า และวิจัย
3. เพื่อเป็นแหล่งกลางในการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลและแหล่งวิทยาการความรู้ต่างๆ อันเป็นการเปิด
   โลกกว้างทางการเรียนรู้ แก่สาธารณชนทั่วไป
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ทุกบทความได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (Peer Review) อย่าง
น้อย 2 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาและกองบรรณาธิการไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย 

กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธ์ิในการคัดลอกบทความเพื่อการศึกษาแต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มาให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 



สารจากอธกิารบด ี

 
 

 
  วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวารสารที่มีคุณภาพด้านวิชาการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ความรู้ความคิดและพัฒนาการต่างๆที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่างๆ  
ของวิทยาการอันหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคของการเปิดเสรีทางการศึกษา และสามารถเข้าถึงข้อมูล
ขององค์ความรู้อย่างไม่จ ากัดนั้นการเผยแพร่บทความทางวิชาการ  จึงมีความส าคัญมาก โดยจะเป็นแหล่ง
ความรู้ที่ผลักดันให้เกิดการบริการข่าวสารข้อมูลและองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ 

  สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทางวิชาการได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่งานวิชาการ จึงได้จัดท าวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนาข้ึนซึ่งถือว่า
เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาและเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักวิชาการให้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปด้วย 

  สิ่งที่พึงตระหนักและพัฒนาควบคู่ไปกับวิชาการ คือความมีศีลธรรมจรรยาบรรณ ของความเป็น
นักวิชาการกล่าวคือต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียด  ถึงแหล่งปฐมภูมิเคารพกติกาและสิทธิของ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการวิจัยหรือผลการศึกษาตามความเป็นจริงในเชิงสร้างสรรค์
วิพากษ์วิจารณ์อยู่บนฐานข้อมูลและหลักแห่งเหตุผล ที่ส าคัญนักวิชาการ ต้องสามารถน าความรู้นั้นไปพัฒนา
ประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  

 

 

 

  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
อธิการบดี 
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บทบรรณาธิการ 

 

 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับนี้เป็น ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560) ทางทีมงาน     
กองบรรณาธิการได้จัดพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ของนักวิชาการรวมทั้งหมด 9 เรื่อง ตลอดทั้ง
บทวิจารณ์หนังสือท้ายเล่ม ซึ่งนักวิชาการแต่ละท่านก็ได้น าเสนอแนวคิด และมุมมองของตนอย่างอิสระ 
ประกอบกับหลักฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จึงกล่าวได้ว่าเนื้อหาสาระของวารสารฉบับนี้มีคุณภาพทางวิชาการอัน
จะน าไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ให้แก่ผู้อ่านอย่างเพียงพอ  ประกอบด้วยนักวิชาการดังต่อไปนี้ 

 อาจารย์ประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข , นวลผจง  สาลีผล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์  สิงห์ขจร  
ได้น าเสนอบทความเรื่อง ปัจจัยความส าเร็จในการสร้างสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษา : การสร้างสวัสดิการ
สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี   มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การถอดบทเรียนปัจจัย
ความส าเร็จในการสร้างสวัสดิการชุมชนในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาวิธีการบริหารจัดการสวัสดิการ
ชุมชน  2) ศึกษากลไกในการท างานของทีมงานและผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น  3) เพ่ือให้ได้แนวทางในการสร้าง
สวัสดิการชุมชนส าหรับเป็นบทเรียนให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ 

  สรุปปัจจัยส าคัญของความส าเร็จของการจัดสวัสดิการชุมชน  คือ  การบริหารจัดการอย่างมี        
ธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์และสามารถตรวจสอบได้  รวมถึงการสร้างกลไกการท างานของคนในชุมชนให้มี
โอกาสได้ท างาน  และพัฒนาชุมชนของตนเอง  อีกทั้งการบริหารจัดการแบบองค์รวมโดยมีเป้าหมายคือ  การ
พัฒนาชุมชนในภาพรวมที่มีความยั่งยืน  ส่งผลให้การสร้างสวัสดิการชุมชน  มีความเก่ียวข้องและสนับสนุนกัน 

 
  ดร.ถาวร ทิศทองค า  ได้น าเสนอบทความเรื่อง การเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาโดยสรุปคือ บทความนี้ น าเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน การเรียนรู้แบบผสมผสานท าให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลามาก เป็นวิธีการ
เรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น การเรียนรู้แบบผสมผสานช่วย
สร้างโอกาสที่ดี ช่วยให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น เพ่ิม
ความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ รวมถึงโอกาสในการปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ปัญหาของผู้เรียนที่อาจจะเกิดขึ้น คือการบริหารจัดการเวลา ความรับผิดชอบที่มากขึ้น
ส าหรับการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา  เนตรวงษ์  ได้น าเสนอบทความเรื่อง จากวัฒนธรรมการอ่านสู่

วัฒนธรรมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  มีเนื้อหาโดยสรุปคือ บทความนี้ได้น าเสนอสถานการณ์การอ่านของเด็กไทย
ซึ่งมีแนวโน้มการอ่านที่ลดลงและจากผลการประเมินคะแนนการอ่านในระดับนานาชาติ PISA 2015 ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย OECD ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องมีการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการอ่าน 
เกี่ยวเนื่องไปถึงวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดเป็นนิสัยของบุคคลให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีนิสัยใฝ่รู้ 
เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้คือ ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการรอบด้านอย่างบูรณา
การ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสื่อดิจิทัลทุกรูปแบบ ดังนั้นรูปแบบ



ค 
 

การอ่านและการเรียนรู้จึงมีการปรับเปลี่ยนไปตามวิถีของชีวิตดิจิทัล โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีเครื่องมือที่หลากหลาย สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ให้เป็นตัวผลักดันวัฒนธรรมการ
อ่านและวัฒนธรรมการเรียนรู้  

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  โพธิ์นาค และ กองทอง  บุหร่า  ได้น าเสนอบทความเรื่อง การ

พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่องเครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต  มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การวิจัยครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต และเพ่ือหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนเทพวิทยา ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 36 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แบบทดสอบท้ายบทเรียน  และ
แบบทดสอบหลังเรียน น าไปทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพ E1/E2  ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาบทเรียนช่วยสอนบน
คอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง เครือข่ายการ
สื่อสารและอินเทอร์เน็ต มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ เท่ากับ 84.81/81.76 ซึ่งเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80  

 
 อาจารย์สุรศักดิ์ ชะมารัมย์  ได้น าเสนอบทความเรื่อง การปฏิบัติกิจกรรมด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์กับการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด      
มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนที่มีต่อการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2) เพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีต่อการปฏิบัติกิจกรรมด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ 3) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 212 
คน และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ผู้บริหารหรือตัวแทน บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 6 ท่าน ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีต่อการบริหาร
จัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทั้งโดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก 2) ความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีต่อการปฏิบัติกิจกรรมด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทั้งโดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
และ 3) องค์ประกอบของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านกิจกรรมการฝึกอบรม และด้านกิจกรรม



ง 
 

การพัฒนาองค์การส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏร้อยเอ็ดรวมกันได้ร้อยละ 59.20 (R2 = 0.592) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ภราดา ดร.พีระนันท์ นัมคณิสรณ์  ได้น าเสนอบทความเรื่อง กรอบคิดในการพัฒนาจัดการศึกษา
ไทยและการจัดศึกษานานาชาติ  มีเนื้อหาโดยสรุปคือ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ บทความบทนี้น าเสนอ
แนวโน้มการจัดการศึกษาไทยในวันนี้และในอนาคต ผู้เขียนเชื่อว่า การศึกษาไทยที่จะท าให้ประเทศของเรา
สามารถแข่งขันได้กับนานาอารยประเทศได้ จ าเป็นจะต้องน าเอาแนวคิดการจัดการศึกษานานาชาติมาใช้ 
เพราะแนวคิดดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ โดยมีกระแสโลกาภิวัตน์
เป็นกระแสหลักที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเมือง และสังคม ของทั้งโลก ไม่มีประเทศใดในโลกใบนี้
จะไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งระบบการจัดการศึกษาของแต่ละประเทศในโลกใบนี้เช่นกัน บทความบท
นี้ยังน าเสนอ แนวคิดทางการจัดการศึกษาของประเทศที่พัฒนาแล้วที่ค านึงถึงผลกระทบดังกล่าวมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนของตน มาประกอบ เพ่ือชี้ให้ให้เห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วก็ค านึงถึงผลกระทบ
ดังกล่าวเช่นกัน ผู้เขียนหวังว่า บทความบทนี้ จะตอกย้ าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นความส าคัญของประเด็นดังกล่าว
และจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าพาให้ผู้เรียนของเราสามารถด ารงตนได้อย่างมี
ความสุขและเป็นประชากรที่มีคุณภาพและพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน  

 

  อาจารย์กันยาวรรนธ์  ก าเนิดสินธุ์  ได้น าเสนอบทความเรื่อง หลังสมัยใหม่กับการพัฒนาชุมชนไทย
อย่างยั่งยืน  มีเนื้อหาโดยสรุปคือ บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาบทเรียน
สมัยใหม่ (Modernization) เป็นยุคแห่งความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและก้าวเข้าสู่ความเจริญด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสาร  โลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) การพัฒนาในยุค
สมัยใหม่เน้นหลักการเหตุและผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งวิทยาศาสตร์คือเครื่องมือที่ประเทศ
มหาอ านาจใช้ครอบง าประเทศที่ด้อยการพัฒนากว่าตน  และเป็นเครื่องมือของนายทุนในการครอบง าคนที่
ด้อยกว่าตนเช่นกัน เน้นผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศโดยละเลยชุมชนและคุณค่าของคนในชุมชน ท าให้
วัฒนธรรมชุมชนและชาติพันธุ์ของมนุษย์ถูกท าลายไปในท่ีสุด 
  หลังสมัยใหม่ (Post  Modern) เป็นแนวความคิดที่ปฏิเสธแนวคิดในยุคสมัยใหม่ที่เน้นหลักการทาง
วิทยาศาสตร์   โดยแนวคิดหลังสมัยใหม่ได้สนับสนุนให้มนุษย์ทุกคนเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของปัจเจก
ชน สามารถด ารงตนอยู่บนโลกนี้ได้ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม มนุษย์ควรภาคภูมิใจในชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของตน และสามารถด ารงชีพอยู่ได้โดยภูมิปัญญาของตน ไม่เชื่อสิ่งใดโดยปราศจากข้อสงสัย
เพ่ือให้พ้นจากการครอบง าจากแนวคิดในยุคสมัยใหม่ 
  การพัฒนาชุมชนไทยอย่างยั่งยืน  ปัจจุบันพบการเร่งพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งโดยการพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกชุมชน  โดยการพัฒนาภูมิปัญญาของสมาชิกชุมชนและน าทรัพยากรที่มีในชุมชนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์  ทั้งนี้ต้องมีการบ ารุงรักษาทรัพยากรให้มีความสมดุลอยู่เสมอ  เมื่อชุมชนได้รับการพัฒนาด้วย
สมาชิกในชุมชนเอง   ท าให้สมาชิกในชุมชนมีเศรษฐกิจครัวเรือนที่ดี  ครอบครัวอบอุ่น วัฒนธรรมชุมชนไม่ถูก
ท าลาย  ชุมชนก็จะมีความเข้มแข็งและยั่งยืน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลังสมัยใหม่ในการพ่ึงพาตนเองได้ 
รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมและความเป็นชาติพันธุ์ของตนไว้ได้  



จ 
 

อาจารย์ไซนิล  สมบูรณ์ , นวลผจง สาลีผล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร  ได้น าเสนอ
บทความเรื่อง ปัจจัยความส าเร็จในการสร้างสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษา : การสร้างสวัสดิการสังคม เทศบาล
เมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี  มีเนื้อหาโดยสรุปคือ บทความฉบับนี้เป็นการถอดบทเรียนปัจจัยความส าเร็จ
ในการสร้างสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรีในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษา
วิธีการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน  2) ศึกษากลไกในการท างานของทีมงานและผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น    
3) เพื่อให้ได้แนวทางในการสร้างสวัสดิการชุมชนส าหรับเป็นบทเรียนให้แก่ชุมชนอื่นๆ 

 สรุปปัจจัยส าคัญของความส าเร็จของการจัดสวัสดิการชุมชนคือ 1) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความ
โปร่งใส 2) คณะกรรมการเป็นคนในชุมชน 3) เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอยู่เสมอ และ 4) การสร้าง
เครือข่ายสานพลังประชาชน  

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร และ อาจารย์ณัฎฐพงศ์ จันทร์อยู่  ได้น าเสนอบทความ

เรื่อง ปัญหา ความจ าเป็น และ ความต้องการ ในการใช้และการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการท างานในประชาคม
อาเซียนของนักกายภาพบ าบัดไทย  มีเนื้อหาโดยสรุปคือ บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษา 
ปัญหา และความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษ และ (2) วิเคราะห์ความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
ใช้การท างานในประชาคมอาเซียนของนักกายภาพบ าบัดไทย  ในการ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนัก
กายภาพบ าบัดไทยจ านวน 108 ราย สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล 4 ปัญหาความจ าเป็นในการใช้ และ ความต้องการใน
การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิอการท างานในประชาคมอาเซียนของนักกายภาพบ าบัดไทย  แบบสอบถามผ่านการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและวิเคราะห์หาความเที่ยงได้เท่ากับ .70, .88, และ .93 ตามล าดับ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาความถี่  ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักกายภาพบ าบัด
ใช้ภาษาอังกฤษในอดีตน้อย แต่เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนักกายภาพบ าบัดใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ิมมากขึ้น นักกายภาพบ าบัดพบว่าตนมีปัญหาและความจ าเป็นในใช้ภาษาอังกฤษ และ ต้องการเรียน
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บทคัดย่อ 

 การถอดบทเรียนปัจจัยความส าเร็จในการสร้างสวัสดิการชุมชนในครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1) ศึกษาวิธีการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน  2) ศึกษากลไกในการท างานของทีมงานและผู้บริหารองค์กร
ท้องถิ่น 3) เพ่ือให้ได้แนวทางในการสร้างสวัสดิการชุมชนส าหรับเป็นบทเรียนให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ 

  สรุปปัจจัยส าคัญของความส าเร็ จของการจัดสวัสดิการชุมชน คือ การบริหารจัดการอย่างมี 
ธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์และสามารถตรวจสอบได้  รวมถึงการสร้างกลไกการท างานของคนในชุมชนให้มี
โอกาสได้ท างาน  และพัฒนาชุมชนของตนเอง  อีกทั้งการบริหารจัดการแบบองค์รวมโดยมีเปูาหมายคือ  การ
พัฒนาชุมชนในภาพรวมที่มีความยั่งยืน  ส่งผลให้การสร้างสวัสดิการชุมชน  มีความเก่ียวข้องและสนับสนุนกัน 
 
ค าส าคัญ: ถอดบทเรียน / ปัจจัยความส าเร็จ / การจัดสวัสดิการชุมชน 

 
Abstract 

The objectives of visualizing the creation of community welfare were to conduct a 

study on 1) the management of community welfare, 2) the mechanism of the team and 

executives of the local administrative organization, and 3) to obtain the guidelines for 

creating community welfare for other communities.  
According to the study, the success factors of creating community welfare were a 

good governance, honesty, and accountability including the mechanism of offering 

community members a chance to work as well as to develop their community. Moreover, a 

holistic management should be implemented aiming at developing the sustainability in the 

community which would make the community welfare more conformable and supportive. 
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บทน า 

สวัสดิการสังคม  มีความหมายกว้างในฐานะบริการหรือโครงการที่ทั้งภาคราชการและภาคเอกชนจัด
ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิตหรือคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยไม่จ าแนกฐานะและชน
ชั้น  บริการสวัสดิการสังคม  อาจแบ่งได้เป็น  3  ลักษณะกว้างๆ  คือ 

 1.  สวัสดิการสังคมที่มุ่ ง เน้นแก้ปัญหาความเดือดร้อนหรือบ าบัดรักษาฟ้ืนฟู  ( Remedial, 

Supplemental, Substitute or Rehabilitative Social Welfare) เช่น  แก้ไขฟ้ืนฟูเด็กที่กระท าความผิดใน
สถานพินิจ  รับเด็กเข้าสถานสงเคราะห์  จัดหาครอบครัวอุปการะ  ปรับปรุงสภาพด้านกายภาพในชุมชนแออัด  
เป็นต้น 

 2.  สวัสดิการสังคมที่มุ่งปูองกันปัญหา  (Preventive Social Welfare) เช่น  การฝึกอาชีพเยาวชน  
บริการสาธารณสุขมูลฐาน  เป็นต้น 

 3.  สวัสดิการสังคมที่มุ่งพัฒนาศักยภาพ  ความคิด  จิตใจ  ทักษะประชาชน  (Developmental 

Social Welfare) เช่น  การฝึกอบรมและพัฒนาความเป็นผู้น า  การพิทักษ์สิทธิพ้ืนฐานของประชาชน  การ
พัฒนาชุมชน  เป็นต้น 

 โดยหลักการทั่วไปของสวัสดิการสังคมนั้น  ถือว่า  รัฐย่อมมีความรับผิดชอบเบื้องต้นในการพัฒนาและ
บริหารงานสวัสดิการสังคม  โดยมีหลักการทั่วไป  คือ 

 1. ประเทศเสรีธิปไตยย่อมถือเป็นพันธที่จะช่วยให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสอย่างเต็มที่และเท่าเทียม
กันในด้านชีวิตและครอบครัว  การด ารงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขและการใช้ความสามารถที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์
อย่างเต็มที่  เพราะโอกาสดังกล่าวย่อมมีความส าคัญต่อความมั่นคงและความเจริญของประเทศชาติส่วนรวม 

 2.  โครงการสวัสดิการสังคมควรจะมุ่งช่วยครอบครัว  โดยจัดหาบริการสงเคราะห์ที่เป็นประโยชน์
อย่างแท้จริงให้แก่ครอบครัวที่เดือดร้อน  ซึ่งประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  และการบริการที่
เป็นการปูองกัน  ระงับและแก้ไขฟ้ืนฟู  บริหารเหล่านี้ควรจัดให้แก่บุคคลอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงที่อยู่  
ภูมิล าเนา  สัญชาติ  ฯลฯ 

 3.  การประกันสังคม  เป็นมาตรการซึ่งรัฐควรจะน ามาใช้ในการปูองกันบุคคลและครอบครัวให้พ้นจาก
การสูญเสียรายได้ต่างๆ  อันเนื่องมาจากการว่างงาน  เจ็บปุวย  พิการและการเสียชีวิตของผู้หาเลี้ยงครอบครัว  
ตลอดจนการออกจากงานเมื่อถึงวัยชรา 
 4.  ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่  ควรจะน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนทุกคน  และในเรื่องซึ่งเป็นสิ่งที่เกินความสามารถของเอกชนที่จะแสวงหาบริการดังกล่าวได้ด้วย
ตนเอง  จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือมาตรการสังคมอ่ืนๆ  เป็นผู้จัดหาให้ 
 งานสวัสดิการสังคมจึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสวัสดิภาพทั่วไปของประชาชน  เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดการ
พัฒนาคน  (Human Development)  อันจะน าประโยชน์ไปสู่ตนเอง  ครอบครัวและสังคม  ซึ่งจะส่งผล
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สะท้อนไปถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศในภาพรวมต่อไป  แต่ทั้งนี้  การพัฒนาคนถือเป็นเรื่องที่ยาก  การ
ท างานกับคนนั้นเป็นสิ่งที่มีความละเอียดอ่อน  เพราะต้องมีความรู้  ความเข้าใจในพฤติกรรม  ทัศนคติ  ความ
เชื่อของคนเป็นอย่างมาก  ถ้าหากเราไม่สามารถเข้าใจในประเด็นดังกล่าวได้  การพัฒนาคนจะท าได้ยาก  โดย
อุปสรรคส าคัญของการพัฒนาคือ  คุณภาพของคน  ถ้าบุคคลมีปัญหา  มีความทุกข์ยากเดือดร้อนในการด ารง
ชีพ  จะส่งผลให้การพัฒนาคนท าได้ยาก  ดังนั้น  งานสวัสดิการสังคม  จึงต้องเข้ามาเพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้
ได้มากที่สุด  เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  เมื่อสภาพของบุคคลมีความ
พร้อม  การพัฒนาคนก็ย่อมจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส าหรับประเทศไทยได้มีการระบุประเด็นการพัฒนาสวัสดิการสังคมไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมในสังคม  โดยการสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับคนทุกระดับในสังคมไทย  มุ่งยกระดับคุณภาพของระบบการคุ้มครอง
ทางสังคมให้ครอบคลุมและทั่วถึง  การจัดบริการทางสังคมให้บุคคลมีสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  ต้องอาศัยการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการด้าน
สาธารณสุข  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยอาศัยการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นให้สามารถด าเนินการจัดสวัสดิการ
ให้กับชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบ  โดยแบ่งออกเป็น  7  ด้าน  ได้แก่  การศึกษา  (Education)  สุขภาพอนามัย  
(Health)  ที่อยู่อาศัย  (House)  การมีงานท าและการมีรายได้  (Employment and Income 

Maintenance)  ความมั่นคงทางสังคม  (Social Security)  บริการสังคม  (Social Services)  และ
นันทนาการ  (Recreation)  ทั้งหมดนี้เพ่ือรองรับกลุ่มเปูาหมาย  5  กลุ่ม  ได้แก่ 1.) เด็ก/เยาวชน  2.) สตรี/
ครอบครัว  3.) คนไร้ที่พ่ึง/ขอทาน  4.) คนพิการ  5.) ผู้สูงอายุ 

 ส าหรับการถอดบทเรียนปัจจัยความส าเร็จในการสร้างสวัสดิการสังคม  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่างาม  จังหวัดสิงห์บุรีนั้น  เนื่องจากแนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมของ อบต.ท่างาม  เป็นหนึ่งในต้นแบบ
การพัฒนาสวัสดิการชุมชน  ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8  สังกัด
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  อีกทั้งโครงการพัฒนาที่ทาง อบต.ท่างาม จัดขึ้นนั้นสามารถ
ส่งประกวดได้รับรางวัลและทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งให้ความสนใจใน
การเป็นภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาสวัสดิการชุมชนของ อบต.ท่างาม 

 
ปัจจัยความส าเร็จของการจัดสวัสดิการชุมชน 

 ส าหรับการจัดสวัสดิการชุมชนของ  อบต.ท่างาม  อาศัยหลักการจัดสวัสดิการสังคมกับคุณภาพชีวิตขั้น
มูลฐาน  (Basic Quality of Life)  มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตขั้นมูลฐานตามสมควรในการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ  โดยคุณภาพชีวิตขั้นมูลฐานมีการพิจารณาดังนี้ 

1. ทุกคนมีอาหารบริโภคในปริมาณที่เพียงพอ  ไม่ขาดแคลน  มีคุณภาพเหมาะสมแก่ร่างกาย  การ
จัดการในส่วนนี้  อาศัยการสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง  
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ดูแลตัวเองได้  อบต.ได้มีการฝึกอาชีพ  เพ่ือให้มีรายได้เข้าสู่ครอบครัว  ซึ่งส่งผลถึงการซื้อวัตถุดิบในการน ามา
บริโภค  อีกทั้งยังมีการให้ความรู้ด้านการเกษตรขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้ครัวเรือนสามารถปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไว้เป็น
อาหารได้อีกทางหนึ่ง  นอกจากนี้  ภายใต้การเก็บข้อมูลด้านประชากรในพ้ืนที่ ท าให้  อบต.ท่างาม  มีข้อมูล
ด้านอาชีพ  การศึกษา  ของกลุ่มผู้เกษียณอายุ  ซึ่งได้เชิญคนเหล่านี้มาร่วมงานด้านการพัฒนาชุมชนอีกด้วย 

2. ทุกคนมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง  แข็งแรงและให้ความปลอดภัยได้ตามสมควร  ในเรื่องนี้ อบต.
ท่างาม  อาศัยการจัดตั้งอาสาสมัครคอยตรวจสอบและสังเกตการณ์  โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ  คนพิการ  
ซึ่ง อบต.ท่างาม ได้มีการส ารวจข้อมูลในส่วนนี้อยู่แล้วนั้น  อาสาสมัครที่พบเจอปัญหา  จะเสนอต่อ  อบต.ท่า
งาม  ในการให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุน  และใช้คนในชุมชนร่วมกันซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของกลุ่มเปูาหมายให้
อยู่ในสภาพที่แข็งแรง  และมีความปลอดภัย  นอกจากนี้การปรับปรุงอาคารสถานที่ส าหรับผู้ปุวยหรือผู้สูงอายุ
นั้น  อบต.ท่างาม  ได้มีความร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในการให้ความรู้
และช่วยปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความสมบูรณ์กับผู้ปุวยหรือผู้สูงอายุมากข้ึน  ภายใต้ทรัพยากรที่มีในชุมชน 

3. ทุกคนมีเครื่องนุ่งห่มพอเพียงแก่การป้องกันความร้อน หนาวและอันตรายอ่ืนๆ  อาศัยกลไกการ
ท างานของอาสาสมัครและสวัสดิการด้านสุขภาพ  ในการดูแลซึ่งส าหรับ  อบต.ท่างาม  ไม่พบปัญหาในด้านนี้  
เนื่องจากคนในชุมชนมีอาชีพ  มีรายได้สามารถดูแลตนเอง 

4. การรักษาพยาบาล  เจ็บป่วยและการดูแลสุขภาพให้เป็นปกติ  การให้การดูแลด้านสุขภาพ  
อบต.ท่างาม ได้มกีารแบ่งผู้ปุวยหลักๆ เป็น  2  ประเภท  ได้แก่  ผู้ปุวยติดเตียงและผู้ปุวยจิตเวช  โดยผู้ปุวย จิต
เวชซึ่งอาสาสมัครไม่สามารถดูแลได้  จะมีการประสานงานและส่งตัวผู้ปุวยไปยังโรงพยาบาลที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการักษาและฟ้ืนฟู  ส าหรับผู้ปุวยติดเตียงนั้น  ได้มีการจัดหมอในการเข้าตรวจถึงบ้าน  อีกทั้ง
ถ่ายทอดความรู้  ประสบการณ์ส าหรับการดูแลผู้ปุวยติดเตียงนี้ให้แก่อาสาสมัครและญาติผู้ปุวยเพ่ือให้สามารถ
ดูแลกันเองได้ในเบื้องต้น  นอกจากนี้  การจัดบริการรถฉุกเฉิน  (EMS) ส าหรับบริการรับและส่งผู้ปุวย  
ผู้สูงอายุ  ผู้ พิการในการเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาล  ทั้งในเวลาฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉิน  ส่งผลดีต่อ
ความสามารถในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานที่บุคคลพึงได้รับอีกด้วย 

5. การบริการสาธารณสุขชุมชน น้ าดื่ม การศึกษา  ส าหรับน้ าดื่ม  อบต.ท่างาม  ได้มีการด าเนินการ
โรงผลิตน้ าดื่มในชุมชน  ทั้งส าหรับการแจกจ่ายในขณะที่ชุมชนประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ  และการจ าหน่าย
ในราคาถูก  เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนหรือนอกชุมชนน าไปขายต่อ  โดยรายรับที่ได้นั้นจะถูกส่งเข้ากองทุนน้ า
ดื่ม  ในการน าไปพัฒนาสวัสดิการต่างๆ  ต่อไป  ในด้านการศึกษา  อบต.ท่างาม ได้แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม  
คือ  เด็กในระบบ  หมายถึง  เด็กที่อยู่ในสถานศึกษา  ส่วนเด็กนอกระบบ  หมายถึง  ส่วนเด็กนอกระบบ  
หมายถึง  เด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา  ในกลุ่มนี้ได้มีการสร้างกิจกรรมฝึกอาชีพ เช่น  การท านา  การใช้
เครื่องจักรทางการเกษตร  เพื่อให้มีทักษะในการประกอบอาชีพต่อไป 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดสวัสดิการชุมชนของ อบต.ท่างาม  สิ่งหนึ่งคือ ต้นทุน
ทางสังคม  ซึ่งเป็นต้นทุนที่ชุมชนมีนอกเหนือจากงบประมาณ   



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2560 5  วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ทุนทางสังคม  คือ  ความสัมพันธ์ของผู้คนในหมู่บ้าน  สัมพันธ์กันแบบพ่ีน้องที่ต้องการช่วยเหลือเกื้อกูล  
ไว้ใจซึ่งกันและกัน  เคารพนับถือให้เกียรติกัน  มีความเสมอภาคกันในศักดิ์ศรี  มีสิทธิ์เท่าเทียมกันในทรัพยากร
ที่เป็นของส่วนรวม  ความสัมพันธ์ของคนกับคนและกับปุา  ดิน  น้ า  ธรรมชาติรอบตัว  ซึ่งเป็นทุนที่ไม่ใช่เงิน  
เช่น  คน  สังคม  วัฒนธรรม  ศีลธรรม  ทรัพยากรและสติปัญญา 

ดว้ย อบต.ท่างาม  ในปัจจุบันไม่มีทรัพยากรที่เป็นแหล่งน้ า ปุา หรือภูเขา  แต่มีทรัพยากรที่เป็นจุดเด่น
ที่ส าคัญคือ “คน” ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาได้มีการใช้สิ่งที่มีอยู่ในการพัฒนา  คือ  การใช้คนในการพัฒนา เน้นการ
ให้โอกาสเพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน  อีกทั้งเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน  อีกทั้งส ารวจ
และประเมินจุดแข็งของตนเองเพ่ือน าไปต่อยอด 

อาศัยแนวคิดการบริหารคนและจัดสรรคนเข้าท างานที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล  
(Put the Right Man on the Right Job)  ได้วางระบบการด าเนินงานบริหารสวัสดิการชุมชน  โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคคลในชุมชนซึ่งมีจิตอาสา  มีวัตถุประสงค์ในการร่วมงานเพ่ือการพัฒนาสวัสดิการชุมชนอย่าง
จริงจังมาร่วมงาน  ซึ่งได้สร้างกระบวนการคัดกรองบุคคลมาด าเนินงาน  ดังนี้ 

 1. แจ้งตัวแทนชุมชนที่อยู่ในความดูแลของ อบต.ท่างาม  ให้ด าเนินการคัดเลือกตัวแทนจาก
ชุมชน  ซึ่งตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือก  มีหน้าที่ด าเนินงานสวัสดิการต่างๆ  และประสานงานกับชุมชนที่ตนเอง
รับผิดชอบ  โดยในกระบวนการนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีการยุ่งเก่ียว 

 2.  ก าหนดกติกาและระเบียบการประชุมของตัวแทนชุมชน  ซึ่ง  อบต.ท่างาม ก าหนด
รูปแบบการประชุม  คือ 

  -  ประชุมทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน  ซึ่งแต่ละชุมชนต้องมีตัวแทนเข้าร่วม 

  -  ในการประชุมอาศัยการแบ่งเวลาตามประเด็นการประชุม  ซึ่งใน 1 วันจะประชุม
ให้ครบในทุกเรื่อง  ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการลดระยะเวลาการท างานและการเดินทางมาร่วมประชุมของตัวแทน 

  -  การประชุมทุกครั้งไม่ก าหนดให้มีเบี้ยประชุมในทุกต าแหน่ง   

  -  การจัดเลี้ยงอาหารในการประชุม  ให้อาศัยการสั่งอาหารจากกลุ่มแม่บ้านชุมชน  
เพ่ือประหยัดงบประมาณภาครัฐในการด าเนินกิจกรรม  อีกท้ังงบประมาณท่ีจ่ายเป็นการจ่ายให้กลุ่มฝึกอาชีพใน
ชุมชน  ส่งผลให้งบประมาณหมุนเวียนอยู่ในระบบสวัสดิการชุมชน 

ด้วยกระบวนการดังกล่าว  มีผลให้การเกิดตัวแทนชุมชนที่ต้องการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง  เป็นจิต
อาสาที่จะพัฒนาชุมชนที่ตนเองอาศัย  อีกทั้งเป็นการเปลี่ยนถ่ายคนท างานจากเดิม  เป็นคนกลุ่มใหม่และได้คน
รุ่นใหม่มาร่วมงาน  ลดปัญหาการเมืองในชุมชนที่มุ่งหาผลประโยชน์ส่วนตนลงได้  อีกท้ังกลุ่มคนรุ่นใหม่  ซึ่งเป็น
กลุ่มคน Generation Y, Z  เป็นกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะด้านของเทคโนโลยี  เป็นปัจจัยส าคัญ
ในการพัฒนาสวัสดิการชุมชนที่ยั่งยืนได้ในอนาคต 
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ปัจจัยความส าเร็จต่อมาของการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน  คือ  ผู้น า  ซึ่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม  ซึ่งมีความเป็นผู้น าเชิงปฏิรูป  (Transformational Leadership Theory) โดยในการ
ท างานนั้นนายกฯ ท างานร่วมกับทีมงานคอยให้ความช่วยเหลือ  และท าทุกสิ่งที่ตนเองสั่งให้ได้ด้วยตนเองก่อน  
เพ่ือให้ทีมงานมีแรงจูงใจและก าลังใจในการด าเนินงาน  เป็นการแสดงพฤติกรรมความเป็นผู้น าเชิงปฏิรูป  
ลักษณะผู้น าแบ่งได้  3 รูปแบบได้แก่ 

1. ผู้น าการแลกเปลี่ยน  (Transactional Leadership)  ผู้น าที่ติดต่อกับทีมงานโดยการแลกเปลี่ยน  
เป็นการแลกเปลี่ยนผลงานกับรางวัล  ซึ่งในการจัดสวัสดิการชุมชนของ  อบต.ท่างาม  ได้มีการคิดนวัตกรรม
การดูแลผู้ปุวยที่ครอบคลุมในหลายมิติ  โดยทีมงานได้มีการเสนอกับนายกฯ  ในการส่งนวัตกรรมดังกล่าวเข้ า
ประกวดถ้านวัตกรรมดังกล่าวชนะเลิศ  ทีมงานขอเงินรางวัลเพ่ือจัดซื้อรถฉุกเฉิน (EMS)  เพ่ือบริการรับส่ง
ผู้ปุวย  คนพิการหรือคนชราในชุมชน  ซึ่งเมื่อประกวดได้รางวัลชนะเลิศ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้
ตอบแทนให้ตามข้อตกลง  ซึ่งนอกจากรถฉุกเฉินที่ได้มาโดยการชนะเลิศการประกวดแล้ว  ยังมีสระว่ายน้ า
ส าหรับเด็กเล็ก  ของศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กของชุมชน  รถตู้รับส่ง อสม. ในการเยี่ยมบ้านผู้ปุวยต่างๆ  

2.  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  (Transformational Leadership)  ผู้น าที่ตระหนักถึงความต้องการของ
ทีมงาน  พยายามให้ทีมงานได้รับการตอบสนองที่สูงกว่าความต้องการที่ทีมงานตั้งเปูาไว้  เน้นการพัฒนา
ทีมงานรายบุคคล  กระตุ้นและยกย่องซึ่งกันและกันจนเปลี่ยนตนเองจากผู้ตามเป็นผู้น าของทีมงาน  และ
พยายามให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อๆ ไปที่เรียกว่า  Domino Effect  ซึ่งนายกฯ ได้บริหารจัดการในด้านนี้โดย
อาศัยแนวคิดการเลือกคนให้ถูกกับงาน  และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  ความไว้วางใจให้ท าหน้าที่โดยตนเอง
เป็นที่ปรึกษาเท่านั้น  ส าหรับหัวหน้าทีมงานที่ผลงานที่ดีก็ได้มีการมอบหมายหน้าที่หรือต าแหน่งหน้าที่ๆ มี
ความส าคัญมากขึ้นให ้

3.  ผู้น าจริยธรรม  (Moral Leadership)  ผู้น าที่สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของทีมงาน  ซึ่งนายกฯ ในฐานะของผู้น าได้สร้างความสัมพันธ์กับทีมงานในด้านความต้องการ  
(Needs)  ความปรารถนา  (Aspirations)  ค่านิยม  (Values)  และยึดถือจริยธรรมสูงสุด  คือ  ความเป็นธรรม
และความยุติธรรมในสังคม  ผู้น าลักษณะนี้จะมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองความต้องการ  และความ
จ าเป็นอย่างแท้จริงของทีมงานหรือผู้ตาม  นายกฯ  ได้ท าตนเองเป็นแบบอย่างให้แก่ทีมงานหรือผู้ตาม  รวมถึง
ชาวบ้านที่เข้ามาติดต่อราชการ  โดยวางตัวให้เป็นกันเองกับชาวบ้านไม่ถือตัว  ส่งผลให้ชาวบ้านทั่วไปสามารถ
เข้าถึงตัวนายกฯ ได้ง่าย  เน้นการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ  ชาวบ้านทั่วไปจึงสามารถร้องทุกข์หรือร้องเรียน
ความเดือดร้อนได้สะดวก  ส่วนนายกฯ ก็ได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงโดยตรง  ส่งผลให้แก้ปัญหาต่างๆ  ได้ตรง
เปูาหมาย  นอกจากการวางตัวที่เป็นกันเองกับชาวบ้าน  ในฐานะของเจ้าหน้าที่รัฐ  นายกฯ  ได้รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง  เช่น  การมาท างานก่อนเวลาและเลิกงานหลังเวลาราชการ  ทั้งหมดนี้  ส่งผลให้เจ้าหน้าที่คน
อ่ืนๆ  ไม่กล้าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง  สะท้อนให้การด าเนินงานของ  อบต.ท่างาม  เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ 
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โดยสรุปความส าเร็จที่เกิดจากปัจจัยของผู้น าชุมชน  ซึ่งหมายถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     
ท่างาม  ตามแนวคิดความเป็นผู้น าเชิงปฏิรูป  ที่ให้ค าจ ากัดความของความเป็นผู้น าเชิงปฏิรูปไว้ว่า  การที่ผู้น า
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ตามเพ่ือให้เกิดขวัญและแรงใจในระดับที่สูงขึ้น  ผู้น าสามารถท าให้ผู้ตามเกิดแรง
ดลใจในการท างาน  และพยายามที่จะท างานให้ได้มากกว่าที่คาดหวังไว้  ซึ่งความเป็นผู้น าเชิงปฏิรูปนี้
ประกอบด้วย 

1. บุคลิกภาพที่น่านับถือ  (Charisma) 

2. การยอมรับความแตกต่างขอบบุคคล  (Individualized Consideration) 

3. การกระตุ้นให้ใช้สติปัญญา  (Intellectual Stimulation) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ใช้รูปแบบการท างานโดยเป็นผู้ชี้แนะหรือจูงใจให้ผู้ตามปฏิบัติตาม
เปูาหมายที่ก าหนด  โดยระบุความชัดเจนด้านบทบาท  โครงสร้างการท างานและสิ่งที่ต้องการจากงาน  โดยมี
การแลกเปลี่ยนด้วยสิ่งตอบแทนที่ผู้ตามต้องการ  เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่คาดหวังไว้  
ส าหรับจุดเด่นของการบริหารสวัสดิการชุมชนท่างาม  คือ  ความต้องการของผู้ตามที่เสนอเป็นข้อแลกเปลี่ยน
กับนายกฯ  นั้น  เป็นความต้องการเพ่ือพัฒนาความสามารถการให้บริการสวัสดิการที่สูงขึ้นแก่ประชาชนใน
ชุมชน  ซึ่งเป็นเปูาหมายของนายกฯ เช่นกัน  

 แนวทางในการแสดงความเป็นผู้น าเชิงเปูาหมาย  มี  2  ประการคือ 

1. การให้รางวัลตามสถานการณ์  (Contingent Reward)  ซึ่งเมื่อตัวแทนชุมชนได้ประกวด

แข่งขันชนะเลิศด้านการพัฒนาสวัสดิการชุมชน  นายกฯ ก็ได้ให้รางวัลตามความเหมาะสม 

2. การจัดการโดยยึดกฎระเบียบ  (Management by Exception)  องค์การบริหารส่วนต าบล

ท่างาม  เป็นองค์กรรัฐบาลมีกฎระเบียบชัดเจน  การบริหารงานจึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของชุมชนและภาครัฐ

เป็นหลัก  โดยนายกฯ ได้ด าเนินการต่างๆ  ภายใต้กรอบการบริหารงานและอ านาจหน้าที่ ในความรับผิดชอบ

ของตนเอง 

 
สรุปภาพรวมปัจจัยความส าเร็จของการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน 

 ลักษณะส าคัญที่น ามาสู่ความส าเร็จ  คือ การเชื่อมโยงเครือข่ายกองทุนสวัสดิการที่สร้างขึ้นของชุมชน
โดยค านึงถึงศักยภาพของชุมชนตนเองเป็นหลัก  ซึ่งในแต่ละชุมชนย่อมมีศักยภาพที่แตกต่างกัน  แต่ด้วยอาศัย
แนวคิดการพ่ึงพาตนเอง  การใช้ทรัพยากรในชุมชนซึ่งเป็นทุนทางสังคม  ภาวะผู้น าที่มีความเสียสละ  ความ
ซื่อสัตย์และมีจิตสาธารณะซึ่งสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมงานหรือผู้ตามให้มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
และมีส่วนร่วมกับชุมชนรวมถึงสามารถท างานร่วมกับภาคีภายนอกชุมชนได้  มีการบริหารงานและสร้างกลไก
การมีส่วนร่วมกับชุมชน  โดยอาศัยเครื่องมือการระดมความคิด (Brain Storm) จากเวทีที่ อบต.ท่างาม จัดขึ้น  



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  8  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

น าไปสู่การถอดบทเรียน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือให้เกิดการตกผลึกทางความคิด  มองปัญหา
ของชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน  ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในระดับบุคคล  ชุมชนและองค์กรภายนอกที่มี
ความเกี่ยวข้อง  อีกทั้ง  กลไกการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน  เพ่ือน าข้อมูลมาจัดล าดับ
ความส าคัญในการจัดสวัสดิการ  หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ  ทั้งนี้  ประกอบด้วยลักษณะส าคัญ         4  
ประการดังนี้ 

 ประการแรก  คือ  ภาวะผู้น า  ซึ่งต้องสร้างศรัทธาและความน่าเชื่อถือในสายตาของชาวบ้าน  ทีมงาน  
และผู้ติดตาม  ท าให้ผู้น าต้องมีความซื่อสัตย์  มีความจริงใจและมีจิตสาธารณะในการท างาน  โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ร่วมกันของทีมงานอย่างเสมอภาค  มีการบริหารงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  อีกทั้งมี
วิสัยทัศน์และแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้  มีความสามารถในการดึงศักยภาพ
ชุมชนที่มีเป็นต้นทุนอยู่แล้ว  ประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพของคน  เพ่ือเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน  โดย
คนทีเ่ลือกมาท างานนั้นต้องไม่มีปัญหาความขัดแย้งกับกลุ่มอ่ืน  ส าหรับนายกฯ อบต.ท่างาม  การวางตัวที่ง่าย
ต่อการเข้าถึง  สะท้อนผ่านพฤติกรรมอันพึงประสงค์และภาพลักษณ์เชิงบวก  เช่น  การลงมือท าแปลงผักด้วย
ตนเอง  ทั้งขุดดินและรดน้ า  เพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนของตนเอง  สร้างแรงจูงใจให้เกิดการปฏิบัติตาม  
และเม่ือผู้น าองค์กรประพฤติปฏิบัติตัวให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย  ส่งผลให้พนักงาน  ข้าราชการฯ  ในส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ประพฤติปฏิบัติตัวไปในทิศทางเดียวกัน  ประชาชนที่เข้ามารับบริการจึง
ได้รับประโยชน์ในด้านนี้โดยตรง 

 ประการที่สอง  การสร้างความเป็นเจ้าของ  โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท่างาม  อาศัยการ
สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งถือเป็นภาคประชาชน สร้างให้ประชาชนในชุมชนรู้สึกถึงความเป็น
เจ้าของ  อีกทั้งกลยุทธ์ในการจัดประชุมต่างๆ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชนที่กระชับทั้งเวลา  และการ
ก าหนดให้ไม่มีการรับเบี้ยประชุมของทีมงานทั้ง  40 – 50  คน  รวมถึงการจัดเลี้ยงอาหารต่างๆ  ที่เน้นความ
ประหยัด  อีกทั้งอาศัยกลุ่มแม่บ้านในชุมชนท ากันเองนั้น  ช่วยสร้างบรรยากาศของการท างานด้วยจิตอาสา
ให้กับบุคคลที่ตั้งใจเข้ามาพัฒนาชุมชน  พร้อมกับการให้บุคคลอ่ืนๆ  ได้มีส่วนร่วมในช่องทางต่างๆ  เป็นการ
สร้างระบบการท างานท่ีเป็นระบบอุปถัมภ์ในสังคมท่ีมีวัฒนธรรมเดียวกัน  ซึ่งเมื่อบุคคลเหล่านี้รวมตัวกันในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ  จะพบเจอปัญหาในชุมชนร่วมกัน  ก่อให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละหมู่บ้าน  
มองเห็นภาพรวมของปัญหาซึ่งสร้างให้เกิดสังคมช่วยเหลือเอ้ืออาทรในชุมชน  นอกจากนี้  กลยุทธการ
ด าเนินงานดังกล่าวของ  อบต.ท่างาม  ยังเป็นการคัดกรองบุคคลที่หวังผลประโยชน์จากการท างานสวัสดิการ
ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย 

 ประการที่สาม  การมีส่วนร่วม  โดยการให้โอกาส  แก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน  สังคม กลุ่มคน  
เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งในการสร้างความส าเร็จให้กับการจัดสวัสดิการชุมชน  ซึ่งการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมนี้  เริ่มจากการส ารวจคนในพ้ืนที่ใน 3 ประเด็นหลัก  คือ  1.)  ใครต้องการท าอะไร  จุดนี้จะช่วยให้ได้
บุคคลที่ตั้งใจจะท างานนั้นอย่างจริงจัง  2.)  ใครมีความรู้ด้านใด  ช่วยให้รู้ว่าในชุมชนมีบุคคลที่ความรู้
ประสบการณ์ในด้านใด  โดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นผู้พิการหรือสูงอายุ  เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ที่
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ท างานได้  3.)  ใครอยากจะช่วยงานในด้านใด  เป็นการหาอาสาสมัครที่อยากมีส่วนร่วมกับชุมชนเข้ามาเป็น
ทีมงานด้านต่างๆ  เมื่อได้สมาชิกทั้งหมดแล้วก็ให้โอกาสบุคคลเหล่านี้ในการท าหน้าที่ของตนเอง  โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลฯ มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ค าปรึกษา  รวมถึงสนับสนุนความต้องการด้านต่างๆ  ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและการพัฒนาสวัสดิการชุมชน  โดยทั้งหมดนี้  อาศัยทุนทางสังคมในการด าเนินการ  
ภายใต้แผนด าเนินงานจากการส ารวจประชากรในพ้ืนที่  และหลักการเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน ส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนการสร้างสวัสดิการชุมชนเกิดจากบุคคลในชุมชนเอง  สะท้อนถึงความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของได้
ในทางหนึ่ง 

 ประการที่สี่  คือ  การมองภาพรวมของการจัดสวัสดิการต่างๆ ของชุมชน  ให้มีความเชื่อมโยงและ
สนับสนุนกัน  และการวางระบบการท างานเพ่ือใช้ข้อมูลประกอบการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการ  เช่น  
ส ารวจประชากรในพ้ืนที่  ครอบครัวใดมีการตั้งครรภ์จะมีการส่งอาสาสมัครเข้าไปดูแลให้ค าปรึกษา  และเมื่อ
เด็กครอบครัวดังกล่าวถึงวัยเรียน  จะมีการเชิญชวนให้ร่วมกองทันสวัสดิการชุมชนด้านการศึกษา  หลังจากนั้น
พัฒนาเด็กให้รู้จักการออมผ่านกองทุนสวัสดิการด้านการออมเงิน  เริ่มจากวันลา 1 บาท  หรือการสร้าง
สวัสดิการกองทุนเพ่ือการออมและเตรียมพร้อมก่อนวัยชรา  เชื่อมกับกองทุนสวัสดิการสุขภาพ  เป็นต้น  ซึ่ง
ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างสวัสดิการชุมชนและการบริหารจัดการแบบองค์รวม  ซึ่งผลจากการวางแผนและบริหาร
จัดการในลักษณะนี้  ช่วยให้กองทุนสวัสดิการต่างๆ  ที่สร้างขึ้นมีความเข้มแข็งและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สมาชิกกองทุน  ซึ่งหมายถึง  ประชาชนในท้องถิ่น 

ท้ายที่สุด  การจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรชุมชนให้ประสบความส าเร็จจะต้องค านึงถึงสภาพ 
ศักยภาพขององค์กรชุมชนโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจแบบพอเพียง การใช้ทรัพยากรในชุมชนซึ่งเป็นทุน
ทางสังคมในการจัดสวัสดิการฯ  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน  โดยใช้องค์กรชุมชนเป็นตัว ขับเคลื่อนด้วย
กลไกการจัดเวทีระดมความคิด  ถอดบทเรียนเพ่ือให้เกิดการตกผลึกทางความคิด มองปัญหาของชุมชนไปใน
ทิศทางเดียวกัน  ให้ความส าคัญกับบริบทขององค์กรชุมชน  ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน น ามาจัดล าดับความส าคัญเพ่ือจัดสวัสดิการ รวมถึงต้องศึกษาศักยภาพของทุนทางสังคมที่มีอยู่  เพ่ือ
สะท้อนความส าคัญและเอกลักษณ์ของชุมชน  ร่วมกับภาวะผู้น าของชุมชน  หมู่บ้านที่ควรต้องมีจิตสาธารณะ 

 ดังเช่นการด าเนินงานพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม   ที่มาจากวิสัยทัศน์ของผู้น า
ชุมชน  และการท าตนเป็นแบบอย่างให้สมาชิกในองค์กรได้ปฏิบัติตาม  นอกจากนี้   การเป็นผู้น าที่ให้ประชาชน
เข้าถึงได ้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน   อันถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในหลายภาคส่วนให้ร่วมกันพัฒนาและบริหารชุมชนจนน ามาซึ่งกองทุนสวัสดิการต่างๆ   ที่บริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ  อาศัยกลไกทางการตลาด  เศรษฐศาสตร์และโลจิสติกส์ในแบบชุมชนท้องถิ่น  ส่งผลให้ร้านค้าต่างๆ 
ที่ทาง   อบต  .ท่างาม   สร้างและพัฒนาขึ้น   สามารถแข่งขันกับที่อ่ืนได้ซึ่งมีส่วนช่วยให้กองทุนต่างๆ มีรายได้
ส ารับใช้ในการจัดการสวัสดิการกองทุนอ่ืนๆ  อย่างต่อเนื่อง   ระบบกลไกนี้เมื่อสร้างให้เป็นรูปธรรมแล้ว   คนใน
ชุมชนที่ยังคงไม่เชื่อมั่นในการท างานของ  อบต .ท่างาม  จะเปลี่ยนทัศนคติเป็นความเชื่อ   ส่งผลถึงการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ก่อเกิดเป็นความร่วมมือที่จะพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ  อย่างยั่งยืน  
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 การบริหารจัดการท้องถิ่น  และการสร้างสวัสดิการชุมชนที่ยั่งยืนนั้น   ปัจจัยที่ต้องค านึงถึงในการ
ประกอบการสร้างสวัสดิการชุมชน  คือ  

1. “การน้อมน าพระราชด ารัส” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
2. ยุทธศาสตร์  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ที่สามารถปรับใช้ได้กับทุกบริบทชุมชน 

3. วิสัยทัศน์และความเข้าใจของผู้น าชุมชนที่มองเห็นทั้งในมุมกว้างของสังคมจนถึงมุมแคบของชุมชน 

4. การรู้จักหารายได ้ ภายใต้กลไกการตลาดและหลักเศรษฐศาสตร์  
5. การดึงศักยภาพสูงสุดจากทรัพยากร “คน” ที่ทุกชุมชนมีเหมือนกันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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การเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
A study on Blended Learning for Improving English Skills   

 
                                           ดร.ถาวร ทิศทองค า,1   

 

บทคัดย่อ 

  บทความนี้ น าเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน การ
เรียนรู้แบบผสมผสานท าให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลามาก เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น การเรียนรู้แบบผสมผสานช่วยสร้างโอกาสที่ดี ช่วยให้มีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น เพ่ิมความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ รวมถึงโอกาสในการปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ปัญหาของ
ผู้เรียนที่อาจจะเกิดขึ้น คือการบริหารจัดการเวลา ความรับผิดชอบที่มากขึ้นส าหรับการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง 
รวมถึง การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ/ การเรียนรู้แบบผสมผสาน 

 
Abstract 

  This article presents improving English skills through blended learning. A blended 
learning model provides learners with greater time flexibility. It is an effective learning 
method which helps the learners to learn competently and helps to improve their learning 
outcomes. It enhances opportunities for lecturer-learner interaction. It also increases student 
engagement in learning, added flexibility in the teaching and learning environment. This 
includes opportunities for continuous improvement of English skills learning, and 
opportunities to learn English skills continuously and sustainably. However, possible learner 
problems include time management, having greater responsibility for their own learning and 
using sophisticated technologies.    
 
Keywords: Improving of English Skills/ Blended Learning 
 

บทน า 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีอยู่มากมาย (Mitchell, Myles & Marsden, 2013; Breen, 

2014; Borg, 2015) การเรียนรู้แบบผสมผสานนับเป็นรูปแบบการเรียนรู้หนึ่งที่มีประสิทธิภาพ (Tomlinson & 
Whittaker, 2013) ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบการเรียนรู้แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) การเรียนรู้ผ่านรูปแบบการน าเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ 
                                                           
1  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ทางออนไลน์ (Massive Open Online Course) และการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียน 
(Learning by Doing Activities Outside the Classroom) การเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวนี้ท าให้ผู้เรียนมี
โอกาสเรียนรู้จากวิธีต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น ผ่านการอภิปรายกับผู้เรียนคนอ่ืนๆ และกับผู้สอนโดยตรง การ
เรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีช่วยสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่ผู้เรียนในการโต้ตอบกับเพ่ือนของผู้เรียนด้วยกันเอง ผู้สอน 
และเนื้อหาภายในและนอกห้องเรียน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้แบบผสมผสาน การเรียนรู้แบบผสมผสาน
หรือการน าเอาวิธีการเรียนรู้หลายวิธีมารวมกันมักถูกเรียกว่าเป็นรูปแบบไฮบริด (Hybrid) เปูาหมายของการ
เรียนรู้แบบผสมผสานคือ การเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เรียนรู้ด้วยตนเองและผู้เรียนมีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น (Garnham & Kaleta, 2002) ดิวเบน ฮาร์ท
แมน และ มอสคาล (Dziuban, Heartman, & Moskal, 2004) เน้นว่าการเรียนรู้แบบผสมผสานไม่ใช่
การศึกษาทางไกล เพราะเนื้อหาของหลักสูตรไม่ได้น าเสนอไว้ในออนไลน์ทั้งหมด การเรียนรู้แบบผสมผสานจึง
เป็นการเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมที่เสริมด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และอาจใช้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง การใช้บทเรียนหรือหลักสูตรออนไลน์ทดแทนบทเรียนในบางเวลาในห้องเรียนด้วย การ
เรียนรู้แบบผสมผสานเน้นการจัดการการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ที่จะ
ผสมผสานการเรียนรู้โดยการรวมเอาการเรียนในห้องเรียน กับ การเรียนจากเทคโนโลยีต่างๆ มารวมเข้าด้วยกัน 
กล่าวคือ เป็นการเรียนการสอนของรายวิชาที่มีหลายรูปแบบ โดยให้ความส าคัญในเรื่องของการเลือกใช้สื่อที่
เหมาะสม ตรงตามจุดประสงค์ของการเรียน และการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ตรงกับวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์
ผลยิ่งขึ้น 
 จากการส ารวจและสัมภาษณ์ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาจ านวน 121 ตัวอย่างโดยผู้เขียนบทความโดยใช้
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กับผู้เรียนภายหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนรู้แบบผสมผสานปลายภาค เรียน 
พบว่าผู้เรียนร้อยละ 75 ระบุว่าการเรียนในรูปแบบเดิมๆ ไม่ท้าทาย ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และไม่น่าสนใจ 
จากเหตุผลดังกล่าวนี้ ผู้เขียนพิจารณาแล้วเห็นว่าการเรียนรู้แบบผสมผสานนั้นมีความน่าสนใจมาก ผู้เรียนมี
มุมมองในเชิงบวก กล่าวคือ การเรียนรู้แบบผสมผสานมีข้อดีอยู่หลากหลาย ผู้เขียนจึงใคร่ขอน าเสนอบทความ
วิชาการเก่ียวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือเป็นทางเลือกหนึ่งในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ดังนั้นบทความวิชาการนี้เกี่ยวกับ การแนะน าการเรียนรู้แบบผสมผสาน วัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้แบบผสมผสาน ลักษณะของการเรียนรู้แบบผสมผสาน จุดเด่น-จุดด้อยของการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน การเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน ข้อเสนอแนะ และสรุป  
 

การเรียนรู้แบบผสมผสานหมายถึงอะไร 
  การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย (Marsh, 2012) ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้
นอกห้องเรียนที่ผู้เรียน และผู้สอนไม่เผชิญหน้ากันเพียงอย่างเดียว (Alexandra & Aguilar, 2012) หรือการใช้
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้นจากยุทธวิธีการเรียนการสอนที่
หลากหลายรูปแบบ เปูาหมายอยู่ที่การให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาและการมีโอกาสได้
เรียนรู้แบบยั่งยืนเป็นส าคัญ 
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การเรียนรู้แบบผสมผสานนั้น ผู้สอนอาจใช้วิธีการสอนหลายวิธีในการเรียนการสอน เช่น การสอนแบบ
เผชิญหน้า รวมกับการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนผ่านเทคโนโลยี หรือการที่ผู้สอนน าเนื้อหาบทเรียนส่วนหนึ่งมา
แขวนไว้บนสื่ อ อิ เล็กทรอนิกส์  ระบบอีเลิ ร์นนิ่ ง ( E-learning)  โดยใช้ ระบบแอลเ อ็มเอส (Learning 
Management System) ซึ่งเนื้อหาที่น ามาแขวนไว้อาจเป็นเนื้อหาส าหรับการเรียน ค าอภิปรายที่เกิดจากการ
อภิปรายร่วมกันของผู้เรียนกับผู้สอนในห้องเรียนปกติ หรือสรุปบทเรียน ซึ่งนับเป็นการบูรณาการระหว่างการ
เรียนในห้องเรียนและการเรียนแบบออนไลน์ที่สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการใช้เวล าใน
ห้องเรียนได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สติกเซเลียส และ ฟาเรล (Stigzelius, 2011; Farrell, 2015) 
ย้ าว่า การเรียนรู้จากแบบฝึกหัดของบทเรียนและเทปเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้
แบบผสมผสาน ถึงแม้ว่าเป็นการผสมผสานของสื่อในการเรียนรู้  แต่ก็เป็นเพียงการเรียนในห้องเรียนแบบ
เผชิญหน้า (Face-to-Face) เพราะไม่ได้มีช่องทางให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนและการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับชุมชนออนไลน์ 
 นอกจากนี้ การเรียนรู้แบบผสมผสานยังก่อให้เกิดทักษะในด้านการปฏิบัติ (Practice Skill) เช่น การ
สอนในห้องเรียนร่วมกับการสอนรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (A Combination of Face-to-
Face and E-learning) ซึ่งตรงกับแนวความคิดท่ีว่า ไม่มีวิธีการสอนแบบใดแบบหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ (Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้สอนจะต้องใช้วิธีการหลายๆ วิธี น ามาผสมผสานกัน 
(Blended) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษประเมินความเข้าใจในระหว่างเรียน โดยการตอบค าถาม
ผู้สอน ซึ่งข้อมูลทุกอย่างภายในห้องเรียนอาจถูกบันทึกไว้เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสในการทบทวนเนื้อหา ผู้สอน
สามารถติดตามประเมินผลการเรียนการสอนในแต่ละครั้งได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น การเรียนรู้แบบผสมผสานช่วย
สร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนทุกคนที่ส าเร็จการศึกษาว่าจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์
เทคโนโลยีและสารสนเทศ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้อย่างคล่องแคล่ว และที่ส าคัญ จะท าให้
ผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน
ภายหลังจากส าเร็จการศึกษา 

กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นการผสมผสานวิธีหลายๆ วิธี 
(Multiple Learning Methods) ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) การ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) การเรียนรู้ผ่านรูปแบบการน าเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ทาง
ออนไลน์ (Massive Open Online Course) และการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียน 
(Learning by Doing Activities Outside the Classroom) เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน (Teaching 
and Learning Management) เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

 การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 3 ประการ คือ (1) เพ่ือให้
ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาที่เรียนมากขึ้น (2) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาบทเรียนด้วยตนเอง 
วิเคราะห์บทเรียนเชิงลึก ก่อนการอภิปรายร่วมกับผู้เรียนอ่ืนๆ และผู้สอนในชั้นเรียน และ (3) เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อท่ีหลากหลาย (Jordan, 2013) ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
 การเรียนรู้แบบผสมผสานที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาที่เรียนมากขึ้นเนื่องจากผู้เรียนสามารถ
ท าความเข้าใจกับเนื้อหาซึ่งอาจเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ และมีโอกาสน าไปสู่การปฏิบัติได้ในเวลาที่ไม่ต่างกัน ตาม
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จังหวะการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถควบคุมด้วยตนเอง เป็นการเรียนที่ผู้เรียนมีโอกาสพูดคุยระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน เกิดความร่วมมือร่วมใจ ได้สื่อสารอย่างใกล้ชิดกับผู้สอน มีเนื้อหาจริงซึ่ง
ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้เรียนสามารถทราบผลปฏิบัติย้อนกลับได้รวดเร็ว อีกทั้ง ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้เดิม 
และสามารถท าแบบทดสอบเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในการเรียนได้ด้วยตนเอง รวมถึงการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานยังช่วยให้ผู้เรียนมีชิ้นงานซึ่งเป็นผลจากความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียนนั่นเอง  

ส าหรับ การเรียนรู้แบบผสมผสานในมิติที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาบทเรียนด้วยตนเอง 
สามารถวิเคราะห์บทเรียนเชิงลึกก่อนการอภิปรายร่วมกับผู้เรียนอ่ืนๆ และผู้สอนในชั้นเรียน ผู้เรียนสามารถ
แบ่งเวลาเรียนอย่างอิสระตามเวลาที่ผู้เรียนเห็นว่าเหมาะสม เลือกสถานที่เรียนอย่างอิสระ สามารถเรียนด้วย
ระดับความเร็วของตนเอง รวมถึง เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ที่ท าให้ผู้เรียน
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี 

การเรียนรู้แบบผสมผสานเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่หลากหลายตามทรรศนะของ 
จอร์แดน (Jordan, 2013) ในแง่มุมที่ว่าการเรียนรู้แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนโดย
ใช้วิทยุเทป วิดีโอ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) วิดีโอคลิปต่างๆ การเรียนรู้ผ่านรูปแบบการ
น าเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ทางออนไลน์ (Massive Open Online Course) ก็ประกอบไปด้วยเนื้อหา
และการใช้สื่อที่หลากหลาย ผู้เรียนได้เรียนกับสื่อมัลติมีเดีย มีการเรียนและการสอบบางส่วนผ่านระบบออนไลน์ 
นอกจากนี้ การเรียนรู้จากการท ากิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียน (Learning by Doing Activities Outside the 
Classroom) ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้เรียนมีโอกาสในการใช้สื่อต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลางซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมากมาย 

กล่าวโดยสรุป การเรียนแบบผสมผสานมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหารายวิชามาก
ขึ้น ผู้สอนจึงได้จัดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสในการศึกษาด้วยตนเอง จัดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด ได้วิเคราะห์
ประเด็นเนื้อหาที่เรียนด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการผสมผสานวิธีการเรียนรู้
แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) การเรียนรู้ผ่านรูปแบบการ
น าเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ทางออนไลน์ (Massive Open Online Course) และการท ากิจกรรมต่างๆ 
นอกห้องเรียน (Learning by Doing Activities Outside the Classroom) เข้าด้วยกันเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
มากที่สุด 
 

ลักษณะของการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

การเรียนรู้แบบผสมผสานเน้นการเรียนรู้และการใช้งาน มีพ้ืนฐานอยู่บนแนวคิดของการผสมผสาน 4 
องค์ประกอบหลักคือ การเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในห้องเรียน การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ผ่าน
รูปแบบการน าเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ทางออนไลน์ และการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมต่างๆ นอก
ห้องเรียน  

ความส าเร็จของการเรียนรู้แบบผสมผสานเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน การเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในห้องเรียนท าให้ผู้เรียนและผู้สอนได้ท าความเข้าใจและตกลงวิธีการ
เรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การเรียนรู้ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เรียนสามารถศึกษา
เนื้อหาบทเรียนที่ผู้สอนแขวนไว้บนระบบก่อนการเข้าห้องเรียน และมีโอกาสในการทบทวนบทเรียนนอกชั้น
เรียนซึ่งเป็นการเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น อีกทั้ง ผู้เรียนสามารถเรียนเนื้อหาบทเรียนตามความ
สะดวกในเรื่องของเวลาและสถานที่ การเรียนรู้ผ่านรูปแบบการน าเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ทางออนไลน์ 
ท าให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาของบทเรียนตามความสนใจซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
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และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในภายหลัง และส าหรับการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียน ผู้เรียนมี
โอกาสได้ปฏิสัมพันธ์และท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนๆ ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การท างานในสถานการณ์จริงร่วมกับ
บุคคลอื่น  

การเรียนรู้แบบผสมผสานท าให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามที่
ผู้สอนวางแผนไว้ ผู้สอนสามารถใช้ความหลากหลายของเทคนิคการเรียนการสอน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมต่างๆ ของบทเรียน การจ าลองหรือการท างานออนไลน์อ่ืนๆ รวมถึงการบรรยาย ซึ่งรูปแบบการเรียน
เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการน าเสนอโดยการบรรยายและการเผยแพร่ข้อมูลในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเป็น
การผสมผสานการเรียนรู้ ดอดจ์ (Dodge, 2001) ระบุว่า รูปแบบของการเรียนรู้แบบผสมผสานเกี่ยวข้องกับ
การวางผู้เรียนของผู้สอนอยู่ในสถานการณ์ที่บังคับให้ผู้เรียนมีการอ่าน การพูด การฟังและคิดอย่างลึกซึ้ง 
รวมถึง การเขียนด้วย ไม่ใช่รูปแบบของการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้เพื่อลดเวลาเรียนหรือลดการใช้เทคโนโลยี แต่เป็น
การเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ให้มากข้ึน เนื่องจากลักษณะของเนื้อหาการเรียนการสอนและความตั้งใจของผู้สอน
ที่รับผิดชอบในการเรียนการสอน (Dziuban, Heartman, Moskal, Sorge & Truemann, 2004) อย่างไรก็
ตาม ส าหรับบางบทเรียนจะลดเวลาการเรียนรู้ที่จัดขึ้นแบบเผชิญหน้าลง และการลดเวลาลงนั้นจะต้องไม่มี
ผลกระทบต่อการวิพากษ์วิจารณ์ ในประเด็นโอกาสของการเรียนรู้ที่ลดลง ดิวเบน ฮาร์ทแมน      จูจ มอสคอล 
และ ซอสจ์ (Dziuban, Heartmann, Juge, Moskal & Sorg, 2005) ได้ชี้ให้เห็นว่า การเรียนรู้แบบผสมผสาน
เป็นรูปแบบที่ช่วยผู้สอนและผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมทั้ง มีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การเรียนรู้ผ่านรูปแบบการน าเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ทางออนไลน์ และการเรียนรู้จากการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ นอกห้องเรียน ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้สามารถที่จะใช้ในลักษณะที่เกื้อกูลเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและการ
เรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  ดังแสดงในภาพ 1 และ ภาพ 3 ตัวอย่าง
หลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีอย่างแพร่หลายเช่น English Composition (BYU) Cambridge 
University Press and Cambridge English Language Assessment เป็นต้น 
 

การเรยีนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) 

การเรยีนรู้แบบเผชิญหน้า  
(Face-to-Face) 
 

 

ประสิทธิภาพในการเรียนรู ้
(Effectiveness of Learning) 

การเรยีนรู้ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-learning) 
 
การเรยีนรู้ผา่นรูปแบบการน าเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ทางออนไลน ์
(Massive Open Online Course) 
 
การเรยีนรู้จากการท ากิจกรรมตา่งๆ นอกห้องเรียน  
(Learning by Doing Activities Outside the Classroom) 
 

ภาพ 1 แสดงรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
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ภาพ 2 แสดงผลที่ได้จากการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 
 

 
 

ภาพ 3 ตัวอย่างงานที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน 
 

อิสระในการเรียนรู ้
เรียนรูไ้ดด้้วยตนเอง 
ติดตามและควบคุมไดส้ะดวก 
ลดค่าใช้จ่าย 
การเข้าถึงทุกที ่

 

แรงจูงใจในการเรียน 
ส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสาร 
ปฏิสัมพันธ์ร่วม  
โอกาสเรียนรู้ที่หลากหลายวิธีการ 
ข้อเสนอแนะแบบเผชิญหน้า 
วินัย 
 

มนุษย ์ เทคโนโลย ี

 

ผสมผสาน 



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  18  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

จุดเด่น-จุดด้อยของการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

จุดเด่นของการเรียนรู้แบบผสมผสานอยู่ที่ รูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมในบริบทของการ
เรียนที่หลากหลายทั้งการพบปะกันในห้องเรียนจริงแบบเผชิญหน้า การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้
ผ่านรูปแบบการน าเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ทางออนไลน์ และการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมต่างๆ นอก
ห้องเรียน การใช้สื่อที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ การเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการรวมกันหรือน าสิ่งต่าง ๆ มาผสม โดยที่สิ่งที่ถูกผสมนั้นสามารถแบ่งเป็นการเรียน
ในห้องเรียน ร้อยละ 80 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมต่างๆ นอก
ห้องเรียน ร้อยละ 20 ไม่ได้มีกฎตายตัวว่าจะต้องผสมผสานกันเท่าใด อย่างไรก็ตาม เป็นการผสมผสานของ
รูปแบบการเรียนในห้องเรียนปกติเข้ามาผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน มีส่วน
ร่วมในการติดต่อสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์ร่วม มีโอกาสเรียนรู้ที่หลากหลายวิธีการ มีข้อเสนอแนะแบบเผชิญหน้า 
รวมถึงมีวินัย ส าหรับเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีใหม่ท าให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ผู้สอนติดตามและควบคุมได้สะดวก ลดค่าใช่จ่ายของผู้เรียน สามารถเข้าถึงทุกที่ ส าหรับจุดด้อยของการเรียนรู้
แบบผสมผสานนั้น ผู้เรียนต้องใช้เวลากับบทเรียนมากขึ้น และบางกรณีผู้เรียนไม่มีความพร้อมทางด้าน
เทคโนโลยีก็อาจท าให้ประสิทธิภาพของการการเรียนแบบนี้ลดน้อยลง 
 

การเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและข้ันตอนการออกแบบการเรียนรู้
แบบผสมผสาน 

การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะภาษาอังกฤษในปัจจุบันนี้ การเรียนรู้แบบเผชิญหน้าเพียงอย่างเดียวอาจไม่
เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คัลเดอรอน สลาวิน และ แซนเชส (Calderón, Slavin, & Sánchez, 
2011) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพเกิดจากการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้แบบ
เผชิญหน้าเพียงอย่างเดียวไม่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผู้เรียนได้ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานหลากหลายวิธี เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์การเรียนรู้และ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะด้านการปฏิบัติ (Practice Skill) โดยใช้
เทคโนโลยี (Bates, 2003) การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ผ่านรูปแบบการน าเสนอการเรียนรู้
หลักสูตรต่างๆ ทางออนไลน์ และการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียน จุดมุ่งหมายสูงสุดอยู่ที่
ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหา และการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้มีรูปแบบสอดคล้องกับแนวคิดของ วูดอล์ (Woodall, 
2012)  กล่าวคือ บางครั้งผู้สอนสั่งงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล์ (e-mail) หรือสั่งงานผ่านทางห้อง
สนทนา (Chat Room) และ กระดานข่าว (Web Board) ผู้สอนก าหนดให้รูปเล่มรายงานซึ่งผู้เรียนต้องไป
ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลและน ามาอภิปราย สรุป เนื้อหาเป็นแนวเดียวกัน ผู้เรียนทุกคนเข้าใจตรงกัน 

นอกจากนี้ การเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต้องใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
ด าเนินงานบนระบบเครือข่าย ซึ่งใช้ ระบบแอลเอ็มเอส (LMS – Learning Management System) เป็น
ระบบการบริหารผ่านเซิร์ฟเวอร์ (Sever) เป็นระบบเครือข่ายผู้ใช้งานในระบบ กลุ่มผู้บริหาร (Administrator) 
ท าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ กลุ่มเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (Staff) ท าหน้าที่ปฏิบัติงานส่วนสนับสนุน กลุ่ม
ผู้สอน (Lecturer) ท าหน้าที่สอนและบรรยาย และกลุ่มผู้เรียน (Student) ซึ่งเป็นผู้เรียน 

ส าหรับขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลักดังนี้ 



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2560 19  วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นก่อนการวิเคราะห์ (Pre-Analysis) เป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน ประกอบการพิจารณาข้อมูลทั่ว ๆ ไป ได้แก่ การวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้เรียน การวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ และ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผลลัพธ์ที่ได้จาก
ขั้นตอนแรกจะเป็นรายงานผลที่จะน าไปใช้ในขั้นต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการออกแบบกิจกรรมและการออกแบบวัสดุการเรียนรู้ (Design of Activity and 
Resources) เป็นขั้นตอนที่สองที่น าผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนแรกมาออกแบบกิจกรรมและวัสดุการเรียนรู้ ซึ่ง
จ าแนกออกเป็น 4 ส่วนย่อย ๆ ได้แก่ (1) การออกแบบภาพรวมของการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย 
กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละรายวิชา กลยุทธ์การน าส่งบทเรียนในการเรียนรู้แบบผสมผสาน ส่วนสนับสนุนการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน (2) การออกแบบกิจกรรมแต่ละรายวิชาประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ ของบทเรียน การ
จัดกลุ่มของกิจกรรมทั้งหมด การประเมินผลในแต่ละบทเรียน (3) การออกแบบและพัฒนาบทเรียน
ประกอบด้วย การเลือกสรรเนื้อหาสาระ การพัฒนากรณีต่าง ๆ การน าเสนอผลการออกแบบและการพัฒนาผล
ที่ได้จากข้ันตอนที่สอง จะเป็นรายละเอียดของการออกแบบบทเรียนในแต่ละส่วน และ (4) การประเมินผลการ
เรียนการสอน (Instructional Assessment) เป็นส่วนสุดท้ายในการออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ประกอบด้วย การประเมินผลการเรียนรู้โดยมีสัดส่วนการให้คะแนนในส่วนต่างๆ การจัดการสอบตามหลักสูตร
แบบปกติ การประเมินผลกิจกรรมทั้งหมด ผลที่ได้จากส่วนสุดท้ายจะน าไปพิจารณาตรวจปรับกระบวนการ
ออกแบบในแต่ละส่วนที่ผ่านมาทั้งหมดเพ่ือให้การเรียนรู้แบบผสมผสานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับ
ผู้เรียนอย่างแท้จริง 

จากประสบการณ์ในการใช้วิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานในรายวิชาภาษาอังกฤษของผู้เขียน พบว่า 
ผู้เรียนมีมุมมองต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในแง่มุม
ที่ว่าการเรียนรู้แบบผสมผสานท าให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลามากขึ้น เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น การเรียนรู้แบบผสมผสานช่วยสร้างโอกาสที่ดีขึ้น
ส าหรับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้ เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น เพ่ิมความยืดหยุ่นใน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ รวมถึง มีโอกาสในการปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อย่างไรก็
ตาม ปัญหาของผู้เรียน คือการบริหารจัดการเวลา ความรับผิดชอบที่มากขึ้นส าหรับการเรียนรู้ของตั วเอง 
รวมถึง การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วย 
 อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้แบบผสมผสานมีสิ่งต่างๆ ที่จะต้องพิจารณา ดังนี้ (1) เพ่ิมทางเลือกให้มีความ
หลากหลายมากขึ้นให้แก่ผู้เรียน (2) ความส าเร็จในการเรียนรู้แบบผสมผสานต้องพิจารณาจากรูปแบบการ
เรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ (3) จะต้องพิจารณาประเด็นของความเร็วในการเรียนรู้ ขนาดของผู้เรียน และการ
สนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน (4) สภาพแวดล้อมทางการเรียนของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้จะต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นส าคัญ และ (5) หน้าที่ของผู้เรียน จะต้องศึกษาและ
ค้นหาตัวเอง เพ่ือสร้างสรรค์ความรู้ตามศักยภาพของตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานไปประยุกต์ใช้และเพ่ือการวิจัย  
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานไปประยุกต์ใช้ 

 1.1 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานนั้นผู้สอนจะต้องทุ่มเท เข้าใจ มีวิธีการจัดการ มีการ
เตรียมการ และวางแผนเป็นอย่างดี 
 1.2 ผู้เรียนต้องมีพ้ืนฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีเพียงพอ 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  20  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 2.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความหลากหลาย 
 2.2 ควรมีการศึกษามุมมองของผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเรียนรู้
แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษว่าแต่ละกลุ่มมีมุมมองอย่างไร เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ 
 2.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน  
แต่ละรายวิชาหรือทักษะ 
 

สรุป 

ถึงแม้ว่าวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานช่วยท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย แต่การออกแบบการเรียนรู้ เหล่านี้ ในสถาบันการศึกษามาพร้อมกับความท้าทายที่ส าคัญ 
สถาบันการศึกษาจะต้องสร้างนโยบายที่จ าเป็นในการวางแผนทรัพยากร เวลา และระบบสนับสนุน เพ่ือให้
แน่ใจว่าการริเริ่มการเรียนรู้แบบผสมผสานจะประสบความส าเร็จ กรอบนโยบายควรมีการพัฒนาอย่างชัดเจน 
ระบุวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน สนับสนุนวิสัยทัศน์ ค่านิยม และหลักการของสถาบันการศึกษา เช่น แผนกล
ยุทธ์และแผนการด าเนินงานตามการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ เปูาหมาย วัตถุประสงค์ 
ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน ทรัพยากรที่มีอยู่ เทคโนโลยี และการจัดการ รวมถึงกระบวนการประเมินผล ในมุมมอง
ของผู้เขียนเห็นว่า การน ารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นมีปัจจัยต่างๆ 
เกี่ยวข้องหลายอย่าง ที่ส าคัญผู้สอนต้องทุ่มเท เข้าใจ มีวิธีการจัดการที่ดี ผู้เรียนต้องมีความตั้งใจและมุ่งมั่นไป
พร้อมๆ กับความทุ่มเทในการสอนของผู้สอน สถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีระบบสนับสนุนเป็นอย่างดี
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนซึ่งจะน ามาซึ่งการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 
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จากวัฒนธรรมการอ่านสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
Reading Culture for Learning Culture in Digital Age 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา  เนตรวงษ์1 

 

บทคัดย่อ 
 

บทความนี้ได้น าเสนอสถานการณ์การอ่านของเด็กไทยซึ่งมีแนวโน้มการอ่านที่ลดลงและจากผลการ
ประเมินคะแนนการอ่านในระดับนานาชาติ PISA 2015 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องมี
การรณรงค์ส่งเสริมการอ่านเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการอ่าน เกี่ยวเนื่องไปถึงวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดเป็น
นิสัยของบุคคลให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีนิสัยใฝุรู้ เปูาหมายของการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการ
เรียนรู้คือ ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการรอบด้านอย่างบูรณาการ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงสื่อดจิิทัลทุกรูปแบบ ดังนั้นรูปแบบการอ่านและการเรียนรู้จึงมีการปรับเปลี่ยนไปตามวิถีของ
ชีวิตดิจิทัล โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเครื่องมือที่หลากหลาย สามารถใช้งานได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ให้เป็นตัวผลักดันวัฒนธรรมการอ่านและวัฒนธรรมการเรียนรู้   
 
ค าส าคัญ : วัฒนธรรมการอ่าน/ วัฒนธรรมการเรียนรู้/ ยุคดิจิทัล  
 
 

Abstract 
 

  This article presents the reading culture of Thailand, which tends to be unfavorable. 
The results of the assessment in the international PISA 2015 found the reading scores of 
Thailand below the average OECD. Therefore there is a need for a campaign to promote 
reading to a culture of reading to relate cultural learning. This may result to an individual to 
learn continuously and develop a curious habit. The goal of the curriculum is to create a 
learning culture, let the students developed around integrated, intentionally changed the 
world, learn from technology and all forms of digital media. Changing how one follow digital 
lifestyles can affect the form of reading and learning? Reading and learning can be achieved 
through information technology with a variety of tools. It can be an easy and quick means to 
be driven by a culture of reading and learning.  
 
Keywords: Reading Culture/ Learning Culture/ Digital Age   

  
 
                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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บทน า  

 สถานการณ์การอ่านของคนไทยในปัจจุบันมีอัตราการอ่านลดลง แต่พบว่าใช้เวลาอ่านเพ่ิมขึ้นในสื่อ
สังคมออนไลน์ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) ปัญหาการอ่านของคนไทยที่ยังไม่สามารถก่อเกิดเป็นวัฒนธรรม
การอ่านได้นั้น อาจเกิดขึ้นจากตัวผู้อ่านเองเช่น วุฒิภาวะผู้อ่านในวัยต่าง ๆ ก็จะมีวุฒิภาวะ และความพร้อมที่
แตกต่างกัน โดยทั่วไปผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงย่อมมีทักษะการอ่านได้ดีกว่าคนที่มีวุฒิภาวะต่ า ความบกพร่องทางด้าน
ร่างกาย การเสพติดสื่อต่างๆ ท าให้ไม่อยากอ่านหรืออ่านน้อยลง นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากสภาพแวดล้อมเช่น 
ปัญหาจากครอบครัว ปัญหาจากสถาบันการศึกษาท่ีไม่มีสภาพแวดล้อมเพ่ือเป็นแรงจูงใจ และปัญหาจากสื่อเพ่ือ
ส่งเสริมการอ่านที่อาจไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณภาพ ดังนั้นการส่งเสริมการอ่านและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านควร
ส่งเสริมตั้งแต่เด็กโดยใช้สื่อต่างๆ ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
ควรส่งเสริมทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษา ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการอ่านทั้งระดับปัจเจก
บุคคลและระดับสังคมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเองให้รู้จักปรับปรุงตัว อย่างต่อเนื่องทันกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีโลก อันส่งผลต่อทักษะต่างๆ ที่
จ าเป็นเช่น การคิดและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
โดยผ่านการอ่านจากสื่อต่างๆ ที่มีหลากหลายรูปแบบตามวิถีชีวิตดิจิทัลที่มีสื่อมากมายไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ไลน์ เฟสบุ๊ก อินสตาแกรม ซึ่งสามารถอ่านและเรียนรู้จากสื่อเหล่านี้ได้แต่ให้รู้ทันทันสื่อ สามารถ
วิเคราะห์ วิพากษ์ ตีความ ประเมินคุณค่า และสื่อสารจากสื่อดิจิทัลที่รับมาได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้  
   

สถานการณ์การอ่านของเด็กไทย 

ผลการส ารวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2558 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2558) 
ระบุว่าการอ่านของคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป พบว่ามีอัตราการอ่านลดลงจากร้อยละ 81.8 ในปี 2556 เป็น
ร้อยละ 77.7 ในปี 2558 ส่วนประเภทสื่อที่ทุกคนนิยมอ่านคือรูปเล่มหนังสือ ร้อยละ 96.1 และหนังสือพิมพ์มี
ผู้อ่านสูงสุดคือ ร้อยละ 67.3 รองลงมาคือข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ คือร้อยละ 51.6 ส่วนเวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่าน
นั้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 6 นาทีต่อวัน หรือ 66 นาทีต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 อยู่ที่ 37 นาทีต่อวัน โดยกลุ่มเยาวชน
ใช้เวลาอ่านมากที่สุด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 34 นาทีต่อวัน หรือ 94 นาที กลุ่มวัยเด็กและวัยท างานใช้เวลาอ่านเฉลี่ย
ต่อวันมากกว่า 1 ชั่วโมง ส่วนวัยสูงอายุใช้เวลาอ่านน้อยที่สุดเฉลี่ย 44 นาทีต่อวัน และการที่ทุกวัยใช้เวลาอ่าน
เพ่ิมข้ึนเนื่องจากในปี 2558 ได้เพ่ิมการอ่านข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ โดยกลุ่มวัยเยาวชนใช้เวลาอ่านเพ่ิมขึ้น
มากที่สุดถึง 44 นาทีต่อวัน และมีผู้ไม่อ่านถึงร้อยละ 22.3 หรือ 13.9 ล้านคน สาเหตุที่ไม่อ่านมากที่สุดคือชอบ
ดูโทรทัศน์ ร้อยละ 41.9 และอ่านหนังสือไม่ออกยังมีถึงร้อยละ 20.6 นอกจากนี้ผลการสอบ PISA จากผลการ
ประเมินของประเทศไทย แนวโน้มจากการประเมิน PISA 2000 จนถึง PISA 2015 พบว่า ผลการประเมินทั้ง
สามด้านมีแนวโน้มลดลง แม้ว่าช่วง PISA 2009 ถึง PISA 2012 ผลการประเมินด้านวิทยาศาสตร์ การอ่าน และ
คณิตศาสตร์จะมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ใน PISA 2015 ทั้งสามด้านกลับมีคะแนนลดลงจาก PISA 2012 โดยการ
อ่านเป็นด้านที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด (ลดลง 32 คะแนน) รองลงมาคือ วิทยาศาสตร์ (ลดลง 23 คะแนน) ซึ่ง
ทั้งสองด้านลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คะแนนเฉลี่ย OECD ของการอ่าน ใน PISA 2015 เป็นคะแนน
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มาตรฐานที ่493 คะแนน ผลการประเมินการอ่านในระดับนานาชาติ พบว่า ประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่มีคะแนน
อยู่ในกลุ่มบนสุดสิบอันดับแรก (Top 10) ได้แก่ ประเทศ/เขตเศรษฐกิจสิงคโปร์ (535) แคนาดา (527) ฮ่องกง-
จีน (527) ฟินแลนด์ (526) ไอร์แลนด์ (521) เอสโตเนีย (519) เกาหลี (517) ญี่ปุุน (516) นอร์เวย์ (513) และ
มาเก๊า-จีน (509) ในกลุ่มบนสุดสิบอันดับแรกนี้เป็นประเทศ/เขตเศรษฐกิจในเอเชียถึงห้าประเทศ/เขตเศรษฐกิจ 
คะแนนเฉลี่ยการอ่านของนักเรียนไทย คือ 409 คะแนน ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD มากกว่าหนึ่งระดับ ส านักงาน
สถิติแห่งชาติได้ระบุถึงนโยบายการสนับสนุนการอ่านว่า วิธีการรณรงค์ให้คนรักการอ่านที่ดีที่สุดคือ ปลูกฝังให้
รักการอ่านผ่านพ่อ แม่ และครอบครัว ให้สถานศึกษามีการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน รูปเล่มและเนื้อหาน่าสนใจ 
หรือใช้ภาษาง่ายๆ ส่งเสริมให้มีห้องสมุด ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุมอ่านหนังสือในชุมชน หรือพ้ืนที่สาธารณะ และ
ท าให้หนังสือสามารถหาซื้อหรือเข้าถึงได้ง่าย  นอกจากนี้อรศรี  งามวิทยาพงศ์ (2556) กล่าวว่าการส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านได้นั้น ต้องส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของบุคคล ในทุกพ้ืนที่ของวิถี
การด าเนินชีวิต โดยผู้อ่านรู้สึกเห็นคุณค่าและเห็นคุณประโยชน์จากการอ่านจนเกิดการถ่ายทอดและส่งเสริม 
สนับสนุนการอ่านไปสู่ผู้อ่ืน จากข้อมูลที่น าเสนอมาข้างต้นกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมการอ่าน มิใช่เพียงการอ่าน ใน
ระดับปัจเจกบุคคลเท่านั้น แต่ต้องพยายามสร้างวัฒนธรรมให้สัมพันธ์กับกลุ่มบุคคล นับตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน 
ซึ่งผลจากการการอ่านนี้จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลได้อีกทางหนึ่ง 
 

ปัจจัยส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

 อรศรี  งามวิทยาพงศ์ (2556) กล่าวว่า วัฒนธรรมการอ่านคือ พฤติกรรมการอ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็น
นิสัยของบุคคล ในทุกพ้ืนที่ของวิถีการด าเนินชีวิต โดยผู้อ่านรู้สึกเห็นคุณค่าและเห็นคุณประโยชน์จากการอ่าน
จนเกิดการถ่ายทอดและส่งเสริม สนับสนุนการอ่านไปสู่ผู้อ่ืน ดังนั้นพฤติกรรมและค่านิยมที่ดีสามารถส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านได้ สรุปได้ดังนี้ 
 1) ใช้เวลาในการอ่านโดยสมัครใจเพิ่มขึ้น 

 2) ขยายการอ่านเนื้อหาหลากหลายมากข้ึน 

 3) เปลี่ยนรูปแบบการใช้เวลาว่างมาสู่การอ่าน 

 4) ใช้การอ่านเป็นช่องทางหาความรู้ด้วยตนเอง 
 5) ใช้จ่ายเงินเพื่อการอ่านเพิ่มขึ้น 

 6) ให้หนังสือที่ตนเองชื่นชอบแก่คนอ่ืนอ่าน หรือมอบเป็นของขวัญให้คนอ่ืน 

 7) เป็นสมาชิกกลุ่มการอ่าน 

 8) จัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านให้กับผู้อื่นหรือมีกลุ่มการอ่านของตนเอง 
 9) ร่วมกิจกรรมของกลุ่มการอ่านอย่างสม่ าเสมอ 

 10) จัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านให้ผู้อ่ืน 
 กล่าวได้ว่าการส่งเสริมการอ่านมีปัจจัยส าคัญให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านทั้งระดับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน และสถานศึกษา ซึ่งระดับองค์กรทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้าง
บุคคลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สุมาลี  สังข์ศรี, 2556) 
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ปัจจัยส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้  

 การเรียนรู้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคน ตั้งแต่เกิดจนตาย วัฒนธรรมการเรียนรู้คือ พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของบุคคลอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของบุคคล ในทุกพ้ืนที่ของวิถีการด าเนินชีวิตโดยมีพฤติกรรมนิสัยใฝุรู้ 
รักการเรียนรู้ เป็นมิตรกับความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองให้รู้จักปรับปรุงตัวอย่างต่อเนื่อง หากองค์กรใดหรือ
หน่วยงานใดสามารถหลอมรวมความรู้ของบุคคลแต่ละคนให้กลายเป็นความรู้และประสบการณ์รวมขององค์กร
ได้ องค์กรนั้นก็จะมีลักษณะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ (อรศรี  งามวิทยาพงศ์, 2556; วีระวัฒน์  ปันนิตามัย, 
2559; ฐิติยา เนตรวงษ์, 2559) ดังนั้นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้จึงต้องเริ่มส่งเสริมตั้งแต่วัยเด็กให้มี
ความสามารถในการค้นหาความรู้แล้วเรียนรู้ พัฒนานิสัยรักการเรียนรู้ ใฝุรู้ รวมถึงสร้างบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมการเรียนรู้ 

วัฒนธรรมการเรียนรู้มีลักษณะเรียนโดยการปฏิบัติโดยตอบโจทย์หรือท างาน/โครงงาน และเรียนเป็น
ทีม เน้นการฝึกทักษะเชิงซ้อน ที่เรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ส่วนค าถามที่ถามมีการฝึกคิดหาค าตอบให้
มากที่สุดซึ่งมีมากกว่าหนึ่งค าตอบมากกว่าตอบค าถามที่เน้นถูกผิด เปูาหมายของการเรียนคือ พัฒนาการรอบ
ด้าน หรืออย่างบูรณาการ (Integrated Learning) ไม่ใช่เพียงเรียนวิชาแต่เรียนฝึกทักษะชีวิต ทักษะสังคม และ
ทักษะด้านอ่ืนๆ อย่างซับซ้อนเพ่ือการด าเนินชีวิต และการท างาน ในส่วนของการประเมินผู้เรียนด้วยการสอบ
นั้น การสอบท่ีดีที่สุดคือ การสอบเพ่ือสอน (Test to Teach) เป็นการสอบเพ่ือเป็นเครื่องสะท้อนกลับให้ผู้สอน 
ในการปรับปรุงวิธีจัดการเรียนรู้และให้ผู้เรียนปรับปรุงวิธีเรียนของตน การสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน จัดโดย
องค์กรระดับชาติ จึงมีค่าต่อการเรียนของผู้เรียน การทดสอบเน้นการประเมินว่าผู้เรียนแต่ละคนก้าวหน้าไปถึง
ไหนแล้ว ลักษณะผลการประเมินมาจากการประเมินการท า ผลการสร้างความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ต้องมี
การฝึกฝนให้ผู้เรียนประเมินกันเอง และประเมินตนเองได้แล้วน ามาปรับปรุงวิธีการเรียนของตน ซึ่งการ
ประเมินผลโดยการสอบที่ไม่ตามด้วยการสะท้อนผลการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ปรับปรุงวิธีการเรียน จะไม่มี
คุณค่าต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเลย (วิจารณ์  พานิช, 2559; วีระวัฒน์  ปันนิตามัย, 2559) 

สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 สรุปได้ดังนี้ (วิจารณ์ พานิช, 2559) 

1) การเปลี่ยนแปลงของวิถีโลก สังคมเปลี่ยน การด าเนินชีวิตและวิถีการท างานเปลี่ ยน การศึกษาที่
ออกแบบมาเพ่ือสนองตอบสังคมอุตสาหกรรม ผลิตคนออกมาเพ่ือท างานตามแบบแผนที่วางไว้ ใน
ภาคอุตสาหกรรมแบบตายตัวจึงต้องเปลี่ยน เพราะในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องการคนไปท างานแบบริเริ่ม
สร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ ยนแปลง เปูาหมายของการ
เรียนรู้ลักษณะนี้จึงเป็นการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ (Action) ตามด้วยการไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflection) 

ลักษณะดังกล่าวจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการเรียนแบบท่องจ าสาระความจริงเหมือนในอดีต 

2) บทบาทหน้าที่ของผู้สอนที่เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีโลก ต้องเอาใจใส่ต่อการเรียนของผู้เรียนเป็นอย่าง
มาก หากจัดการเรียนแบบเดิมจะไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนส่วนใหญ่ได้ เนื่องจากมีแรงจูงใจอ่ืนๆ 
มากมายที่ส่งผลต่อผู้เรียนโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้นการเรียนรู้จึงต้องเน้นวิธีการดึงความเอาใจใส่ของ
ผู้เรียน (Student Engagement) ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สอนและท าได้โดยการออกแบบการเรียนรู้แบบผู้เรียนร่วม
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กันลงมือท า ร่วมมือกันค้นคว้าหาความรู้เอามาใช้ร่วมกัน และร่วมกันไตร่ตรองสะท้อนคิด หาเหตุผลว่าท าไมจึง
เกิดผลเช่นที่พบ จะท าให้เกิดผลดียิ่งขึ้นได้อย่างไร ซึ่งจะท าให้การเรียนรู้เป็นสิ่งท้าทายไม่น่าเบื่อ 

3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสื่อทุกรูปแบบที่เป็นสื่อใหม่ เป็นได้ทั้งตัวปิดกั้น และ
ตัวช่วยการเรียนรู้ของผู้เรียน ถ้ามองในแง่การปิดกั้น เทคโนโลยีเหล่านั้นรุกประชิดตัวคนทุกคนผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือ หากผู้สอนไม่มีบทบาทเน้นวิธีการดึงความเอาใจใส่ของผู้เรียนมาได้จากเทคโนโลยีร่วมกับสื่อ
ดังกล่าวแย่งความสนใจของผู้เรียนไป ดังนั้นผู้สอนจึงต้องมีทักษะดึงดูดผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หรือสื่อสังคมต่างๆ มาใช้จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

4) การเรียนรู้เป็นการวางรากฐานชีวิต โดยที่เมื่อย่างเข้าวัยรุ่น พัฒนาการส าคัญคือการพัฒนาความ
เป็นตัวของตัวเอง (Identity) และพัฒนาเปูาหมายชีวิต (Purpose) ของตน ซึ่งพัฒนาการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น 
หากยังใช้วิธีการเรียนรู้แบบเดิม และส่งผลต่อการออกจากการเรียนกลางคันจ านวนมาก หากเปลี่ยนมาใช้
วัฒนธรรมการเรียนรู้แบบใหม่ด้วยการลงมือท า ตามด้วยการไตร่ตรองสะท้อนคิด พัฒนาการของตัวตน และ
เปูาหมายชีวิต จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ดีกว่าเดิมกว่าการเรียนรู้แบบเดิม 

 5) ความรู้ใหม่ว่าด้วยกลไกการเรียนรู้ เป็นของการวิจัยด้านประสาทวิทยาว่าด้วยการเรียนรู้ เป็นเรื่อง
กลไกการเรียนรู้ของสมองที่พบว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการรับถ่ายทอด ความรู้จากผู้สอน จากหนังสือหรือ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ แต่เกิดจากการปฏิบัติตามด้วยการรับรู้จากการปฏิบัติ และการไตร่ตรองสะท้อนคิดของ
ผู้เรียนเอง 

ในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ บุคลากรในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ต้องมีค่านิยมการเรียนรู้
ร่วมกันในสิ่งต่างๆ ดังนี้ (วีระวัฒน์  ปันนิตามัย, 2559) 

 1) วัฒนธรรมของการกล้าคิด กล้าริเริ่ม และกล้าทดลอง ที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม การเรียนรู้ที่พึง
ประสงค์คือ สิ่งใดที่เห็นว่าถูกต้องเหมาะสมต้องกล้าท า ต้องกล้าน าเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่จะสร้างประโยชน์และมี
คุณค่าให้แก่องค์กร 
 2) วัฒนธรรมของการเล่าสู่และแบ่งปันกัน ความรู้ต่างๆ ที่แต่ละองค์กรหรือแต่ละหน่วยงานนั้นๆ หาก
พิจารณาให้ดีแล้วแตกต่างจากทรัพย์สินที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน ทรัพย์สินเงินทอง หรือตึกอาคาร 
เนื่องจากความรู้ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งทวีคูณ ยิ่งทรงพลัง มีอ านาจในการเปลี่ยนแปลง ในทางปฏิบัติพฤติกรรมของการ
เรียนรู้ทั้งโดยล าพังและการเรียนรู้เป็นทีมร่วมกันของผู้คนในองค์กรควรมีการแบ่งปัน รับรู้ เรียนรู้ร่วมกัน ให้
กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร 

 3)  วัฒนธรรมการท างานเป็นทีม ในวัฒนธรรมเดิมของการท างานเป็นกลุ่มจะท างานแบบแบ่งกันไปท า 
ต่างคนต่างท าในสิ่งที่ตนได้รับมอบหมายให้เสร็จแล้วพอใจ แต่ขาดการเรียนรู้ในภาพรวม ไม่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นการท างานเป็นทีมต้องยึดรูปแบบท างานแบบ ไร้พรมแดน (Boundaryless) ต้องทะลาย
ก าแพงระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี สนับสนุนบรรยากาศที่เปิดเผยไว้วางใจกัน 
อิสระที่จะแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในองค์กรไหลเวียนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ซึ่ง
วัฒนธรรมการท างานแบบไร้พรมแดนเป็นเสาหลักของความส าเร็จในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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 4) วัฒนธรรมที่เป็นมิตรกับความรู้ (Knowledge Friendly Culture) คนที่กระหายความรู้จะสนใจใฝุ
รู้ มิใช่มุ่งแต่จะรับรู้เพียงอย่างเดียว ขาดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ องค์กรต้องมีการส่วนสนับสนุน
การเรียนรู้ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่น โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลเพ่ือ
การสืบค้นให้สามารถแสวงหาความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่บุคลากรในองค์กรสนใจ และมีการแลกเปลี่ยน
ถ่านโอนประสบการณ์ระหว่างกัน สร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นโดยเร็ว  
 5) วัฒนธรรมที่ดีในการบริหารทีมคนเก่งผู้เป็น “แรงงานความรู้” (Knowledge Workers) ตราบใดที่
คนในองค์กรมีการท างานแบบใช้แรงงานเข้าแลก (Manual Workers) โดยท างานหนัก วัฒนธรรมการท างาน
แบบเดิมที่เน้นแรงงานคือ เชี่ยวชาญแต่เรื่องทั่วๆ ไป มุ่งเน้นเงินเดือนต าแหน่งสูงๆ แต่เมื่อเจอปัญหามักมีข้อแก้
ตัวมากมาย รู้น้อย คิดน้อย อ่านน้อย แต่กลับท างานมาก แตกต่างจากองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่บุคลากรใน
องค์กรจะมีสภาพแวดล้อมการท างานที่เป็นอิสระ มีความคล่องตัว ยืดหยุ่นไม่ถูกครองง าด้วยกฎ ระเบียบ มี
เกณฑ์การประเมินผลงานโดยมีผลงานใหม่ๆ ออกมาอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นปัจจัยสร้างความส าเร็จด้วยการ
เรียนรู้และการสอนแนะระหว่างกันและกันอย่างต่อเนื่อง ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นค านึงถึงคุณภาพ คุณค่าเพ่ิมขึ้น 
นอกเหนือจากมุ่งเชิงปริมาณ 
 6) การสร้าง “ชุมชนนักปฏิบัติ” (Communities of Practice) ลักษณะของชุมชนดังกล่าว
เปรียบเสมือนเวทีให้คนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้สร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญ เต็มใจมาพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงช่องทางการพบปะกันทั้งแบบออฟไลน์
และออนไลน์ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ให้เป็น ธนาคารความรู้ (Knowledge Bank) เช่น คู่มือการ
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รายงานการประชุมสัมมนาผู้สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ เป็นต้น 

 

การอ่านจากสื่อดิจิทัลสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 

 สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในวิถีการด าเนินชีวิต เรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตดิจิทัล (Digital Lifestyles) 
Trilling และ Fadel (2009) กล่าวว่า ทักษะทางดิจิทัลหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เรียนที่มีทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี จะต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
  1) ทักษะด้านสารสนเทศ ผู้เรียนต้องสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว โดยเลือกแหล่ง
สารสนเทศได้ตรงกับความต้องการ สามารถประเมินสารสนเทศและเลือกสารสนเทศเพ่ือใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้สารสนเทศหรือประยุกต์ใช้งานสารสนเทศบนพ้ืนฐานจริยธรรมและการใช้งานโดยธรรม 
  2) ทักษะด้านสื่อ ผู้เรียนต้องสามารถวิเคราะห์สื่อเพ่ือน ามาใช้งานได้อย่างเข้าใจ ประเมินค่าสื่อ 
และประยุกต์ใช้งานภายใต้กรอบจริยธรรมและการใช้งานโดยธรรม นอกจากนี้ในการพัฒนาสื่อ ผู้เรียนต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้เครื่องมือเพ่ือสร้างสรรค์สื่ออย่างสร้างสรรค์ 
  3) ทักษะด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ผู้เรียนต้องสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้า จัดการ ประเมินค่า และติดต่อสื่อสาร มีความรู้ความสามารถ
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครือข่าย การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ต่างๆ ภายใต้กฎหมาย
และจริยธรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
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 หากมองในแง่ดีโซเชียลมีเดียอาจเป็นตัวช่วยให้คนอ่านหนังสือ เด็กสามารถอ่านสั้นๆ ได้ พออ่านเรื่อยๆ 
พฤติกรรมการอ่านของคนก็จะต้องการมีสาระเองไปโดยธรรมชาติ “หนังสือที่มีภาพประกอบเยอะๆ อย่างอินโฟ
กราฟฟิก หนังสือที่อ่านง่ายๆ จะขายดี เพราะสิ่งเหล่านี้เปิดโลกให้คนอ่านรู้ อ่านแล้วเข้าใจง่าย” เมื่อต้องการจะ
รู้จริงเขาก็ไปหาใหม่ เพราะสังคมยุคนี้ต้องการทุกสิ่งที่รวดเร็ว สถานที่ซึ่งท าให้เด็กไม่อยากอ่านหนังสือเลยคือ
โรง เรี ยน  เพราะระบบการเรี ยนการสอนบั งคับ เขาให้ อ่ าน มนุษย์ เป็นพวกที่มี เ สรีภาพ  
การปรับปรุงการสอนของครูในโรงเรียนต้องน าอินโฟกราฟฟิกไปสอนเด็ก  การบังคับให้อ่านและการไม่มี
เสรีภาพในการอ่านถือว่าเป็นอุปสรรคในการส่ง เสริมการอ่านของประเทศ 
 การส่งเสริมการอ่านในปัจจุบันจึงสามารถน าสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์      อินสตา
แกรม เอสเอ็มเอส หรืออีเมล มาส่งเสริมการอ่านได้ นอกจากนี้รูปแบบสื่อที่น่าสนใจเช่น หนังสือที่มี
ภาพประกอบเยอะๆ มีภาพลักษณะสื่อใหม่ อินโฟกราฟฟิก หนังสือที่อ่านง่ายๆ จะเป็นที่ชื่นชอบ เพราะสิ่ง
เหล่านี้เปิดโลกให้คนอ่านรู้ อ่านแล้วเข้าใจง่าย ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในอนาคตสามารถใช้
เครือข่ายชุมชนออนไลน์มาส่งเสริมการเรียนรู้ในอนาคตได้ เช่นชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งอาศัยวัฒนธรรม
การเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือน าไปสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขนาดพกพา  

ที่มา: (ACIM, 2016) 
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ภาพที่ 2 e-Learning และ m-Learning เพ่ือการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 

ที่มา: (wbsc-LMS, 2560; สยามโพน ดอท คอม, 2560) 

  จากภาพที่ 1 และภาพที่ 2 เป็นการน าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นช่องทางการ
อ่านและการเรียนรู้ผ่านสื่อ ซึ่งในปัจจุบันเนื้อหาจะในรูปแบบเนื้อหาดิจิทัล หรือมัลติมีเดีย ดังนั้นการที่จะ
ด าเนินชีวิตตามวิถีดิจิทัลจึงมีลักษณะลักษณะส าคัญดังนี้ (Netwong, 2013)  
  1) ประเด็นทางสังคม มีการใช้เทคโนโลยีโดยค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ความรู้ ความเชื่อ ด้วยเทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมอย่างเสมอภาคและอย่างรับผิดชอบ 
  2) ประเด็นทางวัฒนธรรม มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆ ด้วย
ความรู้สึกเข้าใจและปราศจากอคติ มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ความสามารถระหว่างวัฒนธรรมได้ 
  3) ประเด็นความเป็นมนุษย์ มีทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ การ
เรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าตนเองรู้จักรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับคน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสภาพแวดล้อมในระยะยาวอันเนื่องจากการใช้เทคโนโลยี 
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  4) การปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและตามครรลองกฎหมาย มีความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทาง
ปัญญาและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการใช้สารสนเทศที่เป็นสิ่งตีพิมพ์และที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ และ
ฝึกใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ถูกกฎหมายและอย่างรับผิดชอบ 
  5) การรู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเล็งเห็นคุณค่าการรู้สารสนเทศ
และการใช้เทคโนโลยีว่ามีความจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในทุกๆ ด้านตลอดชีวิต มีการเรียนรู้ พัฒนา
ตนเองด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน สามารถน าทักษะการรู้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีไปใช้ในการศึกษา การท างาน การด าเนินชีวิต รวมถึงถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
ผู้อื่นได ้
 ดังนั้นรูปแบบการอ่านและการเรียนรู้มีการปรับเปลี่ยนไปตามวิถีของชีวิตดิจิทัลซึ่งต้องสัมพันธ์กัน
กับความเข้าใจประเด็นทางสังคม ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม ความเข้าใจประเด็นความเป็นมนุษย์      
การปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและตามครรลองกฎหมาย และการรู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ส่งผลต่อ   การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
วิถีดิจิทัลการปิดกั้นหรือผลักดันวัฒนธรรมการอ่านและวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งสื่อมวลชน และสื่อใหม่ ได้รุกประชิดเข้าถึงบุคคลทุก
คนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นหากผู้สอนไม่เอาใจใส่ผู้เรียน ไม่มีทักษะดึงดูดผู้เรียนให้สนใจการอ่านและการ
เรียนรู้แล้ว ก็จะถูกสื่อต่างๆ แย่งความสนใจและใช้สื่อไปในทางที่ผิด ดังนั้นจึงต้องใช้สื่อและวิถีดิจิทัลให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงและรู้เท่าทันสื่อ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (2554) ได้กล่าวถึงการรู้เท่าทันสื่อจัดเป็น
ทักษะด้านสื่อ ให้มีความสามารถปูองกันตนเองจากการถูกจูงใจจากเนื้อหาสื่อ ความสามารถวิเคราะห์เนื้อหา
ของสื่ออย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือให้สามารถควบคุมการตีความเนื้อหาของสื่อที่ดู ฟัง หรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วย 
แทนที่จะให้การสื่อความหมายของสื่อเป็นไปตามเจตนาของผู้ผลิตมาควบคุม ดังนั้นผู้รับสื่อจึงต้องมีทักษะการ
เรียนรู้เพื่อเท่าทันสื่อ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 
  1) ความสามารถในการเข้าถึงประกอบด้วย การได้รับสื่อประเภทต่างๆ อย่างเต็มที่ รวดเร็ว รับรู้
และเข้าใจเนื้อหาของสื่ออย่างเต็มที่ ท าความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ สังเกต จดจ า และเข้าใจความหมาย
ของค าศัพท์ สัญลักษณ์ และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร ไม่ปักใจเชื่อเนื้อหาข้อมูลที่ได้รับทันที สามารถหา
ที่มาของข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลาย เลือกข้อมูล คัดกรองข้อมูล ในส่วนที่ต้องการ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การน าไปใช้ 
  2) ความสามารถในการวิเคราะห์ วิพากษ์ ประกอบด้วย การตีความเนื้อหาตามองค์ประกอบและ
แบบฟอร์มของสื่อแต่ละองค์ประกอบว่าสิ่งที่สื่อน าเสนอนั้นส่งผลกระทบอะไรต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
ฯลฯ โดยใช้พื้นความรู้เดิมและประสบการณ์ในการคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้น ใช้กลวิธีการวิเคราะห์ต่างๆ ได้แก่ 
การเปรียบเทียบ การหาความแตกต่าง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเหตุและผล การล าดับความส าคัญ ฯลฯ ในการ
ตีความและคาดการณ์ผลที่จะเกิดข้ึน 
  3) ความสามารถในการประเมินคุณค่าของสื่อประกอบด้วย ประเมินคุณภาพของเนื้อหา ประเมิน
ว่ามีคุณค่าต่อผู้รับสารมากน้อยเพียงใด สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับสารในด้านใดได้บ้าง และสร้าง
ความเกี่ยวข้องของเนื้อหากับประสบการณ์ พร้อมเสนอความคิดเห็นในแง่มุมที่หลากหลาย 
  4) ความสามารถในการสร้างสรรค์ หรือสื่อสาร เป็นการเรียนรู้สื่อ รวมถึงการพัฒนาทักษะการ
สร้างสื่อในแบบฉบับของตนขึ้นมา เมื่อผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินค่าสื่อได้
อย่างถ่องแท้แล้ว  ก็จะต้องวางแผน เขียนบท ค้นคว้าข้อมูลเนื้อหามาประกอบ ความสามารถในการสร้างสรรค์ 
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หรือสื่อสารเนื้อหาโดยการเขียนบรรยายความคิด ใช้ค าศัพท์ เสียง หรือการสร้างภาพให้มีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ โดยวิธีการสร้างประกอบด้วย การระดมสมอง วางแผน เรียบเรียง และแก้ไข ใช้ภาษาเขียนและ
ภาษาพูดอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักภาษาศาสตร์ สร้างสรรค์และเลือกภาพอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุ
เปูาหมายต่างๆ ที่ก าหนดไว้ และใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการวางโครงสร้างของเนื้อหา 
 กล่าวได้ว่าทักษะด้านสื่อเป็นส่วนหนึ่งของทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ปัจเจคบุคคล
ต้องมีการเรียนรู้เพื่อเท่าทันสื่อ โดยทักษะด้านสื่อประกอบด้วยความสามารถในการเข้าถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห์ วิพากษ์ ความสามารถในการประเมินค่าของสื่อ และความสามารถในการสร้างสรรค์หรือสื่อสารสื่อ
อย่างสร้างสรรค์ และสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อเพ่ือส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ ดังภาพ
ที่ 3 และภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การใช้บล็อกเพ่ือเป็นช่องทางส่งเสริมการอ่าน 
ที่มา: (เรียนรู้กับครูนิยม Blog ส่งเสริมรักการอ่าน, 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางสื่อสารชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  ที่มา: (LIBRARYHUB, 2560) 

 



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  32  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 จากภาพที่ 3 เป็นการอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลักดันให้เกิดการส่งเสริมการอ่าน โดยการ
ใช้บล็อกเป็นช่องทางในการน าเสนอเนื้อหาดิจิทัล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านบล็อก นอกจากนี้ยังสามารถใช้
เทคโนโลยีเครือข่ายการใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนการเรียนออนไลน์ดัง
ภาพที่ 4 ซึ่งจะพบว่าเทคโนโลยีต่างๆ ในยุคดิจิทัล สามารถขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมการอ่าน และวัฒนธรรม
การเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง ให้มีการใช้งานง่าย เข้าถึงได้หลายช่องทาง และรองรับเนื้อหาดิจิทัลได้ทุกอุปกรณ์ 
เพียงแต่การน ามาใช้ต้องน ามาใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การเรียน และการท างานแก่ผู้ใช้งาน 
 
บทสรุป 

 การอ่านเป็นพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการแสวงหาความรู้ การเรียนรู้ รวมถึงเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จะเป็นฐาน
ให้ให้กิจกรรมการเรียนรู้อ่ืนๆ ในการเรียน สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว จึงอยู่ในสถานะที่ต้องโอบอุ้มให้
การอ่านยกระดับขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติ ปลูกฝังให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการอ่าน 
อันส่งผลต่อการเรียนรู้ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ของบุคคล การอ่านเป็นเรื่อง
ของความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน และความเข้าใจเป็นส่วนส าคัญของการเรียนรู้  ปัจจัยส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 
ส่งเสริมได้ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง 
และเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ ใฝุรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงการที่ได้ลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ดังนั้นการใช้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสื่อดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทในวิถีการด าเนินชีวิต เรียกได้ว่าเป็น
วิถีชีวิตดิจิทัล จึงควรน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการอ่านและการเรียนรู้จนเกิดวัฒนธรรมการอ่านและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ในที่สุด 
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

เร่ืองเครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต 
A Development and Validation Efficiency of Computer Assisted Instruction Using Touchscreen 

Computer on Android Operating Systems for Basic Computer Subject in Network 

Communication and Internet 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  โพธิ์นาค1, กองทอง  บุหร่า2 

  

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือพัฒนาบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต และ
เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่า งที่ใช้ในการวิจัย  คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทพวิทยา ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 36 คน ซึ่งได้มา
ด้วยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แบบทดสอบท้าย
บทเรียน  และแบบทดสอบหลังเรียน น าไปทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพ E1/E2  ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาบทเรียนช่วยสอน
บนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง เครือข่ายการ
สื่อสารและอินเทอร์เน็ต มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ เท่ากับ 84.81/81.76 ซึ่งเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80  

ค าส าคัญ : บทเรียนช่วยสอน/ แอนดรอยด์/ เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต 

 
Abstract 

 
 The objectives of this research were 1) to develop Computer Assisted Instruction using 
touchscreen computer on Android Operating Systems for basic computer subject in network 
communication and internet, and 2) to find out the efficiency of the developed Computer 
Assisted Instruction. The researcher used simple random sampling and population was 
Pratomsuksa 5 students at Thepwittaya School for first semester 2016, a population was a 
total of 36 students. The instruments of this study were: 1) the Computer Assisted Instruction 
using touchscreen computer on Android Operating Systems for basic computer subject in 
network communication and internet 2) test of a lesson and 3) post-test. Data were 
statistically analyzed by using mean, standard deviation and efficiency. 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2 ครู คศ.2 โรงเรียนเทพวิทยา 
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   The result of this research found that the efficiency of Computer Assisted Instruction 
using touchscreen computer on Android Operating Systems of basic computer subject in 
network communication and internet was at 84.81/81.76 which was at the set criteria 80/80. 

  
Keywords: Computer Assisted Instruction/ Android/ Network Communication and Internet  

 
บทน า 

เนื่องจากระบบเทคโนโลยีในปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากในระบบ  การเรียน
การสอนที่จากเดิมได้มีการเรียนรู้ โดยการใช้กระดานด าและจดบันทึกการเรียนการสอนลงสมุด  ในปัจจุบันได้มี
การพัฒนาน าเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยเสริมทักษะในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ทางด้านของภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว  และได้มีการพัฒนาให้สามารถค้นคว้าหาความรู้ผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์  ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ (มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2554)  และผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์แบบหน้าจอสัมผัส (Tablet)  ในปัจจุบันมีความนิยมน าเอาอุปกรณ์แบบหน้าจอสัมผัส
มาประยุกต์ใช้ในระบบการเรียนการสอนมีแนวโน้มเพ่ิมมากยิ่งขึ้น และในระบบการเรียนการสอนของ
ต่างประเทศที่ได้มีการวางแผนการในอนาคตจะให้มีการเปลี่ยนอุปกรณ์การศึกษาของโรงเรียนในชั้น
ประถมศึกษาจากกระดาษมาเป็นต าราเรียนแบบดิจิตอล  โดยการน ามาใช้ควบคู่กับระบบการเรียนการสอน
แบบดั้งเดิม จุดเด่นของการใช้อุปกรณ์แบบหน้าจอสัมผัส  คือ มีน้ าหนักเบา มีหน้าจอสัมผัส  มีหน่วยความจ าที่
สามารถบันทึกข้อมูลหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-Book) ได้เป็นจ านวนมาก ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นที่จะใช้อุปกรณ์ควบคู่ไปกับการเรียนแบบดิจิตอล  การเรียนบนต าราเรียนแบบดิจิตอลนั้น ผู้เรียน
สามารถพกพาอุปกรณ์ท่ีได้บรรจุบทเรียนในแต่ละวิชา ไปทบทวนบทเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา การใช้อุปกรณ์แบบ
หน้าจอสัมผัสนี้มีความได้เปรียบในเรื่องของความทันสมัย ง่ายต่อการพกพา และความสะดวกในการใช้งาน 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์หน้าจอสัมผัสในการค้นหาความรู้ อ่านหนังสืออิเลคทรอนิกส์  

การใช้มัลติมีเดียทางการเรียนการสอนก็เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการเรียน  และตอบสนองรูปแบบของการ
เรียนของนักเรียนที่แตกต่างกัน การจ าลองสภาพการณ์ของวิชาต่าง ๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงก่อนการลงมือปฏิบัติจริง โดยสามารถที่จะทบทวนขั้นตอนและกระบวนการได้เป็นอย่างดี 
ผู้เรียนอาจจะเรียนหรือฝึกซ้ าได้   การใช้มัลติมีเดียเพ่ือเป็นวัสดุทางการสอน ท าให้การสอนมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการใช้วัสดุการสอนธรรมดา และสามารถเสนอเนื้อหาได้ลึกซึ้งกว่าการสอนที่สอนตามปกติ เช่น การ
เตรียมน าเสนอไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และใช้สื่อประเภทภาพประกอบการบรรยาย และใช้ข้อความน าเสนอ
ในส่วนรายละเอียดพร้อมภาพเคลื่อนไหว หรือ Animation ก็จะท าให้การสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น   คุณค่า
ของมัลติมีเดียที่ใช้ในการเรียนการสอนนั้นจะช่วยส่งเสริมการเรียนด้วยตนเองแบบเชิงรุก (Active) กับแบบสื่อ
น าเสนอการสอนแบบเชิงรับ (Passive) สามารถเป็นแบบจ าลองการน าเสนอหรือตัวอย่างที่เป็นแบบฝึกและการ
สอนที่ไม่มีแบบฝึก  มีภาพประกอบและมีปฏิสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น เป็นสื่อที่สามารถพัฒนาการ
ตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการด้านเวลาในการเ รียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้เวลาในการเรียนน้อย   ดังนั้นจึงอาจสรุปคุณค่าของมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอนได้ว่า 
มัลติมีเดียเป็นสื่อทางการเรียนการสอนที่มีของเขตกว้างขวาง เพ่ิมทางเลือกในการเรียนการสอน สามารถ
ตอบสนองรูปแบบของการเรียนของผู้เรียนที่แตกต่างกันได้สามารถจ าลองสภาพการณ์ของวิชาต่างๆ เพ่ือการ
เรียนรู้ได้ ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงก่อนการลงมือปฏิบัติจริง สามารถท่ีจะทบทวนขั้นตอนและกระบวนการ
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ได้เป็นอย่างดี และผู้เรียนสามารถที่จะเรียนหรือฝึกซ้ าได้ จึงกล่าวได้ว่า มัลติมีเดียมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้
ทางการเรียนและการสอนอย่างยิ่ง (มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,  2554) และยังสอดคล้องกับ Stickel(2009) กล่าว
ว่า การใช้แท็บเล็ตพีซีเข้ามาช่วยในระบบการเรียนการสอนของอาจารย์นั้น โดยทั่วไปผู้เรียนจะมีรูปแบบของ
การเรียนรู้ของแต่ละคนแตกต่างกัน การมีเครื่องมือใหม่นั้น หมายถึง ผู้เรียนจะมีช่องทางการเรียนรู้ได้มากกว่า
การเรียนบนกระดานด า ในขั้นแรก การประเมินผลการใช้แท็บเล็ตพีซีเป็นเครื่องมือในการสอนเป็นเรื่องที่ส าคัญ
ในการตัดสินใจ ผู้เรียนจะได้รับการน าเอาวัตถุประสงค์ของบทเรียนมาบรรจุลงในแท็บเล็ตพีซีของผู้เรียนต่างกัน
แต่ละคอร์ส และให้เวลาในการศึกษา 3 ภาคการศึกษา ได้ท าการส ารวจผลในปลายภาคการศึกษา จากการ
ประเมินผลผู้ใช้ร้อยละ 56  ของผู้เรียนที่ใช้ แท็บเล็ตพีซีช่วยเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ แต่ก็มีที่พบว่า แท็บ
เล็ตพีซี ท าให้ผลการเรียนไม่ต่างไปจากเดิมจากรูปแบบการเรียนการสอนกับการใช้งานแท็บเล็ต พีซีความจริง
รูปแบบการเรียนรู้นั้นมีปฏิกิริยาที่ดีต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน คือ แท็บเล็ตพีซี มีประสิทธิผลต่อการเรียนการ
สอน 

การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ได้มีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน สามารถเข้าใจถึงหลักการท างานระบบเครือข่ายการสื่อสารของคอมพิวเตอร์ 
บอกความหมายของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่าย ขยายสัญญาณเช่น ฮับ-รีพีตเตอร์ สามารถบอกและ
อธิบายความหมายของอินเตอร์เน็ต ส่วนประกอบของอินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้นการน าเอาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมาช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยจัดท าสื่อการสอนจะช่วยในการเสริมแรงให้กับผู้เรียน ให้มี
ความน่าสนใจยิ่งขึ้น มิตร สกุลจร (2552) กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่สามารถท าให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ และสื่อการสอนแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสามารถท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

จากแนวโน้มของการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีที่มากขึ้นและเพ่ือให้การเรียนการสอนพัฒนาตาม
เทคโนโลยีในปัจจุบัน ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้กับอุปกรณ์แบบหน้าจอสัมผัส
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ น ามาหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการพัฒนาบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์  รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต  และเพ่ือให้การเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์มีความน่าสนใจ มีการน าเสนอเนื้อหาในลักษณะของสื่อ รวมถึงภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง   
เพ่ือให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์หน้าจอสัมผัสมีการแสดงผลในการเรียนรู้ได้ทันที และให้ผู้เรียนสามารถ
ทบทวนบทเรียนได้บ่อยครั้งตามต้องการ  ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้เรียน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือพัฒนาบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต 

2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต 
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สมมติฐานการวิจัย 

 ประสิทธิภาพของบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   
  1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ นักเรียนโรงเรียนเทพวิทยา ส านักงานเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 176 คน 
  1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ  นักเรียนโรงเรียนเทพวิทยา ส านักงานเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 36 คน ซึ่งได้มาด้วยการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 2.  รูปแบบการน าเสนอของบทเรียน  
  ในการพัฒนาบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต มีรูปแบบในการน าเสนอบทเรียนโดย
ใช้ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อความและตัวอักษรส าหรับเนื้อหาของบทเรียน นอกจากนั้นยังมีการใช้
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในการกิจกรรมการเรียน และกิจกรรมการเรียนน าเสนอโดยอ้างอิงจากวิธีการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน 
 3. เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียน 
  เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียน คือ  เนื้อหาสาระความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ซึ่งมีเนื้อหา ทั้งหมด  5  บทเรียน โดยผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือก
เนื้อหามา 2 บทเรียน มีขอบเขตเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
  3.1  เครือข่ายการสื่อสาร  
  3.2  อินเทอร์เน็ต  
 4. ตัวแปรที่ศึกษา 
  4.1 ตัวแปรต้น คือ การเรียนด้วยบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต   
  4.2 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต   
 
วิธีด าเนนิการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้  มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เอกสาร งานวิจัยและเก็บรวบรวมแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  1.1  ศึกษาหลักสูตรเนื้อหา ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์รายวิชา และกิจกรรมการเรียนการ
สอนของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง 
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เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต สามารถสรุปขอบเขตเนื้อหาบทเรียนที่จะใช้ในการวิจัยมีรายละเอียดแบ่ง
ออกเป็น 2 หน่วยการเรียนรู้ คือ 1) เครือข่ายการสื่อสาร  และ 2) อินเทอร์เน็ต 
 1.2 ศึกษาหลักการและวิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์จากต ารา สิ่งตีพิมพ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง บทเรียนที่สร้างขึ้นนี้ได้ใช้รูปแบบล าดับเชิงเส้น (linear 
Program) ประกอบไปด้วย การเรียนในบทเรียนแรกแล้วจึงจะก้าวตามล าดับของบทเรียนถัดไป ซึ่งบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะประกอบไปด้วย แบบทดสอบท้ายบทเรียนและแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 1.3 ศึกษาโปรแกรมที่จะน ามาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์  
 2.  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนเทพวิทยา ส านักงานเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 176 คน 
 2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนเทพวิทยา ส านักงานเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 36 คน ซึ่งได้มาด้วยการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก มีห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม จากจ านวน
ทั้งหมด 6 ห้องเรียน และใช้กลุ่มตัวอย่างนี้เป็นกลุ่มทดลองในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้น 
 3. การก าหนดแบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เป็นแบบแบบทดสอบก่อนและ
หลังกับกลุ่มเดียว (One – Group Pretest –Posttest Design) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538: 
249) โดยมีจุดประสงค์ที่จะวัดผลของการทดลองต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวิธีการทดลองดังนี้ 1) เลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง 1 กลุ่ม ใช้เป็นกลุ่มทดลอง 2) ท าการทดสอบก่อนการทดลอง (T1) 3) ท าการทดลอง (X)  และ 4) ท า
การทดสอบหลังการทดลอง (T2) แล้วหาค่าเฉลี่ย แบบแผนการทดลองมีรูปแบบดังนี้ 
 
 
                                         T1     X       T2 

 
รูปที่ 1 แบบแผนการทดลอง แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง 

 
 

 4.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4.1 บทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต  
 การพัฒนาบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น ารูปแบบขั้นตอนการพัฒนา
บทเรียน ADDIE Model (มนต์ชัย เทียนทอง, 2546) มาใช้ในการพัฒนาบทเรียนแสดงดังรูปที่ 2 
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- วิเคราะห์หล ักสูตร
- วิเคราะห์เนื้อหา
- วิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

A : Analysis

- ก าหนดวัตุประสงค์เชิงพฤติกรรม
แต่ะละหน่วย
- ออกแบบหน้าจอ และกราฟิก
- ออกแบบกิจกรรมการเรียน

D : Design
- ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง
- น าบทเรียนไปทดลองใช้ก ับกลุ่ม
ตัวอย่าง

I : Implement

- สร้างแบบทดสอบ
- สร้างบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์ 
หน้าจอสัมผัส ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ 

D : Development

- หาประสิทธิภาพบทเรียนช่วยสอน
บนคอมพิวเตอร์ หน้าจอสัมผ ัส 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

E : Evaluation

 
รูปที่ 2 รูปแบบขั้นตอนการพัฒนาบทเรียน ADDIE Model 

 

 จากรูปที่ 2 แสดงรูปแบบขั้นตอนการพัฒนาบทเรียน ADDIE Model มีข้ันตอนดังนี้  
 1. ขั้นการวิเคราะห์ (A : Analysis) เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหา และ
วิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 2. ขั้นการออกแบบ (D : Design) เป็นขั้นตอนในการออกแบบวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแต่ละ
หน่วย ออกแบบหน้าจอและกราฟิก และออกแบบกิจกรรมการเรียน  
 3. ขั้นการพัฒนา (D : Development) เป็นขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบ และบทเรียนช่วย
สอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง เครือข่าย
การสื่อสารและอินเทอร์เน็ต และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคประเมินความเหมาะสมของบทเรียน 
 4. ขั้นการน าไปใช้ (I : Implement) เป็นขั้นตอนการน าบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอ
สัมผัส ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 5. ขั้นการประเมินผล (E : Evaluation) เป็นขั้นตอนในการหาประสิทธิภาพบทเรียนช่วยสอนบน
คอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 บท เ รี ย น ช่ ว ย สอน บนค อม พิ ว เ ต อร์ ห น้ า จ อสั ม ผั ส  ร ะบ บปฏิ บั ติ ก า ร แ อนด รอย ด์                
รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีขั้นตอนการเรียน
ดังรูปที่ 3 
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เร่ิมต้น

เข้าสู่ระบบ

เรียนเนื้อหาบทเรียน
หน่วยที่ 1 

ท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน
หน่วยที่ 1

ตรวจสอบผล
คะแนน

เรียนเนื้อหาบทเรียน
หน่วยที่ 2 

ท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน
หน่วยที่ 2

ตรวจสอบผล
คะแนน

1

1

ท าแบบทดสอบ
หลังเรียน

ส้ินสุด

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน

 
รูปที่ 3 ขั้นตอนการเรียนบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต 
 

 4.2 แบบทดสอบท้ายบทเรียน เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 
ค ะ แ น น  ซึ่ ง แ บ บ ท ด ส อ บ ฉ บั บ นี้ มี ค่ า ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ทั้ ง ฉ บั บ เ ท่ า กั บ  0.79 แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น  
1) แบบทดสอบท้ายบทเรียนที่ 1 จ านวน 15 ข้อ คะแนนเต็ม 15 คะแนน และ 2) แบบทดสอบท้ายบทเรียนที่ 
2 จ านวน 15 ข้อ คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
 4.3 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน  
ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน ซึ่งแบบทดสอบฉบับนี้มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.77 
 5.  การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการทดลองและการเก็บรวบรวบข้อมูลครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 
จ านวน 36 คน เรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง เครือข่ายการ
สื่อสารและอินเทอร์เน็ต  โดยให้นักเรียน 1 คน ต่ออุปกรณ์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 1 เครื่อง แล้วจึงเริ่มต้น
ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนเก็บคะแนนนักเรียน เป็นเวลา 2 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 60 
นาที  ในการเรียนต้องท าการศึกษาบทเรียนทั้งหมด 2 บทเรียน ซึ่งแต่ละบทเรียนจะต้องท าแบบทดสอบท้าย
บทเรียนเพ่ือเก็บคะแนน เมื่อเรียนครบทั้ง 2 บทแล้ว จึงท าแบบทดสอบหลังเรียน การเก็บคะแนนใช้วิธีการให้
คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลค่าทางสถิติต่อไป 
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6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากนั้นน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพ E1/E2 
 

ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ น าเสนอผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  รายวิชา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต น าเสนอผลการพัฒนาบทเรียนดังรูปที่ 4 ถึง 
6 
 

 
 

รูปที่ 4 การลงทะเบียนเข้าสู่บทเรียน และหน้าเมนูหลักของบทเรียน 
 

 จากรูปที่ 4 แสดงการลงทะเบียนเข้าสู่บทเรียน และหน้าเมนูหลักของบทเรียน ส าหรับนักเรียนที่เข้ามา
เรียนในบทเรียนต้องท าการลงทะเบียนโดยกรอกชื่อเข้าใช้งานเข้าสู่บทเรียน จากนั้นจะพบเมนูหลักของบทเรียน 
ซึ่งให้เรียนตามล าดับดังนี้ 1) ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 2) เรียนเนื้อหา เรื่อง เครือข่ายการสื่อสาร 3) เรียน
เนื้อหา เรื่อง อินเทอร์เน็ต  และ 4) แบบทดสอบหลังเรียน 

  
  

 

รูปที่ 5 แบบทดสอบ และสรุปผลคะแนน 
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รูปที่ 6 เนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียน 
 จากรูปที่ 5 และรูปที่ 6 แสดงตัวอย่างแบบทดสอบ สรุปผลคะแนน และเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรม
การเรียน ที่นักเรียนจะต้องเข้าสู่บทเรียนมาท าการศึกษาบทเรียน ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาเนื้อหา
บทเรียน ท ากิจกรรมการเรียน และท าแบบทดสอบหลังเรียน 

2. ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการ         แอน
ดรอยด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต  ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดย
น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ นักเรียนโรงเรียนเทพวิทยา ส านักงานเขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 36 คน เพ่ือหา
ประสิทธิภาพบทเรียนช่วยสอนตามเกณฑ์ 80/80 แสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต 

 

ผลคะแนน จ านวน
คน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

คะแนนผลการทดสอบระหว่างเรียน (E1) 36 30 25.44 2.05 84.81 
คะแนนผลการทดสอบหลังเรียน (E2) 36 30 24.53 1.75 81.76 
 

 จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต  มีค่า
เท่ากับ 84.81/81.76 (E1/E2) สูงกว่าตามมาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนด 
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

ประสิทธิภาพบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์      รายวิชา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต มีค่าเท่ากับ 84.81/81.76 มีประสิทธิภาพสูง
กว่าตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ เนื่องมาจากนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยจัดท าเนื้อหา
แต่ละหน่วยการเรียนได้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด พร้อมทั้งมีกิจกรรมระหว่างเรียน แบบทดสอบ
ท้ายบทเรียนให้นักเรียนได้ประเมินความรู้ที่ได้เรียนมาในแต่ละหน่วยการเรียนเพ่ือเสริมความเข้า ใจให้มากขึ้น 
นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถศึกษาหรือทบทวนหน่วยการเรียนที่ไม่เข้าใจในแต่ละหน่วยการเรียนได้อีก ภายใน
บทเรียนที่พัฒนาขึ้นนั้นมีภาพเคลื่อนไหวแสดงเนื้อหาประกอบเพ่ือเสริมความเข้าใจ และกระตุ้นให้นักเรียน
สนใจในบทเรียนมากขึ้น นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนที่มาใช้ในการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมและท าความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวชิราภรณ์ บุตรดา (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ต เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา จังหวัด
พิษณุโลก ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต   เรื่อง สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 87.00/82.12 และงานวิจัยของประภาศรี 
แสงอนุศาสน์ และคณะ(2557) ได้ท าการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนแท็บเล็ต โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบการสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์83.68/87.76  

ดังนั้นบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สามารถน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแก่นักเรียน
มากขึน้ และท าให้นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันได้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น 
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ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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 อาจารย์สุรศักดิ์ ชะมารัมย์1 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ที่มีต่อการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2) เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีต่อการปฏิบัติกิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ 3) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 212 คน และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ผู้บริหารหรือตัวแทน บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 6 ท่าน ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีต่อการบริหาร
จัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทั้งโดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก 2) ความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีต่อการปฏิบัติกิจกรรมด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทั้งโดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
และ 3) องค์ประกอบของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านกิจกรรมการฝึกอบรม และด้านกิจกรรม
การพัฒนาองค์การส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ดรวมกันได้ร้อยละ 59.20 (R2 = 0.592) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ การบริหารจัดการ/ ความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
มหาวิทยาลัย  
 

  

                                                           
1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 
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Abstract 

  The objectives of this research were to conduct a study on; 1) the opinions of 
academic and administrative staffs on the management of university social responsibility of 
Roi Et Rajabhat University, 2) the opinions of academic and administrative staffs on human 
resource development practices of Roi Et Rajabhat University, and 3) human resource 
development practices that affected the management of university social responsibility of 
Roi Et Rajabhat University. The research was a mixed research. The research instrument used 
was a questionnaire and data collection was derived from 212 samples of academic and 
administrative staffs of Roi Et Rajabhat University. The researcher also used a qualitative 
method, and the researcher interviewed 6 members; who are; university’s admi
nistrators or representatives, academic and administrative staffs. Statistical tools were 
percentage, mean, standard deviation, stepwise multiple regression, and content analysis to 
analyze qualitative data.   
 The research’ main findings revealed that; 1) the level of the opinions of academic 
and administrative staffs on the management of university social responsibility of Roi Et 
Rajabhat University as a whole and on all aspects was at the high level, 2) the level of the 
opinions of academic and administrative staffs on human resource development practices of 
Roi Et Rajabhat University as a whole and on all aspects was at the high level, and 3) there 
were two factors of human resource development practices; namely, Training and 
Organization Development affected the management of university social responsibility of Roi 
Et Rajabhat University, which could totally explain the dependent variables at 59.20 (R2 = 
0.592) with 0.05 level of statistical significance. 
 

Keywords: Human Resource Development Practices / Management/ University Social 
Responsibility  

บทน า 
 ในอดีตเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าในการแก้ไขปัญหาสังคมหรือการแสดงส านึกต่อสังคมเพ่ือเป็น
การตอบแทนประโยชน์ที่ได้รับจากสังคมและชุมชนถือเป็นบทบาทหน้าที่ส าคัญของรัฐบาลแต่เพียงฝุายเดียว 
ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพสังคมยังมีขนาดที่ไม่ใหญ่โตมากนัก สังคมอาศัยกันอยู่อย่าง เรียบง่าย ประกอบกับภารกิจ
ของรัฐก็อยู่ในขอบเขตที่จ ากัดและไม่ซับซ้อนมากเท่าใด แต่เมื่อโลกตกอยู่ภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ กระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลกนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงและรวดเร็ว ตลอดจนมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ผลอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารภาครัฐที่มีต่อการแก้ไขปัญหาสังคมในด้าน
ต่างๆโดยตรง ท าให้การแก้ไขปัญหาสังคมโดยรัฐตามล าพังที่ด าเนินการมาแต่เดิมนั้นไม่อาจด าเนินการต่อไปได้
อีก ท าให้จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการปฏิรูปกระบวนการและวิธีการบริหารจัดการเสียใหม่ เพ่ือให้สามารถท างาน
ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ คล่องตัว รวดเร็ว และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนที่มีหลากหลายได้
มากขึ้นอย่างทันท่วงทีโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
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 แนวความคิดหนึ่งซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นผลพวงมาจากการปฏิรูประบบราชการคือ ความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Social Responsibility) ซึ่งเป็นกระแนวคิดที่มีความส าคัญและได้รับความสนใจจากองค์การต่างๆทั่ว
โลกประมาณต้นศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา โดยแนวคิดดังกล่าวเป็นการด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอก
องค์กร ซึ่งค านึงถึงผลประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับใกล้ และไกลที่จะเกิดขึ้นอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กรในอันที่จะท าให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นปกติสุข  
(International Organization for Standardization (ISO)) (ISO, อ้างถึงในสุทธิศักดิ์ ไกรสรสุทธาสินี, 2550 
และกัญญรัตน์ หงส์วรนันท์, 2555: 89) นอกจากนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นคุณธรรมที่เป็นความคิดรวบ
ยอดในความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี อันเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้ง ควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกเพ่ือสนองความ
ปรารถนา และสามารถมองเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของคนกลุ่มใหญ่ และพร้อมที่จะแสดงออกเมื่อมี
เหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมมากระตุ้น (Good, 1973: 20) ท าให้ในปัจจุบันกระแสส านึกดังกล่าวได้ส่งผลให้ทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่างก็ให้ความส าคัญและมีการด าเนินการเพ่ือให้การ
ช่วยเหลือ และแก้ไขในประเด็นปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
 ในแง่ความเป็นมา Howard Bowen (1953, อ้างถึงใน ชุติมา วุ่นเจริญ, 2556: 145) ถือเป็นผู้จุด
ประกายความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ โดยได้เขียนและตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือที่มีชื่อว่า Social 
Responsibilities of the Businessman ท าให้มีนักวิชาการให้ความสนใจในประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรธุรกิจส่งผลให้ Carrol (1999) ถึงกับได้ยกย่อง Howard Bowen ว่าเป็นบิดาแห่งความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ท าให้ในเวลาต่อมา ได้มีองค์การระหว่างประเทศขานรับและได้ความสนใจในแนวคิดดังกล่าวเป็น
จ านวนมาก อาทิ ในปี ค.ศ. 1997 Social Accountability (SAI) ได้เสนอกฎเกณฑ์พิทักษ์สิทธิมนุษยชนด้วย
หลักการพ้ืนฐาน 9 ประการ และในปี ค.ศ.2000 เป็นต้นมา แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งเริ่มเป็นรูปธรรมชัดเจนจากการประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงริ
โอเดจาเนโรที่ประกาศเจตจ านงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในหัวข้อ The Ten Principles United Nation 
Global Compact ท าให้ประเทศต่างๆ ส่งเสริมแนวคิด CSR อย่างชัดเจน ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศ
ก าลังพัฒนา ส่งผลให้ประเทศก าลังพัฒนามีความมุ่งมั่นที่จะตอบรับกระบวนการบริหารองค์กรตามแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อยกระดับสังคมไปพร้อมกับการเติบโตด้านเศรษฐกิจ โดยใช้เป็นทางเลือก ทั้งด้าน
กลยุทธ์และกลวิธีรวมถึงโอกาสการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาทั้งใน
ประเทศอินเดียและประเทศไทยที่หวังให้องค์กรธุรกิจในประเทศของตนให้ความส าคัญกับแนวคิดนี้เป็นส าคัญ  
(กัญญารัตน์ หงส์วรนันท์, 2555: 87-88) 
 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือความยั่งยืนขององค์กรในปัจจุบันคงไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของ
องค์กรในภาคธุรกิจเท่านั้น หากแต่ทุกหน่วยงานบนโลกใบนี้จะต้องให้ความส าคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมเพ่ือความยั่งยืนด้วย ซึ่งก็หมายรวมสถาบันอุดมศึกษาด้วย มหาวิทยาลัยต้องมีบทบาทในการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมตอบสนองความต้องการของสังคมท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมความคิด (Think Tank) ให้แก่
สังคม ท าการสื่อสารกับสังคมในประเด็นต่างๆที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่นักวิชาการที่สังคมจับต้องไม่ได้และเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสังกัดขององค์กรธุรกิจแต่เพียงเท่านั้น นอกจากนี้ ควรมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและมีการให้รางวัลกับมหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินงานดีเด่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม ทั้งนี้  ควรมีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรั บผิดชอบต่อสังคม 
มหาวิทยาลัยจะต้องให้ความใส่ใจกับประเด็นในเรื่องความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและช่วยลดปัญหา
การเสียเปรียบทาง สังคมด้วย (วัลลภา เฉลิมวงศาเวช, 2555: 121) ในปี พ.ศ.2557 ได้มีการศึกษาวิจัยโดยจอย 
ทองกล่อมสี พบว่า ตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 
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63 ตัวบ่งชี้ได้แก่ 1) การดูแลแก้ปัญหาชุมชนและสังคม 6 ตัวบ่งชี้ 2) การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 7 ตัว
บ่งชี้ 3) การใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 6 ตัวบ่งชี้ 4) การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาสังคม 9 ตัว
บ่งชี้ 5) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 13 ตัวบ่งชี้ 6) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 10 ตัวบ่งชี้ และ 7) จริยธรรม
ทางวิชาการ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถน าตัวบ่งชี้ ที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ส าหรับการ
วางแผนเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน 
 ในการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จในฐานะที่เป็น
องค์กรหนึ่งของประเทศสามารถสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมได้ และเป็นเสาหลักในการที่จะน าพาประเทศ
ไปสู่ความยั่งยืนได้ จ าเป็นต้องอาศัยการสร้างทุนให้แก่สังคมและประเทศชาติในสองประการคือ 1) ทุนทาง
ปัญญา (Knowledge Capital) หมายถึง การสร้างองค์ความรู้ที่มาจากการรวบรวม ค้นคว้า วิจัย หาความจริง
จากธรรมชาติ และ 2) ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง การผลิตผู้รู้ที่มีคุณภาพที่จะสะท้อนให้เห็นถึงทุน
มนุษย์ที่มีความรู้และทักษะในการที่จะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สืบไป ซึ่งเรียกโดยรวมๆก็
คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งของประเทศสามารถสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ และเป็นเสาหลักในการที่จะน าพาประเทศไปสู่ความยั่งยืนได้แล้วนั้น มหาวิทยาลัย
จะต้องเร่งการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมที่ต้องเริ่มจากตัวบุคคลไปสู่สถาบัน องค์กร หาก
มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีจิตวิญญาณของความรับผิดชอบต่อสังคมและรวมกันเป็นกลุ่มจน
กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริงได้ ประเทศไทยจะมีทุนทางปัญญาที่สามารถ
สร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ และน าพาประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สืบไป (วัลลภา เฉลิมวงศาเวช, 2555: 121) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งแสวงหาความ
จริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล โดยมี
วิสัยทัศน์ส าคัญคือภายในปี 2576 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับยอดเยี่ยม โดยด าเนินการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจ 5 ข้อ เพ่ือให้
บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวดังนี้คือ 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมส านึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิต
ของประเทศ 2) ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากลเน้นสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 3) บริการวิชาการเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย 
คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ของปวงชน รวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบ ารุงรักษา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน คุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ และ 5) เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง (ฝุายประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน, 2558: 
10) 
  แต่จากสภาพการณ์ที่ผ่านมากลับพบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะมีการบูรณาการประเด็นการ
วิจัย การเรียนการสอน รวมตลอดทั้งการบริการทางวิชาการเข้าด้วยกันค่อนข้างจะมีน้อย โดยส่วนใหญ่นั้น
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มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเป็นส าคัญ จึงส่งผลให้การวิจัยมีน้อยตามไปด้วย ทั้งนี้  อาจเนื่องมาจากพันธกิจ
ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการก าหนดเอาไว้ชัดเจนหรือแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจน ทั้งๆที่ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยจะใกล้ชิดกับ
ชุมชนท้องถิ่นมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาแห่งอ่ืนๆ ซึ่งให้บริการชุมชนในรูปแบบต่างๆไป  กล่าวได้ว่าในปี พ.ศ. 
2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้จัดให้มีการบริการวิชาการกับโรงเรียนต่างๆดังที่ผ่านมา แต่เนื่องจากโรงเรียนมี
ความต้องการท าวิจัยในสถานศึกษาของตนเองแต่ขาดผู้ที่ให้ค าปรึกษา จึงได้ขอความอนุเคราะห์มายัง
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุเคราะห์ให้อาจารย์ได้บริการทางวิชาการเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าในการท าวิจัย และ
ในการจัดการเรียนการสอนนั่นคือจุดเริ่มต้นของความร่วมมือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มีการร่วมการวิจัย ร่วมเป็น
วิทยากร และร่วมเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยี จนกระทั่งมาถึงในปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา สถานศึกษาต่างๆเริ่ม
มีการเปลี่ยนแปลงและเห็นผลการให้บริการทางวิชาการชัดเจนเป็นรูปธรรมขึ้น ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็
เห็นผลของการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนมากขึ้นด้วย ท าให้สามารถน าไปเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป รวมตลอดท้ังสถานศึกษาแห่งอื่นๆอีกด้วย  
 อย่างไรก็ตาม แม้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะมีการจัดกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการใน
รูปแบบต่างๆมากมายในปัจจุบัน แต่ผลของการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการกลับยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
และยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทั่วไปมากเท่าใด ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยเพราะองค์ประกอบที่ 3 การ
บริการวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยได้ผลการประเมินในระดับสถาบันด้วยคะแนนอยู่ในระดับดี (ฝุายประกันคุณภาพ 
กองนโยบายและแผน, 2559: 190) ดังนั้น การพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือให้สามารถรองรับการจัดระบบการ
ให้บริการแก่สังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดนั้น จึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งก็คือชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่
ให้บริการ บนพ้ืนฐานของการใช้ทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติ กิจกรรมด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่จะมีส่วนส าคัญต่อการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการปฏิบัติกิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการ
บริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดสามารถน าผลวิจัยไปใช้ในการวางยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานด้านพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีต่อการบริหารจัดการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
   2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีต่อการปฏิบัติกิจกรรมด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
   3. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เป็นหลัก และสนับสนุนด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
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Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ผู้บริหารหรือตัวแทน บุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของหน่วยงานต่างๆสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพ่ือยืนยันความถูกต้อง
และเสริมข้อมูลในประเด็นต่างๆ เพ่ือท าให้สามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องนี้ไดมากข้ึน  
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ เป็นบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวนทั้งสิ้น 449 คน (ฝุายการเจ้าหน้าที่และนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด, ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2559) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) บุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะ
ต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีจ านวน 308 คน และ2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัด
หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีจ านวน 141 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของเป็น
บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 145 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 67 คน รวมกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 212 คน ทั้งนี้ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) 
(Taro Yamane, 1973: 125) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 และด าเนินการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) 
เพ่ือหาสัดส่วนที่เหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนประชากรทั้งหมดจ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด จากนั้น
จัดเก็บข้อมูลด้วยการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย และท าการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1) ผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยหรือตัวแทน 2) บุคลากรสายวิชาการ และ 3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของหน่วยงานต่างๆ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling) จากประชากร 3 กลุ่มๆละ 2 คน รวมผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสิ้น จ านวน 6 คน เพ่ือท าการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In Depth Interview) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) และแบบสัมภาษณ์ โดย     
แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้แบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ตอนที่ 2 เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) โดยมีเกณฑ์ในการก าหนดน้ าหนักของการ
ประเมินเป็น 5 ระดับตามมาตรวัดของลิเคิร์ต (Likert Scale) คือ มากที่สุด = 5 คะแนน มาก = 4 คะแนน 
ปานกลาง = 3 คะแนน น้อย = 2 คะแนน และน้อยที่สุด = 1 คะแนน ตามล าดับ ตอนที่ 3 เป็นส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลความคิดเห็นต่อการปฏิบัติกิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) โดยมีเกณฑ์ในการก าหนดน้ าหนักของ
การประเมินเป็น 5 ระดับตามมาตรวัดของลิเคิร์ต (Likert Scale) คือ มากที่สุด = 5 คะแนน มาก = 4 คะแนน 
ปานกลาง = 3 คะแนน น้อย = 2 คะแนน และน้อยที่สุด = 1 คะแนน ตามล าดับ และตอนที่ 4 เป็นส่วนที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ใช้ข้อค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended) ส่วนเครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอนดังนี้คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 เป็นการสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  และ
ตอนที่ 3 เป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
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 ทั้งนี้ จากการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กับบุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 
คนได้ผลของการหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบาคของแบบสอบถามตอนที่ 2 และ
ตอนที่ 3 จ านวน 68 ข้อ มีค่าเท่ากับ 0.958  
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการโดยท าหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือ
ขออนุญาตเข้าท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในสังกัดหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะ
เป็นผู้ประสานในรายละเอียดไปยังหน่วยงานต่างๆต่อไปจากนั้น ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีของคณะต่างๆและ
ผู้อ านวยการส านักและสถาบันต่างๆในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือขออนุญาตในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างตามที่ก าหนดไว้ และล าดับต่อจากนั้น ผู้วิจัยด าเนินการจัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับ
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ จากนั้นด าเนินการลงพ้ืนที่ภาคสนามเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ส่วนในกรณีแบบ
สัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเองจากผู้บริหารหรือตัวแทน บุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของหน่วยงานต่างๆสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท าการจัดส่งแบบ
สัมภาษณ์ให้ผู้ที่ถูกเลือกพิจารณาดูประเด็นที่จะท าการสัมภาษณ์ก่อนล่วงหน้า พร้อมทั้งนัดวัน เวลาและสถานที่ 
เพ่ือขอเข้าสัมภาษณ์ต่อไป และประการสุดท้ายคือผู้วิจัยท าการรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือน าไปสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  ส่วนการสัมภาษณ์ก็ท าการถอด
ประเด็นที่ได้จากสัมภาษณ์ต่อไป 

  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการโดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนคือ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้น าเอา
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปมาใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุป
มาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และข้อมูลความคิดเห็นต่อการปฏิบัติกิจกรรมด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย  (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistics) เพ่ือการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน  (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 

ผลการวิจัย 

  1. ความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่มีต่อการบริหารจัดการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดโดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายด้านก็พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันทุกด้าน โดยด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านจริยธรรมทางวิชาการ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและ
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สังคม ด้านการดูแลแก้ปัญหาชุมชนและสังคม ด้านการใช้นวัตกรรมเ พ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม และด้านการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเท่ากัน และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาสังคม ตามล าดับ 
  2. ความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่มีต่อการปฏิบัติกิจกรรมด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดโดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านก็พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันทุกด้าน โดยด้านกิจกรรมการ
ฝึกอบรม และด้านกิจกรรมการพัฒนาอาชีพมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการพัฒนา
องค์การ ด้านกิจกรรมการศึกษา และด้านกิจกรรมการพัฒนาส่วนบุคคล ตามล าดับ 
 3. องค์ประกอบของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ด้านกิจกรรมการฝึกอบรม และด้าน
กิจกรรมการพัฒนาองค์การส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด โดยองค์ประกอบทั้ง 2 สามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดรวมกันได้ร้อยละ 59.20 (R2=0.592) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 แสดงผลได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 1  แสดงการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอนของตัวแปรพยากรณ์การ 

 ปฏิบัติกิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการบริหารจัดการด้านความ 

 รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตัวแปร B Std. 
Error 

Beta t P-value. 

ปัจจัยด้านกิจกรรมการฝึกอบรม (X1) 0.344 0.048 0.435 7.123 0.000* 
ปัจจัยด้านกิจกรรมการพัฒนา
องค์การ (X5) 

0.323 0.049 0.402 6.580 0.000* 

a=1.306, R=0.769, R2=0.592, adj.R2=0.588, F=151.608, SEest=0.35909 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า การปฏิบัติกิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้าน
กิจกรรมการฝึกอบรม และปัจจัยด้านกิจกรรมการพัฒนาองค์การมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 0.344, 0.323 ตามล าดับ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์ใน
รูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.435, 0.402 ตามล าดับ มีค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.769 (R = 
0.769) มีค่าอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 59.20 (R2 = 0.592) ซึ่งหมายความว่า ปัจจัย 2 ปัจจัยคือ ปัจจัย
ด้านกิจกรรมการฝึกอบรม และปัจจัยด้านกิจกรรมการพัฒนาองค์การสามารถอธิบายความแปรปรวนของการ
บริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดรวมกันได้ร้อยละ 59.20 มีค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.35909 (SEest = 0.35909) ค่าคงที่ของสมการ
พยากรณ์ในคะแนนดิบ เท่ากับ 1.306 (a = 1.306) การทดสอบนัยส าคัญของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
มีค่าเท่ากับ 151.608 (F = 151.608) ซึ่งสามารถสร้างสมการณ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ของการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ดังนี้ 
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 สมการณ์พยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 
 Y' = 1.306+0.344X1+0.323X5  
 สมการณ์พยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
 Z' = 0.435ZX1+0.402ZX5 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องนี้มีประเด็นน่าสนใจที่ควรน ามาอภิปราย จ านวน 3 ประเด็น โดยจะขออภิปรายใน
ภาพรวมดังนี้ 
  1. จากผลการศึกษา พบว่า การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดในภาพโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็น
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่มีความเชื่อมโยงท างานอยู่ร่วมกับชุมชน 
ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย ส่งผลท าให้มหาวิทยาลัยสามารถดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดท าข้ึน เช่น โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มา การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้มุ่งให้ความส าคัญต่อการผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานของประเทศและสากล สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมต่อ
การพัฒนา ท้องถิ่น และสังคม มีการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม โดยเน้นการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การน าผลการวิจัยไปใช้และพัฒนาชุมชนและสังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมตลอดทั้งมีส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการสถาบันตามวิสัยทัศน์และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอยู่อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยได้ให้
ความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมาก ดังนั้น จึงท าให้การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของระดา ภิญโญ 
และอดิศัย โทวิชา (2559) ที่พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

 2. จากผลการศึกษา พบว่า การปฏิบัติกิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ดในภาพโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็น
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินงานภายใต้พันธกิจหลักอย่างต่อเนื่อง เช่น ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมส านึกในความเป็นไทย
และมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มี
จ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริง
เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากลเน้น
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เป็นต้น การด าเนินงานภายใต้พันธกิจหลักดังกล่าวท าให้มหาวิทยาลัยตระหนักถึง
ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการท าหน้าที่ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการด้วยดีเสมอมา เช่น การส่งบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมุ่งเน้น
ให้บุคลากรพัฒนาความรู ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ในแง่ของ
ผู้บริหารได้ให้ค าแนะน าแก่บุคลากรด้วยความเป็นกัลยาณมิตร เป็นต้น สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนา
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บุคลากรในอุดมศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551: 54-56) ในแง่ที่ว่าการพัฒนาอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยต้องค านึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เช่น ด้านวิชาการ ความเป็นครู ความสามารถในจัดการเรียนการ
สอน ความสามารถด้านการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการ 
การขัดเกลาทางสังคม ช่วงวัยต่างๆของการท างานและพัฒนา (Life Cycle Development)  ตั้งแต่การบ่ม
เพาะ (Incubation)ในช่วงต้นการท างาน ช่วงการท างานจริง ช่วงเป็นผู้สูงความรู้และประสบการณ์ และการ
เป็นคลังสมองหลังเกษียณ โดยจัดให้มีกระบวนการ Mentoring โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ เน้นการ
พัฒนาจากการท างานจริง เช่น Sabbatical, Shadowing กับภาคการผลิต ภาคสังคม โดยร่วมมือกับหน่วย
งานวิจัยภาคการผลิต สมาคมวิชาการวิชาชีพ และภาคประชาสังคม ดังนั้น จึงท าให้การปฏิบัติกิจกรรมด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวมีความสอดคล้อ งกับ
ผลงานวิจัยของ Mahadappa Gangaram Gonda (2014) ที่พบว่า ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการยอมรับเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดและมีคุณค่าส าหรับสถานประกอบในการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรใดๆ รวมทั้งองค์กรอุตสาหกรรม และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของภาณุพงศ์ ศรี
สุริยชัย (2555) ที่พบว่า สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่เน้นความเป็นมนุษย์
ในโรงเรียนทางเลือกอยู่ในระดับมาก  
    3. จากผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ด้าน
กิจกรรมการฝึกอบรม และด้านกิจกรรมการพัฒนาองค์การส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยองค์ประกอบทั้ง 2 สามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหาร
จัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดรวมกันได้ร้อยละ 59.20 (R2=0.592) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้าน
กิจกรรมการฝึกอบรม และด้านกิจกรรมการพัฒนาองค์การจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งสามารอภิปรายผลตามล าดับที่ของสมการถดถอยดังนี้ 
      3.1 ปัจจัยด้านกิจกรรมการฝึกอบรม พบว่า บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านกิจกรรมการฝึกอบรมอยู่ในอันดับ 1 ทั้งนี้ เนื่องจากกิจกรรมการฝึกอบรมเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรในปัจจุบันให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็น
กระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ และความช านาญ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญโดยการจัดส่ง
บุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยจัดขึ้น มีการด าเนินการจัดการฝึกอบรมด้วย
การก าหนดเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมเอง ประกอบกับก่อนเข้ารับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
มหาวิทยาลัยจะท าการฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีการประเมินความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติของผู้เข้าฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม สอดคล้องกับแนวคิดของ Decenzo and 
Robbins (2002: 215) ในแง่ที่ว่าการฝึกอบรมพนักงานโดยเน้นการเพ่ิมทักษะ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในปัจจุบัน และการพัฒนาหมายถึงการฝึกอบรมทั่วไปให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
กว้างๆ เปูาหมายการพัฒนาเพ่ือให้พนักงานเกิดความเข้าใจ และกระบวนการเพ่ือเกิดผลลัพธ์ของการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น เพ่ือใช้ประโยชน์ของการท างานในอนาคต  ดังนั้น ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรให้
ความส าคัญกับกิจกรรมการฝึกอบรมในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการฝึกอบรมก่อนการท างาน ( Pre 
Promotional Training) การฝึกอบรมในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ (In Service Training) การฝึกอบรมเป็นกรณี
พิเศษเฉพาะกิจ (Specialized Training) ตลอดจนการฝึกอบรมประเภทการสัมมนา (Seminar) (ทวีป อภิสิทธิ์ 
(2553: 5-6) ทั้งนี้ เพราะกิจกรรมการฝึกอบรมจะท าให้บุคลากรเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ
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ของความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของนิภา วิริยะพิพัฒน์ (2552: 200-203) ที่เห็นว่าผู้น า
องค์กรจึงควรสื่อสารให้พนักงานเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม 
พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่พนักงานทุกฝุายในองค์กรด้วยการฝึกอบรมและเข้าร่วมฟังเสวนาโดยเชิญ
ผู้รู้ และผู้เกี่ยวข้องมาระดมสมองและลงมือก าหนดทิศทางร่วมกัน พร้อมทั้งส่งเสริมและจูงใจให้พนักงานเรียนรู้ 
    3.2 ปัจจัยด้านกิจกรรมการพัฒนาองค์การ พบว่า บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านกิจกรรมการฝึกอบรมอยู่ในอันดับ 2 ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาองค์การถือเป็น
กระบวนการที่เป็นระบบในการประยุกต์ใช้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์  เพ่ือการปรับปรุงและการพัฒนา
ประสิทธิภาพพนักงานภายในองค์กร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว  โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถแบบองค์รวมให้บุคลากร เพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังนั้น ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับกิจกรรม
การพัฒนาองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของกัลยารัตน์ ธีระธนชัยสกุล (2558: 33) ที่สะท้อนให้เห็นว่าการ
พัฒนาองค์การคือความพยายามอย่างต่อเนื่อง ด้วยความช่วยเหลือและความร่วมมือของที่ปรึกษาองค์การ ที่มุ่ง
ช่วยกันปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ โดยเน้นที่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงให้องค์การมีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาที่ดี และสามารถปรับปรุงสภาวะหรือสถานภาพขององค์การให้ก้าวไปสู่วัฒนธรรมใหม่ของการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม ทั้งนี้ โดยอาศัยทฤษฎีนวัตกรรม และความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์  ความรู้ทางด้านการ
จัดการ และหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสอดแทรก ดังนั้น ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรให้
ความส าคัญกับกิจกรรมการพัฒนาองค์การในแง่ของการก าหนดความจ าเป็นในการพัฒนาองค์การ (Needs 
Identification) การวินิจฉัยองค์การ (Diagnosis) การออกแบบ (Design) การด าเนินการพัฒนาองค์การ 
(Implementation) และ การประเมินผลการพัฒนาองค์การ (Evaluation) (กีรติ ยศยิ่งยง (2557: 114-115) 
ทั้งนี้ เพราะกิจกรรมการพัฒนาองค์การจะท าให้บุคลากรเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมีแบบแผน ตลอดจนบุคลากรให้ความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ประสบผลส าเร็จ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ การส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
 1.2 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายด้านจริยธรรมทางวิชาการ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ
ในทิศทางเดียวกันให้แก่บุคลากรทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ การ
ให้บริการวิชาการท่ีอยู่บนฐานของความถูกต้องเป็นธรรม กระบวนการวัดประเมินผลการศึกษาในระดับรายวิชา
เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นต้น 
 1.3. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม เพ่ือ
เป็นแนวทางในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เช่น การด าเนินการวิจัย
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จะต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยทุกครั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถน าความรู้ใหม่
จากการวิจัยมาเผยแพร่ เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น 
  1.4. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรท าการปรับปรุงนโยบายและแผนด้านการพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยเน้นให้ความส าคัญต่อนโยบายการพัฒนาความรู้ศักยภาพ
ของบุคลากรทั้งในแง่การพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ โดยส่งเสริมและสนับสนุนในประเด็นการ
จัดส่งบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยจัดขึ้น นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยก็ควร
ด าเนินการจัดการฝึกอบรมด้วยการก าหนดเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมเอง โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการ
ของบุคลากร เพ่ือการวางแผนเตรียมการในการจัดการฝึกอบรม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรมีความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ เพราะการด าเนินการพัฒนาองค์การมีส่วนช่วยให้
บุคลากรเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  
  2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 2.1 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรด าเนินก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการน้ าอย่างเร่งด่วน 
โดยจัดให้มีระบบบ าบัดสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล ท าการศึกษามีข้อมูล รายละเอียด ความเป็นไปได้ 
ตลอดจนความเหมาะสมในการวางระบบ ทั้งนี้ อาจพิจารณาจัดจ้างเหมาบริษัทผู้เชี่ยวชาญมาท าการศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ าก่อนที่จะท า
การปล่อยลงสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็นการปูองกันน้ าท่วมแล้ว ยังเป็นการช่วยลดปัญหากลิ่น
เน่าเหม็นของน้ าที่ขังตามร่องน้ าได้อีกด้วย 
 2.2 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ตลอดจนระบบ และกลไกการ
ประเมินผลการให้บริการวิชาการจากผู้รับบริการวิชาการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนโดยก าหนดเป็นคู่มือการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่คู่มือดังกล่าวไปยังบุคลากรภายในหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
 2.3 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท าแผนมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
การเริ่มต้นด าเนินงาน เพ่ือให้ได้มีโอกาสร่วมรับทราบข้อมูล และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ในอันที่จะท าให้สามารถด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างเกิด
ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และส่งผลกระทบทางสังคมให้น้อยที่สุด 
 2.4 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการหมุนเวียนงานให้บุคลากรได้มี
โอกาสเข้าไปด ารงต าแหน่งงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยตามศักยภาพและความเหมาะสม เพ่ือท าให้บุคลากร
เกิดความเข้าใจความหลากหลายของงาน ตลอดจนได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะเพ่ิมเติม ซึ่งจะช่วยปูองกันการ
หยุดชะงักของงานในกรณีเมื่อเกิดขาดบุคลากรในบางต าแหน่งอย่างกะทันหันอีกด้วย 
 2.5 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณให้การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อแก่
บุคลากรที่เพ่ิมขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับสถาบันการศึกษาที่บุคลากรไปศึกษา
ต่อ พร้อมทั้งการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่ลาศึกษาต่อภายหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้วอย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากข้อค้นพบจากการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้สนใจที่มีความปรารถนาจะท าวิจัยในเรื่องที่
เกี่ยวข้องนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งต่อไป ดังนี้ 



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2560 57  วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

  3.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในรูปแบบที่เก็บข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว ดังนั้น 
จึงเห็นว่าควรท าการวิจัยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในลักษณะของการวิเคราะห์ตามช่วงเวลาเพ่ิมเติม เพ่ือยืนยัน
อิทธิพลองค์ประกอบของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น   
   3.2 ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีต่อ
การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือที่จะท าให้เข้าใจถึงความ
แตกต่างในประเด็นดังกล่าวจากมุมมองของบุคลากรแต่ละกลุ่มที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
   3.3 ควรขยายขอบเขตของการศึกษาให้มีความครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในแง่ผู้
ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้มาก
ยิ่งขึ้น ได้แก่ นักศึกษา ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการต่างๆ เป็นต้น 
  3.4 ควรท าการศึกษารูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
  3.5 ควรท าการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่น ตัวแปรด้านภาวะผู้น า ตัวแปรด้านวัฒนธรรม
องค์กร ตัวแปรด้านความผูกพันต่อองค์กร เป็นต้น ที่อาจส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องจากการปฏิบัติกิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถ
อธิบายการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ยังไม่มากเท่าที่ควร 
  3.6 ควรมีการท าการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถสะท้อนภาพของการบริหารจัดการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงเจาะลึก ซึ่งจะท าให้ได้รับความรู้รอบด้านมากยิ่งขึ้น 
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กรอบคิดในการพัฒนาจัดการศึกษาไทยและการจัดศึกษานานาชาติ 
Framework for Thai Education Development and Global Education 

 
ภราดา ดร.พีระนันท์ นัมคณสิรณ์1 

 

บทคัดย่อ 
 

บทความบทนี้น าเสนอแนวโน้มการจัดการศึกษาไทยในวันนี้และในอนาคต ผู้เขียนเชื่อว่า การศึกษา
ไทยที่จะท าให้ประเทศของเราสามารถแข่งขันได้กับนานาอารยประเทศได้ จ าเป็นจะต้องน าเอาแนวคิดการจัด
การศึกษานานาชาติมาใช้ เพราะแนวคิดดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงของโลกใบ
นี้ โดยมี กระแสโลกาภิวัตน์เป็นกระแสหลักที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเมือง และสังคม ของทั้งโลก 
ไม่มีประเทศใดในโลกใบนี้จะไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งระบบการจัดการศึกษาของแต่ละประเทศในโลก
ใบนี้เช่นกัน บทความบทนี้ยังน าเสนอ แนวคิดทางการจัดการศึกษาของประเทศที่พัฒนาแล้วที่ค านึงถึง
ผลกระทบดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนของตน มาประกอบ เพ่ือชี้ให้ให้เห็นว่าประเทศที่พัฒนา
แล้วก็ค านึงถึงผลกระทบดังกล่าวเช่นกัน ผู้ เขียนหวังว่า บทความบทนี้ จะตอกย้ าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็น
ความส าคัญของประเด็นดังกล่าวและจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าพาให้ผู้เรียนของเรา
สามารถด ารงตนได้อย่างมีความสุขและเป็นประชากรที่มีคุณภาพและพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพทางการศึกษา/ กระแสโลกาภิวัตน์/ นโยบายจัดการศึกษา 
 

Abstract 
 

This article presents the educational trends Thailand should adopt in order to 
compete at the international levels.  This study indicates that Global Education should be 
the trend that our country should develop. This is because global education concept is very 
much related to the growth of Globalization that nowadays dictates the changes of all the 
aspects concerned such the Politics, Cultures and Social living especially the educational 
system of each country. This article also illustrates the educational Policies of some 
developed countries in support for the author’s view .The author believes that this 
presentation will offer another aspect beneficial for those involved in Education 
Administration and enable them to create a proper educational approach that suits the 
needs of the learners and qualify them to be capable citizen that help develop their country 
sustainably.  
 

Keywords:  Quality education/ Globalization/ Educational Policy  
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1หลักสูตรบริหารการศึกษา  สาขาวิชาภาวะผู้น าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

บทน า 
จากการศึกษา ของ Suarez–Orozco & Qin–Hilliard (2007) ได้กล่าวไว้อย่างสั้นๆและง่ายๆว่า  

กระแสโลกาภิวัตน์เป็นตัวก าหนดนิยามและสิ่งท้าทายใหม่ๆ ของศตวรรษใหม่ของโลกใบนี้ ในขณะที่ประเทศที่
พัฒนาแล้วมองว่า การศึกษา คือ รากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการ
เสริมสร้างการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาของสังคมอีกด้วย (Fischer, 2003)  เขายังกล่าวอีกว่า 
การศึกษายังช่วยให้ประเทศมีประชากรที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการเป็นอยู่ที่ดี ค าถามที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจก็คือ ท าอย่างไรที่จะท าการศึกษาไทย เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพของ ผู้เรียนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ที่มีกระแสโลกาภิวั ตน์เป็น
ตัวก าหนด  

ส าน างานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มองเรื่องนี้ว่าเป็นความเร่งด่วนที่จะต้องยกระดับการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ที่ท าให้ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถแข่งขันทัดเทียมกับ
ผู้เรียนของนานาประเทศ  มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) มีความเป็นเลิศวิชาการสามารถสื่อสารได้
อย่างน้อยสองภาษา ล้าหน้าทางความคิดและผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์และมีจิตร่วมรับผิดชอบในสังคมโลก 
(ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2553 : 2) ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้น าเสนอบทความที่
ต้องการเห็นการจัดการศึกษาไทย มีกรอบและแนวทางที่ค านึงถึงบริบททั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและรุนแรงที่มี กระแสโลกาภิวัตน์ เป็นปัจจัยหลักในการก าหนดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบทความนี้จะ
สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของแนวคิดที่ผู้ที่เกี่ยวข้องควรน ามาประกอบการพิจารณาในการเลือกแนวทางใน
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องที่ท าให้ผู้เรียนของเรา มีพ้ืนฐานที่ดีในการปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และมีความสุขในการใช้ชีวิต รวมทั้งรู้จักพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ เป็นประชากรที่มีคุณภาพและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 

 

ทิศทางการศึกษาในอนาคต 

ประเด็นแรกที่ผู้เกี่ยวข้อง ควรท าการศึกษาและท าความเข้าใจร่วมกันในเบื้องต้นก็คือ ทิศทาง
การศึกษาในอนาคตของโลกเพ่ือใช้เป็นฐานคิดในการก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนในวันนี้และ
ในอนาคต 

เพราะทิศทางในเชิงการบริหารแล้ว คือตัวก าหนดแผนในทุกระดับขององค์กร ที่น าไปสู่การปฏิบัติ ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ที่ส าคัญ ทิศทางการบริหารช่วยท าให้เกิดความสอดคล้องภายใน ของวิสัยทัศน์ นโยบาย 
และ วัตถุประสงค์ ซึงถือเป็นองค์ประกอบหลัก ในการบริหาร (Everard, et. Al. (2004) การถกเถียงเพ่ือ
ก่อให้เกิดความเข้าใจพ้ืนฐานที่ใกล้เคียงกันในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน ย่อมเป็นประโยชน์ในการการจัดท า
นโยบายการจัดการศึกษาที่มีการยึดโยงระหว่างกันที่เข้มแข็ง และยังผลให้เกิดการน าไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผล
และมีประสิทธิผล 

นักการศึกษา เช่น  Sheila Biddle (2002) ได้เสนอประเด็นเกี่ยวกับ ทิศทางการศึกษาในอนาคตไว้
ดังนี้“นับตั้งแต่ ค.ศ. 1950 เป็นต้นมา 

 โลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเจริญเติบโตอย่างโดดเด่นของการค้าระหว่างประเทศและการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี  ได้สั่นคลอนรากฐานของระบบเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคม ทั้งใน
ประเทศ ระหว่างประเทศ และในภูมิภาค และผลักดันไปสู่ความสัมพันธ์ที่ต้องพ่ึงพากันและกันยิ่งขึ้น  การ
พัฒนาดังกล่าวท าให้นักวิชาการจ าต้องศึกษาและท าความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว ที่มีผลต่อการ
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เปลี่ยนแปลงโลกในศตวรรษที่ 21”  เธอยังได้กล่าวต่อไปนี้ ในขณะที่โลกในศตวรรษที่ 20  ถูกก าหนดด้วยภาวะ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อเนื่องมาเป็นสงครามเย็น แต่โลกในศตวรรษที่ 21 ถูกนิยามด้วยการเชื่อมโยง
ระหว่างกันของทุกประเทศในโลก  ไม่มีประเทศใดเลยที่จะด ารงอยู่โดยไม่พ่ึงพาประเทศหนึ่งประเทศใดเลย 
ความจริงเชิงบริบทได้เปลี่ยนไปแล้วและมีปัจจัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

 
เมื่อโลกในศตวรรษที่ 21 มีความจริงเชิงบริบทที่เปลี่ยนไปและมีปัจจัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง ค าถามที่

เกี่ยวข้องกับนักการศึกษาวันนี้ก็คือ แนวทางการจัดการศึกษาควรเป็นอย่างไร เพ่ือให้ผู้เรียนมีขีดความสามารถ
ในการเผชิญกับโลกใหม่ที่มีสิ่งที่น่าท้าทายมากมายรอพวกเขาอยู่ 

 
สอดรับกับความเห็นของ Friedman (2002) ที่มองว่า แนวทางการจัดในการศึกษาในอนาคตควรเกิด

จาก การวิเคราะห์ และตีความปรากฏการณ์ต่างๆ ในศตวรรษที่ 20 เขาเห็นว่า กรอบ ณ วันนี้ ได้เปลี่ยนไป 
กรอบที่ควรใช้ในการพิจารณาควรใช้ กรอบของความเป็นสากลและนานาชาติเข้ามาจับเพ่ือใช้เป็นฐานในการ
ท าเข้าใจแนวโน้มปรากฏการณ์ที่จะเกิดข้ึนและมีความพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่น่าท้าทายใหม่ๆในศตวรรษที่ 21
ที่ก าลังมาถึงนี้ ในเรื่องนี้ Suarez – Orozco & Qin – Hilliard (2007) ได้กล่าวไว้อย่างสั้นๆ และง่ายๆว่า 
กระแสโลกาภิวัตน์เป็นตัวก าหนดนิยาม และสิ่งท้าทายใหม่ๆ ของศตวรรษใหม่ที่ก าลังจะมาถึงนี ้

 
จากประเด็นของนักวิชาการท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ตัวก าหนดทิศทางการศึกษาในศตวรรษหน้า

ได้เปลี่ยนไป จากภาวะหลังสงครามโลกมาเป็นภาวะเชื่อมโยงกันของนานาประเทศที่มีกระแสโลกาภิวัตน์เป็น
ปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมอย่างรวดเร็ว การที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง กับ
การศึกษา มีความเข้าใจในปรากฎการณ์ดังกล่าวและน ามาเป็นกรอบในการพิจารณา  แสวงหาแนวทางการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนในการเผชิญสิ่งท้าทายใหม่ในอนาคต ย่อมท าให้การจัดการศึกษาดังกล่าวบรรลุ
เปูาหมายของการจัดการศึกษาท่ีเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งแก่ผู้เรียนและประเทศชาติต่อไป 

 

ความหมายของกระแสโลกาภิวัตน์ 
 
จากการศึกษาประเด็น แนวโน้มการจัดการศึกษาในอนาคตของนักการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้

เห็นว่า กระแสโลกาภิวัตน์เป็นตัวก าหนดการเปลี่ยนแปลงอนาคตของโลกและต่อกระบวนการจัดการศึกษาที่แต่
ละประเทศก าลังให้ความส าคัญและท าความเข้าใจกับปัจจัยดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าความเข้าใจดังกล่าว
เป็นพื้นฐานในการแสวงหาแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมให้กับผู้เรียนในประเทศของตน 

 
ในทัศนะของ Giddens (1990) กระแสโลกาภิวัตน์ หมายถึง การเพ่ิมความเข้มข้นของความสัมพันธ์

เชิงสังคมท่ีแพร่ขยายไปท่ัวโลก ซึ่งเชื่อมโยงระยะทางระหว่างท้องถิ่นและท้องถิ่นในลักษณะที่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับ
ท้องถิ่นนี้ได้รับผลกระทบจากท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ห่างไกลกันมาก Giddens ยังเพ่ิมเติมอีกว่า โลกแม้ว่าจะกว้างใหญ่
และมีภูมิศาสตร์ที่ห่างไกลกันมาก  แต่ภายใต้ของกระแสโลกาภิวัตน์นี้ มันได้เปลี่ยนเป็น หมู่บ้านโลกไปแล้ว  
ในขณะที่ Robertson (1992) เห็นว่า กระแสโลกาภิวัตน์เป็นความคิดที่เกี่ยวข้องกับโลกที่มีการบีบอัดและการ
เพ่ิมความเข้มข้นของการรับรู้เกี่ยวกับโลกที่เป็นองค์รวม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ใน
ท านองเดียวกัน Waters (1995) ได้แสดงทัศนะว่า กระแสโลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการเชิงสังคมที่ท าให้เป็น
ข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์บนข้อตกลงทางวัฒนธรรมและสังคมลดน้อยลง  และท าให้ประชากรมีความตระหนัก
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เพ่ิมขึ้นถึงข้อจ ากัดที่ลดน้อยลงดังกล่าว  ในมุมมองของ Ohmae (1990) เห็นว่า โลกนั้น ไร้พรมแดนและ
แนวคิดของกระแสโลกาภิวัตน์ตั้งอยู่บนการบีบอัดของระยะทางและเวลาบนดัชนีที่เพ่ิมขึ้นทั้งของความเร็วและ
ความถี่  อีกทัศนะที่น่าสนใจของ Held & Mcgrew (2000)  พวกเขากล่าวว่า กระแสโลกาภิวัตน์เป็น
กระบวนการที่ท าให้การเปลี่ยนแปลงเห็นชัดขึ้นในพ้ืนที่ขององค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์เชิงสังคมและ
การติดต่อทางธุรกิจที่ประเมินได้ในรูปแบบของการขยายตัว  ความเข้มข้น ความเร็ว และผลกระทบที่เกิดจาก
การไหลของเครือข่ายกิจกรรม การปฏิสัมพันธ์ และเกิดการส าแดงพลั งทั้งภายในทวีปและระหว่างภูมิภาค  
Held & Mcgrew ยังเชื่ออีกว่า กระแสโลกาภิวัตน์นั้นได้แผ่ขยายไปยังกิจกรรมต่างๆของทุกองค์กรทั่วโลก ไม่ว่า
จะเป็นองค์กร ทางธุรกิจ การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรมและ นับวันจะยิ่งทวีการเชื่อมโยงระหว่างกันทั้งในด้าน
ความเร็วและความถี่ของการปฏิสัมพันธ์ และส่งผลกระทบทั้งต่อทุกท้องถิ่น (ในมิติของทางพ้ืนที่การขยายตัว 
ความเข้มข้น ความเร็ว และผลกระทบ) ซึ่งพวกเขาเรียกว่า “สังคมพหุมิติ”ที่ด ารงอยู่ในระยะเวลาที่ไม่ยาวนัก
และจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆอย่างและต่อเนื่อง 

 
โดยสรุป “กระแสโลกาภิวัตน์” เป็นกระบวนการที่ท าให้โลกของเราเล็กลงจนกลายเป็นหมู่บ้านโลก 

ผ่านการบีบอัดของพ้ืนที่และเวลา  โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการเชื่อมต่อโลกทางภูมิศาสตร์เข้า
ด้วยกัน  ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ มีปฏิสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งรับผลกระทบจากสิ่งที่
เกิดข้ึนได้อย่างทันทีและเสมือนจริง การเชื่อมโลกในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในการ
ด าเนินการด้านธุรกิจ การใช้ชีวิตประจ าวันของคนท่ีสามารถติดต่อประสานสัมพันธ์กันและกันได้ในทุกเวลาและ
ในทุกสถานที่ และนับวันจะทวีความถี่และความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ส าคัญสังคมทุกท้องถิ่นจะกลายเป็นพหุ
สังคมที่ประกอบด้วยความแตกต่างทั้งทางเชื้อชาติ ความเชื่อและวัฒนธรรม ค าถามที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาควรจะถาม ก็คือ แนวทางการจัดการศึกษาใดที่สามารถตอบโจทย์ ความจริงเชิงบริบทที่เปลี่ยนไป
และมีปัจจัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องและตามมาที่ไม่ขาดสาย ซึ่งผู้เขียนมองว่า แนวทางการจัดการศึกษานานาชาติ 
น่าจะเป็นค าตอบ ให้กับการจัดการศึกษาไทยและในอนาคตที่สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้ 

 

การศึกษานานาชาติเป็นอย่างไร 
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจะเห็นว่ามีความพยายามจากนักการศึกษาในการให้นิยาม ค าว่า 

“การศึกษา นานาชาติ” ว่ามีความหมายว่าอย่างไร แต่ความหมายที่เป็นที่ยอมรับโดยรวม ก็ยังไม่ปรากฏ 
อย่างไรก็ตาม นิยามจากนักการศึกษาเหล่านี้ ให้ภาพ ของ การศึกษา นานาชาติ เป็นอย่างไร และมีแนวคิด 
อย่างไร ยกตัวอย่าง นิยามของ Simmons และ Strenecky (1996)ได้ให้มิติของ การศึกษา นานาชาติ ไว้ดังนี้  

1. เป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความตระหนักและชื่นชมในความหลากหลายของโลกใบนี้ 
2. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเก่ียวกับเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นสากล 

3. มีความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

4. มีความเข้าใจการบริหารงานเชิงระบบของแต่ละประเทศและเห็นการเชื่อมโยงและการพ่ึงพากัน
และกัน 

5. รู้จักเลือกอย่างเหมาะสมในการเข้าไปมีส่วนทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และในระดับ สากลใน
ขณะที่ Kobus (1992) มองการศึกษานานาชาติ ในลักษณะของ ความสัมพันธ์และการพ่ึงพา ที่อยู่ในรูปแบบ
ของการบูรณาการและการผสมผสานของ การเรียน ด้านเนื้อหา หลักสูตร และกระบวนการ ที่เป็นแบบ
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สหสัมพันธ์ ที่เน้นให้เห็นถึงความหลากหลายด้านวัฒนธรรม เข้าใจในความต้องการของผู้อื่น และน ามายกระดับ
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวและสมรรถภาพของตน  ซึ่ง Tye และ Kniep (1991) ได้แนะน า เพ่ิมเติมว่า 
การศึกษานานาชาติ เป็นกระบวนการการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงปัญหาที่มากกว่าปัญหาใน
ประเทศของตน เรียนรู้ที่จะ เข้าใจและชื่นชมวัฒนธรรมต่างถิ่นและต่างชาติ มองโลกในสายตาของผู้อ่ืนและ
เข้าใจ ตรงกันว่า ชาติอ่ืนก็มีความต้องการเหมือนชาติของเรา ในขณะที่ Urch (1992) ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับ 
การศึกษานานาชาติในเชิงเชิงสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ระหว่างโลกและประชากรของโลก 
“การศึกษาจึงต้องเน้นให้ผู้เรียนเห็นมิติดังกล่าวเห็นความส าคัญของหลากหลายของมนุษยชาติ ที่มีความจ าเป็น
ที่ตอ้งพ่ึงพาระหว่างกัน ทั้งในแง่ของการเป็นประชาชนและความเป็นรัฐ รวมถึงการให้ความร่วมมือระหว่างกัน
ในฐานะความเป็นบุคคลและการเป็นสถานศึกษา ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันในกระแสโลกพลวัตรนี้ท่ามกลางความ
หลากหลายเชิงวัฒนะธรรมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน”  มุมมองของ Urch เป็นมุมมองที่น่าสนใจ
และดูจะให้ภาพการศึกษา นานาชาติที่ค่อนข้างจะชัดเจน 

จากการเสนอแง่มุมของนักการศึกษาท่ีอ้างข้างบนนี้ น่าจะท าให้ภาพของการจัดการศึกษา นานาชาติมี
ความชัดเจนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและท าให้เห็นว่า การศึกษานานาชาติ น่าจะตอบโจทย์ให้กั บ
การจัดการศึกษาไทยไม่มากก็น้อย เพราะการศึกษานานาชาติ เน้นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนมีความตระหนัก
ในความแตกต่างด้านวัฒนธรรม เห็นความงดงามในความแตกต่างดังกล่าว มองโลกที่มีความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงกัน รวมทั้งเห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสงบสุขและพัฒนาพหุสังคมร่วมกัน 

 

แนวทางจัดการศึกษาในประเทศที่พัฒนา 

 เพ่ือให้ภาพของการศึกษานานาชาติ มีความชัดเจนขึ้น การศึกษาเทียบเคียงแนวทางการจัดการศึกษา
ของประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว ซึ่งได้แก่ ประเทศ สิงคโปร์ แคนาดา และ สหรัฐอเมริกา 

ประเทศสิงคโปร์พิจารณาการจัดการศึกษาที่ค านึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและใน
อนาคตเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพิจารณา  รัฐบาลสิงคโปร์เห็นว่า นักเรียนของสิงคโปร์จะประสบ
ความส าเร็จในการใช้ชีวิตและเติบโตในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจ าเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้บรรลุถึงขีดความสามารถ ที่ทั้งทางโรงเรียนและผู้ปกครองจะต้องจับมือกันและท างานร่วมกันอย่าง
หนักเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาขีดความสามารถที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ยังเห็น
ว่า การที่ผู้เรียนจะบรรลุขีดความสามารถที่จ าเป็นในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพทาง
โรงเรียนจะต้องเน้นการจัดการศึกษาที่มิใช่แต่การพัฒนาความรู้และทักษะเท่านั้น  ยังรวมถึงการพัฒนาด้าน
คุณค่า ความเชื่อ และทัศนคติที่หล่อหลอมความเป็นบูรณภาพของบุคคล ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์คาดหวังให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ในระบบดังกล่าว เป็นบุคคลที่  1) มีส านึกถึงความถูกต้องที่หนักแน่น  มีวิจารณญาณที่เหมาะสม  
รู้จักคิดเชิงวิเคราะห์ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  2) มีความรู้ในการเรียนที่ตนเองรู้จักตั้งค าถาม มีความ
ไตร่ตรองและรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  3) เป็นสมาชิกของสังคมที่พร้อมจะมีส่วนร่วมในสังคม  มี
ความคิดริเริ่ม  กล้าริเริ่ม และมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ   4) เป็นประชาชนที่ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติ  
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ติดตามข่าวสารของประเทศและของโลก  และเป็นผู้ที่พร้อมในการช่วยเหลือผู้อยู่ร่วมข้าง (Ministry of 

Education, Singapore, 2015) 
ในขณะที่รัฐบาลของแคนาดาพิจารณาการจัดการศึกษาของตนใน 2 มิติ  ในมิตินานาชาติและมิติของ

อนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า กระทรวงศึกษาธิการของแคนาดาตระหนักดีว่า ระบบการศึกษาปัจจุบันของตนจะ
ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่า เป็นระบบการศึกษาที่เยี่ยมระบบหนึ่งของโลก แต่ก็ไม่นิ่งนอนใจที่จะพัฒนา
ระบบการศึกษาของตนที่ดีอยู่แล้ว ให้มีการปรับปรุงอย่างมีสาระส าคัญที่น าไปสู่ระบบการศึกษาชั้นน าของโลก  
นอกจากความตั้งใจของรัฐบาลประเทศแคนาดา (โดยผ่านกระทรวงศึกษาธิการ) ที่ต้องการเห็นระบบการศึกษาของ
ตนเป็นระบบการศึกษาชั้นน าของโลก  รัฐบาลแคนาดายังน าปัญหาที่ผ่านมามาประกอบการพิจารณาจัดท า
นโยบายจัดการศึกษาอีกด้วย  ปัญหาที่กล่าวมา ได้แก่ การขาดการมีส่วนร่วมของผู้ เรียน  ผู้ เรียนมี
ประสบการณ์ไม่ดีต่อการเรียนหนังสือ  การลาออกกลางคัน เป็นต้น  จากการที่รัฐบาลแคนาดามีความตั้งใจและ
มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการศึกษาของตนให้เป็นระบบการศึกษาชั้นน าของโลก โดยการค านึงถึงปัญหาที่ผ่าน
มาท าให้การก าหนดนโยบายใหม่มีความชัดเจนในทิศทางการพัฒนาและสามารถแก้ไขปัญหาในอดีตให้น้อยลง 
ท าให้ระบบการศึกษาที่จะด าเนินต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และสามารถบรรลุเปูาหมายของการศึกษาอย่าง
ที่ตั้งใจไว้   

จากการที่รัฐบาลน าเอาปัญหาในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาน ามาพิจารณา บนพ้นฐานของความมุ่งมั่น
ที่ต้องการท าให้ระบบการจัดการศึกษาของแคนาดาเป็นระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก จึงได้ปรับจุดเน้นของ
การศึกษาดังนี้   1) เป็นการศึกษาที่สร้างเปูาหมายร่วมกันที่ค านึงถึงจริยธรรมและกา รมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการ  2) เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของผู้เรียน โดยค านึงถึงความต้องการของบุคคลที่มี
คุณลักษณะพิเศษ  และตอบสนองความต้องการโดยรวมของสังคม  3) เป็นการศึกษาที่เปิดเวทีให้ผู้เรียนได้
แสดงทัศนะของตนเองต่อการจัดการศึกษาและทัศนะดังกล่าว มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา  

เปูาหมายของการจัดการศึกษาของประเทศแคนาดาดังกล่าว ท าให้รัฐบาลแคนาดาคาดหวังว่า ระบบ
การจัดการศึกษาของประเทศนี้ จะเป็นระบบท่ี  1) ตอบสนองความต้องการของนักเรียนมากขึ้น  2) ท าให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจถึง ความหมายของการเป็นผู้มีการศึกษาในบริบทของสังคมโลก  3) พัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ที่รับการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่แน่นแฟูนขึ้น  4) ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้เข้มแข็งขึ้น  5) และที่ส าคัญ ลดภาระการบริหารที่ไม่จ าเป็นที่เกิดจากการการจัด
การศึกษาที่ไม่ตรงจุด  การยัดเยียดที่เกินความต้องการของผู้เริ่มและการสูญเปล่า (ไม่ได้น าไปใช้) และเมื่อ
ค านึงถึงปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมา รัฐบาลแคนาดาจึงได้ก าหนดขีดความสามารถของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 
ดังนี้  1) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ เพ่ือให้ตนเองใช้ชีวิตในโลกที่มีความสลับซับซ้อนและการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ  2) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการน าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไป
ใช้ในการประกอบการ  3) เป็นผู้มีส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม  ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ทั้งในประเทศ รวมทั้งค านึงถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม  4) สามารถสื่อสารที่ตรงกับความต้องการของตนเอง  
รู้จักฟังและแลกเปลี่ยนทัศนะกับผู้ที่มีวัฒนธรรมต่างกันอย่างสร้างสรรค์  5) รู้จักน าเทคโนโลยีไปใช้อย่างเป็น
ประโยชน์ทั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และคัดเลือกข้อมูลที่เหมาะสมในการเสริมสร้างและแก้ไข
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ปัญหาของตนเอง  6) มีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และน าการเรียนรู้ดังกล่าวน าพาชีวิตให้ตนเองประสบ
ความส าเร็จในการท างานและพัฒนาการด าเนินชีวิตของตนเอง  7) มีภาวะผู้น าและความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  โดยมีความเข้าใจในความสามารถของตน  ยอมรับจุดอ่อนของคนอ่ืนและร่วมมือกัน ในการ
ท างานสู่เปูาหมายที่วางไว้ร่วมกัน (Ministry of Education, Canada, June 2010) 
 ในขณะที่นักการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น  Dede, (2009)  มองว่า ระบบการศึกษาที่
ตอบสนองที่ส่งเสริมให้ประชากร มีความสามารถตามที่ตลาดแรงงานต้องการ มีความเป็นพลเมืองและบรรลุถึง
ความต้องการที่แท้จริงของตนเอง เป็นกรอบที่เหมาะส าหรับศตวรรษที่ 20  แต่ในทศวรรษที่ 21 นี้ ผู้จบ
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาควรมีกรอบที่ขยายออกไปโดยน าเอาความเจริญก้าวหน้าทางด้านข่าวสารที่
สลับซับซ้อน และเทคโนโลยีในการสื่อสารมาประกอบการพิจารณา  สอดรับกับ Levy & Murname (2004)  
ที่มองว่า ระบบข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้การท างานประจ าด้วยมือมี
ความจ าเป็นน้อยลง เพราะถูกแทนที่ด้วยระบบดังกล่าว ด้วยสาเหตุดังกล่าวทักษะที่จ าเป็นที่ตลาดแรงง าน
ต้องการต่อไป  ก็คือ  ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่น าไปใช้ในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการท างาน 
และสามารถน าเอาข้อมูลที่หลากหลายและเป็นปริมาณท่ีมากมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์  
 นอกจากนี้แล้ว Karoly (2004)  ยังเห็นว่า ความเจริญด้านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่มาพร้อมกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ ยังปรับเปลี่ยนคุณค่าหลักในการท างานอีกด้วย  เขา ให้ตัวอย่างว่า ในสมัยหนึ่ง
ความสามารถในการประสานงานเป็นความสามารถเฉพาะตัว แต่ในยุคหน้าความสามารถดังกล่าวจะเป็น
ความสามารถทั่วไปที่ทุกคนต้องมี  เพราะบริบทของการท างานได้เปลี่ยนไปแล้ว อันหนึ่งจากข้อมูลที่มีอย่าง
มหาศาลและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจ าเป็นจะต้องใช้ทีมงานในการวิเคราะห์  ในเรื่องนี้ Dede (2009) 
สะท้อนว่า การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 20 เน้นการย่อยความรู้ให้กลายเป็นความลึกซึ้งเพ่ือน าไปใช้
แก้ปัญหา แต่มิได้สอนให้รู้จักคัดกรองความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์และเกิดจากทักษะในการท างานร่วมกัน  
การสอนที่แยกจากทักษะ ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถกลั่นกรองความรู้ด้วยตนเองแต่ในศตวรรษที่ 21นี้ Dede 

แนะน าว่า ผู้บริหารจะต้องรู้จักปรับหลักสูตร โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาความเข้าใจและเกิดการ
ปฏิบัติมากกว่าการเรียนเนื้อหาที่อัดแน่นแต่อย่างเดียว  รวมทั้งจะต้องปรับการวัดและการประเมินผลเช่นกัน ที่
จะต้องท าการวัดและประเมินมิใช่ที่เนื้อหาและพฤติกรรมหรือทักษะประจ าวันเท่านั้น  แต่ควรท าการประเมิน
แนวทางการตัดสินใจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทักษะของผู้เรียน นั่นหมายความว่า การจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นี้ มิใช่เป็นกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนที่ค านึงแต่เพียงการให้ความรู้
ในเชิงปริมาณเท่านั้น แต่จะต้องรวมถึงการบูรณาการเนื้อหาให้เข้ากับกระบวนการคิดวิเคราะห์และการฝึก
ทักษะเข้าด้วยกัน  
 จากการที่นักการศึกษาชาวอเมริกัน มีแนวคิดในการจัดการศึกษาดังกล่าว  ท าให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้
ก าหนดกรอบในการจัดการศึกษาส าหรับศตวรรษที่  21 ดังนี้   1) ด้านเนื้อหา เน้นการตระหนักรู้การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับสากล  มีความรู้ในด้านการเงิน  เศรษฐกิจ  ธุรกิจ และการประกอบการ  มีความ
เป็นประชากร  และมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและอนามัยของตนเอง  2) ด้านทักษะการเรี ยนและการคิด 

สามารถคิดเชิงวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  มีทักษะในการสื่อสาร  มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  มี
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ทักษะในการเข้าใจสถานการณ์  มีทักษะในการท างานร่วมกัน  และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร  3) 
ด้านการใช้เทคโนโลยีไร้พรมแดน  มีทักษะในการใช้ ICT ในการพัฒนาความรู้และทักษะในการศึกษาเล่าเรียน  
และมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ และการน าไปใช้อย่างสร้างสรรค์และร่วมมือกันใน
การศึกษาข้อมูล  4) ด้านทักษะชีวิต  เน้นให้มีทักษะของการเป็นผู้น า  มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ  รู้จัก
ปรับตัว สร้างสรรค์งานด้วยตนเอง  เข้ากับผู้อ่ืนได้  มีเปูาหมายในชีวิตและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(Partnership for 21st Century, 2007) 

จากการศึกษานโยบายจัดการศึกษาของประเทศที่พัฒนาแล้ว เห็นได้ว่า แนวคิดและแนวทางของการ
จัดการศึกษาของประเทศเหล่านี้  มิใช่มุ่งเน้นแต่เพียงการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเชิงเนื้อหาและ
การปฏิบัติเชิงวิชาชีพเหมือนในศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมา  แต่ยังเน้นกระบวนการคิดทั้งเชิงวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์ในตัวผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียน สามารถน าระบบคิดดังกล่าวไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
และรวดเร็ว ทั้งในระดับท้องถิ่น ภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนี้แล้ว ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถใน
การ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารมีความตระหนักในสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของความแตกต่างทางความเชื่อและ
วัฒนธรรม ด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสงบสุขและสร้างสรรค์ มีความตระหนักในการรักษ์โลก และน าพา
ประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งเป็นแนวคิดในการจัดการศึกษานานาชาตินั่นเอง 

แนวคิดในการจัดการศึกษานานาชาติดังกล่าวนี้ นักวิชาการไทย เช่น ศ.นพ. วิจารณ์ พานิ ช ผู้เขียน
หนังสือชื่อ “วิถีสร้างการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ในศตวรรษที่ 21” ได้สะท้อนความเข้าใจในพลวัตของกระแสโลกาภิ
วัตน์และผลกระทบที่มีต่อการจัดการศึกษา ท่านเห็นว่า ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21จะต้องมีคุณลักษณะที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท่านได้ทัศนะไว้ว่า การศึกษาที่มีคุณภาพ ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษใหม่ 
ต้องเรียนให้บรรลุถึงทักษะที่แท้ ท่านเสริมว่า  การเรียนจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติ จากเนื้อหาความรู้สู่ทักษะใน
การด ารงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงและโลกในอนาคต รวมทั้งปลูกฝังให้เป็นผู้ใฝุรู้ตลอดชีวิต  โดยอยู่บน
พ้ืนฐานความเป็นไทยและฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้าใจในความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา
และวัฒนธรรม และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้  
 การศึกษาไทยจะบรรลุถึงเปูาหมายดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เห็นทิศทาง
การศึกษาในอนาคตที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจในปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา   
มองการศึกษาคือเครื่องมือส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพประชากรและการพัฒนาประเทศ ที่ส าคัญ ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศที่เจริญแล้ว รวมทั้ง 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องในระดับสากล ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีกรอบการจัดการศึกษาที่ชัดเจนและ
สามารถแสวงหาแนวทางที่เหมาะในการจัดการศึกษาที่ท าให้เพ่ือผู้เรียนเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นก าลัง
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
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สรุป  
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพใน ศตวรรษ ที่ 21 จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัด มี

ความรู้ ความเข้าใจ ในปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการ การจัดการศึกษา การที่ผู้เกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าวย่อมส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเลือก 
แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมที่ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองได้ ตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียนและสอดคล้องกับบริบทภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผู้เรียนและต่อการพัฒนา
ประเทศโดยรวม แนวทางดังกล่าวจะมีความเข้มแข็ง ก็ต่อเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสอดคล้องในปัจจัย
ที่มีผลต่อการจัดการศึกษาและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อระบบการจัดการศึกษา ปัจจัยที่ส าคัญต่อการ
พิจารณาในบทความนี้ ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์และความเจริญด้านเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ซึ่งส่งผลกระทบ
ตอ่บริบทภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ การเมือง และ สังคม และผลเชื่อมโยงถึงกัน ดั่ง
เกลียวคลื่นที่ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ การจัดการศึกษาที่เกิดจากผลกระทบดังกล่าว จึงเป็นการจัด
การศึกษาที่ต้องค านึงความต้องการที่เกิดจากภายในประเทศและความเกี่ยวเนื่ องที่เกิดจากความเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของนานาประเทศทั่วโลก ที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าว แนวทางการจัดการศึกษา ณ วันนี้ จึงต้องเป็น
แนวทางการจัดการศึกษา นานาชาติ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและยากที่จะคาดการณ์ของสังคมที่ตนเองใช้ชีวิตและเป็นประชากรที่สามารถพัฒนา
ประเทศของตนอย่างต่อเนื่องและแข่งขันกับอารยประเทศได้ และเมื่อศึกษาแนวทางในการจัดการศึกษาใน
ประเทศท่ีเจริญมาศึกษาจะเห็นได้ว่า ประเทศเหล่านี้ มีความต้องการที่ใกล้เคียงกัน คือพัฒนาผู้เรียนของตนให้
มีความสามารถในการคิดทั้งเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์ และรู้จักการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล เพ่ือให้พวกเขา
เหล่านั้น ได้ใช้ความสามารถดังกล่าวด ารงอย่างมีความสุข เป็นประชากรที่มีคุณภาพ รักษ์โลกและท าประโยชน์
เพ่ือสังคมและประเทศชาติ ให้ยั่งยืนสืบไป 

ผู้เขียนหวังว่า บทความฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้ให้เห็นความส าคัญ
ของการพัฒนาของกรอบคิดทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นฐาน ในการพิจารณาหาแนวทางการจัดการการศึกษา ที่
เหมาะสมและสอดคล้องให้กับผู้เรียนของเราเพ่ือให้ผู้เรียนเหล่านั้นมีความสามารถในการด ารงอย่างมีความสุข 
เป็นประชากรที่มีคุณภาพ และ น าพาประเทศสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
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หลังสมัยใหม่กับการพัฒนาชุมชนไทยอย่างยั่งยืน 
Postmodernism and Thai Community Sustainable Development 

 
อาจารย์กันยาวรรนธ์  ก าเนิดสินธุ์1 

 

บทคัดย่อ 
 

สมัยใหม่ (Modernization) เป็นยุคแห่งความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและก้าวเข้าสู่ความเจริญด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสาร  โลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) การพัฒนาในยุค
สมัยใหม่เน้นหลักการเหตุและผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งวิทยาศาสตร์คือเครื่องมือที่ประเทศ
มหาอ านาจใช้ครอบง าประเทศที่ด้อยการพัฒนากว่าตน  และเป็นเครื่องมือของนายทุนในการครอบง าคนที่ด้อย
กว่าตนเช่นกัน เน้นผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศโดยละเลยชุมชนและคุณค่าของคนในชุมชน ท าให้วัฒนธรรม
ชุมชนและชาติพันธุ์ของมนุษย์ถูกท าลายไปในท่ีสุด 

หลังสมัยใหม่ (Post  Modern) เป็นแนวความคิดที่ปฏิเสธแนวคิดในยุคสมัยใหม่ที่เน้นหลักการทาง
วิทยาศาสตร์   โดยแนวคิดหลังสมัยใหม่ได้สนับสนุนให้มนุษย์ทุกคนเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของปัจเจก
ชน สามารถด ารงตนอยู่บนโลกนี้ได้ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม มนุษย์ควรภาคภูมิใจในชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของตน และสามารถด ารงชีพอยู่ได้โดยภูมิปัญญาของตน ไม่เชื่อสิ่งใดโดยปราศจากข้อสงสัย
เพ่ือให้พ้นจากการครอบง าจากแนวคิดในยุคสมัยใหม่ 

การพัฒนาชุมชนไทยอย่างยั่งยืน  ปัจจุบันพบการเร่งพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งโดยการพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกชุมชน  โดยการพัฒนาภูมิปัญญาของสมาชิกชุมชนและน าทรัพยากรที่มีในชุมชนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์  ทั้งนี้ต้องมีการบ ารุงรักษาทรัพยากรให้มีความสมดุลอยู่เสมอ  เมื่อชุมชนได้รับการพัฒนาด้วยสมาชิก
ในชุมชนเอง   ท าให้สมาชิกในชุมชนมีเศรษฐกิจครัวเรือนที่ดี  ครอบครัวอบอุ่น วัฒนธรรมชุมชนไม่ถูกท าลาย  
ชุมชนก็จะมีความเข้มแข็งและยั่งยืน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลังสมัยใหม่ในการพ่ึงพาตนเองได้ รักษา
วัฒนธรรมดั้งเดิมและความเป็นชาติพันธุ์ของตนไว้ได้ 
 
ค าส าคัญ: หลังสมัยใหม่/ การพัฒนาชุมชนไทยอย่างยั่งยืน 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
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Abstract 
 

Modernization is a period of investment progression and communication technology. 
Borderless communication or globalization modernization development focus on science 
logic science is a tool for a superpower to dominate underdevelopment country as well as 
tools for the capitalist to dominate disadvantaged person. They focus on a gross domestic 
product while ignoring the community and human value that leading to destroying of 
community culture and the races of man.  

Postmodern is refuse modernization idea that focuses on science logic. Postmodern 
support human to believe in individual knowledge and capability human can live together 
with cultural diversity human should be proud in human races and traditional culture human 
can live in their wisdom do not believe without a doubt for escape from dominated of 
modernization idea. 

Sustainable Thai community development nowadays found adding strong community 
development by developing community member potential community wisdom 
development and using community resources maintenance when a community develops by 
its member community will wealthy warm-hearted family community culture do not destroy 
community will be strong and sustainable those according to a postmodern idea in self-
reliance remaining traditional culture and human races.  
 

Keywords:  Postmodern/ Thai Community Sustainable Development  
 

บทน า 
  ยุคสมัยใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 20  พบการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมาก โดยเฉพาะในทางความ
ขัดแย้ง เช่น เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914-1918)  สงครามโลกครั้งที่ 2 ( คศ.1939-1945 )  สงคราม
เกาหลี ( ค.ศ.1950-1953 ) สงครามเวียดนาม ( ค.ศ. 1946-1954 ) ( ค.ศ.1957-1964 )  ( ค.ศ. 1965-1975 ) 
และ สงครามเย็น (ค.ศ. 1945-1989) เป็นต้น ( ธนู แก้วโอภาส, 2559 : ออนไลน์ )  ความขัดแย้งเกิดขึ้นตลอด
ระยะเวลาศตวรรษที่ 20  สงครามโลกครั้งที่ 2 ท าให้โลกต้องสูญเสียทั้งชีวิตและสิ่งแวดล้อมมหาศาล เนื่องจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการแข่งขันกันผลิตอาวุธที่มีคุณภาพในการท าลายล้างจึงท าให้สงครามมีแต่ความ
รุนแรง  เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติ  ประเทศที่ได้รับผลกระทบจ านวนมากต้องเร่งฟ้ืนฟูประเทศของตน โดย
การหารายได้เข้าประเทศ ดังนั้นจึงพบว่าหลายประเทศเร่งพัฒนาด้านอุตสาหกรรม แต่สงครามก็ยังไม่หยุดนิ่ง
เกิดภาวะสงครามเย็นตามมา 2 ขั้วมหาอ านาจโลก ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย เป็นสงครามที่เกิด
จากความแตกต่างของอุดมการณ์  ประเทศสหรัฐอเมริกามีอุดมการณ์ลัทธิเสรีประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม  ส่วนประเทศรัสเซียมีอุดมการณ์ลัทธิคอมมิวนิสต์และเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม  ทั้งสองประเทศต่าง
หาพันธมิตรร่วมรบและแผ่ขยายอุดมการณ์ของตนไปยังประเทศพันธมิตร  เช่น สงครามเวียดนาม  เวียดนาม
ถูกใช้เป็นสนามรบของสองประเทศมหาอ านาจ  ท าให้ประเทศเวียดนามทุกวันนี้มีความหลากหลายทางภาษา
และวัฒนธรรม  เมื่อสงครามเย็นยุติพร้อมกับการล่มสลายของก าแพงเบอร์ลิน  จากการยกเลิกมาตรการการกั้น
เขตแดนของเยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตกทั้งหมดในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1990 และเยอรมนีก็
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กลายเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งในวันที่ 3 ตุลาคม 1990 ( Thairath, 2557 : ออนไลน์ )  โลกหลังจากสงคราม
เย็นมีความสุขมากขึ้น  มีการท าสนธิสัญญาลดการผลิตอาวุธ การรบน้อยลง นานาประเทศหันมาแข่งขันด้าน
การค้าและด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการสื่อสาร  ท าให้ประเทศตะวันตกหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมีความล้าหลังในประเทศก าลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา  ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปลายศตวรรษท่ี 20 โลกก้าวเข้าสู่ยุคสื่อสารไร้พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์  
ซึ่งเป็นยุคที่มนุษย์มีความสับสนทางจิตใจ เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน  อันเนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันอย่างไม่จ ากัดแต่ก็มีการแข่งขันไปพร้อมๆ กัน  ประเทศที่ยังไม่สามารถพัฒนาเท่าทันกระแส    
โลกาภิวัตน์จึงกลายเป็นประเทศผู้เสียเปรียบและเกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก  ประเทศที่
พัฒนาแล้วอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารในการครอบง าประเทศท่ีก าลังพัฒนาและประเทศด้อย
พัฒนา  โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ   เป็นการกระตุ้นประเทศเหล่านั้นต้องเร่งพัฒนาประเทศ   
หรือเชื้อเชิญให้ประเทศพัฒนาแล้วมาลงทุนในประเทศของตน  อีกทั้งประเทศก าลังพัฒนาและประเทศด้อย
พัฒนายังถูกคุกคามครอบง าในทางการเมือง  เช่น ประเทศตะวันตกกล่าวว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เป็นการปกครองที่ดีที่สุด  ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาต่างๆ ควรปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตย  หากประเทศใดไม่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยก็จะถูกกดดันทางการค้าการลงทุน  หรือ
เรียกว่าถูกคว่ าบาตร ( Boycott ) ท าให้ประเทศด้อยพัฒนาต่างๆ ต้องปฏิบัติตาม  ซึ่งแท้ที่จริงประเทศ
ตะวันตกอาจต้องการให้ประเทศอ่ืนๆ ปกครองระบอบประชาธิปไตยเพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ 
เป็นระบบทุนนิยม  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศตะวันตกในการค้าการลงทุนที่ขยายไปตามประเทศอ่ืนๆ ได้
อย่างรวดเร็ว  มิหน าซ้ าศิลปวัฒนธรรมของประเทศพัฒนาแล้วยังหลั่งไหลเข้ามาท าลายวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ประเทศก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนาเหล่านั้นด้วย 

  ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา  จึงจ าเป็นต้องทบทวนผลกระทบที่เกิดจากกระแส 
โลกาภิวัตน์  ข้อดีคือการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารรวดเร็ว การปิดบัง
ข้อมูลข่าวสารท าได้ยาก แต่ข้อเสียก็มีมากเช่นกัน คือประเทศก าลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาไม่สามารถ
เข้าถึงการพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียม  ท าให้เกิดช่องว่างทางสังคมมากยิ่งขึ้น  ประเทศต่างๆ เกิดการ
แข่งขันท าให้ประชากรโลกเกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันมากขึ้น  ประเทศที่พัฒนาแล้วเอารัดเอาเปรียบ  
โดยการใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิตโดยไม่ช่วยเจ้าของประเทศรักษาและซ่อมแซม  เมื่อพบปัญหาวิกฤติการณ์
ต่างๆ มากมาย  จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดแนวคิดหลังสมัยใหม่ที่ปฏิเสธการพัฒนาประเทศตามการชี้น าของ
ประเทศที่เจริญแล้ว ซึ่งนักคิดยุคหลังสมัยใหม่เน้นการตั้งค าถามและการวิพากษ์กระแสหลัก  หรือเป็นการตั้ง
ค าถามและวิพากษ์การพัฒนาประเทศด้วยความคิดในยุคสมัยใหม่  ซึ่งยุคสมัยใหม่จะให้ความส าคัญกับการ
ปฏิรูปอุตสาหกรรม  การเงิน  การค้า  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  ทุกอย่างจะด าเนินอยู่ภายใต้ขอบเขต
ตามหลักวิทยาศาสตร์มีเหตุและผลที่พิสูจน์ได้  ซึ่งแนวคิดยุคสมัยใหม่ถือเป็นการท าลายตัวตนและความเป็น
ชาติพันธุ์ของมนุษย์ (Ethnic Group)  เป็นการท าลายเชื้อชาติหรือรากเหง้าของสังคมสมัยเก่า อีกทั้งยังท าลาย
ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างจงใจ  ดังนั้นแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่จึงต่อต้านการท าลายชาติพันธุ์และ
ศิลปวัฒนธรรม จึงหันกลับมาให้ความสนใจศึกษาและให้ความส าคัญในชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ในอดีตเป็นกลุ่มที่ด้อย
ค่าในสังคม ( Stumpf, 1989 : 133 )  
 หลังสมัยใหม่นิยม (Post-Modernism) เกิดข้ึนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติ เป็นแนวความคิดถอดรื้อ
โครงสร้างเดิมในยุคสมัยใหม่อย่างสิ้นเชิง  สาเหตุของการเกิดแนวความคิดยุคหลังสมัยใหม่เกิดจากผลกระทบ
ของโลกยุคสมัยใหม่  จากศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 20 ประชาชนโลกมีความรู้สึกขาดที่ พ่ึง อันเนื่องจาก
ความสูญเสียและความทุกข์ยากท่ีเกิดจากบรรดาผู้น าของประเทศ  และประเทศมหาอ านาจซึ่งเป็นผู้ก่อสงคราม 
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ผลจากสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2  ได้ท าลายล้างชีวิตมนุษย์มหาศาลทั้งนี้เพื่อการปกปูองผู้น า และการปกปูอง
ความเป็นรัฐชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เกิดจากความทันสมัยของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกสมัยใหม่ 
(Modernization) ที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์สังคม น ามาซึ่งการแข่งขันการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ท าให้มนุษย์ไม่มีความเท่าเทียมกันในทุกๆ ด้านเช่นกัน สังคมโลกเกิดความเหลื่อมล้ ากันในทุกๆ ด้าน 
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและด้านการศึกษา เนื่องจากเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เปิดให้มีการแข่งขันแบบเสรี ท า
ให้ประเทศที่ด้อยพัฒนาไม่สามารถแข่งขันได้ ด้านการศึกษาประเทศที่พัฒนาแล้วก็สามารถพัฒนาคนให้มีความ
รู้เท่าทันเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม  ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา กอร์ปกับโลกยุคโลกาภิ
วัตน์  โลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนท าให้ประเทศที่ร่ ารวยหรือประเทศที่พัฒนาแล้วใช้สื่อในการชี้น าหรือ
ครอบง าประเทศที่ด้อยพัฒนาให้เดินตามการพัฒนาของประเทศมหาอ านาจ  เมื่อประเทศด้อยพัฒนาวิ่งตาม
กระแสโลกาภิวัตน์  พัฒนาประเทศโดยให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมมากกว่าทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่  และ
เมื่อทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ได้ถูกน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศ  จึงน ามาซึ่งการสูญหายไปของภูมิความรู้หรือภูมิ
ปัญญาของประชากรในประเทศ  ประเทศด้อยพัฒนาก็จะยิ่งอ่อนแอ ประชาชนของประเทศโดยเฉพาะ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นก็จะยิ่งยากจน ความกดดันหรือการถูกเอาเปรียบเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้เกิด
ความคิดยุคหลังสมัยใหม่ ( Post Modern ) ขึ้น 
 
สมัยใหม่ ( Modernization ) 
 สมัยใหม่ ( Modernization )  เป็นยุคสมัยแห่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อย่างรวดเร็ว เกิดการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ประเทศอังกฤษ อเมริกาและประเทศอ่ืนๆ มีความเจริญด้านวัตถุอย่างรวดเร็วและ
มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง ท าให้ประเทศที่เจริญแล้วในยุโรปต้องแข่งขันกันในการหาวัตถุดิบและ
ทรัพยากรเพ่ือส่งเสริมการผลิต ท าให้ประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายถูกเข้าแทรกแซงและครอบครอง  จึงเกิด
ความเหลื่อมล้ าของประชากรโลกอย่างมากมาย ความต้องการอยู่รอดของประชากรโลกหรือการดิ้นรนจากการ
ถูกกดขี่  การเอารัดเอาเปรียบ  หลังสงครามเย็น  มนุษย์หวาดกลัวสงคราม  จึงเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  และหันมาแข่งขันกันทางด้านการค้า  ในปลายศตวรรษที่ 20  โลกจึงก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการสื่อสารไร้
พรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน์  ซึ่งเป็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร อุตสาหกรรม และ
วิทยาศาสตร์  จึงพบว่ายุคสมัยใหม่ได้มีการพัฒนาการทั้งที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางการเมืองและทางวิชาการ
ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองขึ้นในโลกมากมาย ดังจะพบจากการปลดปล่อย
และการแยกตัวเป็นเอกราชของรัฐใหม่จากอาณานิคม การแสวงหาพันธมิตรและการขยายอิทธิพลจากภาวะ
สงครามเย็น  การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม  และอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงจากสมัยอุตสาหกรรมไปสู่เทคโนโลยีสารสนเทศ การคมนาคม และเทคโนโลยีชีวภาพ  เกิด
การจัดระเบียบโลกใหม่ในภาวะโลกไร้พรมแดน ปรากฏการณ์ดังกล่าวก่อผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ขนานใหญ่ในประชาคมการเมืองของโลก มีทั้งการรวมตัวระหว่างรัฐและการแยกตัวไปเป็นรัฐใหม่  เกิดการ
ตระหนักถึงปัญหาที่มนุษยชาติเผชิญร่วมกัน มากกว่าการแยกแยะว่าเป็นปัญหาของรัฐหนึ่งรัฐใด เช่นปัญหา
ความยากจน ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความรุนแรง ปัญหาความขัดแย้ง และ
ปัญหาสิทธิมนุษยชนเป็นต้น รัฐประชาชาติ (Nation State)  ในรูปแบบเดิมก าลังถูกท้าทายด้วยพลังภาค
ประชาชน เกิดการพัฒนาการของรัฐในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าประชารัฐ (Civil State) นอกจากนี้ยังมีการ
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เคลื่อนไหวในมิติที่เกี่ยวข้องกับกระแสพลังวัฒนธรรมเพ่ิมมากขึ้น ( กระมล  ทองธรรมชาติ และ เชาวนะ  ไตร
มาส, 2551 : 19 – 20 ) 

1. กระแสโลกาภิวัตน์ 
      โลกาภิวัตน์ ( Globalization ) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือครั้งส าคัญของโลกซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของโลกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกๆ ด้านดังงานเขียนของ 
อัลวิน ทอฟฟเลอร์ ( Alvin Toffler ) นักวิชาการและนักวิจารณ์สังคม ซึ่งได้วิเคราะห์สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของโลกตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคต ไว้ในหนังสือเรื่องคลื่นลูกที่สาม ( The Third Wave ) โดย
เปรียบเทียบและแบ่งกลุ่มการเปลี่ยนแปลงอารยธรรมของมนุษย์เหมือนกับคลื่นสามลูก คือ คลื่นลูกท่ี 1 การ
ปฏิวัติเกษตรกรรม  ( Agricultural Revolution หรือ Green Revolution ) เป็นยุคสมัยที่มนุษย์เปลี่ยนแปลง
จากความปุาเถื่อน ( Barbarian ) ซึ่งยังชีพด้วยการเก็บผลไม้ ล่าสัตว์ ตกปลา (Hunting & Gathering) มาเป็น
ความมีอารยธรรม ( Civilization ) คือเริ่มรู้จักการท าการเกษตร การขุด พรวนดิน เพาะปลูก น าสัตว์ปุามาเลี้ยง
เป็นอาหารและใช้งาน ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติถูกท าลาย อาทิ การแผ้วถางปุาเพ่ือขยายพ้ืนที่
การเกษตร การท าไร่เลื่อนลอย   คลื่นลูกที่ 2 การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) เกิดขึ้นราว 
200–300 ปีก่อน ค.ศ. 1650 – 1750 เป็นยุคสมัยที่มนุษย์เริ่มรู้จักการน าพลังงานจากน้ ามัน ถ่านหิน ก๊าซ
ธรรมชาติ      มาใช้และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตวัตถุดิบและสินค้าจากการเกษตรมาเป็นการผลิตโดยใช้
เครื่องจักรกลที่ผลิตด้วยพลังไอน้ าขนาดใหญ่และกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และคลื่นลูกที่ 3  
การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Revolution ) เกิดขึ้นราว 60 ปีก่อน            
(ค.ศ. 1955 ถึงปัจจุบัน) เป็นยุคสมัยที่มีการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านเครือข่ายการสื่อสาร
และโทรคมนาคม ซึ่งส่งผลให้เกิดเสรีภาพในการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว  จึงอาจกล่าวได้ว่าโลกาภิ
วัตน์มีขอบเขตของความหมายที่กว้างขวางและครอบคลุมทุกมิติอันเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของมนุษยชาติ ไม่ว่า
จะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี การสื่อสาร รวมทั้งระบบสิ่งแวดล้อม ท าให้
สังคมโลกได้วิวัฒนาการสร้างสรรค์อารยธรรมและพัฒนาการขึ้นมาเป็นล าดับ  แต่ท่ามกลางการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องกระแสโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ( กันยาวรรนธ์  ก าเนิดสินธุ์, 2558 : 
279 – 281 )   
 ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ต่อความยากจน ความไม่เสมอภาค (Globalization : Poverty Inequality )   
กระแสโลกาภิวัตน์สามารถช่วยลดความยากจนของประชาชนในประเทศที่ก าลังพัฒนา ( Developing 
Country ) ได้ดังจะพบได้ในประเทศก าลังพัฒนา ได้แก่ จีน อินเดีย ฮังการี และเม็กซิโก   ซึ่งเป็นผลจากการ
ได้รับนโยบายทางการเมืองและสถาบันที่เอ้ืออ านวยให้ประชากรได้รับผลประโยชน์จากตลาดการค้าโลก
ประชากรมีรายได้ที่มากเพ่ิมขึ้นและจ านวนความยากจนของประชากรที่ลดจ านวนลง  แต่จะพบประเทศแถบ
แอฟริกา (Sub-Saharan Africa) ประเทศแถบตะวันออกกลาง ประเทศท่ีเคยเป็นจักรวรรดิของสหภาพโซเวียต
ยังเป็นประเทศที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะน าตัวเองให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกได้  เนื่องจากประเทศที่ตกเป็น
อาณานิคมมีทรัพยากรน้อยเนื่องจากถูกเจ้าอาณานิคมเบียดบังไป  ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนและขาด
การศึกษา  ประชาชนไม่ได้รับโอกาสรับรู้หรือแสดงออกทางการเมืองมากนัก และช่องว่างทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนในประเทศเอง โดยจะมีคนรวยอยู่กลุ่มเดียวแต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังยากจนอยู่  ดังนั้น
คนรวยหรือกลุ่มชนชั้นน ามักจะตักตวงผลประโยชน์โดยไม่สนใจส่วนรวม การเมืองการปกครองของประเทศ
เหล่านั้นจะขาดเสถียรภาพ ท าให้การด าเนินนโยบายต่างประเทศจะเสียเปรียบต่อประเทศมหาอ านาจอยู่
ตลอดเวลา ประเทศก าลังพัฒนาโดยทั่วไปมองโลกาภิวัตน์ว่าเป็นเสมือนสิ่งที่จ าเป็นในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ  
แต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือในระดับประเทศคือ  โลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อคนชั้นแรงงานในเรื่องสวัสดิการ
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สังคมและอาจก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคในสังคม  อีกทั้งยังเกิดวิกฤติการณ์โลกาภิวัตน์ในเศรษฐกิจแบบ
สมัยใหม่ กล่าวคือ เกิดการแข่งขันกันระหว่างระบบเศรษฐกิจแบบใช้ค่าจ้างแรงงานต่ ากับระบบเศรษฐกิจที่ใช้
ค่าจ้างแรงงานสูง  อีกทั้งเพ่ิมปริมาณการจ้างงานแรงงานที่มีฝีมือและลดปริมาณการใช้แรงงานที่ไร้ฝีมือลงด้วย  
( สมพงษ์  ชูมาก, 2555 : 11 )   

 จึงกล่าวได้ว่า อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์คือ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสมัยอุตสาหกรรมสู่
เทคโนโลยีสารสนเทศ การคมนาคม และเทคโนโลยีชีวภาพ การจัดระเบียบโลกใหม่และภาวะโลกไร้พรมแดน  
เป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ในประชาคมการเมืองของโลก  มีทั้งการ
รวมตัวระหว่างรัฐและการแยกตัวไปเป็นรัฐใหม่ เกิดการตระหนักถึงปัญหาที่มนุษยชาติเผชิญร่วมกัน มากกว่า
การแยกแยะว่าเป็นปัญหาของรัฐหนึ่งรัฐใด เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาความรุนแรง ปัญหาความขัดแย้ง และปัญหาสิทธิมนุษยชนเป็นต้น รัฐประชาชาติ  (Nation 

State) ในรูปแบบเดิมก าลังถูกท้าทายด้วยพลังภาคประชาชน เกิดการพัฒนาการของรัฐในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า
ประชารัฐ (Civil State) นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวในมิติที่เก่ียวข้องกับกระแสพลังวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น  

2. ประเทศไทยกับกระแสโลกาภิวัตน์ 
       ประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ ( Globalization )  เกิดการหลั่งไหลของข้อมูลและวัฒนธรรม
จากตะวันตก วิถีชีวิตของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก  เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไปสู่ความเจริญ มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีหรือวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาประเทศ  ระบบทุนนิยม
ถูกน ามาจากตะวันตก อันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทางด้านวัตถุกลายเป็นสังคมบริโภคนิยม  อันเป็นการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ที่ส่งผล
ให้ประเทศไทยต้องปรับกลยุทธ์การพัฒนาประเทศจากผลกระทบจากยุคโลกาภิวัตน์คือ   ( Thongkam. J, 
2011 : online ) 

 2.1 ประชากร   ปัญหาด้านประชากรของประเทศไทยเป็นเช่นเดียวกับปัญหาประชากรโลกคือ 
ประชากรเกิดใหม่น้อยลง แต่ประชากรผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปมีมากขึ้นจึงเกิดการปรับตัวของประเทศ
ต่างๆ ในโลก คือ การสิ้นสุดของตลาดเดียว ( The End of Single Market ) เดิมตลาดของประเทศที่พัฒนา
แล้วจะมีลักษณะ Homogeneous โดยมีกลุ่มวัยรุ่นเป็นผู้ครอบครองตลาดส่วนใหญ่ แต่ต่อไปในอนาคต ตลาด
จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน คือตลาดของผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
และเพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันทดแทนความเสื่อมประสิทธิภาพของร่างกาย   และตลาด
ของกลุ่มวัยรุ่น ผลิตภัณฑ์และบริการส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้
ชีวิตประจ าวัน ความฟุุมเฟือยในรูปแบบต่างๆ กระทั่งเกิดวาทกรรม “ตลาดหรูของเยาวชน”  (New Luxury 
Youth Market)   

2.2 ปัญหาแรงงาน  ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศก าลังพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนา
แล้ว (Mobility of Labour) โดยเฉพาะแรงงานฝีมือหรือแรงงานที่มีความรู้ (Skilled Labor/Knowledge 
Labor )  แต่ในทางตรงกันข้ามการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะต่ าไปยังประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือลดจ านวน
แรงงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว  ประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนาประเทศหนึ่งที่ต้องแบกรับแรงงานไร้
ฝีมือจากประเทศเพ่ือนบ้านจ านวนมาก ซึ่งปัญหาแรงงานไม่ได้มีเพียงแค่การเคลื่อนย้ายแรงงาน  แต่อนาคต
แรงงานจะมีปริมาณการว่างงานมากขึ้น  เนื่องจากความทันสมัยของเทคโนโลยีในวงการอุตสาหกรรม  ปริมาณ
การใช้แรงงานจะลดลงเนื่องจากการใช้เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีเข้ามาแทน 
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    2.3 ปัญหาความเสื่อมของวัฒนธรรม  เมื่อมีการไหลของระบบการสื่อสารและการเคลื่อนย้าย
แรงงานอย่างไม่มีข้อจ ากัด  วัฒนธรรมต่างๆ ก็หลั่งไหลเข้ามาตามการสื่อสารและตามแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้า
มาในประเทศ จึงจัดได้ว่าเป็นปัญหาส าคัญปัญหาหนึ่งที่ท าให้สังคมและการด าเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ว  ท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมา 
     อาจกล่าวได้ว่า กระแสโลกาภิวัตน์เป็นกระแสที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความเจริญของเทคโนโลยีการ
สื่อสาร  ได้เปลี่ยนสังคมไทยมากขึ้น เพ่ิมการแข่งขันในด้านต่างๆ เช่น แฟชั่น การศึกษา การค้า เป็นต้น อีกทั้ง
แนวโน้มการตกงานของแรงงานในอนาคตก็เพ่ิมขึ้น  ซึ่งประเทศไทยจะต้องแบกรับแรงงานไร้ฝีมือจากประเทศ
เพ่ือนบ้านจ านวนมาก  เนื่องจากคนไทยไม่ท างานที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ จากปัญหาต่างๆ รัฐบาลต้องเร่งปรับกล
ยุทธ์ในการพัฒนาประเทศ  เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ให้ตรงประเด็น ทั้งเร่งพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาการเกษตร  
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย 

 

หลังสมัยใหม่ (Postmodern) 
  หลังสมัยใหม่เป็นแนวความคิดที่เกิดจากปฏิกิริยาการไม่ยอมรับแนวความคิดสมัยใหม่   แนวคิดหลัง
สมัยใหม่นิยม (Post-modernism) เป็นเรื่องที่กล่าวขานในวงการทางวิชาการ  โดยเฉพาะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา เนื่องจากสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเป็นศาสตร์ที่เป็นแม่บทของวิทยาศาสตร์สังคม และรองรับ
กลไกทางสังคมเพ่ือทดสอบ พิสูจน์ทราบกระบวนการปรับเปลี่ยนและการศึกษาปัญหาสังคม ซึ่งที่ผ่านมานัก
สังคมวิทยาในยุคสมัยใหม่ได้พยายามท าก็คือการสร้างโลกของความจริงเพ่ือน ามาใช้ในการอธิบายโลก โดยอ้าง
ว่าเพ่ือประโยชน์ของสังคม ด้วยการวิเคราะห์จากเหตุและผลของการเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลง  และเป็นไปใน
ที่สุด และปฏิเสธสิ่งที่ไร้เหตุผลที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  แต่สิ่งที่ท้าทายศาสตร์คือ
สังคมวิทยาก็บังเกิดขึ้น  เมื่อกระแสหลังสมัยใหม่บังเกิดขึ้น  สิ่งที่ตามมาคือการรื้อสร้าง ( Deconstructed ) หรือ
การถามกลับเกี่ยวกับความจริง ความรู้ และธรรมชาติของความรู้และอ านาจ  ( ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2543 : 19 

– 20 ) 
  หลังสมัยใหม่ ( Post  Modern ) เป็นทฤษฎีแห่งความโกลาหล  ระหว่างการก้าวจากสมัยใหม่มาสู่
หลังสมัยใหม่ เนื่องจากมนุษย์โลกเริ่มเห็นข้อบกพร่องของวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยใหม่มากขึ้น กล่าวคือสมัยใหม่
การด าเนินชีวิตตามหลักวิทยาศาสตร์เชิงเหตุและผล จึงเป็นความเจริญทางด้านอุตสาหกรรม  แต่ในสมัยหลัง
สมัยใหม่มนุษย์หวนกลับมาด าเนินชีวิตด้านเกษตรกรรม เริ่มปฏิเสธหลักวิทยาศาสตร์และหวนกลับมาหาสิ่งยึด
เหนี่ยวทางจิตใจโดยใช้เหตุผลของตนเองก ากับด้วยหลักการทางศาสนา สาเหตุจากความล้มเหลวของสมัยใหม่ที่
หลักวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือของนายทุนในการควบคุมมวลมนุษย์ที่เป็นแรงงานหรือเกษตรกรรม ( Snell, 
2009 : 275 ) 
 หลังสมัยใหม่ในความคิดของแดเนียล  เบลล์ ( Bell, 1999 ) คือ เป็นภาวะหลังสมัยใหม่นิยม  ไม่ใช่
แค่การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเข้าสู่ยุคหลังสมัยใหม่ หากแต่หมายถึงวัฒนธรรมอันสุดโต่งของยุคสมัยใหม่
คือ การสร้างแบบแผนความเชื่อให้เคร่งในศีลธรรม  ซึ่งหลังสมัยใหม่จะเต็มไปด้วยการบริโภคแบบมวลชนเข้า
มาแทนที่  ก่อให้เกิดลักษณะทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อน เนื่องจากไม่มีชนชั้นกลางหรือชนชั้นใดเป็นหลักของสังคม  
แต่เต็มไปด้วยมวลชนที่หลากหลายชนชั้นที่ต่างก็ยึดถือวัฒนธรรมของตนเอง  
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 ธีรยุทธ บุญมี ( 2546 : 7 – 11 ) กล่าวไว้ว่า ความคิดหลังสมัยใหม่เป็นทั้งการวิพากษ์และปฏิกิริยา
ของปัญญาชนตะวันตกต่อโลกแบบตะวันตกที่มองว่า  การพัฒนาหรือการสร้างสังคมสมัยใหม่ที่ถูกฝังรากโดย
ชาติตะวันตกที่มีมาหลายศตวรรษไม่ได้พัฒนามาซึ่งความสุขอย่างแท้จริง  หรือการหลุดพ้นอย่างที่กล่าวอ้าง  
แต่แนวคิดหลังสมัยใหม่ต้องการผลักสังคมให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง  ที่มนุษย์ปัจเจกจะมีภาวะที่เสรี  มีการหลุดพ้น  
มีการด ารงอยู่ในโลกท่ีไม่มีเสถียรภาพได้ดีขึ้น   
 อาจกล่าวได้ว่า  หลังสมัยใหม่ ( Post Modern ) คือเป็นแนวคิดการปรับตัวของมนุษย์โลกให้อยู่ได้
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์  ไม่เชื่อในสิ่งที่ปราศจากข้อสงสัย และเมื่อมีข้อสงสัยแล้วต้องหาข้อสรุปให้ได้ด้วย
ตนเอง  มนุษย์โลกมีความแตกต่างทั้งวัฒนธรรม  ความเชื่อ ค่านิยม รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของการด ารงอยู่ 
ดังนั้นมนุษย์ต้องค านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมของตนเองในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนพัฒนาประเทศชาติ
อย่างยั่งยืน ท าให้เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ 

กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ 

   สังคมโลกมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา มีพัฒนาการไปสู่สังคมอุตสาหกรรม และสังคมประชาชนใน
ระดับรากหญ้าในกลุ่มประเทศโลกท่ีสามและกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา สังคมอุตสาหกรรมก่อให้เกิดชนชั้นกลาง
จ านวนมากในสังคมและเป็นกลุ่มที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จากความไม่ไว้ว างใจต่อสถาบัน
ต่างๆ จึงมีการแสดงออก  มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง ในอดีตกลุ่มผู้เคลื่อนไหวมักจะถูกปราบปรามอย่าง
รุนแรง กระบวนการเคลื่อนไหวรูปแบบใหม่เป็นการมอบอ านาจให้กับประชาชน ไม่ใช่มอบให้กับผู้ใดผู้หนึ่งแต่
เป็นการกระจายความรับผิดชอบร่วมกัน กล่าวคือเป็นรูปแบบการเมืองที่ไม่สนใจรัฐประชาชาติและพรรค
การเมือง การเคลื่อนไหวทางการเมืองของชนชั้นกลางใหม่นี้ไม่ได้มอบอ านาจให้ผู้น าเพียงผู้เดียวอีกต่อไป  แต่
เป็นการร่วมกันคิดและตัดสินใจและไม่ได้เป็นไปเพ่ือแย่งชิงอ านาจรัฐเหมือนอดีตอีกต่อไป ( ไชยรัตน์ เจริญสิน
โอฬาร, 2551 : 150 )  
     สังคมประชาชนในระดับรากหญ้าในกลุ่มประเทศโลกที่สามและกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา   
ขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนในระดับรากหญ้า (The grass- roots or mocro spaces moverments) 
ตัวแสดงหลักของการเคลื่อนไหวในประเทศโลกที่สามคือประชาชนระดับล่าง เช่นชาวไร่ ชาวนา เป็นต้น ซึ่งใน
อดีตประชาชนระดับล่างของสังคมจะไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง ดังนั้นการเคลื่อนไหวของ
ประชาชนในระดับรากหญ้านี้  จึงถือเป็นเรื่องใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงหลังสงครามเย็นโลกมี
การปรับตัวเข้าสู่ยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน การต่อสู้ทางอุดมการณ์หมดความส าคัญไปแต่เกิดการต่อสู้ทาง
เศรษฐกิจเข้ามาแทนที่ ระบบทุนนิยมเติบโตและตกต่ าอย่างรวดเร็วท าให้เกิดปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก 
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วเริ่มต้องปรับกระบวนทัศน์การแข่งขันใหม่  การแข่งขันลดระดับลงกลายเป็นความร่วมมือ  
ซึ่งไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่งแต่ให้ความส าคัญในทุกๆ ด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนในระดับรากหญ้าของประเทศโลกที่สามเป็นส่วน
หนึ่งในการปรับวิสัยทัศน์ของประเทศมหาอ านาจได้ ประชาชนในระดับล่างไม่มีอ านาจต่อรองในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง  แต่พวกเขาเคลื่อนไหวเพ่ือปกปูองตนเองเรียกร้องให้รัฐเห็นความส าคัญของความเป็น
ท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน  ลดการ
พ่ึงพารัฐและลดการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรง กระบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนระดับรากหญ้าได้กอบ
กู้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนชนบทกลับมา ไม่ต้องตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองและกลุ่มอุตสาหกรรมที่
กดขี่แรงงานในเมืองอีกต่อไป มนุษย์ทุกคนคือทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างหนึ่งเช่นกันจึงเกิดค าว่า “ทรัพยากร
มนุษย”์ ( กนัยาวรรนธ์  ก าเนิดสินธุ์, 2558 : 284 ) 
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    กระแสหลักหรือตัวตั้งในการพัฒนาประเทศในปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่สังคมตะวันตกอีกต่อไป  แต่ความ
โดดเด่นของการเมืองแบบใหม่คือได้ให้กระแสหลักหรือตัวตั้งอยู่ที่ชุมชน ในอดีตการเมืองแบบเก่าเป็นบทเรียน
อย่างดีส าหรับการเมืองปัจจุบัน การที่อ านาจกระจุกตัวอยู่ที่ผู้ใดผู้หนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือชนบทที่อยู่ห่างไกล
ความเจริญถูกมองว่าเป็นตัวถ่วงการพัฒนาสังคมนั้นได้ถูกพัฒนาให้ชนบทกอบกู้ศักดิ์ศรีของตน อ านาจที่กระจุก
ตัวต้องกระจายออกไป ภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับชุมชน/ท้องถิ่นกระบวนการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป เกิดการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนในการวางแผนพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง 

การพัฒนาชุมชนไทยอย่างยั่งยืน 
  ประเทศไทยท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ก็ได้พัฒนาประเทศตามแบบของประเทศตะวันตกจะพบได้
จากการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรม ( Industrialization ) ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 และตามมาด้วยแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2504 – 2509 สนับสนุนการลงทุนในประเทศ  ขยาย
เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ ( Commercialization ) ส่งเสริมการเกษตรที่ขาดความพร้อมของคนไทยให้เร่งผลิตเพ่ือ
ส่งเสริมการอุตสาหกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เป็นวัตถุดิบปูอนโรงงานอุตสาหกรรม และน าผลผลิต
ทางการเกษตรของไทยส่งออกเพ่ือสร้างรายได้มาเป็นทุนในการอุดหนุนอุตสาหกรรม  จึงพบได้ว่าสมัยจอม
พลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  ได้เร่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  สังคมไทยเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาถึงปัจจุบันคือ เกิดความแออัดของเขตเมือง  
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติถูกท าลาย  ศิลปวัฒนธรรมเสื่อมโทรม  ( นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2546 : ออนไลน์ ) 
 ประเทศไทยภายใต้รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ( นรนิติ เศรษฐบุตร, 2560 : ออนไลน์ )  ปี 
พ.ศ. 2520 – 2524 ได้ปรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4  เนื่องจากการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนา 3 ฉบับแรก  
ท าให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมและปัญหาขาดเสถียรภาพเศรษฐกิจ  ซึ่งการพัฒนาประเทศไทยด้วย
แผนพัฒนาฯ ตั้งแต่ฉบับที่ 4 ถึงฉบับปัจจุบันคือฉบับที่ 12 ได้มีการปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งสร้าง
ความสมดุลของสังคมในทุกมิติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็น
ธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ดังจะพบว่าการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันหันไปพัฒนาที่ชุมชน/
ท้องถิ่นซึ่งถือเป็นฐานรากของประเทศ  ทั้งนี้เพ่ือการแก้ปัญหาผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ เตรียมพร้อม
กับการเกิดสังคมผู้สูงวัย ลดปัญหาการว่างงานด้วยการส่งเสริมอาชีพในชุมชนด้วยทรัพยากรของชุมชน รวมถึง
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  อันจะส่งผลถึงความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของประเทศไทย  
 จากประเด็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์  ท าให้รัฐบาลไทยไม่สามารถนิ่งดูดายได้
อีกต่อไป  การกระจายอ านาจที่ดูจะไม่เข้มแข็ง เนื่องจากจากอยู่ภายใต้การบริหารราชการส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค  อีกทั้งพรรคการเมืองต่างๆ ก็ขาดความจริงใจในการส่งเสริมการบริหารงานขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท าให้การพัฒนาของท้องถิ่นไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร แต่ปัจจุบันรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
ได้เร่งการพัฒนาชุมชนโดยการทุ่มงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดการบริการวิชาการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานในแต่ละพ้ืนที่ที่ก าหนดให้ อีกทั้งรัฐบาลเองก็ลงขับเคลื่อนโดยมีความร่วมมือกับท้องถิ่นและภาคเอกชน
เร่งพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างเร่งด่วน ด้วยปัจจัยความพร้อมของชุมชนที่ได้มีนักวิชาการกล่าวไว้ว่า ประเทศ
ไทยสภาพการณ์ยังดีกว่าประเทศโลกที่สาม กล่าวคือ  ชุมชนบ้านไทยไม่ได้ถูกกระบวนการพัฒนากระแสหลัก
ท าลายอย่างสิ้นซาก ชุมชนบ้านไทยรอดจากกระแสทุนนิยมและรัฐศักดินามาได้ด้วยลักษณะพิเศษ 3 ประการ 
คือ  
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 ประการที่หนึ่ง  ชุมชนบ้านไทยมีพลังเกาะเกี่ยวกันอย่างเหนียวแน่น การผลิตเพ่ือยังชีพ ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน มีระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ จึงเป็นแรงยึดเหนี่ยวชุมชน  
 ประการที่สอง ชุมชนบ้านไทยในชนบทมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ สามารถน ามาด ารงชีพได้โดยไม่
ต้องพ่ึงพาใคร  
 ประการที่สาม   ชุมชนบ้านไทยในชนบทไม่ถูกแทรกแซงจากภาครัฐมากนัก ประชาชนยังมีกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินและภาครัฐก็ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการผลิตในชุมชน   อีกทั้งระบบศักดินาและทุนนิยมไทยไม่
สามารถแทรกแซงเข้าไปในชุมชน/ท้องถิ่นได้นั้น ท าให้ชุมชน/ท้องถิ่นเรียกร้องที่จะฟ้ืนฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ชุมชนกลับมา เนื่องจากความเสื่อมศรัทธาในสถาบันทางการเมืองต่างๆ และความล้มเหลวของระบบทุนนิยม 
จากสถานการณ์ที่ชนชั้นระดับรากหญ้าถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่เกียรติยศศักดิ์ศรีมาเป็นเวลายาวนาน  จึง
ถึงเวลาที่ประชาชนระดับรากหญ้าจะกอบกู้ศักดิ์ศรีของตนโดยกระบวนการเคลื่อนไหวอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม  
ส่งเสริมการผลิตด้วยทรัพยากรและภูมิปัญญาของสมาชิกชุมชน น าวิถีชีวิตท้องถิ่นในอดีตกลับมา รักษา
วัฒนธรรมประเพณีเพ่ือเหนี่ยวรั้งให้เกิดความสามัคคี มีระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ ให้การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน  และชุมชนยังเป็นพื้นที่ของการศึกษาของเยาวชนไทย ระบบการศึกษาไทยถูกก าหนดโดยชนชั้นสูงและ
ภาครัฐ เป็นการรวมอ านาจทางการศึกษา แต่ในปัจจุบันชุมชนต้องช่วงชิงพ้ืนที่ ทางการศึกษาคืน  ชุมชน
สามารถก าหนดการศึกษาที่ต้องการขึ้นมาเองได้ การเรียนรู้เพ่ือการประกอบอาชีพ การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
การอยู่ร่วมกันในชุมชน ในอนาคตชุมชนจะเป็นกระแสหลักในการก าหนดการพัฒนาประเทศได้อย่างแน่นอน  
 

บทวิจารณ์และสรุป (Critiques and Conclusion) 
  แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่เกิดจากความล้มเหลวของแนวคิดยุคสมัยใหม่  ดังจะพบว่ายุคสมัยใหม่นั้นเร่ง
พัฒนาประเทศต่างๆ ในโลกด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีการสื่อสาร  โดยอาศัยความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ที่ให้ความส าคัญในการตั้งสมมติฐาน  ทดสอบ และพิสูจน์เพ่ือหาข้อสรุปโดยมองข้ามคุณค่า
ของคน  คนเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่ต้องท างานแลกเงิน ไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากนายทุน  คนจึงมี
ค่านิยมเห็นแก่ได้ไม่มีศีลธรรม เนื่องจากความดีหรือความเลวเป็นนามธรรม  ไม่สามารถพิสูจน์ตามหลัก
วิทยาศาสตร์ได้  ท าให้โลกมีแต่การแข่งขัน  ความขัดแย้ง  ความไร้ระเบียบ ประชากรโลกขาดความสุข  ดังนั้น
การพัฒนาโลกด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งถือเป็นพลังที่ครอบง าคนมาโดยตลอด กล่าวคือโลกสมัยใหม่
น าไปสู่ความเป็นเหตุเป็นผล ความก้าวหน้าหรือความสงบสุขของมนุษย์ แต่ก็จะพบในหลายช่วงที่วิทยาศาสตร์
น าไปสู่ความรุนแรง เช่น สงครามโลกและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์  วิทยาศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือส่งเสริมผู้มีอ านาจ
มากกว่า ดังจะพบว่าระบบการเมืองสังคมสมัยใหม่ของตะวันตกไม่ได้สนับสนุนการกระจายอ านาจ ท าให้อ านาจ
ทางการเมืองกระจุกอยู่ที่ผู้ปกครองหรืออยู่ที่ผู้มีอ านาจ  ส่วนสถาบันระบบคุณธรรมของตะวันตกก็ไม่ได้มี
คุณธรรมจริงๆ จึงยังพบการใช้อ านาจกดดัน กดขี่ผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า เช่น  แรงงานอพยพและชนกลุ่มน้อย  
และประเทศมหาอ านาจก็ยังใช้อ านาจกดดัน กดขี่ประเทศที่ด้อยพัฒนาและประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆ ด้วย อีก
ทั้งยังพบว่าองค์ความรู้ของตะวันตกที่สร้างมาในยุคสมัยใหม่มีส่วนสร้างและรับใช้สถาบันทางการเมือง สังคม 
ศาสนา ซึ่งยังมีการปิดกั้นและกีดกันผู้ด้อยโอกาสในสิทธิต่างๆ  ซึ่งนักคิดยุคหลังสมัยใหม่มองว่าถึงแม้อดีต
ประเทศอาณานิคมจะได้รับเอกราชมานานแล้ว แต่ก็ยังมีความคิดที่เป็นอาณานิคมคือ ความคล้อยตามระบบ
ความคิดที่เป็นยุคสมัยใหม่อยู่  กล่าวคือ ยังมีความนิยมชมชอบความคิด ค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรมที่เป็นองค์ความรู้
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แบบตะวันตกเป็นอย่างมาก รวมทั้งองค์ความรู้ตั้งแต่ปรัชญา จริยธรรม การเมืองการปกครอง วรรณกรรมคลาสสิก 
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเพ่ือการสร้างภาพสร้างตัวตนที่ดีงามให้กับชาวตะวันตกทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้ประเทศอาณา
นิคมเพิกเฉย ละเลยต่อประวัติศาสตร์ความเป็นตัวตนของตนเองและการด ารงอยู่ของวัฒนธรรมของผู้อ่ืน ซึ่งเป็น
วิธีการคิดแบบแยบยลของยุคสมัยใหม่  

แนวคิดหลังสมัยใหม่จึงเป็นปฏิกิริยาต่อต้านแนวคิดกระแสหลักคือ  การพัฒนาประเทศตามหลัก
วิทยาศาสตร์  แต่แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่กลับมามุ่งเน้นให้คุณค่าความเป็นมนุษย์  รักษาความเป็นชาติพันธุ์ของ
ตนเองไว้ให้คงอยู่  แม้มนุษย์ไม่สามารถหลีกหนีกระแสโลกาภิวัตน์ได้  แต่มนุษย์ต้องอยู่ท่ามกลางกระแสโลกา 
ภิวัตน์ได้อย่างมีความสุขและไม่สูญสิ้นตัวตน  การพัฒนาประเทศที่ลืมมองความพร้อมของตัวเองอาจน ามาซึ่ง
ความสูญสิ้นศิลปวัฒนธรรมและความเป็นชาติพันธุ์ไปได้ 

 ประเทศไทยก็เป็นประเทศก าลังพัฒนาที่ประสบปัญหาการถูกเอาเปรียบจากประเทศที่เจริญแล้ว
ประเทศหนึ่ง  ดังจะพบว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นก้าวหน้าอย่างมาก คนจ านวนหนึ่ งสามารถท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรมมีรายได้พอที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้  แต่ปัญหาที่ตามมาคือการย้ายถิ่นฐานจาก
บ้านเกิด  ท าให้ชนบทหรือที่ไม่ใช่เขตอุตสาหกรรมไม่มีคนหนุ่มสาวอยู่บ้านกับผู้สูงวัยเลย  มิหน าซ้ าอาชีพดั้งเดิม
ของไทยก็ถูกท าลายไป  อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนไทยตั้งแต่อดีต เป็นอาชีพที่ท าให้ครอบครัว
อบอุ่น มีความเป็นครอบครัวใหญ่แบบไทยๆ  มีอาหารรับประทานและเผื่อแผ่เพ่ือนบ้านที่เหลือจึงน าไปขาย  
ภาพเหล่านี้หาดูได้ยากในกระแสการเปลี่ยนแปลงหรือยุคโลกาภิวัตน์  การท าลายสถาบันครอบครัวเป็นปัญหา
หนึ่ง  แต่ที่มากกว่านั้นคือปัญหาสังคม ท่ามกลางการเสพสื่อโฆษณาที่มากมายท าให้สังคมไทยเป็นสังคมวัตถุ
นิยม กินของแพงใช้ของแพง เมื่อรายได้ไม่มีจึงเกิดอาชญากรรมตามมา รัฐบาลไทยภายใต้รัฐบาลทหาร  พลเอก
ประยุทธ์  จันทร์โอชา จึงประกาศนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาฐานรากของประเทศ  ก่อนที่ประเทศจะอ่อนแอ
ไปมากกว่านี้  โดยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนอย่างเร่งด่วน โดยเน้นคุณค่าของคนในชุมชนและทรัพยากรที่มีอยู่  ท าให้ชุมชนแต่ละชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่มุ่งเน้นให้ปัจเจกชนเชื่อในความรู้ความสามารถของตน 
พัฒนาอาชีพให้ชีวิตด ารงอยู่ในครอบครัวและชุมชนที่อบอุ่นได้โดยลดการพ่ึงพาภาครัฐ  พร้อมทั้งรักษาชาติพันธุ์
และวัฒนธรรมชุมชนไว้อย่างยั่งยืน 
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ปัจจัยความส าเร็จในการสร้างสวัสดิการชุมชน 
กรณีศึกษา : การสร้างสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 

Success Factors of the Community Welfare Creation. 
Case Study : Creating Community Welfare of Khao Sam Yot Municipality, Lop Buri.   

 
อาจารย์ไซนิล  สมบูรณ์1, นวลผจง สาลีผล2, ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร3 

   
บทคัดย่อ 

  การถอดบทเรียนปัจจัยความส าเร็จในการสร้างสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัด
ลพบุรีในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาวิธีการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน  2) ศึกษากลไกในการ
ท างานของทีมงานและผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น  3) เพ่ือให้ได้แนวทางในการสร้างสวัสดิการชุมชนส าหรับเป็น
บทเรียนให้แก่ชุมชนอื่นๆ 
  สรุปปัจจัยส าคัญของความส าเร็จของการจัดสวัสดิการชุมชนคือ 1) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความ
โปร่งใส 2) คณะกรรมการเป็นคนในชุมชน 3) เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอยู่เสมอ และ 4) การสร้าง
เครือข่ายสานพลังประชาชน 
 
ค าส าคัญ: สวัสดิการชุมชน/ ถอดบทเรียน/ เขาสามยอด/ ลพบุรี 

 
Abstract 

  The purposes of lesson learned visualizing from the creation of community welfare of 
Khao Sam Yot municipality, Lop Buri are 1) to study the management of community welfare, 
2) to study the mechanism of the team and executives of local administrative organization 
and, 3) to obtain the guidelines of creating community welfare for other communities. 
  According to the study, the success factors of creating community welfare are 1) The 
municipality council has leadership and transparency, 2) The board is a person in the 
community. 3) Always open to public participation and 4) Creating a network of people    
 
Keywords: Community Welfare/  Lesson Learned/ Khao Sam Yot/ Lop Buri 
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บทน า 
สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคมเกี่ยวกับการปูองกัน แก้ไขปัญหา  พัฒนาและ

ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม  ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชนให้มีคุณภาพและพ่ึงตนเองได้
อย่างทั่วถึง เหมาะสมและเป็นธรรมตามมาตรฐานทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การท างาน
และการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรมไปจนถึงบริการทางสังคมทั่วไป โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับและการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมในทุกระดับ 

สังคมสวัสดิการ (Welfare Society) หมายถึงการผนึกก าลังจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคมสร้างสรรค์
สวัสดิการขึ้นในหลายรูปแบบ มีการจัดการโดยหลายสถาบัน และมีความร่วมมือจากหลายฝุายเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลิตสวัสดิการอย่างกว้างขวาง ครอบคลุม โดยแต่ละรูปแบบและแต่ละสถาบัน  มีความเป็นอิสระต่อกัน 
ภายใต้ความรับผิดชอบและการดูแลของสังคมโดยรวม (ระพีพรรณ ค าหอม, 2546) 

องค์ประกอบของงานสวัสดิการสังคม แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ การศึกษา (Education) สุขภาพอนามัย 
(Health) ที่อยู่อาศัย (Housing) การท างานและการมีรายได้ (Employment and Income Maintenance) 

ความมั่นคงทางสังคม (Social Security) บริการสังคม (Social Services) และนันทนาการ (Recreation) โดย
มี 5 กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ เด็ก/เยาวชน สตรี/ครอบครัว คนไร้ที่พ่ึง/ขอทาน คนพิการ และผู้สูงอายุ 

จากพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, 2557) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) นั้นต่างมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเป็นธรรมในสังคม สร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย โดยยกระดับคุณภาพของการคุ้มครองทางสังคมให้
ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง จัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้
มีคุณภาพและเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม และการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นตามกรอบที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนด  

ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2550 (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554) 
มาตรา 283 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่และภารกิจในการดูแลและการจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนในการจัดการดูแลกิจการหลายๆ ด้านของตนเองไม่ว่า
จะเป็น การจัดการระบบสาธารณูปโภค การดูแลรักษาระบบสิ่งแวดล้อม การจัดการการศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งท าให้อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องกับภาคประชาชนเป็นอย่างมาก  

 การถอดบทเรียนปัจจัยความส าเร็จในการสร้างสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัด
ลพบุรีนั้น จึงน่าสนใจเนื่องจากโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ทางเทศบาลจัดขึ้นนั้นได้รับรางวัลและทุนสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในต้นแบบการพัฒนาสวัสดิการชุมชนภายใต้การสนับสนุนของส านักงานส่ง เสริมและ



วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  84  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

สนับสนุนวิชาการ 8 สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อีกทั้งยังมีสถาบันการศึกษาหลาย
แห่งให้ความสนใจในการเป็นภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาสวัสดิการชุมชน 

 

ปัจจัยความส าเร็จของการจัดสวัสดิการชุมชน 

เทศบาลเมืองเขาสามยอด มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ บางพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง บาง
พ้ืนที่เป็นแอ่ง มีแหล่งน้ า ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากแหล่งอ่ืน จึงมีความหลากหลายทางด้านภาษา และ
วัฒนธรรม   

เทศบาลเมืองเขาสามยอด มีการบริหารจัดการทุกโครงการส่วนใหญ่ของชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องกับการที่ชุมชนเขียนโครงการตามความต้องการของประชาชน
มาเองถือเป็นเรื่องที่ส าคัญ ที่ท าให้ทางผู้บริหารได้ตระหนักว่าไม่ควรบริหารจัดการแค่โครงสร้างพ้ืนฐานเพียง
อย่างเดียว เพราะสิ่งที่ส าคัญคือคุณภาพชีวิตในทุกๆด้าน โดยทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดได้จัดเจ้าหน้าที่ใ ห้
การสนับสนุน และประสานงาน ซึ่งในปัจจุบันทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดได้รับงบประมาณจากทาง
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี  ในการสร้างศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้สูงอายุ เมื่อท าการสร้างแล้วเสร็จได้ให้ทุกชมรม เช่น ประธานสภาวัฒนธรรม ประธานชมรมคนพิการ 
ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัว ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ประธานชมรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน สภาเด็กและเยาวชน ประธานสภาผู้สูงวัย ชมรมส่งเสริมสร้างสุขภาพ และชุมชน โดย
เปิดให้เป็นที่ท าการชุมชน ซึ่งเทศบาลเมืองเขาสามยอดได้มีส่วนทางด้านการสนับสนุนภารกิจด้วยงบประมาณ 
ทางชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดสรรเงิน เพ่ือพัฒนาคุณชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุข   

ด้วยอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองเขาสามยอดคือการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงวัย สิ่งด าเนินการไปแล้ว คือ เรื่องการดูแลสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกเกิด ในส่วนของสถานี
อนามัยโดยการลงมาเยี่ยมให้ค าแนะน า ในส่วนเยาวชนมีการดูแลเรื่องอาชีพ หางานงานให้ท าเวลาปิดภาคเรียน
เพ่ือให้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการอบรมให้ความรู้ทางคุณธรรมจริยธรรมต่าง ในส่วนผู้พิการมีการส่งเสริม
อาชีพ ถ่ายทอดความรู้จากผู้พิการสู่เด็กละเยาวชน ส่วนผู้สูงอายุ มีการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้
ต่างๆ ให้ผู้สูงอายุ เยาวชน และผู้พิการได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการประชุมและท ากิจกรรมต่างๆ มีการประชุม
ประชาคม ทุกวันที่ 20 ของเดือน กลุ่มต่างๆจะได้รับเชิญเข้ามาร่วมประชุม เพื่อรับรู้รับทราบ ว่ามีกิจกรรมใดที่
ด าเนินการไปแล้ว กิจกรรมใดที่จะด าเนินการต่อ และน าเสนอปัญหาต่างๆ ว่ามีความต้องการใดบ้าง แล้วท าการ
สนับสนุนงบประมาณโดยประสานกับเทศบาลเมืองเขาสามยอดหรือกับหน่วยงานอื่น เช่น ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี โดยทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยต่างๆ 
ในการท าเอกสาร และให้ค าแนะน า  
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เทศบาลเมืองเขาสามยอดมีการจัดสวัสดิการชุมชนตามกลุ่มเปูาหมายทั้ง 5 ดังนี้ 

1. เด็กและเยาวชน 
 ด้านการจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน ทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดมีการเชิญเด็กและเยาวชนที่อยู่ใน
เขตของเทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันส าคัญ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในสถานศึกษา โครงการเด็ก
และเยาวชนไปให้ความรู้ทางด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โครงการเด็กและเยาวชนให้ความรู้เกี่ยวกับ
การต่อต้านยาเสพติด ให้ค าแนะน าต่างๆ มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม มีกิจกรรมที่ให้เด็กและ
เยาวชนออกมาท ากิจกรรมภายนอกสถานศึกษา โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสา โครงการไปศึกษาดูงานตาม
พ้ืนที่ต่างๆ  

ทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดสร้างเครือข่ายให้ก่อตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้นมา โครงสร้างหลักของ
สภาเด็กและเยาวชน คือประธาน รองประธาน ประชาสัมพันธ์ เลขา ทั้งหมด 5 คน โดยทั้ง 5 คนนี้จะท าหน้าที่
หาสมาชิกชุมชน หลังจากนั้นตัวแทนของชุมชนจะมาร่วมกับกิจกรรมของเทศบาล แต่ละกลุ่มจะมี
คณะกรรมการของชุมชนโดยตรงที่ท าหน้าที่ดูแล ติดตามผลงาน และให้การสนับสนุน ส่วนการเสนอโครงการ
จะเสนอผ่านทางเทศบาล ซึ่งในปัจจุบันมีการส่งเสริมนักเรียนโดยการส่งเสริมงานกิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมเนื่องจากปัญหาเด็กติดเกมและความรุนแรงต่างๆ การจัดโครงการผู้ใหญ่ใส่ใจเด็ก ให้ผู้ใหญ่สอนอาชีพ
เด็กและเยาวชน เช่น ท าดอกไม้ ท าตุ๊กตาการบูร เทศบาลเมืองเขาสามยอดมีการให้ทุนการศึกษาจนถึงระดับ
ปริญญาตรีส าหรับเด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ครอบครัวยากจน  

2. สตรีและครอบครัว 

ด้านการจัดสวัสดิการสตรีของเทศบาลเมืองเขาสามยอด การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีเขาสาม
ยอดโดย 34 ชุมชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การสนับสนุนเครือข่ายของกิจการ
สตรีจาก 34 ชุมชน มีการคัดเลือกประธานกลุ่มและคณะท างาน เมื่อคัดเลือกได้แล้วมีการจัดประชุมในทุกๆ 
เดือน เพ่ือเสนอความต้องการ ที่จะมีการผลักดันลงในเทศบัญญัติของทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดเพ่ือจัดท า
โครงการ โดยโครงการเน้นการมีส่วนร่วมของสตรีจาก 34 ชุมชนมีการบูรณาการร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัว 
ในแต่ละชุมชนจะมีตัวแทนกลุ่มสตรีชุมชน 1 คน ในแต่ละเดือน 34 ชุมชน ต้องส่งสตรีเข้ามาประชุมที่เทศบาล 
เพ่ือบูรณาการร่วมกัน ถึงปัญหา และความต้องการ ความสามารถของสตรีแต่ละชุมชน โดยการประชุมร่วมกับ
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ศูนย์พัฒนาครอบครัว และประธานชมรม มีการด าเนินโครงการให้ความรู้ปูองกัน
แก้ไขปัญหามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียน ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  โครงการหญิงเขาสามยอดปลอดมะเร็งมดลูก มะเร็ง
เต้านม  โครงการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข  โครงการตรวจเยี่ยมแม่ลูกหลังคลอด 
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีการบริการตรวจวัดความดัน เบาหวานให้แก่ประชาชน จุดจ่ายเบี้ยยังชีพ
ประจ าเดือน โครงการเทศบาลร่วมใจประสานบริการประชาชน มีการบริการตัดผมฟรี 

ศูนย์พัฒนาครอบครัว แต่งตั้งโดยเทศบาลเมืองเขาสามยอด มีคณะท างานในแต่ละคณะที่รับผิดชอบ
ตามประเด็นปัญหาที่จัดท าอย่างเชิงระบบ เชิงระบบหมายถึงการส ารวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลประเด็นปัญหา
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ของกลุ่มเปูาหมายโดยมีโครงการรองรับ ส าหรับโครงการต่างๆ นายกเทศมนตรีเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยและเสนอ
โครงการซึ่งมีเปูาหมายเดียวกันคือประชาชนในชุมชน การท างานของแต่ละเครือข่ายเป็นไปในเชิงระบบ ในแต่
ละชุมชนมีคณะกรรมการ 13 – 15 คน แบ่งเป็น 9 ฝุาย เฉพาะในการประชุมประชาคมเรื่องชมรมชุมชน
เข้มแข็ง 34 ชุมชน แต่ละชุมชนมีคณะท างานในแต่ละฝุาย โครงสร้างหลักของแต่ละฝุายคือประธาน รอง
ประธาน ประชาสัมพันธ์ เลขา ทั้งหมด 5 คน  5 คนนี้จะท าหน้าที่หาสมาชิกชุมชน  หลังจากนั้นตัวแทนของ
ชุมชนจะมาร่วมกับกิจกรรมของเทศบาล แต่ละกลุ่มจะมีคณะกรรมการของชุมชนโดยตรงที่ท าหน้าที่ดูแล 
ติดตามผลงาน และให้การสนับสนุน ส่วนการเสนอโครงการจะเสนอผ่านทางเทศบาล 

3. คนไร้ที่พึ่งและขอทาน 

ด้านการจัดสวัสดิการคนไร้ที่พ่ึงและขอทาน จากการส ารวจในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอดนั้นไม่
พบว่ามีคนไร้ที่พ่ึงและคนขอทาน แต่ทางเทศบาลได้เตรียมแผนการรองรับไว้เมื่อพบว่ามีคนไร้ที่พ่ึงและขอทาน
โดยสามารถเชิญกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุไปจัดสอนวิชาชีพ จัดหาอาชีพที่ก่อให้เกิ ดรายได้และยังมีกองทุน
ช่วยเหลือหากมีคนไร้ที่พ่ึงและขอทานได้รับความเจ็บปุวย 

4. คนพิการ 

ด้านการจัดสวัสดิการคนพิการ ในเทศบาลเมืองเขาสามยอดมีคนพิการจ านวน 309 คน การส่งเสริม
อาชีพคนพิการ ถือเป็นสิ่งส าคัญ เพราะผู้พิการไม่สามารถท างานได้เหมือนคนปกติ จึงมีการสอนอาชีพ เช่น การ
สอนท าไม้กวาดจากทางมะพร้าว สอนสานตะกร้าตามที่ทางเทศบาลจัดให้  นอกจากนั้น ผู้พิการยังได้รับการ
บรรจุเข้าท างานตามนโยบายของรัฐบาล เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ให้ความส าคัญกับเรื่องสวัสดิการของคน
พิการเป็นอย่างมาก มีการดูแลในเรื่องของเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการเป็นพิเศษ โดยเริ่มอ านวยความสะดวกตั้งแต่
คนที่เริ่มพิการ ให้น าใบรับรองแพทย์มายืนยันเพ่ือท าบัตรผู้พิการ จากนั้นให้ผู้พิการหรือตัวแทนน าบัตรมาขึ้น
ทะเบียนเพื่อรับการดูแล  

เทศบาลได้ร่วมกับวัดพระบาทน้ าพุในการจัดเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการทุกเดือนโดยได้รับการดูแลจาก
คณะกรรมการ ประธานและหลวงพ่อ    รวงกรด คนพิการจะได้รับเบี้ยและฝึกงานฝึกอาชีพ อีกทั้งยังมี
สวัสดิการด้านอ่ืน เช่น การใช้รถวีลแชร์ในส่วนของการดูแลผู้ปุวยติดเตียงซึ่งต้องประสานกับสมาชิกสภาเพ่ือ
ดูแลผู้ปุวย และมีรถ EMS เพ่ือบริการผู้ปุวยเร่งด่วนและผู้พิการ เมื่อผู้พิการเสียชีวิต ทางชมรมจะมีการจัดพวง
หรีดและเป็นเจ้าภาพในงาน 1 คืน แต่ยังคงมีการให้ก าลังใจร่วมเป็นเจ้าภาพและน าพวงหรีดมาเคารพศพ
เหมือนเช่นเคย  

5. ผู้สูงอายุ 

ด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ เทศบาลได้มีการด าเนินงานสวัสดิการผู้สูงอายุไปในทางด้านการพัฒนา
ระบบ พัฒนาสุขภาพ โดยร่วมกับชมรมเสริมสร้างสุขภาพเขาสามยอด ซึ่งมีการสนับสนุนชมรมเสริมสร้าง
สุขภาพมาโดยตลอด โครงการพัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉินให้ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง โดยการบริการรถ EMS เพ่ือบริการ
ผู้สูงอายุและผู้ปุวยติดเตียง มีบริการตรวจคัดกรองสุขภาพในทุกๆ เดือนส าหรับผู้สูงอายุ มีการจัดโครงการธรร
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มารักษ์ มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมาตรวจคัดกรองความดัน เบาหวานให้กับผู้สูงอายุทุกเดือนซึ่งก็
ตรงกับวันแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โครงการส าหรับสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน หากเกิดเหตุน้ าท่วมหรือไฟไหม้ มีการ
ลงไปดูแลช่วยเหลือและมีการมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ ผู้ยากไร้ในทุกเดือน สิ่งส าคัญที่ผู้สูงอายุให้ความส าคัญ
คือการจัดรางวัลให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมงานในทุกเดือน มีพัดลม เครื่องใช้ไฟฟูา ของใช้ในชี วิตประจ าวันเพ่ือ
เป็นขวัญและก าลังใจให้กับผู้สูงอายุ  มีการน าช่างท าผมมาตัดผมให้กับผู้สูงอายุในทุกๆ เดือน โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดพระบาทน้ าพุให้ผู้สูงอายุได้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ มีการท าฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ เช่น งานตักบาตรท าบุญวันแม่ และ
ตอนกลางคืนจะมีการวางพานพุ่มท าให้มีผู้สูงอายุมาร่วมงาน  โครงการผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน 
ร่วมกับโรงเรียนเขาสามยอด มาสอนวิชาชีพให้เด็กประถมศึกษาโดยที่ผู้สูงอายุเป็นผู้เข้าไปสอนเด็กๆ ใน
โรงเรียน เช่น การสานปลาตะเพียน ท าตุ๊กตาใส่การบูร การท าถั่วงอกไส้สารพิษ ตามโครงการลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ โครงการสอนอาชีพให้ผู้สูงอายุ การท าดอกไม้มีการรวมกลุ่มรวมหุ้นเพ่ือจัดตั้งกลุ่มท าดอกไม้ ซึ่งได้
ค าแนะน ามาจากประธานวัฒนธรรม จัดท าดอกไม้ในงานข้ึนบ้านใหม่ งานศพ จากการร่วมลงทุนกันเอง ถือเป็น
การช่วยผู้ยากไร้ที่เสียชีวิตไม่ต้องไปท าดอกไม้ในราคาเป็นหมื่นบาทเพราะทางกลุ่มคิดราคาต้นทุนเพียงแค่  
2,000 - 4,000 บาท ถ้าไม่มีเลยก็จะช่วยฟรี เนื่องจากในชุมชนผู้สูงอายุเยอะจึงมีการเก็บเงินบ้านละ 20 บาท 
และหารถเพ่ือพาชาวบ้านไปงานสวดศพและมีชมรมเสริมสร้างสุขภาพเขาสามยอดที่ออกก าลังกายได้ทุกวัย 
ปัจจุบันมีสมาชิก 500 คน  

ชมรมเสริมสร้างสุขภาพเขาสามยอด ได้รับการยกให้เป็นชมรมองค์กรสาธารณะประโยชน์ จาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ในทุกเดือนจะมีการรวมตัวกันที่เทศบาลเมืองเขาสามยอด
เพ่ือท ากิจกรรมของวัดพระบาลน้ าพุและเทศบาลเมืองเขาสามยอด ที่จัดมาแล้ว 3 ปีกว่า โดยจะมีการจัดการ
ออกก าลังกายให้ผู้สูงอายุได้เพลิดเพลิน จากนั้นมีการให้ผู้สูงอายุเต้นลีลาศ ผู้สูงอายุมีความสุข ครอบครัวก็จะมี
ความสุขร่วมกันไปด้วย จึงเป็นเหมือนเครือข่ายที่เอ้ือกัน นอกจากการมาออกก าลังกาย ทางเทศบาลเมืองเขา
สามยอดมีการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในทุกๆ เดือน อีกทั้งยังเป็นเครือข่ายกับจังหวัดลพบุรีที่ให้ชุมชนรอบ
ข้างได้มาออกก าลังกายร่วมกัน ท าให้ผู้สูงอายุได้รู้จักกันและทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดให้การสนับสนุน
สถานที่และน้ าดืม่  

  
สรุปภาพรวมปัจจัยความส าเร็จของการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน 

ลักษณะส าคัญที่น ามาสู่ความส าเร็จในการจัดสวัสดิการชุมชนของเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนของ
เทศบาลเมืองเขาสามยอดประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1. ภาวะผู้น า  

ภาวะผู้น า คือฐานคิดในการจัดสวัสดิการชุมชนเกิดจากความศรัทธาความเชื่อต่อผู้น าชุมชน ซึ่งเกิดจาก
ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ และการมีจิตสาธารณะ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกและกรรมการ
อย่างเท่าเทียม บริหารงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งการมีวิสัยทัศน์และแนวทางการจัดสวัสดิการ
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ชุมชนเพ่ือบรรลุเปูาหมายสูงสุดของชุมชน ความจริงใจของสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขา
สามยอด ที่มีในการท างานด้วยหลักการ “เปิดใจ เปิดบ้าน เปิดกระเป๋า” โดยการเปิดใจคือการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน  การเปิดบ้านคือท าให้เทศบาลเมืองเขาสามยอดสามารถที่จะติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
และเปิดกระเป๋าคือเปิดเผยงบประมาณให้ทราบอย่างไม่ปิดบัง ท าให้คณะกรรมการพร้อมที่จะท างานร่วมกัน
อย่างโปร่งใส เกิดการสนองตอบด้วยความจริงใจ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดกระบวนการติดตาม
การท างาน เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ  ไปจนถึงการพัฒนาเครือข่าย บริหารและขยายเครือข่ายไปยังชุมชนต่าง 
ผนวกกับความศรัทธาในศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมที่ยึดเหนี่ยวชุมชนให้ด ารงอยู่ได้ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความ
เป็นผู้น า เป็นเรื่องที่ส าคัญมากส าหรับการจัดสวัสดิการชุมชนทุกกรณีเกิดขึ้นและด าเนินการอยู่ได้ก็เพราะต้อง
อาศัยการเสียสละของผู้น า หากผู้น าไม่เสียสละท างานโดยไร้ค่าตอบแทนก็อาจจะไม่มีการจัดสวัสดิการชุมชน
เกิดขึ้น  

2. คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเป็นส่วนส าคัญในการสร้างและเป็นผู้ด าเนินการสวัสดิการชุมชน อาศัยความร่วมมือร่วม
ใจของคนในชุมชนท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน โดยคณะกรรมการของเทศบาลเมืองเขาสามยอด
ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบ านาญ มีความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวลา ก าลังทรัพย์ พร้อมที่จะช่วยในการ
บริจาคเพราะต้องการมีส่วนร่วมกับเทศบาลและท าให้เกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของตัวเอง มีจิตอาสาใน
การมาช่วยกันท างาน โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจกัน ความเอ้ืออาทรต่อกัน 

ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพราะมีคณะกรรมการมาจากคนในชุมชนเดียวกันซึ่งมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมร่วมกัน
และเข้าใจกัน  

3. การมสี่วนร่วม  

การมีส่วนร่วม คือการให้โอกาส ขจัดข้อขัดแย้ง กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นอีกหนึ่งลักษณะส าคัญที่
น าไปสู่ความส าเร็จในการจัดสวัสดิการชุมชนของเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน  ซึ่งพบว่าในการริเริ่มจัด
สวัสดิการของชุมชนในพื้นท่ีนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลเมืองเขาสามยอดเน้น
การมีส่วนร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้ประชาชนร่วมกันเขียนโครงการขึ้นมาให้กับทางเทศบาล
เมืองเขาสามยอด และทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดก็จะให้การสนับสนุนในการด าเนินการโครงการ โดยการที่
คนในชุมชนได้ร่วมกันคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท าร่วมเรียนรู้ ร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชนใน 

ทุก ๆ ด้าน เพ่ือรักษาคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เป็นมรดกของชุมชนให้ดีและสืบสานต่อไป
จากแนวคิดของผู้น าชุมชน 

4. การสร้างเครือข่าย 

การสร้างเครือข่ายสานพลังประชาชนให้เติบโตพบว่าเป็นลักษณะที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการจัด
สวัสดิการชุมชนโดยภาคประชาชน ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการสร้างการเรียนรู้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การ
รักษาและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดด้วยการพ่ึงพาตนเอง โดยเชื่อมโยงกันระหว่าง
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ชุมชนซึ่งเกิดจากความพยายามในการรวมตัวกันของชุมชนที่มีความคิดเห็นตรงกันและสร้างสวัสดิการชุมชนให้
เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับฐานรากของชุมชนโดยการฟ้ืนฟูทุนทางสังคม  
เทศบาลมีการประสานกับหน่วยงานศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธกองทัพบกและวัดพระบาทน้ าพุซึ่งอยู่ในเทศบาล
เมืองเขาสามยอดในการร่วมกันด าเนินโครงการต่างๆ โดยในแต่ละชุมชนต้องรวมพลังสร้างสวัสดิการชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นมาดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งและสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีการจัดตั้งขึ้น ส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นในการขยายฐานสมาชิกให้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้มากยิ่งขึ้นและพัฒนาสวัสดิการชุมชนให้มีความ
หลากหลายขึ้น เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการระหว่างชุมชน ท้องถิ่นและภาครัฐในการจัดระบบสวัสดิการ
ชุมชนโดยเครือข่าย 

จากทิศทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ควรพัฒนาบทบาทหลัก ในการท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ผู้ดูแล ก ากับงานให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การถ่ายโอนงานสวัสดิการสู่ท้องถิ่นอย่างมีแผนการ และเป็นวาระส าคัญเร่งด่วนของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสาน
หน่วยงานหลักทั้งหลายก าหนดภารกิจในการถ่ายทอดความรู้ ความช านาญ ทักษะการให้บริการเชิงคุณภาพ
ควบคู่ไปด้วย เพ่ือสร้างให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานหลัก (เจ้าภาพเดิม)  กับ
หน่วยงานใหม่ (เจ้าภาพใหม่) ในชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งควรพัฒนากลไกของหน่วยงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ให้เป็นแกนกลางของการประสานระบบสหวิชาชีพจากกระทรวงต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการระบบสวัสดิการในชุมชนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคมร่วมกันพึงด าเนินการบนพื้นฐานความเป็น "หุ้นส่วน" ที่เสมอภาคการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ให้
ความเคารพนับถือในศักดิ์ศรีของบุคคลและหน่วยงาน/องค์กรอย่างเท่าเทียมกัน และภารกิจเร่งด่วน ในการ
ส่งเสริมความรู้ด้านสวัสดิการท้องถิ่นแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ และผลักดัน ให้เกิดการจัดท า
แผนพัฒนาสวัสดิการสังคมท้องถิ่น ในพ้ืนที่ของตนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน 
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ปัญหา ความจ าเป็น และ ความต้องการ ในการใช้และการเรียน ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการท างานในประชาคมอาเซียนของนักกายภาพบ าบัดไทย 

Problems, Needs, and Wants in English Using and Learning of 
Physiotherapists for Working in ASEAN   

 
รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงศรี สรณสถาพร1, อาจารย์ ณัฎฐพงศ์ จันทร์อยู่2 

   
บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษา ปัญหา และความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษ และ (2) 
วิเคราะห์ความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้การท างานในประชาคมอาเซียนของนักกายภาพบ าบัด
ไทย  ในการ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนักกายภาพบ าบัดไทยจ านวน 108 ราย สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้
จากการสุ่มตัวอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล 4 ปัญหา
ความจ าเป็นในการใช้ และ ความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมการท างานในประชาคมอาเซียนของนัก
กายภาพบ าบัดไทย  แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและวิเคราะห์หาความเที่ยงได้เท่ากับ 
.70, .88, และ .93 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่  ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักกายภาพบ าบัดใช้ภาษาอังกฤษในอดีตน้อย แต่เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนแล้วนักกายภาพบ าบัดใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน นักกายภาพบ าบัดพบว่าตนมีปัญหาและความจ าเป็น
ในใช้ภาษาอังกฤษ และ ต้องการเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะฟัง-พูด เนื้อหาเป็นการสื่อสารระหว่างนัก
กายภาพบ าบัดกับผู้ปุวยและญาติเพ่ือน าเอาความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการท างาน  
 
ค าส าคัญ: ปัญหา/ ความจ าเป็น, ความต้องการ/ นักกายภาพบ าบัดไทย/ ภาษาอังกฤษ/ การท างานใน
ประชาคมอาเซียน  

 
Abstract 

  The purposes of this research were: (1) to investigate problems and needs of using 
English by physiotherapists who worked at Mahidol Uniersity and (2) to study their wants of 
learning English for working in the ASEAN community. The sample comprised 108 
physiotherapists who worked at Mahidol University selected by the simple random sampling 
technique. Questionnaires were used as research tools and comprised four sections: 
demographic data, problems, needs, and wants. The questionnaires were tested for validity 
and reliability. The reliability of the second, the third, and the fourth sections were .70, .88, 
and .93 respectively. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. The major findings were as follows. (1) Physiotherapists rated that they used 
English in the past lower than in the ASEAN situation. (2) They rated their problems and 
                                                           
1 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 
2 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 
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needs of using English at the high level. (3)  They wanted to learn English which focused on 
listening and speaking skills, contents based on communication situations between 
physiotherapists, patients, and relatives so physiotherapists can use this knowledge and skills 
in their occupation.     
 
Keywords: Problems or Difficulties, Needs, Physiotherapists, English, Working in ASEAN 
Community 
 
บทน า 
  สมาคมพันธมิตรเพ่ือจัดล าดับคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือสุขภาพ (The Medical Travel 
Quality Alliance) ได้จัดล าดับสถานพยาบาลที่ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ดีท่ีสุดในโลก  10 ล าดับ
ประจ าปี พ.ศ. 2556 ปรากฏว่า ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวที่มีสถานพยาบาลที่ให้บริการการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ที่ดีท่ีสุดของโลก ถึง 2 แห่ง นอกจากนั้น จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทย ได้รับการยอมรับ
จากนักเดินทางที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพทั่วโลก ที่จะเดินทางเพ่ือเข้ารับบริการทางการแพทย์ และได้
ท่องเที่ยวไปการเดินทางเพียงครั้งเดียว 
  วิชาชีพนักกายภาพบ าบัด ถือว่าเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีศักยภาพที่จะเติบโตในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ ประกอบกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะท าให้เศรษฐสถานะของประชากรในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกดีขึ้น มีก าลังจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น และการเดินทาง เคลื่อนย้ายถิ่นพ านักระหว่างประเทศ
สมาชิกเป็นไปโดยสะดวกมากขึ้น รวมไปถึงชื่อเสียงของประเทศไทยในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่มี
มาตรฐานดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ท าให้วิชาชีพนักกายภาพบ าบัดมีทิศทางและแนวโน้มที่สดใสต่อ
ความต้องการในการรับบริการในวิชาชีพนี้ 
  ในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือสุขภาพ และศักยภาพของ
วิชาชีพนักกายภาพบ าบัดที่จะเติบโตในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  กลุ่มวิชาชีพนักกายภาพบ าบัดจะต้อง
ฝึกตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือติดต่อสื่อสารกับผู้ปุวยและญาติ  การเตรียมตัวให้นัก
กายภาพบ าบัดมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจึงเป็นการเพ่ิมศักยภาพและโอกาสของกลุ่มวิชาชีพนี้ใน
การให้บริการส าหรับผู้รับบริการที่ใช้ภาษาอ่ืน ที่ไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ และต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลางในการสื่อสาร 
  การเตรียมตัวให้นักกายภาพบ าบัดมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้สอนจะต้องทราบข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการวางแผนการสร้างบทเรียน สื่อ หรือหลักสูตรในการพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของนักกายภาพบ าบัด ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 
   1) เพ่ือศึกษาปัญหาและความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ปัจจุบันของนัก
กายภาพบ าบัดไทย 
   2) เพื่อศึกษาความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการท างานในประชาคมอาเซียน
ของนักกายภาพบ าบัดไทย 
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  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยหั วข้อต่อไปนี้ การ
วิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis) ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ (English for Specific 
Purposes) และ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการงานอาชีพ (English for occupation purposes) 

การวิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis) 
  การวิเคราะห์ความต้องการมีความส าคัญอย่างมากในบริบทด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
(Long, 2005) เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นเบื้องต้นที่น าไปสู่การออกแบบและพัฒนาบทเรียน (Richard, 2001) 
โดยทั่วไปแล้วครูผู้สอนเป็นคนที่มีบทบาทส าคัญในการประเมินและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ เรียน เพ่ือที่
ผู้สอนจะได้น าข้อมูลเหล่านี้ไปออกแบบบทเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป Hutchinson และ Waters (1987) 
ได้เสนอว่า ความต้องการจ าเป็น (Need) นี้ มีความหมายกว้าง รวมถึง ความจ าเป็น (Necessities) ข้อ
เรียกร้อง (Demand) ความต้องการ (Want) สิ่งที่ชอบ (Likes) สิ่งที่ขาด (Lacks) ข้อบกพร่อง (Deficiencies) 
เปูาหมาย (Goals) จุดมุ่งหมาย (Aims) วัตถุประสงค์ (Purposes) และเปูาประสงค์ (Objectives) การ
วิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์ เพ่ือระบุความต้องการ
เฉพาะในการเรียนภาษาของผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียน รวมไปถึงความคาดหวังในการใช้ภาษาและระดับ
ความสามารถทางภาษาในปัจจุบัน  นอกจากนี้ การวิเคราะห์ความต้องการยังรวมไปถึงการค้นหาความต้องการ
ของการเรียนภาษาเปูาหมาย (Target Language) ในแง่มุมต่าง ๆ (Brindley, 1989) 
  ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความต้องการนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร การ
ก าหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์  การสร้างสื่อ การคัดเลือกเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน การเลือก
เค้าโครงและรูปแบบวิธีสอนที่เหมาะสม การทดสอบ การจัดกลุ่มผู้เรียน ความเข้มข้นและระยะเวลาของ
บทเรียน เป็นต้น (Nunan, 1988; Brown, 1995; Richard, 2001) ซึ่ง เรียกหลักสูตรประเภทนี้ว่า
ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ การวิเคราะห์ความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษของนักกายภาพบ าบัดเพ่ือ
สื่อสารกับผู้ปุวยและญาติในครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์
เฉพาะ  
 
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (English for Specific Purposes) 
  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ (English for Specific Purposes: ESP) เกิดขึ้นเนื่องจากการ
เน้นกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-Centered)  กล่าวคือ
ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ตอบสนองความ
ต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพหรือการท างานได้อย่างเหมาะสม (Hutchinson & 
Waters, 1987) ดังนั้น ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะจึงมีลักษณะแตกต่างจากภาษาอังกฤษทั่วไป 
(General English)  ในด้านบริบทและค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน การใช้
ค าศัพท์ที่แตกต่างกันแต่มีความหมายเดียวกัน หรือค าเดียวกันที่มีความหมายแตกต่างในบริบทต่าง ๆ แสดงให้
เห็นเห็นถึงความหมายของค าศัพท์ที่ผูกพันกับบริบท (Contextual-Based Meaning) มากกว่าความหมายที่มา
จากรากศัพท์เอง (Root-Based Meaning) การสอนเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะจึงมี
ลักษณะในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ภาษาอังกฤษให้ตรงต่อสถานการณ์มากท่ีสุด 
  Dudley-Evans และ St John (1998) เสนอว่าภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะควรมีลักษณะ
ดังนี้ (1) ออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม (2) กระบวนการและกิจกรรมการเรียนการ
สอนสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา (3) เนื้อหาที่บรรจุในบทเรียนตรงกับความต้องการของสาขาวิชานั้น ๆ  (4) 
ภาษาที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ไวยากรณ์ ค าศัพท์ การเรียบเรียง ทักษะการเรียน ศัพท์เทคนิค
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สอดคล้องกับธรรมชาติของเนื้อหาสาขาวิชานั้น ๆ ส่วน Carter (1983) กล่าวว่า ลักษณะของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์มี 3 ลักษณะดังนี้ (1) ใช้แบบเรียนที่เหมือนกับเหตุการณ์ที่พบเห็นในการท างาน  
(2) มีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเปูาหมายการเรียน และ (3) ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน ต่อมา 
Dudley-Evans (1998) ได้อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะละเอียดขึ้นว่าควร
มีลักษณะดังนี้ (1) หลักสูตรเกี่ยวข้องหรือได้รับออกแบบมาเพ่ือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ (2) อาจจะใช้
สถานการณ์เฉพาะ หรือกระบวนการเรียนการสอนที่แตกต่างจากภาษาอังกฤษทั่วไป (3) อาจจะออกแบบเพ่ือ
ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ (Adult Learners) ได้แก่ การเรียนในระดับอุดมศึกษา หรือ ภาษาอังกฤษเฉพาะส าหรับ
วิชาชีพ  (4) ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะมักจะออกแบบเพ่ือผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ระดับกลาง หรือ ระดับสูง เนื่องจากผู้เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะจ าเป็นต้องมีพ้ืนความรู้พ้ืนฐาน
ทางภาษาก่อนที่จะเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  
  ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ (1) ประเภทของเนื้อหาสาระ
และวิชาชีพ หรือ ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes: EAP) เช่น 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ (English for Medical Students)  (2) ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การงานอาชีพ (English for Occupational Purposes: EOP) เช่น ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ (English 
for Tour Guides) 
  สรุปการวิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis) ช่วยให้ผู้สอนหรือผู้พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะระบุความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในการเรียนภาษาของผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียน ท าให้
ผู้สอนหรือผู้พัฒนาหลักสูตรพัฒนาบทเรียน สื่อ กิจกรรม หรือ หลักสูตร ได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 

 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ (English for occupation purposes) 
  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการท าวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนที่ท างาน
แล้วมีน้อยมาก ผู้วิจัยท าการสืบค้นงานวิจัยการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการงานอาชีพ
ทางด้านการแพทย์โดยใช้ฐานข้อมูลของ Thailis วันที่ 11 เมษายน 2559 ด้วยค าส าคัญในการสืบค้น คือ 
“needs analysis” พบว่า มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2 รายการ คือ (1) การวิเคราะห์ความต้องการในการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์ (อังค์วรา เหลืองนภา 2550) ผลการวิจัยพบว่า แพทย์แผนไทย
ประยุกต์เห็นว่าภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นในการประกอบอาชีพของตน  แพทย์แผนไทยประยุกต์ประสบ
ปัญหาในการใช้และจ าเป็นต้องใช้ทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษมากที่สุดในการประกอบอาชีพ ดังนั้น การก าหนด
เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์ควรเน้นทักษะการสื่อสาร ฟัง -
พูดในสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ  (2) ปัญหาและความต้องการทางภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเทคนิคการแพทย์ (อัญชลี สติมั่น, 2557) ผลการวิจัยพบว่า นักเทคนิคการแพทย์เห็นว่าภาษาอังกฤษ
มีความส าคัญต่อการท างานในสถานการณ์ต่างๆ การขาดทักษะฟัง -พูดในการใช้ภาษาอังกฤษจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการประกอบอาชีพ เช่น ปัญหาในการสนทนากับผู้ปุวยชาวต่างชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ Whelan, 
McKinley, Boulet, Macrae, และ Kamholz, (2001) ที่กล่าวว่าบุคลากรทางด้านการแพทย์ที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารกับผู้ปุวยชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่วจะท าให้ผู้ปุวยและญาติมีความพึงพอใจ เชื่ อถือ
เชื่อมั่นในการดูแลรักษาที่ผู้ปุวยได้รับ  
 Gyllensten, Gard, Salford, และ Ekdahl (1999) ได้ศึกษาการปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปุวยและนัก
กายภาพบ าบัด พบว่าประกอบด้วยสถานการณ์ดังนี้  นักกายภาพบ าบัดเปิดโอกาสให้ผู้ปุวยและญาติได้ซักถาม
หรือเล่าประวัติความเจ็บปุวย ช่วยเหลือผู้ปุวยให้ช่วยตัวเองได้  ช่วยให้ผู้ปุวยมีความระมัดระวังตื่นตัว ท าความ
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ร่วมมือกับผู้ปุวยและญาติ สร้างความมั่นใจให้ผู้ปุวยและญาติ ให้ความสนใจผู้ปุวยและญาติ และให้เวลาอย่าง
เพียงพอแก่ผู้ปุวยและญาติ สรุปการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปุวยและนักกายภาพบ าบัดในขณะที่ท าการรักษา ได้
ดังนี้ 
 

มิติในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูป้่วยและนักกายภาพบ าบัด 
1. การสร้างสัมพันธภาพ: เมื่อแรกรับผู้ปุวยและญาติในคร้ังแรกและคร้ังต่อๆ ไป 
2. วิธีการติดต่อ: บทบาทของผู้ให้การรักษา เป็นผู้ว่องไวเฉลียวฉลาด และมสีัญชาตญาน ให้ก าลังใจ มีการ

เรียนรู้ มีการดูแลรักษาผู้ปุวยอยา่งสมบูรณ์ มีการรับรู้ภาษากายและการแสดงออกทางสีหน้า 
3. กระบวนการรักษา: ระบไุด้วา่มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่จะช่วยในการดูแลรักษาผูปุ้วยไดด้้วยตนเอง  ให้

ความรู้แก่ผู้ปุวยและญาติ ส่งเสรมิความเข้าใจ มีการคิดใคร่ครวญ และ มีความระมัดระวังตืน่ตวั ระบุปัญหา มีการจูง
ใจและการกระตุ้นผูปุ้วย 

4. กรอบ: การให้เวลา การสัญญา การร่วมมือของผู้ปุวย 
(Gyllensten, Gard, Salford, และ Ekdahl, 1999 หน้า 96 

   

  มิติในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปุวยและนักกายภาพบ าบัด มี 3 ด้านที่มีความส าคัญและได้รับการ
อ้างอิงมากที่สุด คือ วิธีการติดต่อ การสร้างสัมพันธภาพ และ กระบวนการรักษา จากมิติในการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปุวยและนักกายภาพบ าบัดนี้ ผู้ที่ต้องการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษส าหรับนักกายภาพบ าบัดอาจ
น ามาเป็นแนวทางในการก าหนดสถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษของนักกายภาพบ าบัดเพ่ือสื่อสารกับผู้ปุวย
และญาติได้   

ระเบียบวิธีวิจัย 

  เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้ 

2.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มประชากรของการศึกษานี้ คือ นักกายภาพบ าบัดไทยที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลสังกัด

มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 149 คน (กองทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ข้อมูล   
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557) จ านวนตัวอย่างมีเท่ากับ 108 ราย ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปจ านวน 108 ฉบับ 
ได้รับกลับคืนมาจ านวน 57 ฉบับ (ร้อยละ 52.78) ดูข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี่  ร้อยละ 

(%) 
 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม
ตัวอย่างของนักกายภาพบ าบัดในงานวิจัยนี้
ประกอบไปด้วยเพศหญิง มากกว่าเพศชาย
ประมาณ 4 เท่า นักกายภาพบ าบัดที่เข้า
ร่วมในงานวิจัยนี้ส าเร็จการศึกษาสูงสุดใน

เพศ   

x ผู้หญิง 47 82.5 

x ผู้ชาย 10 17.5 

ระดับการศึกษาสูงสุด   

x ปริญญาโท 44 77.2 
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x ปริญญาเอก 7 12.3 ระดับปริญญาโท นักกายภาพบ าบัดส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 6-
10 ปี นักกายภาพบ าบัดจ านวนประมาณ
ครึ่งหนึ่งที่เข้าร่วมในงานวิจัยฉบับนี้ ไม่มี
ความต้องการที่จะไปท างานในประชาคม
อาเซียน 
 

x ปริญญาตรี 6 10.5 

ประสบการณ์ท างาน   

x 1-5 ป ี 21 36.8 

x 6-10 ป ี 16 28.1 

x 11-15 ป ี 12 21.1 

x มากกว่า 16 ปีขึ้นไป 8 14.0 

ความต้องการไปท างานในประชาคม
อาเซียน 

  

x ไม่ต้องการ 30 52.6 

x ต้องการ 27 47.4 

(n = 57) 

  2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลข้อมูลคือแบบสอบถามความคิดเห็นของนักกายภาพบ าบัดที่ที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน คือ (1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
(2) ปัญหาและ (3) ความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษ และ (4) ความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้
ในการท างานในประชาคมอาเซียนของนักกายภาพบ าบัดไทย 

 2.3 วิธีการสร้างแบบสอบถาม 

ก่อนสร้างแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎี ผลงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง ขอ
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งกระบวนการในการสร้างแบบสอบถามหรือสร้างข้อค าถาม
ประยุกต์จากแนวคิดของ McMillan และ Schumacher (2001, 2014)  จ าแนกแบบสอบถามได้เป็น 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ (1)  ปัญหาและ (2) ความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน (3)  ความต้องการใน
การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้ในการท างาน การวิจัยครั้งนี้เลือกใช้มาตรวัดประมาณค่าแบบ Likert 5 
ระดับ (1 เท่ากับน้อยที่สุด และ 1 เท่ากับมากที่สุด) แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 
(Verification) จ านวน 3 ท่าน แล้วน าข้อเสนอแนะจากมาพิจารณาปรับแก้ไขเพ่ือให้มีความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและองค์ประกอบทั้ง 3 ที่ได้ก าหนดไว้ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่านประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะ 1 ราย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
พัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ 1 ราย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบ าบัด 1 ราย แล้วน าข้อคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมาท าการตรวจสอบหาดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ของแบบสอบถาม  

ท าการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) ก่อนท าการเก็บข้อมูลจริง เพื่อประเมินแบบสอบถามในประเด็นเรื่อง
ความเข้าใจต่อข้อค าถาม ความชัดเจนของภาษาที่ใช้ และ เพ่ือทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามก่อนน าไปใช้จริง ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ให้สมบูรณ์มีความและเหมาะสม ก่อนน าไป
เก็บข้อมูลจากตัวอย่าง  
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ค านวณค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องภายในของ Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient แต่ละ
ส่วนของแบบสอบถาม คือ (1)  ปัญหาและ (2) ความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน (3)  ความ
ต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษในการท างาน ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องภายใน เท่ากับ 0.70, 0.88, 
และ 0.93 เรียงตามล าดับ  

ตาราง 2 การแปลผลค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม 

ระดับ ค่าเฉลี่ย การแปลผล ผู้วิจัยท าการแปลผลค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบในด้าน การใช้ 
ปัญหา ความจ าเป็น และ ความต้องการในการเรียน
ภาษาอังกฤษในการท างาน ในแต่ละช่วงด้วยเกณฑ์การวัด
แบบ Likert 5 ระดับ ดังตารางที่ 2 

5 4.50 – 5.00 มากที่สุด 
4 3.50 – 4.49 มาก 
3 2.50 – 3.49 ปานกลาง 
2 1.50 – 2.49 น้อย 
1 1.00 – 1.49 น้อยที่สุด 

 2.4 การเก็บข้อมูล 

ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้นักกายภาพบ าบัดทางเมล์มหาวิทยาลัย ซึ่งในชุดแบบสอบถามประกอบด้วย
วัตถุประสงค์และสรุปความส าคัญของการวิจัย และจดหมายขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลโดย นัก
กายภาพบ าบัดให้การยินยอมและสมัครใจในการตอบแบบสอบถาม หากนักกายภาพบ าบัดท่านใดไม่ต้องการ
ตอบแบบสอบถาม นักกายภาพบ าบัดก็ไม่ต้องตอบ แต่ขอให้ส่งแบบสอบถามคืนคณะผู้วิจัยทางเมล์
มหาวิทยาลัย นักกายภาพบ าบัดจะใช้ เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 15-30 นาที เมื่อนัก
กายภาพบ าบัดตอบแบบสอบถามแล้ว นักกายภาพบ าบัดส่งแบบสอบถามคืนคณะผู้วิจัยทางเมล์มหาวิทยาลัย  
 2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 2.6 จริยธรรมในการวิจัย 

  น าเสนอโครงร่างงานวิจัยชิ้นนี้ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัยมหิดลและ
ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยได้ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 รหัส 2014/389.2312 

ผลการวิจัย 

  ผลการวิจัยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ การใช้ภาษาอังกฤษ ปัญหาความจ าเป็นในการใช้
ภาษาอังกฤษ และความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการท างานในประชาคมอาเซียนของนัก
กายภาพบ าบัดไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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3.1 การใช้ภาษาอังกฤษ 

ตารางที่ 3  การใช้ภาษาอังกฤษในการท างานและในประชาคมอาเซียนของนักกายภาพบ าบัดไทย  
การใช้ภาษาอังกฤษของ
นักกายภาพบ าบัด  

อดีตมา-ปัจจุบัน อาเซียน ตารางที่ 3   แสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่
อ ดี ต ม า จ น ถึ ง ปั จ จุ บั น  นั ก
กายภาพบ าบัดเกือบทั้ งหมดได้ ใช้
ภ าษา อั งกฤษในการท า ง านและ
ชีวิตประจ าวันน้อยหรือน้อยมาก แต่
เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สมาคมอาเซียน
แล้วนักกายภาพบ าบัดเห็นว่าตนจะใช้
ภ าษา อั งกฤษในการท า ง านและ
ชีวิตประจ าวันเพ่ิมข้ึนอย่างมาก 

 

ความถี่  ร้อยละ  ความถี่  ร้อยละ  
ในการท างาน     

x น้อย 28 49.1 2 3.5 

x เป็นบางครั้ง 27 47.4 30 52.6 

x บ่อย 2 3.5 25 43.9 

ในชีวิตประจ าวัน     

x ไม่เคยเลย/ไม่ได้ใช้ 6 10.5 1 1.8 

x น้อย 33 57.9 9 15.8 

x เป็นบางครั้ง 16 28.1 33 57.9 

x บ่อย 2 3.5 14 24.6 

(n = 57) 

 3.2 ปัญหาและความจ าเป็น ในการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานในประชาคมอาเซียนของนัก
กายภาพบ าบัดไทย 

  การวิเคราะห์ปัญหาและความจ าเป็น ในการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานในประชาคมอาเซียนของนัก
กายภาพบ าบัดไทยพบว่า นักกายภาพบ าบัดไทยมีปัญหาหรือความยากล าบากในการใช้ทักษะฟัง-พูดมากกว่า
การใช้ทักษะอ่าน-เขียน และ มีความจ าเป็นในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทุกทักษะอยู่ในระดับมาก ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานแสดงให้เห็นว่านักกายภาพบ าบัดมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน  ดูตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ปัญหาและความจ าเป็นของทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของนักกายภาพบ าบัด 

ทักษะ ปัญหา (Problems) ความจ าเป็น (Needs) 
 M SD ระดับ M SD ระดับ 

พูด (Speaking) 3.67 0.89 มาก 4.46 0.83 มาก 
ฟัง (Listening) 3.53 0.97 มาก 4.47 0.80 มาก 
เขียน (Writing) 3.26 0.97 ปานกลาง 3.95 1.04 มาก 
อ่าน (Reading) 2.82 1.09 ปานกลาง 4.07 0.94 มาก 

 

  ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ในปี 2558 เป็นต้นไป เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว นัก
กายภาพบ าบัดเห็นว่าตนมีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือการสื่อสารกับผู้ปุวยและญาติ
อยู่ในระดับมาก 1 สถานการณ์ คือ การรักษาด้วยกายภาพบ าบัด ส่วนสถานการณ์อ่ืนอีก 5 สถานการณ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง แตน่ักกายภาพบ าบัดเห็นว่ามีความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือการ
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สื่อสารกับผู้ปุวยและญาติอยู่ ในระดับมากทุกสถานการณ์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงให้เห็นว่า นัก
กายภาพบ าบัดมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน (ดูรายละเอียดรายข้อในภาคผนวก) 

ตารางท่ี  5 ปัญหาและความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษของนักกายภาพบ าบัดในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือการ
สื่อสารกับผู้ปุวยและญาต ิ

สถานการณ์ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับ
ผู้ป่วยและญาติ 

ปัญหา ความจ าเป็น 
M SD ระดับ M SD ระดับ 

การรักษาด้วยกายภาพบ าบัด 4.42 0.66 มาก 4.43 0.66 มาก 
การอธิบายหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ปุวยและญาติหลัง
การรักษา 3.43 0.92 ปานกลาง 4.42 0.78 มาก 

การรักษาด้วยอุปกรณ์ทางกายภาพบ าบัด 3.29 0.77 ปานกลาง 4.40 0.71 มาก 

การอธิบายให้ผู้ปุวยและญาติก่อนท าการรักษา 3.25 0.83 ปานกลาง 4.47 0.71 มาก 

การตรวจร่างกาย 3.11 0.80 ปานกลาง 4.44 0.74 มาก 
การสื่อสารกับผู้ปุวยและญาติเบื้องต้น 3.04 0.78 ปานกลาง 4.43 0.73 มาก 

3.3 ความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการท างานในประชาคมอาเซียนของนักกายภาพบ าบัดไทย 

  นักกายภาพบ าบัดมีความคิดเห็นต่อความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ ในการท างานใน
ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมาก ดูตารางที่ 6 และ 7 

ตารางท่ี 6 ความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษของนักกายภาพบ าบัดในบริบทอาเซียน 

ความต้องการให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักกายภาพบ าบัด M SD ระดับ 
1.วัตถุประสงค์ในการเรียน 4.43 0.63 มาก 
2. เนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักกายภาพบ าบัด     4.35 0.63 มาก 

3. สื่อการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักกายภาพบ าบัด 4.18 0.71 มาก 
4. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษส าหรับนักกายภาพบ าบัด 4.14 0.70 มาก 
5. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักกายภาพบ าบัด 3.82 0.83 มาก 

ตารางที่ 6 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลว่านักกายภาพบ าบัดมีความต้องการอย่างมากในการ
เรียนภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนในทุกๆด้าน ทั้งนี้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานชี้ให้เห็นว่า นักกายภาพบ าบัดมี
ความคิดเห็นต่อความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนทั้ง 6 ด้านไปในทางเดียวกัน  

เมื่อพิจารณาความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนเป็นรายข้อในตารางที่  7 พบว่า 
นักกายภาพบ าบัดต้องการเรียนเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพนักกายภาพบ าบัด ต้องการให้เน้นทักษะการ
ฟัง-พูด และ เน้นค าศัพท์ทั่วไปเพ่ือใช้สนทนาในชีวิตประจ าวัน  
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ตารางที่  7 ความต้องการของนักกายภาพบ าบัดในการเรียนภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน ในด้านหลักสูตร 
เนื้อหา การจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน  
ความต้องการให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักกายภาพบ าบัด M SD ระดับ 
1.วัตถุประสงค์ในการเรียน    
    1.1 เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพนักกายภาพบ าบัดได้ 4.58 0.65 มากที่สุด 
    1.2 เพ่ือน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.47 0.73 มาก 
    1.3 เพ่ือน าไปใช้เขียนบทความวิชาการและน าเสนอบทความวิชาการได้ 4.40 0.78 มาก 
    1.4 เพ่ือน าไปใช้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ 4.32 0.78 มาก 
2. เนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักกายภาพบ าบัด        
    2.1 เน้นทักษะการฟัง 4.58 0.65 มากที่สุด 
    2.2 เน้นค าศัพท์ทั่วไปเพื่อใช้สนทนาในชีวิตประจ าวัน 4.54 0.66 มากที่สุด 
    2.3 เน้นทักษะการพูด 4.51 0.80 มากที่สุด 
    2.4 เน้นทักษะการอ่าน 4.26 0.86 มาก 
    2.5 เน้นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 4.21 0.82 มาก 
    2.6 เน้นทักษะการเขียน 4.18 0.91 มาก 
    2.7 เน้นค าศัพท์เฉพาะทางด้านการแพทย์และกายภาพบ าบัด(technical term) 4.16 0.90 มาก 
4. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักกายภาพบ าบัด    
    4.1 เรียนและท ากิจกรรมร่วมกันทั้งชั้นเรียน 3.96 1.07 มาก 
    4.2 เรียนและท ากิจกรรมเป็นคู่ 3.91 1.04 มาก 
    4.3 เรียนและท ากิจกรรมนอกสถานที่ 3.86 1.32 มาก 
    4.4 เรียนและท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 3.77 1.07 มาก 
    4.5 เรียนและท ากิจกรรมเดี่ยว 3.60 1.39 มาก 
5. สื่อการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักกายภาพบ าบัด    
    5.1 ใช้เอกสารจริงในการสอน 4.26 0.81 มาก 
    5.2 ใช้สื่อออนไลน์ในการสอน 4.21 0.90 มาก 
    5.3 ใช้หนังสือเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 4.16 1.05 มาก 
6. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษส าหรับนักกายภาพบ าบัด    
    6.1 ต้องการครูผู้สอนเจ้าของภาษาสอนการสนทนาภาษาอังกฤษ 4.42 0.86 มาก 
    6.2 ต้องการครูผู้สอนเจ้าของภาษา 4.28 0.86 มาก 
    6.3 ต้องการทั้งครูผู้สอนชาวไทยและเจ้าของภาษาท าการสอนด้วยกัน 4.23 0.98 มาก 
    6.4 ต้องการครูผู้สอนที่มีประสบการณ์เป็นนักกายภาพบ าบัด 4.09 1.06 มาก 
    6.5 ต้องการครูผู้สอนชาวไทยสอนไวยากรณ์ 3.96 0.98 มาก 
    6.6 ต้องการครูผู้สอนชาวไทย 3.88 1.07 มาก 
   
  สรุป นักกายภาพบ าบัดมีความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปประกอบอาชีพในบริบท
อาเซียน อยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดยเฉพาะ ทักษะการฟัง -พูด และ ค าศัพท์ทั่วไปเพ่ือใช้สนทนาใน
ชีวิตประจ าวัน 
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ตารางท่ี  8 ปัญหาหรือความยากล าบากและความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษของนักกายภาพบ าบัดใน
สถานการณ์ต่างๆ  
สถานการณ์ การใช้ภาษาอังกฤษนักกายภาพบ าบัด ปัญหาหรือความยากล าบาก ความจ าเป็น 
การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ M SD ระดับ M SD ระดับ 
1. การซักประวัติ เพื่อ :-       

1.1. ค้นหาปัญหาว่าเกดิจากข้อต่อ กล้ามเนื้อ หรือ
หมอนรองกระดูกสันหลัง 3.37 0.86 ปานกลาง 4.51 0.73 มากที่สุด 

1.2. ค้นหาสาเหตุของอาการปวด  3.21 0.90 ปานกลาง 4.49 0.71 มาก 
1.3. ค้นหาท่า (position) หรือกิจกรรม (activities) 

ในขณะ หรือ เกี่ยวพัน (associate) กับอาการปวด 
3.21 0.86 ปานกลาง 4.44 0.78 มาก 

2. การลงทะเบียน 2.84 1.05 ปานกลาง 4.26 0.94 มาก 
3. การกล่าวทักทาย ต้อนรับ 2.60 1.16 ปานกลาง 4.44 0.87 มาก 
ขณะท าการตรวจร่างกาย M SD ระดับ M SD ระดับ 
1. ท่ายืน ท่าน่ัง มีส่วนโค้งส่วนเว้าของกระดูกสันหลังอยู่ใน
ท่าท่ีถูกต้องหรือไม ่

3.18 0.87 ปานกลาง 4.40 0.80 มาก 

2. มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีอาการชาเกิดขึ้นหรือไม ่ 3.16 0.84 ปานกลาง 4.47 0.73 มาก 
3. การเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังท่าใดท าให้อาการปวด
ลดลง  3.12 0.87 ปานกลาง 4.47 0.73 มาก 

4. กล้ามเนื้อมีการตึงตัวหรือบาดเจ็บหรือไม ่ 3.11 0.86 ปานกลาง 4.42 0.78 มาก 
5. การเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังเป็นอย่างไร  3.11 0.86 ปานกลาง 4.37 0.84 มาก 
6. ท่าใดท าให้อาการปวดเพิ่มขึ้น 3.11 0.88 ปานกลาง 4.49 0.71 มาก 
7. การทรงตัว หรือ ท่าท่ีถูกต้องหรือไม ่ 3.07 0.84 ปานกลาง 4.47 0.71 มาก 
8. มีจุดกดเจ็บบริเวณใด  3.04 0.84 ปานกลาง 4.46 0.78 มาก 
การให้ค าอธิบายแก่ผู้ป่วยและญาติก่อนท าการรักษา M SD ระดับ M SD ระดับ 
1. อาการปวดหลังนั้นเกดิจากสาเหตุใด 3.30 0.93 ปานกลาง 4.49 0.73 มาก 
2. มีขั้นตอนในการรักษาอย่างไร  3.23 0.93 ปานกลาง 4.47 0.73 มาก 
3. ผลการรักษาจะเป็นอย่างไร  3.23 0.96 ปานกลาง 4.46 0.78 มาก 
4. ท่านจะต้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัตอิย่างไรบ้าง 3.30 0.91 ปานกลาง 4.44 0.80 มาก 
5 การรักษาตามอาการ เพื่อท าใหอ้าการปวดหลังหรือ
อาการปวดร้าวลงขาหายไป 

3.07 0.96 ปานกลาง 4.42 0.84 มาก 
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ตารางท่ี  8 ปัญหาหรือความยากล าบากและความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษของนักกายภาพบ าบัดใน
สถานการณ์ต่างๆ (ต่อ) 

สถานการณ์ การใช้ภาษาอังกฤษนักกายภาพบ าบัด ปัญหาหรือความยากล าบาก ความจ าเป็น 
การรักษาด้วยกายภาพบ าบัด M SD ระดับ M SD ระดับ 
1 การรักษาตามอาการ เช่น  -ปวดหลัง 3.33 0.89 ปานกลาง 4.54 0.71 มากที่สุด 

- ปวดเข่า 3.33 0.95 ปานกลาง 4.49 0.71 มาก 
- ปวดคอ 3.30 0.94 ปานกลาง 4.49 0.71 มาก 

2. วิธีการดูแลปฏบิัติตัว 3.39 1.00 ปานกลาง 4.47 0.73 มาก 
3. การจัดท่าทาง 3.30 0.93 ปานกลาง 4.42 0.80 มาก 
4. การฝึกเดิน 3.23 0.96 ปานกลาง 4.42 0.80 มาก 
5. การเคาะปอด 3.07 0.96 ปานกลาง 4.42 0.84 มาก 
6.1 การฝึกไอแบบ coughing 3.42 1.00 ปานกลาง 4.28 0.98 มาก 
6.2 การฝึกไอแบบ huffing 3.32 1.04 ปานกลาง 4.28 1.00 มาก 
7. การฝึกหายใจ      3.18   0.93 ปานกลาง 4.26 0.99 มาก 
การรักษาด้วยอุปกรณ์ทางกายภาพบ าบัด M SD ระดับ M SD ระดับ 
1. การบริการเครื่องวิเคราะห์การลงน้ าหนัก (Weight 

analysis and training) 
3.42 0.86 ปานกลาง 4.32 0.85 มาก 

2. การดัดดึง ขยับเคลื่อนข้อต่อ (Joint Mobilization) 3.32 0.91 ปานกลาง 4.40 0.78 มาก 
3. การบริการหุ่นยนตฝ์ึกเดิน (Robotic gait training) 3.28 0.86 ปานกลาง 4.40 0.80 มาก 
4. การดึงคอ/หลังด้วยเครื่องดึง (Cervical and Lumbar 

Traction) 
3.23 0.95 ปานกลาง 4.37 0.86 มาก 

5. การกระตุ้นไฟฟูา (Electrical Stimulation) 3.21 0.84 ปานกลาง 4.54 0.68 มากที่สุด 
6. การบ าบัดด้วยคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound Therapy) 3.21 0.84 ปานกลาง 4.51 0.71 มากที่สุด 
7. การบ าบัดด้วยช๊อตเวฟไดอะเธอมี ่(Short Wave 

Diathermy) 
3.21 0.86 ปานกลาง 4.47 0.71 มาก 

8. การบ าบัดด้วยคลื่นเหนือเสียงร่วมกับการกระตุ้นไฟฟูา 
(Combined Ultrasound Therapy and Electrical 
Stimulation) 

3.18 0.85 ปานกลาง 4.47 0.71 มาก 

9. โปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อการรักษา 3.16 0.86 ปานกลาง 4.39 0.82 มาก 
การอธิบายหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติภายหลังการ
รักษา 

M SD ระดับ M SD ระดับ 

1. การจ าหน่ายผู้ปุวย 3.54 1.00 มาก 4.51 0.76 มากที่สุด 
2. การแจ้งผลการรักษา 3.51 0.97 มาก 4.42 0.86 มาก 
3. การนัดหมายผู้ปุวย 3.47 0.97 ปานกลาง 4.44 0.78 มาก 
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อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลจากการวิเคราะห์ ปัญหาและความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษและความต้องการใน
การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการท างานในประชาคมอาเซียนของนักกายบ าบัด มีรายละเอียดดังนี้  

 4.1 การใช้ภาษาอังกฤษในการท างานในประชาคมอาเซียนของนักกายภาพบ าบัดไทย 

  เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นักกายภาพบ าบัดเห็นว่า นักกายภาพบ าบัดเห็นว่าตนจะ
ใช้ภาษาอังกฤษในการท างานและชีวิตประจ าวันเพ่ิมขึ้นอย่างมาก แต่ตนมีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ต่างๆ เพ่ือการสื่อสารกับผู้ปุวยและญาติอยู่ในระดับมาก 1 สถานการณ์ คือ การรักษาด้วย
กายภาพบ าบัด และมีความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือการสื่อสารกับผู้ปุวยและญาติ
อยู่ในระดับมากทุกสถานการณ์ ทักษะที่จะใช้มากคือ ทักษะฟัง-พูด ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของอังค์
วรา เหลืองนภา (2550) ที่ศึกษาความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์ และอัญญ
ชลี สติมั่น (2557) ที่ศึกษาปัญหาและความต้องการทางภาษาอังกฤษส าหรับนักเทคนิคการแพทย์   ทั้งนี้ อาจ
เป็นเพราะ ทั้งนักกายภาพบ าบัดตระหนักว่าตนต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติที่จะมารับบริการ
ซึ่งจะมีจ านวนเพิ่มขึ้น 

 4.2 ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานในประชาคมอาเซียนของนักกายภาพบ าบัดไทย 

  ผลการศึกษาพบว่า นักกายภาพบ าบัดมีปัญหาหรือความยากล าบากในการใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ 5 สถานการณ์ คือ การรักษาด้วยกายภาพบ าบัดอยู่ในระดับมาก ส่วนการอธิบายหรือให้ข้อมูลแก่
ผู้ป่วยและญาติหลังการรักษา การรักษาด้วยอุปกรณ์ทางกายภาพบ าบัด การอธิบายให้ผู้ป่วยและญาติก่อนท า
การรักษา การตรวจร่างกาย และ การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติเบื้องต้น อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของอังค์วรา เหลืองนภา (2550) ที่ศึกษาความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับ
แพทย์แผนไทยประยุกต์ อัญญชลี สติมั่น (2557) ที่ศึกษาปัญหาและความต้องการทางภาษาอังกฤษส าหรับนัก
เทคนิคการแพทย์  และ Gyllensten, Gard, Salford, และ Ekdahl (1999) ศึกษาการปฎิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปุวยและนักกายภาพบ าบัด ทั้งนี้อาจอภิปรายได้ดังนี้ 
  การรักษาด้วยกายภาพบ าบัด นั้นถือว่าเป็นส่วนส าคัญยิ่งของวิชาชีพกายภาพบ าบัด นักกายภาพบ าบัด
จะต้องสื่อสารกับผู้ปุวยต่างชาติด้วยภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยมจึงจะท าให้ผู้ปุวยเข้าใจและปฏิบัติตามได้ เช่น 
การสอนให้ผู้ปุวยไอ นักกายภาพบ าบัดเห็นว่า “การฝึกไอแบบ Coughing” มีความยากล าบากสูงที่สุด เพราะ
การไอแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์และวิธีการแตกต่างกัน และ การสาธิตให้เห็นภาพพจน์การไอท าได้ยาก 
เพราะกลไกการไอเกิดภายในร่างกาย มองไม่เห็น ต้องใช้การสื่อสารที่ชัดเจน ตรงประเด็น ผู้ปุวยจึงจะไอได้
ตามที่ต้องการเป็นต้น ซึ่ง Gyllensten, Gard, Salford, และ Ekdahl (1999) พบว่าการปฎิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปุวยและนักกายภาพบ าบัดขณะท า การรักษาด้วยกายภาพบ าบัด มีความส าคัญมากท่ีสุด 

  การอธิบายหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติหลังการรักษา เมื่อนักกายภาพบ าบัดท าการรักษาผู้ปุวย
ด้วยวิธีกายภาพบ าบัดเรียบร้อยแล้ว ผู้ปุวยส่วนมากจะต้องกลับไปฝึกฝนอวัยวะส่วนนั้นๆ หรือ ออกก าลังกาย
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ต่อไปด้วยตนเองที่หอผู้ปุวยหรือที่บ้าน นักกายภาพบ าบัดจะต้องอธิบาย ซักซ้อม ฝึกฝนให้แก่ผู้ปุวยและญาติ
เป็นภาษาอังกฤษอย่างดียิ่งเพ่ือให้แน่ใจว่า ผู้ปุวยและญาติเข้าใจ สามารถท าการบ าบัดด้วยวิธีการทางกายภาพ
ที่ถูกต้องได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้ นักกายภาพบ าบัดจึงเห็นว่า การสื่อสารภาษาอังกฤษในขั้นตอน “การ
จ าหน่ายผู้ปุวย” เป็นปัญหาและความยากล าบากส าหรับนักกายภาพมาก 

  การรักษาด้วยอุปกรณ์ทางกายภาพบ าบัด ในปัจจุบัน นักกายภาพบ าบัดท าการรักษาผู้ปุวยด้วย
อุปกรณ์ทางกายภาพบ าบัดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา นักกายภาพบ าบัดต้องอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ
ให้ผู้ปุวยเข้าใจวัตถุประสงค์ การท างาน และการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบ าบัดนั้นๆ ซึ่งอุปกรณ์บางประเภท
อาจอธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้ปุวยเข้าใจได้ยาก เช่น การบริการเครื่องวิเคราะห์การลงน้ าหนัก  (Weight 

analysis and training) ซึ่งนักกายภาพบ าบัดเห็นว่ามีความล าบากในการใช้ภาษาอังกฤษมาก 

  การอธิบายให้ผู้ป่วยและญาติก่อนท าการรักษา นักกายภาพบ าบัดต้องซักประวัติและอธิบายกิจกรรม
กายภาพบ าบัดที่จะท าให้ผู้ปุวยและญาติทราบ เข้าใจ และ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปุวยและญาติก่อนท าการ
รักษาผู้ปุวย ในการซักประวัตินี้ นักกายภาพบ าบัดจะต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีจึงจะท าให้
ผู้ปุวยเข้าใจรวมทั้งการอธิบายกิจกรรมกายภาพบ าบัดที่จะท าให้ผู้ปุวยด้วย เช่น การอธิบายให้ผู้ปุวยและญาติ
เข้าใจว่า “อาการปวดหลังเกิดจากสาเหตุใด” และ “ท่านจะต้องมีปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง” ที่นักกายภาพบ าบัด
เห็นว่าเป็นปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษมาก  
  การตรวจร่างกาย นักกายภาพบ าบัดต้องท าการตรวจร่างกายผู้ปุวยก่อนท าการรักษาผู้ปุวย แต่นัก
กายภาพบ าบัดเห็นว่ามีความล าบากในการใช้ภาษาอังกฤษปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักกายภาพบ าบัด
สามารถใช้บริบท สีหน้า หรือ กิริยาท่าทางประกอบการสื่อสาร เช่น อาจบอกให้ผู้ปุวยชี้บริเวณที่เจ็บ หรือ ปวด 
ให้ผู้ปุวยยกแขน ขา หรือ ก ามือ เพื่อตรวจสอบอาการ แต่เมื่อต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติมนักกายภาพบ าบัดจะ
พบว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษเริ่มเป็นปัญหามากที่สุด เช่น “ท่ายืนหรือท่านั่งใดท าให้อาการปวดเพ่ิมขึ้น” หรือ 

“มีส่วนโค้งส่วนเว้าของกระดูกสันหลังอยู่ในท่าที่ถูกต้องหรือไม่”  
  การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติเบื้องต้น นักกายภาพบ าบัดเห็นว่า การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติเบื้องต้น 
ด้วยภาษาอังกฤษมีปัญหาหรือความยากล าบากน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะการสื่อสารกับผู้ปุวยและญาติใน
ขั้นตอนนี้ไม่ได้ใช้ภาษาที่มีโครงสร้างซับซ้อน หรือ ใช้ค าศัพท์ที่เข้าใจยาก แต่เป็นการพูดคุยทั่วๆ ไปเพ่ือท า
ความรู้จักและท าการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ปุวยและญาติ  

 4.3 ความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานในประชาคมอาเซียนของนักกายภาพบ าบัดไทย 

  ผลการศึกษาพบว่า นักกายภาพบ าบัดมีความจ าเป็น ในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ การอธิบาย
ให้ผู้ป่วยและญาติก่อนท าการรักษา การตรวจร่างกาย การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติเบื้องต้น การรักษาด้วย
กายภาพบ าบัด  การอธิบายหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติหลังการรักษา และ การรักษาด้วยอุปกรณ์ทาง
กายภาพบ าบัด อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจอภิปรายได้ดังนี้ 
  การอธิบายให้ผู้ป่วยและญาติก่อนท าการรักษา ในปัจจุบัน ประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้นและการอธิบาย
ให้ผู้ป่วยและญาติทราบก่อนท าการรักษา  ถือว่าเป็นขั้นตอนการประกันคุณภาพขั้นตอนหนึ่ งที่นัก
กายภาพบ าบัดทุกคนต้องปฏิบัติ นอกจากจะท าให้ผู้ปุวยและญาติทราบ เข้าใจ และ ต้องได้รับอนุญาตจาก



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2560 105  วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

ผู้ปุวยแล้ว ขั้นตอนนี้ยังช่วยในการปูองกันการถูกฟูองร้องทางกฎหมายอีกด้วย โดยเฉพาะเมื่อผู้ปุวยและญาติ
เข้าใจสาเหตุ การดูแล การปูองกันตนเอง อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงถึงความสนใจผู้ปุวยและญาติ และแสดงถึง
เชี่ยวชาญในวิชาชีพของนักกายภาพบ าบัด ด้วยเหตุนี้ นักกายภาพบ าบัด จึงเห็นว่า ข้อค าถามต่อไปนี้  “อาการ
ปวดหลังนั้นเกิดจากสาเหตุใด”  “มีขั้นตอนในการรักษาอย่างไร” “ผลการรักษาจะเป็นอย่างไร” “ท่านจะต้อง
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง” และ “การรักษาตามอาการ เพื่อท าให้อาการปวดหลังหรืออาการปวดร้าวลงขา
หายไป” มีความจ าเป็นที่จะต้องสื่อสารกับผู้ปุวยและญาติ 
  การตรวจร่างกาย นักกายภาพบ าบัดเห็นว่ามีความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษในขณะท าการตรวจ
ร่างกาย ผู้ปุวยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักกายภาพบ าบัดต้องพูดคุย ซักถาม หรือออกค าสั่งให้
ผู้ปุวยปฏิบัติด้วย เช่น บอกให้ผู้ปุวยหายใจเข้าลึกๆ เพ่ือฟังเสียงปอด หรือ บอกให้ผู้ปุวยเดินเพ่ือสังเกตการณ์
ทรงตัว เป็นต้น นักกายภาพบ าบัดเห็นว่ามีความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุด เมื่อต้องการ
รายละเอียดเพ่ิมเติม เช่น “ท่ายืน ท่านั่ง มีส่วนโค้งส่วนเว้าของกระดูกสันหลังอยู่ในท่าที่ถูกต้องหรือไม่” หรือ 

“มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีอาการชาเกิดข้ึนหรือไม่”  
  การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติเบื้องต้น นักกายภาพบ าบัดเห็นว่ามีความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษใน 
การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักกายภาพบ าบัดเห็นว่า การ
สื่อสารกับผู้ป่วยและญาติเบื้องต้น เป็นขั้นตอนแรกที่นักกายภาพบ าบัดจะท าความรู้จักและสร้างความไว้วางใจ
จากผู้ปุวยและญาต ิ
  การรักษาด้วยกายภาพบ าบัด  นักกายภาพบ าบัดเห็นว่ามีความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษใน การ
รักษาด้วยกายภาพบ าบัด  อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักกายภาพบ าบัดจะต้องสื่อสารกับผู้ปุวย
ต่างชาติด้วยภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยมจึงจะท าให้ผู้ปุวยเข้าใจและปฏิบัติตามได้ เนื่องจาก การรักษาด้วย
กายภาพบ าบัด ต้องการความร่วมมือจากผู้ปุวยเพื่อผู้ปุวยจะได้เรียนรู้และเข้าใจเหตุผลที่ตนได้รับการรักษาด้วย
กายภาพบ าบัดแบบนั้น 
  การอธิบายหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติหลังการรักษา นักกายภาพบ าบัดเห็นว่ามีความจ าเป็นใน
การใช้ภาษาอังกฤษใน การอธิบายหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติหลังการรักษา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ นักกายภาพบ าบัดจะต้องอธิบาย ซักซ้อม ฝึกฝนให้แก่ผู้ปุวยและญาติเข้าใจ สามารถน าค าแนะน า 
วิธีการทางกายภาพบ าบัดไปปฏิบัติอย่างถูกต้องได้ด้วยตนเอง  
  การรักษาด้วยอุปกรณ์ทางกายภาพบ าบัด นักกายภาพบ าบัดเห็นว่ามีความจ าเป็นในการใช้
ภาษาอังกฤษใน การรักษาด้วยอุปกรณ์ทางกายภาพบ าบัด อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นัก
กายภาพบ าบัดต้องอธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้ปุวยเข้าใจวัตถุประสงค์ การท างาน และการใช้อุปกรณ์ทาง
กายภาพบ าบัดนั้นๆ   

  4.4 ความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนของนักกายภาพบ าบัด 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการของนักกายภาพบ าบัดในการเรียนภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนพบว่า 
นักกายภาพบ าบัดมีความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนของนักกายภาพบ าบัดอยู่ในระดับ
มาก ทั้งในด้าน วัตถุประสงค์ในการเรียน เนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักกายภาพบ าบัด   สื่อ
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การสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักกายภาพบ าบัด ครูผู้สอนภาษาอังกฤษส าหรับนักกายภาพบ าบัด และ การ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักกายภาพบ าบัด  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักกายภาพบ าบัดอยู่ใน
สถานการณ์การท างานในชีวิตจริง มีความรับผิดชอบ เป็นผู้ใหญ่ จึงทราบดีว่า ตนต้องการอะไร ท าอย่างไรจึง
จะแก้ปัญหาหรือความยากล าบากของตนได้ และจะท าให้การท างาน การประกอบอาชีพของตนเป็นไปได้
สะดวก ราบรื่น เพ่ือที่จะช่วยเหลือผู้ปุวยได้อย่างเต็มที่  

  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ในแต่ละด้านของความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน ท า
ให้เห็นภาพชัดเจนว่า นักกายภาพบ าบัดมีความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านหลักสูตร เนื้อหา 
การจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน เช่น นักกายภาพบ าบัดมีวัตถุประสงค์ในการเรียนภาษาอังกฤษ 
“เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพนักกายภาพบ าบัดได้” มากที่สุด นักกายภาพบ าบัดต้องการให้เน้นเนื้อหา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักกายภาพบ าบัด  และ “เน้นทักษะการฟัง” มากที่สุด นอกจากนี้ นัก
กายภาพบ าบัดต้องการให้เรียนและท ากิจกรรมร่วมกันทั้งชั้นเรียน ต้องการใช้เอกสารจริงในการสอนเพ่ือเป็นสื่อ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมไปถึง ต้องการครูผู้สอนซึ่งเป็นเจ้าของภาษาในการสอนภาษาอังกฤษ  

  ข้อมูลข้างต้นซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ความต้องการ (Need Analysis) ของนักกายภาพบ าบัดนี้ 
อาจใช้เป็นข้อมูลที่พ้ืนฐานในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน (Brumfi & Roberts, 

1983; Richards & Rodgers, 1986; Nunan, 1988; Brown, 1995) เพ่ือตอบสนองความต้องการในการเรียน
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนของนักกายภาพบ าบัด ผู้จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับ
นักกายภาพบ าบัด จึงต้องพิจารณา ความต้องการทั้ง 6 ด้าน นอกจากนี้ ควรจะให้ความส าคัญแก่ความต้องการ
ของนักกายภาพบ าบัดในการเรียนภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนเพ่ือจะได้ออกแบบและพัฒนาบทเรียน การ
เรียนการสอนได้เหมาะสมกับกลุ่มนักกายภาพบ าบัด 

สรุป ทักษะการฟังและทักษะการพูดเป็นปัญหาหรือความยากล าบากในการสื่อสารของนัก
กายภาพบ าบัดไทยเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในขณะเดียวกัน นักกายภาพบ าบัดเล็งเห็นถึง
ความส าคัญหรือจ าเป็นในการเรียนทักษะ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการท างาน แม้ว่าสถานการณ์
การรักษาด้วยกายภาพบ าบัดเป็นปัญหาหรือความยากล าบากในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของนัก
กายภาพบ าบัด แต่นักกายภาพบ าบัดมีความคิดเห็นว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นอย่างมากต่อ
สถานการณ์การอธิบายหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ปุวยและญาติหลังการรักษา  

ข้อจ ากัดในการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มนักกายภาพบ าบัดไทยสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้สนใจผลการวิจัยนี้
อาจน าไปใช้กับนักกายภาพบ าบัดไทยกลุ่มอ่ืนที่มีคุณลักษณะและบริบทที่มีความคล้ายคลึงกัน  
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ข้อเสนอแนะ 
  1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก ผู้ที่สนใจท าวิจัยชิ้นนี้ต่ออาจท าการเก็บข้อมูลโดยการสังเกต หรือ 
สัมภาษณ์ เพ่ือจะได้ทราบภาษาที่นักกายภาพบ าบัดไทยใช้ในการสื่อสารกับผู้ปุวยและญาติ จะท าให้การ
วิเคราะห์ความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษของนักกายภาพบ าบัดมีข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ผลการ
วิเคราะห์ความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษมีความครอบคลุมและตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น  และ
จะเป็นการสะดวกในการสร้างบทเรียนเพราะผู้พัฒนาบทเรียนน าภาษาที่ใช้ในสถานการณ์จริง (Authentic) มา
ท าบทเรียน 

  2. เนื่องจากนักกายภาพบ าบัดให้ความเห็นว่าตนปัญหาหรือความยากล าบากในการใช้ภาษาอังกฤษ 
และ มองเห็นและความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้ปุวยและญาติ นักกายภาพบ าบัด
ส่วนมากท างานหนักและมีจ านวนชั่วโมงในการท างานมากกว่าที่รับงานประจ าเพราะจ านวนนักกายภาพบ าบัด
ไทยขาดแคลน ผู้ที่สนใจอาจน าผลการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการท าหลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับนัก
กายภาพบ าบัด ควรพัฒนาหลักสูตรที่นักกายภาพบ าบัดสามารถไปท าการเรียนรู้ด้วยตนเองได้เพ่ือความสะดวก
ของนักกายภาพบ าบัดและให้มีการฝึกต่อเนื่อง 
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 คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ(ภายนอก) 
 1. ศาสตราจารย์(กิตติคุณ) ดร.ปิยนาถ บุนนาค ราชบัณฑิตยสถาน 
 2. ศาสตราจารย์(กิตติคุณ) ดร.สุจริต เพียรชอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 3. ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ข้าราชการบ านาญ 
 4. ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต  สถาปิตานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 5. ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 6. ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 7. ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 8. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
 9. ศาสตราจารย์ พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  กันทรดุษฎี  เตรียมชัยศรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.อ านวย เดชชัยศรี ข้าราชการบ านาญ 

              1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ได้เผยแพร่บทความ                    
   ทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัยในศาสตร์ทางด้าน สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
              2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้
   เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา (Education) ค้นคว้า และวิจัย
              3. เพื่อเป็นแหล่งกลางในการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลและแหล่งวิทยาการความรู้ต่างๆ อันเป็นการเปิด
   โลกกว้างทางการเรียนรู้ แก่สาธารณชนทั่วไป

              1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ได้เผยแพร่บทความ                    
   ทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัยในศาสตร์ทางด้าน สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
              2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้
   เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา (Education) ค้นคว้า และวิจัย
              3. เพื่อเป็นแหล่งกลางในการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลและแหล่งวิทยาการความรู้ต่างๆ อันเป็นการเปิด
   โลกกว้างทางการเรียนรู้ แก่สาธารณชนทั่วไป



 13. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 14. รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 15. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ฑีฆทรัพย์ ข้าราชการบ านาญ 
 16. รองศาสตราจารย์ ศิริจันทร์  ศิริปทุมานันท์ ข้าราชการบ านาญ 
 17. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 18. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 19. รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 20. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 21. รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 22. รองศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ภาชื่น  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 23. รองศาสตราจารย์ ดร. สมสุข  หินวิมาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 24. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 25. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตต ิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 26. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 27. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 28. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรุ่ง  ปภาพสิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 29. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  ว่องไว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 30. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บญัญัติ  สร้อยแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการอิสระ 
 31. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติชัย  รัตนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 32. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกูล มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 33. อาจารย์ ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 34. อาจารย์ ดร.ณภัทร พานิชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 35. อาจารย์ ดร.กันตวรรณ มีสมสาร นักวิชาการอิสระ 
 
 คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ(ภายใน) 
 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย 
 2.  รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา 
 3.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล 
 4.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล 
 5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที 
 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ 
 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา 
 8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว 
 9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ 
 10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรว์ิภา ดิลกสัมพันธ์ 
 11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน ์
 12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ ์
 13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ ์
 14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา 
 15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต ม่วงนวล 



 16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ 
 17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช 
 18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล 
 19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์ เรืองรอง 
 20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ 
 21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานันต์ 
 22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล 
 23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ 
 24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร 
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี 
 26.  อาจารย์ ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง 
 27.  อาจารย์ ดร.มนัสวี ศรีราชเลา 
 28.  อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร 
 29.  อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว 
 30. อาจารย์ ดร.สรายุทธ คาน 
 31.  อาจารย์ ดร.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์ 
 32.  Lecturer Ana  Camaligan 
 
บรรณาธิการวารสาร 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ 
  
กองบรรณาธิการ 
 1.  ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ข้าราชการบ านาญ,นักวิชาการอิสระ 
 2.  ศาสตราจารย์(กิตติคุณ) ดร.ปิยนาถ บุนนาค ส านักราชบัณฑิตยสภา 
 3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีค า      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 4.  รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าพล บุดดาสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 10. อาจารย์ ดร.ก าธร จิตศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 11. อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 12.  อาจารย์วรุตม์ พลอยสวยงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



 

 

ค ำแนะน ำกำรตีพิมพ์บทควำม 
 

 
กองบรรณาธิการวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ก าหนด

ระเบียบการเขียนต้นฉบับ เพ่ือให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการด าเนินการ ส าหรับเตรียมต้นฉบับเพ่ือขอตีพิมพ์ใน
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. กำรจัดรูปแบบ 
 1.1 ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A4 โดย ก าหนดค่าความกว้าง 15 เซนติเมตร ความ
สูง 23.7 เซนติเมตร และเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ 3.5 เซนติเมตร ด้านล่างและขวามือ 
2.5 เซนติเมตร 
 1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางต าแหน่ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK 
ทั้งเอกสาร พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวาง ต าแหน่งดังนี้ 
       1) หัวกระดาษ ประกอบด้วย เลขหน้า ขนาด 16ชนิดตัวธรรมดา ต าแหน่งกึง่กลางกระดาษ 
       2) ชื่อเรื่องภาษาไทย ขนาด 18 และภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
ความยาวไม่เกิน 2บรรทัด 
       3) ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยขนาด 16 และภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ขนาด 14 ชนิดตัวเอียงธรรมดา ต าแหน่งชิด
ขอบกระดาษด้านขวาใต้ชื่อเรื่อง ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน * ก าหนดเป็นตัวยก ก ากับท้ายนามสกุล ของผู้ประสานงาน
หลัก 
       4) หน่วยงานหรือสังกัดที่ท าวิจัย ภาษาไทย ขนาด 14.5 และภาษาอังกฤษ ขนาด 10.5 ชนิดตัวธรรมดา 
ต าแหน่งชิดขวาใต้ชื่อผู้เขียน กรณีคณะผู้เขียนมีหน่วยงานหรือสังกัดที่ต่างกัน ให้ใส่ตัวเลข 1 และ 2  ก าหนดเป็นตัวยก
ตามล าดับก ากับท้ายนามสกุล และด้านหน้าหน่วยงานหรือสังกัด 
       5) เชิงอรรถ ก าหนดเชิงอรรถในหน้าแรกของบทความ ส่วนแรกก าหนดข้อความ“ผู้ประสานงานหลัก 
(Corresponding Author)” ภาษาไทยขนาด 13 ภาษาอังกฤษขนาด 13 ชนิดตัวธรรมดา ส่วนที่ 2 ระบุข้อความ   
“e-mail”ระบุเป็น e-mailของผู้ประสานงานหลัก ในส่วนสุดท้ายก าหนดข้อความ “**กิตติกรรมประกาศ” (ถ้ามี) 
ระบุเฉพาะแหล่งทุน และหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ เช่น งานวิจัยเรื่องนี้ ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจาก “ทุน
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
       6) หัวข้อบทคัดย่อภาษาไทยขนาด 18 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษด้านซ้ายใต้ที่อยู่/
หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน เนื้อหาบทคัดย่อไทย 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab 
จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน 
       7) หัวข้อค าส าคัญภาษาไทยขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้ายใต้บทคัดย่อ
ภาษาไทย เนื้อหาภาษาไทยขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ไม่เกิน 4ค า เว้นระหว่างค าด้วยเครื่องหมาย “/” 
       8) หัวข้อบทคัดย่อภาษาอังกฤษขนาด 18 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งกึ่งกลางกระดาษด้านซ้ายใต้ที่อยู่/
หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน เนื้อหาบทคัดย่อภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1คอลัมน์ บรรทัด
แรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน 
       9) หัวข้อค าส าคัญภาษาอังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้ายใต้บทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษเนื้อหาภาษาอังกฤษขนาด 10 ชนิดตัวธรรมดาไม่เกิน 4 ค าเว้นระหว่างค าด้วย Slash (/) 
      10) หัวข้อหลักภาษาไทย 18 อังกฤษขนาด 18 ชนิดตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย 



 

 

      11) หัวข้อย่อยภาษาไทย 16 ชนิดตัวหนา อังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา Tab 0.75 เซนติเมตรจาก
อักษรตัวแรกของหัวเรื่อง  
      12) เนื้อหาภาษาไทยขนาด 16 อังกฤษขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรก
เว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน 
      13) อ้างอิง (References) หัวข้อภาษาอังกฤษขนาด 18 ชนิดตัวหนา ชิดขอบซ้าย เนื้อหาภาษาไทย
ขนาด 16 ภาษาอังกฤษขนาด 16ชนิดตัวธรรมดา ต าแหน่งชื่อผู้เขียนชิดขอบซ้ายหากยาวเกิน 1 บรรทัดให้ Tab 0.75
เซนติเมตร การอ้างอิงเอกสารให้เขียนตามแบบ APA (American Psychological Association) 
      14) ผู้เขียน/คณะผู้เขียน ภาษาไทยขนาด 16 ชนิดตัวหนา ชิดขอบซ้าย เนื้อหาชื่อผู้เขียนขนาด 14
ภาษาอังกฤษขนาด 10 ชนิดตัวหนา ให้ระบุค าน าหน้าชื่อได้แก่ นาย นาง นางสาว และต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง
ชื่อผู้เขียนชิดขอบซ้ายหากยาวเกิน 1บรรทัด ให้ Tab 0.75 เซนติเมตร ข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมรหัสไปรษณีย์ และ
อีเมลล์ ในต าแหน่งชิดขอบซ้ายหากยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ Tab 0.75 เซนติเมตร 
 1.3 จ านวนหน้า บทความต้นฉบับมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า 
 
2. กำรเขียนอ้ำงอิง 
 การอ้างอิงเอกสารให้เขียนอ้างอิงตามรูปแบบ APA (American Psychological Association) โดยให้แปล 
รายการอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ  และยังคงรายการอ้างอิงภาษาไทยเดิมไว้ด้วยเพ่ือให้กอง
บรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องในการแปล สามารถดูหลักเกณฑ์การอ้างอิงวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ท่ี  (http://research.bsru.ac.th) 
 
3. ล ำดับหัวข้อในกำรเขียนต้นฉบับ 
 การเขียนต้นฉบับก าหนดให้ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น ในกรณีเขียนเป็นภาษาไทย ควรแปล
ค าศัพท์ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด ยกเว้นในกรณีที่ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นค าเฉพาะ ที่แปลไม่ได้หรือ
แปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้ค าย่อ
ต้องเขียนค าเต็มไว้ครั้งแรกก่อน โดยเนื้อหาต้องเรียงล าดับตามหัวข้อดังนี้ 
 3.1 ชื่อเรื่องควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยให้น าชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน 
 3.2 ชื่อผู้เขียนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หากเกิน 6 คน ให้เขียนเฉพาะคนแรกแล้วต่อท้ายด้วย และ
คณะ 
 3.3 ชื่อหน่วยงานหรือสังกัด ที่ผู้เขียนท างานวิจัย เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 3.4 บทคัดย่อเขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเขียนสรุปเฉพาะสาระส าคัญของเรื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
ง่าย ความยาวไม่ควรเกิน 300 ค า หรือ 20 บรรทัด โดยให้น าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ขึ้นก่อน ทั้งนี้ 
บทคัดย่อภาษาไทย กับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ต้องมีเนื้อหาตรงกัน 
 3.5 ค าส าคัญ(Keywords) ให้อยู่ในต าแหน่งต่อท้ายบทคัดย่อ และ Abstract ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการ
น าไปใช้ ในการเลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ท าการวิจัย 
 3.6 บทน าเป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมา และเหตุผลน าไปสู่การศึกษาวิจัย และควรอ้างอิงงานวิจัย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 3.7 วัตถุประสงค์ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 3.8 กรอบแนวคิดชี้แจงความเชื่อมโยงตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ในการท าการวิจัย 
 3.9 ระเบียบวิธีการวิจัย 



 

 

 3.10 ผลการวิจัยเป็นการเสนอสิ่งที่ได้จากการวิจัยเป็นล าดับ  อาจแสดงด้วยตาราง กราฟ แผนภาพ
ประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้นขอบตารางด้านซ้าย และขวา หัวตารางแบบ
ธรรมดาไม่มีสี ตารางควรมีเฉพาะที่จ าเป็น ไม่ควรมีเกิน 5 ตาราง ส าหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ด าที่
ชัดเจน และมีค าบรรยายใต้รูป กรณีท่ีผู้เขียนต้นฉบับประสงค์จะใช้ภาพสีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
 3.11 อภิปรายผลควรมีการอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด  และควรอ้าง
ทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อื่นที่เก่ียวข้องประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการหรือคัดค้านทฤษฎีที่
มีอยู่เดิม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการน าผลไปใช้ประโยชน์และการให้ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
 3.12 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยควรเป็นข้อเสนอแนะที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 3.13 ผู้เขียน หรือคณะผู้เขียนในส่วนท้ายของบทความให้เรียงล าดับตามรายชื่อในส่วนหัวเรื่องของบทความ  
โดยระบุต าแหน่งทางวิชาการ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และ e-mail 
 

 




