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รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครูใน	
สามจังหวัดชายแดนใต้

A	Causal		Relationship	Model		Influencing	Teacher	Empowerment	under	
the	 Jurisdiction	 of	 Primary	Education	 Service	Area	Office	 in	Three	
Southern	Border	Provinces

ปัญญา		ศรีลารักษ์	1*,	เรชา		ชูสุวรรณ2,	ธีร		หฤทัยธนาสันติ์2	และ	ชิดชนก		เชิงเชาว์3

Panya	Srilaruk,	Recha	Chusuwan,	Theera	Haruthaithanasan	and	Chidchanok	Churngchow

Abstract
The	purposes	of	this	research	were	to	study	the	level	of	teacher	empowerment	in	three	Southern	Border	
Provinces;analyze	 the	 external	 environments,	 behavior	 of	 the	 transformational	 leadership,	process	 of	
empowerment	and	cultural	school	participation	influencing	primary	school	teacher	empowerment,	in	three	
Southern	Border	Provinces,	and	to	study	the	factors	affecting	teacher	empowerment.	The	study	was	divided	
into	three	phases	:	Phase	I	was	to	synthesize	the	factors	influencing	teacher	empowerment,	Phase	II	was	
to	develop	a	linear	model	influencing	teacher	empowerment	from	the	sample	of	320	individuals	taken	from	
schools	in	three	Southern	Boarder	Provinces	and	Phase	III	was	to	apply	the	factors	influencing	teacher	
empowerment	by	using	focus	group	discussion.
	 The	research	findings	found	were	that	:	the	level	of	primary	school	teacher	empowerment	in	three	
Southern	Border	Provinces	were	at	the	high	level.	The	causal	relationship	model	of	factors	influencing	
teacher	empowerment	in	three	Southern	Border	Provinces	were	fitted	with	the	empirical	data	:	1)	The	
direct	 effects	were	 behavior	 of	 transformational	 leadership,	 external	 environment,	 cultural	 school	
participation,	and	process	of	empowerment.	2)	The	 indirect	effects	were	behavior	of	 transformational	
leadership	and	external	environment.	3)	The	total	effects	were	behavior	of	transformational	leadership,	
external	environment,	traditional	school	participation,	and	process	of	empowerment.	The	factors	affecting	
teacher	empowerment	consisted	of	4	factors	by	school	administrators	:	1)	faith	building	2)	participatory	
development	network	3)	team	unity	4)	morale	and	encouragement	policy.			

	 Keywords	:	Teachers’	power,	teacher	empowerment,	guidelines,	three	southern	border	provinces	

1*สาขาการบริหารการศึกษา,	2ภาควิชาการบริหารการศึกษา,	3ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา	
คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	อ.เมือง	จ.ปัตตานี	94000

*		ผู้ให้การติดต่อ	(Corresponding	e-mail:	panya.sri13@gmail.com)
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพลังอำานาจครูในสามจังหวัดชายแดนใต	้ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมภายนอก	ด้านพฤติกรรมผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	ด้านกระบวนการเสริมสร้างพลังอำานาจ	และด้าน

วัฒนธรรมโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อพลังอำานาจครูในสามจังหวัดชายแดนใต้	 และศึกษาแนวทางการนำา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังอำานาจครูไปใช้ในการเสริมสร้างพลังอำานาจครู	การดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็น	3	ระยะ	ระยะที่	

1	สังเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครูจากแนวคิดทฤษฏีและคัดกรองตัวแปรโดยผู้เชี่ยวชาญ	ระยะที่	 2	

สร้างรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครู	 โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง

ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของโรงเรียนรัฐบาล	 	 ในสาม

จังหวัดชายแดนใต้	จำานวน	320	คน	ระยะที่	3	นำาเสนอแนวทางการนำาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครู		ไปใช้ใน

การปฏิบัติจริงโดยการจัดสนทนากลุ่ม

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับพลังอำานาจครูในสามจังหวัดชายแดนใต้โดยรวมและรายองค์ประกอบมีระดับ

พฤติกรรมอยู่ในระดับมาก	 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครูในสามจังหวัด

ชายแดนใต้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ	์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครูเรียงลำาดับจากค่านำ้าหนัก

อิทธิพลมากไปหาน้อย	ดังนี้	 1)	 อิทธิพลทางตรง	คือ	พฤติกรรมผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	สภาพแวดล้อมภายนอก	

วฒันธรรมโรงเรยีนแบบมส่ีวนร่วม	และกระบวนการเสรมิสร้างพลงัอำานาจ	2)	อทิธพิลทางอ้อม	คอื	พฤตกิรรมผูน้ำา

การเปลี่ยนแปลง	สภาพแวดล้อมภายนอก	3)	อิทธิพลรวม	คือ	พฤติกรรมผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	สภาพแวดล้อม

ภายนอก	วัฒนธรรมโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม	และกระบวนการเสริมสร้างพลังอำานาจ	แนวทางการนำาปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อพลงัอำานาจครไูปใช้ในการเสรมิสร้างพลงัอำานาจครขูองผูบ้รหิารโรงเรยีน	ประกอบด้วย	4	แนวทาง	คอื	สร้าง

ศรัทธา	สร้างแนวร่วม	สร้างความสามัคคี	และสร้างขวัญและกำาลังใจ

	 คำาสำาคัญ	:	พลังอ�านาจครู,	แนวทางการเสริมสร้างพลังอ�านาครู,	สามจังหวัดชายแดนใต้

บทนำา
	 การเสริมสร้างพลังอำานาจ	 เป็นแนวคิด

ทางการบริหารองค์การที่นำามาใช้เพื่อปรับเปลี่ยน

และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	

ในองค์การ	การเสรมิสร้างพลงัอำานาจในบคุคลจะนำา

ไปสู ่การรับรู ้คุณค่าของตนเอง	 บุคคลจะรับรู ้ว่า

ตนเองมปีระโยชน์	มคีณุค่า	และช่วยให้บคุคลมคีวาม

แข็งแกร่ง	 เข้าใจชีวิต	 เข้าใจสภาพการณ์ต่าง	ๆ	 ได้ดี	

ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมในทางที่ดีมีความ

สามารถแก้ปัญหาต่าง	ๆ	ได้เป็นผลสำาเร็จ	 (Kinlaw,	

1995)	 ดังนั้นองค์การจะต้องมีการกำาหนดกลยุทธ์

และวางแผนไปสูก่ารปฏบิตัเิพือ่จะทำาให้ผูป้ฏบิตังิาน

ในองค์การเกิดความรับผิดชอบในงาน	กระตุ้นให้

บุคลากรทำางานโดยกระจายอำานาจการตัดสินใจไป

จากส่วนกลาง	 รวมไปถึงการเชื่อมโยงคุณลักษณะ	

เจตคติ	 และความสามารถใน	 	แต่ละบุคคลกับกลุ่ม

หรือทีมงาน	 และปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพ

แวดล้อมองค์การ	 โดยการให้อำานาจและโอกาสกับ

แต ่ ละบุ คคล ได ้ แสดงศั ก ยภาพให ้ เ กิ ดก าร

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง	 ในระดับที่องค์การ

ต้องการ	 โดยให้บุคคลมีอิสระที่จะปฏิบัติงาน	ซึ่ง

ทำาให้สามารถกระทำาในสิ่งที่สอดคล้องกับความ
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครู
ปัญญา		ศรีลารักษ์		และคณะ

สามารถที่บุคคลมี	 	หรือกระทำาการร่วมกับผู้อื่นได้

ตามที่ตนมีความสามารถในด้านนั้น	ๆ	 เพื่อนำาไปสู่

การบรรลผุลสำาเรจ็ในเป้าหมายขององค์การ	ด้วยการ

ให้สมาชกิทกุคนในองค์การเข้ามามส่ีวนร่วมในการ

สร้างความสำาเรจ็	(Lashley,	2001)		พืน้ทีส่ามจงัหวดั

ชายแดนใต้ เป ็นพื้นที่ที่มีสภาพทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่พิเศษ	มีปัญหาเฉพาะที่แตกต่างจากภูมิ

ภาคอื่นๆ		คณุภาพการศกึษาในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้อยู่ในภาวะวิกฤติมาโดยตลอด	ปัญหาหนึ่งที่

สำาคัญของการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนใต้	 คือ	การพัฒนาครู	ซึ่งได้รับผลกระทบ

โดยตรงจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่	 ส่งผลต่อ

ขวัญและกำาลังใจของครูที่ปฏิบัติงาน	 ในพื้นที่เป็น

อย่างมาก	ตัง้แต่ปี	2547	เป็นต้นมา	มคีรแูละบคุลากร

ทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

ไปแล้ว	157	คน	และมียังมีครูอีกจำานวนหนึ่งที่ได้รับ

บาดเจ็บและทุพพลภาพ	 (มหาวิทยาลัย	 สงขลา

นครนิทร์	วทิยาเขตปัตตาน,ี	2555)	เหตกุารณ์ดงักล่าว

เป็นอปุสรรคสำาคญัในการพฒันาการศกึษาของพืน้ที่

ในสามจังหวัดชายแดนใต้	 	 ทำาให้ผู้วิจัยเห็นความ

สำาคญัของการเสรมิสร้างพลงัอำานาจคร	ู	เพือ่นำาองค์

ความรู้	ที่ได้ไปเสริมสร้างพลังอำานาจครู	ซึ่งจะนำาไป

สู่ความสำาเร็จของการพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนให้

มีคุณภาพต่อไป

	

	 วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาระดับพลังอำานาจครูในสาม

จังหวัดชายแดนใต้

	 2.	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพ	

แวดล้อมภายนอก	ด้านพฤตกิรรมผูน้ำาการเปลีย่นแปลง	

ด้านกระบวนการเสริมสร้างพลังอำานาจ	 และด้าน

วัฒนธรรมโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อพลัง

อำานาจครูในสามจังหวัดชายแดนใต้

	 3.	 เพือ่ศกึษาแนวทางการนำาปัจจยัทีส่่งผล

ต่อพลังอำานาจครูไปใช้ในการเสริมสร้างพลัง	

อำานาจครู

วิธีการวิจัย
	 การดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็น	3	ระยะ

	 ระยะที่	 1	 สังเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล	

ต่อพลังอำานาจครู	โดยผู้วิจัยวิเคราะห์แนวคิด	ทฤษฎี	

และงานวิจัยเกี่ยวกับพลังอำานาจครูเพื่อสังเคราะห์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครูและสร้างกรอบ

สมมติฐานการวิจัย	 แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญคัดกรองตัว	

บ่งชี้และตรวจสอบกรอบสมมติฐานการวิจัย									

	 ระยะที่ 	 2	 สร้างรูปแบบความสัมพันธ์

โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลัง

อำานาจครู	 โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน	 สังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของ

โรงเรียนรัฐบาลในสามจังหวัดชายแดนใต้	 จำานวน		

320	คน	ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย

ขั้นตอน	(multi-stage	random	sampling)	แล้วนำามา

วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพลงั

อำานาจครู	ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเป็นการ

วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร	ด้วยการ

วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่า

พสิยั	ค่าตำ่าสดุ	ค่าสงูสดุ	ค่าความเบ้	ค่าความโด่ง	ด้วย

โปรแกรมสำาเร็จรูป	 และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 ด้วยการวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ของปัจจัยที่ส ่งผลต่อพลังอำานาจครูที่

สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย

โปรแกรมสำาเร็จรูป	

	 ระยะที่	 3	นำาเสนอแนวทางการนำาปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครูไปใช้ในการปฏิบัติจริง			

โดยผู้วิจัยจัดสนทนากลุ่ม	ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
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ประสบการณ์การปฏบิตังิานในสามจงัหวดัชายแดน

ใต้	 จำานวน	9	คน	 เพื่อหาแนวทางการนำาปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อพลังอำานาจครูไปใช้ในการปฏิบัติ	 หลัง

จากนัน้ผูว้จิยัสรปุผลการสนทนากลุม่แล้วส่งกลบัไป

ให้ผู้บริหารกลุ่มเดิมยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

	 1.	 แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพื่อคัดกรอง		

ตวัแปร	พร้อมทัง้พจิารณากำาหนดตวัแปรเพิม่เตมิใน

แต่ละด้านเพื่อให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของ		

การวิจัย	

	 2.		 แบบสอบถามเพือ่การวจิยัรปูแบบความ

สัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลัง

อำานาจครูในสามจังหวัดชายแดนใต้	จำานวน	66	ข้อ	

มีค่าความเชื่อมั่น	0.835						

	 3.		 เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม	เพื่อ

หาแนวทางการนำาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจ

ครู	ไปใช้ในการปฏิบัติ

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การดำาเนินการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น	3	ระยะ	

ดังนี้

	 1.	 การเก็บข ้อมูลในระยะที่ 	 1	 ผู ้วิจัย	

ส่งแบบสอบถามการคัดกรองตัวแปรให้ผู้เชี่ยวชาญ

ทางไปรษณีย์	 จำานวน	 9	 คน	 และให้ผู ้เชี่ยวชาญ	

ส่งแบบสอบถามกลับคืนมายังผู ้วิจัย	 ได้รับแบบ	

สอบถามกลับคืน	ร้อยละ	100

	 2.	 การเก็บข้อมูลในระยะที่	 2	 ผู ้วิจัยส่ง

แบบสอบถามเพือ่การวจิยัรปูแบบความสมัพนัธ์เชงิ

สาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครู	 	 ใน

สามจังหวัดชายแดนใต้ทางไปรษณีย์ไปยังครูที่เป็น	

กลุม่ตวัอย่าง	จำานวน	320	คนและกลุม่ตวัอย่างส่งแบบ	

สอบถามกลบัคนื	จำานวน	320	ฉบบั	คดิเป็นร้อยละ	100

	 3.	 การเก็บข้อมูลในระยะที่	 3	 ผู ้วิจัยจัด

สนทนากลุ่ม	 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจำานวน	9	คน	มา	

สนทนากลุม่เพือ่หาแนวทางการนำาปัจจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อพลังอำานาจครูไปใช้ในการปฏิบัติ

	 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้มี

ขั้นตอน		ดังนี้

	 1.	 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม

ตวัอย่าง	โดยใช้สถติบิรรยาย	ได้แก่	ร้อยละ	(percentage)		

ความถี่	(frequency)

					 2.		 การวิ เคราะห ์ข ้อมูลเบื้องต ้นของ	

ตัวแปรที่ศึกษา	 โดยใช้ค่าเฉลี่ย	 	 และส่วนเบี่ยงเบน	

มาตรฐาน	

	 3.	 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของ		

ตวัแปร	ซึง่ผูว้จิยัตรวจสอบลกัษณะการแจกแจงของ

ตัวแปรสังเกตได้	 และตรวจสอบความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา	

	 4.	 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง	

ด ้ วยการวิ เ คราะห ์ องค ์ประกอบ เชิ ง ยืนยัน	

(Comfirmatory	Factor	Analysis)	ของ	ตัวแปรแฝง	

ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลนืของตวัแบบทีผู่้

วจิยัพฒันาขึน้กบัข้อมลูเชงิประจกัษ์	และการวเิคราะห์	

อิทธิพลทางตรง		อิทธิพลทางอ้อม	และอิทธิพลรวม	

ระหว่างตัวแปรแฝงในโมเดลสมการโครงสร้าง	

	 5.	 สังเคราะห์แนวทางการนำาปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อพลังอำานาจครูไปใช้ในการปฏิบัติ

ผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยพบว่า	(1)	ระดับพลังอำานาจครู

ในสามจังหวัดชายแดนใต้	 โดยรวมและรายองค์

ประกอบ	มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก	 (2)	

โมเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตขุองปัจจยัทีม่อีทิธพิล
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครู
ปัญญา		ศรีลารักษ์		และคณะ

ต่อพลังอำานาจครูในสามจังหวัดชายแดนใต้	มีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ	์ โดยมีค่านัยสำาคัญ

ทางสถิติไค-สแคว์	(p	-	value	=	0.09)	ค่าองศาอิสระ	

(df	=	83)	ค่าดชันวีดัระดบัความสอดคล้องทีป่รบัแก้

แล้ว	(AGFI	=	0.93)	ค่าดชันวีดัระดบัความสอดคล้อง	

(GFI	=	0.95)		ค่าประมาณความคลาดเคลือ่นของราก

กำาลังสองเฉลี่ย	 (RMSEA	=	 0.03)	 	 โดยปัจจัยด้าน

พฤติกรรมผู ้นำาการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยที่มี

อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพลังอำานาจครูใน

สามจังหวัดชายแดนใต้มากที่สุด	 และปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทาง

ตรงและทางอ้อมต่อพลังอำานาจครูในสามจังหวัด

ชายแดนใต้ในอันดับรองลงมา	 โดยทั้งสองปัจจัยมี

อิทธิพลทางอ้อมต่อพลังอำานาจครูในสามจังหวัด

ชายแดนใต้ผ่านปัจจยัด้านวฒันธรรมโรงเรยีนแบบมี

ส่วนร่วม	และปัจจยัด้านกระบวนการเสรมิสร้างพลงั

อำานาจเช่นเดียวกัน	 (3)	 แนวทางการนำาปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อพลังอำานาจครูในสามจังหวัดชายแดนใต้

ไปใช้ในการปฏิบัติประกอบด้วย	4	แนวทาง	คือ	 1)	

พัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	 การ

บริหารงานโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้มี

ความแตกต่างจากการบริหารงานในพื้นที่อื่น	 ๆ	

เพราะเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัย

สำาคญัทีส่่งผลกระทบต่อการพฒันาคณุภาพนกัเรยีน	

ดั งนั้ นผู ้ บริหารโรง เรี ยนต ้อง เป ็นผู ้ นำ า การ

เปลี่ยนแปลง	ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 มีความ

กล้าหาญ	เข้มแขง็	อดทน	มุง่มัน่	ไม่แสดงความหวาด

กลัวให้ครูเห็น	 ตั้งใจพัฒนาคุณภาพนักเรียน	 มี

ทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเองและเหตุการณ์ต่าง	ๆ	ที่เกิด

ขึ้น	รักเพื่อนร่วมงาน	ตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง	

รอบคอบ	 และกล้าตัดสินใจ	 รวมทั้งมีการพัฒนา

ตนเองตลอดเวลา	ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลง	มีคุณธรรม	จริยธรรมตามหลักศาสนา

ที่ตนนับถือ	 เพื่อให้ครูเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา	

ซึ่งจะเสริมสร้างพลังอำานาจครูนำาไปสู่ความร่วมมือ	

ร่วมใจในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป	2)	การพัฒนาครู

ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอน	 ในสามจังหวัดชายแดนใต้นอกจากเหตุการณ์

ความไม่สงบทีเ่กดิขึน้แล้วยงัมคีวามหลากหลายทาง

ด้านวฒันธรรมด้วย	เช่น	ภาษาทีใ่ช้ในการสือ่สาร	วถิี

ชวีติ	ดงันัน้การพฒันาคณุภาพนกัเรยีนกจ็ะกระทำาได้

ยากขึน้	ครจูงึมบีทบาทสำาคญัทีจ่ะปรบักระบวนการ	

จัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับสภาพ

ที่เกิดขึ้น	มีวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 เช่น	 เวลา

ในการจัดการเรียนการสอนน้อยลงเพราะว่า	มีการ

หยุดเรียนในช่วงที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น	

หรือมีการเข้าเรียนสาย	 เลิกเรียนเร็วกว่าปกติ	ครูจะ

ต้องปรบัวธิเีรยีน	เปลีย่นวธิสีอน	เตรยีมสือ่ทีม่คีณุภาพ	

ให้นักเรียนไปศึกษาเองที่บ้าน	 เพื่อชดเชยเวลาที่เสีย

ไป	3)	สร้างการมส่ีวนร่วม	โดยยดึหลกัการมส่ีวนร่วม

สำาคญัทีส่ดุ	ผูบ้รหิารต้องประสานงานตัง้แต่ผูน้ำาท้องถิน่	

กลุม่ชดุรกัษาความปลอดภยัหมูบ้่าน	คณะกรรมการ

สถานศกึษา	จนถงึผูป้กครองนกัเรยีนทกุคน	ให้เข้ามา	

มีส่วนร่วมคิด	ร่วมวางแผน	ร่วมทำา	และร่วมติดตาม	

ประเมินผล	 	 เช่น	ประเพณีทางศาสนาของแต่ละ

ศาสนา	โรงเรยีนให้ชมุชนดำาเนนิการแล้วโรงเรยีนนำา

นกัเรยีนเข้าร่วมกจิกรรม	หรอืนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบั

ศาสนา	 โรงเรียนให้กรรมการสถานศึกษาเป็นผู ้

ดำาเนินการ	เพราะถือว่าโรงเรียนเป็นของทุกคน	ทุก

คนต้องร่วมกันพัฒนา	โรงเรียน	เพื่อนักเรียนซึ่งเป็น

ลูกหลานของทุกคน	4)	การสร้างขวัญและกำาลังใจ

คร	ูเหตกุารณ์ไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนใต้	ทำาให้

ครูรู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	ดังนั้น	ผู้

บริหารโรงเรียนต้องมีแผนความมั่นคงอย่างเป็นรูป

ธรรมไว้รองรบัเวลามเีหตกุารณ์ฉกุเฉนิ	กำาหนดแนว

ปฏบิตัทิีช่ดัเจนและมกีารฝึกซ้อมอย่างสมำ่าเสมอ	เพือ่
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สร้างขวัญและกำาลังให้กับครู	 ให้ความสนใจ	 เอาใจ

ใส่	 ดูแลครูอย่างทั่วถึง	 เพื่อให้ครูมีสวัสดิการและ

สวสัดภิาพทีด่	ีโดยการให้รางวลัทัง้ทางด้านวตัถแุละ

ด้านจิตใจ		ด้านวัตถุ	เช่น	การให้ของขวัญวันฮารีรา

ยอ	การพาไปทัศนศึกษา	 การศึกษาดูงานโรงเรียน

ต้นแบบ	รับประทานอาหารร่วมกันในโอกาสต่าง	ๆ		

ส่วนด้านจิตใจ	เช่น	กล่าวชื่นชม	ยกย่อง	รับฟังความ

คิดเห็น	ช่วยครูแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 	

	 จากผลการวิจัยรูปแบบความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครูใน

สามจังหวัดชายแดนใต้ข้างต้นสรุปได้ดังรูปที่	1	

อภิปรายผล
	 ผลจากการศกึษารปูแบบความสมัพนัธ์เชงิ

สาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครูใน

สามจังหวัดชายแดนใต้พบความสัมพันธ์ของ	 4	

ปัจจัย	 ได้แก่	 พฤติกรรมผู ้นำาการเปลี่ยนแปลง	

วัฒนธรรมโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม	กระบวนการ

เสริมสร้างพลังอำานาจ	และสภาพแวดล้อมภายนอก

ที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครู	 ผู้วิจัยอภิปรายผลการ

วิจัย	ดังนี้

	 ปัจจยัด้านพฤตกิรรมผูน้ำาการเปลีย่นแปลง

เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์	

คำานงึถงึปัจเจกบคุคล	สร้างพลงัทางปัญญา	และเป็น

แบบอย่างที่ดี	มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ

พลังอำานาจครู	 และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด

ต่อพลังอำานาจครู	ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ	

Mees	(2008)	ที่มีความเห็นว่า	ผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์	 	มี

เป้าหมายที่ชัดเจน	มีความคาดหวังจากการปฏิบัติ

งานสูง	 เป็นต้นแบบจะทำาให้ผู ้ตามปฏิบัติงานได้

รูปที่	1.	รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครู	ในสามจังหวัดชายแดนใต้

ประสบผลสำาเร็จ	และวรรณี	หิรัญญากร	 (2546)	ที่

พบว่า	การกระทำาของผูบ้รหิารสถานศกึษาก่อให้เกดิ

การเปลีย่นแปลงในองค์การ	เป็นการโน้มน้าวให้ผูใ้ต้

บังคับบัญชา	ผู้ร่วมงานเกิดความต้องการ	และมีแรง

บันดาลใจที่จะปฏิบัติงานให้สำาเร็จบรรลุผลตามจุด

มุง่หมายขององค์การในทศิทางทีด่ขีึน้	และวลัภา	อสิ

ระธานันท์	 (2545)	 ที่ศึกษาพบว่า	 ภาวะผู้นำาการ
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครู
ปัญญา		ศรีลารักษ์		และคณะ

เปลีย่นแปลงจะตระหนกัถงึความต้องการของ	ผูต้าม

และจะกระตุน้ผูต้ามให้เกดิความสำานกึและยกระดบั

ความต้องการของผูต้ามให้สงูขึน้ตามลำาดบัขัน้ความ

ต้องการของมาสโลว์	 และทำาให้ผู้ตามเกิดจิตสำานึก

ของอุดมการณ์ยึดถือค่านิยมเชิงจริยธรรม	ผู้นำาการ

เปลีย่นแปลงจะสร้างพนัธสญัญา	แรงจงูใจ	และเสรมิ

สร้างพลังอำานาจให้กับผู้ตาม	 	และจะสามารถผลัก

ดนัให้ผูต้ามก้าวไปสูเ่ป้าหมายทีส่งูขึน้	และปัจจยัด้าน

สภาพแวดล้อมภายนอก	กล่าวคือ	สภาพเศรษฐกิจ	

สงัคมและวฒันธรรม	การเมอืงมอีทิธพิลทัง้ทางตรง

และทางอ้อมต่อพลังอำานาจครูรองลงมาจากปัจจัย

พฤติกรรมผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดทฤษฏีระบบของ	Lunenberg	และ	Ornstein	

(1996)	พบว่า	สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อระบบ	

ประกอบ	ด้วย	สังคม	การเมือง	และแรงกดดันจาก

ระบบเศรษฐกิจ	และรัตน์จำาเรียง	 เพชรแก้ว	 (2553)	

ได้ศึกษาพบว่า	 สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อ	

การพัฒนาพลังอำานาจครู	 ประกอบด้วย	 สภาพ

แวดล้อมทางเศรษฐกิจรวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	 	 ด้านสังคม	 วัฒนธรรม	ด้าน

การเมืองการปกครอง	 และด ้ านเทคโนโลยี

สารสนเทศ		และสอดคล้องกบั	กระทรวงการพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 (2555)	ที่พบว่า

เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาค

ใต้	ได้นำามาซึง่ความสญูเสยีทางเศรษฐกจิ	สงัคมและ

การเมืองอย่างมาก	มีผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง

และทางออ้ม	ซำ้ายังก่อใหเ้กดิปัญหาสงัคมตามมาอีก

มาก	สอดคล้องกับ	ศักดา	คงเพชร	กล่าวถึง	ปัญหา

ในกระทรวงที่ควรต้องเร่งแก้ไข	 เช่น	ปัญหาหนี้สิน

คร	ูซึง่เมือ่ครมูคีวามเครยีด	ความกงัวลในภาระเหล่า

นี้มาก	ก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการสอนลดลง	

ทำาให้เวลาที่จะได้ดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่น้อยลง	

รวมทั้งปัญหาการเสียชีวิตของครูในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	(ผู้จัดการออนไลน์,	2555)	ส่งผลต่อ

พลังอำานาจครูในสามจังหวัดชายแดนใต้

	 นอกจากนี้	 ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นำาการ

เปลีย่นแปลง	และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมภายนอก

ยงัส่งผลทางอ้อมผ่านปัจจยัด้านวฒันธรรมโรงเรยีน

แบบมีส่วนร่วม	 และกระบวนการเสริมสร้างพลัง

อำานาจเช่นเดียวกันทั้งสองปัจจัย		กล่าวคือ	โรงเรียน

ที่มีการทำางานเป็นทีม	 และมีการพัฒนาวิชาชีพ	

มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครู	 ผลการวิจัยดังกล่าว

สอดคล้องกับ	 วิไลวรรณ	มีแหยม	 (2551)	 ศึกษา

วฒันธรรมโรงเรยีน	พบว่า	ผูบ้รหิารโรงเรยีนให้โอกาส	

บุคลากร	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสิน

ใจต่อกระบวนการการจดักจิกรรมในโรงเรยีน	ผูบ้รหิาร	

ยอมรับ	ยกย่อง	เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของ

บุคลากรทุกคน	ให้การส่งเสริมและสนับสนุนครูให้

มคีวามก้าวหน้า	มคีวามมัน่คงในอาชพีอย่างต่อเนือ่ง	

สอดคล้องกับ	ประวิต	เอราวรรณ์	(2539)	ศึกษาการ

เสริมสร้างพลังอำานาจการทำางานของครูพบว่า	

บรรยากาศที่ทำาให้ครูมีพลังอำานาจในการทำางาน	ครู

จะต้องได้รับการยกย่องยอมรับจากผู้บริหารและ

เพือ่นร่วมงาน	ในผลสำาเรจ็จากการปฏบิตังิาน	โอกาส

ในการที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง	ความก้าวหน้า

ในวิชาชีพ	 การให้เกียรติและให้ความไว้วางใจใน

บทบาทหน้าที	่และการยอมรบัข้อผดิพลาดทีเ่กดิขึน้

จากการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครู	

นอกจากนี้	Brinton	(2007)	และ	Denbow	(2004)	พบ

ว่า	วัฒนธรรม	แบบร่วมมือ	คือ	การนำาแบบร่วมมือ

กับคนอื่น	 ความร่วมมือของครู	 การมีเป้าหมายที่

ชดัเจน	สนบัสนนุซึง่กนัและกนั	เป็นคูร่่วมเรยีนรู	้จะ

ส่งเสริมการทำางานของครูให้ประสบผลสำาเร็จ	และ

ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	 และ

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมภายนอกยงัส่งผลทางอ้อม

ผ่านกระบวนการเสริมสร้างพลังอำานาจครู	คือ	การ
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พฒันาความรูค้วามเชีย่วชาญ	การมอบอำานาจหน้าที่	

การสร้างแรงจูงใจ	มีอิทธิพลต่อพลงัอำานาจคร	ู เช่น

เดียวกับ	Kanter	 (1977)	 ที่กล่าวว่าบุคลากรควร	

ได้รับโอกาสในการส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะ	ความรู้	

ความสามารถ	 เพราะเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน

ของมนุษย์	 ถ้าบุคคลมีความก้าวหน้าย่อมทำาให้มี

กำาลังใจ	และเต็มใจที่จะทุ่มเทแรงกายและแรงใจใน

การทำางานอย่างเตม็ที	่และสามารถนำาไปสูก่ารปฏบิตัิ

งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป	นอกจากนี้	สมชาย	

บุญศิริเภสัช	 (2545)	ศึกษาการเสริมพลังอำานาจครู	

พบว่า	 ครูที่มีความรู้	 มีทักษะประสบการณ์ในการ

ทำางาน	มีอำานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิด

ชอบจะเสริมสร้างพลังอำานาจให้กับครู	

ข้อเสนอแนะ
	 1.		ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1.1	 ผู ้บริหารระดับสูงของกระทรวง

ศกึษา	และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการจดัการศกึษาใน

สามจังหวัดชายแดนใต้ควรให้ความสนใจพัฒนา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครู	 เพื่อเสริมสร้าง

ให้ครูมีพลังอำานาจในการพัฒนาตนเองแล้วนำาไปสู่

พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการ

ศึกษา	โดยเฉพาะปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก

เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครูเป็น

อย่างมาก

	 	 1.2	 พฤตกิรรมผูน้ำาการเปลีย่นแปลง	มี

อิทธิพลต่อพลังอำานาจครูทั้งทางตรงและทางอ้อม	

ผ ่านวัฒนธรรมโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม	 และ

กระบวนการเสรมิสร้างพลงัอำานาจคร	ูดงันัน้ควรให้

ความสำาคัญกับการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้

เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	

	 	 1.3		 ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรนำาแนวทาง	

การนำาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครู	 ไปใช้ใน

การปฏิบัติที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้	 ไปใช้ในการ	

บริหารจัดการศึกษา	เพื่อเสริมสร้างพลังอำานาจครู

	 2.		ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

																					2.1	ควรนำารูปแบบความสัมพันธ์		เชิง

สาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครูใน

สามจังหวัดชายแดนใต้ไปทดลองใช้จริงกับกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อเป็น		การยืนยัน

รูปแบบอีกครั้งหนึ่ง

	 	 2.2	 แนวทางการนำาปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อพลงัอำานาจครไูปใช้ในการปฏบิตัทิีไ่ด้จากการวจิยั

ในครั้งนี้	 ไม่ใช่ผลการวิจัยที่ได้จากการทดลอง	 เป็น

เพยีงการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไป

ได้โดยผูเ้ชีย่วชาญเท่านัน้	ดงันัน้ควรมกีารนำาแนวทาง

การนำาปัจจัย	 	ที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครูไปใช้ใน

การปฏบิตัจิรงิกบัโรงเรยีนในสามจงัหวดัชายแดนใต้	

เพื่อยืนยันความเหมาะสมของแนวดำาเนินการ	นำา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครูไปใช้ในการ

ปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง

																				2.3	 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรใช้วิธ	ี

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 (Action	 Research)	 เพื่อ	

ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ	์

เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำานาจครู	

ในสามจังหวัดชายแดนใต้	 ผลที่ได้สามารถนำาไปใช้

บริหารจัดการให้ครูมีพลังอำานาจในการทำางาน	

ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ทำางานของครู	 ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียน	

การสอน	และคุณภาพของผู้เรียนตามลำาดับ
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CEO	Controlling	Ownership,	Board	of		Directors’	Quality,	and	Level		

of	Voluntary	Disclosure	in		Thailand

Jakkravudhi	Chobpichien	1*

Abstract

The	method	used	 in	 this	 study	was	a	descriptive	 research,	namely,	 survey	 research,	 interrelationship	
studies,	and	cross-sectional	research.	The	sampling	method	of	this	survey	was	purposive	sampling	that	
covered	all	371	non-financial	listed	companies	on	the	Stock	Exchange	of	Thailand	(SET)	in	year	2004.	The	
study	was	conducted	on	a	sample	of	317	non-financial	listed	companies	and	excluded	54	non-financial	listed	
companies	that	failed	to	meet	the	criteria	for	audit	committees	which	were	under	the	plan	administrator.	
This	 study	 investigated	whether	board	of	 directors’	 quality	mediates	 the	 relationship	between	CEO	
controlling	ownership	and	level	of	voluntary	disclosure.	The	findings	suggested	that	the	firm	with	a	high	
concentration	of	CEO’s	ownership,	the	lower	is	the	level	of	board	of	directors’	quality	as	a	mediating	link	
to	the	lower	is	the	level	of	voluntary	disclosure.	Therefore,	CEO	with	very	high	levels	of	ownership	has	a	
greater	capacity	to	be	free	from	the	discipline	of	the	firm’s	board,	shareholders,	or	the	market	for	corporate	
control.	Indeed,	firms	run	by	CEO	with	high	ownership	positions	perform	relatively	poorly	in	the	stock	
market.	Thus,	CEO	equity	holdings	can	have	differing	effects	on	the	alignment	of	CEO	and	shareholder	
interests.	It	becomes	more	difficult	for	shareholders	to	control	CEO	with	high	ownership	positions	and	
thus	will	have	a	negative	impact	on	the	board	of	directors’	quality	and	voluntary	disclosure.		

	 Keywords:	Agency	theory,	board	of	directors,	managerial	ownership,	voluntary	disclosure

1Accounting	Curriculum,	Faculty	of	Management	Science,	Suratthani	Rajabhat	University,	Muang,	

Surat	Thani	84100.
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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีใ้ช้วธิกีารของการวจิยัเชงิพรรณนา	นัน่คอื	การวจิยัเชงิสำารวจ	การศกึษาความสมัพนัธ์	และ

การศึกษาภาคตัดขวาง	 โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 โดยพิจารณาสุ่มตัวอย่างครอบคลุมทุกบริษัทที่ไม่ใช่

สถาบันการเงิน	จำานวน	371	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	ในปี	2547	การศึกษา

ครั้งนี้ได้กลุ่มตัวอย่าง	จำานวน	317	บริษัท	และไม่รวมในกลุ่มตัวอย่าง	จำานวน	54	บริษัท	เพราะไม่มีข้อมูลสำาคัญ

ครบถ้วนตามเกณฑ์สำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	การศึกษาครั้งนี้

สำารวจคณุภาพของคณะกรรมการบรษิทัทีส่ามารถเข้าไปแทรกซ้อนความสมัพนัธ์ระหว่างซอีโีอมกีารควบคมุความ

เป็นเจ้าของและระดับของการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจได้หรือไม่	 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าบริษัทที่ซีอีโอมีการ

ควบคุมความเป็นเจ้าของระดับสูง	ส่งผลกระทบให้คุณภาพของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในระดับตำ่ากว่าและเชื่อม

โยงไปทำาให้ระดบัของการเปิดเผยข้อมลูโดยสมคัรใจอยูใ่นระดบัตำ่ากว่าบรษิทัทีซ่อีโีอมกีารควบคมุความเป็นเจ้าของ

ระดบัตำ่า	เพราะว่าซอีโีอที่มคีวามเป็นเจ้าของระดบัสงูมีศักยภาพทีจ่ะเปน็อิสระจากกฎระเบยีบของคณะกรรมการ

บริษัทสูงกว่าผู้ถือหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์สำาหรับการควบคุมบริษัทจดทะเบียน	อันที่จริงบริษัทที่ดำาเนินการโดย

ตำาแหน่งซอีโีอมกีารควบคมุความเป็นเจ้าของระดบัสงูมผีลการดำาเนนิงานทีค่่อนข้างตำ่าในตลาดหลกัทรพัย์	ดงันัน้	

ซีอีโอที่เป็นผู้ถือหุ้นสามารถมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของซีอีโอกับผู้ถือหุ้นที่แตกต่างกัน	จีงกลายเป็นเรื่องยาก

มากขึน้สำาหรบัผูถ้อืหุน้ในการควบคมุตำาแหน่งซอีโีอทีม่คีวามเป็นเจ้าของระดบัสงู	ผลลพัธ์นีจ้ะมผีลกระทบเชงิลบ

ต่อคุณภาพของคณะกรรมการบริษัทและการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ

คำาสำาคัญ	:	ทฤษฎีตัวแทน,	คณะกรรมการบริษัท,	ความเป็นเจ้าของเกี่ยวกับผู้บริหาร,	การเปิดเผยข้อมูล			

	 	 			โดยสมัครใจ,	ประเทศไทย	

Introduction
Disclosure	 of	 information	 in	 the	 annual	

reports	of	companies	is	the	management’s	attempt	

to	reduce	information	asymmetry.	Investors	would	

be	able	to	make	use	of	the	information	disclosed	

for	 decision	 making	 and	 for	 other	 investing	

activities.	When	management	 discloses	more	

information	than	is	mandated	by	law,	it	means	that	

they	are	disclosing	voluntary	rather	than	mandatory	

information.	Voluntary	 disclosure	 does	 provide	

useful	 information	 for	 investment	 purposes	

(Balachandran	and	Bliss,	2004).	

The	disclosure	orientation	of	companies	

in	Thailand	is	also	greatly	influenced	by	the	form	

of	 ownership	 and	 management	 structure	

(Limpaphayom,	2000).	Thailand’s	listed	companies	

are	 usually	 controlled	 by	 a	 family	 group	whose	

staffs	are	in	the	senior	positions	and	also	function	

as	the	largest	shareholder.	Thai	ownership	is	highly	

concentrated	and	most	of	the	shares	are	owned	by	

executive	 directors.	As	 a	 result,	managers	 and	

owners	are	of	the	same	person	(Wiwattanakantung,	

2000).

The	board	of	directors	of	the	companies	is	

chosen	 as	 it	 is	 an	 important	 tool	 to	 protect	

shareholders’	assets	and	to	control	the	management	
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of	the	company.		The	board	of	directors	is	also	the	

main	policy	making	body,	 strategic	planner,	 and	

acts	as	the	authority	of	the	company.	In	Thailand,	

the	board	of	directors	of	most	the	listed	companies	

on	the	Stock	Exchange	in	Thailand(SET)SET	are	

controlled	by	the	largest	shareholders.	As	a	result	

of	this,	the	interests	and	participation	of	the	minority	

shareholders	are	being	undermined.	An	important	

tool	for	the	protection	of	the	minority	shareholders	

is	 the	 ownership	 structure	 in	 the	 companies	

(Limpaphayom,	2000).

Ownership	concentration	has	been	a	key	

player	driving	the	Thai	economic	boom	since	the	

late	1950s.	The	pattern	of	family	business	persisted	

even	after	the	firms	were	listed	in	the	where	neither	

foreign	ownership	nor	state	ownership	has	ever	been	

prominent	since	the	SET	was	established	in	1975	

(Dhnadirek	and	Tang,	2003).

The	main	 objective	 of	 this	 study	 is	 to	

examine	the	mediating	process	as	the	level	of	board	

of	directors’	quality	to	the	extent	that	it	accounts	

for	 the	negative	 relationship	between	managerial	

ownership	 and	 the	 level	 of	 voluntary	disclosure.	

Under	 the	 implicit	 assumption	of	 agency	 theory,	

this	study	hypothesized	that	improved	the	quality	

of	board	of	directors	and	managerial	ownership	of	

Thai	 public	 listed	 companies	 leads	 to	 more	

voluntary	disclosure	practices,	 and	 the	 voluntary	

disclosure	practices	is	used	as	a	means	to	reduce	

information	asymmetry	and	agency	problems.

Literature	Review

Positive	 agency	 theory	 as	 theoretical	

explanations	 the	 relationship	 between	 corporate	

governance	mechanisms	and	voluntary	disclosure,	

under	 the	 implicit	 assumption	 of	 Jensen	 and	

Meckling’s	(1976)	positive	agency	theory,	the	study	

hypothesized	that	an	improved	quality	of	the	board	

of	directors	would	lead	to	more	voluntary	disclosure	

practices,	 and	 that	 voluntary	disclosure	 practices	

are	 used	 as	 a	 means	 to	 reduce	 information	

asymmetry	and	agency	problems.	In	addition,	Eng	

and	Mak	 (2003)	 showed	 that	 lower	managerial	

ownership	and	significant	government	ownership	

are	 associated	with	 higher	 voluntary	 disclosure.	

Nevertheless,	Willekens	et	al.	(2004)	in	their	studies	

found	that	governance	mechanisms	introduced	by	

companies	can	increase	the	disclosure	of	both	the	

financial	 and	 non-financial	 information.	 The	

disclosure	of	this	information	will	assist	to	reduce	

information	 asymmetry	 and	 agency	 problems	

(Balachandran	and	Bliss,	2004).	

Theoretical	Framework

There	is	the	mediating	process	as	the	level	

of	board	of	directors’	quality	to	the	extent	that	it	

accounts	for	the	relationship	(negative)	between	a	high	

concentration	of	CEO’s	ownership	and	the	level	of	

voluntary	disclosure.	Further,	this	study	will	use	firm	

characteristics	as	control	variable.	The	definitions	

of	each	attribute	are	presented	in	Figure	1	and	which	

are	then	discussed	in	the	following	sections.	
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Figure	1.	Theoretical	framework.

Hypothesis	development
Managerial	Ownership	 and	Board	of	

Directors’	Quality

This	study	would	like	to	examine	the	effect	

of	a	high	concentration	of	CEO’s	ownership	on	the	

level	of	board	of	directors’	quality	as	a	mediating	

link	to	the	level	of	voluntary	disclosure.	Ownership	

structure	is	confined	only	to	managerial	ownership,	

that	is,	the	percentage	of	ordinary	shares	held	by	a	

CEO,	which	also	 includes	 their	deemed	 interests	

(McClelland	and	Barker	III,	2004).	When	managerial	

ownership	is	low,	there	is	a	greater	agency	problem;	

that	 is,	 the	manager	 has	 greater	 incentives	 to	

consume	perks	and	reduce	incentives	to	maximize	

job	performance.	Hence,	outside	shareholders	will	

increase	the	monitoring	of	the	manager’s	behavior	

to	reduce	the	agency	problem	(Jensen	and	Meckling,	

1976).	Monitoring	by	outside	shareholders	increases	

costs	of	the	firm.	However,	monitoring	by	outside	

shareholders	may	 be	 reduced	 if	managers	 can	

provide	 voluntary	 disclosure,	 that	 is,	 voluntary	

disclosure	 is	 a	 substitute	 for	monitoring.	 Thai	

ownership	is	highly	concentrated	and	most	of	the	

shares	are	owned	by	executive	directors.	As	a	result,	

managers	 and	 owners	 are	 the	 same	 person	

(Wiwattanakantung,	2000).	Therefore,	disclosure	

will	be	greater	for	companies	with	diffuse	ownership	

because	it	helps	owners	to	monitor	the	behavior	of	

the	management	as	predicted	by	the	agency	theory	

(e.g.	Craswell	and	Taylor,	1992;	Haniffa	and	Cooke,	

2002;	Hossain	et	al.,	1994;	Leftwich	et	al.,	1981;	

McKinnon	and	Dalimunthe,	1993;	Naser,	1998;	and	

Raffounier,	1995).	Thus,	this	study	hypothesized	that:

H
1
:	 There	is	a	negative	relationship	between	a	high

								concentration	of	CEO’s	ownership	and	the	

	 level	of	board	of	directors’	quality.		



15

CEO	Controlling	Ownership,	Board	of		Directors’	Quality	,	and	Level		
Of	Voluntary	Disclosure	in		Thailand

Jakkravudhi	Chobpichien

Board	 of	 Directors’	 Quality	 and	

Voluntary	Disclosure

The	relationship	between	the	quality	of	the	

board	 of	 directors	 and	 the	 level	 of	 voluntary	

disclosure	 of	 companies	 has	 been	 examined	 in	

previous	 research.	According	 to	Willekens	et	 al.	

(2004)	created	a	corporate	governance	index	which	

measures	the	overall	the	strength	of	a	company’s	

corporate	 governance	 system	 and	 predicted	 that	

board	 independence,	 the	 existence	 of	 an	 audit	

committee,	 higher	 audit	 quality	 as	well	 as	 the	

existence	 of	 an	 internal	 audit	 department	 can	

enhance	corporate	reporting.	Willekens	et	al.	(2004)	

suggested	 that	 higher	 scores	 indicate	 stronger	

corporate	governance	systems	and	predict	a	positive	

coefficient	on	level	of	corporate	governance.	This	

study	would	 like	 to	 examine	 the	 relationship	

between	the	board	of	directors’	quality	index	which	

is	 associated	 with	 the	 quality	 of	 the	 board’s	

leadership	 structure,	 composition,	 meetings,	

controlling	system,	committees,	the	audit	committee	

and	the	remuneration	committee	and	the	 level	of	

voluntary	 disclosure	 and	predict	 the	 direction	of	

this	relationship.	Thus,	this	study	hypothesized	that:

H
2
:	There	is	a	positive	relationship	between	the	level	

of	 board	 of	 directors’	 quality	 and	 the	 level	 of	

voluntary	disclosure.

Managerial	 Ownership,	 Board	 of	

Directors’	Quality,	and	Voluntary	Disclosure

Kistruck	(2006)	argued	that	the	reason	for	

the	 lack	 of	 consistency	within	 results	 of	 studies	

examining	 the	 impact	 of	 the	 board	 on	 financial	

performance	is	 that	 there	are	other	factors	which	

mediate	the	relationship	which	are	seldom	included	

within	 the	 theoretical	 models	 (Wiseman	 and	

Gomez-Mejia,	1998).	Therefore,	it	is	expected	that	

the	relationship	is	in	fact	more	of	an	indirect	than	

direct	 nature	 (Daily	 et	 al.,	 2003).	 Thus,	 the	

ownership	structure	has	been	hypothesized	to	have	

an	 indirect	 effect	 on	voluntary	disclosure	 by	 the	

board	of	directors.	Further,	 central	managements	

of	such	companies	will	require	outside	directors’	

expert	 (Owusu-Ansah,	 1998).	 Hence,	 outside	

shareholders	will	increase	monitoring	of	manager’s	

behavior	to	reduce	the	agency	problem	(Jensen	and	

Meckling,	1976).	Monitoring	by	outside	shareholders	

may	be	reduced	if	managers	can	provide	voluntary	

disclosure.	Therefore,	rather	than	simple	mediation,	

it	is	expected	that	one	mediated	relation	between	

ownership	structure	and	voluntary	disclosure.	This	

mediating	model	is	outlined	more	clearly	in	figure	

1.	This	discussion	leads	the	authors	of	this	paper	to	

hypothesize	that:

H
3
:		The	relationship	between	a	high	concentration

	 of		CEO’s	ownership	and	the	level	of	voluntary

	 disclosure	will	be	mediated	by	the	level	of

	 board	of	directors’	quality.

	 Firm	 Characteristics	 as	 Control	

Variables

There	has	been	extensive	empirical	work	

relating	firm-specific	characteristics	to	the	extent	of	

voluntary	 disclosure	 based	 on	 a	 number	 of	

theoretical	 arguments	 for	 structure-related	

characteristics	 which	 include	 agency	 theory,	
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information	and	political	costs,	proprietary	costs,	

and	 capital	 need.	 In	 Thailand,	 there	 has	 been	

extensive	 empirical	work	 relating	 firm-specific	

characteristics	to	the	extent	of	voluntary	disclosure,	

capital	 structure,	 and	firm	performance	 namely,	

structure-related	characteristics	for	example,	debt-

equity	ratio	used	by	Priebjrivat	(1992),	SET	(2001a),	

and	Wiwattanakantang	 (1999);	firm	size	used	by	

Priebjrivat	(1992),	SET	(2001a),	Wiwattanakantang	

(1999),	 and	 Yammeesri	 and	 Lodh	 (2002).	

Performance-related	 characteristics	 for	 example,	

profit	margin,	earnings	 return,	and	 liquidity	 ratio	

used	by	Wiwattanakantang	(1999),	and	Yammeesri	

and	Lodh	(2002).	Market-related	characteristics	for	

example,	 scope	 of	 business	 operations	 used	 by	

Wiwattanakantang	(1999);	audit	size	influence	used	

by	Priebjrivat	(1992).	Thus,	this	study	used	firm-

specific	 characteristics	 (i.e.	 structure-related	

characteristics	 such	as	debt-equity	 ratio	and	firm	

size;	 performance-related	 characteristics	 such	 as	

profit	margin,	earnings	return,	and	liquidity	ratio;	

and	market-related	characteristics	such	as	scope	of	

business	 operations	 and	 audit	 size	 influence)	 as	

control	variables	included	the	model.

Research		Method
Sample	and	Sampling	Method

The	sampling	method	of	this	survey	was	

purposive	sampling	that	covered	all	non-financial	

companies	(i.e.	371	companies)	listed	on	the	Stock	

Exchange	 of	 Thailand	 (SET)	 as	 of	 2004	 i.e.	

including	317	listed	companies	such	as	Agro	and	

Food	 Industry	Sector:	 42	 companies,	Consumer	

Products	Sector:	35	companies,	Industrials	Sector:	

45	companies,	Property	and	Construction	Sector:	

64	 companies,	Resources	Sector:	 16	 companies,	

Services	Sector:	75	companies,	Technology	Sector:	

40	companies,	and	excluding	54	listed	companies	

failing	 to	meet	 the	 criteria	 for	 audit	 committees	

which	under	plan	administrator	(SET,	2005).	

	 Voluntary	Disclosure	Checklist

This	 study	 initially	 combined	 both	 the	

checklist	of	Meek	et	al.	(1995)	and	Chau	and	Gray	

(2002).	Whenever	an	item	appeared	in	either	of	the	

study,	it	was	included	in	the	study’s	checklist.	Upon	

completion	of	this,	the	study	ended	up	with	a	total	

of	115	items	in	its	voluntary	disclosure	checklist.	

After	this	stage,	the	study	then	eliminated	the	items	

that	were	mandated	 by	 the	SET.	The	mandatory	

items	were	determined	through	interviews	with	the	

regulators	 and	 also	 by	 examining	 the	 regulatory	

requirements	of	Thailand,	namely,	the	Accounting	

Act	(2000),	the	Stock	Exchange	of	Thailand	(SET),	

the	 Stock	 Exchange	 Commission	 of	 Thailand	

(SEC),	and	the	Public	Companies	Act	(1992).	This	

resulted	 in	 a	 voluntary	 disclosure	 checklist	

comprising	70	items.	To	validate	that	the	checklist	

did	include	only	voluntary	disclosure	items,	it	was	

subjected	to	evaluation	by	a	few	Certified	Public	

Accountants	in	Thailand.	They	confirmed	that	the	

70-item	checklist	can	be	used	for	the	purpose	of	the	

study.	

Categories	of	Voluntary	Disclosure

The	70-item	voluntary	disclosure	checklist	
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comprises	 16	 items	 of	 strategic	 information,	 27	

items	of	non-financial	information,	and	27	items	of	

financial	information.	Most	of	the	prior	studies	and	

this	present	study	related	to	corporate	information	

disclosure	have	tended	to	treat	voluntary	disclosure	

as	overall	information	(Chau	and	Gray,	2002).

Scoring	 the	Voluntary	Disclosure	 Items	

and	Disclosure	Index

The	Voluntary	Disclosure	Index	is	based	

on	the	70	disclosure	items.	Scoring	and	disclosure	

indexes	of	the	voluntary	disclosure	items	under	the	

unweighted	 voluntary	 disclosure	 index	 were	

adopted	 from	Cooke	 (1989).	The	additive	model	

used	 in	 this	 study	 is	 unweighted.	 The	 implied	

assumption	is	that	each	item	of	disclosure	is	equally	

important.	This	study	uses	a	dichotomous	procedure	

in	which	an	item	scores	one	if	it	is	disclosed	and	

zero	if	it	is	not	disclosed.	The	total	score	of	voluntary	

disclosure	(V
j
)	for	a	company	j	is	additive:

	

	 Where,	j	 =		1	to	317,	i	=	1	to	70;
	 	 d

ij	
=	 1	if	the	voluntary	disclosure	

	 	 	 	 item	d
i
	is	disclosed	and

					 	 	 	 0	if	the	voluntary	disclosure		
	 	 	 	 item	d

i
	 is	 not	 disclosed	 for	

	 	 	 	 company	j;
	

Once	all	items	have	been	scored	an	index	

is	created	to	measure	the	relative	level	of	disclosure	

by	a	company.	The	 index	 is	a	 ratio	of	 the	actual	

scores	awarded	to	a	company	to	the	scores	which	

that	company	is	expected	to	earn.	Consequently,	a	

company	is	not	penalized	for	those	items	that	are	

not	relevant	to	it.	Thus,	the	maximum	score	(M
j
)	

companies	can	earn	varies:

																																																								
	 where,		d

ij
	=	 the	 maximum	 possible	

	 	 	 	 n umbe r 	 o f 	 vo l un t a r y	
	 	 	 	 disclosure	items	expected	to		
	 	 	 	 be	disclosed	by	a	company	j;
	 	 n

j
	=	 the	number	of	 items	which		

	 	 	 	 a	 company	 j	 is	 expected		
	 	 	 	 to	disclose,
						 	 	 	 i.e.	n	≤	70	for	a	company	j		
	 	 	 	 (discussed	below).

Where	there	is	no	mention	in	the	corporate	

annual	 report	 of	 a	 disclosure	 item,	 for	 example,	

foreign	currency	information,	it	is	concluded	that	

the	 item	 of	 disclosure	was	 not	 relevant	 to	 that	

company.	Consequently,	a	company	is	not	penalized	

for	 non-disclosure	 of	 information	 that	was	 not	

relevant	to	it.	In	contrast,	if	it	is	apparent	that	an	

item	 of	 disclosure	 is	 relevant,	 for	 example,	 by	

mentioning	transactions	about	import	and/or	export	

but	without	disclosing	foreign	currency	information,	

then	clearly	d
i
	=	0.	

The	 relative	 voluntary	 disclosure	 index	

(VDI
j
)	for	each	company	j	is	measured	by	an	index	

which	 is	 the	 proportion	 of	 the	 total	 score	 of	

voluntary	disclosure	(V
j
)	awarded	to	a	company	j	

to	the	score	which	that	company	j	could	at	most	be	

expected	to	disclose	as	the	maximum	score	(M
j
).	

Thus,	the	voluntary	disclosure	index	score	can	range	

from	zero	(i.e.	0%)	to	one	(i.e.	100%);	(0	≤	VDI
j	
≤	

1)	to	be	used	in	the	statistical	analyses.	
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A	 High	 Concentration	 of	 CEO’s	

Ownership

CEO	controlling	ownership	is	defined	as	

the	 percentage	 of	 shares	 held	 by	 a	CEO	which	

includes	ownership	by	his/her	family	member.	A	

high	concentration	(HCEO)	is	defined	as	ownership	

that	is	higher	than	the	median	and	a	low	concentration	

ownership	is	defined	as	anything	lower	than	or	equal	

to	the	median	(adapted	from	McClelland	and	Barker	

III,	2004).

Quality	of	Board	of	Directors	Index

The	 ten	 characteristics	 of	 the	 board	 of	

directors	are	used	to	measure	the	board	of	directors’	

quality	index	(BOQI).		This	study	assigns	a	score	

of	“1”	if	the	item	is	present	and	“0”	if	the	item	is	

absent.		The	study	assumes	that	the	higher	the	score	

of	the	BOQI,	the	higher	is	the	quality	of	board	of	

directors.	

Control	Variables

Control	 variables-	 comprise	 of	 the	firm	

characteristics	which	can	be	categorized	into:	(1)	

firm-specific	characteristics	related	to	performance	

(i.e.	profitability	which	is	measured	by	profit	margin	

and	 earnings	 return,	 and	 liquidity	 ratios),	 (2)	

structure	(i.e.	debt-equity	ratios,	firm	size	measured	

by	total	assets,	total	sales	and	market	capitalization),	

and	(3)	market	 (i.e.	 scope	of	business	operations	

and	auditor	size	influence)	which	were	adapted	from	

Chen	and	Jaggi	(2000).		

Source	of	Information

Study	uses	 secondary	data	 from	various	

sources,	namely,	annual	reports	(Form	56-2),	report	

on	the	disclosure	of	additional	information	(Form	

56-1)	for	the	year	of	2004,	Fact	Book	of	the	SET	

(2005),	and	listed	company	information	from	www.

setsmart.com	of	SET.	

Data	Analysis

To	 demonstrate	 mediation	 for	 test	

Hypotheses	1,	2,	and	3,	one	estimate	three	different	

models	 and	 four	 conditions	 (must	 be	met)	was	

adapted	from	Muller	et	al.	(2005)	can	be	stated	as	

follows:	

	 Y			=	β
10
	+	β

11
X	 + β

12
CV				+	ε

1
															(1

	 ME			=	β
20
	+	β

21
X	 +	β

22
CV			+	ε

2
																		(2)

	 Y			=	β
30
	+	β

31
ME	+	β

32
CV			+	ε

3
																			(3)

	 Y				=	β
40
	+	β

41
X		 +	β

42
ME		+	β

43
CV		+	ε

4
				(4)

     β
11
	-	β

41
	=	β

21
*β

42
																																														(5)

In	Equation	1,	 there	must	 be	 an	 overall	

treatment	(X)	effect	on	the	outcome	variable	(Y);	

that	is,	β
11
	is	significant.	In	Equation	2,	there	must	

be	a	treatment	effect	on	the	mediator	(ME);	that	is,	

β
21
	is	significant.	In	Equation	3,	there	must	be	the	

mediator	(ME)	effect	on	the	outcome	variable	(Y);	

that	is,	β
31
	is	significant.	In	Equation	4,	there	must	

be	 an	 effect	 of	 the	mediator	 on	 the	 outcome	

controlling	 for	 the	 treatment;	 that	 is,	β
42
	 is	

significant.	In	Equation	4,	the	residual	effect	of	the	
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treatment	variable	on	the	outcome	(β
41
)	should	be	

smaller	(in	absolute	value)	than	the	overall	treatment	

effect	 in	Equation	1	(β
11
).	All	of	equations	have	

control	 variable	 (CV).	 The	 following	 equality	

relationship	exists	among	the	parameters	of	these	

models	meaning	 that	 the	 difference	 between	 the	

overall	treatment	effect	and	the	residual	direct	effect	

is	equal	to	what	is	called	the	indirect	effect	via	the	

mediator	(i.e.	β
21
*	β

42
).

Results

	 The	data	of	this	study,	namely,	descriptive	

statistics,	correlation	matrix,	goodness	of	measures,	

and	hierarchical	regression	were	analyzed	by	using	

SPSS	(Statistics	Package	for	the	Social	Sciences)	

for	window.

Descriptive	Statistics

Table	1	provides	descriptive	statistics	of	

dependent,	 independent,	 control,	 and	moderating	

variables.	It	can	be	seen	that	the	mean	of	overall	

voluntary	 disclosure	 in	 2004	was	 37	 percent	 or	

medium	level.	The	board	of	directors’	quality	index	

was	very	low	(companies	comply	with	38	percent).	

the	judgment	was	adopted	from	the	assessment	score	

of	the	good	corporate	governance	of	the	board	of	

directors	center	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand	

(SET,	2003).	Furthermore,	the	percentage	of	stocks	

owned	by	CEO	transform	recode	by	median	equal	

to	6	percent,	which	is	more	than	6	percent	as	high	

concentration	 and	 at	 most	 6	 percent	 as	 low	

concentration;	a	CEO’s	ownership	in	terms	of	low	

concentration	is	equal	to	51.4	percent,	more	than	in	

terms	of	high	concentration.

Correlation	Matrix	

In	 Table	 2,	 based	 on	multicollinearity	

testing	from	correlation	matrix	between	independent,	

control,	 mediating,	 and	 dependent	 variables	

becomes	a	problem	when	the	correlation	between	

the	 variables	 exceeds	 .80	 or	 .90	 (Field,	 2000;	

Mangena	 and	 Pike,	 2005),	 at	 correlation	 is	

significant	 at	 the	 .05	 level.	Thus,	 these	are	not	 a	

problem	of	multicollinearity	between	independent,	

control,	mediating,	and	dependent	variables.

Goodness	of	Measures

Cronbach’s	alpha	for	test	reliability

Table	3	presents	the	Cronbach’s	Alpha	for	

each	variable	of	voluntary	disclosure	items	of	non-

financial	listed	companies	in	the	Stock	Exchange	

of	Thailand’s	 (SET)	317	 companies	 for	 the	 year	

2004.	 The	 instruments,	 voluntary	 disclosure	

checklist	items,	used	in	the	study	were	reliable,	with	

coefficients	ranging	from	.65	to	.86,	which	exceeded	

the	minimum	 acceptance	 level	 of	 .60	 to	 ensure	

constructs’	 internal	 consistency	 (Nunnally	 and	

Bernstein,	1994).
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Table	1.	Descriptive	statistics	of	dependent,	mediator,	control,	and	independent	variable
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Table	2.	Correlation	Matrix	of	the	major	variables	1/

*	p	<	.05,	**	p	<	.01

1/	BOQI	=	board	of	directors’	quality	index;	PPM	=	income	before	extraordinary	items	over	net	sales;	ROE	=	

IBEX	over	book	value	of	equity	for	the	beginning	of	the	period;	CR	=	current	assets	over	current	liabilities;	DE	

=	long-term	debt	over	book	value	of	common	equity;	LNTA	=	natural	logarithm	of	total	assets;	CONG	=	scope	

of	business	operations	as	a	conglomerate	firm;	BIG4	=	audit	firm	size	 influence	as	Big4;	HCEO	=	a	CEO’s	

ownership	as	high	concentration	(more	than	median	at	6%)

Table	3.	Reliability	coefficients	of	voluntary	disclosure	items	(N=317)

Voluntary	Disclosure	items Cronbach’s
Alpha
Value

Number	of	
Items

Number	of	
Cases	Deleted

A.	Strategic	information	–	Adjusted	for	items	that	
				are	not	applicable	to	the	firm	

.65 16 -

B.	Non-financial	information	–	Adjusted	for	items	
				that	are	not	applicable	to	the	firm	

.74 27 1

C.	Financial	information	–	Adjusted	for	items	that	
				are	not	applicable	to	the	firm	

.67 27 1

D.	All	information	–	Adjusted	for	items	that	are	
				not	applicable	to	the	firm	(VDI)

.86 70 2

Multicollinearity	testing	from	variance	inflation	factor	(VIF)
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An	ordinary	least	square	(OLS)	regression	

models	 assume	 that	 there	 is	 no	 intercorrelation	

among	 the	 independent	variables,	 i.e.	 there	 is	no	

multicollinearity.	To	further	ensure	that	there	is	no	

multicollinearity	problem,	after	the	variables	were	

dropped, 	 another 	 method	 for 	 de tec t ing	

multicollinearity	which	involves	the	calculation	of	

the	variance	inflation	factor	(VIF)	was	conducted.	

VIF	measures	the	degree	to	which	each	explanatory	

variable	 is	 explained	 by	 the	 other	 explanatory	

variables.	Very	 large	VIF	 values	 indicate	 high	

collinearity.	VIF	values	above	10	or	Tolerance	value	

less	than	.10	(Hair	et	al.,	1998)	indicates	absence	

of	multicollinearity.	In	this	study,	VIF	figures	for	

all	the	independent	variables	were	well	below	10		

and	Tolerance	were	more	than	.10	This	indicates	

absence	of	multicollinearity	problems	and	confirmed	

that	the	method	of	eliminating	the	variables	with	

multicollinearity	 problems	were	 successful.	The	

results	of	the	Tolerance	of	variables	are	summarized	

in	a	table	of	Hierarchical	regression	analysis.	

Autocorrelation	 testing	 from	Durbin-

Watson

An	ordinary	least	square	(OLS)	regression	

models	 assume	 that	 independence	of	 error	 terms	

(ε
j
),	i.e.	one	error	term	is	not	affected	by	another	

error	 term.	When	 they	 are	 not,	 then	 there	 is	

autocorrelation.	 Autocorrelation	 is	 usually	

associated	with	time	series	data.	The	Durbin-Watson	

test	 is	 a	 widely	 used	 method	 of	 testing	 for	

autocorrelation.	Thus,	the	study	uses	the	Durbin-

Watson	test	to	detecting	autocorrelation.	A	Durbin-

Watson	value	between	1.65	and	2.35	confirms	the	

absence	of	autocorrelation	(Prasith-rathsint,	2005).	

The	results	of	the	Durbin-Watson	are	summarized	

in	a	table	of	hierarchical	regression	analysis.

	

The	Hierarchical	Regression	Results	

and	Discussion

Hierarchical	Regression	Results

Table	4	provides	hierarchical	 regression	

results	 using	 control	 variables,	 and	mediator	

variable	 as	 the	 level	 of	 the	 quality	 of	 board	 of	

directors	 in	Equation	 1	 to	 4	 on	 the	 relationship	

between	 ownership	 structure	 and	 the	 level	 of	

voluntary	disclosure	adjusted	for	items	that	are	not	

applicable	to	the	firm.	

	 In	Table	4,	 the	percentage	of	variability	

accounted	for	went	up	not	much	of	an	increase	but	

significant	because	of	CONG,	BIG4,	and	HCEO	as	

dichotomous	predictor	variables,	adding	variables	

to	a	linear	regression	model	will	always	increase	

the	unadjusted	R2	value.	If	the	additional	predictor	

variables	are	correlated	with	the	predictor	variables	

already	in	the	model,	then	the	combined	results	are	

difficult	 to	 predict.	 In	 some	 cases,	 the	 combined	

result	will	provide	only	a	slightly	better	prediction,	

while	in	other	cases,	a	much	better	prediction	than	

expected	will	 be	 the	 outcome	of	 combining	 two	

correlated	variables	(Hayes,	2012).
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Table	4.	Hierarchical	regression	results	of	Hypotheses	1,	2,	and	3	(N=317)1/

1/	Y	=	dependent	variable;	VDI	=	voluntary	disclosure	index;	CV	=	control	variable;	X	=	independent	variable;	

HCEO	=	a	high	concentration	of	CEO’s	ownership;	ME	=	mediator;	BOQI	=	board	of	directors’	quality	index,	

*	p	<	.05,	**	p	<	.01.

Effect	of	HCEO	on	BOQI

As	 shown	 in	 Table	 4	 when	 a	 high	

concentration	 of	CEO’s	 ownership	 (HCEO)	 as	

independent	variable	was	entered	into	the	regression	

equation	2	 in	Step	2,	by	adding	one	 independent	

variable,	R2	increased	to	18	percent.	This	R2	change	

(.03)	is	significant.	This	implies	that	the	additional	

3	percent	of	the	variation	in	BOQI	is	explained	by	

HCEO.	HCEO	(Std.	Beta	=	-.18)	was	found	to	have	

a	significant	and	negative	relationship	with	BOQI	

at	 the	 .01	 level	 of	 significance.	 These	 results	

provided	support	for	Hypothesis	1	of	the	study.
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Effect	of	Board	of	Directors’	quality	index	

(BOQI)	on	VDI

As	shown	in	Table	4	when	the	board	of	

directors’	quality	 index	 (BOQI)	as	mediator	was	

entered	into	the	regression	equation	3	in		Step	2,	by	

adding	the	one	mediator,	R2	increased	to	44	percent.	

This	R2	change	(.12)	is	significant.	This	implies	that	

the	additional	12	percent	of	the	variation	in	VDI	is	

explained	by	BOQI.	BOQI	(Std.	Beta	=	.38)	was	

found	to	have	a	significant	and	positive	relationship	

with	VDI	 at	 the	 .01	 level	 of	 significance.	These	

results	 provided	 support	 for	Hypothesis	 2	 of	 the	

study.

Mediating	Effects	of	BOQI	between	

HCEO	and	VDI

A	variable	 functions	 as	 a	mediator	

when	it	meets	the	following	Figure	2.	

	As	 shown	 in	Table	4,	 (1)	 in	 	 step	2	of	

Equation	1,	variations	 in	a	high	concentration	of	

CEO’s	ownership	(HCEO)	as	independent	variable	

(β
11
	 =	 -.29,	 p	 <	 .01)	 significantly	 account	 for	

variations	 in	 the	 dependent	 variable	 (VDI).	 (2)	

Variations	 in	 the	HCEO	 (β
21
	 =	 -.18,	 p	 <	 .01)	

significantly	account	for	variations	in	the	mediating	

variable	(BOQI).	(3)	Variations	in	the	BOQI	(β
31
	

=	.38,	p	<	.01)	significantly	account	for	variations	

in	 the	 dependent	 variable	 (VDI).	 (4)	When	both	

LNTA	and	BOQI	appear	in	Step	2	of	Equation	4,	

a	 previously	 significant	 relationship	 between	 the	

BOQI	(β
42
	=	.33,	p	<	.01)	and	the	VDI,	and	between	

the	HCEO	(β
41
	=	-.23,	p	<	.01)	and	the	VDI.	Further,	

the	following	equality	relationship	exists	among	the	

parameters	 of	 these	models	meaning	 that	 the	

difference	between	the	overall	treatment	effect	and	

the	residual	direct	effect	was	equal	to	what	is	called	

the	indirect	effect	via	the	mediator	(i.e.,	β
11	
-	β

41
	

=	β
21
*	β

42
;	 -.29	+	 .23	=	-.18*.33	=	-.06).	These	

results	 provided	 support	 for	Hypothesis	 3	 of	 the	

study	and	the	type	of	BOQI	is	a	partial	mediator.	A	

partial	mediator	 is	more	 likely,	 the	 relationship	

between	HCEO	and	voluntary	disclosure	index	will	

Figure	2.		Mediating	effects	of	board	of	directors’	quality	index	(BOQI)	between	a	high	concentration	of	

																	CEO’s	ownership	(HCEO)	and	the	level	of	voluntary	disclosure	(VDI).
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be	significantly	smaller	when	BOQI	was	included	

but	will	 still	 be	 greater	 than	 zero	 (Frazier	et	 al.,	

2004).

Discussion

	 Effect	of	a	High	Concentration	of	CEO’s	

Ownership	on	Voluntary	Disclosure	Index

This	study	found	that	a	high	concentration	

of	CEO’s	ownership	(HCEO)	will	have	the	negative	

significant	effect	on	the	voluntary	disclosure	index	

(VDI).	The	result	was	consistent	with	Brown	and	

Caylor	(2006).	Gompers	et	al.	(2003)	argued	that	

there	are	countervailing	incentives	for	managers	to	

reduce	the	quality	of	accounting	information.	The	

voting	 rights	 included	 in	equity	ownership	make	

managers	 less	 subject	 to	 career	 concerns,	 the	

discipline	 of	 the	 product	market,	monitoring	 by	

outside	 shareholders,	 and	 value-enhancing	

takeovers.	 Further,	 Thai	 ownership	 is	 highly	

concentrated	and	most	of	the	shares	are	owned	by	

executive	 directors.	As	 a	 result,	managers	 and	

owners	are	of	the	same	person	(Wiwattanakantung,	

2000).	 Therefore,	 disclosure	will	 be	 greater	 for	

companies	with	diffuse	ownership	because	it	helps	

owners	to	monitor	the	behavior	of	the	management	

as	predicted	by	the	agency	theory	(e.g.,	Craswell	

and	 Taylor,	 1992;	 Haniffa	 and	 Cooke,	 2002;	

Hossain	 et	 al.,	 1995;	 Leftwich	 et	 al.,	 1981;	

McKinnon	and	Dalimunthe,	1993;	Naser,	1998;	and	

Raffounier,	1995).	Thus,	CEO	equity	holdings	can	

have	differing	effects	on	the	alignment	of	CEO	and	

shareholder	interests,	it	becomes	more	difficult	for	

shareholders	to	control	the	managers	and	thus	will	

have	a	negative	impact	on	the	VDI.		

	 Effect	of	a	High	Concentration	of	CEO’s	

Ownership	on	the	Board	of	Directors’	Quality	

Index

This	study	found	that	a	high	concentration	

of	CEO’s	ownership	(HCEO)	will	have	the	negative	

significant	effect	on	the	board	of	directors’	quality	

index	 (BOQI).	 The	 results	 are	 consistent	with	

Bathala	and	Rao	(1995)	found	a	negative	relationship	

between	 board	 ownership	 and	 the	 proportion	 of	

outside	 directors	 on	 the	 board.	Beatty	 and	Zajac	

(1994)	found	that	companies	with	a	lower	level	of	

board’s	ownership	are	associated	with	a	higher	level	

of	firm	monitoring.	Higher	level	of	monitoring	is	

represented	 by	 a	 larger	 percentage	 of	 outside	

directors	 or	 separate	CEO	 and	 board	 chairman	

positions.	Thus,	an	increase	in	board	ownership	will	

result	in	less	monitoring,	i.e.	a	lower	proportion	of	

outside	 directors	 and	 a	more	 unitary	 leadership	

structure.

Effect	 of	Board	of	Directors’	Quality	

Index	on	Voluntary	Disclosure	Index

The	study	found	that	the	higher	the	board	

of	directors’	quality	index	(BOQI)	is	the	higher	the	

voluntary	disclosure	index	(VDI).	The	results	are	

consistent	with	Willekens	et	al.	(2004)	that	internal	

governance	mechanisms	as	board	of	directors	can	

aid	 in	 enhancing	 corporate	 voluntary	 disclosure,	

and	that	voluntary	disclosure	is	used	as	a	means	to	

reduce	information	asymmetry	and	agency	problems.	
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Mediating	Effects	of	Board	of	Directors’	

Quality	Index	(BOQI)	

Under	the	implicit	assumption	of	Jensen	

and	Meckling’s	(1976)	positive	agency	theory,	the	

study	hypothesized	that	an	improved	quality	of	the	

board	of	directors	would	lead	to	better	governance	

that	enhances	more	voluntary	disclosure	practices,	

and	that	voluntary	disclosure	practices	are	used	as	

a	means	 to	 reduce	 information	 asymmetry	 and	

agency	problems.	However,	Han	(2005)	argued	that	

the	 role	 of	managerial	 ownership	with	 financial	

reporting	quality	is	not	clear,	whether	on	average	

one	would	expect	managerial	ownership	to	increase	

or	 to	 reduce	 the	 quality	 of	 a	 firm’s	 financial	

reporting.	 Thus,	 the	 study	 investigates	whether	

board	of	directors’	quality	mediates	the	relationship	

between	CEO	controlling	ownership	and	level	of	

voluntary	disclosure.	The	study	found	that	the	firm	

with	a	high	concentration	of	CEO’s	ownership,	the	

lower	is	the	board	of	directors’	quality	index	(BOQI)	

as	a	mediating	 link	 to	 the	 lower	 is	 the	voluntary	

disclosure	index	(VDI).	Therefore,	CEO	with	very	

high	levels	of	ownership	has	a	greater	capacity	to	

be	 free	 from	 the	 discipline	 of	 the	 firm’s	 board,	

shareholders,	or	the	market	for	corporate	control.	

Indeed,	 firms	 run	 by	CEO	with	 high	 ownership	

positions	 perform	 relatively	 poorly	 in	 the	 stock	

market.	Thus,	CEO	equity	holdings	can	have	differing	

effects	on	 the	alignment	of	CEO	and	 shareholder	

interests.	It	becomes	more	difficult	for	shareholders	

to	control	CEO	with	high	ownership	positions	and	

thus	will	 have	a	negative	 impact	on	 the	board	of	

directors’	quality	and	voluntary	disclosure.

	 Control	variables

Similar	to	the	results	reported	by	Chen	and	

Jaggi	(2000),	the	control	variables	of	profit	margin	

(PPM),	liquidity	ratio	(CR),	and	debt-equity	ratio	

(DE)	are	not	statistically	significant,	and	the	control	

variables	 of	 natural	 logarithm	 of	 total	 assets	

(LNTA),	 auditor	 size	 influence	 (BIG4),	 and	

earnings	return	(ROE)	are	statistically	significant.	

While	 the	 control	 variable	 of	 scope	 of	 business	

operations	 (CONG)	was	 significant	 in	Chen	 and	

Jaggi	(2000),	it	is	not	significant	in	this	study.	Thus,	

the	effect	of	the	board	of	directors’	quality	on	the	

relationship	between	CEO	controlling	ownership	

and	 level	 of	 voluntary	 disclosure	 using	 the	

hierarchical	regression	analyses	with	firm	size	for	

structure-related	 characteristics	which	 include	

agency	 theory,	 information	 and	 political	 costs,	

proprietary	 costs,	 and	 capital	 need	 (e.g.	Cooke,	

1989;	Haniffa	and	Cooke,	2002;	and	Hossain	et	al.,	

1995),	 auditor	 size	 influence	 for	market-related	

characteristics	which	include	reputation	costs	and	

signaling	 agency	 costs	 ,	 and	 earnings	 return	 for	

performance-related	characteristics	which	include	

support	continuance	and	compensation	(e.g.	Singhvi	

and	Desai,	1971)	as	control	variables.

Conclusions
This	study	extends	the	previous	literature	

by	examining	voluntary	disclosure	in	a	developing	

country,	namely	Thailand.	The	study	investigates	

whether	mediating	 effects	 of	 board	 of	 directors’	

quality	index	between	CEO	controlling	ownership	

and	the	level	of	voluntary	disclosure	in	Thailand’s	
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listed	 companies.	The	 proposed	 framework	was	

substantially	validated.	The	findings	found	that	the	

firm	with	a	high	concentration	of	CEO’s	ownership,	

the	lower	is	the	level	of	board	of	directors’	quality	

as	 a	mediating	 link	 to	 the	 lower	 is	 the	 level	 of	

voluntary	disclosure.	However,	there	is	a	positive	

relationship	between	the	level	of	board	of	directors’	

quality	and	the	level	of	voluntary	disclosure.	The	

findings	have	a	significant	contribution	to	positive	

agency	theory.	The	findings	support	that	ownership	

is	 highly	 concentrated.	 Thus,	 the	 nature	 of	 the	

agency	 problem	 shifts	 away	 from	manager-

shareholder	conflicts	to	concentration	of	controlling	

ownership	conflicts	between	a	high	concentration	

and	a	low	concentration	of	CEO’s	ownership.	This	

study	suggests	that	the	ownership	structure	has	been	

hypothesized	to	have	both	direct	and	indirect	(by	

the	board	of	directors)	effect	on	voluntary	disclosure.	

It	is	expected	that	the	relationship	is	in	fact	more	

of	a	direct	than	an	indirect	nature.	Hence,	it	becomes	

more	difficult	for	shareholders	to	control	CEO	with	

high	ownership	positions	and	will	have	a	negative	

impact	 on	 the	 board	 of	 directors’	 quality	 and	

voluntary	disclosure.	This	study	does	not	suggest	

that	any	single	mechanism,	such	as	CEO	with	low	

ownership	 positions,	 is	 a	 governance	 cure-all.	

Therefore,	it	is	hard	to	attain	in	the	real	world	since	

listed	companies	in	Thailand	is	highly	concentrated	

and	most	 of	 the	 shares	 are	 owned	 by	 executive	

directors.	Hence,	 this	 study	 suggests	 that	 good	

corporate	governance	mechanisms	as	the	board	of	

directors’	 quality	 can	 assist	with	 increasing	 the	

voluntary	disclosure	and	that	voluntary	disclosure	

is	 used	 as	 a	 means	 to	 decrease	 information	

asymmetry	 between	 the	 controlling	 (major)	

shareholders	 and	 non-controlling	 (minor)	

shareholders.	Consequently,	it	is	a	system	of	block	

and	balance	of	power	of	CEO	with	high	ownership	

positions.	 Finally,	 this	 study	 suggests	 that	 used	

firm-specific	 characteristics	 (i.e.	 structure-related	

characteristics	 such	 as	 firm	 size;	 performance-

related	characteristics	such	as	earnings	return;	and	

market-related	 characteristics	 such	 as	 audit	 size	

influence)	as	control	variables	include	the	model	to	

study	 of	 the	 relationship	 between	 ownership	

structure,	 dimensions	 of	 corporate	 governance	

mechanisms	 (board	 of	 directors),	 and	 voluntary	

disclosure.
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	

จังหวัดนครศรีธรรมราช

Factors		Relating		to		Life		Skills		of		Upper		Secondary		School		Students,	
Nakhon	Si	Thammarat		Province
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Abstract

The	purposes	of	this	research	were:	1)	to	study	the	relationship	between	democratic	rearing,	social	support,	
good	modeling,	academic	personality,	teaching-learning	activities	and	development	activities	and	life	skills	
of	the	students	and	2)	to	create	equations	for	the	prediction	life	skill	of	the	students.	The	sample	in	this	research	
consisted	of	606	upper	secondary	school	students	studying	in	the	academic	year	2013	in	school	within	the	
Office	of	Secondary	Education	Service	Area,	Nakhon	Si	Thammarat	Province.	The	samples	were	obtained	
by	using	the	stratified	random	sampling	technique.	The	instruments	included	factors	related	to	life	skills	
questionnaires	at	6	copies	consisting	of		those	on	democratic	rearing,	social	support,	good	model,	academic	
personality,	teaching-learning	activities	and	development	activities	of	the	students,	with	respective	reliabilities	
of	0.760,	0.910,	0.920,	0.930,	0.960	and	0.970	and	life	skill	test	was	obtained	reliabilities	of	0.880.	Collected	
data	were	analyzed	 for	 frequency,	percentage,	mean,	 standard	deviation,	Pearson’s	product	moment	
correlations		and	stepwise	multiple	regression	were	also	used	to	analyze	the	data.	The	results	of	this	research	
were	as	follows	:
	 1.	 	Democratic	 rearing	 (X1),	 social	 support	 (X2),	good	model	 (X3),	academic	personality	 (X4)		
teaching-learning	activities	(X5)	and	development	activities	of	the	students	(X6)	were	found	to	positively	
relate	with	life	skills	of	upper	secondary	students,	Nakhon	Si	Thammarat		Province	at	0.05	level	of	significance	
with	the	correlation	coefficients	(r)	of	0.410,	0.407,	0.380,	0.508,	0.360	and	0.355,	respectively.

1สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	อ.เมือง	จ.สงขลา	90000
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	 2.		Academic	personality	(X4)	was	positively	related	with	life	skills	of	upper	secondary	students,	
Nakhon	Si	Thammarat		Province	at	r	=	0.508	and	academic	personality	(X4),	democratic	rearing	(X1),	social	
support	(X2)	and	development	activities	of	the	students	(X6)	can	predict	the	life	skill	of	the	students	at	0.05	
level	of	significance	with	multiple	correlation	coefficients	(R)	of	0.570,	error	of	the	prediction	was	at	7.956	
and	Adjusted	R	Square	was	32.10	percent.

	 Keywords:	Life		skills,		factors		relating		to		life		skills,		upper	secondary	school	students	

																																				Nakhon	Si	Thammarat	

บทคัดย่อ

การศกึษาปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัทกัษะชวีติของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	จงัหวดันครศรธีรรมราช	มวีตัถุ	

ประสงค์เพื่อ	1)	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย	การสนับสนุนทางสังคม	การ

เป็นแบบอย่างที่ดี	นิสัยในการเรียน	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กับทักษะ

ชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	จังหวัดนครศรีธรรมราช	2)	 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ทักษะชีวิต

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	จังหวัดนครศรีธรรมราช	กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยม	ศึกษา

ตอนปลาย	ปีการศึกษา	2556	ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	จังหวัดนครศรี	ธรรม

ราช	จำานวน	606	คน	โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น	(Stratified	Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล	

คือ	แบบสอบถามปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะชีวิต	จำานวน	6	ฉบับ	ได้แก่	แบบสอบถามเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย	 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม	 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเป็นแบบ	 อย่างที่ดี	

แบบสอบถามเกีย่วกบันสิยัในการเรยีน	แบบสอบถามเกีย่วกบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน	และแบบสอบถาม

เกีย่วกบัการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	โดยมค่ีาความเชือ่มัน่ของแต่ละฉบบัเท่ากบั	0.760,	0.910,	0.920,	0.930,	0.960	

และ	0.970	ตามลำาดบั	และแบบวดัทกัษะชวีติ	มค่ีาความเชือ่มัน่	เท่ากบั	0.880	วเิคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถี่	

หาค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน	(Pearson’s	Product	Moment	

Correlation	Coefficient	 :	 r)	 และวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณ	ด้วยวิธีเพิ่มลดตัวแปรเป็นขั้นๆ	 (Stepwise	Multiple	

Regression	Analysis)	ผลการวิจัยพบว่า	

	 1.		การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย	(X
1
)	การสนับสนุนทางสังคม	(X

2
)	การเป็นแบบ	อย่างที่ดี		(X

3
)	

นสิยัในการเรยีน	(X
4
)	การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน	(X

5
)	และการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	(X

6
)	มคีวาม	สมัพนัธ์

ทางบวกกับทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	จังหวัดนครศรีธรรมราช	อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ	0.05	(r	=	0.41,	0.41,	0.38,	0.51,	0.36	และ	0.36	ตามลำาดับ)

	 2.		นสิยัในการเรยีน	(X
4
)	มคีวามสมัพนัธ์กบัทกัษะชวีติของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	จงัหวดั	

นครศรีธรรมราช	สูงสุด	เท่ากับ	0.508	และพบว่า	นิสัยในการเรียน	(X
4
)	การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย	(X

1
)	

การสนับสนุนทางสังคม	 (X
2
)	 และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 (X

6
)	สามารถร่วมกันพยากรณ์ทักษะชีวิตของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ	 เท่ากับ	 0.570	มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์	 เท่ากับ	 7.956	 และสามารถ

พยากรณ์ได้	ร้อยละ	32.10	โดยตัวแปรที่พยากรณ์ได้มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ	

คำาสำาคัญ	:	ทักษะชีวิต,		ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะชีวิต,		นครศรีธรรมราช
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ณัฏฐินี		ชัยเพชร	และคณะ

บทนำา
	 ทักษะชีวิตเป็นทักษะที่มีความสำาคัญ	และ

จำาเป็นในการดำารงชวีติของนกัเรยีนระดบัการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน	เพราะเด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวิตจะ

รอดพ้นจากการครอบงำาความคดิของสือ่	เทคโนโลยี	

และตั้งรับต่อการก้าวร้าวทางสังคมอย่างรู้เท่าทัน	

(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	

2554ข)	สอดคล้องกับคำากล่าวของ	 	Leider	 (1994,	

อ้างโดย	ณรงค์		อักขิโสภา	และวรรณา		พรหมบุรมย์,

2541)	 ว่า	 ทักษะชีวิตมีความจำาเป็นมากท่ามกลาง

ความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม	 เศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน	คือ	จะช่วยให้รู้จักอดีต	จัดการปัจจุบัน	และ

สร้างสรรค์อนาคต	

	 จากการศกึษาแนวคดิ	ทฤษฎ	ีทีเ่กีย่วข้องกบั

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะชีวิตโดยประยุกต์แนวคิด

ต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนของนายแพทย์สุ

ริยเดว		ทรีปาตี	(2552	อ้างโดย	อรทัย		พ่วงพี,	2554)

กล่าวว่า	ปัจจัยสร้างหรือคุณลักษณะที่ดีที่ประกอบ

ด้วยด้านจติใจ	สงัคมวฒันธรรม	ทีส่่งต่อกระบวนการ

คิด	 การตัด	 สินใจ	 และการแสดงออกในรูปแบบ

พฤตกิรรมต่าง	ๆ 	ซึง่เป็นผลจากการพฒันาเสรมิสร้าง

ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่	 โดยได้

รบัอทิธพิลจากภายใน	และภายนอกตวัเยาวชน	สิง่ที่

ได้รับอิทธิพลจากภายในตัวเยาวชนเอง	 ได้แก่	 การ

มองเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น	การเห็นเป้าหมาย

ในชีวิต	ความพึงพอใจในชีวิตตนเอง	การปรับตัวให้

อยู ่กับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง	 ทักษะการปฏิเสธ

พฤตกิรรมเสีย่งต่าง	ๆ 	การพยายามแก้ปัญหา	และข้อ

ขัดแย้งด้วยสติปัญญา	ส่วนสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจาก

ปัจจยัภายนอก	ได้แก่	ความรกั	ความอบอุน่การเอาใจ

ใส่	 และการสนับสนุนในทางที่ดีจากครอบครัว	

โรงเรียน	เพื่อน	และชุมชน	โดยอยู่ในครอบครัวหรือ

โรงเรียนที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจน	มีเหตุผล	และดูแลให้มี

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	ด้วยความเข้าใจที่ดีต่อกัน

ภายใต้บรรยากาศทีส่ามารถพดูคยุแลกเปลีย่นเรยีนรู้

กันได้ทุกเรื่อง	นอกจากนี้ผู้ปกครอง	ครู	และบุคคล

ในชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดี	การคบเพื่อนที่เป็นแบบ

อย่างที่ดี	 มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งในครอบครัว	

โรงเรียน	และชุมชน	การได้รับมอบ	หมายหน้าที่ที่มี

คุณค่า	และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน	ชุมชนมองเห็น

คุณค่าของเยาวชน	และมีการจัดกิจกรรมสนับสนุน

ให้เยาวชนได้แสดงออกทั้งด้านการออกกำาลังกาย	

การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	และกิจกรรมศาสนา	

และวัฒนธรรมต่าง	ๆ	(พิราวัลย์		พิมพาเรือ,	2554)	

	 นอกจากนี้	 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์งานวิจัยที่

เกีย่วข้องกบัปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัทกัษะชวีติ	เช่น	งาน

วิจัยของจุฬาลักษณ์	 โสระพันธ์	 และอวยพร	 	 เรือง

ตระกูล	 (2553)	 พบว่า	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยรวม

สูงสุดต่อการใช้รูปแบบเป้าหมายทักษะชีวิต	 คือ	

ปัจจัยภายนอกตัวนักเรียน	 (แรงสนับสนุนของ

ครอบครัว	 สัมพันธภาพระหว ่างนักเรียนกับ

ครอบครัว	สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน	

และการอบรมดแูลเอาใจใส่ของคร)ู	ปัจจยัภายในตวั

นักเรียน	 (แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 ความสนใจในการ

เรียน	และเจตคติต่อการเรียน)	นอกจากนี้	 งานวิจัย

ของ	วรพรรณ		งามด้วยดี	(2548)	พบว่า	หลังการใช้

การสอนกิจกรรมแนะแนว	นักเรียนช่วงชั้นที่	 4	มี

การพัฒนาอารมณ์เพิ่มขึ้น	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	 0.05	 และการศึกษาของชุตินันท์	 	 มีมุข	

(2552)	พบว่า	การอบรมเลี้ยงดู	การปรับตัว	และการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 สามารถร่วมกัน

พยากรณ์การเหน็คณุค่าในตนเองของนกัเรยีน	ระดบั

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 อำาเภอเมือง	 จังหวัด

เชียงราย	ได้ร้อยละ	51
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	 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

มัธยม	 ศึกษา	 สังกัดกรมสามัญศึกษา	 จังหวัด

นครศรธีรรมราชพบว่า	นกัเรยีนมพีฤตกิรรมทีไ่ม่พงึ

ประสงค์	เช่น	ตดิสารเสพตดิ	ทะเลาะววิาท	ประพฤติ

ตนโน้มเอียงทางชู้สาว	 เที่ยวเตร่	 ก้าวร้าว	 ต่อครู-

อาจารย์	ไม่ตัง้ใจเรยีนเหน็ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า

ส่วนร่วม	แต่งกายไม่สภุาพ	ผดิระเบยีบอยูเ่สมอ	และ

ขาดความมานะอดทน	(ณรงค์		ศิลารัตน์,	2544)	ดัง

นั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะ

ชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	

จงัหวดันครศรธีรรมราช	โดยคดัเลอืกปัจจยัทีค่าดว่า

มีความ	สัมพันธ์กับทักษะชีวิต	ประกอบด้วย	การ

อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย	การสนับสนุนทาง

สงัคม	การเป็นแบบอย่างทีด่	ีนสิยัในการเรยีนการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน	 และการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน	 โดยศึกษาว่าปัจจัยใด	บ้างที่มีความ

สั มพันธ ์ กั บทั กษะชี วิ ตของนั ก เ รี ยนระดั บ

มัธยมศึกษาตอนปลาย	จังหวัดนครศรีธรรมราช

			 วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย	การสนับสนุนทาง

สังคม	การเป็นแบบอย่างที่ดี	นิสัยในการเรียน	การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน	และการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู ้เรียน	 กับทักษะชีวิตของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย	จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 2.	 	 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ทักษะชีวิต

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 จังหวัด

นครศรี	ธรรมราช

	 กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด	ทฤษฎี	 และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับ

ทกัษะชวีติ	ผูว้จิยัได้สงัเคราะห์จากงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	

โดยการประยุกต์แนวคิดต้นทุนชีวิตของเด็กและ

เยาวชนไทยของสรุยิเดว		ทรปีาต,ี	2552	แนวคดิปัจจยั

ที่ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะชีวิตของบุคคลของ

นีลสันโจนส์	 (Nelson-Jones)	 แนวคิดการพัฒนา

ทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณ์ที่ดี	 และแนวคิดของคู

เปอร์สมิท	 (Coopersmith)	 จากการสังเคราะห์ดัง

กล่าว	พบว่า	การอบรมเลีย้งดแูบบประชาธปิไตย	การ

สนับสนุนทางสังคม	การเป็นแบบอย่างที่ดี	นิสัยใน

การเรยีน	การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน	และการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	มีความสัมพันธ์กับทักษะ

ชีวิตของนักเรียน	 จากการสังเคราะห์ดังกล่าว	

สามารถกำาหนดกรอบแนวคดิ	รายละเอยีดดงัรปูที	่1

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 1.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง		ประชากร

ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายปีการศึกษา	 2556	 ของโรงเรียนสังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 จังหวัด

นครศรีธรรมราช	 จำานวน	 69	 โรงเรียน	 จำานวน

นักเรียน	22,488	คน	โดยใช้ตารางของ	Taro	Yamane		

(1974)	ในการกำาหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง	ได้กลุม่

ตวัอย่างอย่างน้อย	606	คน	ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่	95%	

ทั้งนี้ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน	±4%	แล้วใช้วิธี

สุ่มแบบแบ่งชั้น	(Stratified	Random	Sampling)	ใน

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

	 2.	 	ตัวแปรที่ศึกษา	ประกอบด้วย	ตัวแปร

พยากรณ์	 และตัวแปรเกณฑ์	 ตัวแปรพยากรณ์	

ประกอบด้วย	การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย	

การสนบัสนนุทางสงัคมการเป็นแบบอย่างทีด่	ีนสิยั

ในการเรียน	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	และ

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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ณัฏฐินี		ชัยเพชร	และคณะ

	 ตัวแปรเกณฑ์	คือ	ทักษะชีวิตของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	ประกอบด้วย	การคิด

สร้างสรรค์	การคดิอย่างมวีจิารณญาณ	การตระหนกั

รูแ้ละเหน็คณุค่าในตนเองและผูอ้ืน่	ความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม	การรูจ้กัตดัสนิใจและแก้ปัญหา	การสือ่สาร

และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น	 การจัดการกับ

อารมณ์และความเครียด	 และการตั้งเป้าหมาย	

วางแผน	และดำาเนินการตามแผน

	 3.		เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

ประกอบด้วย	แบบสอบถามปัจจัยที่สัมพันธ์กับ

ทักษะชีวิต	และแบบวัดทักษะชีวิต

	 แบบสอบถามปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะ

ชวีติ	จำานวน	6	ฉบบัได้แก่	แบบสอบถามเกีย่วกบัการ

อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจำานวน	 18	 ข้อ	

แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม	

จำานวน	24	ข้อ	แบบสอบถามเกี่ยวกับการเป็นแบบ

อย่างที่ดี	จำานวน	21	ข้อ	แบบสอบถามเกี่ยวกับนิสัย

ในการเรยีน	จำานวน	20	ข้อแบบสอบถามเกีย่วกบัการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน	จำานวน	20	ข้อ	และ

แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	

จำานวน	 35	ข้อ	ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Rating	Scale)	มี	5	ระดับ	มีค่าความเชื่อ

มั่นของแต่ละฉบับ	 เท่ากับ	 0.760,	 0.910,	 0.920,	

0.930,	0.960	และ	0.970	ตามลำาดับ

	 แบบวัดทักษะชีวิต	 เป ็นแบบทดสอบ

สถานการณ์	แบบเลอืกตอบ	4	ตวัเลอืก	โดยข้อคำาถาม

เป็นการกำาหนดสถานการณ์ในชีวิตประจำาวันของ

นกัเรยีน	จำานวน	40	ข้อ	มค่ีาความเชือ่มัน่	เท่ากบั	0.880

	 4.		การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการติดต่อขอหนังสือจาก

บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยทักษิณถึงผู้บริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง	 เพื่อ

ขอความอนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูรวมทัง้

แนะนำาตวั	และนดัหมายกำาหนดวนัและเวลา	และได้

นำาแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างตามวัน	และ

เวลาที่กำาหนด	
	 5.		การวิเคราะห์ข้อมูล

	 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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พยากรณ์ด้วยกัน	และระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับ

ตัวแปรเกณฑ์	 โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เพียร์สัน	 (Pearson’s	Product	Moment	Correlation	

Coefficient	 :	 r)	 และอธิบายความสัมพันธ์ของชุด

ตวัแปรพยากรณ์กบัตวัแปรเกณฑ์	โดยใช้การวเิคราะห์	

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหคุณู	(Multiple	Correlation	

Coefficient	:	R)	ตลอดจนใช้การวเิคราะห์ถดถอยพหู

คูณ	 ด้วยวิธีเพิ่มลดตัวแปรเป็นขั้นๆ	 (Stepwise	

Multiple	Regression	Analysis)	เพื่อหาตัวพยากรณ์

ที่ดีที่ใช้ในการทำานายทักษะชีวิตของนักเรียนระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลาย	จงัหวดันครศรธีรรมราช	และ

เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ทักษะชีวิต

ผลการวิจัย
	 ผลการวิจัย	พบว่า	 การอบรมเลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย	 (X
1
)	การสนับสนุนทางสังคม	 (X

2
)	

การเป็นแบบอย่างทีด่	ี(X
3
)	นสิยัในการเรยีน	(X

4
)	การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 (X
5
)	 และการจัด

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	(X
6
)	มคีวามสมัพนัธ์ทางบวก

กับทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 อย่างมีนัยสำาคัญ	

ทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 (r	 =	 0.410,	 0.407,	 0.380,	

0.508,	 0.360	 และ	 0.355	 ตามลำาดับ)	 ปรากฏดัง	

ตารางที่	1

ตารางที่	1.		สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน	(r)	ของตัวแปรพยากรณ์	คือ	การอบรมเลี้ยงดูแบบ		

																			ประชาธิปไตย		(X
1
)	การสนับสนุนทางสังคม	(X

2
)	การเป็นแบบอย่างที่ดี	(X

3
)

																			นิสัยในการเรียน	(X
4
)	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	(X

5
)	และการจัดกิจกรรมพัฒนา			

																			ผู้เรียน	(X
6
)	กับตัวแปรเกณฑ์	คือทักษะชีวิต	(Y)	

ตัวแปร X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

Y

X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

Y

- 0.431*
-

0.363*
0.601*

-

0.440*
0.462*
0.464*

-

0.318*
0.481*
0.640*
0.483*

-

0.384*
0.487*
0.576*
0.423*
0.573*

-

0.410*
0.407*
0.380*
0.508*
0.360*
0.355*

-

*		มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 นิสัยในการเรียน	 (X
4
)	มีความสัมพันธ์กับ

ทกัษะชวีติของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	

จังหวัดนครศรีธรรมราช	สูงสุด	 เท่ากับ	0.508	และ

พบว่า	นิสัยในการเรียน	 (X
4
)	การอบรมเลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย	 (X
1
)	การสนับสนุนทางสังคม	 (X

2
)	

และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	(X
6
)	สามารถร่วม

กันพยากรณ์ทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยม	

ศึกษาตอนปลาย	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ได้อย่างมี

นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	โดยมค่ีาสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณ	 เท่ากับ	 0.570	 มีความคลาด

เคลื่อนในการพยากรณ์	 เท่ากับ	7.956	และสามารถ

พยากรณ์ได้	ร้อยละ	32.10	ปรากฏดังตารางที่	2
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ณัฏฐินี		ชัยเพชร	และคณะ

ตารางที่		2.		สัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณ์ที่สัมพันธ์กับทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

																			ตอนปลาย	จังหวัดนครศรีธรรมราช	

ตัวแปรพยากรณ์ b S.E
b

β t

		นิสัยในการเรียน		(X
4
) 0.506 0.061 0.333 8.240*

		การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย		(X
1
) 0.305 0.070 0.172 4.365*

		การสนับสนุนทางสังคม		(X
2
) 0.229 0.068 0.140 3.364*

		การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		(X
6
) 0.072 0.036 0.080 1.998*

		a	=	46.415										R	=	0.570										R2	=	0.325																				

		R2

adj
	=	0.321				S.E

est
	=	7.956

*		มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 จากค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรพยากรณ์ดงั

กล่าว	 สามารถนำามาเขียนสมการพยากรณ์ในรูป

คะแนนดิบ	และคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ทักษะชีวิตของนักเรียนในรูป

คะแนนดิบ

Ŷ =	46.415	+	0.506X
4
	+	0.305X

1
	

	 	 +	0.229X
2
	+	0.072X

6
	

	สมการพยากรณ์ทักษะชีวิตของนักเรียนในรูป

คะแนนมาตรฐาน

			 yẐ =	0.333Z
4
	+	0.172Z

1
	+	0.140Z

2
	+	0.080Z

6
	

อภิปรายผล
	 การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย	การ

สนับสนุนทางสังคม	การเป็นแบบอย่างที่ดี	นิสัยใน

การเรยีน	การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน	และการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	มีความสัมพันธ์ทางบวก

กับทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย	จงัหวดันครศรธีรรมราช	อย่างมนียัสำาคญัทาง

สถิตทิีร่ะดบั	0.05	ซึง่สอด	คล้องกับแนวคดิของนาย

แพทย์สุริยเดว		ทรีปาตี	กล่าวว่า	ปัจจัยที่สร้างต้นทุน

ชีวิตของเยาวชนไทยให้ขับเคลื่อนงานเด็กและ

เยาวชนด้วยแนวคิดเชิงบวก	คือ	หมวดต้นทุนชีวิต

ภายใน	 ได้แก่	 พลังตัวตน	 และหมวดต้นทุนชีวิต

ภายนอก	ได้แก่	พลงัครอบครวั	พลงัสร้างปัญญา	พลงั

เพื่อนและกิจกรรม	และพลังชุมชน	ทำาให้เด็กและ

เยาวชนสามารถดำารงชพีในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ	

โดยต้นทนุชวีตินีจ้ะเพิม่ขึน้ตามการเลีย้งดขูองพ่อแม่	

สิ่งแวดล้อมที่ดี	 และความใกล้ชิดกับธรรมชาติ	 (สุ

รยิเดว		ทรปีาต,ี	2552)	สอดคล้องกบัคำากล่าวของ	มา

ลิณี	 	จุโฑปะมา	(2554)	กล่าวว่า	การได้รับความรัก	

การยอมรับ	 การสนับสนุน	ช่วยเหลือ	 จากผู้อื่นที่

แวดล้อมอยู่ในสังคม	จะทำาให้เกิดความรู้สึกมั่นคง	

และปลอดภัย	มีความทะเยอทะยานในสิ่งที่ดี	 และ

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง	และส่วนรวม	นอกจากนี้	

ทักษะชีวิตยังสามารถเกิดจากการเรียนรู้ที่ขึ้นอยู่กับ

ประสบการณ์	 และการมีแบบอย่างที่ดี	 (วิทยากร		

เชยีงกลู,	2552)	สอดคล้องกบัแนวคดิปัจจยัทีส่่งเสรมิ

และสนบัสนนุทกัษะชวีติของบคุคลของนลีสนัโจนส์	

(Jones,	1997	;	อ้างโดย	สกล		วรเจรญิศร,ี	2550)	กล่าว
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ว่า	การเรียนรู้จากตัวอย่างเป็นวิธีที่สำาคัญวิธีหนึ่งใน

การช่วยให้บคุคลได้มาซึง่ทกัษะชวีติ	รวมทัง้เกดิจาก

การสร้างและพฒันาโดยกระบวนการเรยีนการสอน

ต า ม ห ลั ก 	 สู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น	

พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	

ได้แก่	กิจกรรมแนะแนว	กิจ	กรรมโฮมรูม	กิจกรรม

ชมรม/ชุมนุม	และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณ	

ประโยชน์	 (สำานักงานคณะกรรมการการ	ศึกษาขั้น

พื้นฐาน,	 2554ก)	สอดคล้องกับการศึกษาของ	ชุติ

นันท์		มีมุข	(2552)	พบว่า	การอบรมเลี้ยงดู	การปรับ	

ตัว	และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	สามารถ

ร่วมกันพยากรณ์การเห็นคุณค่าในตนเองของ

นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	อำาเภอเมอืง	

จังหวัดเชียงราย	ได้ร้อยละ	51

	 นิสัยในการเรียน	 การอบรมเลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย	การสนับสนุนทางสังคม	และการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 สามารถร่วมกันพยากรณ์

ทกัษะชวีติของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	

จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ได้	 อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ	0.05	โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

พหุคูณ	 เท่ากับ	 0.570	มีความคลาดเคลื่อนในการ

พยากรณ์	เท่ากบั	7.956	และสามารถพยากรณ์ได้	ร้อย

ละ	32.10	สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังต่อไปนี้

	 นิสัยในการเรียนสามารถร่วมพยากรณ์

ทกัษะชวีติของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้	 เนื่องจากนิสัยในการ

เรยีนทีด่เีป็นการแสดงพฤตกิรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

การเรียน	 รู้จักวิธีการทำางาน	 และวิธีการเรียนที่มี

ประสิทธิภาพ	รู้จักการใช้เวลาอย่างเหมาะสม	และ

สามารถจัดระบบการเรียนให้กับตนเองได้	 (นงค์

ลักษณ์		บุญเกิด,	2549)	ส่งผลให้นักเรียนมีความสุข	

และประสบความสำาเร็จในการศึกษา	 ดังที่	 แมดด็

อกซ์	Maddox	(1963	:	อ้างโดย	เกษตรชัย		และหีม,	

2550)	กล่าวว่า	นิสัยในการเรียนเป็นเทคนิค	และวิธี

การต่าง	ๆ	ที่นำามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา	

ช ่วยส ่งเสริมให ้การเรียนประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	จุฬาลักษณ์	 	 โสระพันธ์	

และอวยพร	 	 เรืองตระกูล	 (2553)	พบว่า	ปัจจัยที่มี

อิทธิพลโดยรวมสูงสุดต่อการใช้รูปแบบเป้าหมาย

ทกัษะชวีติ	คอื	ปัจจยัภายนอกตวันกัเรยีน	และปัจจยั

ภายในตวันกัเรยีน	ประกอบด้วย	แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์	

ความสนใจในการเรียน	และเจตคติต่อการเรียน	

	 การอบรมเลี้ ยงดูแบบประชาธิปไตย

สามารถร่วมพยากรณ์ทกัษะชวีติของนกัเรยีนระดบั

มัธยมศึกษาตอนปลาย	จังหวัดนครศรีธรรมราชได้	

เนื่องจากการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยพ่อแม่

มักจะทำาตัวเป็นที่ปรึกษาของเด็กในปัญหาต่าง	 ๆ	

ปล่อยให้เด็กมีความเป็นตัวของตัวเองพอสมควร	

และมกีารฝึกวนิยัเบือ้งต้นโดยใช้ภาษาพดู	เปิดโอกาส

ให้เด็กได้มีอิสระในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง	แต่ก็

ยังคงอำานาจขั้นสุดท้ายเอาไว้	(กุญชรี		ค้าขาย,	2540)	

ตลอดจนให้ความรัก	ความเข้าใจ	ความอบอุ่น	และ

เรียนรู้การควบคุมอารมณ์ของตนเอง	รู้จักขอบเขต	

จะช่วยเสริมสร้างเด็กให้เจริญเติบโตขึ้นอย่างมี

คุณภาพทั้งด้านจิตใจ	ร่างกาย	(Eiensenbeerg,	1990	

;	อ้างโดย	สุรางค์	 	โค้วตระกูล,	2550)	คือ	มีชีวิตอยู่

อย่างสดชื่น	 รื่นเริง	 สนุกสนาน	 สามารถกระทำา

กิจกรรมต่าง	ๆ	 ได้	 มีความรับผิดชอบในงานที่ตน

กระทำา	มีความกระตือรือร้นในการทำางาน	มีความ

คิดสร้างสรรค์	 รู้จักใช้ความสามารถของตนให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม	มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่ง

ต่างๆ	พยายามแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	ทีต่นประสบ	ตลอด

จนรู้จักปรับตนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องที่สุด	

(สุชา	 	 จันทน์เอม,	 2531)	สอดคล้องกับการศึกษา	

สุมาลี		เทวฤทธิ์	มนตรี		ทองมูล	และโชคชัย		วิริยะ

พงษ์	(2555)	กล่าวว่า	ปัจจยัทีท่อีทิธพิลต่อทกัษะชวีติ
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ณัฏฐินี		ชัยเพชร	และคณะ

ของนักเรียนชั้นมัธยม	 ศึกษาปีที่ 	 5	 ในจังหวัด

กาฬสินธุ์	มี	 5	ตัวแปร	ได้แก่	การอบรมเลี้ยงดูแบบ

ประชาธปิไตย	บคุลกิภาพแบบแสดงตวั	การสนบัสนนุ	

ทางสังคม	การเห็นคุณค่าในตนเอง	และสุขภาพจิต

	 การสนับสนุนทางสังคมสามารถร่วม

พยากรณ์ทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	จงัหวดันครศรธีรรมราชได้	เนือ่งจากการ

สนับสนุนทางสังคมมีความสำาคัญในการช่วยให้

บคุคลประสบความ	สำาเรจ็ทัง้เรือ่งการเรยีน	และเรือ่ง

ส่วนตัว	ตลอดจนทำาให้สามารถปรับตัวได้ดี	 เสริม

สร้างความสมบูรณ์ทางจิตใจให้แก่บุคคล	 ทำาให้

บคุคลเกดิความพร้อมในด้านต่าง	ๆ 	และความมัน่ใจ

ในตัวเองมากยิ่งขึ้น	ไม่หวาดวิตกในการทำาสิ่งต่าง	ๆ	

และเป็นการฝึกและส่งเสริมให้เด็กมีความเป็นมิตร

กับผู้อื่น	 รวมทั้งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำาคัญ

ต่อการพัฒนาทางอารมณ์	 ความคิด	 เชาว์ปัญญา	

สังคม	บุคลิกภาพ	 และสุขภาพจิต	 สอดคล้องกับ

ทฤษฎีความเสี่ยงและการฟื้นฟู	 (สกล	 	วรเจริญศรี,	

2550)	 เมื่อเด็กและวัยรุ่นในสังคมมีปัจจัยป้องกันที่

เข ้มแข็ง	 เด็กและเยาวชนก็จะสามารถต่อต้าน

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่าง	ๆ	 ได้	 และสอดคล้อง

กบัการศกึษาของ	รุง่แสง		อรณุไพรจน์	(2539)	พบว่า	

นักเรียนที่ประสบการณ์สังคมจากบ้านสูงและ

โรงเรียนสูงมีทักษะชีวิตสูงกว่าและแตกต่างกับ

นักเรียนที่ประสบการณ์สังคมจากบ้านสูงและ

โรงเรียนตำ่า

	 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสามารถร่วม

พยากรณ์ทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	จงัหวดันครศรธีรรมราชได้	เนือ่งจากการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีเป้าหมายเพื่อเสริมเติม

เต็มให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์เช่น	 กิจกรรม

แนะแนวส่งผลให้ผู้เรียนสามารถค้นพบและพัฒนา

ศกัยภาพของตน	เสรมิสร้างทกัษะชวีติ	วฒุภิาวะทาง

อารมณ์	และการสร้างสมัพนัธภาพทีด่ี	ส่วนกจิกรรม

นักเรียนส่งผลให้ผู้เรียนช่วยกันคิดช่วยกันทำา	ช่วย

กันแก้ปัญหา	ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย	ความรับ

ผิดชอบรู้สิทธิหน้าที่ของตนเองในการอยู่ร่วมกัน

ตามระบอบประชาธิปไตย	และกิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณประโยชน์ส่งผลให้ผู้เรียนมีความคิด

สร้างสรรค์	 และมีความรับผิดชอบต่อสังคมใน

ลักษณะจิตอาสา	(ณัฐชยา	 	ฐานีสรและคณะ	2553)	

ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของสำานกังานคณะกรรมการ	

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (2554ก)	 กล่าวว่า	 กิจกรรม

พฒันาผูเ้รยีน	ได้แก่	กจิกรรมแนะแนว	กจิกรรมโฮมรมู	

กจิกรรมนกัเรยีน	(กจิกรรมลกูเสอื-เนตรนาร	ียวุกาชาด	

ผูบ้ำาเพญ็ประโยชน์	กจิกรรมชมรม/ชมุนมุ)	กจิกรรม

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์และกิจกรรมที่

เสริมสร้างคุณลักษณะตามนโยบายของสถานศึกษา	

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนา	 และเสริมสร้าง

ทักษะชีวิตได้ทุกองค์ประกอบของทักษะชีวิต	

	 การเป็นแบบอย่างที่ดีไม ่สามารถร่วม

พยากรณ์ทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	จงัหวดันครศรธีรรมราช	อาจเนือ่งจากใน

ปัจจุบันสภาพสังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้า	และ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	ส่งผลให้คนในสังคม

ต้องดิ้นรนแข่งขันเพื่อการดำารงชีวิต	และประกอบ

อาชีพมากขึ้น	แต่ละบุคคลต่างพยายามยกฐานะทาง

สังคมของตนให้สูงขึ้นโดยไม่คำานึงถึงวิธีการ	 เพียง

แต่ขอให้ตนได้สิ่งที่ต้องประสงค์มาเท่านั้น	บางคน

ประสบความสำาเร็จด้วยวิธีการสุจริต	 แต่บางคน

ทจุรติ	คดิชัว่	เพยีงให้ได้มาซึง่เครือ่งอปุโภคบรโิภคที่

ปรากฏเท่านัน้	โดยไม่คำานงึว่าถกูหรอืผดิ	(โกศล	วงศ์

สวรรค์	และสถติ		วงศ์สวรรค์,	2537)	ทำาให้ทกุคนใน

สังคมต่างมีส่วนที่จะได้คุณหรือโทษจากสภาพ

ปัญหาสงัคมดงักล่าว	เหน็ได้จากตวัแบบข่าวบนหน้า

หนังสือพิมพ์จะมีผลของการเลียนแบบทั้งในทาง
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บวก	 และทางลบในแง่จริยธรรม	 แต่ส่วนใหญ่

หนงัสอืพมิพ์จะเน้นหนกัในพฤตกิรรมทางลบมานำา

เสนอมากกว ่า	 ทำาให ้ส ่งผลต่อการเลียนแบบ

พฤติกรรมดังกล่าวต่อไปอีก	 เช่น	 การตีกันของ

นกัเรยีนอาชวีศกึษา	การมัว่สมุเสพยาเสพตดิของวยั

รุ่นหรือแม้แต่การฆ่าตัวตาย	สังเกตได้ว่าเมื่อมีข่าว

เหล ่ านี้ ป ร ากฏขึ้ นก็ จ ะมี ก รณี เ ช ่ น เดี ย วกัน		

หรือคล้ายคลึงกันตามมา	 (นีออน	 	พิณประดิษฐ์,	

2555)	

	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม ่

สามารถร่วมพยากรณ์ทกัษะชวีติของนกัเรยีนระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย	จงัหวดันครศรธีรรมราช	อาจ

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของครูส่วนใหญ่

เน้นการบรรยาย	 โดยครูยังใช้การสอนแบบครูเป็น

ศูนย์กลาง	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ได้

ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายหรื อข ้ อมู ลที่ ม าจ ากชี วิ ต 	 และ

ประสบการณ์จริง	 ส่วนใหญ่นักเรียนนิยมค้นคว้า	

และใช ้การคัดลอกเนื้อหาจากเทคโนโลยีและ

อินเตอร์เน็ตมานำาเสนอครูผู้สอน	ซึ่งทำาให้ขาดการ

อ่านหรอืคดิวเิคราะห์	นอกจากนี	้เนือ้หาและกจิกรรม

การเรียนการสอนไม่เชื่อมโยงกบัชีวติจริง	ส่วนใหญ่

ครูยกตัวอย่างตามตำารา	ขาดการแปลงเนื้อหาที่เป็น

นามธรรม	และหลักการให้เป็นรูปธรรมและสภาพ

จริง	ทำาให้ไม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหา	และกิจกรรม

การสอนเข้ากับชีวิตจริงได้	 	 (สำานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา,	2552)	

ข้อเสนอแนะ
	 1.		ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการวิจัย

ไปใช้

	 จากผลการวิจัยพบว่า	นิสัยในการเรียนมี

ความสัมพันธ์กับทักษะชีวิตของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	

สูงสุด	ดังนั้นนักเรียนควรเอาใจใส่	และตั้งใจต่อการ

เรยีน	ศกึษาค้นคว้าหาความรูจ้ากแหล่งความรูต่้าง	ๆ 	

รับผิดชอบในการเรียน	ตลอดจนนำาวิธีการต่างๆ	มา

ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียน	 เพื่อเป็นพลังคุณค่า

ในตนเองให้กบันกัเรยีน	นอกจากนีก้ารอบรมเลีย้งดู

แบบประชาธิปไตย	การสนับสนุนทางสังคม	และ

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน	 สามารถพยากรณ์

ทกัษะชวีติของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นอันดับที่สอง	สาม	

และสี่	 ตามลำาดับ	ดังนั้นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง	ครู

อาจารย์	และกลุม่เพือ่น	ควรให้ความรกั	ความอบอุน่	

ความเอาใจใส่ดูแล	และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี

ส่วนร่วมในการตดัสนิใจเรือ่งต่างๆ	รวมทัง้การแสดง

ความชืน่ชม	หรอืให้รางวลั	เมือ่นกัเรยีนกระทำาในสิง่

ที่ถูกต้อง	หรือคอยตักเตือน	และให้คำาแนะนำาที่ถูก

ต้อง	 เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมไม่ถูกต้องหรือไม่

เหมาะสม	 ตลอดจนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ

ต่างๆ	เช่น	ภาษา	ความคดิสร้างสรรค์	ศลิปะ	ส่วนการ

เป็นแบบอย่างที่ดี	และการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน	 ไม่สามารถร่วมกันพยากรณ์ทักษะชีวิตของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 จังหวัด

นครศรีธรรมราชได้	 ดังนั้นพ่อแม่และผู้ปกครอง	

ตลอดจนครูอาจารย์ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง

ต่าง	ๆ	 เพื่อให้เด็กยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ	

รวมทัง้ครอูาจารย์ควรจดัการเรยีนการสอนในลกัษณะ	

ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ	

	 2.		ข้อเสนอแนะสำาหรับการทำาวิจัยในครั้ง

ต่อไป

	 	 			2.1		ควรมกีารศกึษาปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบั

ทักษะชีวิต	โดยการเลือกศึกษาตัวแปรอื่นๆ	ที่ผู้วิจัย

ไม่ได้ศึกษาในการวิจัยครั้งนี	้ เช่น	 เจตคติทางสังคม	

สุขภาพจิต	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 และลักษณะมุ่ง
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ณัฏฐินี		ชัยเพชร	และคณะ

อนาคต	หรือศึกษาตัวแปรเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง

ระดับเดียวกัน	แต่คนละพื้นที่	 เพื่อตรวจสอบยืนยัน

ตัวแปรที่สัมพันธ์กับทักษะชีวิต	ว่าเหมือนหรือแตก

ต่างกันหรือไม่		

	 2.2		ควรศกึษาปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัทกัษะ

ชวีติกบักลุม่ตวัอย่างในระดบัอืน่	ๆ 	ทัง้ระดบัประถม

ศึกษา	มัธยมศึกษา	และระดับอุดมศึกษา	ตลอดจน

ระดับอาชีวศึกษา	 เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่เด็ก

และเยาวชนในสภาพสงัคมปัจจบุนั	และเตรยีมพร้อม

สำาหรับอนาคตต่อไป
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน	
จังหวัดสงขลา

Factors	Affecting	 the	Quality	 of	Life	 of	 	Undergraduate	 Students	 in	
Songkhla	Province	

วิไลวรรณ		ปราณจันทร์1*,	ณัชชา		มหปุญญานนท์1	และสุเทพ		สันติวรานนท์1

Wilaiwan		Pranjun,	Natcha		Mahapoonyanont	and	Suthep		Suntiwaranont

Abstract

The	research	was	aimed	to	predict	the	quality	of	life	of	undergraduate	students	in	Songkhla	Province.	The	
sample	in	this	research	consisted	of	396	undergraduate	students	randomly	taken	by	stratified	sampling	
method.	Questionairs	were	used	to	collect	the	data	of	factors	relating	to	quality	of	life	of	the	students.	The	
reliability	of	the	questionairs	was	between	0.900	and	0.951.	

The	results	showed	that	the	variables	 including	service	received	from	the	university	(X
4
),	 the	

relationship	between	the	student	and	parents	(X
3
),	economic	status	of	family	(X

5
)	and	the	relationship	

between	students	and	their	instructers	(X
2
)	were	all	positively	related	and	can	be	used	to	predict	the	quality	

of	 life	 of	undergraduate	 students.	They	were	 statistically	 significant	 at	 	 .05	 level,	 of	which	a	multiple	
correlation	coefficient	was	0.852	,	The	standard	error	of	prediction	was	0.217	and	the	efficiency	performance	
of	the	forecast	was	72.5	percent.	The	best	to	poor	ordering	were:service	received	from	the	university	(X

4
),	

the	relationship	between	the	student	and	the	parents	(X
3
)	 ,	 the	economic	status	of	family	(X

5
)	and	the	

relationship	between		students	and	their	instructers	(X
2
).	The	coefficients	of	prediction	in	the	raw	scores	

(b)	were	0.587,	0.118,	0.159	and	0.064,	respectively.	The	respective	coefficients	of	the	predictors	in	standard	

score	(β)	were	0.577,	0.144,	0.158	and	0.080.	

Keywords	:	The	quality	of		life,	factors	affecting	the	quality	of		life
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บทคัดย่อ

งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์การวจิยั	เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัคณุภาพชวีติของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี

ในจังหวัดสงขลา	และสร้างสมการพยากรณ์คุณภาพชีวิตของนักศึกษา	ระดับปริญญาตรีในจังหวัดสงขลา	กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 จำานวน	 396	 คน	ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 เครื่องมือเป็น

แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัต่าง	ๆ 	กบัคณุภาพชวีติของนกัศกึษา	ค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามแต่ละด้านอยูร่ะหว่าง	

0.900		-	0.951	

	 ผลการวิจัย	พบว่า	ตวัแปรพยากรณ์	ได้แก่	ปัจจัยบริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	(X
4
)	ปัจจัยความสัมพันธ์

ระหว่างนกัศกึษากบัผูป้กครอง	(X
3
)	ปัจจยัฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั	(X

5
)	และปัจจยัความสมัพนัธ์ระหว่าง

นักศึกษากับอาจารย์	(X
2
)	มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและสามารถร่วมกัน

พยากรณ์คุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีได้	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์พหุคูณ	เท่ากับ	0.852	ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของประสิทธิภาพการพยากรณ์	เท่ากับ	0.271	และมี

ประสิทธิภาพของการพยากรณ์ร้อยละ	72.5	โดยเรียงตามลำาดับตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดไปหาน้อยที่สุด	คือ	ปัจจัย

บริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	(X
4
)	รองลงมา	คือ	ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง	(X

3
)	ปัจจัย

ฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั	(X
5
)	และปัจจยัความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษากบัอาจารย์	(X

2
)	มค่ีาสมัประสทิธิ์

ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ	(b)	เท่ากับ		0.587,		0.118,			0.159		และ	0.064	ตามลำาดับ	ค่าสัมประสิทธิ์ของตัว

พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน	(β)	เท่ากับ	0.577,		0.144	,	0.158		และ	0.080	ตามลำาดับ		

	 คำาสำาคัญ	:	คุณภาพชีวิต,	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต

การที่นิสิต	นักศึกษา	ซึ่งเป็นบุคคลที่จะเป็น

สำาคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศใน

อนาคตมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมก่อให้เกิดการพัฒนา

ประเทศไปด้วย	 	การที่นิสิต	นักศึกษาจะมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีได้ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน	เช่น	ความ

สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน	 ซึ่งปานจิตร		

สุกุมาสย์	 (2553)	กล่าวว่า	 การปฏิบัติตนของนิสิต	

นักศึกษาและเพื่อนที่มีต ่อกัน	 ทั้งในและนอก

ห้องเรียน	 เช่น	การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซึ่ง

กันและกัน	การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการ

เรียน	การทำางานและด้านส่วนตัว	 การรู้จักการให้	

และการยอมรับเคารพในสิทธิของเพื่อน	สนใจใน

ความรู ้สึก	 การห่วงใยใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งกัน	

และกนั	การทำากจิกรรมต่าง	ๆ 	ร่วมกนั	เป็นการสร้าง

สมัพนัธภาพทีด่	ี	และความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษา

บทนำา
	 คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคน

ต้องการคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึง	 ระดับ

ความรู้สึกของมนุษย์	ที่มีความสุข	มีความพึงพอใจ	

ในการดำาเนนิชวีติของตนเอง	ทัง้ทางด้านร่างกายและ	

จติใจรวมถงึสภาพแวดล้อมทีด่	ีสงัคมทีด่	ีและเศรษฐกจิ	

ที่ดี	ที่ทำาให้การดำารงชีวิตมนุษย์สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น	

เมือ่มนษุย์มคีณุภาพชวีติทีด่แีล้ว	มนษุย์สามารถปฏบิตัิ	

หน้าทีข่องตนเองได้เป็นอย่างด	ี(กนกวรรณ	ทองตำาลงึ,	

2552)	บุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมมีเป้าหมายใน

การดำาเนินชีวิตให้ดีขึ้นในทุก	ๆด้านอยู่ตลอดเวลา	

รวมทั้งการพัฒนาตนเอง	สังคม	และสิ่งแวดล้อมให้

เกิดประโยชน์และมีคุณค่าสูงสุด	 ถ้าคนในสังคมมี

คณุภาพชวีติทีด่ปัีญหาต่างๆ	ในสงัคมกจ็ะลดน้อยลง

หรือหมดไปได้	(นิศารัตน์	ศิลปะเดช,	2540)	
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วิไลวรรณ		ปราณจันทร์	และคณะ

กับอาจารย์	 ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำาคัญกับการ

ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย	 ซึ่งถ้านิสิต	นักศึกษามี

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับอาจารย์	 ผลที่ตามมาคือ

การตั้งใจเรียน	การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน	การซัก

ถามข้อสงสยัปรกึษาปัญหาต่าง	ๆ 	การให้ความเคารพ	

และเชื่อฟังคำาสั่งสอนของอาจารย์	 การให้บริการที่

นักศึกษาได้รับจากมหาวิทยาลัย	กล่าวคือ	สิ่งต่าง	ๆ

ที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้เพื่ออำานวยความสะดวก	แก่

นักศึกษา	 ไม่ว่าจะเป็นปัจจัย	 ด้านบริการกิจกรรม

นักศึกษาและสวัสดิการ	 และด้านบริการเสริมการ

ศึกษา	สิ่งเหล่านี้เป็นตัวเสริมให้นักศึกษา	มีความพึง

พอใจและเอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาและส่งผลต่อ

คณุภาพชวีติของนกัศกึษา	(ชมพนูชุ		หริโิกกลุ,	2550)	

การสร้างสมัพนัธ์ทีด่ใีนครอบครวัเป็นเรือ่งที่

สำาคัญมากและควรให้ความสนใจ	 เพราะความ

สัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวมีผลทำาให้เด็กไว้วางใจใน

ตัวพ่อแม่	กล้าที่จะปรึกษาปัญหาต่าง	ๆ	ช่วยในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไปในทางที่

ดีอีกด้วย	 (กนกวรรณ	ทองตำาลึง,	 2552)	 รวมถึง

ปัจจุบันปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมีผลต่อคุณภาพชีวิต

เป็นอย่างมาก	เงนิรายได้ทีใ่ช้จ่ายในครอบครวัจงึเป็น

ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ำาเป็นในการดำาเนนิชวีติ	ผูท้ีม่รีายได้

สูงจึงมีโอกาสที่ได้รับการตอบสนองตามความ

ต้องการมากกว่าผู ้ที่มีรายได ้น ้อย	 รายได้ของ

ครอบครัวจึงเป็นเหตุผลหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต	อย่างที่	นฤพนธ์	วงศ์จตุรภัทร	และเชิดชัย	ชาญ

สมทุร	(2545)	กล่าวว่า	ฐานะเศรษฐกจิของครอบครวั

ที่ให้นักศึกษา	มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอย่างเพียงพอ	 ไม่

ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหารประจำาวัน	

ค่าพาหนะหรือค่าเดินทางเพื่อการศึกษา	ค่าเสื้อผ้า

และเครือ่งนุง่ห่ม	ค่ารกัษาพยาบาล	ค่าบรกิารส่วนตวั	

ค่าอุปกรณ์การศึกษาและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	ทั้งนี้ไม่

รวมค่าที่พักอาศัย	 ค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการ

ศกึษา	ทำาให้นกัศกึษาไม่มคีวามวติกกงัวลในเรือ่งดงั

กล่าวและมีความสุขกับการใช้ชีวิต	

จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า	 การ

ดำาเนินชีวิตของนักศึกษาให้มีคุณภาพนั้น	ต้องอาศัย

ปัจจัยหลายด้าน	 เช่น	 	 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์

ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน	ปัจจัยด้านความสัมพันธ์

ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์	 	 ปัจจัยด้านความ

สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง	ปัจจัยด้าน

การบริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	และปัจจัยด้าน

ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในจังหวัดสงขลา	เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน

ให้ผูบ้รหิาร	พ่อแม่	ผูป้กครอง	ครผููส้อน	นกัการศกึษา

และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการเลือกวิธีการที่

ถูกต้องและเหมาะสมในการเสริมสร้างและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	

	 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	

	 1.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ต่าง	ๆ	กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีในจังหวัดสงขลา

	 2.	 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์คุณภาพชีวิต

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดสงขลา

	 	 	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต

นักศึกษามี	 	 5	ปัจจัย	 คือ	 (1)	ปัจจัยความสัมพันธ์

ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน	ซึ่งนิรมล	สุวรรณโคตร	

(2553)	กล่าวว่า	การปฏิบัตตินให้สามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นในสังคมได้ดี	 มีความสัมพันธภาพในสังคมได้

อย่างเหมาะสม	 จะมีส่วนช่วยลดความขัดแย้ง

ความเครยีด	หรอืความวติกกงัวลของนสิตินกัศกึษา

ด้านกลุ่มเพื่อนได้	จะทำาให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคม	

และส่งผลดีในด้านการเรียนการทำากิจกรรมต่าง	ๆ	



48

วารสารหาดใหญ่วิชาการ	12(1)	ม.ค.	-	มิ.ย.	2557
Hatyai	Journal	12(1)	Jan	-	Jun	2014

ร่วมกันได้	(2)ปัจจยัความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศึกษา

กับอาจารย์		การปฏิบัติตนของนิสิตต่ออาจารย์และ

การปฏิบัติตนของอาจารย์ต่อนิสิต	ทั้งในและนอก

ห้องเรยีน	ทีใ่ห้เกดิความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั	(3)	ปัจจยั

ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง	คือ	

การปฏบิตัตินของนสิติกบัผูป้กครองหรอืบดิามารดา	

และการปฏบิตัตินของผูป้กครองหรอืบดิามารดากบั

นิสิต	ที่แสดงออกในรูปแบบความรัก	ความเข้าใจ	มี

อิทธิพลต ่อความสามารถและมีอิทธิพลต ่อ

สัมพันธภาพระหว่างบุคคลของนิสิตเป็นอย่างมาก	

เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสัมพันธภาพ

ระหว่างนสิติกบัผูป้กครอง	(ปานจติร	สกุมุาสย์,	2553)	

(4)	บรกิารทีไ่ด้รบัจากมหาวทิยาลยั	หมายถงึ	สิง่ต่าง	ๆ	

ที่มหาวิทยาลัย	 ได้จัดไว้เพื่ออำานวยความสะดวกแก่

นิสิต	แบ่งออกเป็น	2	ด้าน	ด้านบริการกิจการนิสิต

และสวัสดิการ	 ได้แก่	บริการกิจกรรมนิสิต	บริการ

ด้านอนามัยบริการไปรษณียภัณฑ	์บริการแนะแนว	

บริการห้องออกกำาลังกาย	และด้านบริการเสริมการ

ศกึษา	ได้แก่	บรกิารจากห้องสมดุ	สำานกัคอมพวิเตอร์

ศนูย์หนงัสอืมหาวทิยาลยั	ร้านยามหาวทิยาลยั	หน่วย

โภชนบริการ	สำานักกิจการหอพักกองทะเบียนและ

ประมวลผล	กองคลงัและพสัด	ุกองทนุและ	(5)	ฐานะ

เศรษฐกจิของครอบครวั	คอื	รายได้สทุธต่ิอเดอืนของ

ผู้ปกครองที่ใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภายในครอบครัว	

ฐานะทางการเงนิของผูป้กครอง	และสถานภาพความ	

เป็นอยู่ของครอบครัว	(ชมพูนุช		หิริโกกุล,	2550)

วิธีการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 เป็นนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี	ซึ่งศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย	ที่ตั้ง

อยู่ในเขตจังหวัดสงขลา	5	สถาบัน	คือ	มหาวิทยาลัย

ทักษิณ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

มหาวิทยาลั ยร าชภัฎสงขลา 	 มหาวิทยาลั ย	

สงขลานครินทร์	 และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่		

ปีการศึกษา	 2556	 กลุ่มตัวอย่าง	 จำานวน	 396	 คน		

โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 (Stratified	 Random	

Sampling)

รูปที่	1.	กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิไลวรรณ		ปราณจันทร์	และคณะ

สถิติที่ระดับ	 .05	 โดยทำาการตรวจสอบค่าอำานาจ

จำาแนกของข้อคำาถาม	 ผู้วิจัยคัดเลือกข้อคำาถามไว้	

ปรากฏผลดังนี้	 แบบสอบถามปัจจัยความสัมพันธ์

ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน	จำานวน	8	ข้อ	มีค่าอำานาจ

จำาแนก	ตั้งแต่	3.528	ถึง	7.359	แบบสอบถามปัจจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์	 จำานวน	

9	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนก	ตั้งแต่	 2.440	ถึง	 	 11.972	

แบบสอบถามปัจจยัความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษา

กับผู้ปกครอง	 จำานวน	 15	 ข้อ	 มีค่าอำานาจจำาแนก	

ตั้งแต่		2.544	ถึง	9.672	ปัจจัยการบริการที่ได้รับจาก

มหาวทิยาลยั	จำานวน	17	ข้อ	มค่ีาอำานาจจำาแนก	ตัง้แต่	

4.954	 ถึง	 11.972	 และปัจจัยฐานะเศรษฐกิจของ

ครอบครัว	จำานวน	6	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนก	ตั้งแต่	

3.210	ถึง	6.134

หลังจากนั้นนำาไปทดลองใช้	 ครั้งที่	 2	 กับ

กลุ่มทดลองเครื่องมือครั้งที่	2	จำานวน	30	คน	ได้แก่	

นักศึกษา	 คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี	

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่		จำานวน	30	คน	หาความเชื่อ

มั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยนำาคะแนนที่ได้

จากการทดลองเครื่องมือเฉพาะข้อที่คัดเลือกไว้มา

วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง

ฉบับโดยใช ้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (Alpha-

coefficient)	ตามวธิขีองครอนบาคโดยการตรวจสอบ

ค่าความเชื่อมั่นของข้อคำาถาม	 ปรากฏผล	 ดังนี้	

แบบสอบถามปัจจยัความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษา

กับเพื่อน	จำานวน	8	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.906	

แบบสอบถามปัจจยัความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษา

กับอาจารย์	 จำานวน	9	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	

.906	 แบบสอบถามปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่าง

นักศึกษากับผู้ปกครอง	จำานวน	15	ข้อ	มีค่าความเชื่อ

มั่นเท่ากับ	.918		แบบสอบถามปัจจัยการบริการที่ได้

รบัจากมหาวทิยาลยั	จำานวน	17	ข้อ	มค่ีาความเชือ่มัน่

เท่ากบั	.951	แบบสอบถามปัจจยัฐานะเศรษฐกจิของ

	 เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเป็นแบบสอบถาม	มี

ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดบั	(Rating	

Scale)	ซึ่งแบ่งออกเป็น	3	ตอน		

ตอนที่	 1	 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วน

ตัว	จำานวน	5	ข้อ

ตอนที่ 	 2 	 แบบสอบถามเกี่ยวกับป ัจจัย	

ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา	จำานวน	

55	ข้อ	แบ่งเป็นด้านดงันี	้ปัจจยัความสมัพนัธ์ระหว่าง

นกัศกึษากบัเพือ่น	จำานวน	8	ข้อ		ปัจจยัความสมัพนัธ์

ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์	 จำานวน	9	ข้อ	ปัจจัย

ความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษากบัผูป้กครอง	จำานวน	

15	 ข้อ	 ปัจจัยการบริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	

จำานวน	17	ข้อ	ปัจจัยฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว						

จำานวน	6	ข้อ	

ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (index	

of	 item-objective	 congruence	 :	 IOC)	 โดยมีเกณฑ์

ความสอดคล้องที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (IOC)	

ตั้งแต่	.700	ขึ้นไป	จากการตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหาของข้อคำาถาม	 ปัจจัยความสัมพันธ์

ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน	 ปัจจัยความสัมพันธ์

ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์	 ปัจจัยความสัมพันธ์

ระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง	ปัจจัยการบริการที่

ได้รบัจากมหาวทิยาลยั	และปัจจยัฐานะเศรษฐกจิของ

ครอบครัว	มีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำาถาม

ตั้งแต่	.800	ถึง	1.000							

นำาแบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบ	

IOC	แล้วไปทดลองใช้	 (try-out)	 ครั้งที่	 1	 กับกลุ่ม

ทดลองเครื่องมือครั้งที่	 1	 จำานวน	 30	 คน	 ได้แก่	

นักศึกษา	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	

จำานวน	30	คน	จากนัน้นำาผลมาวเิคราะห์หาค่าอำานาจ

จำาแนกรายข้อ	 โดยใช้เทคนิค	 25	 เปอร์เซ็นต์ในการ

แบ่งกลุ ่มสูงและกลุ ่มตำ่า	 แล้ววิเคราะห์โดยการ

ทดสอบที	(t-test)	คัดเลือกข้อที่ค่า	t	มีนัยสำาคัญทาง
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ครอบครวั	จำานวน	6	ข้อ	มค่ีาความเชือ่มัน่เท่ากบั	.900	

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยต่าง	ๆ 	

ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตนักศึกษารวมทั้ง

ฉบับเท่ากับ	.971

ตอนที	่3	แบบวดัคณุภาพชวีติของนกัศกึษา

ระดับปริญญาตรี	จำานวน	38	ข้อ	(ชมพูนุช	หิริโกกุล,

2550)	 แบ่งเป็นด้านดังนี้	 คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย	

จำานวน	10	ข้อ		คณุภาพชวีติด้านจติใจ	จำานวน	10	ข้อ	

คุณภาพชีวิตด้านสังคม	จำานวน	10	ข้อ	คุณภาพชีวิต

ด้านสิ่งแวดล้อม	จำานวน	8	ข้อ	

	 ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (IOC)	

โดยมี เกณฑ์ความสอดคล้องที่มีค ่าดัชนีความ

สอดคล้อง	 (IOC)	ตั้งแต่	 .700	ขึ้นไป	จากการตรวจ

สอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อคำาถาม	ปัจจัย

ความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษากบัเพือ่น	ปัจจยัความ

สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์	 ปัจจัยความ

สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง	ปัจจัยการ

บริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	 และปัจจัยฐานะ

เศรษฐกิจของครอบครัว	มีค่าดัชนีความสอดคล้อง

ของข้อคำาถามตั้งแต่	.800	ถึง	1.000							

นำาแบบวดัคณุภาพชวีติของนกัศกึษาระดบั

ปริญญาตรีที่ได้จากการตรวจสอบ	 IOC	 แล้วไป

ทดลองใช้	ครั้งที่	1	กับกลุ่มทดลองเครื่องมือครั้งที่	1	

จำานวน	 30	คน	 ได้แก่	นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	จากนั้นนำาผลมาวิเคราะห์หา

ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ	โดยใช้เทคนคิ	25	เปอร์เซน็ต์

ในการแบ่งกลุม่สงูและกลุม่ตำา่	แล้ววเิคราะห์โดยการ

ทดสอบที	(t-test)	คัดเลือกข้อที่ค่า	t	มีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 .05	 โดยทำาการตรวจสอบค่าอำานาจ

จำาแนกของข้อคำาถาม	 ผู้วิจัยคัดเลือกข้อคำาถามไว้		

ปรากฏผลดังนี้	 แบบวัดคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย	

จำานวน	10	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนก	ตั้งแต่	4.779	ถึง	

11.972	แบบวดัคณุภาพชวีติด้านจติใจ	จำานวน	10	ข้อ	

มีค่าอำานาจจำาแนก	ตั้งแต่	6.708	ถึง	11.972	แบบวัด

คุณภาพชีวิตด้านสังคม	จำานวน	10	ข้อ	มีค่าอำานาจ

จำาแนก	ตั้งแต่		4.954	ถึง	11.972แบบวัดคุณภาพชีวิต	

ด้านสิ่งแวดล้อม	จำานวน	8	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนก	

ตั้งแต่	4.954	ถึง	11.972

นำาแบบวดัคณุภาพชวีติของนกัศกึษาระดบั

ปรญิญาตรทีีค่ดัเลอืกไว้จากการทดลองเครือ่งมอืครัง้

ที่	1	ไปทดลองใช้	ครั้งที่	2	กับกลุ่มทดลองเครื่องมือ

ครั้งที่	 2	 ได้แก่	 นักศึกษา	 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	 จำานวน	 30	คน	

หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ	 โดยนำา

คะแนนทีไ่ด้จากการทดลองเครือ่งมอืเฉพาะข้อทีค่ดั

เลือกไว ้มาวิ เคราะห ์หาค ่ าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามทัง้ฉบบัโดยใช้วธิสีมัประสทิธิแ์อลฟา	

(Alpha-coefficient)ตามวิธีของครอนบาคโดยการ

ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของข้อคำาถาม	ปรากฏผล

ดงันี	้แบบวดัคณุภาพชวีติด้านร่างกาย	จำานวน	10	ข้อ	

มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 .941	แบบวัดคุณภาพชีวิต

ด้านจิตใจ	จำานวน	10	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	

.935	แบบวัดคุณภาพชีวิตด้านสังคม	จำานวน	10	ข้อ	

มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 .916	แบบวัดคุณภาพชีวิต

ด้านสิ่งแวดล้อม	 จำานวน	 8	 ข้อ	 มีค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ	.878		ความเชื่อมั่นของแบบวัดคุณภาพชีวิต

ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรรีวมทัง้ฉบบั	เท่ากบั	.974

การวิเคราะห์ข้อมูลและ	 สถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูล	

สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของ

แบบสอบถามและแบบวัด

	1.		หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 โดย

คำานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง	(Index	of	Item-

Objective	Congruence	:	IOC)

2.	 หาค่าอำานาจจำาแนก	 โดยวิเคราะห์ข้อ

คำาถามเป็นรายข้อ	(Item	Analysis)	โดยใช้เทคนิค	25	
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
วิไลวรรณ		ปราณจันทร์	และคณะ

เปอร์เซน็ต์ของกลุม่สงูและกลุม่ตำ่า	และทดสอบโดย

ใช้ค่าที	(t-test)	

3.	 หาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามและ

แบบวัด	 โดยใช้วิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (Alpha	

Coefficient)	ตามวิธีของครอนบาค

สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย		และค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 เพื่ออธิบายภาพรวมของกลุ่ม

ตัวอย่างจำาแนกตามตัวแปรที่ศึกษา

สถิติที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์และ

สร้างสมการพยากรณ์

1.	 หาความสัมพันธ ์ระหว ่างตัวแปร

พยากรณ์แต่ละตัว	 คือ	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

นักศึกษากับเพื่อน	ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา

กับอาจารย์	 ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับผู้

ปกครอง	บริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	รายได้ต่อ

เดือนของผู้ปกครอง	กับตัวแปรเกณฑ์	คือ	คุณภาพ

ชวีติของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนจงัหวดัสงขลา	

โดยหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั	และ

ทดสอบนัยสำาคัญทางสถิติโดยใช้สถิติที	t-	test

2.	 หาความสัมพันธ ์ระหว ่างตัวแปร

พยากรณ์ทัง้หมด	คอื	ความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษา

กบัเพือ่น	ความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษากบัอาจารย์	

ความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษากบัผูป้กครอง	บรกิาร

ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	 รายได้ต่อเดือนของผู ้

ปกครอง	 กับตัวแปรเกณฑ์	 คือ	 คุณภาพชีวิตของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดสงขลา	 โดยหา

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ	 	 (Multiple	

Correlation	Coefficient)	ทดสอบความมีนัยสำาคัญ

ของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ	โดยใช้	F-	Test

3.	 หาตัวแปรพยากรณ์ที่มีความสัมพันธ์

กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

จงัหวดัสงขลาโดยใช้การวเิคราะห์การถดถอยพหคุณู

แบบสเตปไวส์	 (stepwise	 multiple	 regression	

analysis)	 และสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน

ดิบและคะแนนมาตรฐาน	

ผลการวิจัย

	 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำาผลมา

วิเคราะห์ข้อมูล		สามารถสรุปผลได้ดังนี้

	 1.	 ค่าเฉลีย่ของปัจจยัต่าง	ๆ 	ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.988	 เมื่อพิจารณา

รายด้าน	พบว่า	 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต

นักศึกษาอยู่ในระดบัมากทกุด้านโดยด้านที่มค่ีามาก

ที่สุด	คือ	ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับผู้

ปกครอง	(X
3
)มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.116	รองลงมา	คือ	

ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน	(X
1
)

มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	3.995	และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	

คือ	ปัจจัยฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว	(X
5
)	มี

ค่าเท่ากับ	 3.907	 เมื่อพิจารณาตัวแปรเกณฑ์	พบว่า

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี	 มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	 3.990	 มีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 เท่ากับ	

0.515	ระดบัคณุภาพชวีติของนกัศกึษาปรญิญาตรอียู่

ในระดับดี

	 2.	 เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรพยากรณ์	 กับคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษาปริญญาตรี	 พบว่า	 ค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์	 คือ	ปัจจัยความ

สมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษากบัเพือ่น	(X
1
)	ปัจจยัความ

สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์	 (X
2
)	 ปัจจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง(X
3
)	

ปัจจัยบริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	 (X
4
)	ปัจจัย

ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว	(X
5
)	กับคุณภาพ

ชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี	 (Y)	 ทุกคู ่	 มีความ

สัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดบั	.01	และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของปัจจยั

บรกิารทีไ่ด้รบัจากมหาวทิยาลยักบัคณุภาพชวีติของ
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นักศึกษาปริญญาตรีมีค่าสูงสุดเท่ากับ	0.831	รองลง

มา	คือ	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยฐานะ

ทางเศรษฐกิจของครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของ

นกัศกึษาปรญิญาตรมีค่ีาเท่ากบั	0.733	ค่าสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ ์ของปัจจัยความสัมพันธ ์ระหว ่าง

นกัศกึษากบัผูป้กครองกบัคณุภาพชวีติของนกัศกึษา

ปริญญาตรีมีค่าเท่ากับ	 0.614	 ค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์ของปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา

กบัอาจารย์กบัคณุภาพชวีติของนกัศกึษาปรญิญาตรี

มีค่าเท่ากับ	 0.534	ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน

กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีมีค่าน้อย

ที่สุดเท่ากับ	0.471

	 3.	 ผลการสร้างสมการพยากรณ์คุณภาพ

ชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดสงขลา	ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้

	 	 3.1	 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ	

ประสิทธิภาพของการพยากรณ์	 และค่าของการ

เปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการพยากรณ์ที่

เปลี่ยนไปจากเดิม	 เมื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณ์ที่ดีทีละ

ตัว	 ซึ่งในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

พยากรณ์	 คือ	 ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ

เพื่อน	 (X
1
)	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์	 (X
2
)	ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับผู้

ปกครอง	(X
3
)	บริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	(X

4
)	

ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง	 (X
5
)	กับตัวแปร

เกณฑ์	คอื	คณุภาพชวีติของนกัศกึษาปรญิญาตรี	(Y)	

ใช้วธิวีเิคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบสเตป็ไวส์โดย

พิจารณาเลือกตัวแปรพยากรณ์ที่มีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีสูงสุดก่อน	

และเพิม่ขึน้ทลีะตวั	โดยเลอืกตวัแปรพยากรณ์ตวัถดั

ไปที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางส่วนของ

ตัวแปรพยากรณ์ที่ เหลือกับคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษาปริญญาตรีสูงสุดผ่านเกณฑ์ก็จะนำาเข้า

สมการในลำาดบัต่อไป	และทำาการตรวจสอบตวัแปร

ทั้งหมดที่อยู่ในสมการถึงลำาดับการเข้าของสมการ

และตรวจสอบตวัแปรใหม่ทีเ่ข้ามาในสมการถดถอย	

หากตัวแปรใดไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต

ของนักศึกษาปริญญาตรีก็จะตัดออกจากสมการ

ถดถอย	และดำาเนนิการในลกัษณะเดยีวกนัจนกระทัง่

ได้สมการทีเ่หมาะสมทีส่ดุ	ซึง่การหาค่าสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณ	 (R)	 ประสิทธิภาพของการ

พยากรณ์	 (R2)	 และค่าความเปลี่ยนแปลงของ

ประสิทธิภาพการพยากรณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อ

เพิม่ตวัแปรพยากรณ์ทีด่ทีลีะตวั	(R2

change
)		ปรากฏผล

ดังแสดงในตารางที่	1	

ตารางที่	 1.	 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ	 (R)	 ประสิทธิภาพของการพยากรณ์	 (R2)	 และค่าความ		

	 	 เปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการพยากรณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิม	เมื่อเพิ่มตัวแปร		พยากรณ์ที่ดี	

	 	 ทลีะตวั	(R2

change
)	พร้อมทดสอบนยัสำาคญัทางสถติ	ิตามวธิวีเิคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบสเตป็ไวส์

					ตัวแปร																																					R																								R2																																						R2

change
																			F

X
4
																																															0.831																				0.691																					0.691																	881.948**

X
4
			X

3
																																								0.842																				0.710																				0.018																			24.812**

X
4
			X

3
		X

5
																																	0.849																					0.721																				0.012																			16.393**

X
4
			X

3
		X

5
	X

2
																												0.852																					0.725																				0.004																						5.993*

*,**		มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ		.01	และ	0.05	ตามล�าดับ
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
วิไลวรรณ		ปราณจันทร์	และคณะ

	 จากตารางที่	 1	พิจารณาตัวแปรพยากรณ์ที่มี

ความสมัพนัธ์กบัคณุภาพชวีติของนกัศกึษาปรญิญา

ตรีสูงสุดเข้ามาก่อน	คือ	ปัจจัยบริการที่ได้รับจาก

มหาวิทยาลัย	 (X
4
)	 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

พหคุณู	เท่ากบั	0.831	ซึง่สมัพนัธ์กนัอย่างมนียัสำาคญั

ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และมีประสิทธิภาพของการ

พยากรณ์ร้อยละ	69.1		เมือ่เพิม่ตวัแปรพยากรณ์ปัจจยั

ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง	 (X
3
)	

เข้าไป	พบว่า	ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหคุณูเพิม่

ขึ้นเป็น	 0.842	ซึ่งสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 .01	มีประสิทธิภาพของการพยากรณ์

ร้อยละ71.0	 และประสิทธิภาพของการพยากรณ์

เปลี่ยนไปร้อยละ1.8	 เมื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณ์ปัจจัย

ฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั	(X
5
)	เข้าไป	พบว่า

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ	เท่ากับ	0.849	ซึ่ง

สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	มี

ประสิทธิภาพของการพยากรณ์ร้อยละ	 72.1	 และ

ประสิทธิภาพในการพยากรณ์เปลี่ยนไปร้อยละ	1.2	

และเมื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณ์	ปัจจัยความสัมพันธ์

ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์	 (X
2
)	 เข้าไป	พบว่าค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ	 เท่ากับ	 0.852		

ซึ่งสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

มีประสิทธิภาพของการพยากรณ์ร ้อยละ	 72.5		

และประสิทธิภาพในการพยากรณ์ เปลี่ยนไป	

ร้อยละ	0.4																							

	 ดงันัน้จากการศกึษาตวัแปรพยากรณ์	จำานวน	

5	ตัวแปร	พบว่า	ตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถร่วมกัน

พยากรณ์คุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีได้	มี

จำานวน	 4	 ตัวแปร	 คือ	 ปัจจัยบริการที่ได้รับจาก

มหาวิทยาลัย	 (X
4
)	 ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่าง

นักศึกษากับผู ้ปกครอง	 (X
3
)	 ป ัจจัยฐานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัว	 (X
5
)	 และความสัมพันธ์

ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์	 (X
2
)	 ทั้งนี้มีตัวแปร

พยากรณ์ที่ไม่สามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพชีวิต

ของนกัศกึษาปรญิญาตร	ีจำานวน	1	ตวัแปร		คอื	ปัจจยั

ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน	(X
1
)		

	 	 3.2		สมัประสทิธิข์องตวัแปรพยากรณ์	คอื	

บริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	ฐานะทางเศรษฐกิจ

ของผู้ปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา

กับผู้ปกครองที่สามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตของ

นักศึกษาปริญญาตรีในรูปคะแนนดิบ	 (b)	 คะแนน

มาตรฐาน	(β)	พร้อมค่าความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน

ของประสิทธิภาพของตัวพยากรณ์	 (S.E.
b
	 )	ปรากฏ

ผลดังแสดงในตารางที่	2

ตารางที่	2.		สัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี

																		ตัวแปร																																																														b												β 																			S.E.
b
																t

ปัจจัยบริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	(X
4
)																					0.587								0.577												0.049												12.060**

ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา

กับผู้ปกครอง	(X
3
)																																																										0.118								0.142													0.029														4.113**

ปัจจัยฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว	(X
5
)																	0.159								0.158													0.045														3.527**

ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์	(X
2
)				0.064								0.080												0.026														2.449*

														 a		=		0.303								 R		=		0.852			 R2		=		0.725		
									 S.E.

est	
=			0.271													 F		=		5.993**

*,**		มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ		.05	และ	.01	ตามล�าดับ
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	 จากตารางที	่2		ตวัแปรพยากรณ์ปัจจยับรกิาร

ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	 (X
4
)	ปัจจัยความสัมพันธ์

ระหว่างนกัศกึษากบัผูป้กครอง	(X
3
)	ปัจจยัฐานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัว	 (X
5
)	 และปัจจัยความ

สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์	 (X
2
)	สามารถ

ร่วมกันพยากรณ์คุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญา

ตรีได้	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ	 เท่ากับ	 0.852	ค่า

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของประสิทธิภาพการ

พยากรณ์	เท่ากับ	.271	โดยตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด	

คอืปัจจยับรกิาร			ทีไ่ด้รบัจากมหาวทิยาลยั	รองลงมา

ตามลำาดับ	 ได้แก่	 ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่าง

นกัศกึษากบัผูป้กครอง	ปัจจยัฐานะทางเศรษฐกจิของ

ครอบครวั	และปัจจยัความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษา

กับอาจารย	์มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูป

คะแนนดิบ	 (b)	 เท่ากับ	 0.587	 ,	 0.118,	 0.159	และ	

0.064	ตามลำาดับ	ค่าสัมประสิทธิ์ของตวัพยากรณ์ใน

รปูคะแนนมาตรฐาน	(β)	เท่ากบั	0.577,		0.144,	0.158	

และ0.080	ตามลำาดบั	โดยมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั	

.05	ตัวพยากรณ์ทั้ง	4	ตัว	สามารถพยากรณ์คุณภาพ

ชวีติของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนจงัหวดัสงขลา

ได้ร้อยละ	72.5

															4.	 สมการพยากรณ์ของคุณภาพชีวิตของ

นกัศกึษาปรญิญาตร(ีY)	มตีวัแปรพยากรณ์ร่วมดงันี้	

ปัจจัยบริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	 (X
4
)	ปัจจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง	 (X
3
)	

ปัจจัยฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว	 (X
5
)	 และ

ปัจจยัความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษากบัอาจารย์	(X
2
)	

สามารถนำาค่าทีไ่ด้มาเขยีนสมการพยากรณ์ได้ดงันี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Y		=		0.303	+	0.587X4
	+	0.118	X

3
	+	0.159	X

5
	+		0.064	X

2

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z
y
		=			0.577	Z	4		+	0.144	Z3			+	0.158	Z	5		+		0.080	Z	2		

อภิปรายผล
	 ปัจจยัทีศ่กึษาทกุปัจจยัมคีวามสมัพนัธ์ทาง

บวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ในจังหวัดสงขลา	และมีตัวพยากรณ์	4	ตัว	คือ	ปัจจัย

บริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	 (X
4
)	 ปัจจัยความ

สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง	(X
3
)	ปัจจัย

ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว	 (X
5
)	 และปัจจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์	 (X
2
)	

สามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพชีวิตของนักศึกษา

ปริญญาตรี	 โดยมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์	

ร้อยละ	72.5	อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ	.05	ซึ่งนับว่ามี

ประสิทธิภาพในการพยากรณ์สูง	

	 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ได้ดีที่สุด	 คือ	

ปัจจัยบริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะปัจจัยบริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	การส่ง

เสริมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 และมีสวัสดิการทำาให้นิสิต	

นักศึกษา	ได้รับประสบการณ์ในการดำาเนินชีวิตจาก

กจิกรรมทีไ่ด้รบั	การบรกิารของมหาวทิยาลยัในด้าน

ต่าง	 เช่น	การบริการสอนเสริม	การแนะแนวอาชีพ	

แนะแนวทางการศึกษาต่อ	ห้องสมุดที่มีความทัน

สมัย	มีอุปกรณ์และหนังสือเพียงพอ	การอบรมรูป

แบบต่าง	ๆ	มีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ	โดยไม่

ต้องแสวงหา	นิสิต	 นักศึกษา	 มีความพึงพอใจ	 มี

สุขภาพจิตและร่างกายที่ดีเนื่องจากการได้ร ่วม

กิจกรรม	และเข้ากลุ่มสังคม			ต่าง	ๆ	จากเพื่อนนิสิต	

นักศึกษาด้วยกันทำาให้นิสิต	นักศึกษา	มีความสุขใน

การดำาเนนิชวีติในรัว้มหาวทิยาลยั		สอดคล้องกบังาน

วจิยัของ	วภิสูนา	สาครติชานนัท์	(2545)	กล่าวว่า	ชวีติ

การเรยีน	ชวีติสงัคม	ทีอ่ยูอ่าศยั	ความสำาคญัต่อบคุคล

อื่น	 บริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย	 ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและรายได้ของนิสิตส่งผลต่อคุณภาพ

ชวีติของนสิติ	และนฤพนธ์	วงศ์จตรุภทัร	และเชดิชยั	

ชาญสมุทร	 (2545)	พบว่า	มหาวิทยาลัยต้องจัดสิ่ง
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
วิไลวรรณ		ปราณจันทร์	และคณะ

อำานวยความสะดวกต่างๆ	บริการเสริมการศึกษา	

บริการกิจการนิสิตและสวัสดิการ	 มีการรวมกลุ่ม

กิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนั้น	 เมื่อนิสิตกลุ่มดังกล่าวได้เข้า

มาศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมและสิ่ง

อำานวยความสะดวกต่าง	ๆ	ที่ดีพร้อมจึงมีผลทำาให้

นิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี

	 ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับผู้

ปกครองมคีวามสำาคญัอย่างยิง่ในการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตของนักศึกษา	 เพราะพื้นฐานทางครอบครัว	

ความเอาใจใส่ซึง่กนัและกนัของคนในครอบครวัจะ

สร้างความอบอุ่นและชี้แนวทางในการดำาเนินชีวิต

ให้กบันกัศกึษา	และอาจเนือ่งมาจากการทีไ่ด้ใกล้ชดิ

กบัผูป้กครอง	และผูป้กครองมกีารดแูลเอาใจใส่อย่าง

ใกล้ชิด	 อีกทั้งยังคอยให้คำาปรึกษาต่อ	 ๆ	 แก่นิสิต	

นักศึกษา	 จึงทำาให้นิสิต	นักศึกษามีความอบอุ่นใน

ครอบครวั	เมือ่มปัีญหาต่าง	ๆ 	นสิติ	นกัศกึษาสามารถ

ปรึกษาผู ้ปกครองได้	 จึงทำาให้ไม่มีปัญหาในการ

ดำาเนินชีวิต	และการอยู่รวมกับบุคคลอื่น	

	 ปัจจัยฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว	การที่

นักศึกษามีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอย่างเพียงพอ	 ไม่ว่าจะ

เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหารประจำาวัน	 ค่า

พาหนะหรือค่าเดินทางเพื่อการศึกษา	ค่าเสื้อผ้าและ

เครื่องนุ่งห่ม	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าบริการส่วนตัว	ค่า

อปุกรณ์การศกึษาและค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็	ทัง้นีไ้ม่รวม

ค่าที่พักอาศัย	ค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา	

ทำาให้นิสิต	นักศึกษาไม่มีความวิตกกังวลในเรื่องดัง

กล่าวและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข		

	 ซึง่ปัจจยัความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษากบั

ผู้ปกครอง	และปัจจัยฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว

ที่กล่าวมาสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ชมพูนุช	หิริโก

กลุ	(2550)	ทีไ่ด้ศกึษาปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัคณุภาพชวีติ

ของนสิติ	ระดบัปรญิญาตร	ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	

พบว่า	ตัวแปรพยากรณ์	ที่ดีที่สุดเพื่อใช้ในการสร้าง

สมการพยากรณ	์ ได้แก	่ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต

กับผู้ปกครอง	บริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยด้าน

บริการเสริมการศึกษา	คุณลักษณะของนิสิต	ที่อยู่

อาศัยโดยอาศัยที่หอพัก	 สถานภาพทางการเงิน	

บริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยด้านบริการกิจการ

นิสิตและสวัสดิการ	ที่อยู่อาศัยโดยอาศัยอยู่ที่บ้าน	

อาชีพของผู้ปกครองนิสิตที่ทำาธุรกิจส่วนตัว			

	 ส่วนปัจจยัความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษา

กับอาจารย์	 ก็เป็นส่วนที่ส่งเสริมในด้านวิชาความ

รูค้ณุธรรม	จรยิธรรมกบันกัศกึษา	เมือ่นกัศกึษาได้รบั

การถ่ายทอดวิชาความรู้รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม

จากอาจารย์แล้วกน็ำาไปใช้ในชวีติประจำาวนั	นอกจาก

จะนำาความรู ้ไปหาเลี้ยงตนเองได้แล้ว	 คุณธรรม

จริยธรรมที่ได้รับจากอาจารย์จะส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักศึกษาด้วย	 สอดคล้องกับ

แนวคิดของ	กนกวรรณ	ทองตำาลึง	(2552	)ให้ความ

หมาย	 ของความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์	หมายถึง	ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตนของนักเรียนที่มีต่ออาจารย์	 และการ

ปฏบิตัตินของอาจารย์ทีม่ต่ีอนกัเรยีน	ทัง้ในและนอก

ห้องเรียนเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	ดังราย

ละเอียดต่อไปนี้	 คือ	การปฏิบัติตนของนักเรียนที่มี

ต่ออาจารย์	ทัง้ในและนอกห้องเรยีน	ซึง่หมายถงึ	การ

ตั้งใจเรียน	การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน	การซักถาม

ข้อสงสยัปรกึษาปัญหาต่างๆการให้ความเคารพ	และ

เชือ่ฟังคำาสัง่สอนของอาจารย์	และการปฏบิตัตินของ

อาจารย์ที่มีต่อนักเรียน	ทั้งในและนอกห้องเรียน	

หมายถงึ	ความสนใจ	การเอาใจใส่	ทำาให้นกัเรยีนเกดิ

ความรู้สึกเป็นกันเอง	สร้างบรรยากาศแห่งความ

อบอุน่	เปิดโอกาสให้นกัเรยีนแสดงความคดิเหน็	และ

ให้คำาปรึกษาปัญหาต่าง	ๆ	
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ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์	

จากการวจิยั	พบว่า	ปัจจยับรกิารทีไ่ด้รบัจาก

มหาวิทยาลัยสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตของ

นักศึกษาได้ดีที่สุด	 ดังนั้น	มหาวิทยาลัย	บุคคลกร

ทางการศึกษา	 ควรให้บริการนิสิต	 นักศึกษาด้วย

ความยิ้มแย้ม	แจ่มใส่	และเต็มใจบริการ	ส่งเสริมการ

จัดกิจกรรมที่เหมาะกับนิสิตนักศึกษา	 เพื่อคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของนักศึกษา	หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ควรมกีารเพิม่หรอืพฒันาบรกิารต่าง	ๆ 	ให้มคีวามทนั

สมัยและหลายรูปแบบมากขึ้น	ควรจัดให้มีกิจกรรม	

และการดำาเนินงานที่สนองตอบความต้องการของ

นิสิต	นักศึกษามากยิ่งขึ้น	ซึ่งการพัฒนาการในด้าน

บริการดังกล่าวจะส่งผลต่อ	คุณภาพชีวิตของนิสิต	

นักศึกษา	 ได้ดียิ่งขึ้น	และ	ผู้บริหารจึงควรให้ความ

สำาคัญกับงานที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการจาก

มหาวทิยาลยัโดยการส่งเสรมิเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิารได้

รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการ	

ผูป้กครอง	ในฐานะทีเ่ป็นบคุคลใกล้ชดิกบั

นักศึกษามากที่สุด	 ควรเอาใจใส่ดูแล	 ให้ความรัก	

ความอบอุ่นสามารถเป็นที่ปรึกษา	และที่ปรึกของ

นิสิต	 นักศึกษา	 และควรมีการส่งเสริมให้นิสิต	

นักศึกษาได้รับการพัฒนาในด้านต่าง	ๆ	 รวมถึงส่ง

เสริมในด้านการเงิน	การสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัวเพื่อเป็นปัจจัยเอื้ออำานวยในการใช้

ชีวิตของนิสิต	นักศึกษา	

ผู้บริหาร	ครู	 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ

นิสิต	นักศึกษา	สามารถนำาสมการในรูปคะแนนดิบ

ไปใช้โดยการนำาแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยต่าง	ๆ	

ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตนักศึกษา	 โดยให้

นิสิต	 นักศึกษาตอบแบบสอบถาม	 แล้วตรวจให้

คะแนนการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยต่าง	ๆ

ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตนักศึกษาแต่ละ

ตวัแปร	แล้วหาค่าเฉลีย่ของคะแนนในแต่ละตวัแปร	

แล้วนำาคะแนนมาแทนค่าของ	X	 ในแต่ละตัวของ

สมการโดย	X
4
	คอื	คะแนนของปัจจยัด้านบรกิารทีไ่ด้

รับจากมหาวิทยาลัย		X
3
	คือ	คะแนนของปัจจัยความ

สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับผู ้ปกครอง	 X
5
	 คือ	

คะแนนของปัจจยัฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั	

และ	X
2	
คือ	 คะแนนปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่าง

นักศึกษากับอาจารย์	 ส่วนการนำาสมการในรูป

คะแนนมาตรฐานไปใช้โดยการนำาคะแนนดิบที่ได้

จากแบบสอบถามมาแปลงเป็นคะแนนมาตรฐาน

ก่อน	 โดยการนำาคะแนนดิบของด้านนั้น	ๆ	ลบด้วย

คะแนนเฉลี่ยของทุกด้านหารด้วยส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	แล้วนำาไปแทนค่าในสมการในรปูคะแนน

มาตรฐานโดย	Z
4
	คือ	คะแนนมาตรฐานของปัจจัย

ด้านบริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย		Z
3
	คือ	คะแนน

มาตรฐานปัจจยัความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษากบัผู้

ปกครอง	Z
5
	คือ	คะแนนมาตรฐานปัจจัยฐานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัว	 และ	 Z
2
	 คือ	 คะแนน

มาตรฐานปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยต่อไป
ควรมีการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพ

ชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยการเลือกศึกษา

ตวัแปรอืน่	ๆ 	ทีผู่ว้จิยัไม่ได้ศกึษาในการวจิยัครัง้นี	้เช่น	

การปรบัตวัของนสิติ	นกัศกึษา	การคบเพือ่นต่างเพศ	

การมุง่อนาคตการทำางาน	หรอืศกึษาตวัแปรเดยีวกนั

กับกลุ่มตัวอย่างระดับเดียวกัน	แต่คนละพื้นที่	 เพื่อ

ตรวจสอบยืนยันตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ว่าเหมือนหรือแตกต่าง
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
วิไลวรรณ		ปราณจันทร์	และคณะ

กันหรือไม่	 	 อย่างไร	 และควรศึกษาด้วยวิธีการ

หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อ

คุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 เพื่อให้ได้

ข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจนมากขึ้นว่าตัวแปรใดมี

อิทธิพลทางตรง	หรือตัวแปรใดมีอิทธิพลทางอ้อม	

เพื่อให้ทราบถึงลำาดับความสำาคัญของตัวแปรแต่ละ

ตัวว่าสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีได้มากน้อยเพียงใด	
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ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่ง

ในจังหวัดตรัง

Factors	Affecting	Food	Security	among	Coastal	Artisanal	Fishing
Households	in	Trang	Province

ปองพชร		ธาราสุข1*,	สมยศ	ทุ่งหว้า2	และ	อภิญญา	รัตนไชย2

Pongpachara		Tarasook,	Somyot		Thungwa		and	Apinya	Ratanachai

Abstract

The	objective	of	 this	 research	was	 to	 study	 factors	and	 the	proportion	of	 food	 from	different	 sources	
affecting	food	security	among	coastal		artisanal	fishing	households	in	Trang	Province.	The	target	groups	
were	households	careered	coastal		artisanal	fishing	in	Amphoe	Palian,	Sikao,	Kantang	and	Hatsamran,	
altogether	49	subjects	were	studied.	The	methods	used	in	the	study	was	focus	groups	meeting.	The	qualitative	
data	were	analyzed	with	 the	 content	analysis	 technique	and	description.	The	findings	of	 the	 research	
revealed	that	factors	affecting		food	security	of	coastal		artisanal	fishing	households	in	Trang	Province	
included	14	factors.	Fifty-four	percent	of	food	supply	for	households	were	from	aquatic	sources	while	the	
rests	 of	 23,	 12	 and	 11	percent	were	 from	 local	market	 places,	 farm	 crops	 and	 cultural	 exchanging,	
respectively.			

	 Keywords	:	Food	Security,	coastal		artisanal	fishing	households
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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยั	และสดัส่วนอาหารทีไ่ด้จากแหล่งอาหารต่าง	ๆ 	ทีม่ผีลต่อความมัน่คง

ทางอาหารของครวัเรอืนประมงพืน้บ้านชายฝ่ังในจงัหวดัตรงั	กลุม่เป้าหมายคอื	ครวัเรอืนทีป่ระกอบอาชพีประมง

ชายฝั่งในพื้นที่อำาเภอปะเหลียน	อำาเภอสิเกา	อำาเภอกันตัง	และอำาเภอหาดสำาราญ	จำานวน	49	คน	วิธีการในการวิจัย	

คือ	การสนทนากลุ่ม	นำามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา	และบรรยายเชิงพรรณนา	ผลการวิจัยพบว่า	

ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่งในจังหวัดตรัง	มีจำานวน	 14	ปัจจัย	

สัดส่วนอาหารที่ครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่งหาได้จากฐานทรัพยากรประมงมากที่สุด	 ร้อยละ	54	รองลงมา		

คือ	ตลาด	การผลิตที่ได้จากการเพาะปลูก	 และการแลกเปลี่ยนที่เกิดจากฐานวัฒนธรรม	ร้อยละ	 23,	 12	 และ	 11		

ตามลำาดับ	

	 คำาสำาคัญ	:	ความมั่นคงทางอาหาร,	ครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่ง

บทนำา
อาหารเป็นปัจจยัทีส่ำาคญัในการดำารงชวีติ	และส่งผล

ต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์	 	 เนื่องจากตั้งแต่เกิดจน

ตายมนษุย์ต้องได้รบัอาหารทีเ่พยีงพอ	ทัง้ในคณุภาพ

และปริมาณที่ร่างกายต้องการ	(ธิติมา	ปฏิพิมพาคม,	

2543)	แต่วกิฤตการณ์ด้านอาหารของครอบครวัส่วน

หนึ่งกลับเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันใน

ด้านทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร	ปศุสัตว์	การ

ประมง	ภยัธรรมชาต	ิและสภาพแวดล้อมเสือ่มโทรม	

ทำาให้ประชากร	860	ล้านคนทั่วโลก	ตกอยู่ในภาวะ

หวิโหยเรือ้รงั	โดยในจำานวนนีม้	ี815	ล้านคน	คดิเป็น

ร้อยละ	94.77	อยูใ่นประเทศกำาลงัพฒันา	(FAO,	2005)		

สถานการณ์ความไม่มั่นคงทางอาหารของ

ประเทศไทยเริม่ทวคีวามรนุแรงมากขึน้	เพราะคนไทย	

10.7	ล้านคน	ขาดสารอาหาร	(กฤษฎา	ศภุวรรธนะกลุ,	

2555)	 ในปี	 พ.ศ.	 2549-2554	พื้นที่ปลูกข้าวของ

ประเทศไทยลดลง	2	ล้านไร่	(กรงุเทพธรุกจิออนไลน์,	

2554)	 การทำาประมงพื้นบ้านประสบปัญหาความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากร	 การปล่อยนำ้าเสียจาก

โรงงาน	ชมุชน	นากุง้ลงสูท่ะเล	การทำาลายป่าชายเลน

และแหล่งเพาะฟักสัตว์นำ้าตามธรรมชาติ	 ทำาให้

ปรมิาณสตัว์นำา้ลดลง	ส่งผลให้ชาวประมงพืน้บ้านมี

รายได้ลดลง	 (องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน,	2554)	

ครวัเรอืนประมงพืน้บ้านถอืเป็นหน่วยผลติ

หนึ่งที่มีความสำาคัญต่อความมั่นคงด้านอาหารของ

ชมุชน	และประเทศ	เพราะครวัเรอืนประมงพืน้บ้าน	

มีจำานวนร้อยละ	70	ของชาวประมงทั้งหมด	ในขณะ

ที่จับสัตว์นำ้าได้เพียงร้อยละ	30	เท่านั้น	ส่วนใหญ่ใช้

เพื่อการบริโภคภายในประเทศ	 (สำานักงานจังหวัด

ตรัง,	2552;	วสี	ภูเต็มเกียรติ,	2555)		ทำาให้คนไทยมี

อาหารทะเลที่มีคุณค่าทางโภชนาการมาบริโภค	แต่

จากการสำารวจร้อยละคนจนและจำานวนคนจนด้าน

รายจ่าย	 จำาแนกตามสถานภาพเศรษฐกิจสังคมของ

ครัวเรือนของสำานักงานสถิติแห่งชาติ	 (2552)	กลับ

พบว่า	กลุ่มผู้ทำาประมง	ป่าไม้	และบริการเกษตร	มี

จำานวนคนจนต่อประชากรในกลุ่มสูงสุดถึงร้อยละ	

27.70	ทำาให้คนกลุ่มนี้ซึ่งรวมทั้งชาวประมงพื้นบ้าน	

ต้องกูห้นีย้มืสนิจากพ่อค้าในหมูบ้่าน	นำามาใช้เพือ่ซือ้

อาหารมาบรโิภค	(องค์การความร่วมมอืเพือ่การฟ้ืนฟู

ทรพัยากรธรรมชาต	ิอนัดามนั,	2554)	สะท้อนให้เหน็

ว่าครัวเรือนประมงพื้นบ้านยังมีความมั่นคงทาง

อาหารน้อย	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นคงทาง

อาหารของประเทศด้วย	
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ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนประมงพื้นบ้าน
ปองพชร		ธาราสุข		และคณะ

จากความสำาคัญและสภาพปัญหาของ

ประมงพืน้บ้านดงักล่าวข้างต้น	ทำาให้น่าสนใจศกึษา

ปัจจยัทีม่ผีลต่อความมัน่คงทางอาหารของครวัเรอืน

ประมงพื้นบ้านชายฝั่งในจังหวัดตรัง	 	 เนื่องจาก

จังหวัดตรังอยู่ในเขตประมง	5	มีจำานวนเรือประมง

ที่อยู่ในครอบครองมากเป็นอันดับ	 1	 จำานวนเรือ

ประมงทัง้สิน้	1,343	ลำา	(กรมประมง,	2554)	มจีำานวน

เรือประมงที่ไม่มีเครื่องยนต์มากที่สุดถึง	 	 563	 ลำา	

(กรมประมง,	2552)	มากเป็นอันดับ	1	ของประเทศ	

มีพื้นที่ป่าชายเลน	294,481.61	 ไร่	 (จิรพันธ์	หมวด

จันทร์,	 2555)	 	มากเป็นอันดับ	 3	ของประเทศ	แต่

ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์นำา้กลับไม่เพียงพอกับ

การดำารงชีพของครัวเรือนประมง	 	 (สำานักงาน

จังหวัดตรัง,	2555)	ทั้งนี้ผลการวิจัยสามารถนำามาใช้

กำาหนดนโยบาย	 หรือเป็นแนวทางในการพัฒนา

ความมัน่คงทางอาหารของครวัเรอืนประมงพืน้บ้าน

ชายฝั่งต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคง

ทางอาหารของครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่งใน

จังหวัดตรัง	

	 2.	 เพือ่ศกึษาสดัส่วนอาหารทีไ่ด้จากแหล่ง

อาหารต่าง	ๆ 	ของครวัเรอืนประมงพืน้บ้านชายฝ่ังใน

จังหวัดตรัง

	 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การประชุมอาหารโลก	 (World	 Food	

Summit)	เมือ่ปี	ค.ศ.	1996	ได้ให้ความหมายของความ

มัน่คงทางอาหารว่า	คนทกุคนมคีวามสามารถเข้าถงึ

อาหารทีเ่พยีงพอ	ปลอดภยั	และมโีภชนาการได้ตลอด

เวลา	 ในการตอบสนองความต้องการพลังงานและ

ความพึงพอใจทางอาหาร	 เพื่อให้ชีวิตเกิดความ

กระตอืรอืร้นและมสีขุภาวะ	(Barrett,	2010;	ศจนิทร์	

ประชาสันติ์,	2552)	ความหมายของความมั่นคงทาง

อาหารแบ่งออกเป็น	4	มติย่ิอย	คอื	(1)	ความพอเพยีง

ของปริมาณอาหารในคุณภาพที่เหมาะสม	 (FAO,	

2006)		(2)	การเข้าถงึทรพัยากรทีพ่อเพยีงของบคุคล

เพื่อได้มาซึ่งอาหารที่เหมาะสม	 และมีโภชนาการ	

(FAO,	 2006)	 ทรัพยากรที่ว่าหมายความถึงความ

สามารถของบุคคลที่จะกำาหนดควบคุมกลุ่มสินค้า

หนึ่ง	 ๆได้ภายใต้บริบททางกฎหมาย	 การเมือง	

เศรษฐกจิและสงัคมของชมุชนทีบ่คุคลอาศยัอยู่	รวม

ถึงสิทธิตามประเพณี	เช่น	การเข้าถึงทรัพยากรส่วน

รวมของชมุชน	เป็นต้น	(ศจนิทร์	ประชาสนัติ,์	2552)	

ซึ่งการเข้าถึงเป็นการวัดความมั่นคงทางอาหารด้าน

อุปสงค์	ทางเลือกในการเข้าถึงอาหารทางหนึ่ง	 คือ	

การมีรายได้เพียงพอ	(Barrett,	2010)	และการเข้าถึง

อาหารอย่างไม่เป็นทางการทีเ่กดิจากฐานวฒันธรรม

ชุมชน	หรือสังคม	(สุภา	ใยเมือง,	2555)		(3)		การใช้

ประโยชน์ด้านอาหารผ่านอาหารที่เพียงพอ	 นำ้า

สะอาด	และการรักษาสุขภาพและสุขอนามัยเพื่อที่

จะเข้าถึงภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางโภชนาการ	ซึ่ง

สัมพันธ์กับปัจจัยนำาเข้าที่ไม่ใช่อาหารด้วย	 (ศจินทร์	

ประชาสนัติ,์	2552;	FAO,	2006)	และ	(4)	เสถยีรภาพ	

โดยประชาชน	และครัวเรือน	บุคคลจะต้องเข้าถึง

อาหารทีเ่พยีงพอตลอดเวลา	ไม่เสีย่งกบัการไม่เข้าถงึ

อาหารอันเป ็นผลมาจากวิกฤตที่ เกิดขึ้นอย ่าง

กะทันหัน	(FAO,	2006)		เช่น	สภาพภูมิอากาศ	หรือ

เหตุการณ์ที่เป็นไปตามวงจร	 เช่น	 ภาวะความไม่

มั่นคงทางอาหารตามฤดูกาล	 ความหมายนี้ 	 จึง

ครอบคลุมถึงทั้งมิติความพอเพียงและการเข้าถึง

อาหาร

	 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจับสัตว์นำ้า

ของชาวประมงพืน้บ้าน	และมผีลต่อความมัน่คงทาง

อาหารสรุปได้ดังนี้	 (เรืองไร	 โตกฤษณะ	และกำาพล	

อดุลวิทย์,	2538;	ตฤณ		สุขนวล,	2550)
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	 1.	 ขนาดเรือประมงพื้นบ้าน	เพราะเรือที่มี

ขนาดความยาวและความจทุีม่ากขึน้	ช่วยให้จบัสตัว์

นำ้าได้มากขึ้น	

	 2.	 การเพิ่มแรงงานมีผลให้จับสัตว์นำ้าได้	

มากขึ้น	

	 3.	 อายุ	 ชาวประมงที่มีอายุน้อยมีความ-

สามารถในการจบัสตัว์นำ้ามากกว่าชาวประมงสงูอายุ

กรณีอวนล้อมในชุมพร	และอวนลากในตราด	ขณะ

ที่การทำาประมงชายฝั่งด้วยอวนรุนและอวนลากใน

ชุมพร	 โพงพางในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 กับ

อวนลอยในพังงา	ชาวประมงสูงอายุทำาการประมง

ได้ดีกว่าชาวประมงอายุน้อย	

	 4.	 ระดับการศึกษา	พบว่า	 การศึกษาภาค

บงัคบัหรอืสงูกว่ากลบัมคีวามสามารถในการจบัสตัว์นำา้

น้อยกว่าในกรณขีองยอปีกในจงัหวดันครศรธีรรมราช		

	 5.	 สถานภาพ	ชาวประมงที่แต่งงานแล้ว

สามารถทำาประมงได้ดีกว่าชาวประมงที่ไม่แต่งงาน

โดยเฉพาะกรณขีองเบด็ราวในจงัหวดันครศรธีรรมราช	

	 6.	 ภมูปัิญญาในการผลติ		เพราะการประมง

พื้นบ้านเป็นอาชีพที่อาศัยธรรมชาติเป็นหลัก	ชาว

บ้านจะมีการสังเกต	 และพัฒนาความรู้ต่าง	 ๆ	 อยู่

เสมอ	 เพื่อให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการอาศัย

ประสบการณ์		มีการประยุกต์ภูมิปัญญาในการผลิต

เครือ่งมอืประมง	เช่น	การใช้กระป๋องมาดดัแปลงเป็น

กับดักปูแสม	แสดงให้เห็นถึงความไม่หยุดนิ่งของ

การสร้างองค์ความรูข้องชาวบ้านผ่านประสบการณ์	

และการสงัเกตลกัษณะนสิยัของสตัว์นำา้ตามธรรมชาติ

ซึ่ ง เป ็นภูมิป ัญญาที่สืบทอดต ่อกันมาตั้ งแต ่

บรรพบุรุษ	

วิธีการวิจัย
	 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้	คือ	ครัวเรือน

ประมงพืน้บ้านชายฝ่ังในจงัหวดัตรงั	ทีอ่าศยัอยูใ่น	4	

อำาเภอ	คอื	อำาเภอปะเหลยีน	อำาเภอสเิกา	อำาเภอกนัตงั	

และอำาเภอหาดสำาราญ	 จำานวน	 1,923	 ครัวเรือน	

(สำานักงานประมงจังหวัดตรัง,	 2555)	กลุ่มตัวอย่าง	

คือ	ผู้นำากลุ่มประมงพื้นบ้านชายฝั่ง	 และ/หรือครัว

เรอืนทีท่ำาประมงพืน้บ้านชายฝ่ังใน		4	อำาเภอ	เข้าร่วม

สนทนากลุ่ม	(Focus	Groups)	อำาเภอละ	8-10	คน	ซึ่ง

ในการศึกษาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มรวม	

49	คน

เครื่องมือในการวิจัย	คือ	การสนทนากลุ่ม	

ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกการสนทนากลุ่ม	 นำามา

วเิคราะห์เนือ้หา	(Content	Analysis)	โดยนำาความคดิ

ที่ซำ้ากันมากำาหนดเป็นหัวข้อ	พิจารณาประเด็นตาม

วัตถุประสงค์	 ผสานองค์ความรู้จากแนวคิดทฤษฎี		

แล้วนำามาสังเคราะห์	วิเคราะห์	ตีความ	สรุปผล	และ

เขียนบรรยายเชิงพรรณนา	 (นงนภัส	คู่วรัญญู	 เที่ยง

กมล,	2551)

ผลการวิจัย
	 ปัจจยัทีม่ผีลต่อความมัน่คงทางอาหารของ

ครวัเรอืนประมงพืน้บ้านชายฝ่ังจงัหวดัตรงัมจีำานวน	

14	ปัจจยั		เมือ่เชือ่มโยงกรอบแนวคดิความมัน่คงทาง

อาหารของ	FAO	(2006)	ผลปรากฏดังต่อไปนี้

	 1.	 มติคิวามพอเพยีง	ประกอบด้วย	2	ปัจจยั	

คือ

	 	 1.1	 ความอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลน

และทะเล	 เนื่องจากในอดีตประมาณ	พ.ศ.	 2491	

จังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการสัมปทานป่า

โกงกางเพื่อเผาถ่าน	แล้วส่งไปจำาหน่ายยังเมืองปีนัง	

ผู้ประกอบอาชีพประมงส่วนใหญ่เปลี่ยนอาชีพไป

เป็นลูกจ้างโรงเผาถ่าน	หรือบางรายรับจ้างตัดไม้

โกงกางส่งให้โรงเผาถ่าน	 เพราะรายได้สูงกว่าการ

ประกอบอาชีพประมง	 	 เมื่อรัฐบาลมีนโยบายปิด

สมัปทานป่าโกงกาง	ประมาณปี	พ.ศ.	2543	เพือ่ถวาย
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ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนประมงพื้นบ้าน
ปองพชร		ธาราสุข		และคณะ

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถฯ	(ปองพชร	ธาราสุข	และคณะ,	

2555)	 ชาวประมงจึงหันกลับมาประกอบอาชีพ

ประมงพื้นบ้านอีกครั้ง		แต่ปรากฏว่า	สัตว์นำ้าลดลง

จำานวนมาก	สัตว์นำ้าบางชนิดสูญหายไปจากพื้นที่	

เช่น	ปลาหล่อบัน	(ปลากระบอกขนาดใหญ่)	ส่งผล	

กระทบต่อรายได้	 และความมั่นคงทางอาหารของ

ครัวเรือนประมง	จึงทำาให้ผู้ประกอบอาชีพประมง

พืน้บ้าน	รวมถงึคนในชมุชน	เลง็เหน็ความสำาคญัของ

ป่าชายเลน	ร่วมกนัขบัเคลือ่นการอนรุกัษ์ป่าชายเลน	

ทั้งในระดับชุมชน	องค์กรภาครัฐ	และเอกชน	อย่าง	

ต่อเนื่อง	 	 จะเห็นได้ว่า	 อาชีพประมงต้องอาศัย

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก	โดยเฉพาะป่าชายเลน

ซึ่งเป็นแหล่งเพาะฟักสัตว์นำ้าขนาดเล็ก	 เป็นปัจจัยที่

ทำาให้ทะเลเกิดความอุดมสมบูรณ์	 อีกทั้งการที่ครัว

เรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่งได้มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ป่าชายเลน	และรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง

ของสัตว์นำ้าที่เพิ่มขึ้นเมื่อป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์

ตลอดระยะเวลา	 10	ปีที่ผ่านมา	ส่งผลให้ครัวเรือน

ประมงพืน้บ้านชายฝ่ังเกดิความผกูพนักบัป่าชายเลน

มากขึ้น	 ในขณะเดียวกันความอุดมสมบูรณ์ของป่า

ชายเลนและทะเลได้สร้างให้ผูป้ระกอบอาชพีประมง

พื้นบ้านชายฝั่ง	คนในชุมชนของจังหวัดตรังมีความ

มั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้นด้วย	ดังเช่น	ตฤณ		สุขนวล	

(2550)		ศึกษาชุมชนประมงพื้นบ้านลุ่มนำ้าปากพนัง	

จำานวน	2	ชุมชน	คือ	ชุมชนปากแพรก	และชุมชน

ท้องโกงกาง	จงัหวดันครศรธีรรมราช	ด้วยการจดัเวที

กลุ ่มเป้าหมาย	 การสัมภาษณ์เจาะลึกแบบไม่มี

โครงสร้าง	การสังเกต	และการจดบันทึกภาคสนาม	

กล่าวว่า	 การประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพที่อาศัย

ธรรมชาติเป็นหลัก	 และงานวิจัยของ	 วงศ์ปกรณ์		

ธาราสขุ	(2556)	ศกึษาชมุชนบ้านทางสาย	ตำาบลลพิงั	

อำาเภอปะเหลียน	จังหวัดตรัง	โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลหลัก	จำานวน	9	คน	และการสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างกบักลุม่ตวัอย่าง	จำานวน	144	ครวัเรอืน	พบ

ว่า	คนในชุมชนพยายามต่อสู้กับปัญหาต่าง	ๆ	 เพื่อ

อนรุกัษ์ป่าชายเลนมาเป็นระยะเวลา	10	ปี	ก่อนจะได้

รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐในการให้

ความรู้อย่างจริงจัง	 ส่งผลให้เกิดความร่วมมือขับ

เคลือ่นฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ป่าชายเลนอย่างแขง็ขนั	เมือ่

ได้ทำาด้วยตัวเองและเห็นผลจึงเกิดความผูกพัน	 รัก

และหวงแหนป่าชายเลนของชุมชนเป็นอย่างมาก	

เพราะสามารถใช้เป็นแหล่งทรัพยากรที่ให้อาชีพ	

อาหาร	 ไม้ใช้สอยตามความจำาเป็นของชุมชนใน	

ระยะยาว

	 	 1.2	 อาหารปลอดภัย	 เนื่องจากครัว

เรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่งได้ทานอาหารสด	ๆ	 ไม่

ใส่สารเคมี	 และมีการถนอมอาหาร	 เช่น	ปลาแดด

เดยีว	กะปิ	กุง้แห้ง		ซึง่เป็นการแปรรปูสนิค้าจากสตัว์

นำา้ทีค่รวัเรอืนประมงจบัมาได้	ประกอบกบัครวัเรอืน

ประมงส่วนใหญ่ปรุงอาหารเพื่อรับประทานภายใน

ครัวเรือน	ทำาให้อาหารที่ครัวเรือนประมงพื้นบ้าน

บริโภคสะอาด	ปลอดภัย	ส่งผลให้ร่างกายได้รับสาร

อาหารที่มีประโยชน์	ทั้งนี้	 Barrett	 (2010)	กล่าวว่า

ความต้องการทางร่างกายได้รบัการตอบสนองอย่าง

เต็มที่	 เมื่อร่างกายดูดซึมสารอาหาร	แร่ธาตุ	วิตามิน	

ทีม่ปีระโยชน์จากการบรโิภคอาหารทีผ่่านการเตรยีม

อย่างเหมาะสม	สะอาด	ปลอดภัย	ถูกหลักอนามัย	

	 2.	 มิติการเข้าถึง	ประกอบด้วย	5	ปัจจัย	คือ

	 	 2.1	 การเป็นเจ้าของเครื่องมือประมง

ทัง้ในปรมิาณ	และคณุภาพ	ครวัเรอืนประมงพืน้บ้าน

ชายฝั่งให้ความสำาคัญกับเครื่องมือประมงครบทุก

ฤดูกาล	ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องมือประมงถือเป็นหัวใจ

ในการประกอบอาชีพ	 ดังนั้นการมีเครื่องมือใน

ปริมาณที่เพียงพอ	อยู่ในสภาพที่แข็งแรงพร้อมใช้	

และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปในแต่ละฤดูกาลทำาให้
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ครัวเรือนประมงพื้นบ้านสามารถประกอบอาชีพได้

อย่างต่อเนื่อง	สอดคล้องกับ	มูลนิธิรักษ์ไทย	(2549)	

ศึกษาชุมชนประมงพื้นบ้านในจังหวัดพังงา	กระบี่	

และระนอง	พบว่า	 ชาวประมงพื้นบ้านในแต่ละ

ชุมชนจะเลือกใช้เครื่องมือประมงหลากหลายชนิด	

เพราะชาวประมงต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการใช้

เครื่องมือไปตามฤดูกาล	สภาพพื้นที่	และธรรมชาติ

ของสัตว์นำ้า

	 	 2.2	 การจัดการทรัพยากรชายฝ ั ่ ง	

เนื่องจากในช่วงที่มีนโยบายปิดปากอ่าวในเดือน

เมษายน-มิถุนายน	ชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งบาง

ครัวเรือนที่มีเครื่องมือประมงต้องห้ามในเขต	 3	

กิโลเมตร	ห่างจากฝั่ง	 เช่น	อวนล้อม	อวนหลังเขียว	

อวนที่ตาอวนเล็กกว่า	2	นิ้ว	เป็นต้น	ต้องหยุดทำางาน	

หรือไปประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านในพื้นที่ห่าง

ไกลจากชายฝั่งมากขึ้น	ส่งผลทำาให้ชาวประมงพื้น

บ้านชายฝั่งมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น	หรือมีค่าใช้จ่าย

ของนำ้ามันเรือสูงขึ้น	 	 รายได้สุทธิที่ได้รับลดลง	

กระทบต่อความไม่มั่นคงทางอาหารของครัวเรือน

ประมง

	 	 2.3	 ภาวะความเป็นหนี้	 เนื่องจากการ

ลงทุนส่วนใหญ่ของครัวเรือนประมงพื้นบ้าน

เป็นการลงทุนเกี่ยวกับเครื่องมือประมง	 และเมื่อ

เครื่องมือประมงเกิดความเสียหายจากสภาพ

ภมูศิาสตร์ทางชายฝ่ังทีม่โีขดหนิโสโครกจำานวนมาก	

ส่งผลกระทบต่อความเสยีหายของเครื่องมอืประมง

พื้นบ้านชายฝั่งบ่อยครั้ง	ทำาให้ต้องกู้หนี้ยืมสินจาก

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	หรอื

นายทุน	 	 และไม่สามารถชำาระหนี้สินได้หมดสิ้น	

ปรากฏการณ์เรื่องหนี้สินของชาวประมงได้มีการ

กล่าวถงึกนัมากในหลายพืน้ทีน่อกจากในพืน้ทีศ่กึษา	

เช่น	ณรงค์ชัย	เจริญรุจิทรัพย์	(2542)	ศึกษาครัวเรือน

ประมงทะเลพื้นบ ้าน	 อ ่าวปากพนัง 	 จังหวัด

นครศรธีรรมราช	พบว่า	มกีารออมน้อย	เนือ่งจากราย

ได้มีจำากัด	มีหนี้สินผูกพันกับนายทุนในท้องถิ่น	

	 	 2.4	 การสนบัสนนุของภาครฐั	เกีย่วกบั

การให้ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและสภาพ

แวดล้อม	การปราบปรามประมงที่ใช้เครื่องมือผิด

กฎหมายประเภทอวนรุน	โพงพาง		และการส่งเสริม

อาชีพของกลุ่มสตรี	เช่น	การทำาขนม	การทำาผ้าคลุม

ผม	 เป็นต้น	ทำาให้ครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่ง

สามารถจบัสตัว์นำ้าได้มากขึน้	และครวัเรอืนมรีายได้

เพิม่ขึน้	ทัง้นีเ้นือ่งจากภาครฐัมหีน้าทีใ่นการกำาหนด

นโยบายซึ่งทำาให้สังคมส่วนรวมได้รับประโยชน์	

หรือสวัสดิการสูงสุด	โดยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในกจิกรรมต่าง	ๆ 	ของภาครฐัด้วยการปฏบิตัทิัง้

การอนุรักษ์	ปราบปราม	ย่อมทำาให้การดำาเนินงาน

ภาครัฐเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น	 ในประเด็นนี้	 เลิศ

ชาย		ศิริชัย	และนฤทธิ์		ดวงสุวรรณ	(2543)	ได้ศึกษา

ชุมชนประมงพื้นบ้านทะเลสาบสงขลา	 ในจังหวัด

พทัลงุ	และสงขลา	โดยใช้การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	

และการสงัเกต	ให้ความเหน็ว่า	รฐัต้องสนบัสนนุให้

ชมุชนฟ้ืนฟแูละปรบัปรงุระบบการจดัการทรพัยากร

ของตนเองขึ้นมาใช้	 เพราะเป็นระบบที่เคยดูแลการ

ใช้ทะเลได้อย่างเหมาะสมทั้งในแง่การใช้ทะเลสาบ

แบบไม่ทำาลาย	และการให้ชาวประมงเข้าถึงทะเลได้

เท่าเทียมกัน	

	 	 2.5	 ระยะทาง ใกล ้ แหล ่ งอ าหาร	

เนื่องจากอาหารของประมงพื้นบ้านชายฝั่งไม่ได้มี

เฉพาะสัตว์นำ้า	 แต่จำาเป็นจะต้องได้อาหารอื่น	ๆ	ที่

หลากหลาย	เพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ด้วย	ดงันัน้ระยะ

ทางที่ใกล้แหล่งอาหารจึงมีผลกับความมั่นคงทาง

อาหาร	 เพราะสามารถลดต้นทุนการเดินทาง	 ซึ่ง

เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านอาหารโดยทางอ้อม	ระยะ

ทางใกล้แหล่งอาหารเป็นการลดค่าใช้จ่ายของครัว

เรือนให้มีโอกาซื้ออาหารได้หลากหลายอีกทางหนึ่ง	



65

ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนประมงพื้นบ้าน
ปองพชร		ธาราสุข		และคณะ

เช่นเดียวกับที่	สุภา	ใยเมือง	(2555)		กล่าวว่า	ความ

มั่นคงทางอาชีพและรายได้มีความสำาคัญต่อความ

มั่นคงทางอาหาร	 	 เพราะการซื้ออาหารบริโภคเกิด

ขึ้นในทุกชุมชน	

	 3.	 มิติการใช้ประโยชน์	 ประกอบด้วย	 2	

ปัจจัย	คือ

	 	 3.1	 ความรู	้ประกอบด้วยความรูใ้นการ

ใช้เครื่องมือประมง	 ซึ่งจะทำาให้สามารถพลิกผัน

เครื่องมือประมงไปตามฤดูกาลได้	 ความรู้ช่วงเวลา

นำ้าขึ้น	นำ้าลง	นำ้าใหญ่		คลื่นลม		ความรู้เกี่ยวกับชนิด

สัตว์นำ้าที่มีในแต่ละฤดูกาล	ความรู้เกี่ยวกับแหล่งที่

อยูแ่ละการเคลือ่นย้ายของสตัว์นำ้าแต่ละชนดิในช่วง

ฤดกูาลต่าง	ๆ 	ซึง่หากครวัเรอืนประมงพืน้บ้านชายฝ่ัง

มีความรู้ย่อมจับสัตว์นำ้าได้เพิ่มขึ้นด้วย	

	 	 3.2	 ประสบการณ์	ชาวประมงพืน้บ้าน

ที่มีประสบการณ์มาก	สามารถสังเกต	จดจำาแหล่งที่

อยู ่ของสัตว์นำ้าได้เป็นอย่างดี	 	 อีกทั้งการสังเกต

ลักษณะนิสัยของสัตว์นำา้แต่ละชนิด	 เช่น	กุ้งกุลาดำา	

อาศยัอยูต่ามซอกหนิ	การวางอวนเพือ่จบัสตัว์นำา้ต้อง

อาศัยประสบการณ์สูง	เพราะต้องรู้ว่าเกลียวคลื่นจะ

มาในทศิทางใด	เกลยีวคลืน่ขนาดใดทีส่ามารถพดัพา

อวนเข้าไปใต้โขดหินได้โดยอวนไม่ได้รับความเสีย

หาย	เป็นต้น	ทำาให้ชาวประมงสามารถจบัสตัว์นำ้าหา

ยากที่มีราคาสูงได้เช่นเดียวกัน	 เช่นเดียวกับที่	 ตฤณ	

สุขนวล	(2550)	พบว่า	การประมงพื้นบ้านชาวบ้าน

จะมกีารสงัเกต	และพฒันาความรูต่้าง	ๆ 	อยูเ่สมอ	เพือ่

ให้สามารถดำารงชวีติอยูไ่ด้ด้วยการอาศยัประสบการณ์	

มกีารประยกุต์ภมูปัิญญาในการผลติเครือ่งมอืประมง	

เช่น	 การใช้กระป๋องมาดัดแปลงเป็นกับดักปูแสม	

แสดงให้เห็นถึงความไม่หยุดนิ่งของการสร้างองค์

ความรู ้ของชาวบ้านผ่านประสบการณ์	 และการ

สังเกตลักษณะนิสัยของสัตว์นำ้าตามธรรมชาติซึ่ง

เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ	

	 4.	 มติเิสถยีรภาพ	ประกอบด้วย	5	ปัจจยั	คอื

	 	 4.1	 แรงงาน	ทั้งในแง่จำานวนแรงงาน	

และคุณภาพของแรงงาน	คือ	สุขภาพ	ทั้งนี้เนื่องจาก

หากครัวเรือนประมงพื้นบ้านมีจำานวนแรงงานมาก	

ทำาให้สามารถจับปริมาณสัตว์นำ้าได้มากกว่าครัว

เรือนที่มีแรงงานน้อย	 เช่นเดียวกับการศึกษาของ	

เรืองไร	 โตกฤษณะ	 และกำาพล	 อดุลวิทย์	 (2538)	

สำารวจชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งใน	 4	 จังหวัด	คือ	

ชุมพร	พังงา	ตรัง	และนครศรีธรรมราช	พบว่า	การ

เพิ่มแรงงานมีผลให้จับสัตว์นำ้าได้มากขึ้น	 	ลักษณะ

พื้นที่ที่เป็นแหลมยื่นลงไปในทะเลมักประสบกับ

ภาวะคลืน่ลมแรงอยูเ่สมอ	ความแขง็แรงของร่างกาย

จึงมีความสำาคัญต่อการประกอบอาชีพประมงพื้น

บ้านชายฝ่ัง	สอดรบักบั	สถาบนัการพลศกึษา	(2550)	

ได้กล่าวว่า	สมรรถภาพทางกายมีบทบาทและความ

สมัพนัธ์ใกล้ชดิต่อการทำางานทกุอาชพี	เนือ่งจากการ

มีสมรรถภาพทางกายดีช่วยให้สามารถประกอบ

อาชีพได้เป็นระยะเวลานานและมีประสิทธิภาพสูง

	 	 4.2	 การตลาด	 และราคา	 เพราะราคา

สนิค้าประมงถกูกำาหนดจากพ่อค้าแม่ค้าคนกลางใน

ท้องถิ่น	 และกลไกตลาดตามธรรมชาติทำาให้ผู้ทำา

ประมงพืน้บ้านชายฝ่ังมอีำานาจต่อรองราคากบัพ่อค้า

แม่ค้าคนกลางน้อย	เช่น	ฤดูที่มีปลาทูมาก	ราคาปลา

ทูลดลงจากกิโลกรัม	50	บาท	เหลือกิโลกรัม	15	บาท	

เป็นต้น	

	 	 4.3	 ฤดูกาล	เนื่องจากอาชีพประมงพื้น

บ้านเป็นอาชีพที่เกี่ยวโยงกับฤดูกาล	หรือสภาพภูมิ

อากาศ	ซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในการประกอบ

อาชีพ	 เช่น	คลื่นลมแรง	ปริมาณฝนที่ตกหนัก	หาก

คลื่นลมแรง	 หรือฝนตกหนักติดต่อกันยาวนาน		

ชาวประมงพืน้บ้านชายฝ่ังไม่สามารถออกไปทำางาน

ได้	 ย ่อมทำาให้ขาดรายได้	 และอาหารส่งผลต่อ	

ความไม่มั่นคงทางอาหารของครัวเรือนประมง	
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พื้นบ้านชายฝั่ง	นอกจากนี้ฤดูกาลยังมีผลต่อความ

หลากหลายของชนิดสัตว์นำ้าที่ครัวเรือนประมง

สามารถจับได้

	 	 4.4	 การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เพิ่ม

เติม	 ทั้งนี้เนื่องจากครัวเรือนที่มีพื้นที่สำาหรับการ

ปลูกพืช	ผัก	สมุนไพร	หรือเลี้ยงสัตว์	 เช่น	 เป็ด	 ไก่	

สำาหรับบริโภคในครัวเรือน	ย่อมทำาให้มีความมั่นคง

ทางอาหารเพิ่มขึ้น	 และสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ต้อง

ซือ้จากตลาดลงได้	เช่น	การเสรมิแนวคดิเกษตรยัง่ยนื	

(ธันวา	 	 จิตต์สงวน,	 2550)	 ในประเด็นของพัฒนา

ศักยภาพเกษตรกรในการพึ่งพาตนเอง	ทั้งปัจจัยการ

ผลิตและการ-ดำารงชีวิต	 โดยใช้ทรัพยากรอย่าง

ประหยัด	 ลดความผันผวนของผลผลิตและรายได้	

เพิ่มรายได้ด้วยการลดรายจ่าย	และส่งเสริมให้ผลิต

ส่วนหนึ่งเพื่อสนองความต้องการของตนเอง	

	 	 4.5	 พฤติกรรมการใช้จ่ายในครัวเรือน	

โดยเฉพาะความประหยัด	 คือ	 “รู ้จักกิน	 รู ้จักใช้”		

ทำาให้มคีวามพอเพยีงและเกดิความมัน่คงด้านอาหาร	

ทั้งนี้ เนื่องจากครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั ่ง		

มข้ีอจำากดัในช่วงฤดกูาล	หรอืสภาพภมูอิากาศ	ทำาให้

ในบางช่วงเวลาไม่สามารถออกไปประกอบอาชพีได้	

การที่ครัวเรือนประมงพื้นบ้านมีพฤติกรรมการใช้

จ ่ายด ้วยความประหยัด	 ไม ่ประมาท	 ถือเป ็น	

หลักประกันของครัวเรือนที่ทำาให้เกิดความมั่นคง

ทางอาหาร		สอดคล้องกบั	ศนูย์เฝ้าระวงัและเตอืนภยั

ทางสงัคม	(2550)	ได้สำารวจความเสีย่งของครอบครวั

ไทย	พบว่า		ภาวะความเสี่ยงของครอบครัวสะท้อน

มาจากความเพียงพอของรายได้และรายจ่าย	ภาระ

ของครอบครัว	และหลักประกันของครอบครัว

	 สัดส่วนอาหารที่ได้จากแหล่งอาหารต่าง	ๆ	

ของครัวเรือนประมง	

	 อาหารทีช่มุชนประมงพืน้บ้านชายฝ่ังได้รบั

จากแหล่งอาหารต่างๆ	มสีดัส่วนทีผ่นัแปรไปตามสภาพ	

ที่ตั้งของชุมชน	ทั้งนี้โดยภาพรวมได้รับอาหารจาก

แหล่งต่าง	ๆ	เรียงลำาดับจากมากไปน้อย	(ตารางที่	1)	

ดังนี้	

ตารางที่	1.		 สัดส่วนของอาหารที่ได้จากแหล่งอาหารต่าง	ๆ	ของครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่งในจังหวัด

ตรัง	จำาแนกตามอำาเภอ1/

																																																																																																																																																					ร้อยละ

แหล่งอาหาร ปะเหลียน สิเกา กันตัง หาดสำาราญ ภาพรวม

การผลิตที่ได้จากการเพาะปลูก 15 19 12 0 12

อาหารที่ได้จากฐานทรัพยากรประมงและสิ่ง

แวดล้อม

55 50 50 60 54

ซื้อจากตลาด 23 30 30 10 23

การแลกเปลี่ยนที่เกิดจากฐานวัฒนธรรม 7 1 8 30 11

1/ที่มา	:	การสนทนากลุ่ม,	2556	
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	 1.	 อาหารที่ได้จากฐานทรัพยากรประมง

และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	54		หรือประมาณครึ่งหนึ่ง

ที่ใช้บริโภคภายในครัวเรือน	 โดยได้มาจากการจับ

สตัว์นำา้จากแหล่งนำา้ธรรมชาต	ิป่าชายเลน	และทะเล	

ทัง้นีเ้นือ่งจากอาชพีประมงพืน้บ้านชายฝ่ังเป็นอาชพี

ที่ต ้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก	 หาก

ทรพัยากรธรรมชาตเิสือ่มโทรม	ปรมิาณสตัว์นำา้ทีจ่บั

ได้ย่อมน้อยลง	 แต่ในทางกลับกันหากทรัพยากร	

ธรรมชาติสมบูรณ์	ปริมาณสัตว์นำ้าที่จับได้ย่อมมาก

ขึ้น	 และส่งผลถึงความมั่นคงทางอาหารของครัว

เรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่งในจังหวัดตรังได้			

	 2.	 ซื้อจากตลาด	ร้อยละ	23	ทั้งนี้เนื่องจาก

ครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่งมีความจำาเป็นต้อง

ซือ้สนิค้าทีค่รวัเรอืนไม่สามารถผลติได้	เช่น	ข้าวสาร	

นำ้ามัน	หอม	กระเทียม	 เป็นต้น	และสัตว์นำ้าที่ครัว

เรือนไม่สามารถจับได้	 เพราะไม่มีเครื่องมือประมง

พื้นบ้าน	หรือไม่มีความชำานาญในการจับสัตว์นำ้า

ชนดินัน้	ๆ 	เช่น	ครวัเรอืนทีจ่บัปดูำา	จะมไีซหรอื	หยอง

ป	ูเมือ่นำาปมูาจำาหน่าย	จะนำารายได้บางส่วนไปซือ้กุง้	

ปลาหมึก	จากตลาดไปประกอบอาหาร	เป็นต้น		โดย

เฉพาะอำาเภอสเิกา	และอำาเภอกนัตงั	ส่วนอำาเภอหาด

สำาราญซื้ออาหารจากตลาดน้อยที่สุด	 ร้อยละ	 10	

เนื่องจากส่วนใหญ่ครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่ง

มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	แลกเปลี่ยนสัตว์นำ้าที่จับมาได้

ระหว่างครัวเรือน	เพื่อนบ้าน	หรือญาติ	พี่น้อง	ก่อน

นำาสัตว์นำ้าไปจำาหน่าย

	 3.	 อาหารที่ได้จากการผลิตหรือการเพาะ

ปลกูในครวัเรอืน	ร้อยละ	12	ทัง้นีค้รวัเรอืนส่วนใหญ่

ได้ปลูกพืชผัก	หรือพืชสมุนไพรไว้รอบบ้าน	ส่วน

อำาเภอหาดสำาราญไม่มีสัดส่วนอาหารที่ได้จากการ

ผลิตหรือการเพาะปลูก	ทั้งนี้เนื่องจาก	ตำาบลหาด

สำาราญ	ครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่งส่วนใหญ่

สร้างบ้านตามแนวป่าชายเลนจึงไม่มีพื้นที่สำาหรับ

การเพาะปลูก

	 4.	 อาหารทีไ่ด้จากการแลกเปลีย่นทีเ่กดิจาก

ฐานวัฒนธรรม	ร้อยละ	11	 เช่น	การแลกเปลี่ยนกับ

เพื่อนบ้าน	ญาติ	พี่น้อง	เป็นต้น	อำาเภอหาดสำาราญมี

การแลกเปลีย่นอาหารทีเ่กดิจากฐานวฒันธรรมมาก

ที่สุด	 เพราะครัวเรือนประมงพื้นบ้านให้ความช่วย

เหลอืกนั	มกีารแลกเปลีย่นสตัว์นำ้าทีจ่บัมาได้ระหว่าง

ครวัเรอืนก่อนนำาไปจำาหน่าย	ขณะทีอ่ำาเภอสเิกามกีาร

แลกเปลีย่นอาหารทีเ่กดิจากฐานวฒันธรรมน้อยทีส่ดุ	

เพราะครวัเรอืนประมงพืน้บ้านส่วนใหญ่นำาสตัว์นำ้า

ไปจำาหน่าย	แล้วนำารายได้มาซือ้อาหารสดและอาหาร

แห้งจากตลาด

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
	 การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มี

ผลต่อความมั่นคงทางอาหารในมุมมองของชาว

ประมงพื้นบ้านชายฝั่ง	นับเป็นปัจจัยเชิงรูปธรรมที่

เกิดขึ้นจริงในพื้นที่	ซึ่งจากการนำาปัจจัยต่างๆ	ที่ชาว

ประมงพื้นบ้านกล่าวถึงมาโยงเข้าสู่กรอบแนวคิด

เกีย่วกบัความมัน่คงทางอาหารของ	FAO	(2006)	พบ

ว่า	มิติแรกความพอเพียงมี	2	ปัจจัยหลัก	คือ	ปัจจัย

เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน	และการ

ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากการผลิตเอง	 	มิติที่

สอง	การเข้าถึง	พบว่า	มี	 5	ปัจจัย	 ได้แก่	 การเป็น

เจ้าของเครือ่งมอืประมง	การจดัการทรพัยากรชายฝ่ัง

ของชุมชน	ภาวะความเป็นหนี้สินของชาวประมง	

การสนับสนุนจากภาครัฐ	 และระยะทางถึงแหล่ง

อาหารอืน่นอกเหนอืจากอาหารทะเล		ซึง่สีปั่จจยัแรก

เกี่ยวข้องกับระบบกรรมสิทธิ์ของชาวประมง	มิติที่

สาม	การใช้ประโยชน์	ทีช่าวประมงพืน้บ้านกล่าวถงึ

มี	 2	ปัจจัย	คือ	ความรู้	 และประสบการณ์ของชาว

ประมง	สำาหรับมิติที่สี่ในเรื่องเสถียรภาพ	นั้น	ชาว

ประมงพืน้บ้านค่อนข้างให้ความสำาคญัมากพอ	ๆ 	กบั
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ในมิติของการเข้าถึง	เนื่องจากปัจจัยที่มีผลทั้งในเชิง

ปรมิาณและคณุภาพของผลผลติทีไ่ด้รบัในช่วงต่าง	ๆ	

ของปี	ได้แก่	การมเีครือ่งมอืประมงหลากหลายชนดิ	

เพื่อให้สามารถกระจายการผลิตได้หลายฤดูกาล	

ปริมาณและคุณภาพของแรงงาน	ระบบตลาด	และ

ราคาสินค้าประมง	สภาพภูมิอากาศในฤดูกาลต่าง	ๆ 	

การผลิตอาหารอื่นนอกเหนือจากผลผลิตสัตว์นำ้า	

เช่น	การเพาะปลูก	เลี้ยงสัตว์			และพฤติกรรมการใช้

จ่ายภายในครัวเรือนด้วยความประหยัด

	 เมื่อนำาปัจจัยต่าง	ๆ	ตามกรอบข้างต้นมา

พิจารณาร่วมกับข้อมูลสัดส่วนของอาหารที่ได้จาก

แหล่งต่าง	ๆ 	ทีค่รวัเรอืนประมงพืน้บ้านชายฝ่ังได้รบั

นั้น	สามารถกล่าวได้ว่า	 ปัจจัยด้านฐานทรัพยากร

ประมงและสิ่งแวดล้อมที่ เกี่ยวข ้องกับการทำา

กจิกรรมทางเศรษฐกจิของชมุชน	ในทีน่ี	้คอื	กจิกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับการประมง	 จัดว่ามีความสำาคัญมาก

ที่สุดที่ชุมชนจำาเป็นจะต้องคำ้าจุนไม่ให้มีความ

เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วด้วยมาตรการต่าง	ๆ	ในการ

อนรุกัษ์ป่าชายเลนและทะเล	เพราะมผีลอย่างมากต่อ

ความมั่นคงทางอาหารทั้งในแง่ความพอเพียง	การ

เข ้าถึง	 และการใช้ประโยชน์	 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด

เสถยีรภาพ	รฐับาลควรเสรมิสร้างให้เกดิความมัน่คง

ทางอาหารในชุมชนประมงพื้นบ ้านด ้วยการ

สนับสนุนให้สร้างแหล่งอาหารที่หลากหลายอื่นๆ	

เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากผลผลิตสัตว์นำ้า	เช่น	การเพาะ

ปลกู	และการปศสุตัว์	ทีไ่ม่ต้องอาศยัพืน้ทีด่นิจำานวน

มาก	การส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรี	 เพื่อให้ครัว

เรอืนมทีางเลอืกในการสร้างรายได้เพิม่	และลดภาระ

หนี้สิน	การลดระยะทางซื้อสินค้าบริโภคและลดค่า

ใช้จ่ายด้วยการจัดการร้านค้าชุมชนรวม	 และจัด

ระบบแลกเปลีย่นแหล่งอาหารเพือ่เพิม่โอกาสให้เกดิ

ความหลากหลายในการบรโิภค	โดยคำานงึถงึกจิกรรม

หรือฐานทางวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ของชุมชน

กิตติกรรมประกาศ	
	 ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านทางสาย	และคณะ	

ผู้ใหญ่บ้านเขาไม้แก้ว	 	 ผู้ใหญ่บ้านเกาะเคี่ยม	ผู้ใหญ่

บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตะเสะ	ที่ให้ความร่วมมือ

ในการประสานงานครัวเรือนประมงพื้นบ้านที่เข้า

ร่วมสนทนากลุ่ม	และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสนทนา

กลุม่ทกุท่านทีถ่่ายทอดประสบการณ์	และให้ความรู้

แก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี	
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การประเมนิความพงึพอใจของผูบ้งัคบับญัชาและแนวโน้มความต้องการบคุลากร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ในองค์กรพื้นที่จังหวัดสงขลา

The	Evaluation	of		Supervisors’	Satisfaction	and	the	Information	Technology	
Personnel	Requirement	in	the	Organizations	of		Songkhla
Province

จักรกฤษณ์		หมั่นวิชา1*

Jakkrit		Manwicha

Abstract

The	objectives	of	this	research	were	to	evaluate	supervisors’	satisfaction	and	the	requirement	of	information	
technology	personnel	in	various	organizations	of	Songkhla	Province.	The	supervisors	of	the	information	
technology	personnel	in	200	organizations	were	sampled	and	the	data	were	collected	by	using	questionnaires.	
The	data	were	analyzed	for	percentage,	means	and	standard	deviation.	It	was	found	that	 information	
technology	personnels	were	very	important	for	all	organizations.	They	should	be	employed	at	appropriate	
ratios	for	each	organization	size.	Personnel	selection	should	be	made	by	the	paper	test	method.	Programmers	
and	system	administrator	were	highly	required	in	the	labor	market.	It	was	shown	that	the	personnel’s	
capabilities	were	at	the	satisfied	level	for	all	organizations.	The	lack	of	specific	knowledge	of	information	
technology	personnel	was	the	important	problem	for	users.	It	was	found	that	different	types	of	specific	
personnel	were	required	by	different	enterprises	which	have	different	problems.

	 Keywords	:	Satisfaction,	information	technology	personnel	
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิความพงึพอใจของผูบ้งัคบับญัชาและแนวโน้มความต้องการบคุลากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ขององค์กรต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา	 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บังคับบัญชา

ของบคุลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร์ในองค์กรเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา	จำานวน	200	องค์กร	โดยการ

ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 และมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	จากผลการวิจัยพบว่า	บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์มีความจำาเป็น

อย่างมากต่อองค์กรในทุกประเภทธุรกิจ	 และจำาเป็นต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมต่อขนาดขององค์กร	การคัดเลือก

บุคลากรเข้าทำางานได้จากการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและคัดเลือกจากสาขาวิชาที่ตรงกับสายงานที่จะ

ปฏิบัติ	โดยสาขาที่มีความต้องการเป็นอย่างมาก	คือ	สาขาการเขียนโปรแกรมและการดูแลระบบ/ซอฟแวร์	ในส่วน

ของความพงึพอใจในขดีความรูค้วามสามารถของบคุลากรพบว่าอยูใ่นระดบัมาก	ทัง้ในด้านขดีความรูค้วามสามารถ

เฉพาะตำาแหน่งและความรู้ความสามารถทั่วไป	ปัญหาที่พบ	คือ	ปัญหาด้านความต้องการบุคลากรเฉพาะด้านที่ไม่

เพียงพอต่อองค์กร	ซึ่งพบว่าองค์กรที่ประกอบธุรกิจที่แตกต่างกันย่อมต้องการบุคลากรในสาขาวิชาเฉพาะด้านที่

แตกต่างกันและมีปัญหาที่แตกต่างกัน

	 คำาสำาคัญ	:	ความพึงพอใจ,	บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บทนำา
	 ปัจจบุนั	มกีารนำาเอาเทคโนโลยสีารสนเทศ

มาประยุกต์ใช้ในการทำางานของทั้งองค์กรภาครัฐ

และภาคเอกชนมากขึ้น		ซึ่งส่งผลให้เกิดการทำางาน

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 สามารถช่วยลด

ต้นทนุการผลติ	ระยะเวลา	และขัน้ตอนในการทำางาน	

สามารถทำางานได้ง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	ถูกต้องและ

แม่นยำาสูงขึ้น	สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัระหว่างองค์กรมากขึน้	จงัหวดัสงขลาจดัเป็น

ศูนย์กลางด้านการค้าที่สำาคัญในภาคใต้	 นอกนั้น

จงัหวดัสงขลายงัเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่เป็นสำานักงานในระดับเขตเป็นส่วน

ใหญ่	สำาหรบัองค์กรธรุกจิภาคเอกชนกม็หีลากหลาย	

เช่น	ธุรกิจยางพารา	ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป	และ

ธุรกิจบริการต่าง	ๆ		จากความหลากหลายทางธุรกิจ

นี้ส่งผลให้มีการนำาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน

คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้	เพื่อพัฒนาบุคคลากรใน

องค์กร	พัฒนาระบบการจัดการและการทำางานใน

องค์กร	 	ปัญหาอย่างหนึ่งในการนำาเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศคอมพวิเตอร์มาประยกุต์ใช้ในการทำางาน

ขององค์กรก็คือ	การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้

และความสามารถที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานใน

องค์กรต่าง		ๆ 	ทัง้ในส่วนของภาครฐัและภาคเอกชน	

อีกทั้ งยังไม ่มีความชัดเจนในเรื่องการนำา เอา

เทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร์มาประยกุต์ใช้กบั

งานให้ถกูต้องและเหมาะสม	ดงันัน้การจดัองค์ความ

รูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร์จงึเป็นส่วน

สำาคญัสำาหรบัสถานศกึษาในการผลติบณัฑติเพือ่ให้

มคีวามรูค้วามสามารถให้เพยีงพอ		และตรงกบัความ

ต้องการของตลาดแรงงาน	ในปัจจุบันพบว่าบัณฑิต

จบใหม่บางรายไม่ได้รับการคัดเลือก	 เนื่องจากมี	

ความรู้ความสามารถไม่ตรงกับความต้องการของ

หน่วยงานดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได ้จัดทำาขึ้นเพื่อ

ประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและแนว
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โน้มความต้องการบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ของ

หน่วยงานต่าง	ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา	ซึ่งนอกจาก

ทำาให้เกิดการพัฒนาองค์กรต่าง	 ๆในพื้นที่จังหวัด

สงขลาแล้ว	ยงัส่งผลให้เกดิประโยชน์ต่อสถาบนัการ

ศึกษา	 เพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาได้จัดทำา

หลักสูตรแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อการ

ผลติบณัฑติ	ทีม่คีณุภาพ	และมคีวามรูค้วามสามารถ	

ตรงกบัความต้องการของตลาด	และยงัเป็นแนวทาง

ในการวางแผนแม่บททางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ขององค์กรให้มีความชัดเจนจนสามารถก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในองค์กรอีกด้วย	

	 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู ้บังคับ

บญัชาและแนวโน้มความต้องการของบคุคลากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ในองค์กรพื้นที่

จังหวัดสงขลา

	 แนวคิด	ทฤษฏี	

	 1.	 แนวคิดเรื่องศึกษาความต้องการและ

การแสวงหาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ที่เหมาะสมเพื่อ

การดำาเนนิธรุกจิให้ถกูต้องและเหมาะสมขององค์กร

ในภาคใต้		(อิ่มจิตต์	เลิศพงศ์สมบัติ,	2549)

	 2.	 แนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อ

กระบวนการผลติ	บรกิาร	งานด้านบญัช	ีข้อมลูลกูค้า	

รวมไปถึงการดำาเนินการทางธุรกรรมและผลผลิต

ขององค์กร	ซึง่หากมรีะบบการจดัทำาสารสนเทศทีม่ี

ความถูกต้องและชัดเจนโดยบุคลากรที่มีความรู ้

ความสามารถ	(พลพิทักษ์	พวงมาลา,	2542)

	 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์	

เป็นปัจจัยหนึ่ง	 ที่มีความสำาคัญต่อกระบวนการ

บริหารและการดำาเนินงานขององค์กร	ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน	 เพื่อให้มีความถูกต้องทันสมัยและ	

มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น	 สำาหรับลักษณะงาน

บริหารงานธุรกิจขององค์กรจำาเป็นต้องมีการ

วางแผนงาน	การกำาหนดนโยบาย		การจดัการองค์กร

และทรัพยากร	 การสั่งการและประสานงาน	 การ

ตัดสินใจ	 และการควบคุมผลการปฏิบัติงาน	 ซึ่ง	

สุชาดา	 กีระนันทน์	 (2541)	 พบว่าบทบาทของผู้

บริหารในองค์กรมี	3	ด้าน	คือ	1.	ด้านการตัดสินใจ		

2.	ด้านการประสานงานและตดิต่อระหว่างบคุคลใน

ฐานะหัวหน้างาน	 และ	 3.	 ด้านการจัดการข้อมูล

ข่าวสารสารสนเทศ		ซึ่งด้านสารสนเทศนั้นถือได้ว่า

มคีวามจำาเป็นเป็นอย่างมากต่อการดำาเนนิงานภายใน

องค์กร	การคัดเลือกหรือการได้มาซึ่งบุคลากรทาง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ

จะส่งผลให้เกิดการทำางานและการบริหารงานให้

บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

Whittaker	(1999)	พบว่า	ความล้มเหลวหรอื

ความผิดพลาดที่ เ กิ ดจากการนำ า เทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในองค์การ	 ได้แก่	 1)	การขาดการ

วางแผนที่ดีพอ	2)	การนำาเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม

มาใช้งาน	และ	3)การขาดการจัดการหรือสนับสนุน

จากผู้บริหารระดับสูง	สำาหรับสาเหตุของความล้ม

เหลวอืน่	ๆ 	เช่น	ใช้เวลาในการดำาเนนิการมากเกนิไป		

นำาเทคโนโลยีที่ลำ้าสมัยหรือยังไม่ผ่านการพิสูจน์มา

ใช้งาน	ประเมินแผนความต้องการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศไม่ถูกต้อง	 ผู ้จัดจำาหน่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ		ทีอ่งค์การซือ้มาใช้งานไม่มปีระสทิธภิาพ

และการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	ซึ่ง

หากมีบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี

คุณภาพแล้ว	 จะส่งผลให้เกิดการทำางานและการ

บรหิารงานทีง่่ายด้วย	โดยทีส่ารสนเทศภายในองค์กร

เกี่ยวข้องกับปัจจัยการนำาเข้า	 กระบวนการผลิต	

บริการ	 งานด้านบัญชี	 ข้อมูลลูกค้า	 รวมไปถึงการ
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ดำาเนินการทางธุรกรรมและผลผลิตขององค์กร		

ซึง่หากมรีะบบการจดัทำาสารสนเทศทีม่คีวามถกูต้อง

และชัดเจนแล้ว	 ก็จะส่งผลให้ผู้บริหารสามามารถ

เรียกใช้ข้อมูลดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว	 เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจในการ

บริหารงาน	 ทั้ งนี้ จำ า เป ็นต ้องมีบุคลากรด ้าน

สารสนเทศคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการข้อมูล

ข่าวสารสารสนเทศอย่างเป็นระบบ	เพือ่ให้เกดิความ

สะดวก	เป็นระเบียบ	สามารถตรวจสอบได้อย่างถูก

ต้อง	แม่นยำาและรวดเรว็	(พลพทิกัษ์	พวงมาลา	2542)		

เช่นเดียวกับ	กิดานันท์	มลิทอง	(2543)	พบว่า	การนำา

เทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร์ไปใช้สำาหรบัการ

จดัการฐานข้อมลู	ประมวลผลให้เป็นสารสนเทศจน

สามารถรวบรวมและจัดเก็บอย่างเป็นระบบนั้นจะ

ส่งผลให้การสืบค้นนั้นทำาได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น	

แต่จำาเป็นต้องใช้คอมพวิเตอร์มาเป็นเครือ่งมอืในการ

จัดการ	จัดเก็บ	การสืบค้นรวมไปถึงการมีบุคลากรที่

มีความรู ้ความสามารถในการนำา เทคโนโลยี

สารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

อกีด้วย	ในส่วนของระดบัความพงึพอใจของนายจ้าง

นั้นก็ยังต้องขึ้นอยู ่กับความรู ้ความสามารถของ

บณัฑติในด้านความรูค้วามสามารถเฉพาะด้าน	และ

ในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปเช่นกัน	 (สุกัลยา	

คงสวัสดิ์,	2542)

การประเมินผล	หมายถึง	 กระบวนการ

ค้นหาหรือตัดสินคุณค่าหรือจำานวนของบางสิ่งบาง

อย่าง	โดยใช้มาตรฐานของการประเมินซึ่งประกอบ

ไปด้วยเกณฑ์ภายในและภายนอก	(Good,	1973)	หรอื

การมีความเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 การตัดสิน

ความเพียงพอของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 หรือการตัดสิน

คณุค่าของสิง่ใดสิง่หนึง่	Shertzer	and	Linden	(1979)	

ในแง่ของการการประเมินบุคคล	Brown	 (1983)	

กล่าวว่าคือการตีความหมายในเชิงปฏิบัติการของ

บคุคลโดยตค่ีาราคาในสิง่นัน้	เพือ่ตอบคำาถามว่าดแีค่

ไหน	เช่นเดียวกับ	เยาวดี	รางชัยกุล	วิบูลย์ศรี	(2544)	

กล่าวว่า	 การประเมินผลเป็นคำาที่ใช้ในการอธิบาย

และตัดสินคุณสมบัติบางอย่างของบุคคลรวม	

ทัง้กระบวนการและโครงการต่าง	ๆ 	และการประเมนิ

โดยผู ้บังคับบัญชา	(Boss	 Assessment)	 นั้นเป็น	

การประเมนิสมรรถนะทีใ่ห้ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูป้ระเมนิ	

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาฝ่ายเดยีวเพราะเชือ่ว่าผูบ้งัคบับญัชา	

จะรู้จักผู้ใต้บังคับบัญชามากที่สุด	 และต้องรับผิด

ชอบการทำางานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง

การประเมินความพึงพอใจ	 จึงเป็นการ

ประเมินความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลสำาเร็จตาม

มุ่งหมายหรือความรู ้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับความ

สำาเร็จตามวัตถปุระสงค์		ความพึงพอใจเป็นทศันคติ

หรือความรู้สึกทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่ง

ใด	ทำาให้เกิดมีความคาดหวังเกิดขึ้น	และเมื่อความ

ต้องการได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้	 เมื่อ

นั้นจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ	แต่หากไม่ได้รับ

การตอบสนองตามความคาดหวังที่ตั้งไว้ก็ส่งผลให้

เกิดความไม่พึงพอใจ	 	คัทรีนา	 รัตนวิมล	และคณะ	

(2550)	ได้ทำาการประเมนิความพงึพอใจของผูบ้งัคบั

บัญชาต่อสมรรถนะของบัณฑิตสาขาพยาบาล

ศาสตร์	พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยมีความ

พึงพอใจในด้านการยึดมั่นในจริยธรรม	คุณธรรม	

ด้านการทำางานร่วมกับผู้อื่น	ด้านพัฒนาตนเองและ

วชิาชพี	เป็นต้น	เช่นเดยีวกบัการทดลองของ	มิง่ขวญั	

เหรียญประยูร	และคณะ	 (2546)	 	พบว่า	ผู้ว่าจ้างมี

ระดับความพึงพอใจในระดับมากต่อบัณฑิตคณะ

วิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี	 โดยมีความพึงพอใจ	 7	 ด้าน	 คือ	 ด้านการ

วางแผนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	ด้านอุปนิสัยและ

จิตใจ	ด้านบุคลิกภาพ	ด้านวิชาการ	เป็นต้น	สำาหรับ

การประเมนิความพงึพอใจของผูบ้งัคบับญัชาทีม่ต่ีอ
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ความพึงพอใจต่อบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จักรกฤษณ์		หมั่นวิชา

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	นั้นจะส่งผลให้

เกดิการเรยีนรูแ้ละการปรบัเปลีย่นระบบการทำางาน

ในองค์กรนั้นๆได้	ซึ่งหากมีการปฏิบัติงานให้อยู่ใน

ระดับเป็นที่น่าพึงพอใจของผู้บังคับบัญชานั้นย่อม

ส่งผลให้เกิดการบริหารงานอย่างมีระบบ	มีระบบ

การจดัทำาสารสนเทศทีม่คีวามถกูต้องและชดัเจน	ส่ง

ผลให้ผู้บริหารสามามารถเรียกใช้ข้อมูลดังกล่าวได้

อย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่าง

มาก	 ทั้งนี้จำาเป็นต้องมีบุคลากรด้านสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการข้อมูลข่าวสาร

สารสนเทศอย่างเป็นระบบ	เพื่อให้เกิดความสะดวก	

เป็นระเบียบ	 สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง	

แม่นยำาและรวดเรว็	(พลพทิกัษ์	พวงมาลา	2542)		เช่น

เดียวกับ	กิดานันท์	 มลิทอง	 (2543)	พบว่า	 การนำา

เทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร์ไปใช้สำาหรบัการ

จดัการฐานข้อมลู	ประมวลผลให้เป็นสารสนเทศจน

สามารถรวบรวมและจัดเก็บอย่างเป็นระบบนั้นจะ

ส่งผลให้การสืบค้นนั้นทำาได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น	

แต่จำาเป็นต้องใช้คอมพวิเตอร์มาเป็นเครือ่งมอืในการ

จัดการ	จัดเก็บ	การสืบค้นรวมไปถึงการมีบุคลากรที่

มีความรู ้ความสามารถในการนำา เทคโนโลยี

สารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

อกีด้วย	ในส่วนของระดบัความพงึพอใจของนายจ้าง

นั้นก็ยังต้องขึ้นอยู ่กับความรู ้ความสามารถของ

บัณฑิตในด้านความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและ

ในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปเช่นกัน	 (สุกัลยา	

คงสวัสดิ์	(2542)	

	 ขอบเขตในการวิจัย

การประเมินความพึงพอใจของผู ้บังคับ

บัญชาและแนวโน้มความต้องการของบุคลากรด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศของจงัหวดัสงขลา	มขีอบเขต

ในการวิจัยดังนี้

1.		ขอบเขตด้านประชากร	คอื	หวัหน้าส่วน	

หัวหน้าหน่วยงาน	ผู้จัดการ	ผู้อำานวยการ	 เจ้าของ

กิจการ	 ฯลฯ	 ในองค ์กรที่มีการใช ้ เทคโนโลยี

สารสนเทศคอมพิวเตอร์

2.	 ขอบเขตด้านพื้นที่	 คือ	องค์กรในพื้นที่

จังหวัดสงขลา

	 3.	 ขอบเขตด้านตัวแปร	คือ	ความคิดเห็น

ของผูบ้งัคบับญัชาในองค์กรต่อความรูค้วามสามารถ

และแนวโน้มความต้องการบุคลากรด้านความรู้พื้น

ฐานด้านคอมพวิเตอร์	การประยกุต์ใช้ความรูท้ีศ่กึษา

กับงานที่รับผิดชอบ	คุณธรรมจริยธรรมรวมไปถึง

ความรู้ความสามารถด้านอื่น	ๆ

วิธีการดำาเนินการวิจัย
	 1.	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

ประชากรที่ใช้	 คือ	 หัวหน้าหน่วยงาน	

หวัหน้าส่วน	กรรมการผูจ้ดัการ	ผูจ้ดัการหรอืผูบ้งัคบั

บัญชาโดยตรงขององค์กร	 จำานวน	400	องค์กรใน

พื้นที่จังหวัดสงขลา	ซึ่งนำามาคำานวณกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้วิธ	ี Finite	Population	 เป็นการคำานวณขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ทราบจำานวนประชากร	

(ธานินทร์	ศิลป์จารุ,	2551)	โดยทำาให้มีกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมดเป็น	200	ตัวอย่าง

	 2.	เครื่องมือในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่อง

มือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยทำาการแบ่งแบบ

สมัภาษณ์เป็น	3	ตอน	ได้แก่	1)	สถานภาพและลกัษณะ	

ทางสังคมของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์	 2)	 ข้อคิดเห็น

ของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ต่อบคุลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศคอมพิวเตอร์	3)	แนวโน้มความต้องการ

บุคลากรที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศคอมพิวเตอร์	ซึ่งแบบสัมภาษณ์ได้ผ่าน

การตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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	 3.	การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยได้ทำาการสัมภาษณ์ผู ้บังคับบัญชา

หรือหัวหน้างานของบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศคอมพิวเตอร์ในองค์กรต่างๆ	ในสัดส่วน

ที่ได้กำาหนด	ตั้งแต่	 เดือนมกราคม	 2556	ถึงเดือน

เมษายน	2556

	 4.	การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่ได้มาทำาการวิเคราะห์โดย

ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลู	ได้แก่	สถติทิีใ่ช้ในการตรวจสอบเครือ่งมอืวจิยั	

และการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ	 ในการ

วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา	คือ	ค่าเฉลี่ย	 ค่าร้อยละ	

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย		
1.	ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร	ได้เข้าดำาเนิน

การสัมภาษณ์ผู ้บังคับบัญชาขององค์กรต่างๆใน

พื้นที่จังหวัดสงขลา	ประกอบด้วย	4	ประเภท	ได้แก่	

1.	ธุรกิจภาคผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรม	2.	ธุรกิจ

การบรกิาร	3.ธรุกจิการค้าปลกี	และ	4.หน่วยงานของ

รฐั	เป็น	40,	60,	70	และ	30	หน่วยงาน	ตามลำาดบั	และ	

คิดเป็นร้อยละ	20.00,	30.00,	35.00	และ	15.00	ตาม

ลำาดบั	มรีะยะการดำาเนนิการขององค์กร	น้อยกว่า	10	

ปี	โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาการดำาเนิน

งานอยู่ที่	4-6	ปี	คิดเป็นร้อยละ	34.00	(ตารางที่	1)	มี

หวัหน้ากลุม่งาน/หวัหน้าฝ่ายงาน/หรอืเทยีบเท่าเป็น

ผู้ควบคุมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ร้อยละ	

รูปที่	1.	กรอบแนวคิดการวิจัย
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31.50	จำานวนบุคคลากรในองค์กร	พบว่า	ส่วนใหญ่

เป็นองค์กรขนาดปานกลาง	มจีำานวนบคุลากร	20-50	

คน	ร้อยละ	45.50	และส่วนใหญ่มีจำานวนบุคคลากร

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร์	1-5	คน	ร้อย

ละ	 45.00	 ในส่วนของจำานวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้

สำาหรับปฏิบัติงานในองค์กร	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีจำานวนคอมพิวเตอร์	มากกว่า	10	เครื่อง	

ร้อยละ	37.50	(ตารางที่	1)

2.	ข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรขององค์กร	

โดยพบว่า	นยิมใช้วธิกีารสอบข้อเขยีน	ร้อยละ	38.50	

สำาหรบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการคดัเลอืกบคุคลเข้าปฏบิตัิ

งานนั้นมักพิจารณาจากสาขาวิชาที่จบเป็นหลัก		

ร้อยละ		31.50	และมักเลือกจากระดับการศึกษาเป็น

ลำาดับรองลงมา	 (ตารางที่	 2)	 และเมื่อพิจารณาถึง

ตำาแหน่งของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ในองค์กรส่วนใหญ่จะเป็นนักเขียน

โปรแกรมร้อยละ	23.26	รองลงมาคือ	นักวิเคราะห์

ระบบร้อยละ	 14.10	ผู้สอน/ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

และนายช่างเทคนคิคอมพวิเตอร์มปีรมิาณสดัส่วนที่

เท่ากันร้อยละ	13.67	(รูปที่	2)

3.	 ความพึงพอใจของผู ้บังคับบัญชาต่อ

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		จากตารางที่	6	

พบว่า	ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อบุคลากร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ

มาก		( x =	3.67,	SD.=0.060)		และเมือ่มกีารพจิารณา
เป็นรายด้าน	พบว่า	ความพงึพอใจของผูบ้งัคบับญัชา

ต่อบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์

ด้านความรูค้วามสามารถด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

อยู่ในระดับมาก	( x 	=	3.69,	SD.=0.210)	โดยมีความ
รูค้วามสามารถการใช้โปรแกรมสำาเรจ็รปูเฉพาะด้าน	

ด้านการพฒันาโปรแกรม/เวบ็ไซต์	ด้านการจดัระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์	ด้านการซ่อมบำารุง	และด้าน

การใช้งานอินเทอร์เน็ต	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก	คือ	3.89,	3.89,	3.86,	3.59	และ	3.79	ตามลำาดับ	

การใช้โปรแกรมประยุกต์	พบว่า	มีความพึงพอใจใน

ระดับปานกลาง	โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	3.15	(ตารางที่	4)	

สำาหรบัความพงึพอใจของผูบ้งัคบับญัชาต่อบคุลากร

เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ด้านจริยธรรม	

คุณธรรม	อยู่ในระดับมาก	 ( x 	 =3.84,	SD.=0.080)	
โดยมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม	 จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ	 ได้แก่	 1)ความขยัน	อดทน	

อุตสาหะ	2)ความซื่อสัตย์สุจริต	3)ความตรงต่อเวลา	

4)ความรับผิดชอบ	และ	5)ความสามารถในการอยู่

ร่วมกับผู้อื่น	มีความพึงพอใจในระดับมาก	คือ	4.00,	

4.27,	3.73,	3.73	และ	3.47	ตามลำาดับ	(ตารางที่	5)	ใน

ส่วนของความพงึพอใจของผูบ้งัคบับญัชาด้านความ

รู้ความสามารถทั่วไปของบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศคอมพวิเตอร์	พบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง	

( x =3.48,	SD.=0.248)	โดยมคีวามรูค้วามสามารถใน
ส่วนของการมคีวามคดิรเิริ่มสร้างสรรค์	การบริหาร

จัดการ	การเรียนรู้ด้วยตัวเอง	และการปรับตัวให้เข้า

กับงาน	อยู่ในระดับพึงพอใจมาก	คือ	มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	

3.80,	 3.58,	 3.61	และ	3.52	ตามลำาดับ	การทำางาน	

ร่วมกับผู ้อื่น	 การคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และ	

ความมีระเบียบวินัยในการทำางาน	มีความพึงพอใจ

ระดบัปานกลาง	คอื	3.47,	3.45	และ	2.93	(ตารางที	่3)	

4.	 	 แนวโน้มความต้องการบุคลากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์	 การพิจาณาถึง

ความเหมาะสมต่อตำาแหน่งนั้น	พบว่า	บุคลากรด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร์ในองค์กรมรีะดบั

ความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของเนื้อ

งานและองค์กรนั้นๆ	ร้อยละ	80	โดยหลังจากได้รับ

การคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในองค์กรแล้ว	 ทาง

องค์กรก็จะทำาการฝึกอบรมหรือมีการทดลองงาน

ก่อนปฏิบัติงานจริง	ร้อยละ74.50	และทางองค์กรก็

เล็งเห็นว่าบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



78

วารสารหาดใหญ่วิชาการ	12(1)	ม.ค.	-	มิ.ย.	2557
Hatyai	Journal	12(1)	Jan	-	Jun	2014

คอมพิวเตอร์นั้นมีความสำาคัญต่อองค์กร	 ร้อยละ	

80.00	 แต่ยังมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพวิเตอร์ในระดบัทีไ่ม่เพยีงพอต่อองค์กร	ร้อยละ	

51.50	 และอยู่ในระดับเพียงพอ	 ร้อยละ	 48.50	 ใน	

กรณีไม่เพียงพอนั้น	 องค์กรเล็งเห็นว่า	 สาขาที่ยัง

ขาดแคลน	 ได้แก่	 ผู้ดูแลระบบ	นักเขียนโปรแกรม	

ผู้สอน/ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์	 และนายช่างเทคนิค	

ร้อยละ	31.50,	27.00,	21.50	และ	20.00	ตามลำาดับ	

นอกจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรแล้วก็	

ยังมีปัญหาด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร

และความล้าสมัยของอุปกรณ์เทคโนโลยี	 ร้อยละ	

72.00	และ	28.00		ตามลำาดับ	(ตารางที่	7)

รูปที่	2.		ตำาแหน่งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ในองค์กรจังหวัดสงขลา

ตารางที่	1.		ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปขององค์กร

ข้อมูลองค์กร จำานวน	 ร้อยละ

1.	ประเภทองค์กร

								-	ธุรกิจภาคการผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรม

								-	ธุรกิจการบริการ	(สถาบันการเงิน/โรงแรม/	

										ท่องเที่ยว/สื่อสิ่งพิมพ์)

								-	ธุรกิจภาคการค้าปลีกและค้าส่ง

								-	หน่วยงานของรัฐ

40

60

70

30

20.00

30.00

35.00

15.00

2.	ระยะเวลาดำาเนินการขององค์กร

								-	1-3	ปี

								-	4-6	ปี

								-	7-9	ปี

								-	มากกว่า	10	ปี

63

68

52

17

31.50

34.00

26.00

8.50
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ข้อมูลองค์กร จำานวน	 ร้อยละ

3.	ตำาแหน่งของผู้บังคับบัญชา

							-	เจ้าของกิจการ

							-	กรรมการผู้จัดการ

							-	ผู้อำานวยการกอง/ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการสาขา/		

									หรือเทียบเท่า

							-	หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายงาน/หรือเทียบเท่า

54

40

43

63

27.00

20.00

21.50

31.50

4.	จำานวนบุคคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

						-	1-5	คน

						-	5-10	คน

						-	11-15	คน

						-	มากกว่า	15	คน

90

40

43

27

45.00

20.00

21.50

13.50

5.	จำานวนคอมพิวเตอร์

					-	1-3	เครื่อง

					-	4-6	เครื่อง

					-	7-9	เครื่อง

					-	มากกว่า	10	เครื่อง

57

15

53

75

28.50

7.50

26.50

37.50

ตารางที่	2.		จำานวนและร้อยละของข้อมูลวิธีการคัดเลือกและปัจจัยการคัดเลือกบุคคลากรด้าน							

																		เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

ข้อมูลการคัดเลือกบุคลากร จำานวน	 ร้อยละ

1.	วิธีการคัดเลือกบุคคลากร

									สอบข้อเขียน

									สอบสัมภาษณ์

									สอบปฏิบัติ

									สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์

									สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์/ปฏิบัติ

									พิจารณาจากคุณสมบัติ/ประสบการณ์

77

29

29

25

25

15

38.50

14.50

14.50

12.50

12.50

7.50

2.	ปัจจัยการคัดเลือกบุคคลากร

									ระดับการศึกษา

									สาขาวิชาที่จบ

									บุคลิกภาพ

									ความรู้ความสามารถ

									อื่น	ๆ

50

63

28

44

15

25.00

31.50

14.00

22.00

7.50

ตารางที่	1.		(ต่อ)
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ตารางที่	3.		ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความรู้ความสามารถทั่วไป	

ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป
ค่าเฉลี่ย

( X )

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(SD)

ระดับความ

พึงพอใจ

1.	 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.	 ความสามารถในการบริหารจัดการ
3.	 ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4.	 ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับงาน
5.	 ความสามารถในการทำางานร่วมกับผู้อื่น
6.	 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์		สังเคราะห์
7.	 ความมีระเบียบวินัยในการทำางาน

รวม

3.80
3.58
3.61
3.52
3.47
3.45
2.93
3.48

.401

.496

.490

.501

.500

.498

.684

.248

มาก
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ตารางที	่4.		ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		 						

																			คอมพิวเตอร์	

ด้านความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์

ค่าเฉลี่ย

( X )

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(SD)

ระดับความ

พึงพอใจ

1.	 ด้านการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเฉพาะด้าน
2.	 ด้านการพัฒนาโปรแกรม/เว็บไซต์
3.	 ด้านการจัดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.	 ด้านการซ่อมบำารุง
5.	 ด้านการใช้อินเตอร์เน็ต
6.	 ด้านการใช้โปรแกรมประยุกต์

รวม

3.89
3.89
3.86
3.59
3.79
3.15
3.69

.710

.710

.817

.494

.412

.817

.210

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
มาก

ตารางที่	5.		ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ	

ด้านคุณธรรม	จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ

ค่าเฉลี่ย

( X )

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(SD)

ระดับความ

พึงพอใจ

1.	 ความขยัน	อดทน	อุตสาหะ
2.	 ความซื่อสัตย์	สุจริต
3.	 ความตรงต่อเวลา
4.	 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
5.	 ความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

รวม

4.00
4.27
3.73
3.73
3.47
3.84

.000

.445

.445

.445

.500

.080

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่	6.		ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

																			ด้านคอมพิวเตอร์

คุณลักษณะของบุคลากร
ค่าเฉลี่ย

( X )

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

(SD)

ระดับความ

พึงพอใจ

1.	ด้านความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์

2.	ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ

3.	ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาพรวม

3.69

3.84

3.48

3.67

.210

.080

.248

.060

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

ตารางที่	7.	ระดับความรู้ความสามารถ	ปัญหาและแนวโน้มความต้องการบุคลากรขององค์กร

ความรู้/ความสามารถของบุคคลากร จำานวน ร้อยละ

1. ความสามารถต่อตำาแหน่งงาน

					 ตรง

						 ไม่ตรง

160

40

80.00

20.00

2. การปฏิบัติก่อนเข้าปฏิบัติงาน

							ต้องฝึกอบรมหรือทดลองงานก่อน

							ไม่ต้องฝึกอบรมหรือทดลองงานก่อน

149

51

74.50

25.50

3. ความสำาคัญของบุคลากรด้านเทคโนโลยี   

    สารสนเทศคอมพิวเตอร์

							ใช่

							ไม่ใช่

160

40

80.00

20.00

4. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

							เพียงพอ

						 ไม่เพียงพอ

97

103

48.50

51.50

5. ความต้องการบุคคลากรในกรณีไม่เพียงพอ

							นักเขียนโปรแกรม

							ผู้ดูแลระบบซอฟแวร์

							ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

							ผู้สอน/ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

54

63

40

43

27.00

31.50

20.00

21.50
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ความรู้/ความสามารถของบุคคลากร จำานวน ร้อยละ

6. ปัญหาที่สำาคัญของการพัฒนาองค์กรในด้าน   

    เทคโนโลยี

							ความรู้ความสามารถของบุคลากร

							อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศล้าสมัย

144

56

72.00

28.00

อภิปรายผลการวิจัย
	 ความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้งัคบับญัชาที่

มีต ่อระดับความรู ้ความสามารถบุคลากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ในองค์กรพื้นที่

จังหวัดสงขลา	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ( x =3.67,	
SD=0.060)	ทั้งนี้เนื่องจากในส่วนของการคัดเลือก

บคุลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร์นัน้	

ได้ทำาการคัดเลือกบุคลากรโดยวิธีการสอบข้อเขียน

และมีการสอบภาคปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่	 ร้อยละ	77	

และมกีารคดัเลอืกจากสาขาทีจ่บการศกึษาให้ตรงกบั

ความต้องการขององค์กร	 โดยมีการคัดเลือกจาก

ความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นสำาคัญ	ทำาให้

เกิดการปฏิบัติงานที่ตรงต่อความต้องการของผู ้

บังคับบัญชาและองค์กร	 จึงส่งผลให้เกิดความพึง

พอใจต่อการปฏบิตังิานของบคุลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในระดับมาก	สอดคล้องกับการศึกษา

ของ	คัทรีนา	 รัตนวิมล	และคณะ	 (2550)	ที่พบว่า	

ความพึงพอใจโดยรวมของผู ้บังคับบัญชาที่มีต่อ

สมรรถนะของบณัฑติสาขาพยาบาลศาสตร์	โดยรวม

อยู่ในระดับมาก	8	ด้าน	ได้แก่	1.	ด้านความยึดมั่นใน

จรรยาบรรณ	2.	ด้านการทำางานร่วมกับผู้อื่น	3.	ด้าน

พัฒนาตนเองและวิชาชีพ	4.	ด้านสื่อสาร	5.	ด้านการ

เป็นนกัพฒันา	6.	ด้านการปฏบิตักิารพยาบาล	7.	ด้าน

การบริหารจัดการ	และ	8.	ด้านวิจัย

	 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อระดับ

ความรู ้ความสามารถทั่วไปของบุคลากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับปาน

กลาง	 ( x =3.48,	SD.=0.248)	ทั้งนี้เนื่องจากการคัด
เลอืกบคุลากรเข้าปฏบิตังิานนัน้เกดิจากการคดัเลอืก

บุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่ดีและมีการคัดเลือก

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่มีอยู่แล้วก่อนที่

จะได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในองค์กร	

	 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อระดับ

ความรู ้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพวิเตอร์ของบคุลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

คอมพวิเตอร์อยูใ่นระดบัมาก	( x =	3.69,	SD.=	0.210)	
ทัง้นีเ้นือ่งจากก่อนเข้าปฏบิตังิานในองค์กร	บคุลากร

ที่ได้รับการคัดเลือกจำาเป็นต้องมีการผ่านการฝึก

อบรมก่อนเข้าปฏิบัติงานจริง	 อีกทั้งการคัดเลือก

บุคลากรเข้าปฏิบัติงานก็ได้จากการคัดเลือกจากผู้ที่

จบการศึกษาที่ตรงต่อการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ

นั้น	ๆ	สอดคล้องกับ	คัทรีนา	 รัตนวิมล	และคณะ	

(2550)	ทีพ่บว่า	ความพงึพอใจของผูบ้งัคบับญัชาต่อ

สมรรถนะด ้านการพยาบาลอยู ่ ในระดับมาก	

เนื่องจากการการปฏิบัติงานนั้นจำาเป็นต้องอาศัย

ประสบการณ์การทำางานด้านการพยาบาล	และเป็น

ผูท้ีผ่่านการฝึกอบรมจนทำาให้เกดิความเชีย่วชาญใน

สาขาอาชีพพยาบาลมากขึ้น

	 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อ

คุณธรรม	จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพอยู่

ตารางที่	7.	(ต่อ)
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ในระดับมาก	 ( x =	 3.84,	 SD.=0.080)	 เนื่องจาก
ปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวง

ศกึษาธกิารจำาเป็นต้องมกีารบรรจเุนือ้หาทีเ่กีย่วข้อง

กับคุณธรรม	 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

ประกอบอาชีพในทุกสาขาวิชาชีพ	 จึงทำาให้การ

ประเมินความพึงพอใจของผู ้บังคับบัญชาอยู ่ใน

ระดับมาก	สอดคล้องกับ	กนกพร	หมู่พยัคฆ์	 และ

คณะ	 (2549)	 ที่พบว่าความพึงพอใจของผู้บังคับ

บัญชาในด้านคุณธรรม	จริยธรรมของบัณฑิตที่จบ

การศึกษาปี	2544	และ	ปี	2545	อยู่ในระดับมาก

สำาหรับแนวโน้มความต้องการบุคลากร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์นั้น	 ทาง

องค์กรเล็งเห็นว่าการคัดเลือกหรือการรับบุคคลเข้า

ทำางานในองค์กรนั้นจำาเป็นต้องคัดเลือกบุคคลที่มี

ความรูค้วามสามารถให้ตรงกบัตำาแหน่งงานทีร่บัผดิ

ชอบ	ทัง้นีเ้พือ่ให้เกดิการเรยีนรูใ้นภาระงานได้ง่ายขึน้	

และจำาเป็นต้องมกีารฝึกอบรมก่อนการเริม่งาน	ทัง้นี้

เนือ่งจากงานทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้เป็น

งานครอบคลุมภาระงานขององค์กรไว้ทั้งหมด	 เช่น	

การสั่งซื้อ-ขาย	การทำาบัญชีเงินเดือน	การวางแผน	

การออกแบบระบบ	ซึง่ล้วนแล้วแต่มคีวามสำาคญัเป็น	

อย่างสงู	ดงันัน้การฝึกอบรมหรอืการผ่านการทดลอง

งานก่อนย่อมเป็นผลดต่ีอองค์กรมากยิง่ขึน้	นอกจาก

นี้ยังพบว่าสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร์	ได้แก่	ผูด้แูล

ระบบ/ซอฟต์แวร์	 นักเขียนโปรแกรม/นักพัฒนา

โปรแกรม	ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลต่อการพัฒนาองค์กร	

ให้เกิดการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ปัจจุบันปัญหาที่สำาคัญของการพัฒนา

องค์กรจำาเป็นต้องมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศควบคู ่ ไปด ้วย	 หนึ่งในเทคโนโลยี

สารสนเทศทีต้่องมกีารปรบัปรงุให้ทนัต่อยคุสมยันัน้	

คือ	 เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบ

ไปด้วยการพัฒนาบุคคลากรในองค์รวมไปถึงการ

พฒันาทางด้านอปุกรณ์ทางด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์	

จากการศึกษาดังกล่าวทางผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นว่าการ

พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์

เพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการดำาเนินงานใน

องค์กรนั้นจำาเป็นต้องพัฒนาในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้	

1.	 บคุลากรในองค์กรควรได้รบัการอบรม

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน	เช่น

	 -	 ผู้ดูแลระบบควรมีความสามารถใน

การทีจ่ะสามารถตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	

ให้ดำาเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	อกีทัง้ผูด้แูลระบบ

จำาต้องมกีารพฒันาระบบสารสนเทศให้มปีระสทิธภิาพ

สงูขึน้

	 -		 ผูใ้ช้งาน	ควรมคีวามรูด้้านคอมพวิเตอร์	

ขั้นพื้นฐาน	 เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาเครื่อง

คอมพวิเตอร์และระบบเครอืข่ายขณะทีม่กีารใช้งาน	

และยังช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้

งานได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น	 จึงเห็นควรอย่างยิ่งที่จะมีความ

จำาเป็นต้องจัดการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

ระบบเครอืข่าย	และเทคโนโลยสีารสนเทศ	ให้กบัเจ้า

หน้าที่และบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กร	 เพื่อ

ประโยชน์ในการใช้งานและพัฒนาระบบต่อไป

2.		ผลการศึกษาวิจัยที่ได้	สามารถนำาไปใช้

เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับสถานศึกษาในการพัฒนา

หลักสูตร	แผนการเรียนการสอน	ให้ครอบคลุมและ

เหมาะสมต่อความต้องการของตลาดแรงงานใน

ปัจจุบัน	
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Abstract	

In	the	twenty-first	century	rapid	and	dynamic	changes	have	been	taken	place	economically,	socially	and	
environmentally	which	has	resulted	in	the	importance	of	professionalism.	There	is	no	denying	the	fact	that	
everyone	needs	to	improve	and	develop	standards.	Teaching	is	a	professional	careers	which	is	very	important	
for	 the	development	of	human	capital	 in	 the	nation.	Based	on	 the	competency	approach,	professional	
teacher	in	the	21st	century	are	required	to	comprise	the	four	competencies	including	pedagogical,	thinking,	
learning,	and	ethical	and	moral	competencies.	Therefore,	creating,	developing,	and	preparing	professional	

teachers	are	needed	in	order	to	deal	with	all	changes.	
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บทคัดย่อ
ศตวรรษที่	21	เป็นศตวรรษที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากและรวดเร็ว	ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคมวัฒนธรรม	

และสิ่งแวดล้อม	ดังนั้นจึงเป็นความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องสร้างและพัฒนามาตรฐานการทำางานให้มีความ

เป็นมอือาชพีมากขึน้	ครเูป็นอกีวชิาชพีหนึง่ทีม่คีวามสำาคญัมากต่อการพฒันาการศกึษาและสร้างทรพัยากรมนษุย์

ทีม่คีณุภาพของชาต	ิเพือ่ให้รูเ้ท่าทนัและสามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในศตวรรษนีไ้ด้	ซึง่ตามแนวคดิ

ครมูอือาชพีนัน้	มอีงค์ประกอบของสมรรถนะทัง้หมด	4	ด้าน	ประด้วย	ด้านการเรยีนการสอน	ด้านการคดิ	ด้านการ

เรียนรู้	และด้านคุณธรรมจริยธรรม	ทั้งนี้การสร้างและพัฒนาสมรรถนะที่สำาคัญและจำาเป็นทั้ง	4	ด้านนี้ให้แก่ครูจะ

สามารถทำาให้ครูเป็นครูมืออาชีพที่สมบูรณ์ได้	

	 คำาสำาคัญ	:	ความเป็นมืออาชีพ,	สมรรถนะด้านการเรียนการสอน,	สมรรถนะด้านการคิด,

	 	 	สมรรถนะด้านการเรียนรู้	และสมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรม

บทนำา
วิชาชีพครูจัดเป็นวิชาชีพชั้นสูง	 	 จึงต้องมี

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาคอยกำากับ	 และผู้

ประกอบวชิาชพีเองต้องมคีวามรบัผดิชอบทีส่งูมาก

ขึน้เนือ่งจากวชิาชพีครเูป็นวชิาชพีทีม่ผีลกระทบต่อ

ผู้รับบริการและสาธารณชน	 	 ครูจึงต้องประกอบ

วชิาชพีด้วยวธิกีารแห่งปัญญา	ได้รบัการศกึษาอบรม

มาอย่างเพียงพอ	 มีอิสระในการใช้วิชาชีพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ		(เมธี		ปิลันธนานนท์,	2550)	และ

ยังต้องมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ	ทั้งนี้	 มาตรฐาน

ความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูที่จำาเป็นข้อหนึ่ง	

คือ	ครูต้องมีความรู้ในการวิจัยทางการศึกษา	มีการ

ค้นคว้าศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการ

จดัการเรยีนรู	้เป็นบคุคลแห่งการเรยีนรู	้และเป็นผูน้ำา

ทางวิชาการ	จากมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาดัง

กล่าว		สามารถบ่งบอกถงึคณุลกัษณะของครทูีจ่ะก้าว

ไปสูก่ารเป็นครมูอือาชพี	จำาเป็นต้องมคีวามรอบรูใ้น

การเรียนการสอน	สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็น

ฐานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กันไป	 มี

คุณลักษณะเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง

สมำ่าเสมอ	 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน	

พัฒนาผู้เรียน	และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	ทำาให้

ครทูีต้่องการก้าวสูค่วามเป็นครูมอือาชพีจำาเป็นต้อง

พัฒนาเตรียมตัวหลายอย่างโดยการแสวงหาความรู้

และความเชี่ยวชาญ	ตลอดจนการพัฒนาตนเองด้าน

ตำาแหน่งทางวชิาการ	เนือ่งจากตำาแหน่งทางวชิาการ

เป็นตวัชีว้ดัคณุภาพทีส่ำาคญัมากตวัหนึง่ทีส่ะท้อนให้

เห็นถึงความรู้	 ความสามารถ	และความรับผิดชอบ		

และที่สำาคัญมากไปกว่านั้น	 คือการที่ครูมืออาชีพ

สามารถช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ในอนาคตไปสูส่งัคมการเรยีนรูห้รอืสงัคมฐานความ

รู้ที่สมบูรณ์	

	 ครมูอือาชพีจงึเป็นผูท้ีถ่กูคาดหวงัให้เป็นผู้

สร้างสังคมฐานความรู้	 ดังนั้นจึงเป็นความจำาเป็น

อย่างยิ่งที่ครูจะต้องหลีกเลี่ยงการสอนให้เด็กจดจำา

หรอืเรยีนรูต้ามคำาบอกกล่าว	มฉิะนัน้ครเูองจะกลาย

เป็นต้นเหตใุนการทำาลายสงัคมความรูน้อกจากนีค้รู

มอือาชพียงัถกูคาดหวงัให้เป็นผูป้รบัเปลีย่นกระบวน

ทศัน์	หรอือีกนัยหนึ่งคือการปรับเปลี่ยนวิถีแหง่การ

มองโลกโดยผ่านการรบัรู	้การทำาความเข้าใจและการ
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ตีความ	ทั้งนี้เพื่อนำาสังคมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อ

ไป	ดังนั้น	ครูรุ่นใหม่ทุกคนควรพัฒนาตนเองไปสู่

การเป็นครูมืออาชีพ	เป็นครูยุคใหม่ที่มีตำาแหน่งทาง

วิชาการ	มีความรู้	 ความสามารถ	ทักษะ	และความ

เชีย่วชาญในศาสตร์ทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึการมคีณุธรรม

จริยธรรม	มีความเมตตากรุณา	 โอบอ้อมอารี	และมี

จิตวิญญาณของความเป็นครูในการอบรมสั่งสอน

ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ	

	 พิมพ์พร	สรผาสุก	และคณะ	(2555)	แสดง

ความเหน็ไว้ว่า		การพฒันาครเูป็นสิง่สำาคญัมากทีส่ดุ

อย่างหนึ่งสำาหรับการพัฒนาการศึกษา	 เนื่องจากครู

เป็นกุญแจสำาคัญที่จะนำาไปสู ่ความสำาเร็จในการ

พัฒนาการศึกษาของชาติ	ดังนั้น	คุณภาพของครูจึง

เป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจอย่างยิ่งและต้อง

ทบทวนกระบวนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเร่ง

ด่วน	ทัง้นีเ้นือ่งจากปัจจบุนัพบว่าคณุภาพของผูเ้รยีน

ตกตำ่าลง	 ซึ่งนั่นย่อมสะท้อนได้อย่างชัดเจนถึง

คุณภาพของครูที่เป็นส่วนสำาคัญหนึ่งในการสร้าง

และผลติผูเ้รยีนทีม่คีณุภาพ	(สำานกังาคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา,	 2554)	ดังนั้น	หากบุคลากรครูโดย

เฉพาะบุคลากรที่เป็น	“ครูของครู”	ด้อยคุณภาพด้วย

แล้ว	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติในอนาคต

จะเป็นเช่นไร	 	และในทางกลับกัน	หากเราสามารถ

สร้างและพัฒนาครูมืออาชีพได้		นั่นย่อมนำาไปสู่การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ	ส่งผลให้เกิด

ความสามารถในการแข่งขัน	 เกิดการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า

และมีความยั่งยืนต่อไปได้	ดังเช่นที่ไชยยศ	 	จิรเมธา

กร	อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	

(พ.ศ.2553	–	พ.ศ.	2554)	เคยกล่าวถงึความสำาคญัของ

ครูไว้ตอนหนึ่งว่า

	 “ถ้าคร	ู1	คน	พฒันาตวัเองเพือ่สร้างนกัเรยีน

ที่มีคุณภาพได้	 40	 คน	ลองคิดดูสิครับว่า	หากเรา

สามารถพฒันาครทูกุคนได้	ประเทศไทยจะมนีกัเรยีน

ที่มีคุณภาพกี่ล้านคน.....”

	 อย่างไรกต็าม	การจะเป็นครมูอือาชพีในยคุ

ศตวรรษที่	 21	 ได้นั้นนับว่าเป็นความท้าทายต่อ

บุคลากรครู	 เนื่องจากครูมืออาชีพนั้นจำาเป็นอย่าง

มากที่จะต้องใช้ความสามารถในการเผชิญกับความ

ท้าทายต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นจาก

ภายในตัวของครูเอง	 เช่น	จิตสำานึกในความเป็นครู	

จติสำานกึในวชิาชพีคร	ูคณุธรรมจรยิธรรม	การสร้าง

ความสมดุลระหว่างการประกอบอาชีพครูและชีวิต

ส่วนตัว	และความท้าทายที่เกิดจากบริบทแวดล้อม

ภายนอก	เช่น	การขาดความเคารพและสัมมาคารวะ

จากผูเ้รยีน	รวมถงึการยกย่องให้เกยีรตคิรใูนปัจจบุนั

ลดน้อยลงไม่เหมือนเช่นในอดีต	 (Baggini,	 2005)	

แม้แต่ในสงัคมไทยเองกย็งัมองว่าวชิาชพีครตูกตำ่าลง	

(ภาวิช	ทองโรจน์,	 2551)	ทำาให้ครูในยุคนี้จำาเป็นจะ

ต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันกับ

ความท้าทายต่างๆ	ที่เกิดขึ้นโดยการบูรณาการความ

รู้	ทักษะ	ประสบการณ์	และความชำานาญ	ดังนั้นเพื่อ

ให้ครูเป็น	 “ครูมืออาชีพ”	 ที่สมบูรณ์	 จึงได้มีการ

ทบทวนประเด็นป ัญหารวมถึงวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องเพื่อนำาเสนอแนวคิดสู่ความเป็นมืออาชีพ

ของครูในศตวรรษที่	 21	 ในอีกมิติหนึ่งเพื่อเป็น

แนวทางในการพฒันาและการก้าวสูค่วามเป็นครมูอื

อาชีพที่สมบูรณ์ต่อไป

แนวคิดสู่ความเป็นครูมืออาชีพ	
	 แ น ว คิ ด เ รื่ อ ง ค ว า ม เ ป ็ น มื อ อ า ชี พ	

(Professionalism)	นบัว่าเป็นอกีเรือ่งหนึง่ทีม่กีารถก

เถียงกันมากในแวดวงวิชาการเนื่องจากมีผู้ให้ความ

หมายกนัค่อนข้างหลากหลายอกีทัง้ยงัเปลีย่นไปตาม

ยุคสมัยอีกด้วย	ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะกำาหนด

ความหมายให้ตายตัวได้	(Tichenor		and		Tichenor,	



วารสารหาดใหญ่วิชาการ	12(1)	ม.ค.	-	มิ.ย.	2557
Hatyai	Journal	12(1)	Jan	-	Jun	201488

2004)	 อย่างไรก็ดี	 Demirkasımoglu	 (2010)	 ได้

สังเคราะห์นิยามของคำาว่า	“ความเป็นมืออาชีพ”	ไว้

ว่าเป็นโครงสร้างที่มีหลายมิติซึ่งรวมถึงพฤติกรรม

ในการทำางาน	 ทัศนคติต่อการทำางานเพื่อให้ได้

มาตรฐานสงูสดุ	ตลอดจนการพฒันาคณุภาพในการ

ให้บริการของบุคคลนั้น	ๆ	ส่วน	Hargreaves	(2000)	

ให้ความเห็นไว้ว่าความเป็นมืออาชีพคือการพัฒนา

คณุภาพและมาตรฐานในการปฏบิตั	ิซึง่สือ่ให้เหน็ได้

ว่าความเป็นมืออาชีพสามารถพัฒนาได้	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อนำาแนวคิดเรื่องความเป็นมืออาชีพมาใช้

ในบริบทของครูบาอาจารย	์ดังนั้น	ความเป็นครูมือ

อาชีพจึงหมายความถึงความสามารถในการพัฒนา

คณุภาพและมาตรฐานในการปฏบิตังิานโดยใช้ทกัษะ	

ความรู้	 ความสามารถผนวกกับประสบการณ์และ

คุณลักษณะส่วนบุคคลของอาจารย์นั่นเอง	

	 นอกจากนี	้	ผลจากดำาเนนิงานด้านการผลติ

และพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษายังยำ้าให้เห็นว่า

อาจารย์โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษานั้นต้องใช้

สมรรถนะทีแ่ตกต่างกนัในกระบวนการผลติบณัฑติ	

ดังนั้น	 อาจารย์ที่ทำาหน้าที่เป็นครูผู้สอนจะต้องมี

ความรู้	 ความเข้าใจ	และสมรรถนะด้านศาสตร์การ

สอน	นอกจากนี้อาจารย์ยังต้องทำาหน้าที่เป็นนัก

วชิาการหรอืนกัวชิาชพี	เป็นผูม้คีวามรู	้ความชำานาญ

และเชี่ยวชาญในศาสตร์วิชาชีพของตน	 รวมถึงมี

สมรรถนะในการทำาวิจัย	 การบริการให้ความรู้แก่

สังคม	และอาจารย์ยังคงต้องมีความเป็น	 “คน”	 ใน

การประกอบอาชพีอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา	ซึง่

ต้องมีความเข้าใจ	ใส่ใจและมีจิตสำานึกในการพัฒนา

งานต่างๆ	ขององค์กร	(สำานกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา,	2554)		ทั้งนี้บริบทต่าง	ๆ 	เหล่านี้สะท้อน

ให้เหน็ว่าภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตลอดจนแนว

ปฏิบัติของครูในยุคปัจจุบันนั้นกว้างขวางมากขึ้น	

สงัคมเรยีกร้องผลการดำาเนนิงานของครอูาจารย์มาก

ขึน้หลากหลายขึน้ทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ	เป็น

เหตุให้ครูในยุคนี้ไม่สามารถมองข้ามประเด็นต่าง	ๆ	

นี้ได้	 ดังนั้นเพื่อก้าวข้ามมิติแห่งความท้าทายต่าง	ๆ	

จงึจำาเป็นต้องให้ความสำาคญักบัการสร้างและพฒันา

สมรรถนะของครูอาจารย์	 เนื่องจากสมรรถนะคือ

ความสามารถของบคุคลทีจ่ะนำาไปสูค่วามสำาเรจ็ของ

งาน	ดังนั้น	ครูมืออาชีพในศตวรรษที่	 21	 จึงควรมี

องค์ประกอบของสมรรถนะในด้านการเรียนการ

สอน	ด้านการคิด	ด้านการเรียนรู้	และด้านคุณธรรม

จริยธรรม	 ซึ่งผู ้เขียนจะกล่าวถึงรายละเอียดของ

แต่ละองค์ประกอบต่อไปตามลำาดับ

สมรรถนะด้านการเรียนการสอน
(Pedagogical	Competency)	
	 ครูที่มีสมรรถนะในด้านการจัดการเรียน

การสอนจะต้องสอนให้ผูเ้รยีนรูว้ธิเีรยีน	สอนให้รูว้ธิี

คิด	และสอนให้รู้วิธีแก้ปัญหา	

	 สอนให้รูว้ธิเีรยีน		ครจูะต้องสอนเทคนคิวธิี

การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองให้แก่ผู้เรียนในยุค

ข้อมลูสารสนเทศนี	้	ถ้าครไูด้สอนให้ผูเ้รยีนมเีทคนคิ

การสร้างความรู้ด้วยตนเองจะทำาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

เท่ากันกับข้อมูลสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว		ดังนั้น		ครูจะต้องสอนให้รู้วิธีการแสวงหา

ความรู้ที่จะแสวงหาข้อมูล	 แหล่งที่จะเรียนรู้	 หรือ

แสวงหาข้อมูลด้วยการนำาเสนอข้อมูลใหม่ด้วย

การนำาเสนอข้อมูลที่น่าสนใจและน่าติดตาม	ท้าทาย

ให้คดิตดิตามข้อมลู	ตัง้ประเดน็คำาถามและหาคำาตอบ

ด้วยตนเอง	ตลอดจนสอนเทคนคิการจดัระบบข้อมลู	

อาจใช้แผนผงัความคดิ	(Mind		Map)	เพือ่โยงใยความ

สัมพันธ์ของข้อมูลแล้วจัดกระทำาข้อมูลเขียนเป็น

แผนภาพหรอืแผนภมูคิวามสมัพนัธ์ขององค์ความรู้

ที่ได้จากการปฏิบัติจริง	 ครูควรให้เวลาบางส่วนใน

การสอนให้ผูเ้รยีนได้มโีอกาสฝึกฝนจนเกดิทกัษะใน
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ครูมืออาชีพในศตวรรษที่	21 
ประยูร	เทพนวล	และ	สิริลักษณ์	ทองพูน

การสรุปองค์ความรู้	 ซึ่งอาจใช้ช่วงท้ายชั่วโมงโดย

สอนให้ผู้เรียนได้นำาความรู้ที่เรียนในชั่วโมงมาเขียน

และสรปุเป็นแผนภมูคิวามรูห้รอืแผนผงัความคดิทกุ

ครั้ง	หรือในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่าง	ๆ	ให้ผู้

เรียนสรุปองค์ความรู้เป็นแผนผังความคิดทุกครั้งก็

จะนำาไปสู่การสรุปองค์ความรู้ได้ในที่สุด

	 สอนให้รู ้วิธีคิด	 ครูต้องสอนเทคนิควิธี

การนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันสอน

ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์	 ในการสอนประเด็นนี้	 ครู

จะต้องระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่จะเรียนรู้กับชีวิตจริง

เป็นเรือ่งเดยีวกนั	นัน่คอื	เรือ่งทีจ่ะเรยีนรูจ้ะต้องให้ผู้

เรยีนมโีอกาสนำาความรูไ้ปใช้ในการดำาเนนิชวีติ	สิง่ที่

เรียนรู้นั้นผู้เรียนต้องนำาความรู้มาประยุกต์ใช้	 อาทิ

เช่น	เรยีนสตูรคำานวณหาพืน้ที	่ผูเ้รยีนจะต้องสามารถ

คำานวณหาพื้นที่ไร่ไถนาให้ผู ้ปกครองได้	 หรือคิด

พื้นที่ที่จะทาสีบ้านได้	เป็นต้น	ซึ่งกิจกรรมการเรียน

การสอนนัน้	ครจูะต้องสร้างสถานการณ์ให้ผูเ้รยีนได้

แก้ปัญหาและนำาความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุต์ใช้อยูเ่สมอ

	 สอนให้รู ้วิธีแก้ปัญหา	 การสอนแบบแก้

ปัญหาเป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนให้

เรียนรู้ตามกระบวนการ	โดยเริ่มตั้งแต่มีการกำาหนด

ปัญหา	วางแผนแก้ปัญหา	ตัง้สมมตฐิานเกบ็รวบรวม

ข้อมูล	 พิสูจน์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล	

นอกจากครูจะเป็นผู้เสนอปัญหาแล้ว	ผู้เรียนเองยัง

สามารถที่จะร่วมกันกำาหนดปัญหาที่มีความสำาคัญ

และเป็นปัญหาใหม่ทีผู่เ้รยีนยงัไม่เคยประสบมาก่อน	

ทั้งนี้ปัญหานั้นต้องไม่เกินทักษะทางเชาวน์ปัญญา

หรือความรู้พื้นฐานของผู้เรียน	ผู้เรียนจะเป็นผู้แก้

ปัญหาหรือหาคำาตอบด้วยตนเอง	ความสามารถใน

การแก้ปัญหาของผูเ้รยีนจะแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัสติ

ปัญญา	ความรู้	ประสบการณ์	แรงจูงใจ	อารมณ์	ซึ่ง

วิธีการแก้ปัญหาจะมีรูปแบบหรือขั้นตอนไม่ตายตัว	

ครจูะต้องจดัสภาพแวดล้อมหรอืบรรยากาศการเรยีน

รูท้ีเ่อือ้ต่อการใช้กระบวนการคดิแก้ปัญหา	อกีทัง้ให้

โอกาสผูเ้รยีนใช้ความคดิและฝึกการแก้ปัญหาเพือ่ให้

เกิดความชำานาญซึ่งจะทำาให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้สิ่ง	

ใหม่	ๆ	ได้ดี

	 ดงันัน้	เพือ่สร้างและพฒันาสมรรถนะด้าน

การเรียนการสอนครูมืออาชีพในศตวรรษที่	 21	

จำาเป็นจะต้องออกแบบการเรียนการสอน	ดังนี้

	 1.	 กำาหนดกลยุทธ์การสอน	 (Teaching	

Strategy)	 โดยการระบุเป้าหมายของการเรียนรู้ให้

ชัดเจน	ระบุประเภทของความรู้	(พุทธิพิสัย	จิตพิสัย	

ทักษะพิสัย)	 และระดับของความรู้ที่ต้องการให้ผู้

เรียนได้รับ	 เลือกโมเดลการสอน	วิธีการสอน	และ

กำาหนดวิธีการประเมินการเรียนรู ้ทีสัมพันธ์กับ

ยุทธศาสตร์การสอน	

	 2.	 ดำาเนินการเรียนการสอน	 (Teaching	

Implementation)	กำาหนดกจิกรรมการเรยีนการสอน	

เลอืกและประยกุต์เครือ่งมอืทีจ่ะใช้ในแต่ละกจิกรรม

การเรียนการสอน

	 3.	 ประเมินการเรียนการสอน	 (Teaching	

Evaluation)	โดยการประเมินการเรียนรู้	ประเมินผล

สัมฤทธิ์ของกระบวนการเรียนการสอน	ตลอดรวม

ถึงการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน	

	 สมรรถนะด้านการเรียนการสอนมีความ

สำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่ง		และจำาเป็นต้องสร้างและ

พัฒนาอยู่อย่างสมำ่าเสมอ	 เพราะแม้ว่าครูทุกคนของ

สถานศกึษาจะมคีวามสามารถเพยีงใดกต็าม	ถ้าเวลา

ผ่านไปนานๆ	บรรดาความรู้ความชำานาญมีอยู่นั้นก็

ย่อมอ่อนลงไปเป็นของธรรมดา	หรอือกีทัง้การทำางาน	

จำาเจอยู่เสมอ	ๆ	ก็อาจทำาให้เกิดเป็นความเบื่อหน่าย

ได้	 ดังนั้น	สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน

จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาการเรียน

การสอนในรูปแบบต่าง	ๆ 	เพื่อให้ครูสามารถทำางาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
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สมรรถนะด้านการคิด	
(Thinking	Competency)	
	 เอ็ดเวิร์ด	 เดอ	 โบโน	 (Edward	De	Bono)	

ถอืว่าเป็นผูค้ดิค้นแนวความคดิทางขวางหรอืการคดิ

นอกกรอบ	(Think	Out	of	the	Box)	เขาแต่งหนังสือ

มากถึง	 67	 เล่ม	และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ	

มากถึง	 37	ภาษา	และเป็นผู้บรรยายพิเศษในอีก	54	

ประเทศ	ทั้งนี้	De	Bono	(1982)	ได้นิยามของความ

คิดนอกกรอบไว้ว่า	“ความคิดนอกกรอบ”	คือ	กลุ่ม

ของวธิกีาร	พร้อมทัง้เทคนคิต่าง	ๆ 	ทีไ่ด้ระดมกนัเพือ่

ที่จะค้นคว้าวิธีการใหม่ๆ	ที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิง

จากวธิกีารเดมิ	ๆ 	ในการแก้ปัญหา	การคดินอกกรอบ

เป็นแนวทางเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานชิ้น

ใหม่ๆ	อยู่อย่างตลอดเวลา	หากไม่เกิดความคิดนอก

กรอบแล้ว	 เทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 ในโลกก็คงจะไม่

ก้าวหน้าอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	อย่างเช่นคนสมัย

ก่อนเชือ่ว่าโลกแบนและไม่กล้าล่องเรอืไกลๆ	เพราะ

กลัวตกโลกตาย	 ในขณะที่โคลัมบัสกลับเชื่อว่าโลก

กลม	จึงออกเดินทางรอบโลกเพื่อพิสูจน์ให้เห็นตาม

ความเชื่อของตน	จนทำาให้เขาค้นพบดินแดนแห่ง

ใหม่(พทิกัษ์	ไทรงาม,	2551)	เพราะความกล้าคดินอก

กรอบของโคลมับสัทำาให้ทราบว่าดนิแดนทีเ่ขาคดิว่า

เป็นประเทศอินเดียแท้จริงแล้วคือผืนดินใหญ่ที่ยัง

ไม่มีการค้นพบ

	 การคิดนอกกรอบถือเป็นแนวทางสร้าง

และพัฒนาสมรรถนะทางด้านการคิดเบื้องต้นเพื่อ

การพัฒนาสังคมให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้	 เพราะ

การคิดนอกกรอบเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด	อย่างไรก็ตามการ

คิดแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ	แต่หากได้นำาความคิดมาถ่ายทอด

ด้วยวิธีต่าง	ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสามารถนำาไป

สู่การปฏิบัติได้จริงเท่ากับเป็นการแปรเปลี่ยนความ

เป็นนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมที่สามารถจับ

ต้องได้	 ดังนั้นเพื่อนำาไปสู ่การสร้างและพัฒนา

สมรรถนะทางด้านการคิดด้วยการคิดนอกกรอบ

สามารถทำาได้	ดังนี้

	 1.	 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์		คือ	การ

เปลี่ยนแปลงความรู้	 วิธีคิดแบบใหม่ที่หักล้างและ

ท้าทายกระบวนทัศน์เก่าจนกระทั่งกระบวนทัศน์

เดิมไม่มีพลังในการอธิบายหรือแก้ปัญหาได้	ฉะนั้น	

เมื่อโลกกำาลังเปลี่ยนแปลงมนุษย์จำาเป็นจะต้องมีวิธี

คิดแบบใหม่

	 2.	 คิดก้าวไปข้างหน้า	 (Moving	Forward)	

คนที่จะก้าวไปข้างหน้า	คือ	คนที่ต้องมีต้นแบบแห่ง

ชัยชนะ	กล่าวคือ	ข้อมูลต้องแม่นยำา	ข้อคิด	หลักคิด

ทีท่ำาได้จรงิ	Invention	มกีารลองผดิลองถกูซำา้แล้วซำา้

เล่า	มีนวัตกรรมความคิดและนวัตกรรมการทำางาน

ที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ทุกเมื่อ

	 3.		เปลี่ยนผู้อื่นเป็นผู้ตาม	ความเป็นผู้นำา

หรอืความสามารถในการนำาผูอ้ืน่จะเกดิขึน้ได้จำาเป็น

จะต้องมีการฝึกฝน	ซึ่งเรียกว่า	การฝึกฝนภาวะผู้นำา	

เพื่อจะนำาความคิดของตนเองให้หลุดพ้นจากกรอบ

ความคิดเดิมไปได้	 ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

พฒันาและปรบัปรงุกระบวนการดำาเนนิงานจากของ

เดิมสู่กระบวนการดำาเนินงานแบบใหม่	 และทำาให้

เกิดการทำางานได้อย่างเต็มศักยภาพ	 ดังนั้น	 การ

เปลีย่นผูอ้ืน่เป็นผูต้ามเราจะไม่ใช้อำานาจบบีบงัคบัให้

ผูอ้ืน่ทำาตาม	หากต้องมุง่เน้นไปทีก่ารเสรมิสร้างขวญั

และกำาลังใจแก ่ผู ้อื่น	 กล ้าที่จะลอง	 กล ้าที่จะ

เปลีย่นแปลงและปรบัปรงุ	โดยทีต่วัเองจะต้องทำาให้

ดูเป็นแบบอย่าง

	 4.		ก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างาม	สิ่งแรกที่

ต้องทำา	คือ	การกำาจัดรูปแบบการคิดเชิงลบในสมอง

ให้หมดไป	ลองทำาสิ่งใหม่	 ๆ	ที่ไม่เคยทำา	 การลอง

พยายามทำาอะไรใหม่	ๆ 	เป็นวธิทีีด่สีำาหรบัการพฒันา
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ครูมืออาชีพในศตวรรษที่	21 
ประยูร	เทพนวล	และ	สิริลักษณ์	ทองพูน

ความมั่นใจในตนเอง	 เนื่องจากผู้ที่มีความมั่นใจใน

ตนเองตำ่า	 มักกลัวการทำาสิ่งใหม่	 เริ่มต้นทีละก้าว	

เล็ก	ๆ	จะช่วยเสริมความมั่นใจในตนเองได้

	 5.	 คิดเพิ่มเติม	 การคิดเพิ่มเติมเป็นการ

ยืดหยุ่นทางความคิด	อย่างจำากัดด้วยประสบการณ์

เดิม	 แต่ให้พิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้คิด

ยดืหยุน่มากทีส่ดุ	อย่าหยดุต่อความคดิทีว่่า	“ใช้ไม่ได้”	

แต่ให้นำาทางเลือกที่หลากหลายนั้นมาทดสอบใน

สนามความคิดว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

ก่อนตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสมมากที่สุด	โดยให้

มองหาทางเลอืกหลาย	ๆ 	ทางทีม่คีวามเป็นไปได้	แล้ว

ก้าวเข้าสู่เส้นทางใหม่	ๆ	เหล่านั้น

	 อย่างไรกด็ี	การสร้างและพฒันาสมรรถนะ

ด้านความคิดโดยเฉพาะการคิดนอกกรอบอาจจะไม่

สามารถทำาได้อย่างราบรืน่ทกุครัง้เสมอไป	เนือ่งจาก

บุคคลอาจติดอยู่ในกับดักของการสร้างความคิด	ดัง

นั้น				ผู้ที่จะเป็นครูมืออาชีพย่อมต้องเผชิญกับความ

ท้าทายอยูพ่อสมควร	ส่วนหนึง่เนือ่งจากปัญหาใหญ่

ของสังคมไทยคือการปิดกั้นทางความคิด	 จึงทำาให้

เกิดปัญหาตามมามากมาย	 โดยเฉพาะการไม่กล้าคิด	

ซึง่จำาเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเร่งปรบัปรงุและเปิดกว้าง

ทางความคิด	มิเช่นนั้นแล้วการพัฒนาความคิดก็จะ

หยุดชะงักในที่สุด

	 สิง่ทีน่่าสงัเกตอย่างหนึง่คอืการนำาคนเก่ง	ๆ 	

มาทำางานร่วมกันแล้วหวังว่าพวกเขาจะทำางานร่วม

กันอย่างดีนั้น	เป็นความคิดที่ผิด	ยิ่งคนเก่งๆ	มาร่วม

กนัทำางานมากเท่าไร	ปัญหากย็ิง่ตามมาเท่านัน้	เพราะ

ต่างคนกต่็างแบกอตัตาความเก่งของตนมาด้วย	จงึไม่

ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของอกีฝ่ายหนึง่ทัง้นี	้วชิยั	ปีติ

เจรญิธรรม	(2550)	ได้นำาเสนอสาเหตทุีเ่ป็นอปุสรรค

ต่อการสร้างและพัฒนาความคิด	ดังนี้

	 1.	 คิดไม่เป็น	 ไม่รู้จักคิดปรับปรุงอะไรทั้ง

สิ้น	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองหรือคน

อื่นๆ	รวมถึงงานที่ทำาอยู่	 ต้องคอยรับคำาสั่ง	 ต้องมีผู้

คอยขดีเส้นให้เดนิตาม	ไม่สามารถทีจ่ะออกนอกเส้น

ทางได้	ไม่เช่นนัน้จะหลงทาง	ทำาอะไรไม่ถกู	สมองจะ

ไม่มีการคิดอะไรใหม่ๆ	 ไม่เกิดการพัฒนาและเพิ่ม

คุณค่าให้กับตัวเอง

	 2.		ไม่มคีวามรู	้ความรูใ้นทีน่ี	้หมายถงึ	ความ

รู้ในเรื่องที่ถนัดหรือเฉพาะเจาะจงหรือเฉพาะทาง	

มนุษย์ทุกคนต่างก็ต้องมีความสามารถมีความเก่งที่

แตกต่างกนัออกไป	การทีเ่ราไม่มคีวามรูใ้นเรือ่งทีท่ำา

หรอืความสามารถอย่างใดอย่างหนึง่จะทำาให้ปิดกัน้

ความสามารถของตนเองโดยสิ้นเชิง

	 3.		ไม่มีวิสัยทัศน์หรือจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน

แน่นอน	จริงจัง	 ไม่สามารถบอกตนเองได้ว่าชีวิตนี้

ต้องการอะไร	ไม่มีแม้ความคิดที่เพ้อฝัน	

	 4.		ไม่ปรับปรุงตนเอง	 เท่ากับเป็นการลด

ระดับความสามารถของตนเอง	ประเภทการทำางาน

ประจำาโดยมไิด้มคีวามคดิหรอืการพฒันาอะไรใหม่ๆ	

เพือ่ให้การทำางานเกดิประสทิธภิาพ	จดัอยูใ่นประเภท

ทำางานเช้าชามเย็นชาม	ไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบข้าง

	 5.		ฉาบฉวย	ทำางานไม่จริงจัง	 ไม่ตั้งใจ	จัด

ในประเภทเก่งแต่พูด	ไม่สามารถทำาได้ตามที่พูด

	 6.		คดโกง	ในใจคดิแต่จะได้	ไม่ว่าจะอย่างไร	

สิ่งที่ตั้งใจไว้ต้องได้	แม้ว่าจะผิดศีลธรรมก็ยอม

	 7.		คับแคบ	มองใกล้	 ใฝ่ตำ่า	มองโลกในแง่

ร้าย	ไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น	สนใจแต่เรื่อง

ของตวัเอง	ทำาอย่างไรกไ็ด้ให้ตนเองพ้นจากข้อตำาหนิ

กล่าวหา	เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตวัเป็นสำาคญั	ใครจะ

เป็นอย่างไร	ไม่สนใจ

	 8.	 ไม่ทันสมัย	 บุคคลที่ไม่ยอมรับรู ้หรือ

ยอมรบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยใีด	ๆ 	ไม่มกีาร

พัฒนาหรือต่อยอด	ค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ

	 9.		ไม่ยอมรับความจริง	 ไม่วิเคราะห์หรือ

ขาดกำาลังใจ	หากประสบปัญหาในการทำางาน	 เช่น	
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ไม่ได้เลื่อนขั้น	 จิตใจอาจจะหดหู่	 ไม่อยากคิดอะไร

แปลกใหม่	เป็นต้น

	 การสร้างและการพฒันาสมรรถนะทางด้าน

ความคิดโดยการคิดนอกกรอบจะสำาเร็จหรือไม่นั้น

อยู ่ที่ความกล้าเปลี่ยนความคิดจากแนวเดิมๆ	

เนือ่งจากการประกอบอาชพีไม่ว่าสาขาใดกต็ามล้วน

ต้องใช้ความคิดในการพัฒนาองค์กรการเพิ่มคุณค่า

ให้กับตนเองให้เป็นบุคคลที่มีบทบาททั้งในสังคม

และองค์กรเป็นสิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุ	การทีม่นษุย์หยดุคดิ

เท่ากับเป็นการหยุดพัฒนา	หยุดความก้าวหน้าของ

ตัวเอง	 ผู ้ที่รักความก้าวหน้าในชีวิตย ่อมต้อง

ขวนขวายค้นหาและพฒันาขดีความสามารถโดยเริม่

ต้นจากพลงัความคดิ	เพราะความคดิเป็นบ่อเกดิของ

สิ่งดี	ๆ	สิ่งใหม่	ๆ	ให้แก่ทั้งตนเองและสังคมโลก	

สมรรถนะด้านการเรียนรู้	
(Learning	Competency)	
	 การเรียนรู้สามารถเปรียบเทียบได้กับการ

เป็นกบนอกกะลา	ดังจะเห็นได้ว่าความรู้นอกกะลา

เป็นความรู้ที่ไม่มีวันหมดต่างจากความรู้ในกะลา		

เพราะฉะนั้นแล้วการปลดปล่อยการเรียนรู้ออกจาก

กะลาจะทำาให้ผู้เรียนรู้ได้สร้างโอกาสในการเรียนรู้	

ฝึกทักษะและหาประสบการณ์ที่กว้างขว้างมากขึ้น

กว่าเดิม	ซึ่งนั่นหมายถึงว่าผู้เรียนรู้ต้องอาศัยความ

สนใจอย่างแรงกล้าที่จะออกจากกะลาเพื่อไปสู่การ

เรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ตรงตามความถนัดและความสนใจ	

จนในที่สุดก็จะสามารถปลดปล่อยศักยภาพ	ทั้งนี้

หัวใจที่สำาคัญที่สุดของการศึกษาจึงไม่ได้อยู่ที่การ

เรียนการสอนเพื่อให้ผู ้เรียนจบออกมาประกอบ

อาชพี	หาเงนิหาทองและเอาไปซือ้ความสขุใส่ตวั	แต่

หัวใจสำาคัญของการศึกษาอยู่ที่การทำาให้ผู้เรียนได้

เรียนรู ้และรู ้จักตนเองอย่างแท้จริง	 เรียนรู ้ความ

สัมพันธ์ที่ตนควรมีต่อธรรมชาติและต่อผู้คนรอบ

ข้าง	 แนวทางเบื้องต้นสำาหรับครูมืออาชีพที่จะส่ง

เสริมและกระตุ้นให้ผู ้เรียนกระหายความรู้ซึ่งจะ

กระตุ้นให้เกิดความคิดที่เป็นโครงสร้างชัดเจน	และ

มีตรรกะความคิดที่สมบูรณ์มากกว่าการยัดเยียด

ความรู้ในตำาราอย่างเดียว	ซึ่งการจะทำาได้ต้องเปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้สังเกต	 ได้เลือกสาระความรู้ที่

ต้องการด้วยตวัเองเพราะเมือ่มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็	

และมคีวามรูท้ีค่รอบคลมุความสนใจของเขาแล้วจะ

ช่วยส่งเสริมให้เขาเรียนรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและ

ต่อยอดไปสูภ่มูปัิญญาและวสิยัทศัน์ของตวัเองได้	ซึง่

ทัง้ภมูปัิญญาและวสิยัทศัน์นีจ้ะช่วยป้องกนัความล้ม

เหลวให้แก่ผู้เรียนได้	 ไม่ว่าเขาจะเติบโตขึ้นเป็นผู้นำา

ขององค์กร	สังคม	หรือประเทศในอนาคต	

	 ดังนั้น	 เพื่อเป ็นการสร ้างและพัฒนา

สมรรถนะการเรียนรู้	ครูในศตวรรษที่	21	ควรเรียน

รู้และปฏิบัติประเด็นสำาคัญ	ๆ	อย่างน้อย	7	ประการ

	 1.		เรยีนรูส้ิง่รอบข้างซึง่ถอืเป็นลกัษณะของ

คนทีไ่ม่ยำา่อยูก่บัทีแ่ต่จะสนใจสิง่ใหม่	ๆ 	รอบข้างและ

พร้อมทีจ่ะเรยีนรูส้ิง่ใหม่ทีเ่ข้ามาในชวีติโดยไม่ยดึตดิ

กับความเคยชินเดิม	ๆ	ส่งผลให้เกิดผลงานใหม่	ๆ

	 2.		เปิดโลกทัศน์	เป็นการมองโลกมองชีวิต

ในมมุมองทีก่ว้างขึน้ซึง่เกดิจากการเรยีนรูข้องสมอง

ผ่านประสบการณ์ในชีวิต	 ดังนั้นทุกคนจึงมีระบบ

ความคดิ	การทีเ่รยีกระบบความคดิกเ็พราะว่ามนัคอื

ความคิดที่เป็นระบบและมีความสลับซับซ้อนใน

ด้านที่ตนเองสนใจ	ระบบความคิดจะเป็นข้อมูลใน

การตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ	ตามทีเ่รามองโลกและมอง

ชีวิตอย่างไรนั่นเอง

	 3.	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซึ่งนับว่ามี

ความสำาคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า	

เทคโนโลยีสารสนเทศได้กระจายองค์ความรู้ไปทุก

พื้นที่ในโลก	ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลใน

การเข้าถึงข้อมูลที่ดีกว่าถูกต้องมากกว่าได้รวดเร็ว
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ครูมืออาชีพในศตวรรษที่	21 
ประยูร	เทพนวล	และ	สิริลักษณ์	ทองพูน

กว่า	นอกเหนือจากนั้นเราจะต้องสามารถเลือกและ

วิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำามาปรับใช้เป็นองค์ความรู้	

สังเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาจนเกิดเป็นปัญญา

ที่สะสมไว้ในตัวคนและถ้าทุกคนมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกันก็จะสามารถเป็นสังคมอุดม

ปัญญาในองค์กรเพือ่แก้ปัญหา	และตดัสนิใจได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 4.	มีประสบการณ ์ 	 ก าร เ รี ยนรู ้ จ าก

ประสบการณ์	คือ	กระบวนการสร้างความรู้	ทักษะ	

และเจตคติด้วยกานนำาเอาประสบการณ์เดิมของผู้

เรียนมาบูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่	ๆ	ขึ้น

	 5.	จิตวิญญาณใฝ่รู้	ชีวิตและการศึกษาอยู่ที่

เดยีวกนั	ชวีติคอืการเรยีนรูใ้นการเรยีนการสอน	ควร

จะเปลีย่นบทบาทจากการต้องท่องบ่นเนือ้หาวชิามา

ถ่ายทอดให้ผู้เรียนฟัง	 ครูเป็นผู้ให้ความรัก	 ความ

สนใจในชีวิตของผู้เรียนแต่ละคน	จัดประสบการณ์

การเรียนรู้อันหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน	

ร่วมเรยีนรูแ้บบมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูเ้รยีนในสถานการณ์	

จรงิ	รูศ้กัยภาพทีแ่ตกต่างกนัของผูเ้รยีนแต่ละคนและ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำาศักยภาพนั้นมาใช้

	 6.	สู่กิจกรรม	 ในการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ครูควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน

ได้เลือกและสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องใดเรื่อง

หนึ่งอย่างลุ่มลึกและสามารถนำาผลการเรียนรู้ไปใช้

ในชีวิตจริงได้หรือนำาไปสู่โครงงานหรือการวิจัยต่อ

ไปได้

	 7.	นำาเสนอต่อสาธารณะ	บทบาทสำาคัญ

ของครสูำาหรบัการเรยีนรูอ้กีประการหนึง่นอกเหนอื

จากการจัดการเรียนรู้แล้ว	คือ	การหาทางสนับสนุน

ช่วยเหลอืให้ผูเ้รยีนตามวธิกีารทีต่นเลอืกให้มากทีส่ดุ	

เมื่อผู้เรียนนำาเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะ	ครูก็

ควรคว้าโอกาสนี้เพื่อสร้างเวทีเพื่อฝึกทักษะแก่	

ผู้เรียน

	 การสร้างและพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้

เป็นการแสวงหาความรู ้	 เป็นความสามารถของ

บุคคลที่แสดงออกโดยการปฏิสัมพันธ์กับระบบ

สารสนเทศในรูปแบบต่าง	ๆ	 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล

ความรู ้หรือสารสนเทศที่ตนเองต ้องการตาม

วตัถปุระสงค์ทีก่ำาหนดไว้	ทัง้นี	้ความสามารถในการ

เรียนรู ้นั้นครอบคลุมตั้งแต่ความสามารถในการ

กำาหนดขอบเขตข้อมูลความรู ้ที่ต ้องการความ

สามารถในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และข้อมูลความรู้	

ประเมินแหล่งข้อมูลความรู้และสามารถตัดสินใจ

เลือกใช้ข้อมูลความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง

เข้าถึงและการใช้ข้อมูลความรู้อย่างมีจรรยาบรรณ

และถกูต้อง	ฉะนัน้	ผูส้อนควรมกีารปรบัปรงุวธิกีาร

จดัการเรยีนการสอนของตนเอง	โดยจดัการเรยีนการ

สอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 และคำานึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน	 เช่น	มีการเรียน

การสอนกลุ่มย่อยมากขึ้น	มีการนำาสื่อมาใช้และจัด

กิจกรรมให้มากขึ้นกว่าการสอนที่เน้นการบรรยาย

อย่างเดยีว	นอกจากนีค้วรมกีารจดัการเรยีนการสอน

ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น	 เพื่อให้ผู้เรียน

เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งในทางทฤษฎีและ

ทางปฏิบัติ

สมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรม	
	 สมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรมความ

สามารถส่วนบุคคลที่จะดำารงไว้ซึ่งจรรยามารยาท

และความประพฤติดีให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ

วิชาชีพของตน		 	รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบ

ในบทบาทหน้าทีท่ีต่นมอียู	่(Jormsri	et	al.,	2005)	การ

ส่งเสรมิและเรยีกร้องเรือ่งคณุธรรมและจรยิธรรมมี

อยูใ่นทกุอาชพีไม่เว้นแม้แต่อาชพีคร	ูและถงึแม้ความ

เป็นครูจะมีกลิ่นอายของคุณธรรมและความเมตตา

กรุณาต่อศิษย์แล้ว
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ก็ตาม	 	 ปัจจุบันยังพบว่าข่าวคราวเรื่องเหล่านี้ถูก

หยิบยกมาวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอทั้งในวงแคบไป

จนถึงวงกว้าง	แต่กลับมีผู้ศึกษาค้นคว้าเรื่องเหล่านี้

อย่างแท้จริงน้อยมาก	(Fallona,	2000)	ภายหลังจาก

ที่เขาได้ศึกษาคุณธรรมของการเป็นอาจารย์ตาม

กรอบแนวคดิด้านคณุธรรมจรยิธรรมเชงิปรชัญาของ	

Aristotle	 แล้วพบว่า	ครูควรมีคุณธรรมด้านต่าง	ๆ		

ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การมีความเป็นมิตร	มีปฏิภาณ

ไหวพริบ	 ความกล้าหาญ	ศักดิ์ศรี	 ความอ่อนโยน	

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 ความงดงาม	จิตใจกว้างขวาง	

ความสามารถในการควบคุมอารมณ์	ความซื่อสัตย์

จรงิใจ	และความยตุธิรรม	นอกจากนีใ้นประเทศไทย

เองกม็กีารให้ความสำาคญัในเรือ่งคณุธรรมจรยิธรรม

เป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน		การศึกษาค้นคว้าในเรื่อง

เหล่านีจ้งึมหีลาย	ๆ 	หน่วยงานเป็นผูใ้ห้การสนบัสนนุ	

เช่น	สำานักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย	(สกว.)	ให้ทุน

การวจิยัแก่ประทปี	ฉตัรสภุางค์	และคณะ	(2556)	เพือ่

ร ่วมกันศึกษาจริยธรรมวิชาชีพของอาจารย์ใน

สถาบันอุดมศึกษา	ผลจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า	

วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสั่งสอนหรือการ

จัดการเรียนการสอนนั้น	มีคุรุสภาเป็นผู้รับผิดชอบ	

และมีข้อบัญญัติเกี่ยวกับครู	ส่วนจริยธรรมวิชาชีพ

ของอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษานัน้ถกูกำาหนดเป็น

จรรยาบรรณวิชาชีพ	 ซึ่งมีความหมายรวมถึง

จริยธรรมด้วย	

	 เนือ่งจากสมรรถนะด้านคณุธรรมจรยิธรรม

สอดคล้องกับจรรยาบรรณของวิชาชีพที่บุคคลนั้น

ปฏิบัติอยู่	ดังนั้น	เพื่อให้ครูมืออาชีพโดยเฉพาะครูที่

เป็นครขูองครมูสีมรรถนะด้านนีค้รจูงึต้องประพฤติ

ปฏบิตัติามกรอบจรรยาบรรณอาจารย์ซึง่ครอบคลมุ

ตั้งแต่จรรยาบรรณที่มีต่อตนเอง	วิชาชีพ	การปฏิบัติ

งาน	หน่วยงาน	ผู้บังคับบัญชา	ผู้ใต้บังคับบัญชา	ผู้

ร่วมงาน	นิสิตนักศึกษาและผู้รับบริการ	ประชาชน	

และต่อสังคม	ดังที่	ประทีป	ฉัตรสุภางค	์และคณะ	

(2556)	 ได้วิเคราะห์และสรุปแนวทางปฏิบัติตาม

กรอบจรรยาบรรณอาจารย์ระดับอุดมศึกษาไว้ดังนี้

	 1.	 จรรยาบรรณต ่อตนเอง 	 โดยการ

ประพฤติตนให้ถูกต้องเหมาะสม	ปฏิบัติหน้าที่ตาม

วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์	 ไม่แสวงหาผลประโยชน์

โดยมิชอบ	ยึดมั่นในสถาบันชาติ	 ศาสนา	และพระ

มหากษัตริย์

	 2.	 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ	เป็นการปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของสภาสถาบันที่

ตนเองสังกัด

	 3.	 จรรยาบรรณต่อการปฏบิตังิาน	โดยการ

รับผิดชอบในการสอนและมีจรรยาบรรณการวิจัย

	 4.	 จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน	 เป็นการ

ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็กำาลงัความสามารถ	รอบคอบ	

รวดเร็ว	ขยันหมั่นเพียร	ถูกต้อง	สมเหตุสมผลโดย

คำานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน

	 5.	 จรรยาบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชา	เป็นการ

ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความสุภาพ	มีนำ้าใจ

ไมตรเีอือ้อาทรและมมีนษุยสมัพนัธ์	รบัผดิชอบร่วม

มือกับผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน	 ให้ความคิด

เหน็	แก้ไขปัญหาร่วมกนั	และให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็น

ประโยชน์

	 6.		จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา	 โดย

การเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องการปฏิบัติงาน	

ขวัญ	กำาลังใจ	สวัสดิการ	 รับฟังความคิดเห็นและ

ปกครองด้วยหลกัธรรมาธปิไตย	ช่วยเหลอืเกือ้กลูใน

ทางที่ชอบ	ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี	

และละเว้นจากการนำาผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

มาเป็นของตน

	 7.	 จรรยาบรรณต่อผู ้ร ่วมงาน	 เป็นการ

ปฏิบัติต่อผู ้ร ่วมงานด้วยความสุภาพ	 มีนำ้าใจ	 มี

มนุษยสัมพันธ์ดี	ถูกต้องตามทำานองคลองธรรม	ให้
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ประยูร	เทพนวล	และ	สิริลักษณ์	ทองพูน

เกียรติและเคารพซึ่งกันแลน	ส่งเสริมและเกื้อกูลกัน

และกันอย่างสร้างสรรค์

	 8.		จรรยาบรรณต่อนสิตินกัศกึษาและผูร้บั

บริการ	 โดยการใช้ภาษาและถ้อยคำาที่สุภาพ	 เหมาะ

สมและเข้าใจง่าย	 ไม่ใช้อำานาจแสวงหาประโยชน์	

สอนอย่างเต็มกำาลังความสามารถ	 ไม่สอนสิ่งผิด

กฎหมายหรอืศลีธรรมอนัดี	เป็นแบบอย่างทีด่	ีทัง้ใน

เรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงาน	 มีเสรีภาพทาง

วชิาการ	ไม่ถกูครอบงำาด้วยอทิธพิลหรอืผลประโยชน์	

มีจิตสำานึกในการให้บริการ	 เสมอภาค	รวดเร็ว	ถูก

ต้อง	และปราศจากอคติ

	 9.		จรรยาบรรณต่อประชาชน	 โดยการให้

บริการอย่างเต็มความสามารถ	 เสมอภาค	 โปร่งใส	

และเป็นธรรม	 เอื้อเฟื้อ	มีนำ้าใจ	ปฏิบัติตนให้เป็นที่

เชื่อถือได้	 ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือแสวงหาผล

ประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มิชอบ

	 10.	จรรยาบรรณต่อสังคม	 โดยการเป็นผู้

ชี้นำาการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องและชอบธรรมแก่

สังคมและการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน	์

ในวงกว้างต่อสังคม

	 ครูทุกคนควรสำารวจตนเองดูว่าเป็นครูที่มี

สมรรถนะเป็นครูมืออาชีพมากน้อยเพียงใด	และยัง

ขาดคุณสมบัติข้อใดอีกบ้าง	เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาตนเองต่อไป	 เพราะ	 “ครูมือ

อาชพี”	ไม่ใช่แค่ม	ี“อาชพีคร”ู	เพยีงอย่างเดยีว	ซึง่การ

เป็นครูมืออาชีพนอกจากควรจะมีสมรรถนะด้าน	

ต่าง	ๆ 	ทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น	ครมูอือาชพีในศตวรรษ

ที	่21	ยงัควรจะต้องมคีณุลกัษณะพเิศษอกี	2	ประการ	

ได้แก่	

	 1.	 การเป็นครูผู ้สร้างสรรค์	 (Creative	

Teacher)	 	 เนื่องจากครูประเภทนี้จะมีแนวทางการ

เรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือสิ่ง

ประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทางปัญญาให้

ผู ้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน	

สามารถนำาความรูไ้ปประยกุต์ใช้ได้	โดยครมูบีทบาท

เป็นผู้อำานวยความสะดวก	 เป็นผู้จัดประสบการณ์

รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็น

แนวทางสร้างความรู้ด้วยตนเอง	กล่าวคือ	ผู้สอนจะ

ต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้ให้เกิดแก่ผู้เรียน	 โดยมี

บทบาทเป็นทั้ง	1)	เป็นผู้นำาเสนอ	2)	เป็นผู้สังเกต	3)	

เป็นผู้ถาม	4)	เป็นผู้ให้การเสริมแรง	5)	เป็นผู้แนะนำา	

6)	เป็นผู้สะท้อนความคิด	7)	เป็นผู้จัดบรรยากาศใน

การเรยีนรู	้8)	เป็นผูจ้ดัระเบยีบ	9)	เป็นผูแ้นะแนว	10)	

เป็นผู้ประเมิน	11)	เป็นผู้ให้คำาชื่นชม	และ	12)	เป็น	

ผู้กำากับ	(พิมพันธ์	เดชะคุปต์,	2551)

	 2.	 การเป็นครูผู ้ลงมือปฏิบัติ	 (Practical	

Teacher)	ครคูวรจดัการการเรยีนรูโ้ดยคำานงึถงึปัจจยั

ต่างๆ	ทีส่่งผลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทัง้พฒันาการ

และความพร้อมด้านร่างกาย	ความสนใจ	ลักษณะ

การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน	 ตลอดจนการจัด

บรรยากาศการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมต่าง	ๆ	ที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู ้	 ดังนั้น	 ครูผู ้ลงมือปฏิบัติจะต้องมี

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการที่

หลากหลาย	 ไม่ละเลยผู้เรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	 เช่น	

นอกจากให้ความรู้เชิงทฤษฎี	 เนื้อหา	สาระ	และให้

ฝึกคิดวิเคราะห์แล้ว	 ครูอาจให้ผู้เรียนฝึกแก้ปัญหา

เป็นขัน้ตอน	ให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในการเรยีน	โดยให้

มส่ีวนร่วมทัง้ด้านปัญญา	ร่างกาย	อารมณ์	และสงัคม	

รวมทั้งให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งสิ่งมีชีวิตและ

กับสิ่งไม่มีชีวิต	 เช่น	หนังสือ	คอมพิวเตอร์	สถานที่

ต่าง	ๆ	เป็นต้น
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	 การเป็นครมูอือาชพีทีด่ไีด้นัน้จงึต้องบรูณา

การทัง้ความคดิสร้างสรรค์และการลงมอืปฏบิตัเิพือ่

ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้จริง	 สามารถนำาสังคมไปสู่

สังคมแห่งการเรียนรู้	ฉะนั้น	บทบาทของครูในการ

จัดการเรียนการสอนจึงมิใช่เป็นเพียงการจัดให้

นกัเรยีนทำางานเป็นกลุม่	เช่น	ทำารายงาน	ทำากจิกรรม

ประดษิฐ์หรอืสร้างชิน้งาน	อภปิราย	ตลอดจนปฏบิตัิ

การทดลองแล้วผูส้อนทำาหน้าทีส่รปุความรูด้้วยตวัผู้

สอนเองเท่านั้น	แต่ผู้สอนต้องพยายามใช้ยุทธวิธีให้

ผูเ้รยีนใช้กระบวนการประมวลสิง่ทีเ่รยีนมาจากการ

ทำากจิกรรมต่าง	ๆ 	จดัระบบระเบยีบความรู	้สรปุเป็น

องค์ความรูด้้วยตวัของผูเ้รยีนเองเป็นหลกัการสำาคญั	

กระบวนการที่ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือวิธีการสร้าง

ความรู้นี้จะช่วยทำาให้ผู้เรียนค้นหาความรู้อื่น	ๆ	อีก

มากมายด้วยตนเอง	เป็นวธิกีารทีส่อนให้ผูเ้รยีนเรยีน

รูว้ธิเีรยีน	“ผูเ้รยีนจะรูม้ากกว่าเหน็	เข้าใจมากกว่าทำา”	

จากทั้งหมดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นสามารถสรุปเป็นก

รอบความคิดได้ดังรูปที่	1

รูปที่		1.	แบบจำาลองครูมืออาชีพในศตวรรษที่	21

บทสรุป
	 ครเูป็นผูท้ีม่บีทบาทสำาคญัในการสร้างและ

พัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและ

ศกัยภาพสงู	เป็นผูท้ีจ่ะสอนศษิย์ให้รูว้ธิเีรยีน	รูว้ธิคีดิ	

และรูว้ธิแีก้ปัญหา	ครยูงัถกูคาดหวงัจากสงัคมให้เป็น

ผู ้สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู ้	 ดังนั้น	 การ

พฒันาไปสูค่วามเป็นครมูอือาชพีในศตวรรษที	่21	จงึ

ดเูสมอืนว่าเป็นสิง่ทีต้่องเร่งดำาเนนิการ	เพราะครเูป็น

กญุแจสำาคญัในการพฒันาการศกึษา	ครมูอือาชพีต้อง

สามารถก้าวข้ามความท้าทายทั้งจากภายในและ

ภายนอกให้ได้	เพื่อให้เป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่	

21	ที่สมบูรณ์	เป็นผู้ที่มีทักษะ	ความรู้ความสามารถ	

เพยีบพร้อมด้วยสมรรถนะทัง้สีด้่าน	ได้แก่	สมรรถนะ

ด้านการเรียนการสอน	ด้านการคิด	ด้านการเรียนรู้	

และด้านคุณธรรมจริยธรรม	 เมื่อครูสามารถสร้าง

และพัฒนาตนเองจนมีความเป็นครูมืออาชีพได้แล้ว

ย่อมสามารถนำาไปสูก่ารบกุเบกิทางปัญญาให้เกดิแก่

นักศึกษาผู้เรียน	 เพื่อร่วมกันสร้างสังคมฐานความรู้

ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	 และสนับสนุนการ

พัฒนาคนและพัฒนาชาติต่อไป

ภาคผนวก
	 คำาว่า	 “ครู”	หรือ	 “TEACHER”	 ในภาษา

องักฤษนัน้	ตวัอกัษรแต่ละตวัทีผ่สมกนัจนแปลความ

หมายว่า	 “ครู”	นั้น	สามารถบ่งบอกถึงหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของครูที่ดี ได ้ เป ็นอย ่างดีซึ่ ง

สอดคล้องกบัคณุลกัษณะของความเป็นครมูอือาชพี

ในศตวรรษที่	21	ที่ผู้เขียนอธิบายไว้ในตอนต้น	ดังนี้

	 T	(Teaching)	หมายถงึ	ครตู้องมหีน้าทีห่ลกั

ในการสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ	

เป็นผูใ้หญ่ทีม่คีวามรบัผดิชอบในอนาคต	ซึง่	Gilbert	

Highet	ได้กล่าวไว้ในหนังสือ	The	Art	of	Teaching	

ว่าครูที่สอนดีสอนเก่งต้องมีความรู้ลึกซึ้งในวิชาที่

สอน	ต้องมีอารมณ์ขัน	มีความจำาและกำาลังใจดี	 มี

ลกัษณะของผูน้ำาเป็นผูร้กัเดก็	มใีจเตตา	มคีวามอดทน
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ครูมืออาชีพในศตวรรษที่	21 
ประยูร	เทพนวล	และ	สิริลักษณ์	ทองพูน

ในการทำางาน	 เป็นผู้นำามากกว่าที่จะจ้องจับผิด	 มี

ความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กและสอนเด็กที่มี

ความสามารถต่างกันรวมกันได้

	 E	 (Ethics)	หมายถึง	 ครูต้องเป็นผู ้ที่มี

จริยธรรมมีคุณธรรมประจำาใจ	 มีความประพฤติดี	

เปน็แบบอย่างที่ดีของศษิย์และสงัคมทัว่ไปได้	ครใูน

ยุคนี้ถูกตั้งคำาถามเรื่องจริยธรรมจากสังคมอาจจะ

เนื่องจากข่าวคราวที่ไม่ดีของครูบางคนที่ทำาให้

วงการครูมัวหมอง	 เช่น	 เรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่

เหมาะสม	ค้ายาเสพติด	ทุจริต	เป็นต้น

	 A	 (Academic)	หมายถึง	 ครูต้องเป็นนัก

วิชาการ	ต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้กว้างขวาง

และทันสมัยอยู่เสมอทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้

เฉพาะด้าน	 เนื่องจากมีความรู้ใหม่	ๆ	 เกิดขึ้นเสมอ	

เช่นเรื่องของนวัตกรรม	 เทคโนโลยี	 สภาพสังคม	

เศรษฐกิจและการเมือง	 รวมทั้งต้องมีความแม่นยำา

ทางวิชาการอีกด้วย

	 C	(Cultural	Heritage)	หมายถึง	ครูคือผู้

มหีน้าทีถ่่ายทอดทางวฒันธรรม	ได้แก่	วฒันธรรมอนั

ดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาต	ิครูต้องเป็นผู้ปลูก

ฝังให้เดก็รกัและภมูใิจในวฒันธรรมของชาต	ิรวมทัง้

เป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม

อย่างเคร่งครดัอกีด้วย	ฉะนัน้จงึปฏเิสธไม่ได้ว่าปัญหา

ของวัยรุ่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เป็นหน้าที่หลักของ

ครทูีจ่ะช่วยชีแ้นะ	อบรมสัง่สอน	ขดัเกลาในแนวทาง

ที่ถูกต้องอย่างเต็มความสามารถ

	 H	(Human	Relationship)	หมายถงึ	ครตู้อง

เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่าย	 ไม่ว่าจะเป็น

เพื่อนร่วมงาน	ผู้บังคับบัญชา	ผู้ปกครอง	มวลชน

ทัว่ไป	ครทูีม่มีนษุยสมัพนัธ์ทีด่ย่ีอมเป็นทีย่อมรบั	ได้

รับความร่วมมือในการทำางานจากทุกฝ่าย	ดังนั้น	จึง

ประสบความสำาเร็จในอาชีพ	มีความก้าวหน้าได้โดย

ไม่ยากนัก

	 E	(Evaluation)	หมายถึง	ครูต้องมีความรู้

และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในวิธีการประเมินการ

เรียนการสอนของตนเอง	และผลการเรียนของลูก

ศิษย์	 รู้จักใช้วิธีการประเมินผลที่เหมาะสมและทัน

สมัย	 รู้วิธีสร้างแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงและ

เชื่อถือได้	เพื่อการวัดผลและเกณฑ์การวัดคะแนนที่

เที่ยงตรง	 เที่ยงธรรมเพราะถึงแม้ครูจะมีความรู้ดี	

สอนดี	สอนเก่ง	แต่หากขาดวิธีการประเมินผลที่ดีที่

เที่ยงตรงอาจเกิดความ	อยุติธรรมได้เช่นกัน

	 R	 (Research)	หมายถึง	 ครูต้องมีความ

สามารถทางด้านวิจัย	ทั้งวิจัยเบื้องต้นและเบื้องลึก	

ต้องรู้จักสังเกต	ตั้งสมมติฐาน	การเก็บข้อมูล	เพื่อนำา

ข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ	ตรงกับความต้องการของผู้เรียน	เช่น	

วิจัยเพื่อทราบกิจกรรมเสริมที่เด็กต้องการ	วิจัยเรื่อง

จริยธรรมของครู	เป็นต้น

	 S	 (Service)	หมายถึง	 ครูต้องเป็นผู ้ให้

บริการทางด้านการศึกษา	และบริการด้านวิชาการ

และด้านอื่นๆ	 แก่สังคมทุกด้านอย่างเต็มความ

สามารถ	เช่น	บรกิารให้คำาปรกึษาแก่ลกูศษิย์	แนะนำา

การศึกษานอกระบบ	 บริการวิชาการแก่สังคม	

บรกิารด้านพฒันาชมุชนและท้องถิน่	เขยีนบทความ

ทางวิชาการเพื่อเผยแพร่	เป็นต้น
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ประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านอาเซียน	ในวรรณกรรม	เรื่อง	พม่า	เสียเมือง	

อภินันท์	สิริรัตนจิตต์	1*	

วิจารณ์หนังสือ

1คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110

*	ผู้ให้การติดต่อ	(Corresponding	e-mail:	aphinant@hu.ac.th)

	 พม่า	เสียเมือง	เป็นผลงานวรรณกรรมชิ้นเอกอีกเรื่องหนึ่ง	ของหม่อมราชวงศ์		คึกฤทธิ์	ปราโมช	ที่

ผู้ประพันธ์ใช้ภาษาไทยได้อย่างสละสวย	เพื่อเขียนเล่าความรู้เชิงประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านอาเซียนอย่างพม่า	

ถึงแม้ผู้ประพันธ์จะออกตัวว่า	พม่า	เสียเมือง	นี้	ได้ศึกษาจากบันทึกของชาวอังกฤษ	โดยเขียนเล่าถึงข้อเท็จ

จริงเกี่ยวกับพม่าที่เสียเมืองให้ฝรั่งอังกฤษ	มีวัตถุประสงค์การประพันธ์ขึ้น	 เพื่อความเพลิดเพลิน	มิได้ตั้งใจ

ให้เป็นตำาราทางประวัติศาสตร์	 แต่หนังสือเล่มนี้	 ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือดี	มีคุณค่า	ที่ควรได้รับคำา

แนะนำาสู่ผู้อ่าน	ได้ศึกษาทั้งลักษณะการใช้ภาษาไทยที่ดีเด่นในการเขียนและเรื่องราวของเพื่อนบ้าน			

รูปที่	1.	หน้าปกหนังสือ	ฉบับพิมพ์ครั้งแรก

ที่มา:	สารานุกรมเสรี	วิกิพีเดีย
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เรื่องย่อ
ในพม่าเสียเมืองนั้น	 ผู ้ประพันธ์ได้เล่าถึง		

พระเจ้าสป่ีอ	ซึง่ชาวพม่าเรยีกว่า	ทปีอ	ซึง่เป็นพระเจ้า

แผ่นดินองค์สุดท้ายของพม่า	 ก่อนเสียเอกราชให้

อังกฤษ	และสาเหตุสำาคัญของการเสียเอกราชนั้น	

มใิช่ผลจากสงครามใด	แต่เป็นปัญหาเรือ่งการสบืราช

สมบัติ	การเมืองภายในราชสำานัก	และการปกครอง

ที่ไร้คุณธรรม			จนพบกับวาระสุดท้ายของพม่ายาม

นั้น	คือ	ราชสำานักพม่า	ได้หันไปคบฝรั่งเศส	เพื่อคิด

ถ่วงดุลย์อำานาจกับอังกฤษ	 เพราะหวังว่าจะให้

ฝรั่งเศสช่วยเหลือ	 แต่แล้วฝรั่งเศสมองว่า	พม่านั้น	

เป็นประเทศเล็ก		คงจะไม่คุ้มค่า	ที่ฝรั่งเศสจะให้การ

ช่วยเหลือ	เพื่อจะไปทำาสงครามกับอังกฤษ	จึงทำาให้

องักฤษตดัสนิใจ	ยกทพัทหารขึน้จากตอนใต้ของพม่า

ขึน้มาตเีมอืงมณัฑเลย์	และได้รบัชยัชนะอย่างง่ายดาย	

ส่งผลให้อังกฤษทำาการเนรเทศพระเจ้าสีป่อ	 กับ

พระนางศภุยลตั	พระมเหสไีปยงัอนิเดยี	และพระเจ้า

สป่ีอสวรรคตทีอ่นิเดยีในเวลาต่อมา	ส่วนพระนางศภุ

ยลัต	ได้มีโอกาสย้ายกลับมาอยู่ที่ย่างกุ้ง	ซึ่งปัจจุบันมี

สถูปอนุสรณ์ตั้งอยู่ใกล้เจดีย์ชเวดากอง

	
เสน่ห์ในการประพันธ์		

ผูป้ระพนัธ์ได้เขยีน		“พม่า	เสยีเมอืง”	โดยการ

เล่าเรื่องพม่า	 เปรียบเทียบกับการเมืองสยาม	 ซึ่ง

เป็นการเพิ่มอรรถรสให้การอ่านมีความเพลิดเพลิน

ขึน้	พร้อมกบัให้ทรรศนะทางการเมอืงของสยามตาม

ปรากฏการณ์ในการเมอืงพม่า	อย่างน่าสนใจ	ชวนให้

ขบคิด	

เรื่องราวพม่า	 เสียเมือง	ปรากฏตามการย่อ

ความ		ดังนี้

พระราชวงศ์พม่า	ซึ่งเสียเมือง	 ให้แก่อังกฤษ

นั้น	คือ	พระราชวงศ์อลองพระ	หรือที่บางแห่งเรียก

ว่า		อลองพระยา	(คกึฤทธิ์	ปราโมช,	2548:	8)	ในสมยั

นัน้	ปฐมกษตัรย์ิของพม่า	คอื	พระเจ้าอลองพระ	หรอื

ทีพ่ระราชพงศาวดารไทย	เรยีกว่า	มางลอง	เดมิทเีป็น

นายบ้านชเวโบ	มีอาชีพทำาไร่ไถนา	และมีตำาแหน่ง

เป็นนายบ้าน	ซึ่งถูกมอญเมืองโปรมและเมืองตองอู

ปกครองอยู	่ทำาให้มางลอง	ซึง่เป็นพม่าคบัแค้นใจ	จงึ

รวบรวมสมัครพรรคพวก	 ซ่องสุมผู ้คนแข็งข้อ	

ต่อมอญ	 สร้างกองทัพขึ้นและเข้าตีมอญ	 ก่อน

ปราบดาภิเษกตนเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมืองพม่า	ตั้ง

ราชธานีขึ้นที่กรุงอังวะ	

พระเจ้ามางลอง	ได้เผยแผ่อาณาเขต	ออกไป

ถึงแขวงมณีปุระ	 ติดกับประเทศอินเดียด้านตะวัน

ออก	ราวปี	พ.ศ.	2260	ซึ่งอังกฤษได้เข้าครองอินเดีย

อยูแ่ล้ว	นัน่ทำาให้ชายแดนของสองประเทศตดิต่อกนั	

ต่อมาพระเจ้ามางลอง	 ได้เข้าตีเมืองไทยสมัยรัชการ

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวสุริยามรินทร์ 	 แต่ก็ตีกรุง

ศรีอยุธยาไม่แตก	จนมาตีกรุงศรีอยุธยาแตกเอาเมื่อ

ในอีก	17	ปีต่อมา	และพม่าได้ผลัดเปลี่ยนแผ่นดินไป

อีกสองครั้งครา	ความที่กล่าวถึงกรุงศรีอยุธยาของ

ไทย	ในตอนนัน้	มว่ีา		ในสมยันัน้	กรงุศรอียธุยา	มชีือ่

เสยีงไปทกุทศิ	ว่า	เป็นพระมหานครอนัยิง่ใหญ่	คูค่วร

แก่จักรพรรดิ	เมื่อพม่าได้กรุงศรีอยุธยา	พระเจ้าแผ่น

ดินพม่า	ก็ย่อมเห็นว่า	 เป็นพระอิสริยยศอันยิ่งใหญ่	

ไม่มีผู้ใดเสมอในโลก	ตั้งแต่ตีกรุงศรีอยุธยาได้แล้ว	

ราชส�านกัเมอืงพม่า	กเ็ริม่จะแสดงยศอย่างและความ

โอ่อ่ายิ่งขึ้นทุกที		(คึกฤทธิ์	ปราโมช,	2548:	9)

พระเจ้ามางลอง	ทรงเป็นผู้ก่อตั้งชาติพม่า	

โดยมีชัยชนะเหนือมอญและรวมประเทศพม่าเข้า

เป็นอันเดียวกัน	 ด้วยความเก่งกาจนี้	 จึงทำาให้เกิด

ความเสียจริต	จากความยิ่งใหญ่ในความหยิ่งยโสใน

ความเก่งกาจของตน	ส่งผลให้เกิดการสงครามกับ

องักฤษในทีส่ดุเมือ่ปี	พ.ศ.	2367	และพระเจ้าแผ่นดนิ

พม่า	ซึ่งสืบราชสันตติวงศ์ต่อมาอีกหลายพระองค์	

หรือเกือบจะเรียกได้ว่า	ทุกพระองค์ต่อจากพระเจ้า
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ประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านอาเซียน	ในวรรณกรรม	เรื่อง	พม่า	เสียเมือง	
อภินันท์	สิริรัตนจิตต์

มางลอง	 ได้เสียจริตจากความหลงในอำานาจและ

ความยโส	 ว่า	 ตนมีความยิ่งใหญ่เหนือใคร	และมา

ปรากฏชดัยิง่ในยคุสมยัพระเจ้าสป่ีอ	พระเจ้าแผ่นดนิ

องค์สดุท้ายปลายราชวงศ์อลองพระนี	้สอดคล้องกบั

ภาษติองักฤษ	อยูบ่ทหนึง่	ซึง่พอจะแปลเป็นไทย	ได้ใจ

ความว่า	 “	 ประชาชนเป็นอย่างไร	 รัฐบาลก็เป็น	

อย่างนั้น”	(	A	People	deserves	its	own	government)	

ซึ่งจะเป็นความจริงเพียงครึ่งเดียว	 แต่ถ้าจะพูดให้

ครบ	 ต้องพูดต่อไป	 ว่า	 รัฐบาลเป็นอย่างไร	 ก็ได้

ประชาชนอย่างนั้น”	โดยเฉพาะถ้ารัฐบาลเป็นผู้ร้าย	

ฆ่าคน	ประชาชนก็จะฆ่ากันมาก	ถ้ารัฐบาลคดโกง

ทุจริตประพฤติตนเป็นโจร	 โจรผู้ร้ายก็จะชุกชุมใน

บ้านเมือง	(คึกฤทธิ์	ปราโมช,	2548:	83)	

ในยุคสมัยรัชการพระเจ้าสีป่อ	ซึ่งได้สำาเร็จ

โทษและประหารชีวิตเจ้านายขุนนางในวัง	 ได้แพร่

สะพัดออกไปทั่วประเทศ	ทำาให้โจรผู้ร้ายได้ใจ	เที่ยว

ฆ่าฟันผู้คนและปล้นสะดมราษฎรให้ได้รับความ

เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า	นอกกรุงมัณฑเลย์ออก

ไปในสมัยนั้นเรียกได้ว่า	 บ้านเมืองไม่มีขื่อมีแป	

ขุนนางที่ปกครองหัวเมืองรีดนาทาเร้นและกดขี่

ราษฎรเอาตามใจ	จนราษฎรยากจนและหนีออกไป

อยู่ป่า	แล้วซ่องสุมกันเป็นโจรเที่ยวปล้นราษฎรตาม

หมู่บ้านต่าง	ๆ	 ให้ได้รับความเดือดร้อนเพิ่มเติมขึ้น

ไปอกี	ซึง่พระเจ้าสป่ีอ	พระองค์นี	้ได้รบัการสถาปนา

ขึ้นปกครองพม่า	 จากความช่วยเหลือของอดีตพระ

มเหศรีรอง	 (อเลนันดอ)	 และขุนนางผู้ใหญ่ที่ฝักใฝ่

ด้วย	รวมทั้งขุนนางส่วนใหญ่	ที่มองเห็นโอกาส	ว่า	

พระเจ้าสีป่อนั้น	มีความอ่อนแอ	 เพราะอาศัยอยู่ใน

เพศบรรพชิตหลายพรรษา	กอปรกับความต้องการ

ครองอำานาจในแผ่นดินของมเหสีรอง	 (อเลนันดอ)	

ที่เห็นว่าพระเจ้ามินดง	ผู้ปกครองแผ่นดินขณะนั้น	

อยู่ในวัยชราและทรงพระประชวร	จึงร่วมวางแผน

กนัก่อการยดึอำานาจให้กบัพระเจ้าสป่ีอ	และพระราช

ธิดาองค์เล็กของพระมเหสีรอง	 (อเลนันดอ)	 ให้ได้

ปกครองแผ่นดินพม่า	 จากพฤติการณ์ดังกล่าว	 ผู้

ประพันธ์	 จึงกล่าววาทะกรรมเชิงเปรียบเทียบกับ

การเมืองสยาม	ว่า	คนที่อ่อนแอ ถ้าหากตกไปอยู่ใน

กลุ่มคนโลภแล้ว ก็มักจะได้เป็นท้าวพระยามหา

กษัตริย์ หรือนายกรัฐมนตรีเอาง่าย ๆ	 (คึกฤทธิ์	

ปราโมช,	2548:	51)

เมื่อพระเจ้าสีป่อ	ปกครองพม่า	ด้วยกับพระ

มเหสี	คือ	พระนางศุภยลัต		พระราชธิดาองค์เล็ก	ใน

พระมเหสีรอง	 (อเลนันดอ)	 จึงได้คิดทำาการสำาเร็จ

โทษเจ้านายและขนุนาง	ทีค่ดิว่าจะเป็นปฏปัิกษ์	แบบ	

“ตัดไม้	ไม่ไว้หน่อ”	ต่างแต่วิธีการสำาเร็จโทษเจ้านาย

และขนุนางนี	้มอีคัรมหาเสนาบดขีองพม่า	(กนิหวุน่

หมิ่นกี้)	 ไม่เห็นด้วย	 เพราะเกรงว่า	 อังกฤษ	 ซึ่ง

ปกครองอินเดียอยู่ใกล้กับพม่าในช่วงนั้น	 จะใช้เหตุ

นี้	 กล่าวอ้างเหตุแห่งการสงคราม	 เพื่อเข้ายึดครอง

พม่า	 แต่เมื่อเสนาบดีและขุนนางส่วนใหญ	่ ไม่เห็น

ด้วยกบัอคัรมหาเสนาบดี	รวมทัง้ทลูต่อพระเจ้าสป่ีอ	

ว่า	นี่เป็นกิจการปกครองภายในของพม่า	อังกฤษไม่

ควรเข้ามายุง่เกีย่ว	จงึมพีระราชโองการเหน็ชอบตาม

ความเหน็ของเสนาบดต่ีาง	ๆ 	ผนวกกบัความเหน็ของ

พระมเหสขีองพระองค์	ให้ดำาเนนิการสำาเรจ็โทษ	ซึง่

ในเหตุการณ์นั้นได้มีการสำาเร็จโทษเจ้านายทั้งหญิง

และชายเป็นจำานวนมาก	ไม่เว้นเด็กและผู้สูงอายุ	ใน

ที่นี้ไม่ขอเล่าถึงวิธีการและบรรยากาศอันทารุณใน

การสำาเร็จโทษ	หลังจากประชาชนส่วนใหญ่	ทราบ

ถึงการสำาเร็จโทษเจ้านาย	ที่มีอย่างโหดเหี้ยม	 ต่าง

วิพากษ์วิจารณ์ไปนานา	ฝ่ายพระเจ้าสีป่อ	 เมื่อไม่ได้

บรหิารกจิการแผ่นดนิใน		ราชกจิ	เพราะถกูชกัจงู	จาก

ผลแห่งความเป็นคนอ่อนแอ	 จึงต้องใช้จ่ายเงินใน

ท้องพระคลัง	จนร่อยหลอ	ลงไปเป็นอันมาก	จึงเริ่ม

ให้มกีารใช้วธิกีารขึน้ภาษอีากร	โดยเฉพาะภาษอีากร

สินค้าขาออก	เพื่อหาเงิน	เข้าพระคลัง	และเมื่อหมด
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หนทางจริงๆ	แล้ว	จึงใช้วิธีการออกหวยเบอร	์ด้วย

การชีน้ำาของขนุนางต่างๆ	ด้วยถ้อยทลูเสนอ	เป็นต้น

ว่า	ราษฎรพม่านัน้	ชอบเล่นการพนนัอยูแ่ล้ว	ขนุนาง

กราบบงัคมทลูว่า	ถ้าทรงเป็นเจ้ามอืการพนนัเสยีเอง	

กจ็ะหาพระราชทรพัย์ได้มาก	ไม่มวีนัทีจ่ะขาดแคลน

อีก	(คึกฤทธิ์	ปราโมช,	2548:	93)	

จากเหตุการณ์ดังกล่าว	เมื่อขุนนางต่างชี้ช่อง

ให้พระเจ้าสีป่อ	 จึงมีหวยเบอร์ในพม่า	ซึ่งเริ่มออก

จำาหน่ายในปี	พ.ศ.	 2422	พอได้มีการออกจำาหน่าย

หวยเบอร์	ชาวพม่า	ก็ไม่เป็นอันทำามาหากิน	ทุกคน

ล้วนอยากเป็นเศรษฐีกันง่าย	ๆ	ด้วยเพราะหวยพม่า

นั้น	มีทั้งหวยใหญ่และหวยเล็ก	สำาหรับหวยเล็กนั้น	

รัฐบาลพม่ามิได้จำาหน่ายเอง	แต่ออกใบอนุญาตขาย

ให้ราษฎร	ซึ่งใครเป็นเจ้ามือหวย	ก็ไปขอใบอนุญาต	

แล้วเสียค่าธรรมเนียมแก่ราชการ	ส่วนหวยใหญ่นั้น	

ขายเป็นจำานวนมาก	และออกเดือนละครั้ง	มีรางวัล

รองๆ			ลงมาหลายรางวัล	สลากใบหนึ่งขายใบละ	5	

รูปี	 คนที่ถูกหวยใหญ่รัฐบาล	 	นั้นจะต้องมารับเงิน

ประจำาเดือนจากขุนนางในพิธีรีองตองใหญ่โต	และ

ได้รับการยกย่องว่าเป็น	 “เจ้าคุณเศรษฐี”	แล้วมีการ

แห่โฆษณาประชาสัมพันธ์ไปทั่วเมือง	 เพื่อโฆษณา

หวยรัฐบาลไปในตัว	เมื่อคนในกรุงมัณฑเล	สนุกกับ

การเล่นหวย	จนกระทั่งต้องขายที่นา	แก้วแหวนเงิน

ทอง	รวมทั้งการนำาลูกสาว	และเมียไปแทงหวย	จน

เจ้ามือหวยไม่รับเพราะมีจำานวนมากขึ้น	 ในช่วงนั้น

จึงเกิดมีโสเภณีมากขึ้น	มีคดีอุจฉกรรจ์	ปล้นฆ่าชิง

ทรพัย์	เป็นเงาตามตวั	ชาวบ้านขายนา	ขายไร่	วนัพระ

วันเจ้า	ก็ไม่มีผู้คนไปเข้าวัด	เพราะไปชุมนุมกันที่โรง

หวย	เมื่อวัดเริ่มร้าง	และเป็นวัดร้าง	ทางราชการก็จะ

เข้าไปตั้ง		โรงหวยแทน	หลังจากที่พระเจ้าสีป่อ	เห็น

ว่า	มีพระราชทรัพย์มากขึ้น	 	 	ก็ดีพระทัย	ทรงสอด

ส่องให้ออกหวยนี้	 อยู่เป็นพิเศษเหนือราชการอื่น	

และมีพระราชดำารัสว่า	 “จะท�ามาหากินอะไร	อย่าง

อืน่ไปท�าไม	มทีางท�ามาหากนิทีไ่หนบ้าง	ทีต้่องลงทนุ	

เพียงห้ารูปี	 แล้วได้เงินคืนถึงหมื่นรูปี	 ภายในเดือน

เดยีว”	เพราะความหลงในลาภยศและความฟุม่เฟือย

จากการมีตำาแหน่งและอำานาจ	 ย่อมเป็นที่มาของ

ความเสียหายใหญ่หลวง	หลังจากที่พระราชทรัพย์

จากหวยเบอร์ได้ถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลือง	พระเจ้าสี

ป่อ	ก็ทรงปรึกษากับขุนนาง	ถึงภาษีอากรต่าง	ๆ	ที่

เก็บในอัตราสูง	จนไม่อาจเพิ่มขึ้นได้อีกแล้ว	จึงเหลือ

ทางออกอีกทางหนึ่งคือ	การคบฝรั่ง	ซึ่งหนทางนี้ไม่

ล้าสมัยไป	เพราะทุกวันนี้ยังใช้กันอยู่	

เมื่อเปิดโอกาสเพื่อหาเงินมาก	ๆ	จากฝรั่ง	ก็

จำาเป็นจะต้องให้มีการสัมปทานกิจการต่างๆ	 ใน

ประเทศ	เช่นป่าไม้	 เหมืองแร่	และอื่นๆ	เมื่อฝรั่งเข้า

มา	 ก็ย ่อมไม่มามีเปล่าเท่านั้น	 แต่คิดจะเอาผล

ประโยชน์กลับไปประเทศไปด้วย	หนึ่งในฝรั่ง	ซึ่งมี

บทบาทต่อพม่า	มากที่สุดคนหนึ่ง	คือกงสุลฝรั่งเศส	

เมอรสิเออร	์ฮาส	 (Haas)	ที่เข้ามาให้สัญญากับพม่า	

ว่า	ฝรั่งเศส	จะช่วยเหลือทางการเงินและการทหาร	

จะทำาให้พม่าได้รับประโยชน์มากมาย	 นี่จึงเป็น

สัญญาณความย่ามใจของพม่า	 ว่า	ตนเองมีฝรั่งเศส	

เป็นแรงหนนุสำาหรบัการต่อกรกบัองักฤษ	แต่หารูไ้ม่

ว่า	ฝรั่งเศสช่วงนั้น	ก็ตกเป็นเบี้ยล่างของอังกฤษอยู่

ด้วย	เงือ่นไขเหตชุนวนความแตกหกัระหว่างพม่าใน

สมัยพระเจ้าสีป่อ	กับอังกฤษ	อยู่ที่กรณีพิพาท	คดี

ทีท่างการพม่า	เรยีกปรบัเงนิชดเชย	และยดึไม้จากห้าง	

บอมเบย์	 ของอังกฤษ	ซึ่งได้สัมปทานไม้สักไว้	 โดย

ทางการพม่า	ได้กล่าวอ้างว่า	องักฤษ	โดยห้างบอมเบย์	

ได้ชักลากไม้ไปแปดหมื่นท่อน	แต่เสียภาษีหลวง	ถูก

ต้องเพยีงสามหมืน่สองพนัท่อนเท่านัน้	ทางการพม่า	

จงึบอกให้ห้างบอมเบย์ขององักฤษ	ต้องชดใช้เงนิให้

แก่ทางการพม่าถึงหนึ่งล้านหนึ่งแสนรูปี	 และสั่ง

ปรับให้ห้างบอมเบย์	ฐานเลี่ยงภาษีหลวงอีกเป็นเท่า

ตวั	รวมทัง้จ่ายสนิไหม	ให้เจ้าพนกังานป่าไม้พม่า	เป็น
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ประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านอาเซียน	ในวรรณกรรม	เรื่อง	พม่า	เสียเมือง	
อภินันท์	สิริรัตนจิตต์

เงนิอกีสามหมืน่สามพนัปอนด์	ประจวบกบัขณะนัน้

นายฮาส	ทราบความในคดีเข้า	 ก็เสนอว่า	 ถ้าห้าง	

บอมเบย์	เลิกกิจการจากการเสียค่าปรับนี้	ขอให้ทาง

ฝรั่งเศสเข้ามาถวายผลประโยชน์นี้	 แก่พระเจ้าสีป่อ	

ซึ่งจะให้มากกว่าอังกฤษอีกหลายเท่า	หลังจากนั้น	

ข้าหลวงใหญ่อังกฤษ	มีการขอผัดผ่อน	 ให้มีการตั้ง

อนุญาโตตุลาการคนกลาง	 ชี้ขาดในคำาตัดสินของ

พม่า	ว่าถ้าองักฤษผดิจรงิ	กจ็ะยนิดชีดใช้ค่าปรบัตาม

นั้น		แต่ฝ่ายทางการพม่า	ได้รับข้อความจากอังกฤษ	

ก็ไม่ได้สนใจ	 แต่ได้สั่งให้ยึดแพ	 และซุง	 ของห้าง	

บอมเบย์ไว้ทั้งหมด	 และประกาศว่า	 จะไม่ให้ห้าง	

บอมเบย์	 สัมปทานไม้สักจากป่าญิงยานอีกต่อไป	

จนกว่าอังกฤษจะเสียค่าปรับทั้งหมด	จากเหตุการณ์

ที่พม่าไม่ทราบความเป็นไปต่อเงื่อนไขที่นายฮาส	

เสนอต่อพม่านัน้	เป็นสิง่ทีท่างการฝรัง่เศส	ซึง่ตกเป็น

เบีย้ล่างองักฤษในสมยันัน้	บอกต่อรฐับาลองักฤษ	ว่า	

รัฐบาลฝรั่งเศส	ถือเป็นมติไม่ยอมรับการกระทำาใด	

จากนายฮาส	เพราะในตอนท้าย	รฐับาลฝรัง่เศส	กล่าว

ว่า	จะไม่ยอมทำาสงครามกับอังกฤษ	ด้วยสาเหตุเรื่อง

เมืองพม่า	ที่ฝรั่งเศสเห็นว่า	เป็นเหตุเล็ก	หลังจากนั้น

นายฮาส	ก็ได้เข้าเฝ้าและกราบบังคมทูล	ต่อพระเจ้า

สป่ีอ	ว่าฝรัง่เศสเคารพนบัถอืในพม่า	จงึทำาให้พระเจ้า

สีป่อ	ยิ่งทะนง	ว่า	ตนมีฝรั่งเศสถือท้าย	ในการต่อสู้

กบัองักฤษ	แต่ภายหลงันัน้	ไม่พบว่า	นายฮาส	ได้หาย

ไปจากพม่า	 เพราะเหตุใด	แต่พระเจ้าสีป่อ	ยังเชื่อว่า	

ฝรัง่เศสจะมาช่วยเมือ่มเีหตุ	หลงัจากตอบโต้หนงัสอื

กันไปมา	 ระหว่างพม่ากับอังกฤษ	ทางการพม่าจึง

ยืนยันว่า	อังกฤษไม่มีสิทธิ์	มาก้าวก่ายในกิจการของ

ประเทศทีเ่ป็นเอกราช	จนกระทัง่ในปี	พ.ศ.	2428	ช่วง

เทศกาลออกพรรษา	 หน้างานทำาบุญทอดกฐิน	

ทางการอังกฤษ	จึงส่งหนังสือ	เตือนพม่า	บอกว่า	ให้

ปฏบิตัติามข้อเสนอขององักฤษ	โดยต้องไม่มเีงือ่นไข	

ใจความว่า	 ให้พม่า	ต้อนรับทูตอุปราช	ของอังกฤษ

จากอนิเดยี	และจะกระทำาสิง่ใด	ๆ 	ต่อห้างบอมเบย์ได้	

ก็ต่อเมื่อทูตอุปราชไปถึง	 รวมทั้งให้ดูแลต้อนรับทูต	

อุปราชอย่างสมเกียรติ	 และประกาศิตส่งท้ายว่า	 จะ

ไม่ยอมรับข้อเสนอและการต่อรองใดๆ	จากพม่าอีก		

เมือ่นำาความจากสารทีอ่งักฤษส่งถงึเข้าทีท้่อง

พระโรง	พระเจ้าสีป่อ	พระมเหศรี	 และขุนนางพม่า	

ต่างเห็นพ้องกัน	 ว่า	 พม่าในขณะนั้น	 เป็นมหา

อาณาจักร	ที่มิอาจให้ใครมาเหยียบยำ่าได้	จึงลงความ

เห็น	 ว่า	 ไม่ยอมรับข้อเสนอและเงื่อนไขใด	ๆ	 จาก

องักฤษ	ถ้าหากองักฤษจะทำาสงคราม	ขนุนางทัง้ปวง

กพ็ร้อมจะทำาสงครามสูร้บักบัองักฤษ	มแีต่อคัรมหา

เสนาบด	ี(กนิหวุน่หมิน่กี)้	บอกว่า	ให้ยอมรบัเงือ่นไข

ต่าง	ๆ	ของอังกฤษแต่โดยดี	เพราะพม่าไม่มีทางจะสู้

รบกบัองักฤษได้	ขนืสูไ้ปเหน็จะเป็นอนัตรายต่อพม่า	

อย่ามิอาจคาดคะเนได้	 แต่ถึงกระนั้น	ความคิดเห็น

ของอัครมหาเสนาบดี	 กลับถูกหัวเราะเยาะ	 และ

พระนางศุภยลัต	พระมเหศรีในพระเจ้าสีป่อ	ก็ตรัส

ขึน้ด้วยพระสรุเสยีงเกรีย้วกราด	ว่า	อคัรมหาเสนาบดี	

(กนิหวุน่หมิน่กี)้	เป็นคนแก่เฒ่า	สตปัิญญาเลอะเลอืน	

หูตาก็มืดมัว	 เห็นหนูเป็นราชสีห์	 เป็นคนขี้ขลาด

ตาขาว	เกรงกลวัฝรัง่องักฤษ	ควรกลบัไปอยูบ้่านช่อง	

นุ่งผ้าถุงสตรี	 อย่ามานั่งให้รำาคาญตารำาคาญใจแก่ผู้

อื่นเลย	แต่อัครมหาเสนาบดี	(กินหวุ่นหมิ่นกี้)	ก็มิได้

เกรงต่ออาญา	ยังทูลยำ้าว่า	ขอให้ยอมรับเงื่อนไขของ

องักฤษ	เพือ่รกัษาพระราชวงศ์และบลัลงัก์	เพือ่ผ่อน

หนักให้เป็นเบา	หลังจากนั้นพม่าจึงส่งสารไปให้

องักฤษ	ใจความยำา้	ว่า	องักฤษต้องจ่ายค่าปรบัจากห้า

งบอมเบย์ตามคำาพิพากษาของพม่า	 ส่วนเรื่องการ

ต้อนรับทูตอุปราชนั้น	 เป็นสิ่งที่พม่ากระทำาการอยู่

เป็นประเพณีแล้ว	จึงขอยืนยันความตามนี้	หลังจาก

นั้นทางการพม่า	 ได้ออกประกาศแจ้งประชาชน	ว่า	

ฝรั่งอังกฤษ	 คิดทำาลายพระพุทธศาสนาและหมิ่น

พระบรมเดชา		นภุาพ	ประดจุว่าจะมาทำาสงครามกบั
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พม่า	จงึขอเตรยีมการให้ประชาชนได้อยูใ่นความสงบ	

อย่าพากันทิ้งบ้านเรือน	 แต่ให้ปฏิบัติกิจการต่างๆ	

ตามปกติ	ทว่า	ปรากฏการณ์หลังจากการประกาศ	มี

การเกณฑ์ทหารเข้ามาคุ้มครองหัวเมืองต่างๆ	และ	

กรุงมัณฑเล	พม่าเป็นจำานวนมาก	

ส่วนอังกฤษ	เมื่อยื่นคำาขาดต่อพม่าแล้ว	และ

ทราบการตอบโต้ของพม่า	 จึงส่งนายพลตรี	 เพรน	

เดอร์กาสต	์ (Major	General	Predergart	V.C.,C.B)	

เป็นแม่ทัพ	ตั้งกองทัพอยู่ที่เมืองเสียดเหมี่ยว	บนฝั่ง

แม่นำ้าอิรวดี	 ตรงรอยต่อพม่าเหนือกับพม่าใต้	 โดย

อังกฤษได้ทำาสงครามยึดหัวเมืองต่างๆ	ของพม่า	จน

เข้าถงึกรงุมณัฑเล	จนในทีส่ดุ	พระเจ้าสป่ีอ	ต้องเรยีก

ประชุมขุนนางต่างๆ	และเรียกตัวอัครมหาเสนาบดี	

(กินหวุ่นหมิ่นกี้)	 กลับมา	ช่วยคิดแก้ไขสถานการณ์	

แต่กส็ายเกนิไป	เพราะเสยีงปืนใหญ่ทีอ่งักฤษ	ยงิเมอืง

เมียงยาน	ดังสนั่นถึงกรุงมัณฑเล	พวกขุนนางต่าง

หวาดกลัว	 ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมมี

เพยีงอคัรมหาเสนาบด	ี(กนิหวุน่หมิน่กี)้	บอกให้ยอม

แพ้องักฤษแต่โดยด	ีเพือ่จะได้รกัษาพระราชวงศ์และ

พระชนม์ชีพไว้	และวันสุดท้ายของรัตนะบุระอังวะ

นั้น	ก็มาถึง	เมื่อเรือรบของอังกฤษเข้ายึดเมือง	ทยอย

เข้าสู่กรุงมัณฑเลและพระราชวัง	จนกระทั่งพระเจ้า

สีป่อ	 ได้ตรัสมอบพระองค์	 ราชสมบัติทั้งปวง	และ

พระนครมัณฑเล	แก่พันโทสเลเด	นายทหารอังกฤษ	

และร้องขอเวลาเตรียมเสด็จออกนอกพระนคร	แต่

นายพันโทสเลเด	 กล่าวว่า	 ตนเองไม่มีอำานาจและ

ฐานะที่จะอนุญาตให้ร้องขอสิ่งใดในเวลานี้	 เป็น

เพราะอำานาจนัน้เป็นของแม่ทพัเพยีงผูเ้ดยีว	จงึทำาให้

พระเจ้าสีป่อและบริวาร	ตกเป็นนักโทษของอังกฤษ	

ที่ต้องต่อความอัปยศ	 รู ้สึกถูกเหยียบยำ่าพระราช

หฤทยั	และกรงุรตันะบรุะองัวะ	หรอืพม่าในสมยันัน้	

ซึ่งเคยรุ่งเรืองด้วยเดช	ด้วยอำานาจ	และศฤงคารทั้ง

ปวง	กม็าจบพระประวตัแิละสิน้ชวีติด้วยประกาศสัน้	ๆ 	

ของอุปราชอินเดีย	ลงวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2428	

จากเรือ่งเล่า	พม่า	เสยีเมอืง	ผูเ้ขยีนเหน็ว่า	พม่า

ในขณะนัน้ทีเ่สยีเมอืงให้กบัฝรัง่องักฤษ	ต่างจากพม่า			

ในฐานะเป็นเพื่อนบ้านอาเซียนของไทยในปัจจุบัน	

เพราะสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้ได้	 คือพม่า	มีเหตุการณ์ทาง

ประวตัศิาสตร์	ทีไ่ด้นำาเป็นบทเรยีนทางการเมอืงการ

ปกครองประเทศ	ซึ่งเหตุการณ์สมัยนั้น	 สามารถ

สะท้อนภาพการเมอืงการปกครองของไทยได้	ดงันัน้

บทเรียนเหล่านี้	 จึงน่าจะใช้เป็นบทเรียนสำาหรับ

ประเทศไทย	

พม่า	 เสียเมือง	ผลงานชิ้นเอกเล่มนี้	 มีความ

โดดเด่นด้านการใช้ภาษาไทยที่ไพเราะสละสลวย	

รวมทั้งการเรียบเรียงเนื้อหาจากบันทึกของชาว

องักฤษ	ตามข้อความตอนต้น	ซึง่ผูป้ระพนัธ์ได้กล่าว

ไว้	 จึงเป็นหนังสือควรแนะนำาสำาหรับการอ่าน	 เพื่อ

เรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์เพือ่นบ้านอาเซยีน	ใกล้ตวัอย่าง

พม่าและเรยีนรูห้ลกัการใช้ภาษาไทย	จากวรรณกรรม

ทีม่คีณุค่า	และผลลพัธ์จากการอ่านซึง่ได้ตกเป็นผลกึ

ความคดิแก่ผูเ้ขยีน	ทำาให้คดิเหน็ได้	ว่า	ด้วยเหตทุีโ่ลก

นั้นกลม	ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก	อาจจะเกิดขึ้นเวียน

วน	ซ�า้ไป		ซ�า้มา	คล้ายกบัเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์

ทีเ่กดิขึน้ในอดตี	มาเกดิขึน้ซ�า้ในปัจจบุนั	และอาจเกดิ

ขึ้นอีกในอนาคตอีก	ต่างแต่เงื่อนไข	ของเวลา	บุคคล

และสถานที่	 เท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไป	แต่เนื้อหาใน

เหตุการณ์นั้น	อาจคล้ายคลึงกันได้อีก	



วารสารหาดใหญ่วิชาการ	 เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	ด้านมนุษยศาสตร์	

สังคมศาสตร์	และวิทยาศาสตร์	ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่	รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น	ๆ	ทั่วประเทศ	

โดยเน้นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นราย	 6	 เดือน	 (ปีละ	 2	 ฉบับ	 :	 ฉบับที่	 1		

มกราคม-มิถุนายน,	ฉบับที่	 2	กรกฎาคม-ธันวาคม)	 ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	รายงาน	หรือสิ่งพิมพ์	

อื่นใดมาก่อน	และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น	ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้		

ได้ผ่านการตรวจสอบเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่กองบรรณาธิการเรียนเชิญ	จำานวน	2-3	ราย	บทความที่

ได้รับการตีพิมพ์	ผู้เขียนจะได้รับวารสารฯ	จำานวน	2	เล่ม	พร้อมทั้งสำาเนาบทความ	(reprint)	จำานวน	5	ชุด

ประเภท	ผล	งาน	ที่	ตี	พิมพ์

(1)	 บทความวิจัย	(Research	Paper)	เป็นผลงานที่เตรียมจากข้อมูลปฐมภูมิ	(Primary	Data)	ที่ผู้เขียน

หรือกลุ่มผู้เขียนได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง

(2)	 บทความวิชาการชนิดอื่นๆ	(Technical	Paper)	เป็นผลงานที่เขียนจากข้อมูลทุติยภูมิ	(Secondary	

Data)	 โดยแยกเป็นบทความปริทัศน	์ (Review	Article)	ซึ่งเรียบเรียงจากการตรวจเอกสารวิชาการในสาขา

นั้น	ๆ	และบทความพิเศษ	(Special	Article)	ซึ่งเสนอความรู้ทั่วไปในด้านมนุษยศาสตร์	สังคมศาสตร์	และ

วิทยาศาสตร์	ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้เรียบเรียง	หรือสังเคราะห์จากการอ่านเอกสาร	หนังสือ	บทความวิจัย	

หรือสิ่งพิมพ์อื่น	ๆ	อย่างทั่วถึง	และมีความทันสมัย

การเต	รี	ยม	ต้นฉบับ	บทความ

รับตีพิมพ์ผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ต้นฉบับพิมพ์ด้วยตัวอักษร	Angsana	New	ทั้ง	

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ขนาด	15	พิมพ์	1	คอลัมน์ในกระดาษ	ขนาด	A4	พิมพ์หน้าเดียว	 เว้นขอบซ้าย	

ขอบขวา	 ขอบบน	และขอบล่าง	 1.25	นิ้ว	 ใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัด	 1.5	พร้อมระบุหมายเลขหน้า	

และบรรทัด	ความยาวของเรื่อง	พร้อมตารางและภาพประกอบไม่เกิน	15	หน้า	ซึ่งรายละเอียดในบทความ

ประกอบด้วย

	 1.	ชื่อ	เรื่อง	(Title)		กะทัดรัด	ไม่	ยาว	จน	เกิน	ไป

	 2.	ชื่อ	ผู้	เขียน	(Authors)	ชื่อ	เต็ม-นามสกุล	เต็ม	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ		ของ	ผู้	เขียน	ครบ	ทุก	คน	

พร้อม	ระบุตำาแหน่ง	และ	ที่	อยู่	 สำาหรับ	ผู้	เขียน	ที่	ให้การ	ติดต่อ	ให้	ใส่	ที่	อยู่	ที่สามารถติดต่อได้	พร้อม	หมายเลข	

โทรศัพท์/โทรสาร	และ	E-mail	address	และ	ใส่	เครื่องหมาย	ดอกจัน	กำากับ	ด้วย

	 3.	ชือ่	เรือ่ง	ยอ่	(Running	head)	กำาหนด	ชือ่	เรือ่ง	ยอ่	เพือ่	เปน็	หวั	เรือ่ง	แตล่ะ	หนา้	ของ	บทความ	ที	่พมิพ์

	 4.	 บทคัดย่อ	 (Abstract)	 จะปรากฏนำาหน้าตัวเรื่อง	 มีความยาวไม่เกิน	 250	 คำา	 บทคัดย่อ	

ประกอบด้วยคำานำาอย่างสั้น	ๆ	 ไม่เกิน	2	บรรทัด	ตามด้วยวัตถุประสงค์หลัก	วิธีการวิจัยโดยย่อ	ๆ	ผลการ	

วิจัย	 การอภิปรายผลการวิจัย	 และผลสรุป	บทคัดย่อมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	การเขียนบทคัดย่อ	

ไม่ใช้หัวข้อและย่อหน้าโดยไม่จำาเป็น	และไม่ใช้เอกสารอ้างอิง

	 5.	คำา	สำาคัญ	(Keywords)	ให้	มี	คำา	สำาคัญ	เป็น	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ	3-5	คำา

คำาแนะนำาสำาหรับผู้เขียน



	 6.	เนื้อ	เรื่อง	(Text)	ใช้	หัวข้อ	ดังนี้

	 	 (1)	 บทนำา	 (Introduction)	 เพื่ออธิบายถึงความสำาคัญของปัญหาการวิจัย	 รวมถึงการตรวจ

เอกสาร	 (Literature	 review)	 เพื่ออ้างอิงในเรื่องเดียวกันที่ทำามาแล้ว	พร้อมวัตถุประสงค์ไว้ในตอนสุดท้าย

ของบทนำา	การตรวจเอกสารหลาย	ๆ 	เลม่	เขยีนแบบเชือ่มความใหอ้า่นตอ่เนือ่งกนัใหไ้ดค้วามหมาย	ใชร้ะบบ

นามปี	 (name-year	 system)	 เช่น	สมรรัตน์	 	 แก้วนิล	 (2547)	พบว่าปัจจุบันนี้เกษตรกรมีอัตราการเป็นหนี้

เพิ่มขึ้น	 และเกษตรกรที่ทำานามีอัตราการเป็นหนี้สูงกว่าเกษตรกรที่ทำาสวน	สนอง	 โกศัลวัฒน์	 (2548)		

แสดงความเห็นว่า	การให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม	มีส่วนทำาให้การเป็นหนี้ลดลง	บทความแต่ละเรื่องที่ใช้ไม่

ต้องแสดงรายละเอียดมากเกินความจำาเป็น	และหากมีผู้เขียน	2	คน	ให้ลงชื่อผู้เขียนทั้ง	2	คน	เช่น	วันเพ็ญ		

ฉัตรอรุณ	และสุวรรณ	มณี	 (2546)	 และหากมีผู้เขียนมากกว่า	 2	คน	 ให้ลงชื่อผู้เขียนคนแรกตามด้วยคำาว่า	

“คณะ”	เช่น	วันเพ็ญ	ฉัตรอรุณ	และคณะ	(2554)	หากเป็นเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ	มีผู้เขียน	2	คน	เช่น	

Fick	and	Miller	(1997)	ผู้เขียนมากกว่า	2	คน	เช่น	Burton	และคณะ	(1997)	หรือ	Burton et al.	(1997)	

	 	 (2)	 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	เป็นการเขียนเพ่ือแสดงว่าทำาการวิจัยเพ่ืออะไรในบทความวิจัยทาง

สังคมศาสตร์นิยมเขียนเป็นข้อ	ๆ	 ข้อละ	1	ประเด็นปัญหา	ในบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์มักบรรยายอย่าง	

ส้ัน	ๆ	ไว้ในส่วนสุดท้ายของบทนำา

	 	 (3)	 กรอบแนวคิดของการวิจัย	 (ถ้ามี)	 เป็นแบบจำาลองท่ีสร้างข้ึนโดยทฤษฎีหรืองานวิจัยในอดีต	

แสดงความเก่ียวข้องสัมพันธ์สำาหรับตัวแปรหรือปรากฏการณ์ท่ีต้องการศึกษา	 เพ่ือนำาไปตรวจสอบการวิจัย	

คร้ังน้ี	ส่วนน้ีไม่จำาเป็นในบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์

	 	 (4)	 วิธีการทดลองหรือวิธีการวิจัย	(Research	Method)	อธิบายวิธีการวิจัย	เครื่องมือวิจัย	เขียน

แบบเรียงความ	ย่อหน้าเมื่อจบแต่ละหมวด	แสดงวิธีการทางสถิติที่ใช้	พยายามลดการเขียนเป็นข้อ	ๆ

	 	 (5)	 ผล	การ	วิจัย	(Results)	เขียน	แบบ	เรียง	ความ	เสนอ	ผล	การ	ทดลอง	อย่าง	ชัดเจน	ตรง	ประเด็น		

ควร	มี	รูปภาพ	และ/หรือ	ตาราง	ประกอบ	การ	เสนอ	ผล	ใน	ตาราง	และ	รูปภาพ	ต้อง	ไม่	ซำ้าซ้อน	กัน

	 	 	 (5.1)	 รูปภาพและ	กราฟ	 ใน	การ	ส่ง	ต้นฉบับ	ให้	แยก	ออก	จาก	เนื้อ	เรื่อง	 โดย	ให้	มี	 1	 รูป	ต่อ		

1	หนา้	คำา	บรรยาย	อยู	่ใต	้รปู	บนัทกึ	เปน็	ไฟล	์ที	่ม	ีนามสกลุ	JPEGs	ที	่ความ	ละเอยีด	300	dpi	ขึน้	ไป	เทา่นัน้	ถา้	เปน็	

ภาพถ่าย	กรุณา	ส่ง	ภาพต้นฉบับ	 (original)	 ไม่	รับ	ภาพ	ประกอบ	บทความ	ที่	เป็นการ	ถ่าย	สำาเนา	หรือสแกนจาก	

ต้นฉบับ		เนื่องจากจะ	มี	ผล	ต่อ	คุณภาพ	ใน	การ	พิมพ์	และ	จะ	พิมพ์	ภาพ	สี	เมื่อ	จำาเป็น	จริง	ๆ	เท่านั้น	เช่น	แสดง	สี	

ของ	ดอกไม้	 เป็นต้น	 ใน	กรณี	ที่	เป็น	รูป	ลาย	เส้น	ให้	วาด	โดย	ใช้	หมึก	สี	ดำา	ที่	มี	เส้น	คม	ชัด	หมายเลข	รูปภาพและ	

กราฟให้	เป็น	เลข	อา	รบิก	คำา	บรรยาย	และ	ราย	ละเอียด	ต่าง	ๆ	อยู่	ด้าน	ล่าง	ของ	รูปภาพและ	กราฟ

	 	 	 (5.2)	 ตารางแยก	ออก	จาก	เนือ้	เรือ่ง	โดย	ให	้ม	ี1	ตาราง	ตอ่	1	หนา้	หมายเลข	ตาราง	ให	้เปน็	เลข	

อา	รบิก	คำา	บรรยาย	อยู่	ด้าน	บน	ของ	ตาราง	ราย	ละเอียด	ประเภท	ตาราง	อยู่	ที่	เชิงอรรถ	(footnote)

	 	 (6)	 การ	อภิปราย	ผล	 (Discussion)	 เป็นการ	อภิปราย	ผล	การ	วิจัยเพื่อ	ให้	ผู้	อ่าน	มี	ความ	เห็น	

	คลอ้ย	ตาม	เพือ่	เปรยีบ	เทยีบ	กบั	ผล	การ	วจิยั	ของ	ผู	้อืน่	เพือ่	เสนอ	ลูท่าง	ที	่จะ	ให	้ประโยชน์	หา	ขอ้	ยตุ	ิใน	ผล	การ	วจิยั	

ฯลฯ	ควร	อ้างอิง	ทฤษฎี	หรือ	การ	ทดลอง	ของ	ผู้	อื่น	ประกอบ	

	 	 (7)	บท	สรุป	(Conclusion)	สรุป	ประเด็น	และ	สาระ	สำาคัญ	ของ	งาน	วิจัย

	 	 (8)	กิตติกรรมประกาศ	(Acknowledgements)	อาจ	มี	หรือ	ไม่มี	ก็ได้	(เขียนอย่างสั้น	ๆ)



	 	 (9)	 เอกสาร	อ้างอิง	(References)	ถ้า	มี	ทั้ง	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ	ให้	เรียง	ภาษา	ไทย	ขึ้น	ก่อน		

ใน	แต่ละกลุ่ม	เรียง	ตาม	ลำาดับ	ตัว	อักษร	บทความที่มีผู้เขียนหลายคนให้ใส่ชื่อทุกคน	วิธี	การ	เขียน	ตาม	ตัวอย่าง	
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